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Dobrÿden
Od5. zá‡í 2002 bylav prostorách Te-

reziánskéhok‡ídlaStaréhokrálovskéhopa-
láce na Praæskémhradê otev‡ena krásná
vÿstavaosmdesáti velkoplo¿nÿchfotogra-
�í bÿvalého pedagoga katedryfotogra�e
FAMU, fotografaareæiséra, docentaJi‡ího
V¢ETEÇKY�PRAÆSK¥CHODEC�.
Na pozvánce çtu vêtiçku, æe ....vÿstava
budeotev‡enado27. ‡íjna2002... Líbila
se v¿akz‡ejmê nejen mnê, alei ostatním
náv¿têvníkûm, atakbyladvakrát prodlu-
æována- na Hradêjsteji nakonec mohli
nav¿tívit aæ do 5. lednaleto¿níhoroku.
Mêlajsem moænost setkat se s auto-

remfotogra�í p‡ímonatétovÿstavêa pro-
jevilap‡ání, vystavitjetakéu nás ve Svi-
tavách. Apan V¿eteçka souhlasil. Bylo
námjasné, æep‡estoæejsouna¿evÿstavní
sínê prostorné, celá vÿstava se do nich
nevejde. Atakjsme udêlali spoleçnê vÿ-
bêr asi poloviny z fotogra�í vystavenÿch
v Praze aty mohou náv¿têvníci ve svi-
tavskémmuzeuzhlédnout po celÿ mêsíc
únor.

Zfotogra�í Ji‡ího V¿eteçkyje vidêt
jeho dûvêrnáznalost starobylé Prahy, je-
jích magickÿchpromênalidskÿchosudû.
Vybrané fotogra�e na vÿstavu do Svitav
jsme rozdêlili do çty‡ skupin. První tvo‡í

starobylá Praha sjeho obyvateli, druhá
zachycuje Prahuæidovskou, t‡etí vÿznamné
dêjinnéudálosti (rok1968a 1989) açtvrtá
jedineçnou náladu aatmosféru Prahy, hru
svêtlaastínûvjejíchzdech. Nechybí sa-
moz‡ejmê ani jeho proslavenÿ çernobílÿ
snímek MarkétyLazarovév podánítehdy
je¿tê mladiçkéa neznámé MagdyVa¿á-
ryové.

Ji‡í V¿eteçkapûsobiljako pedagogna
kated‡e fotogra�e FAMU, roku 1977 byl
jmenován docentempro obor umêlecké
fotogra�e. Fotogra�i pojímájakodokument
doby. Spolupracuje s çasopisy, Çeskoute-
levizí, Çeskoslovenskÿm�lmemi Çeskou
�lharmonií, je autoremosmnácti kniæních
publikací. Nêkolikrátsamostatnêvystavoval
v Praze av Pa‡íæi. ùçastnil se mezinárod-
níchvÿstavunási vzahraniçí - Maâarsku,
Polsku, Jugoslávii, Kanadê, Brazílii, Itálii,
USA. Jako reæisér videoprogramûzískal
‡adu cen na mezinárodníchfestivalech.
Nêkteré z nich(historie Rudolfovy ¿toly,
Václavskéhonámêstí a Karlova mostu) bu-
dousouçástí na¿í vÿstavy.
Máte-li rádi kvalitní fotogra�i, Prahu

a nebo se zajímáte o historii, nemêla by
vás tato vÿstava minout.

Blanka Çuhelová

�Jestliæejeúterÿ, musímebÿt v Bel-
gii�, pravíjedna �lmová komedie (víc
neætohle o ní opravdu nevím)...
Jestliæejeúnor, musímebÿt v kinê!

...volnê navazuji.
Moæná, æejstesi tohouætakyv¿im-

li. Posledníchosmlet - vædyckydruhÿ
mêsícvrocepo‡ádáme ménêkoncertû
ménê divadelníchp‡edstavení. Otovíc
zveme do kina!
Projekt 100- p‡ehlídka vybranÿch

�lmûzezlatéhofondusvêtovékinema-
togra�ese kaædÿrokvrací - vædys de-
seti �lmy... a po deseti letech skonçí
...uæ za dvaroky...
Je mnohodobrÿchdûvodû, proç Pro-

jekt 100nav¿tívit. Uæjenomjménare-
æisérû: Federico Fellini, Lars vonTrier,
Luis Buñuel, Michelangelo Antonio-
ni.
Jejeden mimo‡ádnÿ dûvod: Ama-

deus Milo¿e Formana...po devatenácti
letech...kdoz nás bysi nepamatoval,
jakcelé kinozûstalo aæ do posledního
titulku, posledního komparsisty a pak
se postavilo atleskalo...(taková ma-
lá soukromá revoluce)...neodolatelnÿ
smích Toma Hulceje zasetady...ot‡i-
cet minut pûvodnê nepouæitÿchscén
- del¿í!
Je nêkolik mnohoskvêlÿchdûvodû

jít v únoru do kina. Moæná namítne-
te, æejstetençijinÿ�lmvidêli vte-
levizi... ale znáte ten mrazivÿ pocit:
v plnémsále nêkdo hrûzou vyjekne
jiní si s úlevou oddechnou nêkdo se
zasmêje.
Taknezapomeñte: Projekt 100-2003

p‡ichází dona¿ehokina Vesmírv úno-
ru a kousek v b‡eznu ao �lmech pí¿u
uvnit‡ Lucernya...takse mêjte hezky

Petr Mohr
P.S. JdêtesepodívatnaDavidaHem-

mingse, jakvroce 1966hrál fotografa
ve Zvêt¿eninê.

Pozvánka na vÿstavu
1. února- 2. b‡ezna 2003

Ji‡í V¿eteçka- Praæskÿchodec
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Alecostakovÿmmêstem,jehoæ mê¿ƒané
mají sice moænost disponovat s majetkem,
alenejsous tosijej proti vnêj¿ímunep‡í-
teli uhájit? Jedinê mêsto opevnit - otom
sev privilegiuz roku1389taképí¿e, bis-
kuppoæaduje, abymêstosi vybudovalolep-
¿í opevnêní, vêæe, hradby, parkány, brány
ap‡íkopy. Takové privilegiumv¿ak nebylo
zdarma, mêsto muselozaplatit atouævdub-
nu1389prodal biskupsvitavskémurych-
tá‡i Václavovi za70kopgro¿ûúrok7 kop
�nalidechv Hradci, kterévycházelyoltá‡i
Têla Kristovavesvitavskémkostele. � Ale
vraƒme se procházkou ke svitavskÿmhrad-
bám. Privilegiumodúmrti spojené s povin-
ností opevnit si mêsto nacházímei vjinÿch
moravskÿch biskupskÿch mêstech- Mo-
helnici, Ostravê, Budi¿ovê atd. Açkoliv se
mê¿ƒanûm‡íkalohominespacis, tedy�lidé
míru�, stalo se mêstské opevnêní tím, co
dêlá mêsto mêstem. Mêstosamosi muselo
chránit svûj majetek, ale stávalo sei vÿ-
znamnÿmçinitelemvojenskétaktiky. Codo
kvality opevnêní byl vÿraznÿrozdíl mezi
královskÿmi mêsty(kup‡. Poliçka, Chru-
dim, Vysoké Mÿto) a mêsty poddanskÿmi.
Královská mêstapouæívalajiæ od XIII. sto-
letí kvÿstavbê opevnêní kámen, kdeæto
poddanskÿmmêstûmzpoçátkupostaçovala
plañková ohrada místy s valem(Kojetín,
Osoblaha). Obyçejná hradební zeâbyla
çasto zesílena hranolovou nebo válcovou
vêæí. Zajímavéje, æei Olomoucsi musela
pohusitskÿchválkách místyvystaçit d‡e-
vênÿmi plañkami. Vÿ¿katakovéhradební
zdi dosahovala 2 aæ 6 metrû, p‡i tlou¿ƒce
1 aæ2 metry(pozdêji aæ6 metrû) azákla-
dechaæ 2 metryhluboko. Naho‡ezeâvy-
tvá‡elaochoz pro obránce abyla doplnêna
podsebitímsest‡ílnami. Vohybechzdi stá-
valyvêæe, neboúspornêj¿íba¿ty. Ba¿tybyly
budovány vtakovÿchintervalech, aby do-
kázalypalebnê vykrÿt prostor mezi nimi.
Takovávzdálenost 20aæ 60 metrûdlouhá
senazÿvalakurtina. Nap‡íkladVysoké Mÿto
mêlo 25 ba¿t. Pro zesílení hlavní zdi vy-
rûstala p‡ed ní tzv. zeâparkánová, která
znemoæñovalap‡ímÿútoknahlavní hradbu.
Parkánje slovo pravdêpodobnê arabského
pûvodu adodnes se dochovalo ve slovê
park. Vnê podél parkánové zdi se nacházel
p‡íkop s p‡ípadnou moæností jej naplnit
vodouo ¿í‡ceod5 do20 metrûa hloubce
5aæ 10 metrû. VPoliçcedosahoval hloubky
5 metrû. OdDalimilovÿchdobsehlavnímu
vjezdudo mêsta‡íkalobrána, p‡edtímpros-
tê vrata, jejichæ poçet kolísal od 1 ( Morav-
skÿ Krumlov) do6(Olomouc). Takovávrata
byladoplnênapadacímmostem. Pê¿í mohli
procházetfortnami (brankami). Uhlavní
brányse vêt¿inoutyçila vêæ (v Litomy¿li
u Praæské bránystálydvê). Zvlá¿tní posta-
vení ve mêstêapotéi navesnici mêlyopev-
nêné hradyçi kostely, ale otomp‡í¿tê.

Radoslav Fikejz

Jez‡ejmé, æezastávat rychtá‡skÿú‡ad
vest‡edovêkubylo vÿnosnÿmobchodem.
Svitavskÿrychtá‡získal i natom, æe olo-
mouckávrchnost se ças odçasuocitlave
�nançní tísni. Takv dêjinách mêsta na-
cházíme jméno nêkdej¿ího svitavského
rychtá‡eJana, ‡eçeného Starÿ(Antiquus),
kterÿsi díky nashromáædênému majetku
mohl vroce1394dovolit spoleçnêsesvou
æenouVañkou, poté, coprodali lenní dvûr
v Hradci nadSvitavouza90h‡iven, kou-
pit odzadluæenéhoolomouckéhobiskupa
Mikulá¿ez Rÿzmburkadoæivotníroçníplat
40h‡ivenplynoucízosadyÇty‡icet Lánû.
Çástka, kterábylapoukázánanaúçetolo-
mouckéhobiskupa, dosáhlanasvoudobu
nevídanésumy280gro¿û moravskéváhy.
Kromê doæivotní renty obdræel rychtá‡
ajehoæenadûmve mêstê osvobozenÿod
ve¿kerÿchplatûa moænost svobodného
odbêru d‡evaz biskupskÿchlesû, ov¿em
pouze pro svoji pot‡ebu. Ato uæ dávno
rychtá‡em nebyl, protoæe vroce 1389
prodal svûj ú‡ad Kunlinovi (Konrádovi),
vçetnê poæitkû. Navíc se poæitkû vzdala
vroce 1391i dotyçnáJanovaæenaVañ-
ka. Aje¿têjednu poznámku: vlatinskÿch
i nêmeckÿchtextechlistinse setkáváme
s mnohaçeskÿmijmény, svêdçí to otom,
æe mezi mê¿ƒany nebylo pouze nêmecky
mluvících, ale p‡ibÿvaloi zámoænêj¿ích
Çechû. Tedy, mají-lij ménatupravouvÿ-
povêdní hodnotu. Ov¿emijména svitav-
skÿchfará‡û- litomy¿lskÿchpremonstrátû

- jsou ryze çeská Radomír (1357 - 76),
1419 Petr ajeho nástupce vtomtéæ roce
Václav.
Zásadní zmênu ve vnit‡ním æivotê

mêstav¿akp‡inesl 7. prosinec 1389, kdy
mêsto ztratilo jedno z nejdûleæitêj¿ích
st‡edovêkÿch práv, totiæ právotestamen-
tární. Právoodúmrtné neboli odúmrƒjest
majetek pozûstalÿ po nêkom, kdo neza-
nechal ani dêdicûtestamentárních, ani
zákonnÿch. Majetekbyl p‡iznámbuâstátu,
nebo vjinÿch p‡ípadech vrchnosti - tím
bylo pochopitelnêolomoucké biskupství.
Zkrátka, ten, kdoveSvitaváchnemêl p‡í-
mé dêdice se snaæil bêhemæivota v¿e-
chen majetekrozptÿlit, nebosep‡estêho-
vat dotakovÿch míst, kdebysvûj majetek
mohl svobodnê komukoli odkázat. Akdyæ
docházelo k migraci obyvatel mêst, mêsto
obvykle chudlo, stejnêtak se ztençovaly
dûchodyvrchnosti. Právêbiskup Mikulá¿
se rozhodl podpo‡it rozvoj mêsta tím, æe
mê¿ƒanûmtoto právop‡iznal. Prozajíma-
vost - zemêpanské mêsto Moravská T‡e-
bová získalatoto právo 1371. Ve svitav-
skémprivilegiu se pí¿e i otom, jakÿm
zpûsobemse s pozûstalostí mûæe naklá-
dat- darovatjej osobámjaksvêtskÿm, tak
duchovnímçi kostelûm. Kdobynemêl ve
mêstêtrvalÿ pobyt azískal tímto právem
majetek, musel sesemminimálnê narok
nastêhovat ateprve porocestatekprodat
aodstêhovat se. Novÿ majitel statku mu-
sel ale opêt zûstat ve mêstê.

Svitavské hradby. Kresba M. Heinz
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Kdyæjsempsal minulÿçlánek, p‡edpo-
kládaljsem, æeidenti�kaceonéstavbybude
jednoduchá, alez‡ejmê ne. Zastavovali mne
lidé na ulicích as nevê‡ícnÿmpohledem
prosili: �Naznaçte, kdetoje?!�. �My�, od-
povídal jsemslovy klasika, �nesmíme ani
naznaçovat�, alenynívám‡eknu, æetobyla
budova mêstského ú‡adu avÿchodz ob‡ad-
ní sínê do parkuJana Palacha. Aco dál?
Baviljsemses majitelkounejmenovaného
odêvního salonu, æe bychjako nêco pot‡e-
boval spíchnout, ona se tvá‡ila, æe to není
problém. Donesljsemji tedyplány, myslím,
æe¿vadlenytomu‡íkají st‡ihy, z roku1892,
a prosil jsemji, abyto stihla do únorové
Lucerny. Nechápavêna mneup‡elasvékrás-
né modré oçi ajájsemjí zpodvíçekvyçetl
nêmouotázkuproç? Teâtovítei vy- prostê
jsemsi na vás horkoujehlou nechal u¿ít
boudu. Kdety dve‡e vlastnêjsou?

Radoslav Fikejz

Takové obyçejné vêci...

Svitava, ‡eka, kterásvouçistotouat‡py-
temvodní hladinyinspirovalakesvémuná-
zvu Svit-ava, nebo snad opravdu projíædêl
kníæe Vratislavzdej¿ímkrajemsesvouæe-
nou Svatavou a najejí památku pojmenoval
‡ekutekoucí hraniçnímhvozdemmezi Mo-
ravoua Çechamijejímjménem? Opûvodu
názvu‡ekyse dodne¿ní dobyvedoudisku-
sepodobnêjakoo místê, kdetato‡ekapra-
mení. Od nepamêti mají svitav¿tí obçané
p‡edstavuo pramenu‡ekySvitavyjakooje-
zírku pod velkÿmpískovcem. Místo, které
odedávnabylohojnênav¿têvovánop‡i víken-
dovÿchvycházkách.
Ov¿emjakjeto doopravdys pramenem?

”ekaSvitavasvoudélkou97kmjedvaadva-
cátánejdel¿í ‡eka Çeskérepublikya povodí
1 147 km2ji posunuje dokonce nadvacáté
místo co do velikosti povodí ‡ek Çeské re-
publiky. ”ekajelevÿmp‡ítokem‡ekySvrat-
kyv blízkosti mêstaBrna. Její pramennebo
lépe prameny se nacházejí v blízkosti na-
¿eho mêsta, ale kdeje hledat?

Na¿e putování ‡ekou Svitavouzaçneme
p‡ítokemLaçnovskéhopotokav blízkosti to-
várnyTOS. Jednáseolevÿp‡ítok‡ekySvi-
tavy. ¢í‡ka‡íçníhokorytaje 185cm(r. 1999).
Jistêzajímavÿbymohl bÿt pohleddohistorie.
Na mapê�Mappageographicaregni Bohemi-
ca�vytvo‡enévroce1720JohannemChris-
topheremMülleremjakopodkladprovojen-
ské mapyjejakopramen‡ekySvitavyuvádên
právê Laçnovskÿpotokpramenící naokraji
Laçnova. Tok‡ekysmê‡ující kJavorníkuzde
neníuveden. Vletech1983- 1984do¿lokvy-
çi¿têní adal¿ímúpravám‡íçníhotoku, ov¿em
jiæ vtéto dobêseobjevují poznámkyozne-
çi¿ƒování‡ekymístnímobyvatelstvem. Kvalita
vodyje závislá naroçnímobdobí a mnoæství
protékající vody- pHsepohybujevrozmezí
7- 8stupnê(r. 1995). Mezijistêzajímavéæi-
voçichyæijící p‡i ústítéto‡íçkypat‡í ondatra
piæmová,jejíæ noryjsemnalezl vroce 1999.
Pokudbychomp‡ijali my¿lenku, æejed-

nímz pramenû ‡eky Svitavyje Laçnovskÿ
potok, nenítato my¿lenkatakzcelazcestná.

Jistêsejednáo nejsevernêj¿í pramennÿp‡í-
toknebo pramen‡ekySvitavy. Vodyt‡i kilo-
metry dlouhého potokavyvêrají v blízkosti
�st‡echy Evropy� - tj. evropského rozvodí
Labe - Dunaj, p‡i pravé stranê silnice ve-
doucíz Laçnovazabenzínovoustanicí. Voda
protékápodél pravéstranyhlavnísilnice Mo-
ravskÿmLaçnovem, kdep‡itéká‡adadrob-
nÿch‡íçek. Nejprvez malého vysychajícího
rybníçkunaokraji Laçnova, pakzpravap‡i-
téká ‡íçka z lesního rybníka a posledním
vÿznamnêj¿ímp‡ítokemje pravÿ p‡ítok
uprost‡ed Moravského Laçnova z dal¿ího
men¿íhorybníçka. ”íçní korytoje zarostlé
vlhkomilnÿmi rostlinami, vletních mêsících
sevodatémê‡nepohybuje, aneboseztrácí.

Jan Richtr

MuzejníçtvrtekKdyæ mnêJi‡í V¿eteçka, kterÿprá-
vêvtêchto dnechvystavujesvéfotogra-
�evevÿstavníchsíníchsvitavského mu-
zea, vyprávêl, jakjel do Bratislavy na
prosbusvého p‡ítele, reæiséra Franti¿ka
Vláçila, fotit hlavní p‡edstavitelku�lmu
MarkétaLazarová, tehdyje¿têzcelane-
známoustudentku Magdu, nebojaks vy-
uæitímarchívních �lmovÿch materiálû,
starÿchmapagra�ckéanimacetoçil po-
stupnoup‡emênuVáclavskéhonámêstí,
napadlo mê, æebypovídání s nímmohlo
bÿt velmi zajímavé. Na besedu s tímto
fotografem, reæiséremakameramanemvás
zvuveçtvrtek27. únorav 17hodin.

-bç-

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST OSKARASCHINDLERA
• • • •

V¥STAVY
1. 2. - 2. 3.

JI”ï V¢ETEÇKA
- PRAÆSK¥CHODEC

Vÿstava velkorozmêrnÿchfotogra�í vÿznam-
néhoçeskéhofotografazachycuje magické
promênystarobylé Prahy
Vernisáæ: vsobotu 1. února 2003 v 15 ho-
din, zpívá Pêveckÿsbor Dalibor

MUZEJNï ÇTVRTEK
27. února v 17 hodin

FOTOGRAF AREÆISÉR
JI”ï V¢ETEÇKA

Besedase známÿmfotografemareæisérem
dokumentárníchvideo�lmû

Laçnovskÿrybník. Foto J. Richtr
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8. So 10:00 hod. Divadlo Trám
STEP- kurz
vede mistr Bílek
Vstupné: 50,- Kç

9. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo DUHAPolná:
Josef Çapek:
Povídání o pejskovi a koçiçce
ZnámáknihaJosefaÇapkasestalap‡edlohou
prospí¿e vyprávêní, neæ divadlo, ve kterém
sespí¿ hrajes dêtmi, neæ hraje prodêti. Di-
vadelní p‡edstavení plné p‡ekvapivÿch he-
reckÿchascénickÿch‡e¿ení vpodání çlenû
divadlaje urçeno pro dêti od3 do 10let.
Hrají: Petr Vanêk aJitka Smejkalová
Vstupné 30,- Kç

14. Pá 19:00- 23:00 hod. Bílÿ dûm
Taneçní veçer v Bílémdomê
P‡ijâtesi zatancovat s kvalitníreproduko-
vanou hudbou, pobavit se, zdokonalit své
taneçní znalosti a nêco nového se nauçit.
Veçeremprovází taneçní mist‡i ze svitav-
ského Taneçního klubu Ellis.
Obçerstveníje zaji¿têno.
Vstupné: 30,- Kç zaosobu.

24. Po 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH
Duo Arda¿ev
Igor a Renata Arda¿evovi
Antonín Dvo‡ák: Slovanskétance 1. ‡ada
Bed‡ich Smetana: Vltava, ¢árka, Blaník
Vstupné: 45,- Kç, sleva: 30,- Kç- proçleny
KPH, invalidy, studenty, dûchodce

25. ùt 19:30 hod. Bílÿ dûm
Franti¿ekNedvêdaDruhépodání
Koncert Franti¿ka Nedvêda
Vstupné: 130,- Kç

26. St 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Kataryna Kolcová
Koncert nevidoméæidovskézpêvaçkypo-
cházející z Ukrajiny.
Vstupné: 50, - Kç

28. Pá 17:00- 21:00 hod. Bílÿ dûm
Posezení s dechovkou
Svitavská dvanáctka Svitavy
Vstupné: dobrovolné

28. 2. - 2. 3. Pá- Ne Divadlo Trám
Okresní kolo soutêæe
v umêleckémp‡ednesu mládeæe
( Wolkrûv Prostêjov)

Vÿstavy
(otev‡eno p‡i akcích SKS)

Bílÿ dûm
Petr Patoçka: Kresby
Divadlo Trám
MiroslavDucháçek: Fotogra�e

Po‡adypro ¿koly
10. Po 8:30 a 10:15 hod.
Kino Vesmír
Duha Polná
Povídání o pejskovi a koçiçce
Vstupné: 15,- Kç
Pro M¢, 1.- 2. roç. Z¢

Filmypro ¿koly
4. a 5. ùt - St 13:15 hod.
Nesmrtelnáteta
Vstupné: 20,- Kç
Pro ¿kolní druæiny

25. a 26. 2. ùt - St 13:15 hod.
Hurá na medvêda
Vstupné: 20,- Kç
Pro ¿kolní druæiny

Divadelníabonentní
cyklus JARO 2003
Váæení milovníci dobrého divadla,

odb‡ezna2003budezahájendal¿í divadel-
ní abonentní cyklusJARO2003. Vzhledem
kvelkému záj mu o abonentní vstupenky
jsme se rozhodli odtohoto cyklu zajistit
p‡edprodej jinÿmzpûsobem. Stávajícím
abonentûmnabízíme moænost vÿmênyabo-
nentkytÿdenp‡edzahájenímvolnéhop‡ed-
prodejetedyod3. do7. b‡eznav Ottendor-
ferovê domê, telefon 461 535 173, Hana
¢vandová. Od10. b‡eznabudep‡edprodej
zbylÿchabonentekvInformaçnímcentru.
V¿echna p‡edstavení se konají v Bílém

domêvædyod19:30hodin. Abonentní vstu-
penkanacelousezónustojí 350,- Kç, vstup-
nénajednotliváp‡edstaveníçiní 100,- Kç.

B”EZEN
DIVADLOVDLOUHÉ PRAHA
Ronald Harwood: Garderobiér
DUBEN
DIVADLOBEZZÅBRADLï PRAHA
N.V. Gogol: Hráçi
ÇINOHERNï KLUB PRAHA
WoodyAllen:Sexnocisvatojánské
KVëTEN
OMEGAARTAGENCYPraha
Quo vadis
Podrobnéinfromacesedozvítevp‡í¿tímçís-
le, aktuálnêrovnêænawww.kultura-svitavy.cz

PozvánkadoOttendorferovadomu nakoncertKPHD‡íve, v dobáchdávnop‡edtelevizních,
se doma çasto hrávalo çty‡ruçnê. I dnes
platí, æejetozábavné. Nejste u klavírutak
sami, energiesezdvojnásobujea hrajdera-
dostnêji kup‡edu. Apak, taradost ze sou-
hry, z komunikace probíhající p‡es hudbu
az krásnê znêjícího klavíru!
I dêti rády hrají spolu. Stává se, æe do-

rostou dotouhyzahrát si nêkterÿ Slovanskÿ
tanec. Çastotanceznají z nahrávky manæelû
Arda¿evovÿch. Je to dokonalé apûvabné po-
dání. Jsmerádi, æebudeme mít moænost Slo-
vanskétancesly¿et æivê. Vedle Dvo‡ákaza‡a-
dili Arda¿evovi Smetanu- virtuózní úpravu
nêkterÿchçástí Mévlasti. Coæjepatrnêrarita.
Pokudnemázûstat ve çty‡ruçní h‡ejen

uzábavy, musí bÿt hodnêporozumêní a dob-
ré vûle mezi hráçi. Avezmou-li se dva kla-
víristé, coby mohlobránit vtom, hrát spolu?
Alevêcasi budesloæitêj¿í, kolikpakznáme
takovÿch dvojic u nás? ... byli to manæelé
Hurníkovi a Lejskovi, jsouto manæelé Hr¿e-
lovi, noa právê Renatai Igor Arda¿evovi.

Usly¿íte,jsouobdivuhodní. Obajsou mist‡i
klavíru a hrají-li spolu, ná¿ záæitek je¿tê
znásobují. Srdeçnê vás zvu.

Blanka ¢efrnová

ú no r 2 003s t r a na I V
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Nováorganizacemêsta - MêstskáknihovnaveSvitavách
Vsouvislosti se zru¿enímokresních

ú‡adûp‡evzalo kl. lednuleto¿níhoroku
Mêsto Svitavy na¿i knihovnu.
Vsouçasné dobê má Mêstskáknihov-

na ve Svitavách 3 623 çtená‡û, kte‡í si
roçnê pûjçí vícejak 188tisíc publikací.
Kdispozici mají fond beletrie a nauçné
literatury o 75 tis. svazcích a 140titulû
periodik.
Dêtské oddêlení nav¿têvují dêti od

p‡ed¿kolního vêku. Na¿e knihovna po‡á-
dá exkurze pro nejstar¿í dêti mate‡skÿch
¿kol, spolupracuje se v¿emi základními
¿kolami ve mêstêa p‡ipravujepronêlek-
ce knihovnicko-informatické vÿchovy. P‡i
nichsedêti seznamují sesluæbami knihov-
ny, s publikacemi, které mohou najít aja-
kÿmzpûsobemmají vyhledávatinformace.
Abychomje motivovali ksamostatné práci
s knihami, po‡ádáme rûzné soutêæe a kvi-
zy.
Dêti majíkdispozici 3poçítaçe. Von-line

katalogusi mohouvyhledávat knihy, kte-
ré pot‡ebují, mají k dispozici bezplatnÿp‡í-
stupnainternet a moænost vyuæívat nauçné
encyklopedieaprogramynaCD-ROM. Malí
uæivatelé knihovny rozhodnê nemají pro-
blémy s poçítaçi a místa u nichjsou stále
obsazená. Dêti si rezervují PCs p‡ipojením
nainternet i tÿden dop‡edu. S ohledemna
stávající prostory není moænéjejich poçet
zvÿ¿it. Dêtskÿch çtená‡ûrok odroku p‡i-
bÿvá avsouçasné dobê nav¿têvuje dêtské
oddêlení 883 dêtí do 15ti let.
Oddêlení pro dospêlé pravidelnê nav¿tê-

vuje 2 740dospêlÿchçtená‡û. Tento poçet
ov¿emnezahrnuje uæivateleinternetu, kte-
‡í zde vyuæívají ve‡ejnê p‡ístupné stanice,
aniæ by se museli stát çtená‡emknihovny.
Nejvêt¿í procento uæivatelû p‡edstavují stu-
dující. Vêt¿ina kniæníhofonduje ve volném
vÿbêru, pouze star¿í knihy a multiplikáty
jsou- z dûvodunedostatku místa- uloæeny
ve skladu mimo budovu a na objednávku
çtená‡e dovezeny.

Vmaléçítárnêjek dispozici dennítisk
a periodika z rûznÿch oborû. Nejnovêj¿í
çíslosepûjçujepouzeprezençnê, alestar¿í
vÿtiskysi mohouçtená‡i vypûjçit domû. Na
statistickÿchzáznamechsledujemevyuæí-
vání jednotlivÿch titulû periodik ajejich
odbêrkaædÿrokp‡ehodnocujeme. Snaæíme
se vyhovêt aktuálnímçtená‡skÿm pot‡e-
bámaodebírattiskovinyz oborû, o kteréje
nejvêt¿í zájem, protoæev¿echnytituly, kte-
ré jsou na trhu, samoz‡ejmê z �nançních
dûvodûkupovat nemûæeme. Roçnê si çte-
ná‡i pûjçí p‡es 32 tisíc novin a çasopisû.
Kromê periodikjsoutu vyçlenênyi doku-
menty ainformaçní materiály o EU.
Vhlavní pûjçovnêje umístêna beletrie

a poezie. Knihyjsou‡azenypodlep‡íjmení
autorû a pokud si nêkdo nepamatuje, kdo
knihunapsal, mûæesiji najít v on-line ka-
talogu podle názvu çi jinÿch popisnÿch
údajû. Vsouçasné dobêje vydáváno tolik
titulûroçnê, æe není moæné kupovat v¿ech-
no ave více vÿtiscích. Díky automatizova-
némuvÿpûjçnímusystémuje moæné knihy
rezervovat aokamæitê pojejích vrácení je
zájemce informován po¿tou nebo e-mai-
lem, æejejímæádanáknihajiæ k dispozici.
Pokud pot‡ebuje çtená‡ knihu, kterou kni-
hovnanevlastní,je moænéji objednatzjiné
-i zahraniçní- knihovnyformoumeziknihov-
nívÿpûjçnísluæby. Tatonadstandartnísluæba
je placená, ale poæadovanáçástkap‡edsta-
vuje v podstatêjen úhradu po¿tovného za
dodání knihy.
Oddêlení nauçnéliteraturyjevyuæíváno

zej ménastudenty. Nejvêt¿í zájemje o vÿ-
pûjçkyz oblasti spoleçenskÿch vêd (49 %
zev¿echvÿpûjçeknauçnéliteratury). Kni-
hyjsouzde‡azenypodle oborûa prûbêænê
doplñoványnovÿmi tituly. Hledání v elekt-
ronickÿch katalozích podle klíçovÿch slov
umoæní najít soupis literatury k urçitému
tématu çi oborulidské çinnosti, kterÿje
v knihovnêzastoupen. Nêkteréinformace
je moæné získat z dostupnÿch databází.

PrávnísystémASPI nabízí kompletní p‡ed-
pisy aliteraturu z oblasti práva, databáze
Anopress zahrnuje plnétextyv¿echzáklad-
níchperiodikvydávanÿchv na¿í republice
(vçetnêregionálních mutací) a p‡ístupdo
Zpravodajství ÇTKumoæní vyhledávat z vel-
kého mnoæství aktualit nejenz ÇR, ale celé-
hosvêta. Na¿eknihovnajeçlenemkonsorcia,
které má moænost zdarma vyuæívat plné
textyçlánkûperiodik celého svêta, jejichæ
roçní odbêrp‡edstavujehodnotu3,5 milio-
nudolarû. Bohuæeltytozdrojenejsoup‡íli¿
vyuæívány, protoæe textyjsou v anglickém
jazyce.

Voddêlení nauçné literaturyje moæné
vyhledávati vp‡íruçní knihovnêavefondu
regionální literatury. Knihy se sice nepûj-
çují domû, aleçtená‡i mohouvyuæít studijní
místa a pûjçit si je prezençnê, p‡ípadnê si
pot‡ebné stránky okopírovat. Jde vêt¿inou
o drahé avzácné publikace a nejrûznêj¿í
encyklopedie (nap‡. 35 svazkûznámé en-
cyklopedie �Britannica�, kompletní Ottûv
slovník nauçnÿ, Universumadal¿í).
Knihovnase nespoléhájennarozpoçet

svéhoz‡izovatele, ale kaædÿmrokemp‡ed-
kládáprojektydograntovÿchprogramûvy-
hlá¿enÿch MinisterstvemkulturyÇRaletos
i Krajskÿmú‡ademv Pardubicích. Díkyzís-
kanÿm prost‡edkûm ztêchto zdrojû byla
vroce1997p‡ipojenanaInternet, roz¿í‡ila
sluæby o pûjçování zvukovÿch dokumentû
handicapovanÿmspoluobçanûm, proslabo-
zrakéa nevidomépo‡ídilapoçítaçsespeciál-
nímprogramovÿmvybavením, které umoæní
texty zvêt¿ovat a p‡evádêt do zvukové po-
dobyinformace z Internetu, vloñskémroce
doplnilaoddêlení nauçnéliteraturydvêma
poçítaçi s p‡ístupemnaInternet.
Na¿eknihovnabudesice mêstonêcostát,

alerozhodnêtobudouvÿdaje úçelnêvyna-
loæené, jako ostatnê kaædáinvestice dovÿ-
chovyavzdêlání.

Milada Vacková, ‡editelka
Mêstské knihovnyve Svitavách
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Pondêlí 10. února v 19:30 hodin
Amarcord (1974)
Autobiogra�ckÿ�lmslavnéhoitalské-

horeæiséraFedericaFellinihoseodehrává
v Rimini, reæisérovêrodi¿ti, ve30. letech.
Fellini vzpomíná nasvé dospívání, k nê-
muæ nutnê náleæí t‡ebai první erotické
záæitky, tajné náv¿têvykinaçi platonická
láska.
Filmzískal roku 1975 Oscaraza nej-

lep¿í zahraniçní �lm. Amarcord, toje dal¿í
pouƒ do místa adobyvlastního mládí. Ma-
lomêsto na b‡ehuJaderského mo‡e vpolo-
vinê30. let zaplnil Fellini postavami zesvé
osobní mytologie. Spojilskuteçnévzpomín-
ky, p‡ikrá¿lenéi zdeformovanéproudemne-
návratnÿchlet, s naprosto nereálnÿmi vÿje-
vy; v básnickÿchobrazechk‡ísí vybledlé
barvydoby, vracíjimæivot alesk-jenomæe
s p‡íchutítrpkosti, nostalgie, rozçarování.

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

til svûj p‡íbêhdotêækode�novatelnéhoob-
dobí kolemVánoc�nêkdyve20. století�,
kdy armády bezej mennÿch ú‡edníçkû
striktnêdodræujícíchkancelá‡skouetiku
jak z 30. let na kaædémkroku doprovází
fantaskní p‡ístroje moderní doby. Grotes-
kní prost‡edí doplñují stejnê groteskní
postavy... Gilliamvytvo‡il vizi budoucnos-
tijakorozkládající se minulosti atatovize
na plátnê pûsobí neskuteçnê p‡irozenê.
Intelektuální groteska, natoçenávestylu

okázalé sci-� asouçasnê vtradicích ang-
lické, çistê nonsensové komedie vypovídá
osvêtêzbavenémsvobodyi individuality.

St‡eda 12. února v 19:30 hodin
Idioti (1998)

Dánskÿ�lms podtitulemIdiotskÿ�lm
oidiotecha proidiotyprovokujenáv¿têv-
níkyode dne premiéry. Filmnapsal a na-
toçil slavnÿreæisér Lars von Trier.
Vrodinnémdomku na p‡edmêstí Ko-

danê æije skupinka intelektuálû, které
spojujezvlá¿tní zábava: hrají si naidioty
- rûznÿmzpûsobem mentálnê postiæené
lidi, azámêrnê tímprovokují své okolí.
Naprocházce, vrestauraci, v bazénu, vto-
várnê... Není nakonecvkaædémz náskou-
sekidiota?
Esej o sociální deviaci.

Çtvrtek 13. února v 19:30 hodin
Amadeus (1984)
Amadeus - snadnejslavnêj¿í �lmMi-

lo¿e Formana.
Pí¿e se rok 1781 a Antonio Salieri

pûsobíjako dvorní skladatel císa‡e Jo-
sefa II. Kdyæ ke dvoru p‡ijede Mozart,
Salieri si s hrûzou uvêdomí, æe boæské
nadání, kterési p‡ál mít onsám, dostal do
vínkutento obscénní arozpustilÿ vtipá-
lek. Salieri dohnán æárlivostí kzu‡ivosti
organizujeintrikys cílemMozartazniçit.
Aby dosáhl svého cíle, je ochoten pouæít
v¿echny prost‡edky...byl by snad i vraæ-
dil!
Amadeus - velkolepÿhistorickÿepos,

nádherná oslava hudby Wolfganga Ama-
dea Mozarta. Osm Oscarû+çty‡i zlaté
glóby.
NaBerlinale2002 Milo¿ Formanp‡ed-

stavil Amadeav nezkrácenéverzi atap‡i-
chází k nám!!

Pátek 14. února v 19:30 hodin
Noçní hovorys matkou (2001)
FilmscénáristyareæiséraJanaNêmce

seodehrává mezi konêmsvatého Václava
a krematoriemve Stra¿nicích(s odboçkou
do Kalifornie, kde Jan Nêmectrávil çást
nedobrovolnéhoexilu), naVinohradskét‡í-
dê v Praze se narodil aæil s rodiçi. Tady
mêlajeho matka oçní ordinaci. Tady na-
posledyvidêl otce...tady matkaumírala...
tadyhledájejí hrob... ajehoæivotempro-
cházejí v¿echnytycelebrity...

Pondêlí 24. února v 19:30 hodin
Ostrov (2002)
�Ostrovje místo, ponêmæv¿ichnitou-

æíme, alez nêhoæ poçaseznudêni prchá-
me. Ostrovje pro muæe æena a pro æenu
zase muæ. Chci v extrémní poloze naçrt-
nout psychologickÿ portrét muæû aæen
vtakovémvztahu�, ‡íká korejskÿreæisér
ascénárista KimKi-duk o �lmu, kterÿ
vypráví o místê, kamsi muæijezdívajízary-
ba‡it nebotaké ukojit své sexuální touhy...

ùterÿ 25. února v 19:30 hodin:
Naqoyqatsi (2002)
Naqoyqatsi jet‡etí díl trilogie o stavu

tohoto svêta. P‡edchozí �lmy: Koyaanis-
qatsi (1983) a Powaqqatsi (1988).
Slovo Naqoyqatsi pochází z kultury

indiánského kmene Hopi a mánêkolik
vÿznamû: 1. Æivot vevzájemnémzabíjení.
2. Válkajakzpûsobæivota. 3. Civilizované
násilí.
Vznikloohromující díloscénáristyare-

æiséra Godfreye Reggia s hudbou Phillipa
Glasse.
Umêleckÿ dokument - çistá kinemato-

gra�ckápoezie, kteránászvednezesedadel!

St‡eda 26. února v 19:30 hodin
Zvêt¿enina (1966)

Diváckynejúspê¿nêj¿ísnímeitalského
reæiséra Michelangela Antonionihovznikl
v LondÿnênamotivynovelyJuliaCortázara.
Navzdory atraktivitê námêtu, zahrnujícího
autenticky pûsobivou hudbu Herbieho
Hancocka a kapely Yardbirds, atmosféru
pop-artu, drogovékulturyi volnéhosexu,
jdeosvébytnoupsychologickoustudii mo-
derního çlovêka sjeho vnit‡ní nejistotou
a drásajícími zmatky. Ponêkudzáhadnÿ
avzru¿ující p‡íbêhjediného dne væivotê
módníholondÿnskéhofotografa.

Vb‡eznové Lucernê p‡ineseme pozvá-
ní na poslední dva �lmy Projektu 100:
3. 3. Mléçná dráhaa 28. 3. Diktátor

Petr Mohr podle Informaçních
listû Projektu 100- 2003F. MurrayAbrahamjako Salieri ve�lmu Milo¿e FormanaAmadeus.
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Vÿpûjçní hodiny :
PRO DOSPëLÉ
Po- St 9-17
Çt zav‡eno
Pá 9-17
So 9-11

PRO DëTI
Po- St 13-17
Çt zav‡eno
Pá 13-17

Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy
tel. 461 533 295, fax: 461 514 715

www.booksy.cz
e-mail: knihovna@booksy.cz

1. So
Lyæa‡skÿzájezd
do Çenkovic (Radimê‡e)

2. Ne 8:00 hod. St‡elnice DDM
(vchodod Chovenky) naIV. Z¢
St‡eleckásoutêæ
V. roçník Cena‡editele VzPu30 mládeæe

8. So
Memoriál O. Leischnera
18. roçník, turistickÿvÿ¿lap Vysoçinou pê¿-
ky nebo na bêækách

8. So 9:00 hod. uJelena
Zimníligaházedel - ve‡ejná soutêæ
s ModelklubemSvitavy

15. - 22. 2.
Lyæa‡skÿpobyt rodiçûs dêtmi
ve ¢védsku ojarníchprázdninách
dospêlí 4.990 Kç +400 Kç p‡ístavné km,
dêti do 15let 3.990 Kç +400 Kç

16. Ne 8:00 hod. St‡elnice DDM
St‡eleckásoutêæ
XI. roçník Zimní cena VzPi 60/40

17. - 21. 2.
Jarníp‡ímêstskÿtáborv DDM
Cena350,- Kç
Informace v DDM

18. - 20.2.
Prázdninové putování
(Klá¿terec nad Orlicí) pro ve‡ejnost
Cena325,- Kç(doprava, ubytování, strava,
drobné vydání)

22. So od 9:00 hod. uJelena
Zimníligaházedel - ve‡ejná soutêæ
s ModelklubemSvitavy

22. So 10:00 hod. DDM
Keramické dopoledne
pro ve‡ejnost
Cenaza 1 osobuçiní 20,- Kç

Dûm dêtíamládeæe �Paleta�
Lan¿krounská 4, Svitavy, tel.: 461 533 743

e- mail: ddm@ddm.svitavy. cz, http://www. ddm.svitavy. cz

ZU¢SVITAVY
tel. 461 534312

12. St 13:00 hod. Bílÿ dûm
Oblastní kolo soutêæe ZU¢
-taneçníobor, soutêæjep‡ístupnave‡ejnosti

13. Çt 17:30 hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer

6. Çt 18:30 hod. NadaceJ. Plívy
54. cestovatelskÿ veçer
OPersii oçimaing. Bure¿e
27. Çt 18:00 hod. NadaceJ. Plívy
Sbêratelsképosezení nad sbírkou
losû z celého svêta, doplnênou o historii
tohoto sbêratelského oboru

Prodlouæení vÿstavyFOTOGRAFIE
AFAKTAOFENOMÉNUUNIVERZUM
do konce února. Tatoje urçena nejen pro
¿koly, alei prodospêlé, kte‡í alespoñobças
zvednouhlavuodna¿í matiçky Zemê aza-
jímají se, co se dêje blízkoi vzdálenê nad
na¿imi hlavami.
Vÿstavaje otev‡ena:
Po- Pá 9- 12 a 14- 17 hod.

Kaædé úterÿ v mêsíci
B‡i¿ní tance (orientální)

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru80, Svitavy, tel. 461 530237
Otev‡eno Po- Pá9-12 14-17 hodin

e-mail: nadace@svitavy.cz http://njp.unas.cz

Vánoçní ças. Zpêváci Pêveckého sdru-
æení DaliborSvitavystíhajívedlesvÿchbêæ-
nÿchpracovníchi domácíchpovinnostíje¿tê
nároçné zkou¿ky sboru a p‡iná¿í svÿmpo-
sluchaçûmjiæ tradiçnê kytici vánoçních
melodií alidovÿch koled. Vleto¿nímroce
bylyjednotlivékvêtyvybírányzvlá¿ƒpeçlivê
a celá kytice uvázána s láskou, nad¿ením
aup‡ímnou snahou potê¿it v¿echny, kte‡í
za námi na koncerty p‡ijdou.
Dobrávêcse poda‡ila. Vÿkonsborubyl

kvalitní postráncehudebníi vÿrazové, cel-
kovÿ dojemumocniloi nové koncertní oble-
çení. Kostelyve Vítêjevsi, Banínê, B‡ezové

Dal¿íúspêchyPSDalibor
n. Svit. a Svitavách plné spokojenÿch, doja-
tÿcha nad¿enÿch divákû bylytou nejlep¿í
odmênou.
Pêveckÿsbor Dalibor zakonçil celou

koncertní sezónu benefiçnímkoncertem
v kapli ùstavusociální péçe ve Svitavách.
Vÿtêæeknovoroçníhokoncertubyl vênován
nazlep¿ení prost‡edí v ústavu.
Çlenovésborudêkujízapodporuafinanç-

ní p‡íspêvkystarostovi mêstapanu V. Kouka-
lovi, v¿emçlenûmzastupitelstvaarady Mêsta
Svitavy, pracovníkûmSt‡ediskakulturních
sluæeb av¿emsvÿmsponzorûm.

Mirka Ducháçková

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176873
http://sybronto.unas.cz
e-mail: sybront @email.cz

Váæení p‡átelé, dovolte, abychomVás
pozvali na7. ples PSDalibor, kterÿseko-
ná dne22. 2. 2003 od20:00hodin
vsále Bílého domu. CelÿmveçeremVás

budeprovázetskupina MIXz Chotênova.
P‡ijâte si s námi posedêt, zatançit i za-
zpívat. Vstupenky budou vp‡edprodeji
vInformaçnímcentru, cena 70,- Kç.
Srdeçnêzvouçlenové PS Dalibor.

Pozvánkana Ples PS Dalibor



1. - 5. So, Ne 14:00, 17:00 a 20:00 hod.
Po, ùt, St 19:30 hod.

Harry Potter
a Tajemnákomnata USA, GB2002
Druhÿdíl �lmovéadaptacekultovní‡adyJ. K. Row-
lingové. ¢kolní rokv Bradavicíchprávêzaçíná!
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 70,- Kç dabováno 161 min.

6. Çt Filmovÿklub: 19:30 hod.
Láskashora ÇR2002
Podivuhodnáprocházkapocestách mysli. Poetická
komedie o dvou mladÿchlidech ajejichcestê za
zatmênímslunce...
Námêt, scéná‡ areæie: Petr Marek
Vstupné: 30,- Kç pro çleny FK

40,- Kçostatní 98 min.

7. - 9. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Çervenÿdrak USA, SRN2002
Návrat keko‡enûmzla. První a nejdêsivêj¿í kapi-
tolatrilogie o Hannibalu Lecterovi. Kriminální
psychothriller. Vhlavní roli: Anthony Hopkins
Reæie: Brett Ratner
Vstupné: 55,- Kç titulky od18let 124 min.

8. - 9. So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.

Liloa Stitch USA2002
Rodinnÿ animovanÿ dobrodruænÿ �lmo p‡átelství
malé holçiçkyavesmírného �psa�.
Scéná‡ areæie: Chris Sanders a Dean DeBlois
Vstupné: 30,- Kç dabováno 85 min.

Projekt 100- 2003
10. Po 19:30hod.
Amarcord Itálie 1974
Autobiogra�ckÿ �lm Federica Felliniho se ode-
hrává vreæisérovê rodi¿ti v Rimini ve 30. letech
20. století. Vzpomínkanadospívání... jedenzje-
ho nejkrásnêj¿ích �lmû! Filmzískal vroce 1975
Oscaraza nejlep¿í zahraniçní �lm.
Vstupné: 35,- Kç titulky 127 min.

11. ùt 19:30 hod.
Brazil GB 1985
Intelektuální groteska, natoçenávestyluokázalé
sci-�asouçasnê vtradicích anglické, çistê non-
sensovékomedie. KolemVánoc nêkdyve20. stole-
tí, svêt ú‡edníkû, obklopenÿchfantaskními stroji...
Reæie: Terry Gilliam
Vstupné: 35,- Kç titulky 138 min.

12. St 19:30 hod.
Idioti Dánsko 1998
�Idiotskÿ�lmoidiotechaproidioty�. Skupinkuin-
telektuálûspojujezvlá¿tní zábava: hrají si naidioty
azámêrnê provokují okolí... Esej osociální deviaci.
Scéná‡ areæie: Lars von Trier
Vstupné: 35,- Kç titulky 117 min.

13. Çt 19:30 hod.
Amadeus USA1984
Velkolepÿhistorickÿepos, nádhernáoslavahudby
Wolfganga Amadea Mozarta. Rok 1781 a nadvo-
‡e císa‡eJosefaII. pûsobíjakoskladatel Antonio
Salieri. P‡ijíædí v¿ak Mozart... Nezkrácená verze
slavného �lmus osmi Oscary
Reæie: Milo¿ Forman
Vstupné: 65,- Kç titulky 160 min.

Projekt 100- 2003
14. Pá 19:30 hod.
Noçní hovorys matkou ÇR2001
...se odehrávají mezi konêmsvatého Václava
a krematoriemve Stra¿nicích, na Vinohradské
t‡ídêv Praze... Hranáosobní zpovêâscénáristy
areæiséraJana Nêmce
Vstupné: 35,- Kç 69 min.

15. So 19:30 hod.
Holkytochtêj taky SRN2001
...ale po‡ádnê! Komedie o proæívání sexuální zrání
nêmeckést‡edo¿kolské mládeæe.
Reæie: Dennis Gansel
Vstupné: 60,- Kç od12let titulky 90 min.

16. Ne 19:30 hod.
xXx USA2002
Akçní thriller. Vin Dieseljetajnÿagent xXx!
Reæie: Rob Cohen
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 124 min.

17. - 19. Po, ùt, St 17:00 a 19:30 hod.
Ostrovztracenÿchsnû
- Spy Kids 2 USA2002
Svêtje znovu vohroæení. Je t‡eba povolat Corte-
zovy. Rodinnáfantastickáakçní komedie.
Vhlavní roli: Antonio Banderas
Scéná‡, reæie, kamera, st‡ih: Robert Rodriguez
Vstupné: 55,- Kç dabováno 100 min.

20. - 21. Çt, Pá 19:30 hod.
Pluto Nash USA2002
Mêsíc donedávna pokrÿvalytuny prachu. Teâtam
v¿ímhÿboutuny prachu. Akçní sci-�komedie.
Vhlavní roli: Eddie Murphy
Reæie: Ron Underwood
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 95 min.

22. - 23. So, Ne 19:30 hod.
Insomnie USA2002
Insomnie =chorobnánespavost. Kriminálníthril-
ler. Vy¿et‡ování brutální vraædystudentky na Alja¿-
cevobdobíletníhopûlnoçníhoslunce(stálésvêtlo).
Al Pacino a Robin Williams v hlavníchrolích
Reæie: Christopher Nolan
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 118 min.

Projekt 100- 2003
24. Po 19:30 hod.
Ostrov Korea 2000
�Ostrovje místo, po nêmæ v¿ichni touæíme, ale
z nêhoæ po çase znudêni prcháme. Ostrovemje
pro muæe æena aproæenu muæ�. Ostrovje místo,
kamjedemeryba‡it, nebo ukojit sexuální touhy...
Vstupné: 35,- Kç titulky 86 min.

25. ùt 19:30 hod.
Naqoyaqatsi USA2002
Poslední díl trilologie o stavutohotosvêta(p‡ed-
chozí díly: Koyaanisqatsi a Powaqqatsi). Název
�lmuznamená: æivotjako vzájemnézabíjení.
Strhující umêleckÿdokument.
Hudba: Phillp Glass
Reæie: Godfrey Reggio
Vstupné: 55,- Kç 89 min.

26. St 19:30 hod.
Zvêt¿enina GB 1966
Nejslavnêj¿í �lmreæiséra Michelangela Antonio-
niho na motivy novely Julia Cortázara s hudbou
Yardbirds atmosférou pop-artu, drogové kultury
i volného sexu... Svébytná psychologická studie
moderního çlovêka sjeho vnit‡ní nejistotou. Da-
vid Hemmings v hlavní roli.
Vstupné: 35,- Kç titulky 110 min.

27. - 28. Çt, Pá 19:30 hod.
Nejhor¿í obavy USA, SRN2002
27 000 nukleárních zbraní. Jedna z nich chybí.
¢pionáæní thriller. Ben Affleck, Morgan Freeman
adal¿í.
Reæie: Phil Alden Robinson
Vstupné: 50,- Kçod12lettitulky 124 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

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

Harry Potter
a Tajemnákomnata USA, GB2002
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 70,- Kç dabováno 161 min.

6. - 8. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Çervenÿdrak USA, SRN2002
Reæie: Brett Ratner
Vstupné: 55,- Kç titulky od18let 124 min.

8. So 15:00 hod.
Liloa Stitch USA2002
Scéná‡ areæie: Chris Sanders a Dean DeBlois
Vstupné: 30,- Kç dabováno 85 min.

11. - 12. ùt, St 20:00 hod.
P‡edsvatboune! USA2001
Zlomí vámsrdce asebere penêæenku. Sigourney
Weaver aJennifer Love Hewitt - rodinnÿ tÿm,
kterÿobere kaædého chlapa! Komedie.
Reæie: David Mirkin
Vstupné: 55,- Kç titulky 124 min.

13. - 15. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Holkytochtêj taky SRN2001
Reæie: Dennis Gansel
Vstupné: 60,- Kç od12let titulky 90 min.

18. - 19. ùt, St 20:00 hod.
Ostrovztracenÿchsnû
- Spy Kids 2 USA2002
Scéná‡, reæie, kamera, vÿprava ast‡ih: Robert
Rodriguez
Vstupné: 55,- Kç dabováno 100 min.

20. - 21. Çt, Pá 20:00 hod.
Pluto Nash USA2002
Reæie: Ron Underwood
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 95 min.

22. So 20:00 hod.
Insomnie USA2002
Reæie: Christopher Nolan
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 118 min.

25. - 26. ùt, St 20:00 hod.
Posledníloupeæ USA2001
Coje væivotê nejkrásnêj¿í? Láska. Láska kezla-
tu! ¢piçkovÿlupiç Gene Hackman má dokonalÿ
plán. Kriminální �lm.
Scéná‡ areæie: David Mamet
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 107 min.

27. - 28. Çt, Pá 20:00 hod.
Nejhor¿í obavy USA, SRN2002
Reæie: Phil Alden Robinson
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 124 min.

KINO VESMïRtel.: 461 531 446
Pokladna otev‡ena kaædÿ den17- 20 hod.
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