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Dobrÿ den,

jestliæe zaçínájaro, po‡ádáme ve Svitavách BURZU po‡adû.

P‡ed pêti letyjs me postavili divadlo

7. b‡ezna 2003

10: 00 hodin Divadlo Trám
KLOTYLDA A MATYLDA

Brnênské písniçkové tetiny:

S TETINAMA ZPïVÅNï,

ská divadelní p‡edstavení v¿ech vêko-

¿í, bai práce se lépe da‡í.

okres.

11: 00 hodin K
ino Ves m
ír

Litomy¿l, Poliçka a Moravská T‡ebová,

POHÅDKA O PRINCEZNë PïSNIÇCE

vÿch kategorií pro celÿtehdej¿í svitavskÿ
P‡ed pêti letyjs me se dohodli s mêsty

æe uspo‡ádáme p‡ehlídku - nabídku divadel, agentur çi jednotlivcû - v¿ech,
kte‡í hrají pro dêti.
P‡ed pêti lety...

... po pêti letech stále stojí divadlo

Trám, p‡estali js me organizovat ¿kolní

divadla pro celÿ okres Svitavy (zûstalo
námna¿e mêsto a p‡ilehlé obce)... po pêti

LEP¢ï JE NEÆ ZïVÅNï
S písniçkami a s ús mêvemje æivot veselej-

Agentura QUINT P‡erov:

A ZLÉM SK”ïTKOVI HISMOLOVI
Pohádka, kde se æáci seznámí se základní mi

hudební mi poj mya usly¿í ukázky10nástrojû.

12: 00 hodin Divadlo Trám
Divadlo KK Olomouc:

POVïDÅNï O PEJSKOVI A KOÇIÇCE

jakspolu hospoda‡ili aje¿tê o v¿elija-

letechjs me nep‡estali... a BURZA2003

kÿchjinÿch vêcech
Veselá pohádka s písniçkami.

Svÿmzpûsobemjedineçná p‡ehlídka

13: 00 hodin K
ino Ves m
ír

je opêt tady!

bez porotcû vítêzû a poraæenÿch. Setká-
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Program Burzy po‡adû, 7. - 8. dubna 2003

Trám.

P‡ed pêti letyjs me organizovali dêt-

U

K A L E N

Hudební divadlo Svitavy:

P”ïBëHYZ LAPAÇE ¢PATN¥CHSNª
P‡íbêhyz lapaçe snû, které se nikdy nestaly.
19: 00 hodin Divadlo Trám
Trstenická stezka:

VYSOÇINA
P‡íbêhjednoho Franti¿ka.
20: 00 hodin K
inokavárna Galaxie

THE PINK PANTHERS
Kapelaze Svitav, kterásvÿmsyrovÿmproje-

vema repertoáremnavodí at mosférurock'n'rollu 50 - 60let.
8. dubna 2003

8: 00 hodin Divadlo Trám
Divadÿlko KUBA

Sdruæení ELÇA Plzeñ:

OSAMëL¥ LÉTAJïCï TALï”
Hraje: Petr Mlád

9: 00 hodin K
ino Ves m
ír

O KRÅLI MATYÅ¢OVI, JOHANCE

Agentura t zvuk:
ÇTENï, POVïDÅNï

divadel z celérepublikyv divadle Trám,

a písniçkami.

S POHÅDKAMI ALOISE MI KULKY

nácti divadel, koncertû, hudebních alite-

14: 00 hodin Divadlo Trám

10: 00 hodin Divadlo Trám

na motivy klasickÿch pohádek.

TOJE ALE DNESKA MLÅDEÆ
Soutêænízábavnÿpo‡ado spoleçenskémcho-

ní nejrûznêj¿í úrovnê nabídka toho, co

za rok tvûrci p‡ipravili pro dêti.

Na sedmdesát po‡adatelû dêtskÿch

Galaxii a kinê Ves mír v maratonusedm-

rárních po‡adû ve dou dnech najednom
místê od rána do veçera...

... a v¿e zadarmo pro svitavské ¿koly,

maminky s dêt mi (ty, které pravidelnê

chodí do Trámu na nedêlní pohádky) pro
pocestné a v¿echny, které to zají má.

Pêt let... kaædÿ rok se objeví nêkdo,

kohoje¿tê neznáme a potomho pozveme

A PANï HOR
Veselé atrochu pouçné povídání s p‡íbêhy

PKS Praha: MEDVëD A KROTITEL
Divadelní klauniáda pro dêti od 3 do 99let

A HRANï SI MILANA FORMANA
A ANTONïNA NOVOTNÉHO

Bobodivadlo Jihlava:

Hrají: Jana Dolanská a Zdenêk Dolanskÿ.

vání.

15: 00 hodin K
ino Ves m
ír

11: 00 hodin K
ino Ves m
ír

Divadlo Lí¿eñ: SÅVITRï
P‡íbêh na motivystaroindické bájez Maháb-

háraty pojednáváo lásce a síle princezny Sá-

Divadlo ¢pru¿le: JÅ MÅMRÅDA DADA
Zábavnÿ, literárnê- hudební nauçnÿ po‡ad.

vitrí, která vysvobodí svého muæe ze zajetí
s mrti.

12: 00 hodin Divadlo Trám

Potkat ses talentempílí a umem- dob-

16: 00 hodin Divadlo Trám

Po‡ádat BURZUje mnoho a mnoho

¢EL TUDY
, MëL DUDY
,

DENï KY ADAMA A EVY
O vêçnémkolobêhu otázek a dilemat, kte-

pro potê¿ení na¿ich dêtí. Vædycky tak

jedno dvê divadla. Jeto málo? Jeto hodnê!

Divadÿlko Matÿsek Novÿ Bor:

18: 00 hodin Divadlo Trám

rÿmdivadlem.

práce radostné a vel mi s mysluplné.

P‡ijâte. a nejen proto, æe vás to ne-

bude nic stát... bude to to - totiæ - STÅT
ZA TO!

Petr Mohr

Gajdo¿i Brno:

BALADY V PROMëNÅCH STALETï

1 7: 00 hodin K
ino Ves m
ír

Agentura QUINTP‡erov: O KYTA”E
Vÿvojem a historií hudby prost‡ednictví m

kytarové hry.

Agentura t zvuk:
Emancipované divadlo V + W

ré nás celÿ æivot provázejí.

13: 00 hodin K
ino Ves m
ír

M
ladá scéna ùstí nad Labe m
:

ZLATOVLÅSKA

Zmêna programu vyhrazena

s t r a n a II

Od nepamêti k souçasnosti - XIX
Zbÿvá námodpovêdêt naotázkujaksvi-

tavské hradby vypadaly a kudy procházely

mêstem. Budeto historiezçásti postavená na

roku 1847 a doplnil ji podrobnou legen-

dou, kterájejakousi kronikou mêstaz roku

Sviního rybníka na Malémnámêstí. Najiæ-

ní stranê byly zesíleny hradební ba¿tou

kruhového pûdorysu a dvêma kapsovitÿmi

tedy shrnout v¿e podstatné o podobê mêst-

ho pivovaru dal¿í ba¿ta, jejíæ základy bylo

osvêtlit nêkteré rysy. Kupec vstupoval do

pouze dvê ba¿ty je málo pravdêpodobné,

kostela sv. Jiljí byla útoçi¿têm kupcû p‡ed

skÿch hradeb a procházkou pojejichlinii si

tedy opevnên a obehnán snad d‡evênou zdí,

pokraçovaly hradby jiæní m s mêrem podél

vÿdutêmi.

tohoto období. To je ale v¿e. Poj âme si

vstupem do pomezního hvozdu. Kostel byl

a stávala p‡i ústí Hrnçí‡ské ulice. Odtud

1848 a ve druhé çásti popisuje stav mêsta

p‡edpokladech a domnênkách. Tí m první m

p‡edpoklademje, æe Stará Svitava kolem

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 ‡

mêsta Dolní, tzv. Brnênskou, branou. Jak

Je¿tê v roce 1835 stála nedaleko staré-

moæné vidêt i ve 20. století. Zda zde stály

ale moæné. Hlubokÿ hradební p‡íkop na

která umoæñovalaochranu posádky p‡ed p‡í-

vypadala a kolik mêla vêæí neví me, aleje-

jiæní stranê spoleçnê s parkánovou zdí se

charakterutêchto staveb, jakse s ni mi setká-

poæáru mêsta naseverní stranê v roce 1818,

nost, ale Svitav¿tí se o své hradby p‡íli¿

padnÿmatakem. To by obecnê odpovídalo

váme v na¿e m prostoru. Po zaloæení Nové

Svitavy kole m kostela Nav¿tívení Panny

diná dochovaná z mínka hovo‡í o velké m

kdy musely bÿt odstranêny çásti hradeb

a v roce 1819 stræena Dolní brána. Po ne-

st‡ílnami uçinily z mêsta nedobytnou pev-

nestarali. Ostatnê mocnost samotné hlavní
hradební zdi dosahovala aæ 2 metrû, naho-

zbytnÿch prohlídkách brannÿmi mohl ob-

‡e se zuæovala na pûldruha metru v místê,

tohoto kostela a ten mêl podobnou funkci

trhové námêstí. Tam ho necháme vyloæit

sebití. Vÿ¿ka hradeb se pohybovala kolem

valo, musela bÿt kûlová hradba a val masiv-

tÿdenní mtrhu, kupec se mohl podívat, ku-

kop najiæní stranê mêsta byl v roce 1874

dební m p‡íkopem z té strany, kde nebylo

Tak se tedy mohl dal¿í branou, ‡eçenou

skÿmi nezamêstnanÿmi, kte‡í bourali hradby

po d‡evêném mostê p‡es vodní p‡íkop s mê-

dostávali od mêsta drobnou mzdu. Podle

Marie p‡edpokládáme, æe podobné forti-

kaçní prvky byly uplatnêny i p‡i vÿstavbê

jako kostel sv. Jiljí. Protoæe obyvatel p‡ibÿ-

nêj¿í a pravdêpodobnê byla doplnêna hra-

moænovyuæít p‡irozenÿchp‡ekáæek- v na¿em

p‡ípadê vodního toku. Tou stranou se jeví

chodník vstoupit do vnit‡ního mêsta na
a zatí mcojeho doprovod bude prodávat na
dy pojede dál, protoæejej çekalytrhy dal¿í.

Prost‡ední, na dne¿ní ulici Pod Vêæí, vydat

kde byl ochoz a pravdêpodobnê d‡evêné pod5 metrû v závislosti naterénu. Hradební p‡í-

v dobê hospodá‡ské krize zasypán svitav-

a na místê p‡íkopû vysazovali stromy, za coæ

jiæní pûlkruh mêstské dispozice, tedy místo

remna Lan¿kroun. Bránastávalav místech

informace J. Richtra jsou rezidua svitav-

nu severní mohl hájit kostel sv. Jiljí a ‡íçní

nêné uliçky, ale ojejí historii neví me nic.

têæené v blízkém okolí, na níæ se objevují

souçasné hlavní komunikace mêstem. Stra-

tok, ojehoæ ¿í‡ce a vydatnosti v¿ak nemáme
æádnÿch zpráv. Teprve v roce 1389 se p‡i-

k‡iæovatky na W
olkerovê aleji a vÿ¿e z mí-

P‡edpokládáme v¿ak, æe po poæáru mêsta

v roce 1781, kdy celÿseverní hradební pás

kroçilo ke stavbê kamennÿch hradeb, jeæ

zaçal bÿt likvidován a stavební suƒ byla

hrnovaly kostel sv. Jiljí a kopírovaly pravÿ

selai tato brána bÿt zbo‡ena. Otom, æe na

hradby aæ do 18. století vypadaly. Chybí

19. století nestály, js me p‡esvêdçeni na

obepínaly celé vnit‡ní mêsto, alejiæ neza-

vyuæita p‡i stavbê mê¿ƒanskÿch domû, mu-

skÿch hradeb vystavênyz kvalitní opuky,
pozûstatky mlæû. Jako pojivoje uæita malta.

Ov¿em pojâme se podívat na na¿eho kup-

ce, kterÿ v okruhu hradeb zoufale bloudí.
Z‡ej mê hledá hradební fortnu, téæ branku.

Ta stála najiæní stranê v místech prodej ny

severní stranê mêsta hradbyjiæ zaçátkem

textilu a zadního traktu Mêstského dvora.

námprotojakÿkoliv doklad, zprávyze zápi-

základê mêstskÿch plánû, podle nichæjs me

skéhorybníka, kterÿzaplavoval aæ do sedm-

náchjsou natolik strohé, æe námneumoæñují

v místech zadní çásti domû ç. 10 - 12 na

b‡eh‡eky Svitavy. Uæ nikdy nezjistí me, jak

sû v mêstskÿch knihách a biskupskÿchlistizhola nic. Snad tou nejpodstatnêj¿í z mín-

schopni urçit konec hradeb v roce 1848
námêstí.

Odtud zaçínají okrasné parky

Tou se dalo vyjít po cestê na lávku Mlÿn-

desátÿchlet 19. století celou Máchovu alej.

Aje¿têjedna p‡ipomínka, kdyæ bylo opravdu

nejhû‡, mohli se Svitav¿tí uchÿlit do bezpe-

kouje doklad o valu a parkánu z roku 1547,

a vlastní W
olkerova alej na místê nêkdej¿í-

çí podzemních chodeb, ji miæ, zdá se, byly

Základempro na¿i rekonstrukci je nej-

‡eky a p‡itékajících potokû. To souhlasí se

podzi mtohoto roku by mêly bÿt zve‡ej nêny

mého autoraz p‡elomu 18. a 19. století, pak

1849zve‡ejnênou v minulémçísle. Alej se

jak bylo ‡eçeno v minulémdíle.

star¿í vyobrazení mêsta na mêdirytu neznáplán vnit‡ního mêsta z roku 1835 s çásteç-

ho hradebního p‡íkopu - zpoçátku koryta

z mínkou G. W
olného z popisu mêsta v roce

svitavské mu podze mí intenzivnê vênují.

valcha. Poté se hradby stáçely kjihozápadu

tyto práce utajeny a budeme se s ni mi set-

nebo Praæskou. Ta bylastræena v roce 1823

Radoslav Fikejz

tedy tam, kde stávala d‡evêná soukenická

ruçnê kreslená mapa z roku 1848 od Geor-

a konçily t‡etí mêstskou branou tzv. Horní

ga Stochlawetze. Ten na ní zaçal pracovat

práce historického krouæku p‡i základní

¿kole na Felberovê ulici, jehoæ çlenové se

táhne aæ do míst k‡iæovatky na ulici Soudní,

nÿmnaznaçení mliniejiæních hradeb, ba¿-

ty, branky a hradebního zlomu a nakonec

Svitavy opravdu spletitê podkopány. Na

Podle slibu dr. Milana ¢trycha nezûstanou

kávat na pokraçování v na¿í Lucernê.

b ‡e z e n 2 0 0 3

Staré fotografie z muzea
Tentokrát zaçnu p‡íbêh o staré foto-

správnÿ detektivjsemsi nato pátrání po-

se v na¿em mêstê nachází ulice, kteráje

my a okape m protêj¿í st‡echyjsou çás-

grai takovou hádankou. Jestlipak víte, æe

v seznamu na plánku mêsta, ale nestojí

v ní æádnÿ obytnÿ dûms popisnÿmçíslem
a p‡estoje vel mi vÿznamná a dûleæitá. Já

vámtu hádanku pomûæurozlu¿tit. Ta ulice
nese název U Nemocnice a spojuje ulici

Kollárovu a U Stadionu.

uæil lupu. Zjistiljsem, æe mezi lesní mi stro-

movní m çísle m 5. Ztoho vyplÿvalo, æe

tento dûmstál mezi nemocnicí a dne¿ní m
kinem.

Na starémplánu mêstajsempostupnê

dvê. Jedna zaçínala hned vedle ne moc-

ulice U Nemocnice. Smê‡oval jsemi prû-

dy nesla název Nemocniçní ulice, tedy

seçík danÿ úhlem mezi vêæemi kostela na

chodu ke kinu. Pamatuji, æejs mejako klu-

fotograi a na plánu tohoto místa.

kina tou horní kole mjednoho vysokého

dozvêdêl, kdo tato dívka na fotograi asi

ci chodívali do tehdej¿ího Revoluçního

Ze starého mêstského adresá‡ejsemse

domu se zvlá¿tní zasklenou verandou, za

je, kdo jsou její rodiçe a p‡íbuzní. ¢lo

lovinê padesátÿchlet 20. století bylatato

dceru Franti¿ka W
illi mka, stola‡e (viz díl-

kterÿmbyl d‡ívêj¿í vchod do kina. V po-

st‡edová zástavba zbo‡ena, atí mi posunut

p‡ístup ke kinu. Ap‡i asanaci Purkyñovy

ulice o t‡icet let pozdêji tu z mizelo i pár

obyçejné vêci...

a nad vchodem do domuje tabulka s do-

urçil jeho polohu. Stál na ulici, kteráteh-

nice a druhá byla v místê dne¿ního p‡í-

Takové

teçnê vidêt dvê vêæe çerveného kostela

S têmi zdej¿í mi domytomutak nebylo

vædycky. Ulici v minulosti tvo‡ily ulice

s t r a n a III

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

patrnê o Annu W
illi mkovou ( W
illi mek),

na nafotograi). Dêdeçektéhoæj ména byl
mêstskÿmdozorcema strÿçekJosef W
illi-

Dnes to bude opravdujednoduché,

mek mêl za tí mto dome m p‡es zahradu

aæ neví m, co mám o fotograi napsat.

ñovê ç. 21.

z nejhezçích ková‡skÿch prací ve mêstê,

To v¿e mi p‡i¿lo na mysl po prohlídce

jsouvtomto pátrání ménê podstatné. Av¿ak

nev¿i mnout. Pseudoklasicistní, lze ‡íci

20. století. Je na ní sluncemozá‡enÿ dvo-

jse mse starou sklodeskou v ruce na¿el

viçce mladá dívka a çte si knihu. Na dûm

vení, jako mêl ten neznámÿfotograftémê‡

posledníchp‡ízemní mdomkû. Dnes po nich

vznikla velká travnatá plocha, snad budoucího parku.

dal¿í staré sklenêné fotodesky z poçátku

rek, kde vedle domovních dve‡í sedí nalanavazuje d‡evêná stavba, patrnê malé díl-

ny. Z protêj¿í stavbyje vidêt pouze st‡echa

s okapem, která çásteçnê zastiñuje tento

dûm a çalounickou dílnu na ulici Purky-

Zjistil jse mje¿tê dal¿í údaje, ale ty

abych si toto místo skuteçnê ovê‡il, tak

p‡ed sto lety. No, srovnejte sami vÿsledek

jetoznámá vêc, uznejte, æe nafotograi

mého pátrání.

Zaçaljsemhádankou o názvu ulice, kte-

liv dûmna p‡edmêstí Svitav. Mê alelákala

çtená‡kou. Zûstal v¿ak moment zachyce-

dêvçe na dvo‡e vlastnê je. Atakjsemse

vlastnê napsal.

dal do pátrání té mê‡ detektivního. Jako

historizujíci podoba tohoto osvêtlení

a brányjetak svázána se svou stavbou,

æe vás urçitê nep‡ekvapí datumjejího

rá bêhe mlet vlastnê z mizela a s ní i do-

jeho identikace, ale je¿tê více, kdo to

myslí msi, æe takového solitéru si nelze

v hledáçkusvéhofotoaparátustejné posta-

dvûr.

Na první pohled byto mohl bÿtjakáko-

Vzhledem k tomu, æe se jedná ojednu

my. I tens proslunênÿmdvorema mladou

ní starého fotoaparátu, kterÿtento p‡íbêh
M
ilo¿ Vanêk

osazení. Tedy kolemroku 1910. I kdyæ

vypadá vel mi pûsobivê. Ato nalevo- to

je borovice, tedy alespoñ doufám.

Aabych nezapomnêl, tí m minulÿm

obrázke mjs me se p‡e místili na Lan-

¿krounskou ulici ç. 19, tamje nyní reha-

bilitace paní A. Krátké. Æejstetoihned
nepoznali? Ztoho si nic nedêlejte, bude

hû‡.
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Pozvánka na vÿstavu
OBRAZY Z DU¢E

3. 4. - 4. 5. 2003

STÅLÉ EXPOZICE

V
ernisáæ: çtvrtek 3. dubna v 17 hodin za
úçasti autorky, vÿstavu uvede hereçka ND

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK

v Praze Luba Sko‡epová, zahraje Jana Ja-

Z HISTORIE PRAÇEK

go¿ová ( p‡íçná flétna) a Blanka ¢efrnová

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

( klavír)

OSOBNOST OSKARA SCHI NDLERA

Najarní dubnové dnyjs me pro vás p‡i-

• • • •

pravili vÿstavujemnÿch poetickÿch obráz-

V¥STAVY

kû krkono¿ské krajiny od malí‡ky Evy Hny-

3. 4. - 4. 5.

kové z Vrchlabí. Autorka zaçala malovat

EVA HNYKOVÅ

pod vlive msvého strÿce, akade mického
malí‡e Ferdinanda Taslera ajiæ nêkoliklet

OBRAZY Z DU¢E

se vÿtvarné çinnosti vênuje profesionálnê.

Její obrazy potê¿ily náv¿têvníky vÿstav na
mnoha místech na¿í republikyi v zahrani-

çí, jsouzastoupeny v soukromÿchsbírkách

v ‡adê státû.

Vÿstava obrazûzachycujících poetickou krko-

no¿skou krajinu, v níæ nechybí figurální mo-

Dûvêrnêznámá, 1993
nasvícení, mají spoleçnÿ rys: byƒ nevidíte

çlovêka, cítíte, æeje to krajina zabydlená.

tivy.

Vernisáæ: çtvrtek 3. 4. v 17 hodin, vÿstavu
uvede hereçka NDv Praze Luba Sko‡epo-

Zako‡enilyse tustromy
, kterézasadila ruka

vá, zahraje Jana Jago¿ová (p‡íçná flétna)

stopa hospodá‡û a oblaka nad krajinou

• • • •

dêdkû, v cestiçkách a pê¿ináchse zapsala

jakoby stráæila i na¿e bytí. A krûpêjky rosy
,

které vyplakala do trávystarost têch, kdo

tu byli p‡ed námi, jsou nejspí¿perliçkyz rûæence sedmibolestného.  To herec Rudolf
Hru¿ínskÿ ocenil obrazy Evy Hnykové

struçnêji: ... Mají at mosféru, nádherné

barvy a pohled na nê potê¿í srdce i du¿i.

Ani po çase nezev¿ední a vædy v nich najdete nêco nového. ... Apokud p‡ijdete do
svitavského muzea navernisáæ, dozvíte se,

cosi o obrazechautorky myslí dal¿í známá

osobnost, a sice hereçka NDv Praze Luba

a Blanka ¢efrnová (klavír)

MUZEJNï ÇTVRTKY
17. dubna v 17 hodin

OB”ADY
, OBYÇEJE

A SLAVNOSTI NA SVITAVSKU

P‡edná¿í PhDr. Eva VEÇERKOVÅ, etno-

grafickÿ ústav Moravského zemského mu-

zea v Brnê

Otev‡eno: dennê m
i mo pondêlí 9- 17,

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

Sko‡epová, která vÿstavu své oblíbené

M
otÿlí ças, 1991
Eva Hnyková se nevênuje pouze kra-

jinomalbê, ale i gurální té matice a záti-

¿í. Její krajinyjsou zti¿ené, plné æenské
k‡ehkosti a nêhy, mêkké barevnosti. Do-

minují ji m osamêle stojící holé stromy

vzdorující vêtru za kaædého roçního ob-

dobí. P‡edja‡í se zbytky snêhu, bílá zi mní

pláñ, obças i zlaté obilí, ale vædy p‡ítomnost

osamêlÿch stromû, vêtru a také zá‡ícího

autorky p‡ijede 3. dubna v 17 hodin zahájit.

Blanka Çuhelová

Muzejní
çtvrtky
Na mêsíc duben p‡ipadnoui letos

Farní sbor CCE

Poliçská 3, 568 02 SVITAVY

telef
on: 461 532 866, 604 738 567
e- mail: svitavy @evangnet. cz

BESEDA S HOSTEM

velikonoçní svátky. Vítejak seje slavili

8. 4. 2003 úterÿ 18: 00 hod.
Pozvání p‡ijal Václav Koukal, starosta

1945 ajakje proæíváme v souçasnosti?

bude natéma Co oçekává mêsto odcírk-

obyvatelé na¿eho regionu p‡ed roke m

mêsta Svitav. Beseda s pane mstarostou

A nejenvelikonoce, alei masopust, pá-

ví a co církve od mêsta. Srdeçnê zveme.

barvou bílá. Jeto z‡ej mêtí m, æe zi ma vy-

svícení, du¿içky, advent, vánoce. Ajaké

VELI KONOÇNï BOHOSLUÆBY

najejích obrazech se zdá bÿt studené, za-

nÿm oslavám? Co v¿echno se dêlo p‡i

slunce, které p‡iná¿í nadêji. Oblíbenÿm
období m Evy Hnykovéje zi ma, oblíbenou
dræí v Krkono¿íchtak dlouho. Ataki jaro

halené v mlæné m oparu. Ajejí stro my

vzdorující nep‡ízni poçasíjakobysymboli-

zovaly nelehkÿ údêl nás lidí p‡i na¿í pouti
æivotem.

Aco‡íká o obrazechtéto malí‡ky Marie

Kubátová, spisovatelka, kteráje s krajem

Podkrkono¿í srostlá a umí o nêmajeholi-

dechtak krásnê vyprávêt? ... Obrazypaní
Hnykovéjsou pro mne zrcadly mého chu-

dého i spanilého kraje pod horami. Plát-

nav promênáchroku, byƒpokaædévjiném

lení çarodêjnic, stavêní májí, poutê, poobyçeje se vztahovaly k rûznÿmrodin-

narození dítête, odvodech, svatbách, po-

h‡bech? Rûzné ob‡ady, obyçeje a slav-

nosti na Svitavskua Moravskot‡ebov-

sku zpracovala do publikace Vlastivêda
moravská PhDr. Eva Veçerková z Et-

nografického ústavu Moravského zem-

ského muzea v Brnê. Otom, co zjistila,

se s námi p‡ijede podêlit ve çtvrtek
1 7. dubna v 1 7 hodin do svitavského muzea.

18. 4. Zelenÿ çtvrtek 18: 00 hod.
Çtení pa¿ij ních p‡íbêhû

19. 4. Velkÿ pátek 9: 30 hod.
Bohosluæbys vysluhování msvaté Veçe‡e

Pánê

19. 4. Velkÿ pátek 18: 00 hod.
Veçerní bohosluæby

20. 4. Nedêle velikonoçní 9: 30 hod.
Bohosluæbys vysluhování msvaté Veçe‡e

Pánê

21. 4. Pondêlí velikonoçní 9: 30 hod.
Bohosluæby s hostem(fará‡ Miroslav Roz-

bo‡il z Vanovic)
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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)

Divadlo Trám
:

Franti¿ek Çer mák: Obrazy
Bílÿ dûm
:

Ji‡í M
ikuleckÿ:
Kreslenÿ humor
2. St 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm

Vzpo m
ínka na M
. Tuçného

To má¿ Linka a P‡í má linka
Çlen Fe¿ákû se svou skupinou.
Vstupné: 100,- Kç

13. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

DIVADLO Pepína Ka¿para Hosín

Po‡ady pro ¿koly

u Hluboké nad Vltavou

1. ùt 9: 00 a 11: 00 hod. Bílÿ dûm

Loutky: Petr Sláma a Irena Ka¿parová

Rozdvojenÿ viko m
t

Zakletá princezna

Hrají: Pepíno Ka¿par a Vojta Vrtek

Vstupné 30,- Kç

13. Ne 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO 2003
Divadlo bez zábradlí Praha

N. V
. Gogol: Hráçi
Fantas magorická groteska o podvodníçcích,

lotrecha niçemechs p‡ekvapivÿmrozuzlení m.

Divadlo DRAK Hradec Králové:

Reæie: Josef Krofta

Hudba: Ji‡í Vy¿ohlíd

Doporuçeno: S¢, SOU, 8. - 9. t‡ídy Z¢

Vstupné: 25,- Kç

2. St 9: 00 a 1 1: 00 hod. Bílÿ dûm
M
ladá scéna ùstí nad Labe m

Cesta za bohe mhor

Na motivyjaponskÿch pohádek napsa-

Reæie a vÿprava: Sergej Fedotov

la Kristina Herzinová.

mánek, Zdenêk Æák, J. Carda/ M. J. Knot,

Vstupné: 20,- Kç

Veçere mprovází taneçní mist‡i ze svitav-

Vstupné: 100,- Kç

Vstupnéje 30,- Kç za osobu.

14. Po 1 9: 30 hod. Ottendorferûv dûm

14. Po 8: 30 a 1 0: 15 hod.
Kino Ves mír

4. Pá 1 9: 00 - 23: 00 hod. Bílÿ dûm

Taneçní veçer v Bílé mdo mê
ského Taneçního klubu Ellis.

7., 8. Po, ùt Divadlo Trám, Kino Ves mír,
Kinokavárna Galaxie

Burza po‡adû

Podrobnÿ programje na titulní stranê

9. St 1 9: 30 hod. Divadlo Trám

Skupina Bas les Pattes Francie:

Cos mogonie anebjak vznikl

svêt ajeho soustava

Hrají: O. Kaiser/ D. Sucha‡ípa, Karel He‡-

K. Halbich, J. Krytiná‡, J. Tabrea

Slávek Janou¿ek
Do vêtru Svitavy

Koncert známého písníçká‡e s divadelní m

srdce ma nadêj né svitavské kapely.

28. Po 12: 00 hod. Bílÿ dûm

Tata Bojs

Koncert na stání

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

22. ùt 19: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO 2003

Citové a sexuální propletencet‡í mladÿchi ne

tak mladÿch párû kdesi a kdysi v Americe.
Reæie: Ivo Krobot

Hrají: Mahulena Boçanová nebo Ladislava

Nêrge¿ová, Lenka Skopalová, Veronika Æil-

ková nebo Martina Men¿íková, Jaromír
Dulava, Vladi mírJavorskÿ, Old‡ich Vízner

Vstupné: 100,- Kç

Franti¿ek Souçek - 1. housle
Petr St‡íæek - 2. housle
Petr Hol man - viola

Vladi mír Fortin - violoncello

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

27. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám
DIVADLO Na cestê Liberec

Jak ¿el Honza do svêta

Sepsal, secviçil a vypravil: Miroslav Los
Vstupné 30,- Kç

28. Po 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Ji‡í Pavlica a Talant

Ji‡í Pavlica- zpêv, housle, ninêra, trum¿ajt
Jan Va¿ina - saxofony, basklarinet, ci mbál,
k‡ivé rohy, flétny, dudy

11. Pá 1 7: 00 hod. Divadlo Trám

Josef Fojta - bicí, perkuse, klávesy

Host veçera PROÇ NE Hradec Králové
K‡est nového CD skupiny Do vêtru.

ci mbál

Do vêtru

Vstupné dobrovolné

Hrají: Pepíno Ka¿par a Vojta Vrtek

Doporuçeno: M¢, 1. - 5. t‡ídy Z¢

18. Pá 19: 30 hod. Bílÿ dûm

W
oody Allen: Sexnoci svatojánské

Penguin Quartet

Zakletá princezna
Vstupné: 15,- Kç

Çinoherní klub Praha

1 0. Çt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH

Divadlo Pepína Ka¿para Hosín

u Hluboké nad Vltavou

Vstupné: 80,- Kç

Hudba: Lord ofthe dance

Vstupné: 30,- Kç

Doporuçeno: 4. - 7. t‡ídy Z¢

Jaroslav Panu¿ - basová kytara, kontrabas,
àusi Bermeç - kytary

Vstupné: 100,- Kç

Ji‡í Pavlica a Talant
Vstupné: 35,- Kç

Doporuçeno: 8. a 9. roç. Z¢ a S¢, SOU

28. - 29. Po, ùt 8: 30 a 10: 15 hod.
Divadlo Trám
Divadlo na cestê Liberec:

Jak ¿el Honza do svêta

Sepsal, secviçil a vypravil: Miroslav Los
Doporuçeno: M¢ a 1. - 2. t‡ídy Z¢

Vstupné: 15,- Kç

Filmy pro ¿kolní druæiny
3., 4. Çt 8: 15, 1 0: 15 hod.

Ptaçí svêt

Vstupné: 20,- Kç

7. Po 8: 00 hod.

9. St 9: 00 hod.

Divoké vçely

Vstupné: 25,- Kç

Filmy pro Klub dûchodcû
v Kinokavárnê Galaxie

9. St 15: 30 hod.

Divoké vçely

Vstupné: pro seniory neçleny KD30,- Kç

1 7. Çt 15: 30 hod.

Moje tlustá ‡ecká svatba

Vstupné: pro seniory neçleny KD30,- Kç
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Pozvánka na koncert KPH
1 0. Çt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Josef Suk, jak se teâzdá, je námstále

Penguin Quartet

bliæ¿í. Urçitê proto, æejeho dílase masív-

tê potê¿í a moænái pobaví. P‡estoæeje¿tê

svêtê, kde vedle Dvo‡áka a Martinûsejeho

Penguin Quartet, jakje znám, vás urçi-

nêji vrací na koncertní pódia. Atotaky ve

studují, k‡iæují uæ svêt se ma tam. Aæ p‡i-

j méno ozÿvá nejçastêji.

teta F
. X. Richtera a Josefa Suka. Tyto skla-

jestli náznakyjeho nádhernéholyris mu uæ

obajsou potomci muzikantskÿch kantor-

psal ve svÿch 22 letech.

stanouu nás, usly¿í me vjejichpodání kvardatele dêlí 100let, ale také spoj ujeto, æe

skÿch rodû. Moravák Richter proæil svûj

Sukje Dvo‡ákûv æák i zeƒ. Uvidí me,

post‡ehne me i v kvartetech B dur, kterÿ
Urçitê je¿tê pod silnÿm Dvo‡ákovÿm

æivot v Mannhei mu, kde æili také dal¿í

vlive m.

kompoziçní a interpretaçní metody, která

tu - skladatel L. A. Bu¿ - takto se tê¿í m!

slavní mannhei mské ¿koly. ¢koly ve s myslu

zdvihla prapor pro rozvoj hudebního klasicis mu.

A na konci koncertu Penguin Quarte-

Doufám, æe vy taky.

Blanka ¢efrnová

Nêco ostatních po‡adech SKS
9. St 1 9: 30 hod. Divadlo Trám

Skupina Bas les Pattes Francie:

Cos mogonie anebjak vznikl
svêt ajeho soustava

Hra pro marionety a stínové divadlo.

13. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

DIVADLO Pepína Ka¿para Hosín

u Hluboké nad Vltavou

Zakletá princezna

Pohádka çerpáz knihy Franti¿ka Hru-

Na jednoduché scénê herec mistrnê

ani muje loutky- manekÿny, dvoumetrové-

ho obrai vlastní masku. Osobitÿ hereckÿ

projev v souh‡e s vÿtvarnoustránkou çiní

z pohádky urçené nej men¿í mdivákûmp‡í-

je mnÿ divadelní záæitek.

Sepsal, secviçil a vypravil: Miroslav Los

Daleko, mezi hvêzdami, Bohûm se zdá

bína ¢palíçek pohádek.

mogonie = nauka vzniku planet.

chybí krásná princezna, zlá çarodêj nice

Ji‡í Pavlica a Talant

ná‡, navrhovali a realizovali loutky.

vêt¿í nástrahy zla.

leckÿ vedoucí Hradi¿ƒanu, kterÿ se pojeho

Hrají: Juliette Ledudal, Ugo Tosi, Marie

tak vysoko, æe herci musí pouæít chûdy,

Seguy

tito herci nep‡ehlédnutelní.

sen o svêtê... ... kterÿ budou tvo‡it. Kos-

Herci si vymysleli námêt a napsali scé-

Reæie: Isabelle Durand

Ostaszewski, Elodie Massouline, Marie
Hudba: Lord ofthe dance

11. Pá 1 7: 00 hod. Divadlo Trám

Do vêtru
Host veçeraPROÇ NE Hradec Králové
K‡est nového CD skupiny Do vêtru.

Svitavskáskupina Do vêtruje pomêrnê

mladá folková kapela, vêt¿inajejich çle-

Jde o klasickou pohádku, ve které ne-

a stateçnÿ mlyná‡, kterÿ p‡emûæei ty nej-

Prostor pro hraní divadlaje postaven

moravskou lidovou hudbou i ostatní æánry

Vojta Vrtekje zárukou pêknÿch æonglér-

skÿch kouskû a Pepíno Ka¿par vás poba-

ví svÿmhereckÿmumêní m. Aco víc, tito

vêtru bylo umístêní na krajské mkole Por-

ty 2002 ve Svitaváchs postupe mdo celostátního finále Porty 2002.

Na krajské m kole Porty ve Svitavách

v roce 2002 získal çlen skupiny Do vêtru

- nadêj nÿ svitavskÿ muzikant Luká¿ Mo-

p‡íkladspojení s Vlastou Redlem, Spirituál
kvintetem,japonskÿmmultiinstrumentalis-

Scéná‡: Alena ¢vecová a Pepíno Ka¿par

sloæena ze v¿estrannÿch hudebníkû ovlá-

Vÿprava: Pepíno Ka¿par, Ji‡í Lambei n,

i rûzné hudební styly a æánry s historickou

Loutky: Petr Sláma a Irena Ka¿parová

kem, jazzemçi váænou hudbou konçe.

uçili.

Reæie: Alena ¢vecová

27. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám
DIVADLO Na cestê Liberec

Jak ¿el Honza do svêta
Otom, jakjít za svÿmsne m,

o tom, jak se nebát a dodræet slovo

a o tom, jak se çeskÿ Honza neztratil...

Miroslav Los - vÿbornÿ loutkoherec

a vÿtvarník - si pro vás p‡ipravil jevi¿tní

níky folkové hudby a tê¿í se na milé set-

se vypráví o to m, jakje dûleæité nevzdat

kání.

vzniklo mnoæství úspê¿nÿch projektû, na-

tou Yas- Kazemçi AfriçanemDizu Platiezem.

ravec - cenu za interpretaçní projev.

Kapela Do vêtru zve v¿echny milov-

projekty. Díky Pavlicovê chuti obohatit

pánové se od sebe navzáje m mnoho na-

Hrají: Pepíno Ka¿par a Vojta Vrtek

Poslední m velkÿm úspêche m kapely Do

Vzrostlyinterpretaçní nároky na çlenysou-

Jeden z nejlep¿ích çeskÿch kej klí‡û

Po men¿ích z mênách v obsazení kapely

v roce 2001 se zformovalo seskupení mu-

vedení m zaçal postupnê transformovat.

boru, zaçaly vznikat i hudebnê-taneçní

Irena Ka¿parová

zikantû, kte‡í hrají pro radost a potê¿ení.

Ji‡í Pavlica, odroku 1975 pri má¿ a umê-

aby na nêj dosáhli. Na druhé stranêjsou

nû stále studuje a p‡ipravuje se na æivot.

Skupina se dala dohromady v roce 1999.

28. Po 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm

podobu klasické lidové pohádky, v níæ

se svého snu, bÿt stále na cestê za ní m....

Skupina Talant (staroslovênsky H‡ivna) je
dajících nejen rûzné hudební nástroje, ale

a etnickou hudbou poçínaje a folkem, roc-

dube n 2003

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
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zav‡eno

Çt

9- 17

9- 11

zav‡eno

13 - 17

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

ZU¢ SVITAVY
tel. 461 534 312

Dûm dêtí a mládeæe
 Paleta

Lan¿krounská 4, Svitavy

tel.: 461 533 743
e- mail: ddm@ddm.svitavy. cz
http://www.ddm.svitavy. cz

5. So 13: 00 hod. sraz na nádraæí ÇD

Vycházka do p‡írody

VI I

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

7. Po 1 7: 00 hod.

Zelené potraviny

P‡edná¿ka a poradenství Mgr. Petrové.
Kaædé úterÿ v 19: 00 hod.

pro rodiny s dêt m
i

B‡i¿ní tance pro zdraví a krásu æen,

11. Pá 13: 00 hod. Svitavskÿ rybník

14. Po 1 7: 00 hod.

Turistického závodu m
ládeæe

p‡i Nadaci J. Plívy
Na vernisáæi vystoupí kytaristé za Základní
um. ¿koly Svitavy pod vedení m Veroniky
Plívové. Vÿstava potrvá do 30. 4.

Okresní kolo

15. - 19. ùt - So

9: 00- 11: 30 hod. 12: 30- 1 7: 00 hod.

Velikonoçní vÿstavka
- inspirace pro vás

Vstupné dêti 2,- Kç, dospêlí 10,- Kç

zaçáteçnice i pokroçilé.

Malování se Stáñou

25. Pá 15: 00 hod. Bílÿ dûm

Koncert pro ¿koly

1. ùt 19: 00 hod. Ottendorferûv dûm

( moænost zakoupit velikonoçní kytiçkya drobné velikonoçní p‡edmêty)

Hraje studentskÿ symfonickÿ orchestr z nêmeckého mêsta Plochingen. Na programu:
Beethoven a Martinû.

3. Çt 1 7: 30 hod. sál ZU¢

17. Çt 10: 00 hod.

25. Pá v 19: 00 hod. Bílÿ dûm

Koncert nejlep¿ích æákû
Æákovskÿ hudební veçer

æákû 1. roçníkû

10. Çt 1 7: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

æákû 1. roçníkû

15. ùt 16: 00 hod. Ottendorferûv dûm

Hana Çiháková - klavír

Koncert absolventky JAMU Brno.

Vstupné: dobrovolné

22. ùt 19: 00 hod. Ottendorferûv dûm

Koncert absolventû

24. Çt 1 7: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

Pozvánka na koncert
Hany Çihákové

Zveme v¿echny p‡í-

znivce klavírní hry na
koncert Hany Çi há-

kové. Tato vynikající

klavíristka právê konçí

studium na brnênské

JAMU u prof. Hollého.

P‡es svûj subtilní dív-

çí zj ev j e to hráçka

Keram
ické dopoledne

pro ve‡ejnost

Vstupné: 20,- Kç / 1 osobu

17. Çt 10: 00 hod. Cihelna

Prázdninovÿ turnaj

v m
inigolfu
19. So

Cyklojízda

Za aprílovÿmje¿têre m
19. So 10: 00 hod.

Keram
ické dopoledne

pro ve‡ejnost

Vstupné: 20,- Kç / 1 osobu

22. ùt 9: 00 hod.

Den Ze mê na

svitavské mnámêstí

15: 00 hod. Kamarádi na hradê - divadelní p‡edstavení

26. So

Regionální soutêæ

tvorba wwwstránek
26. So

Vstupní ¿kolení

razatního proj evu, která s chutí hraj e

k Internetu pro ve‡ejnost

certê zazní skladbyJ. Brahmse, F
. Chopina

26. So 14: 00 hod.

i technicky nejnároçnêj¿í skladby. Na kona B. Martinû.

Marcela Çerná a Blanka ¢efrnová

S kole mdokola

- pro rodiçe s dêt mi na dopravní mh‡i¿ti

Symfonickÿ KONCERT

studentského orchestru z Plochingenu
Na programu: Gluck - p‡edehra, B. Mar-

tinû- violovÿ koncert s polskÿmsólistou.
Beethoven - I. symfonie.

Vÿzva: Nadace J. Plívyse rozhodla vytvo-

‡it çajovÿ klub, hlavnê proto, aby mládeæ ze
Svitav a okolí mohla v odpoledních a podveçerních hodináchtrávit volnÿ ças v neku‡áckém a nealkoholickém prost‡edí. Za tí mto
úçelem hledáme sponzory jak na finançní
dary, tak na vhodnÿ nábytek, nádobí apod.
Právnickéosobya organizace mohoup‡i sponzorování u¿et‡it nadaních. Zájemci volejte prosí m461 530 237 nebo nadace @svitavy.cz
Dêkujeme p‡edem, Franti¿ek Plíva, z‡izovatel a p‡edseda.

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176 873

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

Následující programuspo‡ádanÿ

v rámci Dne Ze mê 2003 ve Svitavách
22. ùt 16: 00 hod. Nadace J. Plívy
Stará‡e mesla - drátkování, drátování,

drotárstvo, drátkování láhve
S sebousi p‡ineste malé kle¿tê nazpracování drátu, láhev s rovnÿmhrdlem.
P‡íspêvek 20,- Kç.
Lektorka: Mgr. Lenka Praæanová

23. St 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

56. cestovatelskÿ veçer o Africe

Hory, mêsta, pou¿tê a lidi Marokato v¿e
Vám p‡edvede na diapozitivech ze svÿch
cest Du¿an Romportl

st rana

VI I I

KINO VESMïR

14. - 15. Po, ùt

USA 2002
Steven Seagal musí bránit Novÿ Alcatraz p‡edte-

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. ùt

19: 30 hod.

Sexy ptáci

Francie 2001
Prci prci po francouzsku. T‡i rozdílní p‡átelé a p‡e-

ce mají nêco spoleçného. Je ji m dvacet ajsou

sexy... Komedie

od 12let

titulky

Fil movÿ klub:

90 min.

19: 30 hod.

11' 09'' 01: Septe mber 11.

Francie 2002
Jedenáct minut. Devêt vte‡in. Jeden zábêr. Je-

denáct reæisérû vjedenácti minutách a devíti

vte‡inách reflektuje teroristickÿ útok na Svêtové
obchodní centrumv New Yorku 11. 9. 2001 v ¿ir-

¿í mkontextu.

Námêt projektu a reæie rámce: Alain Brigand

Vstupné: pro çleny FK: 35,- Kç
ostatní: 45,- Kç

titulky

3. Çt

128 min.
19: 30 hod.

Nebe

USA, SRN, Francie 2001
Co v¿echnojste schopni riskovat kvûli lásce? Ca-

te Blanchettová vlove story nesené na k‡ídlech
poezie a osudu. Podle scéná‡e Kryzstofa Keslow-

skeho natoçil Tom Tykwer (Lola bêæí o æivot).
Vstupné: 55,- Kç

titulky

4. - 6. Pá, So

97 min.

1 7: 00 hod.

Ne

15: 00 a 17: 00 hod.

Kniha dæunglí 2

USA 2003
Dal¿í pokraçování p‡íbêhu Mauglího ajeho p‡á-

tel z produkce studia W
alta Disneye.
Reæie: Steve Trenbirth

Vstupné: 50,- Kç

dabováno

4. - 6. Pá, So, Ne

69 min.
19: 30 hod.

Sexy párty

USA, SRN
Nikdy nelez do postele s nikÿm, kdo je vêt¿í

magor neæ ty. Æivot je p‡íli¿ krátkÿ na to, aby-

chomse stali bohatÿmi moc pomalu. Divoçej¿í uæ

to nebude. Studentská komedie.
Reæie: W
alt Becker

Vstupné: 50,- Kç

od 12let

titulky

7. - 8. Po, ùt

93 min.

19: 30 hod.

Lantana

SRN,
Austrálie 2001
Chyby, které dêláme, následky, kterÿmi trpí me,

úsilí, které vyvine me, abychomv¿echno napra-

vili... Psychologickÿ l m.
Reæie: Ray Lawrence

Vstupné: 55,- Kç

od 15let

titulky

9. - 11. St, Çt, Pá

Holka na roztrhání

122 min.

19: 30 hod.

USA, SRN 2002
I blesk uhodí dvakrát do stejného místa. Reese

W
itherspoon v hlavní roli romantické komedie

Reæie. Andy Tennant

Vstupné: 55,- Kç

12. - 13. So, Ne

titulky

108 min.

1 7: 00 a 20: 00 hod.

Harry Potter a Tajemná komnata

USA, GB 2002
Druhÿ díl l mové adaptace kultovní ‡adyJ. K. Row-

lingové je tady! ¢kolní rok v Bradavicích právê
zaçíná!

Reæie: Chris Columbus

Vstupné: 70,- Kç

roristy, kte‡í ho chtêjí dobÿt! Akçní thriller.
Scéná‡ a reæie: Don Michael Paul
Vstupné: 55,- Kç

1 6. St

od 12let

titulky

Fil movÿ klub:

99 min.

19: 30 hod.

Don S PlumBar

USA, Dánsko 2000
Pravá tvá‡ Leonarda Di Capria. Psychologickÿ sní-

mek. Sedmp‡átel, jeden bar, dlouhá noc...

Reæie: Stephane Kazadjian

Vstupné: 53,- Kç

19: 30 hod.

Na pokraji s mrti

tel.: 461 531 446

2. St

dub e n 2003

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

dabováno

161 min.

Scéná‡ a reæie: RD Robb

Vstupné: pro çleny FK35,- Kç

ostatní: 45,- Kç od 12let titulky 90 min.

1 7. Çt

19: 30 hod.

Naqoyqatsi

USA 2002
Umêleckÿ dokument o stavu tohoto svêta. Název

l mu znamená: Æivot jako vzájemné zabíjení.
Hudba: Phillip Glass

Reæie: Godfrey Reggio

Vstupné: 55,- Kç

89 min.

18. - 20. Pá, So, Ne

19: 30 hod.

Jse magent

USA 2002
Eddie Murphy a Owen W
ilson v bláznivé akçní

komedii.

Reæie: Betty Thomasová

Vstupné: 60,- Kç

titulky

19. - 20. So

96 min.
1 7: 00 hod.

Ne

15: 00 a 17: 00 hod.

ÇR 2002
Fi mfárum
Celoveçerní loutkovÿ l m na motivy legendár-

ních pohádek Jana W
ericha.

Reæie: Vlasta Pospí¿ilová a Aurel Kli mt

Vstupné: 45,- Kç

98 min.

21. - 22. Po, ùt

19: 30 hod.

Opilíláskou

USA 2002
Kdyæjsi láskou bez sebe - dostane¿ se do prû¿vi-

hu nebo do nebe. Romantická komedie.

V hlavních rolích: A. Sandler a E. W
atsonová

Vstupné: 55,- Kçtitulky
23. St

Samsara

95 min.

Fil movÿ klub:

19: 30 hod.

SRN, Francie, Itálie 2001
Ukojit tisíc vá¿ní, nebo zdolat jedinou? P‡íbêh

lamy Ta¿iho, kterÿ se stane manæelema otcem...
Námêt, scéná‡ a reæie: Pan Nalin

Vstupné: pro çleny FK35,- Kç

ostatní: 45,- Kç od 12let titulky 138 min.

24. - 25. Çt, Pá

19: 30 hod.

Test

USA 2003
Nikomu nevê‡! V¿echnojetest! Napínavÿthriller.

V hlavní roli: Al Pacino

Reæie: Roger Donaldson

Vstupné: 55,- Kç

od 12let

titulky

26. - 28. So, Ne, Po

115 min.

19: 30 hod.

Policajti na baterky

USA 2003
Jeden druhého nesná¿ejíje¿tê víc, neæ recidivisty.

Akçní komedie z policejního prost‡edí.
Reæie. Dennis Dugan

Vstupné: 55,- Kç

titulky

29. - 30. ùt, St

82 min.
19: 30 hod.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
1. ùt

tel.: 602 969 647

Sexy ptáci

Vstupné: 53,- Kç

od 12let

2. St

20: 00 hod.

Ples p‡í¿er

USA 2001
On je kat, ona manæelka muæe, kterého popra-

vil... Psychologické drama.
Reæie: Marc Forster
Vstupné. 50,- Kç od 15let
3. Çt

Nebe

Vstupné: 55.- Kç

4. - 5. Pá, So

Sexy party

Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

4. So

15: 00 hod.

dabováno

8. ùt

Lantana SRN,
Vstupné: 55,- Kç od 15let
9. - 11. St, Çt, Pá

Vstupné: 55,- Kç

20: 00 hod.

12. So

19: 30 hod.

Harry Potter a Taje mná ko mnata
Vstupné: 70,- Kç

USA, GB 2002
dabováno
161 min.

15. ùt

20: 00 hod.

Na pokraji s mrti
Vstupné: 55,- Kç

od 12let

USA 2002
titulky
99 min.

16. St

20: 00 hod.

Blafujjako Bekham

GB 2002
Komedie o tom, æe cokoliv umíte, fotbalovÿ bûh

Beckhamdovede líp!
Reæie: Gurinder Chandha
Vstupné. 50,- Kç
titulky

112 min.

1 7. Çt

20: 00 hod.

18. - 19. Pá, So

20: 00 hod.

Mojetlustá ‡eckásvatba

USA 2002
Dojeho æivota vstoupilaláska... atakéjejí rodina...
Reæie. Joel Zwick
Vstupné: 50,- Kç
titulky

Jse magent

Vstupné: 60,- Kç

USA 2002
96 min.

titulky

19. So

15: 00 hod.

Fi mfárum

Vstupné: 45,- Kç

ÇR 2002
98 min.

22. - 23. ùt, St

20: 00 hod.

Opilíláskou
Vstupné: 55,- Kç

24. - 25. Çt, Pá

Test

Vstupné: 55,- Kç

USA 2002
95 min.

titulky

20: 00 hod.

USA 2003
od 12let titulky 115 min.

26. So

Vstupné: 50,- Kç

Vstupné: 50,- Kç

96 min.

20: 00 hod.

USA, SRN 2002
titulky
108 min.

29. - 30. ùt, St

titulky

USA 2003
69 min.

Austrálie 2001
titulky 122 min.

Holka na roztrhání

V hlavní roli: A. Tautouvá- Amélie z Mont martru.
od 12let

USA, SRN
titulky
93 min.

od 12let

Kniha dæunglí 2
Vstupné: 50,- Kç

112 min.

20: 00 hod.

Policajti na baterky

Reæie: Laetitia Colombainová

titulky

USA, SRN, Francie 2001
titulky
97 min.

Má mê rád, ne má mê rád

Francie 2002
Milostnÿ p‡íbêh. V¿echnoje (a bylo) jinak...

20: 00 hod.

Francie 2001
titulky
90 min.

Vstupné: 55,- Kç

20: 00 hod.

USA 2003
82 min.

titulky

Má mêrád, nemá mêrád
od 12let

20: 00 hod.

Francie 2002
titulky
96 min.

