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Dobrÿ den

opravdu vámp‡eji, aby byl dobrÿ a aby

jichtakovÿchbyloco nejvíce. Nev¿echno

se vædyzda‡í, ale kdyæ se nêco opravdu
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Pozv
ánka na vÿstavu Tavba
M
otto: Vteprve tavícímkotli ateliéru p‡etékajícím

nejroz manitêj¿ím
i osobnost m
i se ryzí talent opravdu zakalí.

povede, má z toho pak çlovêk velkou

radost.

Atak se ohlíæí mo t‡i muzejní roky

zpêt. Pomalu se dokonçovala muzej-

ní nástavba a my p‡e mÿ¿leli, co do

têch krásnÿch prostor umístit. Ob-

razy? Sochy? Fotograe ze svitavské

historie? Kolega Mirek, velkÿfanda do

starÿch vêcí, tehdy pronesl osudnou

vêtu: A co takhle praçky? Takovou
hloupost! Jenæe ... V muzeujs me uæ
mêli velkou sbírku zají mavÿch exem-

plá‡û, nejvêt¿í v Çeské republice, kon-

taktovali nás potenciální dárci i sbêrate-

lé z blízkai daleka, æádnéjiné muzeum

takovou expozici nemêlo, byli bychom
první. Takæe vlastnê - proç ne? P‡es

poçáteçní dûvêrujednêch a nedûvêru
druhÿch(... aby nebylo p‡epraçkováno

... dotêch krásnÿchprostorjenp‡es mou
mrtvolu ...) js me si expozici prosadili

a bylo to dob‡e. Z pûvodnê plánované

dvouleté se stala stálá expozice, která

se nyní jen prûbêænê doplñuje o novê

získané exe mplá‡e. Vædyƒ proç ru¿it
nêco, na co sejezdí podívat lidé zda-

leka?

A proç na ty dny p‡ed t‡e mi lety

vzpomínámprávê nyní? 11. b‡ezna se

totiæ do Svitavsjedou pracovníci muzeí

a sbêratelé z celé Çeské republiky na

seminá‡o mechanice atechnice domác-

nosti 18. a 20. století zamê‡enÿ právê

na prací a æehlicí techniku. O své zku-

¿enosti se sbírkami tohoto zamê‡ení,

jejichsbêrem, konzervování m, získávání midentikaçních dokumentûi vysta-

vování mse s ni mi podêlí pracovníci
Národníhotechnického muzea v Praze,

Technického muzea v Brnê a také na-

¿eho, svitavského muzea. Mámz toho
po t‡echletech fakt dobrÿ pocit.

P‡eji vámpêknÿb‡ezena p‡ijâtese

nêkdy podívat do na¿í expozice.

Blanka Çuhelová

V mêsíci b‡eznujs me serozhodli p‡edstavit vámve vÿstavníchsíních na¿eho muzeavÿtvarníky mladé. Vÿtvarníky, kte‡í studují napraæské Akademii vÿtvarnÿchumêní.
Vybrali js me ateliér akademického malí‡e
Michaela Rittsteina. Proç? Vtomto ateliéru
studujetaké Vladan Kolá‡, kterÿpravidelnê
nav¿têvoval poradenské dny pro vÿtvarníky
v na¿em muzeu ataké vystavoval kaædoroçnê natradiçní ‡íjnové P‡ehlídce vÿtvarníkû svitavského okresu. Tak asi proto.
Musí m‡íct, æe se natuto vÿstavutê¿í m.
Mládí na ¿kolách umêleckého zamê‡ení
se totiæ více neæ na ostatních ¿kolách nenechá spoutat konvencemi, zvyklost mi, samoúçelnou líbivostí. Kdyæ jsem si çetla
programateliéru Michaela Rittsteina, zaujala mê tato çást textu: ... Nepref
eruje se

æádnÿze zpûsobûvÿtvarného vyjád‡ení....
Pouze máp‡ednost osobní odvaha bÿt nêjakÿças trapnÿp‡i hledání vlastníf
ormy p‡ed netrpêlivÿmp‡evzetí mcizí f
ormule p‡i nadbíhání úspêchu. Vædyƒ ¿kola
poskytujejedineçnou moænost proi mprovizaci alet mé dotekytu¿enÿch moæností. ...
Jak této moænosti studenti Akademie vÿtvarnÿch umêní vyuæívají, bude me mít
moænost posoudit od 8. do 30. b‡ezna

i my ve Svitavách. Své vÿtvarné práce zde
p‡edstaví os mnáct studentû ¿esti roçníkû
ataké dvadiplomantijednohoz ateliérûtéto
¿koly. Studenti si vÿstavu sami nainstalují,
p‡ivezousi hudební doprovod(skupinu After
Party) ajejichpedagogak. mal. Michael Rittsteinji v sobotu8. b‡eznav 15 hodinuvede.
-bç-

Muzejní
çtvrtky
Jakjs me slíbili, pokraçujemei vle-

to¿ní mroce v p‡edná¿kách a besedách
s autory publikace Vlastivêda moravská
- Moravskot‡ebovsko a Svitavsko. Vb‡eznu nás çeká velice zají mavá kapitola,
a sice historie svitavského a moravskot‡ebovského ¿kolství. Víte, jakto
bylo s poçátkem¿kolství ve Svitavách,
kde se vyuçovalo, kdy byla zaloæena
první çeská ¿kola? Avíte, æe v Moravské T‡ebové bylo zaloæeno v roce 1920
ruské gymnázium, které nav¿têvovalo na
400 studentû z ruskÿch emigrantskÿch
rodin? Takto v¿echno a mnoho dal¿ích
zají mavostí se dozvíte na p‡edná¿ce
Mgr. Ji‡ího Æilky ve çtvrtek 28. b‡ezna
v 17 hodin ve svitavském muzeu.
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Od nepamêti k souçasnosti-XVIII
Podoby a dispozice svitavskÿch kostelû,

ve znamení války mezi Matyá¿em a Ji‡í m

jeæ sei po barokních p‡estavbách dochova-

z Podêbrad zanechal otisk na podobê hra-

v p‡ípadê napadení nep‡ítelembyla právê

i pouæití novÿch vojenskÿchtechnik a vy-

metaki podle okolních vesnic, tedy utêch

i nové obranné prvky. Tak zaznamenáváme

dochovaly( Kamenná Horka, K‡enov). Jis-

kánu, resp. parkánové zdi, coæje tedy zeâ

ly, dávají tu¿it, æe hlavní útoçi¿tê mê¿ƒanû
zde za mohutnÿmi zdmi kostelû. Usuzuje-

kostelû, kde se podobné fortikaçní prvky

têjste si v¿i mli st‡ílen v podobê klíçovÿch

s kopce. Poniçené hradby ustupovaly mêst-

vlistinê z roku 1547 z mínku o valu a par-

¿í niçivÿ poæár (zde mne napadá ús mêvná

mezi p‡íkopema hlavní hradbou, opat‡ená

ve 14. století neví me, aleje to více neæ

Rekonstruovat úplnou podobu starÿch

hradeb byla pro Svitavské takovÿmb‡e-

neexistuje totiæ æádnÿ popis nebo plánek

vênovat çást vybíranÿch poplatkû z mÿt

mêsta z doby p‡ed rokem1781, kdeje¿tê
mûæeme p‡edpokládat nemênnÿ pûdorys

nosti naplñovanÿ vodou, vybudován jiæ

mu bylo v roce 1587. To sejiæ ale k vlast-

dílny a soukenické valchy, takæe tu a tam

nefunkçní mi. Mêsto mohlo sice dát do

zbourány, ale vypadáto, æe priorita udræo-

z Çty‡iceti Lánû, Kamenné Horky, Hradce

zatlaçena ekonomickÿmi aspekty mêst-

1590, slávasvitavskÿch hradeb bylatatam.

valy mêsto ajeho hradby, vzpomeñme rok

z‡ej mê odolal. Kolemroku 1450 byly maji-

Je¿tê v 17. století známe rozpisy stráæních

zchátralé hradbyopraveny, alelze p‡edpo-

vitê i profesionálního stráæce Nickla Tür-

sluæeb u bran a na vêæích, známe j meno-

mera (1586), v urbá‡i z roku 1674jsou

Takové obyçejné vêci...
Poznat vstupní dve‡e ke schodi¿ti do

vás pokusil z mást fotografií z interiéru zá-

dve‡í, nebyl z‡ej mê problém. Ale nyníjsem

si pro vás p‡ichystal lahûdku, tedy autor fo-

tografie Valdemar Fochler! Je mi jasné, æe
sní mek nepoznáte, protoæe poznáte-lijej, mû-

æete si poklepat uznale na rameno a ‡íci si:

Jsemfakt dobrej!tedypochopitelnê v p‡íslu¿némrodê (nenutí mdámy do muæskÿch
koncovek a napsat nehodící se ¿krtnête

jaksi nejde). Jájsemfotku prohlíæel vzhû-

To potvrzujei kreslená mapa Svitavz roku

1849. Jak ale vypadaly a kudy vedly svi-

tavské hradby, zûstane vtajnosti aæ do p‡í¿-

tího mêsíce.

Radoslav Fikejz

P‡ipoçteme-li k vyj menovanÿmaspek-

çásteçnê poniçeny, ale jejich fundament

sálu Ottendorferovy knihovny, byƒjsemse

byly p‡emênênyv rybníçky a ovocnésady.

ského hospodá‡ství.

tûmfenomén poæárû, které çasto devasto-

kládat, æe konec ¿edesátÿchlet 15. století

aleji, p‡içemæ uæ moravskÿ topograf Gre-

vání funkçnosti obranného systému byla

ochranu. První zátêæovou zkou¿kou byly

telemSvitav Zdeñkem Kostkou z Postupic

Avodní p‡íkopy? Ty vzalyzasvé v ro-

opravy hradeb mohou bÿt takové domky

není pochyb. Mêsto vyuæilo práce nejen

husitské války, bêhem nichæ byly hradby

Praæské v roce 1823 - ta stála nêkde

gor W
olny pí¿e v roce 1846, æe p‡íkopy

prodej ních s mluv dou¿ky, æe v p‡ípadê

nad Svitavou a Moravského Laçnova, kte-

v blízkosti Ottendorferova domu a Horní

a mostû p‡í mo na obnovu hradeb, jak to-

pa. Otom, æe sejednalo o stavbu vÿraznê

‡í v p‡ípadê nouze mohli najít ve mêstê

kterÿ znamenal stræení dvou velkÿch mêst-

skÿch bran- Dolní Brnênské v roce 1819

ce 1874, alespoñ ten jiæní na Máchovê

zûstaly hradby neobnovitelnÿmi a zcela

svÿch vlastních obyvatel, alei poddanÿch

otázka, kdo v této dobê vlastnê hlídal),

mene m, æe museli olomouçtí biskupové

v roce 1389 (nebo o nêkolik let pozdêji)

zatêæující rozpoçet poddanského mêsta,

skézástavbê, v roce 1818 postihl mêsto dal-

v blízkosti Hrnçí‡ské ulice.

ní m hradbám p‡i mykaly domky, drobné

na základê privilegia olomouckého bisku-

bami, které ztratilyjakÿkoliv vÿznam, j de

pravdêpodobné. Samotná oprava a údræba

mêstskéhojádra. Základní data z historie

hradebjsou následující: stavêt se zaçalo

Pak následuje velká historická mezera

uæívání st‡elnÿchzbraní, coæ si vynucovalo

lou oblast H‡ebeçska ajejich popis zatí m

svitavskÿch hradeb sejiæ nikdy nepoda‡í,

v¿e.

a po poæáru mêsta z roku 1781 to s hrad-

st‡ílnami. Zda byl p‡íkop, v p‡ípadê nut-

çeká na solidní historické zhodnocení.

ale toje z vlastní historie hradeb té mê‡

deb. Ranou pro fortikaçní systé mbylo

dírek, které dodávají kostelûm pevnostní

ráz. Opevnêné kostelyjsoutypické pro ce-

uvádêny osoby, které mají v p‡esnê stano-

vené mpo‡adí vykonávat stráæní sluæbu,

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

OSOBNOST OSKARA SCHI NDLERA

• • • •

V¥STAVY

8. 3. - 30. 3.

TAVBA
Vÿstava prací æákû Akade mie vÿtvarnÿch

umêní v Praze, ateliéru akademického ma-

lí‡e Michaela Rittsteina

Vernisáæ: v sobotu 8. b‡ezna 2003 v 15 hodin

1 1. b‡ezna

SEMI NÅ”

PRACï A ÆEHLICï TECHNI KA
Seminá‡ pro pracovníky muzeí a galerií a sbê-

ru nohama, naruby, zleva a zprava, dívám

ratele organizovanÿ ve spolupráci s Tech-

rozeslal fotku emailem, obtelefonoval své

• • • •

sejako blázen po nêjakémzáchytnémbodê,

známé, ale nenapadlo mê, abych zaintere-

soval do problému po¿ƒaçky, protoæety vêdí
v¿echno. Takæe, abychtoshrnul: docela pêkná schránka, t‡i zvonky, kecafon, vel mi pêk-

ná brána a v pozadí domeçek. Co domeçek,

div ne vila! Domeçku, domeçku prozraâ, kdo

v tobê p‡ebÿvá?! Fakt neví m.

-rf-

nickÿm muzeemv Brnê

MUZEJNï ÇTVRTKY

27. b‡ezna v 1 7 hodin

¢KOLSTVï NA SVITAVSKU
P‡edná¿í Mgr. Ji‡í ÆILKA
Otev‡eno: dennê m
i mo pondêlí 9- 17,

v sobotu 9- 13 a v nedêli 13- 1 7 hodin

b ‡e z e n 2 0 0 3

Staré fotografie z muzea
Jiæ jsem o svém dêdeçkovi, kroniká‡i

mêsta, psal. Nejenom, æe mne seznamoval
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péçe v Pardubicích, kterÿmbyla aktualiza-

ce seznamu nêkterÿch památkovÿch objek-

byl pouæit do základû novê stavêné samo-

obsluhy. Opêt utekl nêjakÿ ças, kdy se
mi do rukou dostala sklodeska z fotografií

pro vydání pohlednice od Otto Tyrolta, da-

tovaná kolemroku 1900. P‡edstavuje nám

s historií Svitav a také s okolní p‡írodou,

tû. Mi mo jiné tu byl i laçnovskÿ kostelík

tuto náves s kostelíkem a ¿kolou v plné

ale vydával se se mnoui do p‡edmêstskÿch

nova. Kdyæjsemp‡ijel ke ¿kole, nikdyjsem

javory. Dnes uæ toto místo a dávnou událost

ale v¿ude bylyjen vzrostlé stromy. Vrátil

budovyjenten d‡evênÿ k‡íæ. Neudræovanÿ

coæ byla ostatnêi jeho uçitelská odbornost,

P
. Marie. Zajel jsemtedy na kole do Laç-

çástí. Jednou mne dovedl k panu‡ídící mu

æádnou vêæ nevidêl, zajel jsemtedy dále,

boval tamvy‡ídit nêjakou záleæitost ohlednê

jsemse zpêt a uvidêljsemtenstarÿ d‡evê-

obecné ¿koly v MoravskémLaçnovê. Pot‡emysliveckého spolku, jehoæ byl jednate-

lem. Cesta mi tehdy p‡ipadala vel mi dlou-

há. Teprve, kdyæ js me p‡i¿li k æelezniçní-

mu nadjezdutratê do Poliçky, sdêlil mi, æe

tady Svitavy konçí a zaçíná Moravskÿ Laç-

kráse, i s tí mvysokÿmk‡íæema vysázenÿmi

p‡ipomíná mi mo novê p‡estavêné ¿kolní
kostelík byl vtichosti zbourán v roce 1971

nÿ k‡íæ, kterÿ mi nep‡ipadal uætakvysokÿ,

a po nêmi pár okolních chalup. Trávník

jsemse dozvêdêl, æe kostel byl zbo‡en v po-

slouæí jako h‡i¿tê laçnovské ¿koly.

ale kostel nikde. Od místního obyvatele

lovinê sedmdesátÿchlet a materiál z nêho

mezi okolní mi stromy v¿ak zûstal a dodnes

M
ilo¿ Vanêk

nov. Ke ¿kole to byloje¿tê docela kousek,

ale cesta mi utekla, neboƒjsemse od dê-

deçka toho hodnê dozvêdêl o historii této

p‡ilehlé obce. Kdyæ js me p‡i¿li na místo,

zaujala mne nejen pêkná budova¿koly, ale

také malÿ kostel s vêæí podobnou z men¿eni-

nê vêæe kostela sv. Jiljí ve Svitavách. Kolem

kostelaserozprostíral men¿í parçíksjavory,

kterézrovna kvetly a vonêly. Uprost‡ed nêho

se vypínal vysokÿ d‡evênÿ k‡íæ s oblou
st‡í¿kou. Zdál se mi tehdy tak vysokÿ, æe
sahal aæ do poloviny kostelní vêæe. Koste-

lík, ¿kola a okolní parçíktutvo‡ilyjakousi
náves obce.

Po vícejakt‡iceti letechjsemp‡ijal úkol

odtehdej¿ího Krajskéhost‡ediska památkové

Putování po ‡ece Svitavê II
Dal¿í çást putování zamê‡í me na ‡íçní

na hrázi a b‡ezích rybníka. Dnes je rybník

k æelezniçnítrati Svitavy- Poliçka. Dostane-

18,980 ha a nadmo‡skou vÿ¿kou 438 met-

tok tekoucí okolo závodu TOS a s mê‡ující

majetkems.r.o. Rybá‡ství Litomy¿l s plochou

me se na hráz Dolního (Nového) rybní-

rû. Kvalita vodyje p‡íznivá s pHv roz me-

objevuje men¿í rybník ( Zügelteich). Ke

1994- 1997). Na b‡ezíchrybníkaroste‡ada

ka. Ke konci 18. století se v têchto místech

stavbê rybníka v dne¿ní podobê dochází aæ

v roce 1953 a pozdêji probíhá ‡ada úprav

zí 7,5 aæ 8,0 stupnê ( dle mê‡ení v letech

vel mi zají mavÿchrostlin nap‡. kosatec ælutÿ
a orchidej ( Dactylorhiza majalis). Vbotanic-

kém prûzkumu provedeném v srpnu 1998

ing. Pavlem Lustykemje uvádêno na 119
druhû vy¿¿ích rostlin. Na rybníkuje pravi-

mu porostu, kde na okraji lesa vytvá‡í malé

lesní jezírko v nadmo‡ské vÿ¿ce 445 metrû.

Dolní rybník od  Horního oddêluje

hráz s cestou. Horní rybník, çi Rosniçka
nebotaké Çernÿrybník se nachází v nad-

mo‡ské vÿ¿ce 439 metrû, s plochou 15,01 ha

a prûmêrnou hloubkou 1, 5 aæ 2 metry. Nej-

star¿í zpráva pochází z roku 1538 v dobê

pûsobení olomouckého biskupa Stanislava
Thurza. Vroce 1929 do¿lo k rozsáhlé p‡e-

stavbê a zvêt¿ení rybníka a vybudování ve-

‡ejného koupali¿tê. Vçervenci 1998 poça-

delnê monitorován vÿskyt ptákû místní mi

la dal¿í rozsáhlá p‡estavba hráze rybníka

119 druhû ptákû (nap‡. orlovec ‡íçní, çáp

roçní m období. Vroce 1988 Okresní hy-

ornitology, kte‡í v roce 1999 pozorovali na
çernÿ, labuƒ velká, volavkast‡íb‡itá, volavka popelavá atd.).

Vraƒme se ale k problematice vodního

toku. Do rybníka p‡itékájeden p‡ítok z pra-

vé strany a dva p‡ítoky z levé strany. První

a odbahnêní dna. Kvalitavodyjezávislá na
gienická stanice upozorñuje na pravidelnê
p‡ekraçované p‡ípustné hodnoty a nedopo-

ruçuje zvy¿ování rekreaçního vyuæití rybníka. Faunarybníkaje opêt vel mi zají mavá.

Byl zde zaznamenán vÿskyt motÿlicelesklé,

levÿ p‡ítok odvádí vodyz okolních polí, pro-

batolce duhového, otakárka fenyklového.

lonií, dále teçe zahradou a ústí ve st‡ední

né, z obojæivelníkû- skokanazeleného a ro-

téká podsilnicí vedoucí zahrádká‡skou ko-

Z mêkkÿ¿ûplovatky nadmuté,jantarkyobec-

çásti rybníka. Nadmo‡ská vÿ¿ka p‡ítoku se

puchy obecné. Vÿskyt ptactvaje pravidelnê

v oblasti rákosin p‡i hrázi Horního rybníka

ve Svitavách. Botanickÿ prûzkum provedl

pohybuje kolem440 metrû. Vêt¿í potok ústí

- tzv. Rosniçky, protékající zahrádká‡skou
kolonií, pod silnicí vedoucí k Rosniçce,

Svitava, stav z roku 1999

rybník. P‡ítok mezi poli s mê‡uje klesní-

monitorovámçleny svazu Ochráncû p‡írody

v roce 1976 RNDr. Leo¿ ¢tefka a vletech
1998 - 2000Ing. Pavel Lustyk. Ze zají ma-

p‡í mÿtokje lemovánluçní mporostem. Za

vÿch rostlin se zde objevuje kosatec ælutÿ

zel tzv. Dunkelteich, v p‡ekladu Temnÿ

Jan Richtr

vlády Josefa II. se vtêchto místech nachá-

a prstnatec májovÿ.
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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
:

Fotogracká vÿstava ze
soutêæe PREMIÉRA 2002
Divadlo Trám
:

Franti¿ek Çer mák: Obrazy
1. So 10: 00 hod. D¢ a Divadlo Trám

POETICKÅ KAVÅRNA
Dílna umêleckého p‡ednesu

Poetická kavárna je urçena i pro ty, co

nepijí kafe i pro ty, co pijí kafe a nereci-

tují. V kavárnê se bude pracovat se slovem

jako s vûní kávy a s texte mjako s chutí

kávy. Dozvíte se, jak text vystavêt - p‡ipravit a formovat - uva‡it do koneçného
kávového opojení. Labuæníci mohou p‡idat cukr, s metanu, likér çi ¿lehaçku.

Vrchní ochutnávaçi kávy- Jana Mandlová

a Monika Formanová

2. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

Bílkovo kratochvilné divadlo Hradec
Králové

BAJAJA

Klasická pohádka o princi s tajemnÿmj mé-

ne m Bajaja.

Vstupné 30,- Kç

4. ùt 19: 30 hod. Bílÿ dûm

MÑÅGA A ÆàORP
Koncert na stání

Vstupné: 130,- Kç v p‡edprodeji, 150,- Kç

na místê

8. So 14: 00 hod. Divadlo Trám

¢KOLIÇKOVÉ RECITOVÅNï
9. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo PI¢KOT Liberec

DLOUH¥, ¢I ROK¥
A BYSTROOK¥

Loutková ko medie na motivy pohádky
K. J. Erbena.

Hrají: Miriama Petr Pe¿kovi

Vstupné 30,- Kç

10. Po 19: 30 hod. Bílÿ dûm

ÆALMAN A SPOL.,
POUPATA - hosté
Vstupné: 100,- Kç

13. Çt 19: 30 hod. Divadlo Trám

15. So 19: 00 hod. Bílÿ dûm

PLES DECHOV¥CH HUDEB

Ktanci a poslechu hrají dechové orchestry:
Çty‡lístek, Astra, Svitavská dvanáctka, Svitavanka a Petru¿ka Moravská Chrastová
a Karel Hegner s ci mbálovou muzikou Ale¿e Smutného.
Ples se koná u p‡íleæitosti 20ti let DO Svitavská dvanáctka a 50ti let DO Svitavanka
Cena: 70,- Kç

28. Pá 19: 30 hod. Divadlo TrámSvitavy

JAMMOVÅNï aneb
veçer studentûJAMU (4. roçník)

Minulí, souçasní a budoucí studenti divadelní fakulty JAMU Brno ajejich hosté
vyrobí z mnoha ovoce a cukru (v¿e ‡ádnê
promíchané, roz mixované a pova‡ené) zava‡eninu - JAMMtisíce chutí a vûní.
Vstupné 30,- Kç

17. Po 19: 00 hod.
Kinokavárna Galaxie

POD LUCERNOU S...
JOSEFEM ÇERMÅKEM
aneb co se do knihy
Svitavy vçera a dnes neve¿lo
Uvádí Milo¿ Vanêk
Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy
Vstupné: 30,- Kç

20. Çt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH

INSTRUMENTAL TANDEM

Petr Zámeçník - akoredon
Libor Janeçek - kytara
Vstupné: 45,- Kç, sleva: 30,- Kç- pro çleny
KPH, invalidy, studenty, dûchodce.

21. Pá 19: 00 - 23: 00 hod. Bílÿ dûm

TANEÇNï VEÇER
V BïLÉM DOMë

28. Pá 1 7: 00 - 21: 00 hod. Bílÿ dûm

Veçere mprovází taneçní mist‡i ze svitavského Taneçního klubu Ellis.
Vstupnéje 30,- Kç za osobu.

POSEZENï S DECHOVKOU

23. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

29. So 13: 00 hod. Bílÿ dûm

Divadÿlko KUBA Plzeñ

HONZA NEBOJSA

Na motivy çeskÿch pohádek napsali F
. Kaska, P
. Mlád a V
. Bergerová.
Hrají: Veronika Bergerová a Petr Mlád
Vstupné 30,- Kç

26. St 19: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO 2003
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA

GARDEROBIÉR
Reæie Martin Huba
Vstupné: 100,- Kç

SVITAVSKÅ DVANÅCTKA SVITAVY
Vstupné: dobrovolné

Regionální kolo PORTY2003
19: 00 hod. Veçerní galakoncert
Vstupné: dobrovolné

Po‡ady pro ¿koly

3. Po 8: 30 a 10: 15 hod. Divadlo Trám

Jan Bílek Hradec Králové:

Bajaja

Vstupné: 15,- Kç; pro M¢, 1. - 2. roç. Z¢

10. Po 8: 30a 10: 15 hod. Kino Ves mír
Divadlo Pi¿kot Liberec:

Dlouhÿ, ¢irokÿ a Bystrookÿ

Vstupné: 15,- Kç; pro M¢, 1. - 3. roç. Z¢

24. Po8: 30a 10: 15hod. Divadlo Trám

Divadÿlko Kuba Plzeñ:

AMATÉRSKÉ SDRUÆENï
PROFESI ONÅLNïCH
MUZI KANTª AJANSPÅLEN¥

Honza Nebojsa

FESSI ONAL MUSICIANS

11. a 12. ùt -St 13: 15 hod.

ASPM- AMATEUR SOCIETY OF PRO-

Hrají: Jan Spálenÿ, Michal Gera, Radek

Krampl, Filip Spálenÿ

Vstupné: 80,- Kç

Vstupné: 15,- Kç; pro M¢,1. - 3. roç. Z¢

Film pro ¿kolní druæiny

¢est medvêdû s Cibulkou
Vstupné: 20,- Kç

b ‡e z e n 2 0 0 3
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Pozvánka na
koncert KPH

20. Çt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm
Instrumental tande m- toje p‡íznaçnÿ

název pro zvlá¿tní nástrojové spojení. Ky-

tara a akordeon, toje opravdu neobvyk-

lé. Urçitê valná vêt¿ina z nás usly¿í tuto
zvukovou kombinaci poprvé. Moænái po-

prvé usly¿í me hudbujihoamerickou, navíc

t‡ebai silnê ovlivnênou argentinskÿmtan-

gem. Mezi mnoæinouj menjihoamerickÿch

skladatelû, kte‡í budou hráni, vyniká Astor
Piazzolla. Tento Argentinec, ¿kolení makor-

deonista, se stal v posledníchletech velkou

hvêzdou. Hraje hoteâpo Evropê kdekdo.

As chutí! Je to hudba, která rozeh‡eje

srdce; to víte, tangoje tango...

Blanka ¢efrnová

Pozvánka na Projekt 1 00
3. 3. 19: 30 hodin - kino Ves mír

M
léçná dráha

Ve l mu Mléçná dráha (1968) v sobê

Luis Bunuel nezap‡e pravovêrného sur-

28. 3. 19: 30 hodin - kino Ves mír

Diktátor

tela, jsou plné nelogiçností, nejasnÿch

¿istické diktátory a ukázal absurdnost

v¿ak ne mûæe po chvíli nerozpoznat, æe ve

gie...

skuteçnosti se celá zdánlivê chaotická

politické s mÿ¿lení. Autor zes mê¿nil fa-

v¿ech základních my¿lenek této ideolo-

Navzdory závaæné muté matuje Diktá-

pouƒ odehrává podle pevného principu,

tor l mkomickÿ. Svourolí Chaplin do nej-

jakoje st‡edovêká poutnickátrasa spojuje

studoval na základê dokumentárního l-

spojujícíhojednotlivé epizody vnit‡nêtak,

formálnê.

Podle Fil movÿchlistû - Petr Mohr

Fil m Diktátor natoçil Charlie Chaplin

tira, ve které autor naplno projevil své

p‡echodû mezi sne m a realitou... Divák

ho.

v roce 1940. Jeto ostrá protifa¿istickása-

realistu. P‡íbêhy, které zaæívají dvatuláci

na pouti z Pa‡íæe do Santiaga de Compos-

Autorûv první zvukovÿ l m zárovêñ

znamená rozlouçení s postavou Charlie-

men¿ího detailu paroduje Hitlera, kterého

mového materiálu...

Pod lucernou s... Josefem Çermákem a Milo¿em Vañkem

aneb co se do knihy
Svitavy vçera a repub
dnes
neve¿lo
lice, alei v zahraniçí. Ato ví moæná
mêny Svitav uæ nyní. Atak se po‡adatelé

1 7. Po 1 9: 00 hod.
Kinokavárna Galaxie

pravidelnÿch besed POD LUCERNOU S...

málokdo. Získal ‡adu ocenêní na tuzem-

V prosinci loñského roku vydalo na¿e

rozhodli pozvat pod tu b‡eznovoulucernu

skÿch i mezinárodních soutêæích a vÿsta-

ra a dnes. Splnilo tak p‡ání mnoha svi-

kjednotlivÿmfotograí m, pracovníka svi-

fû a evropské organizace ISF
, v roce 1999

pravidelnétzv. porovnávaçky Josefa Çer-

jak se Svitavy v prûbêhu minulého století

çestnÿtitul AFIAP
. Pro násje ov¿emdûle-

novinách. P‡i p‡ípravê této knihy spojili své

Kdojsou vlastnê obatito pánové? Josef

muzeumzají mavou publikaci Svitavy vçe-

tavskÿch obyvatel, kte‡í se vædy tê¿ili na
máka nejd‡íve v okresních a poté mêstskÿch

sílyjiæ z mínênÿ známÿ svitavskÿ fotograf

fotografaJosefa Çermáka ataké autoratextû

tavského muzea, Milo¿e Vañkaa ukázat vám,
mênily.

vách. Je çlene m Svazu çeskÿch fotogra-

mu byl udêlen svêtovou organizací FIAP

æité, æe stejnêjako fotograi má rádi Svi-

tavy. M
ilo¿ Vanêk není také svitavskÿ
rodák, ale pracuje uæ pêtadvacet let ve svi-

Josef Çermák a pracovníci muzea a dali do-

Çer mák se sice narodil v Rozhraní, ale uæ
od roku 1946 æije ve Svitavách, atak zná,

mêsta. Do knihy sejich v¿ak ve¿lo pouze

lasti, na¿e mêstojako málokdo. Byl témê‡

‡e m mêsta po roce 1945. Umêl prÿ krásnê

hé zají mavé zábêry zûstaly nevyuæity. Vp‡í-

ly, a nejen to, onje i dokumentoval. Jeho

v publikaci zají mavÿmi texty. T‡eba bude

mohli uvaæovat o druhém díle této publi-

v¿ak pouze fotograe dokumentaçní, ale

hromady vÿbêr nejzají mavêj¿ích promên

çty‡iapadesát (tedysto os mfotograí) a mno-

padê velkého záj mu o publikaci bychom
kace, aleje urçitê ¿koda nep‡edstavit dosud

nezve‡ej nêné fotograe zájemcûm o pro-

vzhlede m k historické mu vÿvoji této ob-

u v¿echz mên, které se v tomto mêstê udá-

soukromÿ fotograckÿ archív neobsahuje

také vÿtvarné. Aprávê v tomto oboru do-

sahuje vÿznamnÿch úspêchû nejen v na¿í

tavské m muzeu a navíc - jeho dêdeçek
Franti¿ek Ondryá¿ byl první m kroniká-

vyprávêt, atakjeho vnuk doplnil fotograe
umêt pod lucernou o zají mavÿch promê-

nách mêsta vyprávêt stejnê poutavê, jako

jeho dêdeçek...

Blanka Çuhelová
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Divadelníabonentnícyklus JARO 2003
26. b‡ezna 2003

DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Ronald Harwood: Garderobiér

Inscenace, známá téæ ve zfil mované po-

dobê podle Harwoodova scéná‡e, zachycu-

je dramatickou at mosféru váleçné Anglie
40. let. Jeto p‡íbêhlásky k divadlu, zpodob-

nêné postavou titánského shakespearov-

ského herce, titulovaného Sire.
Reæie Martin Huba

Hrají: Miroslav Táborskÿ, Ilona Svobodo-

vá, Jaroslava Pokorná, Martin Huba, Klá-

ra Sedláçková, Ji‡í W
ohanka, Peter Varga
a dal¿í.

DIVADLO BEZ ZÅBRADLï: Hráçi

25. kvêtna 2003

OMEGA ART AGENCY Praha

Quo vadis

Od stvo‡ení svêta k p‡elomu tisíciletí, svê-

tempoetickÿma çistÿmi hektickÿma zamo-

‡enÿmVás v humornêladênémp‡edstavení
provázejí postaviçky andêla a çerta. Klasic-

kÿst‡et dobrase zlemse prolínás ús mêvnê

erotickÿmi vizemi.

Zmêna programu vyhrazena
DIVADLO V DLOUHÉ: Garderobiér

13. dubna 2003

DIVADLO BEZ ZÅBRADLï Praha
N. V
. Gogol: Hráçi

Fantas magorická groteska o podvodníç-

cích, lotrech a niçemech s p‡ekvapivÿm

rozuzlení m.

Reæie a vÿprava: Sergej Fedotov

Hrají: Old‡ich Kaiser nebo David Sucha-

‡ípa, Karel He‡mánek, Zdenêk Æák, Josef
Carda nebo Miroslav ¢i mûnek, Ji‡í Knot,

Kamil Halbich, Ji‡í Krytiná‡, Jana Tabrea

nebo Kamila Sedlárová.
22. dubna 2003

P‡edprodej bude zahájen od b‡ezna.

Vzhledem k velkému záj mu o abonentní

vstupenkyjs me serozhodli odtohoto cyk-

lu zajistit p‡edprodej jinÿmzpûsobe m.

Stávající mabonentûmnabízí me moænost

vÿmêny abonentkytÿden p‡ed zahájení m
volného p‡edprodejetedy od 3. do 7. b‡ezna
v Ottendorferovê domêod9: 00do 17: 00ho-

PRO STAR¢ï

A POKROÇILÉ

5 základních lekcí po 3 vyuçova-

cích hodinách a 1 vêneçek
Kurzy budou probíhat vædyv SOBOTU

v termínech: 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5.,
17. 5. a 24. 5. (vêneçek) 2003

Podmínkou pro otev‡ení kaædého kurzu

je nej ménê 20 párû!

Pokud by se naplnily oba kurzy, zaçát-

kylekcí by vypadaly takto:

prozaçáteçníkyod 17: 00do 19: 30hodin

din, telefon 461 535173, Hana ¢vandová.

pro pokroçilé od 20: 00 do 22: 30 hodin

abonentek v Informaçní mcentru.

zaçínal v 19: 00 hodin.

domê vædy od 19: 30 hodin.

domu ve Svitavách. Taneçní mi Vás po-

Od 10. b‡ezna bude p‡edprodej zbylÿch

V¿echna p‡edstavení se konají v Bílé m
Abonentní vstupenka na celou sezónu stojí

350,- Kç, vstupné najednotlivá p‡edsta-

vení çiní 100,- Kç.

ÇINOHERNï KLUB Praha
W
oody Allen: Sexnocisvatojánské

Vopaçném p‡ípadê by spoleçnÿ kurz

Tançit budete ve velké m sále Bílého

vedoutaneçní mist‡i Arno a Hana Raabovi z Hradce Králové.

P‡ihlásit se mohoujen páry. Cena ce-

lého kurzu pro 1 párje 800,- Kç.

P‡ihlá¿kyzasílejte a volejte obratemnej-

pozdêji do 14. dubna 2003, abychom

Citové a sexuální propletence t‡í mla-

Vás stihli informovat o otev‡ení kurzû

dÿchi netak mladÿch párû kdesi a kdysi

- zaçáteçníci a pokroçilí.

v Americe.

. G. M. 26, Svitavy
Bílÿ dûm
, T
tel./fax: 461 535 220od8: 00 do 16: 00

Reæie: Ivo Krobot

Hrají: Mahulena Boçanová nebo Ladisla-

e- mail:

va Nêrge¿ová, Lenka Skopalová, Veronika

dagmar.schulzova @kultura-svitavy. cz

Æilková nebo Martina Men¿íková, Jaromír
Dulava, Vladi mír Javorskÿ, Old‡ich Víz-

ner

KURZY TANCE

ÇINOHERNï KLUB: Sex noci svatojánské

SKS, Purkyñova 17, Svitavy
tel: 461 535 058 od 8: 00 do 14: 00

b ‡e z e n 2 0 0 3
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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

zav‡eno

So

9- 11

Çt

9- 17

zav‡eno

13 - 17

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

B‡ezen
mêsí
c Internetu
Mêstská knihovnave Svitaváchzvÿhod-

ñuje v rámci této celostátního akce vyuæívání
Internetu a poskytuje individuální konzultace pro zaçáteçníky v práci s Internete m
a elektronickou po¿tou.
Protoæe b‡ezenjetradiçnêi svátkemdêtské knihy, kterÿje slaven v mnoha zemích
svêta na památku narození známého dánského pohádká‡e Hanse Christiana Andersena, p‡ipravujeme na pátek 28. b‡ezna 2003
Noc s Andersene m. Na dêti çeká bohatÿ
veçerní a noçní programse çtení mpohádek,
soutêæemi a povídání ms kamarády vjinÿch
mêstech pomoci spoleçné elektronické konference. Cílemna¿eho nocováníje vzbudit
v dêtech zájem o çetbu, ukázat ji m krásu
mluveného slova a pûvabspoleçného p‡edçítání.

ZU¢ SVITAVY
tel. 461 534 312

5. St 18: 00 hod. Divadlo Trám

Jazzovÿ koncert

13. Çt 1 7: 30 hod. Koncertní sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

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

23. Ne 8: 00 hod. St‡elnice DDM

Me moriál Oldy Leischnera

St‡elecká soutêæ XI. roçník

16. Ne

Okresní kolo v programování

18. roçník, turistickÿvÿ¿lap Vysoçinou pê¿ky nebo na bêækách - regionální sraz tur.
oddílû - inf. p. Kuçera

Dívka roku 2003

Oblastní kolo soutêæe 13 - 15 letÿch dívek

16. Ne 9: 00 hod. st‡elnice DDM

Jarní cena

st‡elecká soutêæ VzPu mládeæe
25. roçník
22. - 23. 3. 2003

KORÅLKOVÅNï

víkendové setkání rodiçû s dêt mi do 6let
v Jedovnicích s bohatÿm programem, inf.
p. Uher

Cena DDM VzPi 60/40
29. So

vjazyce Pascal

- dêti a mládeæ postupovásoutêæ, p‡ihlá¿ky
p. Uher

29. So 10: 00 hod. DDM

Keram
ické dopoledne

pro ve‡ejnost

Cena za 1 osobu çiní 20,- Kç

P‡ipravujeme Kurz KERAMI KY pro rodiçe s dêt mi v dopoledních hodinách

P‡ihlaste se do 7. 3. 2003, informace p. Mac-

ková

Nadace Josefa Plívy

Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 461 530 237

e- mail: nadace @svitavy. cz

7. Pá 17: 00 hod.

Hovory o válce a souçasné situaci

setkání mladÿch sociálních demokratû, hos-

té vítáni.

7. Pá 19: 00 hod.

Veçer s klavíre m

HrajeIrena ¢pinlerová posluchaçka V¢MU

Otev‡eno Po- Pá 9- 1 2 14- 17 hodin
http://nj p. unas. cz

2. W
orkshop Z. Vocáskové a I. Plívové- se-

známení s orientální mb‡i¿ní mtancempro

radost a zdraví æen v¿ech vêkovÿch kategorií.

Informace a p‡ihlá¿ky natel. 604 413 119
nebo 777 810 734.

8. So 19: 00 hod.

Bratislava. Na programu skladby od Bar-

Koncert Jana Blaæka ( Liberec)

Vstupné dobrovolné.

p‡ekvapení.

tóka, Haydna, Gerschwina a Schumanna.

8. So 13: 00 - 1 7: 30 hod.

Odpoledne plnÿzvukua tance

1. W
orkshop s muzikantemJanemBlaækem;

seznámení s hrou na didgeridoo a bubínky

Hra na didgeridoo, slovenskoufujaru a dal¿í

P‡íspêvek na reæii - 40 Kç.

24. Po 18: 00 hod.

P‡edná¿ka o Silvovê metodê
Vstupné zdarma

18. ùt 19: 00 hod. Ottendorferûv dûm

Koncert nejlep¿ích æákû

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176 873

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

20. Çt 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

55. cestovatelskÿ veçer
O Turecku

22. So 13: 30 hod. Sportovní hala

Botanickÿ prûzkum

vÿskytu a poçtu bledujejarní v okolí Svitav
S sebou tuæku a poznámkovÿ blok

VI I

Irena ¢pinlerová vystoupí 7. b‡ezna v Nadaci J
. Plívy

st rana
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KINO VESMïR

20. - 26. Çt, Pá, So
Ne

Po, ùt, St

tel.: 461 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. - 2. So, Ne

19: 30 hod.

Mojetlustá‡eckásvatba

USA2002
Dojeho æivota vstoupilaláska... atakéjejí rodi-

na... Komedie, která se stalafenoménem! No 1!!
Reæie: Joel Zwick

Vstupné: 55,- Kç

titulky

Projekt 100:

3. Po

19: 30 hod.

M
léçná dráha Francie, Itálie 1968
...lze ‡íci, æe to je první teologickÿ western,
v nêmæ ¿erifové zdobení mitrou vynucují ná-

vrat k po‡ádku podle Pís ma...
Scéná‡ a reæie: Luis Bunuel
Vstupné: 35,- Kç

titulky

4. - 6. ùt, St, Çt

ùtêk do Budína

102 min.
19: 30 hod.

ÇR, SR, Maâarsko 2002
Touhaji mdala k‡ídla, vá¿eñje srazila na zem.

Podle románu Vladislava Vançury.
Reæie: Martin Luther

Vstupné: 50,- Kç
7. - 9.

b ‡e z e n 2 0 0 3

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

Pá

od 12let

135 min.
19: 30 hod.

So- Ne

Dnes neum
írej

1 7: 00 a 19: 30 hod.

GB, USA 2002
James Bond uæ podvacáté! Pierce Brosnan v Se-

verní Koreji, na Kubê, na Islandu...
Reæie: Lee Tamahori

Vstupné: 55,- Kç

titulky

10. - 16. Po, ùt, St, Çt, Pá
So, Ne

133 min.
19: 30 hod.

1 7: 00 a 20: 30 hod.

Pán prstenû: Dvê vêæe

USA, Novÿ Zéland 2002
Válka s Mordore mje¿tê zdaleka není vyhra-

Nová çeská pohádka!
Do zemê krále Dobromila se zaçne vkrádat moc

19: 30 hod.

Dêvçátko

Novÿ çeskÿ l m
!
Aneb Balada o oçích Eminÿch. Legraçní l m

20: 00 hod.

Námêt: Milo¿ Macourek, Roman Vávra

Reæie: Joel Zwick

Reæie: Roman Vávra

Vstupné: 60,- Kç

100 min.

21. - 22. Pá, So

19: 30 hod.

Roadto Perdition

USA 2002
Pro kaædého synaje otec hrdinou. Rok 1931...

titulky

4. - 6. ùt, St, Çt

ÇR, SR, Maâarsko 2002
Reæie. Martin Luther

Reæie: Sam Mendes

7. - 9. Pá, So, Ne

od 12let

Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 110 min.

Dnes neum
írej

23. - 25. Ne, Po, ùt

Vstupné: 55,- Kç

19: 30 hod.

Kruté radosti

SR, ÇR 2002
Vzru¿ující p‡íbêhotajemství a bezradnosti v hle-

dání lásky. Poetickÿ retrol m.
Reæie: Juraj Nvota

Vstupné: 55,. Kç
26. St

108 min.

Fil movÿ klub:

Blaæené bytosti

19: 30 hod.

Reæie: Lee Tamahori

So, Ne

27. Çt

95 min.

19: 30 hod.

Ze mê nikoho

GB 2001
Dva vojáci: Jeden Srb a druhÿ z Bosny... válka

je postavila proti sobê... Skvêlá komedie s váæ-

133 min.
20: 00 hod.

15: 00 a 20: 00 hod.

Vstupné: 70,- Kç

titulky

18. - 19. ùt, St

Vstupné: 50,- Kç

od 12let titulky

titulky

USA, Novÿ Zéland 2002
Reæie: Peter Jackson

Arnold

Vstupné: pro çleny FK: 40,- Kç

20: 00 hod.

Pán prstenû: Dvê vêæe

Dêvçátko

ostatní: 50,- Kç

135 min.

GB, USA 2002

10. - 16. Po, ùt, St, Çt, Pá

Francie, Indie 2001
Svobodu duchatêæko zav‡ít do klece. Komedie.

Námêt, scéná‡ a reæie: Jean- Marc Barr a Pascal

20: 00 hod.

ùtêk do Budína
Vstupné: 50,- Kç

jakojeho zachránce. Kri midrama.

USA 2002

Vstupné: 55,- Kç

Tom Hanksjako nájemní vrah... Paul Newman

179 min.

20: 00 hod.

Reæie: Benjamin Tuçek

Novÿ çeskÿ l m
!

20. Çt

83 min.
20: 00 hod.

Bo mbak¿eft

USA 2002
Scéná‡ a reæie: Anthony a Joe Russo

Vstupné: 50,- Kç

od 12let titulky 86 min.

21. - 22. Pá, So

20: 00 hod.

nÿm poselství m! Oscar za nejlep¿í zahraniçní

Roadto Perdition

Reæie: Danis Tanovic

Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 110 min.

Vstupné: 70,- Kç

1 7. - 18. Po, ùt

tel.: 602 969 647

1. - 2. So, Ne

Moje tlustá ‡ecká svatba

Filip... Romantická pohádka.

Vstupné: 55,- Kç

179 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE

pekla a kdyæje nejhû‡, objeví se veselÿ snílek

l m!!

titulky

1 7: 00 hod.

Çert ví proç

ná... Adaptace ságy J. R. R. Tolkiena.
Reæie: Peter Jackson

1 7: 00 hod.

15: 00 a 1 7: 00 hod.

28. Pá

od 15let titulky 95 min.

Projekt 100:

19: 30 hod.

Reæie: Sam Mendes

22. So

USA 2002

15: 00 hod.

Çert ví proç

Nová çeská pohádka!

Vstupné: 60,- Kç

100 min.

Reæie: Roman Vávra

se s mutnÿmkoncem. Osedmnáctileté dívce...

USA 1940
Diktátor
... ostrá protifa¿istická satira. Autor zes mê¿nil

Reæie: Benjamin Tuçek

základních my¿lenektéto ideologie... Pêt Osca-

Kruté radosti

Scéná‡, reæie a hlavní role: Charles Chaplin

Vstupné: 55,- Kç

108 min.

27. - 28. Çt, Pá

20: 00 hod.

o hledání ¿têstí...

Vstupné: 50,- Kç
19. St

Fil movÿ klub:

Láska na grilu

83 min.
19: 30 hod.

Nê mecko 2002
Vædy a v¿ude se mûæe stát zázrak. Kdyæ v nêj

vê‡í¿. Dva manæelské páry bloudí æivotema ne-

ví kudy kam. Komediální p‡íbêh.

Námêt a reæie: Andreas Dresen a Team

Vstupné: pro çleny FK: 40,- Kç

ostatní: 50,- Kç
20. Çt

Bo mbak¿eft

od 15let titulky 105 min.
19: 30 hod.

USA 2002
Pêt chlapû, jeden sejf a æádnej mozek v komedii

producenta Stevena Soderbergha. Akçní kome-

die. George Clooney v hlavní roli.

Scéná‡ a reæie: Anthony a Joe Russo
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky

86 min.

fa¿istické diktátory a ukázala absurdnost v¿ech
rû v roce 1941.

Vstupné: 35,- Kç

titulky

29. - 30. So, Ne

124 min.

19: 30 hod.

Guru

USA 2002

25. - 26. ùt, St

Reæie: Juraj Nvota

Ze mê nikoho

Reæie: Danis Tanovic

Jak pustit tygra z klece. Kdyæ mluví on, æeny

Vstupné: 55,- Kç

Reæie: Daisy Von Scherler Mayerová

29. So

naslouchají. Komedie.

Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky
31. 3. - 1. 4. Po, ùt

90 min.

19: 30 hod.

Francie 2001
Sexy ptáci
Prci prci po francouzsku. T‡i kamarádi, jeji m

dvacet ajsou sexy... Komedie.
Reæie: Stephane Kazandjian

Vstupné: 53,- Kç

od 12let titulky 90 min.

20: 00 hod.

SR, ÇR 2002

GB 2001

od 15let titulky 95 min.
20: 00 hod.

Guru

USA 2002
Reæie: Daisy Von Scherler Mayerová

Vstupné: 50,- Kç

od 12let titulky 90 min.

1. 4. ùt

Sexy ptáci

20: 00 hod.

Reæie: Stephane Kazandjian

Vstupné: 53,- Kç

Francie 2001

od 12let titulky 90 min.

