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Dobrÿ den

Jestliæeje úterÿ, musí me bÿt v Bel-

Jestliæeje únor, musí me bÿt v kinê!

... volnê navazuji.

Moæná, æejste si toho uæ taky v¿i m-

li. Posledních os mlet - vædycky druhÿ
mêsíc v roce po‡ádáme ménê koncertû
ménê divadelních p‡edstavení. Oto víc

zveme do kina!

Projekt 100 - p‡ehlídka vybranÿch

l mûzezlatéhofondusvêtové kinema-

tograe se kaædÿrok vrací - vædy s de-

seti l my... a po deseti letech skonçí

... uæ za dva roky...

Je mnoho dobrÿch dûvodû, proç Pro-

jekt 100 nav¿tívit. Uæjenomj ména reæisérû: Federico Fellini, Lars vonTrier,

Luis Buñuel, Michelangelo Antonio-

ni.

reziánského k‡ídlaStarého královského pa-

láce na Praæském hradê otev‡ena krásná
vÿstava os mdesáti velkoplo¿nÿchfotogra-

í bÿvalého pedagoga katedry fotograe
FAMU, fotografaa reæiséra, docentaJi‡ího

V¢ETEÇKY PRAÆSK¥ CHODEC.
Na pozvánce çtu vêtiçku, æe .... vÿstava

bude otev‡ena do 27. ‡íj na 2002... Líbila

se v¿ak z‡ej mê nejen mnê, ale i ostatní m

se postavilo a tleskalo...(taková ma-

zachycuje Prahuæidovskou, t‡etí vÿznamné

dêjinné události (rok 1968a 1989) a çtvrtá

jedineçnou náladu a at mosféru Prahy, hru
svêtla a stínû vjejíchzdech. Nechybí sa-

moz‡ej mê ani jeho proslavenÿ çernobílÿ

sní mek Markéty Lazarové v podání tehdy

je¿tê mladiçké a neznámé Magdy Va¿áryové.

remfotograí p‡í mo natéto vÿstavê a pro-

tavách. A pan V¿eteçka souhlasil. Bylo
námjasné, æe p‡estoæejsou na¿e vÿstavní

nevejde. Atakjs me udêlali spoleçnê vÿ-

v Praze a ty mohou náv¿têvníci ve svi-

tavském muzeu zhlédnout po celÿ mêsíc
únor.

Ji‡í V¿eteçka pûsobiljako pedagog na

kated‡e fotograe FAMU, roku 1977 byl

j menován docentem pro obor umêlecké
fotograe. Fotograi pojí májako dokument
doby. Spolupracuje s çasopisy, Çeskou te-

Je nêkolik mnoho skvêlÿch dûvodû

levizí, Çeskoslovenskÿml memi Çeskou

jít v únoru do kina. Moæná namítne-

lharmonií, je autorem os mnácti kniæních

te, æejste ten çi jinÿ l mvidêli v te-

publikací. Nêkolikrát samostatnê vystavoval

levizi... ale znáte ten mrazivÿ pocit:

v Praze a v Pa‡íæi. ùçastnil se mezinárod-

v plné m sále nêkdo hrûzou vyjekne

ních vÿstav u nás i v zahraniçí - Maâarsku,

jiní si s úlevou oddechnou nêkdo se

Polsku, Jugoslávii, Kanadê, Brazílii, Itálii,

zas mêje.

USA. Jako reæisér videoprogramû získal

Tak nezapomeñte: Projekt 100- 2003

‡adu cen na mezinárodních festivalech.

p‡ichází do na¿eho kina Ves mír v úno-

Nêkteré z nich ( historie Rudolfovy ¿toly,

ru a kousek v b‡eznu a o l mech pí¿u

mingse, jak v roce 1966 hrál fotografa

starobylá Praha s jeho obyvateli, druhá

jevila p‡ání, vystavitjetaké u nás ve Svi-

- del¿í!

ve Zvêt¿eninê.
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Mêlajse m moænost setkat se s auto-

cet minut pûvodnê nepouæitÿch scén

Petr Mohr
P
. S. Jdêtese podívat na Davida Hem-

0

nav¿tívit aæ do 5. lednaleto¿ního roku.

s mích Toma Hulceje zase tady... o t‡i-

uvnit‡ Lucerny a...tak se mêjte hezky

0

náv¿têvníkûm, a tak byla dvakrát prodlu-

bêr asi poloviny z fotograí vystavenÿch

lá soukromá revoluce)... neodolatelnÿ

2

æována - na Hradê jste ji nakonec mohli

letech... kdo z nás by si nepamatoval,

titulku, posledního komparsisty a pak

R

Ji‡í V
¿eteçka - Praæskÿ chodec

Od 5. zá‡í 2002 byla v prostorách Te-

sínê prostorné, celá vÿstava se do nich

jak celé kino zûstalo aæ do posledního

O

1. února - 2. b‡ezna 2003

Je jeden mi mo‡ádnÿ dûvod: Ama-

deus Milo¿e Formana... po devatenácti

N

D Å ”

Pozvánka na vÿstavu

gii, praví jedna l mová komedie (víc
neæ tohle o ní opravdu neví m)...

K A L E N

Z fotograí Ji‡ího V¿eteçky je vidêt

jeho dûvêrná znalost starobylé Prahy, jejích magickÿch promên alidskÿch osudû.

Vybrané fotograe na vÿstavu do Svitav

js me rozdêlili do çty‡ skupin. První tvo‡í

Václavského námêstí a Karlova mostu) bu-

dou souçástí na¿í vÿstavy.

Máte-li rádi kvalitní fotograi, Prahu

a nebo se zají máte o historii, nemêla by

vás tato vÿstava minout.

Blanka Çuhelová

s t r a n a II
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Od nepamêti k souçasnosti-XVII
Je z‡ej mé, æe zastávat rychtá‡skÿ ú‡ad

ve st‡edovêku bylo vÿnosnÿmobchodem.

Svitavskÿ rychtá‡ získal i na tom, æe olo-

- jsou ryze çeská Radomír (1357 - 76),

1419 Petr ajeho nástupce v tomtéæ roce
Václav.

ú nor 2 0 03

Ale cos takovÿm mêstem,jehoæ mê¿ƒané

mají sice moænost disponovat s majetkem,

ale nejsous to sijej proti vnêj¿í mu nep‡í-

teli uhájit? Jedinê mêsto opevnit - o tom
se v privilegiuz roku 1389také pí¿e, bis-

kuppoæaduje, aby mêstosi vybudovalolep-

Zásadní z mênu ve vnit‡ní m æivotê

¿í opevnêní, vêæe, hradby, parkány, brány

mêsto ztratilo jedno z nej dûleæitêj¿ích

zdarma, mêsto muselozaplatit ato uæ v dub-

mohl v roce 1394 dovolit spoleçnê se svou

tární. Právo odúmrtné neboli odúmrƒjest
majetek pozûstalÿ po nêkom, kdo neza-

tá‡i Václavovi za 70 kop gro¿û úrok 7 kop

v Hradci nad Svitavouza 90 h‡iven, kou-

zákonnÿch. Majetek byl p‡iznámbuâstátu,

vraƒme se procházkou ke svitavskÿm hrad-

Mikulá¿ez Rÿz mburka doæivotní roçní plat

bylo pochopitelnê olomoucké biskupství.

Çástka, která byla poukázána na úçet olo-

mé dêdice se snaæil bêhem æivota v¿e-

moucká vrchnost se ças od çasu ocitla ve

nançní tísni. Tak v dêjinách mêsta na-

chází me j méno nêkdej¿ího svitavského

rychtá‡e Jana, ‡eçeného Starÿ ( Antiquus),

kterÿ si díky nashromáædênému majetku

æenou Vañkou, poté, co prodali lenní dvûr

pit odzadluæeného olomouckého biskupa
40 h‡iven plynoucí z osady Çty‡icet Lánû.

mouckého biskupa, dosáhla nasvou dobu

nevídané sumy 280 gro¿û moravské váhy.

Kromê doæivotní renty obdræel rychtá‡

ajeho æena dûmve mêstê osvobozenÿ od

mêsta v¿ak p‡inesl 7. prosinec 1389, kdy

st‡edovêkÿch práv, totiæ právo testamen-

a p‡íkopy. Takové privilegiumv¿ak nebylo
nu 1389 prodal biskupsvitavskémurych-

nechal ani dêdicû testamentárních, ani

nalidechv Hradci, kterévycházelyoltá‡i
Têla Kristovave svitavskémkostele.  Ale

nebo vjinÿch p‡ípadech vrchnosti - tí m

bám. Privilegium odúmrti spojené s povin-

Zkrátka, ten, kdo ve Svitavách nemêl p‡í-

chen majetekrozptÿlit, nebo se p‡estêho-

vat dotakovÿch míst, kde bysvûj majetek
mohl svobodnê komukoli odkázat. Akdyæ

docházelo k migraci obyvatel mêst, mêsto

ností opevnit si mêsto nachází me i vjinÿch
moravskÿch biskupskÿch mêstech - Mo-

helnici, Ostravê, Budi¿ovê atd. Açkoliv se
mê¿ƒanûm‡íkalo homines pacis, tedy lidé
míru, stalo se mêstské opevnêní tí m, co

dêlá mêsto mêstem. Mêsto samo si muselo

chránit svûj majetek, ale stávalo se i vÿ-

ve¿kerÿch platû a moænost svobodného

obvykle chudlo, stejnê tak se ztençovaly

znamnÿmçinitelemvojenskétaktiky. Co do

pouze pro svoji pot‡ebu. Ato uæ dávno

se rozhodl podpo‡it rozvoj mêsta tí m, æe

královskÿmi mêsty (kup‡. Poliçka, Chru-

prodal svûj ú‡ad Kunlinovi ( Konrádovi),

vost - zemêpanské mêsto Moravská T‡e-

v roce 1391 i dotyçnáJanovaæena Vañ-

ské m privilegiu se pí¿e i o tom, jakÿm

i nêmeckÿch textech listin se setkáváme

dat - darovatjej osobámjaksvêtskÿm, tak

odbêru d‡eva z biskupskÿch lesû, ov¿em

rychtá‡e m nebyl, protoæe v roce 1389
vçetnê poæitkû. Navíc se poæitkû vzdala
ka. Aje¿têjednu poznámku: v latinskÿch

s mnoha çeskÿmi j mény, svêdçí to o tom,

æe mezi mê¿ƒany nebylo pouze nêmecky

mluvících, ale p‡ibÿvalo i zámoænêj¿ích

Çechû. Tedy, mají-li j ménatu pravou vÿ-

povêdní hodnotu. Ov¿emi j ména svitav-

skÿch fará‡û - litomy¿lskÿch premonstrátû

dûchody vrchnosti. Právê biskup Mikulá¿
mê¿ƒanûmtoto právo p‡iznal. Pro zají ma-

kvality opevnêní byl vÿraznÿ rozdíl mezi
di m, Vysoké Mÿto) a mêsty poddanskÿmi.

Královská mêsta pouæívalajiæ od XIII. sto-

bová získala toto právo 1371. Ve svitav-

letí k vÿstavbê opevnêní kámen, kdeæto

zpûsobem se s pozûstalostí mûæe naklá-

plañková ohrada místy s valem( Kojetín,

duchovní mçi kostelûm. Kdo by nemêl ve

çasto zesílena hranolovou nebo válcovou

mêstê trvalÿ pobyt a získal tí mto právem

majetek, musel se sem mini málnê na rok

nastêhovat a teprve po roce statek prodat

a odstêhovat se. Novÿ majitel statku mu-

sel ale opêt zûstat ve mêstê.

poddanskÿm mêstûmzpoçátku postaçovala
Osoblaha). Obyçejná hradební zeâ byla

vêæí. Zají mavéje, æei Olomouc si musela
po husitskÿchválkách místy vystaçit d‡e-

vênÿmi plañkami. Vÿ¿katakové hradební

zdi dosahovala 2 aæ 6 metrû, p‡i tlou¿ƒce
1 aæ 2 metry(pozdêji aæ 6 metrû) a základech aæ 2 metry hluboko. Naho‡e zeâvy-

tvá‡ela ochoz pro obránce a byla doplnêna
podsebití msest‡ílnami. Vohybechzdi stá-

valyvêæe, nebo úspornêj¿í ba¿ty. Ba¿tybyly
budovány vtakovÿch intervalech, aby do-

kázaly palebnê vykrÿt prostor mezi ni mi.

Taková vzdálenost 20 aæ 60 metrû dlouhá

se nazÿvala kurtina. Nap‡íklad Vysoké Mÿto
mêlo 25 ba¿t. Pro zesílení hlavní zdi vy-

rûstala p‡ed ní tzv. zeâ parkánová, která
znemoæñovala p‡í mÿ útok na hlavní hradbu.

Parkánje slovo pravdêpodobnê arabského

pûvodu a dodnes se dochovalo ve slovê
park. Vnê podél parkánové zdi se nacházel

p‡íkop s p‡ípadnou moæností jej naplnit

vodou o ¿í‡ce od 5 do 20 metrû a hloubce

5 aæ 10 metrû. V Poliçce dosahoval hloubky
5 metrû. Od Dali milovÿch dobse hlavní mu

vjezdu do mêsta‡íkalo brána, p‡edtí mpros-

tê vrata, jejichæ poçet kolísal od 1 ( Morav-

skÿ Krumlov) do 6 ( Olomouc). Taková vrata
byla doplnêna padací m mostem. Pê¿í mohli

procházet f
ortnami ( brankami). U hlavní
brány se vêt¿inou tyçila vêæ (v Litomy¿li
u Praæské brány stály dvê). Zvlá¿tní posta-

vení ve mêstê a potéi na vesnici mêly opevSvitavské hradby
. Kresba M
. Heinz

nêné hrady çi kostely, ale otomp‡í¿tê.

Radoslav Fikejz
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Putovánípo ‡ece Svitavê I
Svitava, ‡eka, která svou çistotou at‡py-

Na¿e putování ‡ekou Svitavou zaçneme

Jistê sejedná o nejsevernêj¿í pramennÿ p‡í-

tok nebo pramen ‡eky Svitavy. Vodyt‡i kilometry dlouhého potoka vyvêrají v blízkosti

p‡ítokemLaçnovského potoka v blízkosti to-

st‡echy Evropy - tj. evropského rozvodí
Labe - Dunaj, p‡i pravé stranê silnice ve-

kníæe Vratislav zdej¿í mkrajemse svou æe-

tavy. ¢í‡ka‡íçního korytaje 185 cm(r. 1999).

protéká podél pravé strany hlavní silnice Mo-

‡ekutekoucí hraniçní mhvozdem mezi Mo-

Na mapê  Mappageographicaregni Bohemica vytvo‡ené v roce 1720JohannemChris-

temvodní hladinyinspirovala ke svému názvu Svit-ava, nebo snad opravdu projíædêl

nou Svatavou a najejí památku poj menoval

ravou a Çechami její mj ménem? O pûvodu

várny TOS. Jedná se olevÿ p‡ítok‡eky Svi-

Jistêzají mavÿby mohl bÿt pohled do historie.

doucí z Laçnovaza benzínovoustanicí. Voda

ravskÿmLaçnovem, kde p‡itéká‡ada drob-

nÿch ‡íçek. Nejprve z malého vysychajícího

rybníçku na okraji Laçnova, pak zprava p‡i-

názvu‡eky se do dne¿ní doby vedou disku-

topherem Mülleremjako podklad pro vojen-

téká ‡íçka z lesního rybníka a poslední m

mení. Od nepamêti mají svitav¿tí obçané

právê Laçnovskÿ potok pramenící na okraji

uprost‡ed Moravského Laçnova z dal¿ího

se podobnêjako o místê, kdetato ‡eka pra-

p‡edstavu o pramenu‡eky Svitavyjako oje-

zírku pod velkÿm pískovcem. Místo, které
odedávna bylo hojnê nav¿têvováno p‡i víken-

ské mapyjejako pramen‡eky Svitavy uvádên
Laçnova. Tok ‡eky s mê‡ující k Javorníku zde

není uveden. Vletech1983- 1984do¿lo k vy-

çi¿têní a dal¿í múpravám‡íçníhotoku, ov¿em

dovÿch vycházkách.

jiæ v této dobê se objevují poznámky o zne-

”eka Svitavasvou délkou 97 kmje dvaadva-

vodyje závislá na roçní mobdobí a mnoæství

1 147 km ji posunuje dokonce na dvacáté

7 - 8 stupnê (r. 1995). Mezi jistê zají mavé æi-

Ov¿emjakjeto doopravdy s pramenem?

cátá nejdel¿í ‡eka Çeské republiky a povodí
2

místo co do velikosti povodí ‡ek Çeské re-

publiky. ”ekajelevÿmp‡ítokem‡eky Svrat-

kyv blízkosti mêsta Brna. Její pramen nebo

lépe prameny se nacházejí v blízkosti na¿eho mêsta, ale kdeje hledat?

çi¿ƒování‡eky místní mobyvatelstvem. Kvalita
protékající vody- pHse pohybuje v roz mezí

voçichy æijící p‡i ústí této ‡íçky pat‡í ondatra
piæ mová, jejíæ noryjsemnalezl v roce 1999.

Pokud bychomp‡ijali my¿lenku, æejed-

ní mz pramenû ‡eky Svitavyje Laçnovskÿ
potok, není tato my¿lenkatakzcelazcestná.

vÿznamnêj¿í m p‡ítoke mje pravÿ p‡ítok
men¿ího rybníçka. ”íçní korytoje zarostlé

vlhkomilnÿmi rostlinami, v letních mêsících

se vodatémê‡ nepohybuje, anebo se ztrácí.

Jan Richtr

Muzejní
çtvrtek
Kdyæ mnê
, kterÿ prá-

Ji‡í V¿eteçka
vê v têchto dnech vystavuje své fotograe ve vÿstavníchsíníchsvitavského muzea, vyprávêl, jak jel do Bratislavy na
prosbu svého p‡ítele, reæiséra Franti¿ka
Vláçila, fotit hlavní p‡edstavitelku l mu
Markéta Lazarová, tehdyje¿tê zcela neznámoustudentku Magdu, nebojak s vyuæití m archívních l movÿch materiálû,
starÿch mapa gracké ani macetoçil postupnou p‡emênu Václavského námêstí,
napadlo mê, æe by povídání s ní m mohlo
bÿt vel mi zají mavé. Na besedu s tí mto
fotografem, reæisérema kameramanemvás
zvuve çtvrtek27. únorav 1 7 hodin.
-bç-

Laçnovskÿ rybník. F
oto J
. Richtr

Takové obyçejné vêci...
Kdyæjsempsal minulÿ çlánek, p‡edpo-

kládaljsem, æeidentikace oné stavby bude

jednoduchá, ale z‡ej mê ne. Zastavovali mne

lidé na ulicích a s nevê‡ícnÿm pohlede m
prosili: Naznaçte, kde toje?! .  My, od-

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

OSOBNOST OSKARA SCHI NDLERA

• • • •

V¥STAVY

povídal jsemslovy klasika, nes mí me ani

1. 2. - 2. 3.

budova mêstského ú‡adu a vÿchod z ob‡ad-

ní sínê do parku Jana Palacha. Aco dál?

- PRAÆSK¥ CHODEC
Vÿstava velkoroz mêrnÿch fotograí vÿznam-

odêvního salonu, æe bychjako nêco pot‡e-

promêny starobylé Prahy

naznaçovat, ale nyní vám‡eknu, æeto byla

Baviljsemse s majitelkou nej menovaného

boval spíchnout, ona se tvá‡ila, æe to není
problém. Donesljsemji tedy plány, myslí m,

æe ¿vadlenytomu‡íkají st‡ihy, z roku 1892,

a prosil jse mji, aby to stihla do únorové
Lucerny. Nechápavê na mne up‡ela své krás-

né modré oçi ajájsemjí zpod víçek vyçetl

nêmouotázkuproç? Teâto vítei vy- prostê
jsem si na vás horkoujehlou nechal u¿ít
boudu. Kde ty dve‡e vlastnêjsou?
Radoslav Fikejz

JI ”ï V¢ETEÇKA

ného çeského fotografa zachycuje magické

Vernisáæ: v sobotu 1. února 2003 v 15 hodin, zpívá Pêveckÿ sbor Dalibor

MUZEJNï ÇTVRTEK

27. února v 1 7 hodin

FOTOGRAF A REÆISÉR

JI ”ï V¢ETEÇKA
Beseda se známÿmfotografema reæisérem

dokumentárních videol mû

st rana I V
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Po‡ady St‡ediska kulturních sluæeb

Inf
ormace o v¿ech chystanÿch i jiæ uskuteçnênÿch po‡adech SKS, vçetnêf
otodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy
. cz

Vÿstavy

(otev‡eno p‡i akcích SKS)

Bílÿ dûm

Petr Patoçka: Kresby
Divadlo Trám

M
iroslav Ducháçek: Fotograe

8. So 10: 00 hod. Divadlo Trám

STEP - kurz

vede mistr Bílek

24. Po 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH

Duo Arda¿ev

Igor a Renata Arda¿evovi
Antonín Dvo‡ák: Slovanské tance 1. ‡ada

Bed‡ich Smetana: Vltava, ¢árka, Blaník

Vstupné: 45,- Kç, sleva: 30,- Kç- pro çleny
KPH, invalidy, studenty, dûchodce

25. ùt 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Franti¿ek Nedvêda Druhé podání
Koncert Franti¿ka Nedvêda

Vstupné: 50,- Kç

Vstupné: 130,- Kç

9. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

26. St 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Povídání o pejskovi a koçiçce

cházející z Ukrajiny.

Divadlo DUHA Polná:
Josef Çapek:

ZnámáknihaJosefa Çapkasestalap‡edlohou

pro spí¿e vyprávêní, neæ divadlo, ve kterém

Kataryna Kolcová

Koncert nevidomé æidovské zpêvaçky po-

Hrají: Petr Vanêk a Jitka Smej kalová

Vstupné 30,- Kç

28. Pá 17: 00 - 21: 00 hod. Bílÿ dûm

Taneçní veçer v Bílé mdo mê

Posezení s dechovkou

vanou hudbou, pobavit se, zdokonalit své

Vstupné: dobrovolné

ského Taneçního klubu Ellis.
Obçerstvení je zaji¿têno.

Vstupné: 30,- Kç za osobu.

Svitavská dvanáctka Svitavy

platí, æeje to zábavné. Nejste u klavírutak

sami, energie se zdvojnásobuje a hrajde radostnêji kup‡edu. Apak, ta radost ze sou-

hry, z komunikace probíhající p‡es hudbu

a z krásnê znêjícího klavíru!

I dêti rády hrají spolu. Stává se, æe do-

rostou do touhy zahrát si nêkterÿ Slovanskÿ

tanec. Çasto tance znají z nahrávky manæelû
Arda¿evovÿch. Je to dokonalé a pûvabné po-

dání. Js merádi, æe budeme mít moænost Slo-

vanskétance sly¿et æivê. Vedle Dvo‡ákaza‡a-

dili Arda¿evovi Smetanu - virtuózní úpravu
nêkterÿchçástí Mé vlasti. Coæje patrnêrarita.

Pokud nemá zûstat ve çty‡ruçní h‡ejen

u zábavy, musí bÿt hodnê porozumêní a dob-

ré vûle mezi hráçi. Avez mou-li se dva kla-

víristé, co by mohlo bránit vtom, hrát spolu?

Ale vêc asi bude sloæitêj¿í, kolikpakznáme

takovÿch dvojic u nás? ... byli to manæelé
Hurníkovi a Lejskovi, jsouto manæelé Hr¿e-

lovi, no a právê Renatai Igor Arda¿evovi.

Nes mrtelná teta
Vstupné: 20,- Kç

Pro ¿kolní druæiny
25. a 26. 2. ùt - St 13: 15 hod.

cyklus JARO 2003

Váæení milovníci dobrého divadla,

od b‡ezna 2003 bude zahájen dal¿í divadel-

ní abonentní cyklus JARO2003. Vzhlede m

k velké mu záj mu o abonentní vstupenky

28. 2. - 2. 3. Pá - Ne Divadlo Trám

Okresní kolo soutêæe
v umêleckémp‡ednesu m
ládeæe
(W
olkrûv Prostêjov)

Pozvánka
do Ottendorferova
domu na koncert KPH
D‡íve, v dobách dávno p‡edtelevizních,
Usly¿íte,jsouobdivuhodní. Obajsou mist‡i
se doma çasto hrávalo çty‡ruçnê. I dnes

Filmy pro ¿koly

4. a 5. ùt - St 13: 15 hod.

Divadelníabonentní

divadlaje urçeno pro dêti od 3 do 10let.

Veçerem provází taneçní mist‡i ze svitav-

Vstupné: 15,- Kç

Pro M¢, 1.- 2. roç. Z¢

Pro ¿kolní druæiny

reckÿch a scénickÿch‡e¿ení v podání çlenû

taneçní znalosti a nêco nového se nauçit.

Povídání o pejskovi a koçiçce

Vstupné: 20,- Kç

vadelní p‡edstavení plné p‡ekvapivÿch he-

P‡ijâte si zatancovat s kvalitní reproduko-

Duha Polná

Hurá na medvêda

Vstupné: 50, - Kç

se spí¿ hraje s dêt mi, neæ hraje pro dêti. Di-

14. Pá 19: 00 - 23: 00 hod. Bílÿ dûm

Po‡ady pro ¿koly

10. Po 8: 30 a 10: 15 hod.
Kino Ves mír

klavíru a hrají-li spolu, ná¿ záæitek je¿tê

znásobují. Srdeçnê vás zvu.

Blanka ¢efrnová

js me se rozhodli od tohoto cyklu zajistit

p‡edprodej jinÿm zpûsobe m. Stávající m

abonentûmnabízí me moænost vÿmêny abonentkytÿdenp‡edzahájení mvolného p‡ed-

prodejetedyod3. do 7. b‡eznav Ottendor-

ferovê domê, telefon 461 535 173, Hana
¢vandová. Od 10. b‡ezna bude p‡edprodej

zbylÿch abonentek v Informaçní mcentru.

V¿echna p‡edstavení se konají v Bílém

domê vædy od 19: 30 hodin. Abonentní vstu-

penka nacelousezónustojí 350,- Kç, vstupné najednotlivá p‡edstavení çiní 100,- Kç.

B”EZEN
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA

Ronald Harwood:

Garderobiér

DUBEN
DIVADLO BEZ ZÅBRADLï PRAHA

N. V
. Gogol:

Hráçi

ÇI NOHERNï KLUB PRAHA

W
oody Allen: Sexnocisvatojánské

KVëTEN
OMEGA ART AGENCY Praha

Quo vadis

Podrobnéinfromacese dozvíte v p‡í¿tí mçís-

le, aktuálnêrovnêæ na www.kultura-svitavy.cz

ú nor 2 0 03
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V

Nová
organizace mêsta
- Mêstská knihovna
ve Svitavách
Vsouvislosti se zru¿ení m okresních
V malé çítárnêje k dispozici denní tisk
Právní systémASPI nabízí kompletní p‡edú‡adû p‡evzalo k l. lednuleto¿ního roku

a periodika z rûznÿch oborû. Nej novêj¿í

pisy aliteraturu z oblasti práva, databáze

Vsouçasné dobê má Mêstská knihov-

vÿtiskysi mohou çtená‡i vypûjçit domû. Na

ních periodik vydávanÿch v na¿í republice

Mêsto Svitavy na¿i knihovnu.

çíslo se pûjçuje pouze prezençnê, ale star¿í

Anopress zahrnuje plné texty v¿ech základ-

na ve Svitavách 3 623 çtená‡û, kte‡í si

statistickÿchzáznamechsleduje me vyuæí-

(vçetnê regionálních mutací) a p‡ístup do

K dispozici mají fond beletrie a nauçné

odbêr kaædÿrok p‡ehodnocujeme. Snaæí me

kého mnoæství aktualit nejen z ÇR, ale celé-

báma odebírattiskovinyz oborû, o kteréje

které má moænost zdarma vyuæívat plné

roçnê pûjçí vícejak 188tisíc publikací.

literatury o 75 tis. svazcích a 140 titulû
periodik.

Dêtské oddêlení nav¿têvují dêti od

vání jednotlivÿch titulû periodik ajejich

se vyhovêt aktuální m çtená‡skÿm pot‡e-

nejvêt¿í zájem, protoæe v¿echnytituly, kte-

p‡ed¿kolního vêku. Na¿e knihovna po‡á-

ré jsou na trhu, samoz‡ej mê z nançních

¿kol, spolupracuje se v¿e mi základní mi

ná‡i pûjçí p‡es 32 tisíc novin a çasopisû.

dá exkurze pro nejstar¿í dêti mate‡skÿch

¿kolami ve mêstê a p‡ipravuje pro nêlekce knihovnicko-informatické vÿchovy. P‡i

nichse dêti seznamují se sluæbami knihov-

dûvodû kupovat ne mûæe me. Roçnê si çte-

Kromê periodikjsou tu vyçlenêny i dokumenty ainformaçní materiály o EU.

V hlavní pûjçovnêje umístêna beletrie

ny, s publikacemi, které mohou najít aja-

a poezie. Knihyjsou‡azeny podle p‡íj mení

Abychomje motivovali k samostatné práci

knihu napsal, mûæe si ji najít v on-line ka-

kÿmzpûsobem mají vyhledávat informace.

autorû a pokud si nêkdo nepamatuje, kdo

Zpravodajství ÇTKumoæní vyhledávat z vel-

hosvêta. Na¿e knihovnaje çlenemkonsorcia,

texty çlánkû periodik celého svêta, jejichæ
roçní odbêr p‡edstavuje hodnotu 3, 5 milio-

nu dolarû. Bohuæel tytozdroje nejsou p‡íli¿

vyuæívány, protoæe texty jsou v anglickém

jazyce.

Voddêlení nauçné literaturyje moæné

vyhledávat i v p‡íruçní knihovnê a ve fondu

regionální literatury. Knihy se sice nepûj-

çují domû, ale çtená‡i mohouvyuæít studijní
místa a pûjçit si je prezençnê, p‡ípadnê si

s knihami, po‡ádáme rûzné soutêæe a kvi-

talogu podle názvu çi jinÿch popisnÿch

Dêti mají k dispozici 3 poçítaçe. Von-line

titulûroçnê, æe není moæné kupovat v¿ech-

ré pot‡ebují, mají k dispozici bezplatnÿ p‡í-

nému vÿpûjçní mu systémuje moæné knihy

slovník nauçnÿ, Universuma dal¿í).

záje mce informován po¿tou nebo e- mai-

svého z‡izovatele, ale kaædÿmrokemp‡ed-

zy.

katalogu si mohou vyhledávat knihy, kte-

stup nainternet a moænost vyuæívat nauçné
encyklopedie a programy na CD- ROM. Malí

údajû. Vsouçasné dobê je vydáváno tolik
no a ve více vÿtiscích. Díky automatizova-

rezervovat a okamæitê po jejích vrácení je

pot‡ebné stránky okopírovat. Jde vêt¿inou

o drahé a vzácné publikace a nejrûznêj¿í
encyklopedie (nap‡. 35 svazkû známé en-

cyklopedie Britannica, kompletní Ottûv
Knihovna se nespoléhájen na rozpoçet

kládá projekty do grantovÿch programû vy-

uæivatelé knihovny rozhodnê nemají pro-

lem, æejejí mæádaná knihajiæ k dispozici.

obsazená. Dêti si rezervují PCs p‡ipojení m

hovna nevlastní, je moænéji objednat zjiné

i Krajskÿmú‡ademv Pardubicích. Díkyzís-

ní vÿpûjçní sluæby. Tato nadstandartní sluæba

v roce 1997 p‡ipojena naInternet, roz¿í‡ila

blémy s poçítaçi a místa u nichjsou stále

Pokud pot‡ebuje çtená‡ knihu, kterou kni-

hlá¿enÿch Ministerstvemkultury ÇRaletos

nainternet i tÿden dop‡edu. S ohledemna

-i zahraniçní - knihovnyformou meziknihov-

zvÿ¿it. Dêtskÿch çtená‡û rok od roku p‡i-

je placená, ale poæadovaná çástka p‡edsta-

sluæby o pûjçování zvukovÿch dokumentû

oddêlení 883 dêtí do 15ti let.

dodání knihy.

zraké a nevidomé po‡ídila poçítaç se speciál-

vuje 2 740 dospêlÿch çtená‡û. Tento poçet

zej ména studenty. Nejvêt¿í záje mje o vÿ-

texty zvêt¿ovat a p‡evádêt do zvukové po-

‡í zde vyuæívají ve‡ejnê p‡ístupné stanice,

ze v¿ech vÿpûjçek nauçnéliteratury). Kni-

doplnila oddêlení nauçnéliteratury dvêma

Nejvêt¿í procento uæivatelû p‡edstavují stu-

doplñovány novÿmi tituly. Hledání v elekt-

stávající prostory není moæné jejich poçet

bÿvá a v souçasné dobê nav¿têvuje dêtské
Oddêlení pro dospêlé pravidelnê nav¿tê-

ov¿emnezahrnuje uæivateleinternetu, kteaniæ by se museli stát çtená‡em knihovny.

vuje v podstatê jen úhradu po¿tovného za
Oddêlení nauçnéliteraturyje vyuæíváno

pûjçky z oblasti spoleçenskÿch vêd (49 %

kanÿm prost‡edkûm z têchto zdrojû byla

handicapovanÿmspoluobçanûm, pro slabo-

ní m programovÿmvybavení m, které umoæní
doby informace z Internetu, vloñskémroce

hyjsou zde ‡azeny podle oborû a prûbêænê

poçítaçi s p‡ístupemna Internet.

dující. Vêt¿ina kniæního fonduje ve volném

ronickÿch katalozích podle klíçovÿch slov

ale rozhodnêto budou vÿdaje úçelnê vyna-

jsou- z dûvodu nedostatku místa- uloæeny

té matu çi oboru lidské çinnosti, kterÿje

çtená‡e dovezeny.

je moæné získat z dostupnÿch databází.

vÿbêru, pouze star¿í knihy a multiplikáty

ve skladu mi mo budovu a na objednávku

umoæní najít soupis literatury k urçitému

v knihovnê zastoupen. Nêkteré informace

Na¿e knihovna budesice mêsto nêcostát,

loæené, jako ostatnê kaædáinvestice do vÿchovy a vzdêlání.

M
ilada Vacková, ‡editelka

Mêstské knihovny ve Svitavách
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Projekt 1 00 - 2003

Pondêlí 10. února v 19: 30 hodin
Amarcord (1974)

Autobiograckÿ l mslavnéhoitalské-

ho reæiséra Federica Felliniho se odehrává

v Ri mini, reæisérovê rodi¿ti, ve 30. letech.

Fellini vzpomíná na své dospívání, k nê-

muæ nutnê náleæí t‡ebai první erotické

záæitky, tajné náv¿têvy kina çi platonická

láska.

Fil mzískal roku 1975 Oscara za nej-

lep¿í zahraniçní l m. Amarcord, toje dal¿í
pouƒ do místa a doby vlastního mládí. Ma-

lomêsto na b‡ehu Jaderského mo‡e v polo-

vinê 30. let zaplnil Fellini postavami ze své
osobní mytologie. Spojil skuteçné vzpomínky, p‡ikrá¿lenéi zdeformované proudemne-

návratnÿchlet, s naprosto nereálnÿmi vÿje-

ú nor 2 0 03
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St‡eda 12. února v 19: 30 hodin
Idioti (1998)

Dánskÿ l ms podtitulemIdiotskÿ l m

o idiotecha proidioty provokuje náv¿têv-

Pátek 14. února v 19: 30 hodin

Noçní hovory s matkou (2001)

Fil mscénáristya reæiséraJana Nêmce

se odehrává mezi konêmsvatého Václava

a krematoriemve Stra¿nicích (s odboçkou
do Kalifornie, kde Jan Nêmec trávil çást
nedobrovolného exilu), na Vinohradskét‡í-

níky ode dne premiéry. Fil mnapsal a na-

dê v Praze se narodil a æil s rodiçi. Tady

Vrodinném domku na p‡edmêstí Ko-

posledy vidêl otce...tady matka umírala...

toçil slavnÿ reæisér Lars von Trier.

danê æije skupinka intelektuálû, které

spojuje zvlá¿tní zábava: hrají si naidioty

- rûznÿm zpûsobem mentálnê postiæené

lidi, a zámêrnê tí m provokují své okolí.

mêlajeho matka oçní ordinaci. Tady na-

tady hledájejí hrob... ajeho æivotemprocházejí v¿echnyty celebrity...

Na procházce, v restauraci, v bazénu, vto-

Pondêlí 24. února v 19: 30 hodin
Ostrov ( 2002)

sekidiota?

æí me, ale z nêhoæ po çase znudêni prchá-

várnê... Není nakonec v kaædémz nás kouEsej o sociální deviaci.

Çtvrtek 13. února v 19: 30 hodin

Ostrovje místo, po nêmæ v¿ichni tou-

me. Ostrovje pro muæe æena a pro æenu

zase muæ. Chci v extré mní poloze naçrt-

nout psychologickÿ portrét muæû a æen

vy; v básnickÿch obrazech k‡ísí vybledlé

Amadeus (1984)

v takovém vztahu, ‡íká korejskÿ reæisér

s p‡íchutí trpkosti, nostalgie, rozçarování.

lo¿e Formana.

vypráví o místê, kamsi muæijezdívají zary-

ùterÿ 11. února v 19: 30 hodin
Brazil (1985)

pûsobí jako dvorní skladatel císa‡e Jo-

barvy doby, vracíji mæivot alesk - jenomæe

Scénáristaa reæisér Terry Gilliamumís-

til svûj p‡íbêh dotêæko denovatelného období kolemVánoc nêkdy ve 20. století,

Amadeus - snad nejslavnêj¿í l m Mi-

Pí¿e se rok 1781 a Antonio Salieri

sefa II. Kdyæ ke dvoru p‡ijede Mozart,

ùterÿ 25. února v 19: 30 hodin:
Naqoyqatsi ( 2002)

vínku tento obscénní a rozpustilÿ vtipá-

tohoto svêta. P‡edchozí l my: Koyaanis-

nadání, které si p‡ál mít onsám, dostal do

lek. Salieri dohnán æárlivostí k zu‡ivosti

jak z 30. let na kaædém kroku doprovází

Aby dosáhl svého cíle, je ochoten pouæít

organizuje intriky s cílem Mozarta zniçit.

fantaskní p‡ístroje moderní doby. Grotes-

v¿echny prost‡edky... byl by snad i vraæ-

postavy... Gilliamvytvo‡il vizi budoucnos-

Amadeus - velkolepÿ historickÿ epos,

kní prost‡edí doplñují stejnê groteskní

tijako rozkládající se minulosti atato vize
na plátnê pûsobí neskuteçnê p‡irozenê.

Intelektuální groteska, natoçenáve stylu

okázalé sci- a souçasnê vtradicích ang-

lické, çistê nonsensové komedie vypovídá
o svêtê zbavenémsvobodyi individuality.

ba‡it nebo také ukojit své sexuální touhy...

Salieri si s hrûzou uvêdo mí, æe boæské

kdy armády bezej mennÿch ú‡edníçkû

striktnê dodræujících kancelá‡skou etiku

a scénárista Ki m Ki-duk o l mu, kterÿ

dil!

nádherná oslava hudby W
olfganga Ama-

dea Mozarta. Os m Oscarû +çty‡i zlaté

glóby.

Na Berlinale 2002 Milo¿ Forman p‡ed-

stavil Amadea v nezkrácené verzi a ta p‡ichází k nám!!

Naqoyqatsi je t‡etí díl trilogie o stavu

qatsi (1983) a Powaqqatsi (1988).

Slovo Naqoyqatsi pochází z kultury

indiánského kmene Hopi a má nêkolik
vÿznamû: 1. Æivot ve vzájemnémzabíjení.

2. Válkajakzpûsobæivota. 3. Civilizované

násilí.

Vzniklo ohromující díloscénáristy a re-

æiséra Godfreye Reggia s hudbou Phillipa
Glasse.

Umêleckÿ dokument - çistá kinemato-

grackápoezie, kteránás zvednezesedadel!
St‡eda 26. února v 19: 30 hodin
Zvêt¿enina (1966)

Divácky nejúspê¿nêj¿í sní meitalského

reæiséra Michelangela Antonioniho vznikl
v Londÿnê na motivy novelyJulia Cortázara.

Navzdory atraktivitê námêtu, zahrnujícího

autenticky pûsobivou hudbu Herbieho

Hancocka a kapely Yardbirds, at mosféru

pop-artu, drogové kulturyi volného sexu,

jde o svébytnoupsychologickoustudii mo-

derního çlovêka s jeho vnit‡ní nejistotou

a drásající mi z matky. Ponêkud záhadnÿ
a vzru¿ující p‡íbêhjediného dne v æivotê
módního londÿnského fotografa.

V b‡eznové Lucernê p‡ineseme pozvá-

ní na poslední dva l my Projektu 100:

3. 3. Mléçná dráha a 28. 3. Diktátor

F
. Murray Abrahamjako Salieri ve l mu M
ilo¿e F
ormana Amadeus.

Petr Mohr podle Infor maçních
listû Projektu 100 - 2003
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VI I

Dûm dêtí a mládeæe Paleta

Lan¿krounská 4, Svitavy, tel. : 461 533 743
e- mail: dd m @dd m. svitavy. cz, http: // www. dd m. svitavy. cz

1. So

Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy

tel. 461 533 295, fax: 461 514 715
www. booksy. cz

e- mail: knihovna @booksy. cz
Vÿpûjçní hodiny :

PRO DOSPëLÉ
Po- St
9- 17

PRO DëTI
Po - St
13 - 17

Pá

Pá

Çt

So

zav‡eno

9- 17

9- 11

Çt

zav‡eno

13 - 17

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 461 530 237

Otev‡eno Po- Pá 9- 1 2 14- 17 hodin
e- mail: nadace @svitavy.cz http://njp.unas.cz

Prodlouæení vÿstavy FOTOGRAFIE

A FAKTA O FENOMÉNU UNIVERZUM
do konce února. Tato je urçena nejen pro

¿koly, alei pro dospêlé, kte‡í alespoñobças

zvednou hlavu od na¿í matiçky Zemê a za-

jí mají se, co se dêje blízko i vzdálenê nad
na¿i mi hlavami.

Lyæa‡skÿ zájezd

St‡elecká soutêæ

2. Ne 8: 00 hod. St‡elnice DDM
(vchod od Chovenky) na IV
. Z¢

1 7. - 21. 2.

do Çenkovic ( Radi mê‡e)

St‡elecká soutêæ

V
. roçník Cena ‡editele VzPu 30 mládeæe

8. So

Me moriál O. Leischnera

18. roçník, turistickÿ vÿ¿lap Vysoçinou pê¿-

ky nebo na bêækách

8. So 9: 00 hod. u Jelena

Zi mní liga házedel - ve‡ejná soutêæ
s ModelklubemSvitavy
15. - 22. 2.

Lyæa‡skÿ pobyt rodiçûs dêt m
i
ve ¢védsku ojarních prázdninách

dospêlí 4. 990 Kç + 400 Kç p‡ístavné km,
dêti do 15 let 3. 990 Kç +400 Kç

Po - Pá 9 - 12 a 14 - 17 hod.
Kaædé úterÿ v mêsíci

B‡i¿ní tance (orientální)

ZU¢ SVITAVY
tel. 461 534 312

12. St 13: 00 hod. Bílÿ dûm

XI. roçník Zi mní cena VzPi 60/40

Jarní p‡í mêstskÿtábor v DDM
Cena 350,- Kç

Informace v DDM
18. - 20. 2.

Prázdninové putování

( Klá¿terec nad Orlicí) pro ve‡ejnost

Cena 325,- Kç (doprava, ubytování, strava,

drobné vydání)

22. So od 9: 00 hod. u Jelena

Zi mní liga házedel - ve‡ejná soutêæ
s ModelklubemSvitavy

22. So 10: 00 hod. DDM

Keram
ické dopoledne
pro ve‡ejnost

Cena za 1 osobu çiní 20,- Kç

Dal¿í úspêchynPS
Dalibor
. Svit. a Svitavách plné spokojenÿch, doja-

Vánoçní ças. Zpêváci Pêveckého sdru-

æení Dalibor Svitavystíhají vedle svÿch bêæ-

nÿch pracovníchi domácích povinnostíje¿tê

Vÿstavaje otev‡ena:

16. Ne 8: 00 hod. St‡elnice DDM

nároçné zkou¿ky sboru a p‡iná¿í svÿm po-

sluchaçûmjiæ tradiçnê kytici vánoçních

tÿch a nad¿enÿch divákû byly tou nejlep¿í
odmênou.

Pêveckÿ sbor Dalibor zakonçil celou

koncertní sezónu benefiçní mkoncerte m

melodií alidovÿch koled. Vleto¿ní mroce

v kapli ùstavu sociální péçe ve Svitavách.

a celá kytice uvázána s láskou, nad¿ení m

na zlep¿ení prost‡edí v ústavu.

za námi na koncerty p‡ijdou.

ní p‡íspêvky starostovi mêsta panu V
. Kouka-

bylyjednotlivé kvêtyvybírányzvlá¿ƒ peçlivê

a up‡í mnou snahou potê¿it v¿echny, kte‡í
Dobrá vêc se poda‡ila. Vÿkon sboru byl

kvalitní postránce hudebníi vÿrazové, cel-

kovÿ dojemumocnilo i nové koncertní oble-

çení. Kostely ve Vítêjevsi, Banínê, B‡ezové

Vÿtêæek novoroçního koncertu byl vênován
Çlenovésboru dêkují za podporuafinanç-

lovi, v¿emçlenûmzastupitelstva a rady Mêsta
Svitavy, pracovníkûmSt‡ediska kulturních

sluæeb a v¿emsvÿmsponzorûm.

M
irka Ducháçková

Oblastní kolo soutêæe ZU¢

- taneçní obor, soutêæje p‡ístupnave‡ejnosti
13. Çt 1 7: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176 873

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

6. Çt 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

54. cestovatelskÿ veçer

O Persii oçi ma ing. Bure¿e
27. Çt 18: 00 hod. Nadace J. Plívy

Sbêratelské posezení nad sbírkou
losû z celého svêta, doplnênou o historii
tohoto sbêratelského oboru

Pozvánka na Ples PS Dalibor

Váæení p‡átelé, dovolte, abychomVás

pozvali na 7. ples PS Dalibor, kterÿse ko-

ná dne 22. 2. 2003 od 20: 00 hodin
v sále Bílého domu. Celÿmveçerem Vás

bude provázet skupina MI Xz Chotênova.

P‡ij âte si s námi posedêt, zatançit i za-

zpívat. Vstupenky budou v p‡edprodeji
v Informaçní mcentru, cena 70,- Kç.

Srdeçnê zvou çlenové PS Dalibor.

st rana

VI I I

KINO VESMïR
tel.: 461 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. - 5. So, Ne 14: 00, 1 7: 00 a 20: 00 hod.
Po, ùt, St
19: 30 hod.

Harry Potter
a Taje mná ko mnata

USA, GB 2002
Druhÿ díl l mové adaptace kultovní ‡adyJ. K. Rowlingové. ¢kolní rok v Bradavicích právê zaçíná!
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 70,- Kç
dabováno
161 min.
6. Çt

Fil movÿ klub:

Láskashora

19: 30 hod.

ÇR 2002
Podivuhodná procházka po cestách mysli. Poetická
komedie o dvou mladÿchlidech ajejich cestê za
zat mêní mslunce...
Námêt, scéná‡ a reæie: Petr Marek
Vstupné: 30,- Kç pro çleny FK
40,- Kç ostatní
98 min.
7. - 9. Pá, So, Ne

Çervenÿ drak

19: 30 hod.

USA, SRN 2002
Návrat ke ko‡enûmzla. První a nejdêsivêj¿í kapitolatrilogie o Hannibalu Lecterovi. Kri minální
psychothriller. V hlavní roli: Anthony Hopkins
Reæie: Brett Ratner
Vstupné: 55,- Kç titulky od 18let 124 min.
8. - 9. So
Ne

Lilo a Stitch

1 7: 00 hod.
15: 00 a 1 7: 00 hod.

USA 2002
Rodinnÿ ani movanÿ dobrodruænÿ l mo p‡átelství
malé holçiçky a ves mírného psa.
Scéná‡ a reæie: Chris Sanders a Dean DeBlois
Vstupné: 30,- Kç
dabováno
85 min.

10. Po

Projekt 100 - 2003

Amarcord

19: 30 hod.

Itálie 1974
Autobiograckÿ l m Federica Felliniho se odehrává v reæisérovê rodi¿ti v Ri mini ve 30. letech
20. století. Vzpomínka na dospívání... jedenzjeho nejkrásnêj¿ích l mû! Fil mzískal v roce 1975
Oscara za nejlep¿í zahraniçní l m.
Vstupné: 35,- Kç
titulky
127 min.

11. ùt

19: 30 hod.

GB 1985
Brazil
Intelektuální groteska, natoçená ve stylu okázalé
sci- a souçasnê vtradicích anglické, çistê nonsensové komedie. KolemVánoc nêkdy ve 20. století, svêt ú‡edníkû, obklopenÿchfantaskní mi stroji...
Reæie: Terry Gilliam
Vstupné: 35,- Kç
titulky
138 min.
12. St

Idioti

19: 30 hod.

Dánsko 1998
Idiotskÿ l moidiotech a proidioty. Skupinkuintelektuálû spojuje zvlá¿tní zábava: hrají si naidioty
a zámêrnê provokují okolí... Esej o sociální deviaci.
Scéná‡ a reæie: Lars von Trier
Vstupné: 35,- Kç
titulky
117 min.
13. Çt

Amadeus

ú nor 2 0 03

s v i t a v s k ÿ k ul t u r ní k al e n d á ‡

19: 30 hod.

USA 1984
Velkolepÿ historickÿ epos, nádherná oslava hudby
W
olfganga Amadea Mozarta. Rok 1781 a na dvo‡e císa‡e Josefa II. pûsobíjako skladatel Antonio
Salieri. P‡ijíædí v¿ak Mozart... Nezkrácená verze
slavného l mu s os mi Oscary
Reæie: Milo¿ Forman
Vstupné: 65,- Kç
titulky
160 min.

14. Pá

Projekt 100 - 2003
19: 30 hod.

15. So

19: 30 hod.

Noçní hovorys matkou

ÇR 2001
...se odehrávají mezi konê m svatého Václava
a kre matorie mve Stra¿nicích, na Vinohradské
t‡ídê v Praze... Hraná osobní zpovêâscénáristy
a reæiséra Jana Nêmce
Vstupné: 35,- Kç
69 min.

Holkyto chtêj taky

SRN 2001
... ale po‡ádnê! Komedie o proæívání sexuální zrání
nêmecké st‡edo¿kolské mládeæe.
Reæie: Dennis Gansel
Vstupné: 60,- Kç od 12let titulky 90 min.
1 6. Ne

19: 30 hod.

xXx

USA 2002
Akçní thriller. Vin Diesel je tajnÿ agent xXx!
Reæie: Rob Cohen
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 124 min.

1 7. - 19. Po, ùt, St

1 7: 00 a 19: 30 hod.

Ostrov ztracenÿch snû
- Spy Kids 2

USA 2002
Svêt je znovu v ohroæení. Je t‡eba povolat Cortezovy. Rodinná fantastická akçní komedie.
V hlavní roli: Antonio Banderas
Scéná‡, reæie, kamera, st‡ih: Robert Rodriguez
Vstupné: 55,- Kç
dabováno
100 min.
20. - 21. Çt, Pá

Pluto Nash

19: 30 hod.

USA 2002
Mêsíc donedávna pokrÿvaly tuny prachu. Teâtam
v¿í mhÿboutuny prachu. Akçní sci- komedie.
V hlavní roli: Eddie Murphy
Reæie: Ron Underwood
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 95 min.

22. - 23. So, Ne

Inso mnie

19: 30 hod.

USA 2002
Insomnie = chorobná nespavost. Kri minální thriller. Vy¿et‡ování brutální vraædy studentky na Alja¿ce v obdobíletního pûlnoçního slunce (stálé svêtlo).
Al Pacino a Robin W
illiams v hlavních rolích
Reæie: Christopher Nolan
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 118 min.
24. Po

Ostrov

Projekt 100 - 2003
19: 30 hod.

Korea 2000
Ostrov je místo, po nêmæ v¿ichni touæí me, ale
z nêhoæ po çase znudêni prcháme. Ostrovemje
pro muæe æena a pro æenu muæ. Ostrovje místo,
kamjedeme ryba‡it, nebo ukojit sexuální touhy...
Vstupné: 35,- Kç
titulky
86 min.
25. ùt

Naqoyaqatsi

19: 30 hod.

USA 2002
Poslední díl trilologie o stavutohoto svêta ( p‡edchozí díly: Koyaanisqatsi a Powaqqatsi). Název
l mu znamená: æivot jako vzájemné zabíjení.
Strhující umêleckÿ dokument.
Hudba: Phillp Glass
Reæie: Godfrey Reggio
Vstupné: 55,- Kç
89 min.

26. St

Zvêt¿enina

19: 30 hod.

GB 1966
Nejslavnêj¿í l mreæiséra Michelangela Antonioniho na motivy novely Julia Cortázara s hudbou
Yardbirds at mosférou pop-artu, drogové kultury
i volného sexu... Svébytná psychologická studie
moderního çlovêka s jeho vnit‡ní nejistotou. David Hemmings v hlavní roli.
Vstupné: 35,- Kç
titulky
110 min.

27. - 28. Çt, Pá

19: 30 hod.

Nejhor¿í obavy

USA, SRN 2002
27 000 nukleárních zbraní. Jedna z nich chybí.
¢pionáæní thriller. Ben Affleck, Morgan Freeman
a dal¿í.
Reæie: Phil Alden Robinson
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky
124 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

1. - 5. So, Ne

Po, ùt, St

Harry Potter
a Taje mná ko mnata
Reæie: Chris Columbus

Vstupné: 70,- Kç

19: 30 hod.

20: 00 hod.
USA, GB 2002

dabováno

6. - 8. Çt, Pá, So

161 min.
20: 00 hod.

Çervenÿ drak

USA, SRN 2002

Reæie: Brett Ratner

Vstupné: 55,- Kç titulky od 18let
8. So

124 min.

15: 00 hod.

Lilo a Stitch

USA 2002
Scéná‡ a reæie: Chris Sanders a Dean DeBlois

Vstupné: 30,- Kç

dabováno

11. - 12. ùt, St

85 min.

20: 00 hod.

P‡edsvatbou ne!

USA 2001
Zlomí vámsrdce a sebere penêæenku. Sigourney

W
eaver a Jennifer Love Hewitt - rodinnÿ tÿm,

kterÿ obere kaædého chlapa! Komedie.
Reæie: David Mirkin

Vstupné: 55,- Kç

titulky

13. - 15. Çt, Pá, So

20: 00 hod.

Holkyto chtêj taky
Reæie: Dennis Gansel

Vstupné: 60,- Kç

od 12let

124 min.

SRN 2001

titulky

18. - 19. ùt, St

Ostrov ztracenÿch snû
- Spy Kids 2

90 min.

20: 00 hod.

USA 2002
Scéná‡, reæie, kamera, vÿprava a st‡ih: Robert

Rodriguez

Vstupné: 55,- Kç

dabováno

20. - 21. Çt, Pá

20: 00 hod.

Pluto Nash

Reæie: Ron Underwood

Vstupné: 55,- Kç

od 12let

22. So

USA 2002

titulky

95 min.

20: 00 hod.

Inso mnie

Reæie: Christopher Nolan

Vstupné: 50,- Kç

100 min.

USA 2002

od 15let titulky

25. - 26. ùt, St

Posledníloupeæ

118 min.

20: 00 hod.

USA 2001
Coje v æivotê nejkrásnêj¿í? Láska. Láska ke zla-

tu! ¢piçkovÿ lupiç Gene Hackman má dokonalÿ
plán. Kri minální l m.

Scéná‡ a reæie: David Mamet
Vstupné: 55,- Kç

od 12let

27. - 28. Çt, Pá

titulky

107 min.

20: 00 hod.

Nejhor¿í obavy

USA, SRN 2002

Vstupné: 50,- Kç

titulky

Reæie: Phil Alden Robinson
od 12let

124 min.

