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DobrÿdenMámprovás dobrouzprávu. Vrátili se
çápi! Atoi p‡esto, æeunásv Opatovci zbou-
rali starÿkomín, coz nêj padalycihlyavedle
postavili stoæár s vypletenÿmkolem. Açápi
sevrátili asedí natomnovémhnízdê! Vêci
mají obças svûj ‡ád...
Vmêsíci kvêtnuseuæ mnoholet doSvi-

tavvrací dvê národní amatérské p‡ehlídky:
fotogra�cká a �lma‡ská. Hnízdojsme ne-
p‡esadili!

Národní vÿstava amatérské fotogra�e:
Mêstské muzeumagalerievernisáæveçtvr-
tek8. kvêtnav 11:00hodin. Zahájení avy-
hlá¿ení vÿsledkû v Ottendorferovê domê.
Zazpívá PS Dalibor.
Od roku 1996 vædy v kvêtnu zahajuje

svoji cestuputovní vÿstavanejlep¿íchama-
térskÿch fotogra�í od autorû i fotoklubû.
668fotogra�í od112autorûp‡i¿lo nana¿i
adresu. Porota:
P‡edseda Ji‡í V¿eteçka, Vêra Matêjû,

Miroslav Hucek, Jaroslav¢imon, Jind‡ich
¢picnera Zdenêk Holomÿ(ze Svitav). Vy-
brala 227fotogra�í od 88 autorû a¿esti
kolektivû navÿstavu do prostor galerie.

Mezi vystavovateli jsoupánovéJosef Çer-
mák, Tomá¿ Hladíka Petr Novotnÿze Svi-
tav(a pan Karel Svitavskÿ nositel hrdého
jména na¿eho mêsta).
�Fotogra�ezaslanénaleto¿ní p‡ehlídku

p‡edstavují práci fotografû za posledních
nêkolik let. Uv¿ech autorû se projevuje
snahavyjád‡it své vidêní asdêlit svûj ná-
zor na urçitou skuteçnost(...) Celkovále-
to¿ní kolekce p‡ihlá¿enÿchfotogra�í mêla
slu¿nou úroveñ, odpovídající dne¿nímu
stavu amatérské fotogra�e� - pí¿e porota
vzávêreçnémprotokolu.
Amatérskáfotogra�ev muzeuagalerii

dozaçátkuçervna... potomProstêjov... Frÿ-
dek-Místek... Hradec Králové... Praha... Bra-
tislava... Poliçka

Máte-li rádi fotogra�e, fotografujete-li
rádi, p‡ijâte se podívat.

Národní soutêæ amatérskÿch�lmûavi-
deoprogramû: 29. - 31. kvêtnav kinê Ves-
mír, kinokavárnê Galaxie a Bílémdomê.
Národní �lma‡ská soutêæjeletos slav-

nostní - její p‡esnê padesát let. Atak na
konci kvêtnap‡ijede doSvitavspousta�l-
ma‡û. Têch, kte‡ítoçí právêdnesa nejspí¿
s nêjakou úæasnou videokamerouznaçky
Sony, JVC, Panasonic acojá víms çím...
nebo p‡ijedou na náv¿têvuti, kte‡í pama-
tují 8 mmkamery Chinon, nebo Admiru,
çi Vienetea 16mmkameryPentaflex, Pai-
laed Bolex nebo dokonce Krasnogorsk!
První denp‡ehlídky- çtvrtekbude vê-

nován vzpomínání aretrospektivê. Bude
sevzpomínat a chválittystarézlaté�lmo-
vé çasy, jakto bylotenkrát têækétahat se
s technikou, vyvolávat snímky, ozvuçovat,
nechatlepitzvukovéstopya potomjençe-
kat, kdojim�lmzkazí, protoæeoni to mêli
dob‡e namy¿lenoatylaborato‡e...ateâuæ
se s tímnedánic dêlat... ato ti mladí cu-
cáci vûbecnevêdej, coje�lma‡ina,jenom
zmáçknou çudlík a plácaj a plácaj a ne-
koukaj na metry�lmu...vædyƒtonic nesto-
jí...i smazat setonechá...atak. Ataktoje
v¿ude stejnÿ- starÿmladÿ!
Soutêæ probêhnev kinê Vesmírve dvou

dnechodránadoveçerajeden�lmzadru-
hÿmv kategoriích: Dokumenty, Reportáæe
apublicistika, Hranésnímky, Experimentální

snímkya ¢kolní snímky. Porotaje sloæená
z reæisérû, st‡ihaçû, zvuka‡û, kameramanû,
dramaturgûa profesorûnaFamu: Miloslav
Kuçera, Ivo Da¿ek, Jan Valu¿iak, Jakub
Nosek, Rudolf Adler, Marián Polák- ab-
solvent dokumentaristiky, bÿvalÿ student
svitavskéhogymnáziaaobyvatel Opatova!..
a Roman Vávra- v b‡eznu p‡ivezl do Svi-
tavsvoji tro¿kustra¿idelnoupohádkuÇert
víproç!! Ap‡ijedouk námdelegace: z hlav-
ního mêsta i z ciziny: Slovenska, Polska,
Nêmecka
Proradost �lma‡ûaabysitakytrochuod-

poçinuliztoho�lma‡skÿhoblázince:
30. kvêtna veçer zahraje Céçko v Trá-

musvoji poslední hruSlona 31. kvêtna
veçerv Bílémdomê Kaderus Blues ktan-
ci i poslechu.
Máte-li rádi �lmy, �lmujete-li rádi,

p‡ijâte se podívat.

Atakse vrátili çápi... I vtomhletroch
ne¿ƒastnémsvêtê. Psali v novinách, æena¿i
çápi letí kousek dál od války, takæe byje
nemêlropnÿkou‡ohrozit ani odradit. Vno-
vinách mêli pravdu...
Dávejme nasebe pozor

Petr MohrZ�Národní�2002.

Náladap‡ed masopustem.
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Çty‡iceti Lánech. Tenpí¿e, æeÆiækanasvé
cestêz Moravydo Çechstanul p‡edSvita-
vami, aletehdej¿í svitavskÿpurkmistr byl
spoluæákemProkopa Holéhozestudiív Pra-
ze, atakSvitavyzûstalyu¿et‡enyosudûji-
nÿch mêst a Æiækaodtáhl. Nadruhoustranu
si nedobyté Svitavy ponechal vzáloze do
roku 1425, kdyje vyplenil. Ov¿emtoje
pouze povêst. Skuteçnostje mnohempro-
zaiçtêj¿í. Æiækasesvÿmvojskemvytáhl na
Moravuvroce 1424, ale ne p‡es Svitavy,
navíc u P‡ibyslavi zem‡el. Vÿprava v¿ak
pokraçovala pod vedenímJana Hvêzdy
z Vicemilic a poçínalasi krvavêji neæjin-
dy. Tehdy do¿lo k vyvraædêní muæskÿch
obyvatel v Mohelnici. Jaktedy mámero-
zumêt poznámce v mêstskÿch knihách
z roku 1654, æe mêstozniçil �táboritûne-
boli husitûraubí‡skÿgenerál�? Zdezûstá-
váme v pochybách, zda písa‡ celé taæení
správnê datoval azda muvelel p‡ímo Æiæ-
ka. Moæná sejednalo o çást vojska, které
se vracelo do Çech po vyvraædêní Mohel-
nice. Svitavy v¿ak nebyly zcela zniçeny,
bylypouzevydrancovány, alep‡esto mêsto
pro¿í‡ící se kací‡ství opustil nêmeckÿka-
zatel Jan, kterÿpozdêji pûsobil p‡i kostele
sv. Jakuba v Brnê, autor Kodexu Jana ze
Svitav uschovanÿv knihovnê Muzea mêsta
Brna.
Vletech1424- 25bylySvitavy místem,

kudyprocházelahusitskávojskanasvÿch
taæeních Moravouavÿchodními Çechami.
Mêstoje spjato s osudy Litomy¿le, která
se çastostávalaterçemvojenskÿchnájez-
dû, ale p‡ímÿch zpráv o nich nemáme.
Domnívámesepouze, æeprûchodyvojsk
mêstováænêpo¿kodily. Vroce 1425sestal
hejtmanem mêsta husita Jeník z Vedonic
a Meçkova, dobyvatel litomy¿lského hra-
du. Tehdy snad mohlo docházet ktomu,
æe z mêsta se vystêhovávaly nêmecké ro-
diny a najejich místo p‡icházely rodiny
çeské. Aleto nejhor¿í mêstoteprve mêlo
potkat.

Radoslav Fikejz

Opevnêné mêsto Svitavy vstoupilo do
období nápravného hnutí v církvi pomêr-
nêkonsolidováno. Mêsto, kdesevzmáhala
‡emeslaa kvetl obchod, seocitlonaprahu
husitskÿchválekv nezávidêníhodnésitua-
ci. Jako biskupskÿ majetekse muselostát
terçemnájezdû vojenskÿch a polovojen-
skÿchhoufcûhusitskÿchbojovníkû, stejnê
takbyse mêlopodílet naochranêbiskup-
skÿch majetkû formou branné a �nançní
pomoci. Pojâme se podívat na XV. století
pod historickÿmdrobnohledem.
Rekonstruovat osudy mêstav pohnuté

kapitole çeskÿch národních dêjin se nám
nikdynepoda‡í. Chybítotiæ historické pra-
menya musímevycházet pouzezezmínek
kroniká‡û, kte‡í svádílakoncipovali v po-
zdêj¿ích dobách. Vroce 1416 zem‡el ve
Svitavách olomouckÿ biskup Václav Krá-
líkz Bu‡enic, ato nasvé cestê do Prahy.
Po jeho smrti se rozpoutaly ostré spory
o uvolnênÿbiskupskÿstolec, z nichævy-
¿el vítêznê nêkdej¿í litomy¿lskÿ biskup
Jan, ‡eçenÿÆeleznÿ. Tenzastával vyhro-
cená protihusitskástanoviska a pat‡il ke
kritikûmkrále VáclavaIV. Lzetedyp‡edpo-
kládat, æe Svitavyzûstaly mêstemkatolic-
kÿma husitstvízdenezapustilovÿraznêj¿í
ko‡eny. Jako sporné se ukazujei tvrzení
historikû o poçe¿ƒování mêsta a ústupu
nêmeckého æivlu, pro nêæ chybí opora
v pramenech. Ba právê naopak, zdá se,
æe nêmeckÿ ráz a moravská zemská p‡í-
slu¿nost mêsta uçinily ze Svitav, alespoñ
na ças, jakési centrumkatolictví vtomto
regionu. Vdubnuroku 1421 se spojená
husitská vojska objevila ve vÿchodních
Çechách, kde sejimpoddávala bez boje
men¿í mêsta, mezi nêæ pat‡ilai královská
Poliçka, Hrádek uJevíçka çi biskupská
Litomy¿l. Podletajné depe¿e mêlo velení
vÿpravy v plánu do Moravyvtrhnúti dvê-
mavojsky. Protozaçalanêkterápohraniçní

mêstas husityvyjednávat, abybyl útokna
Moravu odvrácen. Je pravdêpodobné, æe
mezi vyjednavaçi stáli i zástupci Svitav,
které se odtéto chvíle ocitlyv moci hu-
sitskéhohejtmanaDivi¿e Bo‡kaz Miletín-
ka. Divi¿ vté dobê jiæ ovládal Chrudim,
Vysoké Mÿtoi Litomy¿l. Souçasnêse do
Svitav uchÿlili kanovníci ze zniçené bis-
kupské kapitulyv Litomy¿li a podle his-
torika M. Sk‡ivánkase usídlili p‡i kostele
sv. Jiljí. Odtudsepokou¿eli spravovallito-
my¿lské biskupství. Kapitula dokonceza-
koupila i nêkteré domy poblíæ kostela
Nav¿tívení P. Marie, kde z‡ídila konvent
a¿pitál. Litomy¿l¿tí knêæí pobÿvali ve mês-
tê doroku 1554, kdybyli vypuzeni ajejich
majetku se zmocnili mê¿ƒané. Ony kon-
ventní domybyse mohlynacházet v horní
çásti námêstí, v místech, kdeje dne¿ní pro-
dejna Albert.
Vroce 1423vytáhli orebité s praæany

na Moravuajejichcestavedlap‡es Svita-
vy. Vevraæednébitvêu Kromê‡íæesest‡et-
li s biskupemJanemÆeleznÿmas têækÿ-
mi ztrátami zvítêzili. Neshodyv husitském
vedenídonutilyorebskévojskoobrátitavrá-
tit se zpêt k Litomy¿li, protoæe Jan Æiæka
zaçal obsazovat dræavy Divi¿e Bo‡kaz Mi-
letínka, abyjej nakonec porazil v bitvê
u Strauchovadvora. VeStarÿchletopisech
çeskÿchrovnêæ najdeme odstavec nazva-
nÿ Taæení bratra Æiækyk Svitavámna Mo-
ravu. Ponechmestranoujehovêrohodnost
a p‡esné datace, ale podrobnê se zde ho-
vo‡í o krvavÿchudálostech, kterépostihly
Chrudim, Litomy¿l a Svitavy. Ostatnê- co
setÿkáLitomy¿le, zprávyo vraædêní, upa-
lování ajinémnásilísev Letopisechobje-
vují mnohokrát avûbec to není p‡íjemné
çtení. Také vroce 1423 mêl ke Svitavám
p‡itáhnoutJanÆiæka,jakçtemev díle Fran-
zeJosephaSchwoye, kterÿv XVIII. stole-
tí pûsobiljako vrchnostenskÿú‡edníkve

Od nepamêti k souçasnosti-XX

PohlednaSvitavyzroku1752odF. B. Wernera. Jsounanêmdob‡evidêt dvêvêæe mêstskÿchbran, alechybíkostelsv. Floriánazroku1733.
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Vrátímesek pouti, kteroujsme museli
v dubnu p‡eru¿it. Jarní mêsíce p‡ímo vy-
bízejí ktomu, abychompokraçovali tam,
kdejsme minuleskonçili -totiæ u Horního
rybníka�Rosniçky�. Do rybníka p‡itékají
dvap‡ítoky-jedenústí v baæinaté oblasti
v blízkosti chaty Rosniçky a druhÿ p‡ítok
protéká pod cestou procházející po obvo-
durybníka. Vlevo v ol¿ináchje vytvo‡en
malÿ rybníçek s vÿskytemobojæivelníkû.
¢í‡ka‡ekyje 195cmajejí hloubka28cm
(rok 1999) s umêlevytvo‡enÿmi kaskáda-
mi. B‡ehyjsouzarostlérákosemobecnÿm,
ol¿inami ajinÿmi vlhkomilnÿmi rostlina-
mi. Vodadosahujezvÿ¿enéhopH, tosepo-
hybujekolem8. stupnê(roku1994). ”eka
je p‡emostênalesní cestous nepevnÿmpo-
vrchema dovede nás naokraj novê vybu-
dovaného odkalovacího rybníka s plochou
0,44ha. Vpravop‡i hrázi bylyvroce1999
p‡enesenyrostlinykosatceælutéhoz b‡ehû
Horního rybníka. Pûvodní ‡íçní koryto se
ov¿emnacházelo v pravé çásti rybníkana
okraji ol¿inasmrkovéholesa. Naokraji ryb-
níka byla vybudovánajedna ze zastávek
nauçnéstezky, vedoucí kpramenu‡ekySvi-
tavys laviçkoua d‡evênÿaltánnadruhém
konci rybníka.
Vnadmo‡ské vÿ¿ce 447 metrû p‡ité-

kádo‡ekyzpravajedenz pramennÿchp‡í-
tokûtzv. �Bledulçípotok�. ¢í‡katoku p‡i
ústí dosahuje 40 cma nemá‡íçní koryto.
Proto se vjarních mêsících rozvodñuje
avytvá‡í baæinnéoblasti vêt¿inouporostlé
ol¿inami. Naja‡ezdevyrûstávelké mnoæ-
ství bledulejarní (r. 1964 Hrubÿ, r. 1966
Koráb atd.), vroce 2002 do¿lo k mê‡ení
a odhadupoçtutêchtorostlin- 1500ku-
sû (roku 1996 Richtr). Na okraji ol¿iny
asmrkového lesa vykvétálÿkovecjedo-
vatÿ, ojehoæ vÿskytusezmiñuje p. ¢tefka

vroce 1975. Vdubnu 2000 bylo napo-
çítáno 59 kusûtéto rostliny z toho 49je-
dincûkvetoucích. Kromêvÿ¿e uvedenÿch
druhû se zde vyskytovala ‡ada orchidejí
(Dactylorhiza). Délka potokaje p‡ibliænê
2,5 kilometru avody postupnê ubÿvá do
nadmo‡skévÿ¿ky465metrû, kdesevblíz-
kostilesní chatyu Kuklenaokraji smrkové-
holesa mêní v baæinuazaniká. Vest‡ední
çásti zlevap‡itékánepatrnÿpotûçekz ne-
dalekéholesníhorybníçkus ra¿eliníkem
ap‡esliçkoubahenní. Vokolísenacházejí
velmi zajímavé, do pískovce vyryté orna-
mentya nápisy. Nejstar¿í, kterÿjsemzde
nalezl,jez roku1934. P‡eslesní cestuse
dostaneme kvodní hladinêlesníhojezír-
ka, kdeje ukonçenatrasa nauçné stezky
k pramenûm‡eky Svitavy. Vodaje rezavê
zbarvená a hladina kolísá podle roçního
období, ale nikdynevysychá. P‡i okrajích
v podrosturákosin vyrûstá vzácnÿ âáblík
bahenní (Calla palustris), ojehoæ pûvodu
není nicznámo. Nejstar¿ízáznamotétobíle
kvetoucí rostlinêje od p. Hrubého z roku
1964, podobnêjako o masoæravé rostlinê
‡ezanupilolistém, kterÿov¿emvroce 1975
zde nebyl nalezen. Dojezírka p‡itéká ne-
patrnÿ p‡ítokz vÿvêru pod pískovcovou
skáloutzv. �Çertovÿmkamenem�, �Upe-
kelného kamene� nebo�Çertovoustudán-
kou�. Nadmo‡skávÿ¿kaje465 metrû. Tvar
jezírkajep‡ibliænêobdélník200x300cm.
Skála nadvodní hladinou dosahuje vÿ¿ky
3-5 metrû aje pokryta‡adou maleb po-
rostlÿch mechem. Hloubkajezírka se po-
hybuje kolem40 cms nánosemjehliçí
avêtvíz okolí. Jezírkosenacházíçásteçnê
vskalní kapsezasahující 55cmdodnaje-
zírka, natutoskálunavazují vrstvy¿edavê
hnêdéhojílu.

Jan Richtr

D‡evênÿaltán uodkalovací nádræesvitavského rybníkazroku2001

Takové
obyçejné vêci

Aæjsemseskorozastydêl, takovájedno-
duchávêcz minuléhoçíslabylazbyteçnÿm
mrhánímpapíru. Protovámani ne‡eknu, kde
toje. Ale napadlo vás, æe p‡ekrásné vêci
jsou i vinteriérech budov? Tedy na mís-
tech ve‡ejnê p‡ístupnÿch? Ne, æe by mnê
docházelafantazie, ale kdyæjsemsi listo-
val fotoalbem, padla mi dookadocelapo-
vedenáfotogra�einteriérujednoho domu.
Jakje m‡íæ stará nevím, ale schodi¿tê- to
jeparádní, takové mê¿ƒanské. Nebál bych
se hooznaçit zaskvost architektury18. sto-
letí, urçitêjeale mnohem, mnohemstar¿í.
Kamaæpamêƒsahá(ov¿emneta moje)! Jo,
a kdybyvás rozçílilo, æe nevíte, odkudfo-
tografvyfotil tendubnovÿsnímek, takjeto
vjezd do vily mêstského ú‡adu. Tadyse
p‡ece nic neutají. -rf-

Pohled
z kostelnívêæe

Kdyæ jsme vás koncemloñského
rokuzvali, abystespoleçnês prûvodcem
vystoupali posto dvouschodechdovê-
æe kostela Nav¿tívení P. Marie a poko-
chali sepohledemnasvitavskénámêstí,
netu¿ilijsme, æe bude o vÿstupnakos-
telní vêætakobrovskÿzájem. Tehdyjsme
slíbili, æe vêæ bude pro ve‡ejnost zp‡í-
stupnênaodkvêtnaleto¿níhoroku. Vzhle-
demktomu, æe se p‡i p‡ípravê vÿstavy
fotogra�í a dokumentaçních materiálû
o historii stávajícíchijiæzbo‡enÿchkos-
telûSvitavanejbliæ¿íhookolí, kterábude
umístênav bÿvalésvêtniçcezvoníka,
vyskytly men¿í problémysezaji¿têním
fotodokumentace, bude kostelní vêæ
zp‡ístupnêna aæ od 1. çervna- tedy se
zaçátkemturistické sezóny. -bç-
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Staré fotografie zmuzeaMusíme‡íci, æeulice, kterásestalaná-
mêtemprodne¿nízastavení, byla, neboƒjiæ
témê‡ 20 let neexistuje. Jednou zjejích
zvlá¿tností byljejí pûvodní, historickofol-
klórní název, oznaçující p‡íchod k mêst-
skémurybníku, kterÿserozkládal v mís-
têdne¿ního Maléhonámêstíje¿tênakonci
19. století. Jehovÿznambyl voçistê domá-
cíchzví‡at - hlavnê vep‡íkûasviní - tedy
�Svinskÿrybník�(Schweinteich). Uvedenÿ
názevnebyl patrnêvesvédobênijak mimo-
‡ádnÿ. Vyskytoval sei v nêkterÿchokolních
mêstech - v Poliçce nebo u Lan¿krouna.
Atímsevracímknázvuna¿íulice,tedyúzké
uliçky, Schweinteichgasse, neboli Svinsko-
-rybniçní ulice. Mêla celkem4popisná
çísla, bylatedyi nej men¿í ve Svitavách
aspojovala dne¿ní Malé námêstí s ulicí
T. G. Masaryka, kde vyústila naproti ulici
Tyr¿ea Fügnera. Pûvodní názevsi nesla
aæ do roku 1945, kdy byla p‡ejmenována
podle svého pro�lu na ulici ùzkou. Ten
názevjí pak vydræel aæ dojejí asanace
vroce 1976.

Vraƒme se ale k na¿í staréfotogra�i ze
sklodesky. Je na ní vstupní çást uliçky,
kterouvyfotografoval neznámÿfotografasi
vletech 1920-30. Usuzuji tak z pohledu
nasloup mêstskéhoelektrickéhoosvêtlení
s vypínaçem(tzv. kuliçkou) podlampou,
kterou po Svitaváchveçerzapínal aráno
chodil vypínat mêstskÿ z‡ízenec dlouhou
tyçí s kovovÿmçty‡lístkemnakonci. Apak
podle vÿstraæného nápisu na bílé ceduli,
kterÿ v p‡ekladu asi zní: Prûjezdnáklad-
níchvozûa motocyklûjepolicejnêzakázán.
Jdetedyoty motocykly, kterÿchvtêchle-
tech bylo ve Svitaváchjiæ osm. Dûmç. 2
nasnímkupat‡iltenkrát Grögerovÿma mêl
vyvÿ¿enÿdvorekoddêlenÿzdí, dve‡mis por-
tálemanêkolikaschodyoduliçky. Byl tedy
postavennamírnémsvahu. Vprûhleduuliç-
koujevidêt dûmç. 18naulici T. G. Masa-
ryka, resp. çást oknav prvnímposchodí
a okapovÿsvod. To hrálo roli p‡i urçení
místa, odkudbyltentostarÿzábêrpo‡ízen.
Nêjakoudobu mitrvalonajít p‡esnêto mís-
to, kteréje dnes o nêcovÿ¿e neæ pûvodnê,
aleokapovÿsvodv prûhledua mévzpomín-
kybyly urçující. Milo¿ Vanêk
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Uæ pouze do 4. kvêtna máte moænost
zhlédnout vÿstavu poetickÿch obrázkû
�z du¿e�krkono¿ské malí‡kyEvyHny-
kové. Vÿstavuji p‡ijelazahájitçlenkaçino-
hry Národního divadlav Praze LubaSko‡e-
pová,jejíæpodáníver¿ûJaroslavaSeiferta,
povídánío umêní(nejenvÿtvarném, alei æi-
vota) i docela obyçejnÿchvêcech promlou-
valop‡ítomnÿmz du¿estejnêjakovystavené
obrázky. Ahnedposkonçení vÿstavyobrazû
krkono¿skékrajinysev muzeupustímedo
instalace dal¿í vÿstavy - fotogra�í nej-
lep¿íchamatérskÿchfotografûz celé
Çeskérepubliky. Kvêtenjetotiæ ve svi-
tavskémmuzeujiæosmÿroksvátkemtêch,

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST OSKARASCHINDLERA
• • • •

V¥STAVY
3. 4. - 4. 5.

EVAHNYKOVÅ
OBRAZYZ DU¢E

Vÿstava obrazû zachycujících poetickou
krkono¿skou krajinu, v níæ nechybí �gu-
rální motivy

10. 5. - 4. 6.
22. NÅRODNï V¥STAVA

AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
Vÿstava nejlep¿íchfotogra�í národní sou-
têæeamatérskÿchfotografûÇeskérepubliky
Vernisáæ: çtvrtek 8. 5. v 11 hodin
Ottendorferûv dûm: vyhodnocení soutêæe
a p‡edání cen
Mêstské muzeumagalerie: prohlídkavÿ-
stavya besedase çleny poroty
Kulturní program: Pêvecké sdruæení Dali-
bor
ùvodní slovo: doc. Ing. Ji‡í V¿eteçka

Otev‡eno: dennê mimo pondêlí 9-17,
v sobotu9-13 a v nedêli 13-17 hodin

Pozvánka na vÿstavukte‡í stojí zafotoaparátem, i têch, kte‡í na
sebe nechávají vystavenéfotogra�e pûso-
bit. Fotogra�etotiæ mûæe pûsobit p‡íjemnê,
ale mûæetakyprovokovat, p‡ipomenouvámi
proæité záæitky, çi probudit vás z letargie.
Kdo ví, co právê nyní pot‡ebujete. Apro-
toæe o vÿstavê pí¿e Petr na první stranê
Lucerny, omezímse pouze na pozvánku:
vÿstavabudezahájenaveçtvrtek8. kvêtna
a prohlédnout siji mûæete po celÿ májovÿ
mêsíc. T‡ebasei z vás stanouçasemfoto-
grafové, kte‡í nefotí pouze doalba, ¿uplíku
çi krabice od bot, alei proto, aby potê¿ili
çi vyprovokovali nás - nefotografy.

Blanka Çuhelová
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Po‡adySt‡ediska kulturních sluæebInformace ov¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz

1. Çt 17:00- 21:00 hod. Bílÿ dûm
Posezení s dechovkou
Astra Svitavy
Vstupné: dobrovolné

5. Po 19:00 hod. Divadlo Trám
Podlucernous ... p. Tom¿íçkem
Cestovatellodí, pê¿ky, nakole... Vyprávê-
ní budedoplnênépromítánímdiapozitivû,
prodejemknih a autogramiádou.
Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy
Vstupné: 30,- Kç

8. Çt 11: 00 hod. Ottendorferûv dûm
23. národní soutêæ
a vÿstavaamatérskéfotogra�e
Svitavy 2003
Slavnostnízahájenía p‡edánícenvOtten-
dorferovê domê, vystoupí PS Dalibor.
Vÿstavapotrváv Mêstskémmuzeuagale-
rii do 14. 6.

11. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Ustaréhereçky Hradec Králové:
Olíné Lidunê
at‡echp‡adlenách
Hraje: Jarmila Vlçková
Loutkové p‡edstavení na motivyklasické
pohádky.
Vtupné: 30,- Kç

19. Po 19:30 hod. Divadlo Trám
Ji‡í Dêdeçek - koncert
Známÿpísniçká‡zazpívá písnêJacquese
Brela.
Vstupné: 60,- Kç

21. St 19:30 hod. Bílÿ dûm
Hana Zagorová a Petr Rezek
se skupinou M. Nopa
Koncert.
Vstupné: 130,- Kç

23. Pá 19:30 hod. Divadlo Trám
Pozpívání s Ançou
Recitál Anny P‡ikrylovéze Svitav. Bêhem
veçera vystoupí mnoho hostû- Franti¿ek
Çernÿ, çlenovésvitavského Céçkaa mno-
zí dal¿í.
Vstupné: dobrovolné

23. Pá 17:00- 21:00 hod. Bílÿ dûm
Posezení s dechovkou
Petru¿ka Moravská Chrastová
Vstupné: dobrovolné

Svitavskéletní slavnosti 2003
24. So 18:00 hod. Lánskázahrada
Bigbít na Zahradê
Fuga, Hadryztêla, Kowalski, Santa Klaus,
Verze 5, The Pink Panthers

25. Ne 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO2003
OMEGAARTAGENCYPraha
Quo vadis
Klasickÿ st‡et dobra se zlemse prolíná
s úsmêvnê erotickÿmi vizemi.
Vstupné: 100,- Kç

27. ùt 17:00 hod. Divadlo Trám
T‡ída Piráti: Pirát Josef
Premiéra Dramatické ¿koliçky

28. St 19:00 hod. ParkJana Palacha
Koncert KPH
Bohemian Brass Brno
Od Bacha po Beatles
Vstupné: dobrovolné

29. - 31. Çt - So
Festival amatérskÿch�lmû
avideoprogramû
Çeské republiky 2003
- celostátní kolo
30. Pá 21:00 hod. Divadlo Trám
Céçko Svitavy: Slon

Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)
Divadlo Trám:
Práce æákûvÿtvarného
oboruZU¢ Svitavy zet‡ídy
uçitele Pavla Fialy
Vernisáæ 12. 5. v 16:00hod. v divadle
Trám
Dovolujemesi srdeçnêpozvat v¿echny
p‡íznivce nej mlad¿í umêleckégenera-
ce na vÿstavu prací æákû vÿtvarného
oboru ZU¢.
Na¿e dílka najdete v divadle Trámod
12. kvêtna, kdyjevernisáæ, aæ dokonce
prázdnin. Uvidíteukázky, kresby, mal-
by, gra�ky a keramiky od na¿ich nej-
mlad¿íchæákû aæ poty nejstar¿í. Ver-
nisáæzaçínáv 16:00hodavystoupí na
ní æáci i uçitelé z dal¿íchoborû ZU¢.

Bílÿ dûm:
Ji‡í Mikuleckÿ:
Kreslenÿ humor
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Po‡adypro ¿koly
12. Po 8:30 a 10: 15 hod.
Divadlo Trám
Divadlo Ustaréhereçky H. Králové:
Olíné Lidunê
at‡echp‡adlenách
Hraje: Jarmila Vlçková
Doporuçeno: M¢, 1. - 2. t‡ídy Z¢
Vstupné: 15,- Kç

15. Çt 9:00 a 11:00 hod.
Ottendorferûv dûm
Hudební agentura P. Kubece Vrané:
Jeæek- Voskovec - Werich
Komponovanÿ po‡ad - hudebnê zpraco-
vanÿæivotopisvelkéhoçeskéhoskladate-
le aklavíristy první poloviny dvacátého
století - JaroslavaJeæka. Velké popula-
rity dosáhlyjehojazzové skladby, tance
a písnê psané p‡eváænê pro Osvoboze-
nédivadloVoskovcea Wericha. Dobové
obleçení adekoracedodávápo‡adupra-
vou atmosféru.
ùçinkují: PavlínaTomá¿ová-zpêv, zob-
cováflétna, mluvené slovo
PetrKubec-zpêv,lesníroh, mluvenéslovo
Václav Vedral - klávesové nástroje
Doporuçeno: 5. - 9. t‡ídy Z¢, S¢
Vstupné: 20,- Kç

16. Pá8:30a 10:15hod. KinoVesmír
Hudební agentura P. Kubece Vrané:
Zpátky do pohádky
Komponovanÿhudebnê-dramatickÿpo-
‡adv kostÿmechsjevi¿tní dekorací. Ve-
selé hrátky o dobru azlu z �lmovÿch
pohádekaotom,jakéz nichplynepo-
nauçení. Po‡adje doplnên mnohapís-
niçkami, kterétyto pohádkyprovázejí.
Kostÿmy a dekorace dodávají po‡adu
pravou atmosféru.
Hrají: Pavlína Tomá¿ová- mluvené slo-
vo, zpêv, Petr Kubec - mluvené slovo,
lesníroh, zpêv, Eva Rousková- mluvené
slovo, zpêv, klávesy
Doporuçeno: p‡ed¿k. M¢, 1. - 4. t‡ídyZ¢
Vstupné: 15,- Kç

27. ùt 8:30a 10: 15hod. Bílÿdûm
Divadlo Drak Hradec Králové:
JakseJançistal králemvIndii
P‡edstavení vzniklo podle knihy Rom-
ské pohádkyjakozáznamyreálnÿchvy-
právêní, která se dodnes vromskÿch
rodináchtradují ainscenátorydivadla
inspirovalakvytvo‡eníjevi¿tníhotvaru.
Reæie: Josef Krofta
Hudba: Ji‡í Vy¿ohlíd
Doporuçeno: 3. - 7. t‡ídy Z¢
Vstupné: 20,- Kç
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Na poslední koncert mêsta a Kruhu
p‡átel hudbysesejdemejakop‡edrokem
vparku. Venkunejlépezní dechovka. Atak
námp‡ijede zahrát brnênskÿ Bohemian
Brass. Jeto kvintet vesloæení dvêtrubky,
lesníroh, trombónatuba. Kromêskladeb
napsanÿch p‡ímo pro nê, t‡eba Summer-
music od Pavla Stañka hrají Brass Band

samé pêkné kusy. Ataké si mûæeme po-
slechnout pochodz Aidyneboárii Torea-
dora z Carmen, ale taky hudbujazzovou
a populární. Dobrounáladuvrozkvetlém
kvêtnovémparku udêlají urçitê skladby
S. Joplina, Canadian Brass Bandu nebo
Beatles. Jen aby bylo hezky.

Blanka ¢efrnová

Pozvánka na koncertKPH
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Vsouvislosti s tímtonadpisemsi prav-
dêpodobnêkaædÿvybavítrochunêcojiného.
Akademickyvzdêlanÿçlovêkçi astronomsi
vybaví slavnou vêtu Galileo Galilea, kte-
rou pronesl vsouvislosti s otáçenímna¿í
zemêkoule. Piva‡si p‡edstaví orosenoupípu,
ze kterése mutoçíto�jehopivo�. Tímv¿ak
moænosti nekonçí.. P‡edstavit si totiætaké
mûæeme plastovÿ p‡edmêt s magnetickou
plochou, na kterÿjistáskupinalidí, která
sijiæ dvacetlet ‡íká�Svitavskádvanáctka�,
natoçilaprû‡ez svÿmrepertoárem. Zosobní
zku¿enosti Vámmûæuprozradit, æe natáçe-
ní opravdunebylosnadné. Nároky�rejæy�
Franti¿ka ¢imkaz dolnobojanovského na-
hrávacího studia Tonstudio byly opravdu
vysoké. Ve¿keré na¿ep‡edstavyotom,jak
dob‡e mámeskladbynacviçeny, serozply-
nuly po nêkolika prvních zahranÿch tak-
tech. Ve studiu totiæ nahrávají p‡eváænê
profesionální skupiny atudíæ i nároky na
kvalitubylyprofesionální. Nenáhodounám
bylo aæ vzávêru natáçení sdêleno, æe ne
v¿ichni têmto nárokûmvyhoví a cédéçko
nakonec opravdu natoçí. NaJiæní Moravu
jsmese museli vydat nêkolikrát a up‡ímnê
‡eçeno, byla to opravdu d‡ina. Nicménê
vÿsledekjistê stojí zato. Vædyƒjetotaké
první profesionálnê nahrané cedéçko de-
chové kapelyze Svitava moænátakéz ce-
lého bÿvalého svitavského okresu. Navíc
vesvé desáté skladbê obsahuje malé p‡e-
kvapení.

Jetonejendárekv¿emna¿imp‡íznivcûm
aposluchaçûm, ale také dárek námsamot-
nÿm. Dvacet let hraníjsmeletos pat‡içnê
oslavili najiætradiçnímdechovkovémplese,
kterÿsekaædoroçnêkonávzávêruplesové
sezóny a kde bylo toto CDtaké pok‡têno
kmotremana¿ímdlouholetÿmkolegou Kar-
lemHegnerem. Kdonep‡i¿el (aæe Vás mno-
honebylo!), urçitêlitoval. Akdosi CDnebo
kazetuje¿tê nezakoupil, mûæelitovat dva-
krát. Uæ v¿ak déle nelitujte akvÿhodnému
nákupu doInformaçního st‡ediska na ná-
mêstí çi St‡ediska kulturních sluæeb spê-
chejte. Právê St‡edisku a mêstu Svitavy
bychomrádi podêkovali za �nançní po-
moc, bez které bysetatonahrávkavtako-
véto kvalitêjentêæko uskuteçnila.
Dvacet let trvání kapelyv¿aknebyloje-

dinévÿroçí, kteréseslavilo. Aniæbytonêkdo
vyslovil, takto bylotaké desetlet, po kte-
rÿchjevçeletéto�bandy� muzikantûná¿
kapelník Roman Kalvoda. Jeho zásluhouje,
æetuatamve mêstê zaslechnete na¿i de-
chovku. Jetonespoçet zorganizovanÿchkon-
certû, pravidelnÿch �taneçkû� v Bílémdo-
mê, alei pouhá narozeninovázahrání pod
okny babiçky, která slaví své narozeniny.
Ajeto hlavnêjehozásluha, æe setoto cé-
déçko poda‡ilo natoçit astalo setak novÿm
çlenemna¿í kapely. Proto Romanovi pop‡ej-
mesilnénervyahodnêtrpêlivosti ana¿emu
novémuçlenovi mnoho spokojenÿchposlu-
chaçû. esklarineƒák Víƒa

ùùùùùùùùùù
SPëCHYPo práci p‡ichází plody. Po dobré prá-

ci p‡ichází dobré plody. Adobré plody
sklidilyi recitátorky Dramatické ¿koliçky
Svitavy(pedagogické vedení: J. Mandlo-
vá a M. Formanová). Radka ¢a¿ková, Linda
Lidmilová, Lucie Markováa VeronikaFlíg-
rovásezúçastnilykrajskésoutêæev umê-
leckémp‡ednesu mládeæe Wolkrova Pro-
stêjova(dálejen WP) vPardubicícha byly
velmi úspê¿né. Radka¢a¿kovápostupuje
za1. kategoriijednotlivcûdonárodníhokola
WPstejnêjako Lucie Marková za 2. kate-
gorii jednotlivcû. Linda Lidmilováv 1. kat.
jednotlivcû a Veronika Flígrová v 2. kat.
jednotlivcûse umístily nat‡etímmístê.

Nutnotakézmínit vÿkonBáryChybové
(gymnáziumSvitavy), kteráreprezentovala
Svitavy. I ona postupuje na národní p‡e-
hlídku WPv 2. kategorii jednotlivcû.
V¿emzmínênÿmnáleæí srdeçnéblaho-

p‡ání a uznání. Uznání zato, æesev dne¿-
nímrychlémap‡etechnizovanémsvêtêvê-
nují básním, textûm, literatu‡eazaodvahu
skrzetoto sdêlovat ostatnímsvé my¿lenky,
pocity, témata, krásno, ...
ùspêchy slavil i soubor Dramatické

¿koliçkyTLUPATLAPA(podreæijnímve-
denímJany Mandlové a Karla¢efrny) ato
na krajskéloutká‡ské p‡ehlídce konané
v Hradci Králové.

P‡edstavili svoji novouinscenaci �Pas-
tÿ‡ka� (scéná‡ napsala podle Robinsona
Jefferse: �Pastÿ‡kaputující k dubnu�Jana
Mandlová, loutky vyrobil Ji‡í Ka¿párek,
obsazení: Tereza Dvo‡áková, Ji‡í Ka¿párek,
Gabriela Boto¿ová, Iva Stodolová, Helena
¢ifrová, VeronikaJasanská, Pavla¢efrno-
vá, Michaela Kolá‡ová, Mirka Krmelová).
Posbírali spoustu uznání a cen: Te-

reza Dvo‡áková získala cenu za hereckÿ
vÿkonvroli Pastÿ‡ky, Ji‡í Ka¿párekcenu
za hereckÿ vÿkon aza vÿrobuloutek, Jana
Mandlovácenuzascéná‡ kinscenaci, Jana
Mandlováa Karel ¢efrnacenuzareæii in-
scenaceasouborTLUPATLAPAzískal hlav-
ní cenu zainscenaci ap‡ímo postupuje na
národní p‡ehlídku konanouv Chrudimi.
Zatêmito úspêchystojí kus dob‡e od-

vedenépráce, nad¿ení k divadua umêní,
chuƒsesetkávats ostatními asdêlovatskrze
divadlo své my¿lenky.

Monika Formanová

Ap‡ece se toçí...



MOKDU- ÇSLveSvitaváchsi Vás dovo-
luje pozvat u p‡íleæitosti DNE MATEK
na p‡íjemné setkání s dêtmi, které pro
Vás p‡ipravily krátkÿ zábavnÿ program

jakopodêkovánízadaræivota. Natotoset-
kání s Vámi se tê¿í dne 11. 5. 2003
v 14:00hodin vsále v Ottendorferova
domu. Srdeçnêzvou po‡adatelé.

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

Máchovaalej ç. 1,
568 02 Svitavy

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

knihovna@booksy.cz

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

1. Çt srazv9:00hod. uka¿nynanámêstí
Cílová cykloturistickájízda
doJavo‡íçka
11. Ne 8:00 hod. St‡elnice DDM
St‡eleckásoutêæ 11. roçník
�Májová cena� VzPi 60,40od

16. - 18. Pá- Ne
Soust‡edêní çlenû Zùaúçastníky LT
na TZve Svratouchu

24. So 10:00 hod. DDMSvitavy
Keramické dopoledne
pro ve‡ejnost
Poplatek: 20,- Kç/1 osobu

24. So9:00hod. Sraz p‡ed DDMSvitavy
Vÿlet Klubu Korálkování
Orientaçní hra pro dêti arodiçe

31. So 14:00 hod.
Dendêtíusvitavskéhorybníka

ZU¢SVITAVY
tel. 461 534312

11. Ne 14:00 hod. Ottendorferûv dûm
Den matek
15. Çt 17:30 hod. Koncertní sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
19. Po 19:00 hod.
kostel Nav¿tívení panny Marie
Koncert absolventû
22. Çt 17:30 koncertní sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
27. ùt 19:00 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert absolventû

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

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176873
http://sybronto.unas.cz
e-mail: sybront @email.cz
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17. So 13:00- 17:30 hod.
Kurz b‡i¿níchtancû
pro zaçáteçníky
Vede: Zuzka Vocásková
P‡ihlá¿ky natel: 604413119

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

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

Od mládírádces-
toval nakolea projel
na nêmhodnê zemí
Evropy. S kamarády
spoleçnêpostavil pla-
chetnici polárka, s níæ
sevydali nacestuko-
lemsvêta. Poosmi mê-
sících zakotvili naji-
huAfriky. TamseJan

Tomíçekrozhodl, æe cestu ukonçí, zûstane
v kapském Mêstê, bude pracovat acesto-
vat nakole. Bêhemtémê‡ dvouroçního po-
bytu na¿lapal najihu çerného kontinentu

zhruba 25tisíc kilometrû. Dobrÿtrénink
pro to, aby se utvrdil v p‡esvêdçení, æe se
vrátí domûna kole...
Cestaz Kapského mêsta domû do Choc-

nê, kde æije, mutrvala 5 mêsícû a 20 dní
a na kole zatu dobuod¿lapal 13 600 ki-
lometrû. Ktomuje¿tê nutno p‡içíst asi
800kmauty, kdetobyloprokolonesjízdné
nebokdebylonebezpeçno, 600kmvlakem
p‡es Nubijskou pou¿ƒ a 1700kmlodêmi
p‡es Asuánskoup‡ehradua St‡edozemní
mo‡e. Tedycelkem16 700¿ƒastnÿchkilo-
metrû.

Milan Báça

Pozvánka na Pod lucernou s...
JanTom¿íçek- kolemsvêtanalodi ap‡esAfrikudomûnakole

5. kvêtna 19:00hod. Divadlo Trám

29. - 31. Çt - So NadaceJosefa Plívy
Vÿstava exotickÿchrostlin
Ukázka vÿpêstkû kaktusû, sukulentních
aexotickÿchrostlinsvitavskÿchpêstitelû.
Otev‡eno: 29. a30. 5. od9:00do17:00hod.
31. 5. od8:00 do 12:00 hod.
Vÿstava bude doplnêna poradenskousluæ-
bou pro náv¿têvníky a prodejemvÿpêstkû.

31. So 10:00hod. NadaceJosefa Plívy
Cesty poJiæní Americe
p. Jiru¿eho -vyprávêní apromítánífilmu



1. - 3. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Hollywood, Hollywood USA2002
Skrz naskrz. 24hodinv Los Angeles. Jedenden
vtovárnênasny. Julia Roberts, DavidDuchovny,
Brad Pitt a dal¿í. Ho‡ká komedie
Reæie: StevenSoderberg
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 101 min.

4. Ne 19:30 hod.
Sokoli

Island, Norsko, GB, Nêmecko 2002
Bÿt volní jako ptáci - není jen tak. P‡íbêh
o novélásce, nadêji...
Scéná‡ areæie: Fridrik Thor Fridriksson
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 95 min.
Souçástí programuje krátkÿanimovanÿ�lm
Pavla Koutského:
Çty‡i lásky
5. - 11. Po- Ne 19:30 hod.
Pá, So 17:00 hod. - zvlá¿tní kopie �lmu
pro nesly¿ící!
Pupendo ÇR2003
Poselství budoucímgeneracím. Nová celove-
çerní �lmová komedie Jana H‡ebejka a Petr
Jarchovského, inspirovaná povídkami Petra
¢abacha Opilé banány.
Bolek Polívka, Jaroslav Du¿ek, Eva Holubová,
Vilma Cibulkováa dal¿í
Vstupné: 60,- Kç 120 min.

12. - 13. Po, ùt 19:30 hod.
Kurÿr Francie, USA2002
Pravidlajsouodtoho, abyse poru¿ovala. Akçní
komedie plnáautomobilovÿchhoniçek, vraæed-
nÿchp‡est‡elekarvaçek...
Reæie: Cory Yuen
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 92 min.

14. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
KaruSüda- Medvêdí srdce

Estonsko, Rusko, SRN, ÇR2001
Romantické drama vextrémních podmínkách
sibi‡ské tajgy. P‡íbêh mladého Estonce, kterÿ
opou¿tí civilizaci avydávásezadobrodruæstvím.
Reæie: ArvoIho
Vstupné: proçleny FK: 35,- Kç ostatní: 45,- Kç
titulky od15let 118 min.

15. - 17. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Kameñák ÇR2003
Komedie ZdeñkaTro¿ky. Nep‡etræitá‡adazná-
mÿchaçastodrsnÿchvtipû- kameñákû. V¿ese
odehrávávjihoçeskémmêsteçku Kameñákov.
Hrají: Václav Vydra, Jana Paulováa dal¿í
Vstupné: 50,- Kç od12let 100 min.

18. - 20. Ne, Po, ùt 19:30 hod.
Chyƒ mê, kdyæ to dokáæe¿

USA2002
Pravdivÿp‡íbêhskuteçného podvodníka. Krimi-
nální komedie. Leonardo di Caprio, TomHanks
a dal¿í vretrokomedii z 60. let.
Reæie: StevenSpielberg
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 140 min.

21. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Dal¿ích deset minut 1

SRN, GB, ¢panêlsko 2002
Sedmp‡íbêhûuvízlÿchvzátoçinê drsnéhoprou-
du çasu. První povídkovÿ �lmnejslavnêj¿ích
reæisérû: Kaursmäki, Erice, Herzog, Jarmusch,
Wenders, Lee, Kaige
Vstupné: pro çleny FK35,- Kç, ostatní 45,- Kç
od12let titulky 100 min.

22. - 23. Çt, Pá 19:30 hod.
8 Mile USA2002
Kaædáchvíleje dal¿í ¿ancí. P‡íbêhrappového
zpêváka Eminema.
Reæie: Curtis Hanson
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 106 min.

24. So 19:30 hod.
Lesní chodci ÇR, SR, Francie 2003
Je moæné zatoulat se z cesty vlastního osudu?
Ho‡káromanceolidech,jimæjespoleçnÿúdêl
vyko‡enênosti...
Vhlavní roli: Ji‡í Schmitzer
Vstupné: 50,- Kç 95 min.

25. Ne 19:30 hod.
Solaris USA2002
Cov¿echno bys obêtoval pro druhou¿anci? Po
Andreji Tarkovskémdal¿í zpracování sci-�ro-
mánuStanislawa Lema.
Vhlavní roli: George Clooney
Scéná‡ areæie: StevenSoderberg
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 99 min.

26. - 28. Po, ùt, St 19:30 hod.
Nikdev Africe Nêmecko 2001
Filmová podoba novely Stefanie Zweigové.
Melodrama oæidovské rodinê, která vroce
1938 emigruje z Nêmecka do Keñi. Filmzí-
skal Oscara 2002 jako nejlep¿í zahraniçní
�lm.
Scéná‡ areæie: Caroline Linková
Vstupné: 60,- Kç od12let titulky 141 min.

29. - 31. Çt, Pá So
50. Národní p‡ehlídka
amatérskÿch�lmû
avideoprogramû

Filmypro ¿koly:
14. - 15. St, Çt 8: 15, 10: 15 hod.
Smradi
Filmolidech, kte‡í olásce nemluví, onijí æijí.
Çeskÿ psychologickÿ �lmorodinê, ve které
vyrûstají dvastar¿í adoptovaní rom¿tí chlapci.
Mezi mlÿnskÿmi kameny velké lásky a malé
çeské nenávisti.
Vstupné: 25,- Kç

19. - 21. Po, ùt, St 8: 15, 10: 15 hod.
Kniha dæunglí 2
Dal¿í animované pokraçování p‡íbêhu Mauglího
ajehop‡átel z produkcestudia Walta Disneye.
P‡ij me Mauglí pravidlalidského spoleçenství
nebojei svélidské kamarádyzamêní zaæivot
v dæungli?
Vstupné: 25,- Kç

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

1. - 3. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Hollywood, Hollywood

USA2002
Reæie: StevenSoderberg
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 101 min.

5. - 8. Po, ùt, St, Çt
10. - 11. So, Ne 20:00 hod.
Pupendo ÇR2003
Reæie: Jan H‡ebejk
Vstupné: 60,- Kç 120 min.

13. ùt 20:00 hod.
Kurÿr Francie, USA2002
Reæie: Cory Yuen
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 92 min.

14. - 17. St, Çt, Pá, So 20:00 hod.
Kameñák ÇR2003
Reæie: Zdenêk Tro¿ka
Vstupné: 50,- Kç od12let 100 min.

20. - 21. ùt, St 20:00 hod.
Chyƒ mê, kdyæ to dokáæe¿

USA2002
Reæie: StevenSpielberg
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 140 min.

22. - 23. Çt, Pá 20:00 hod.
8 Mile USA2002
Reæie: Curtis Hanson
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 106 min.

24. So 20:00 hod.
Solaris ÇR, SR, Francie 2003
Scéná‡ areæie: StevenSoderberg
Vstupné: 50,- Kç 95 min.

25. Ne 20:00 hod.
Lesníchodci ÇR, SR, Francie 2003
Vhlavní roli: Ji‡í Schmitzer
Vstupné: 50,- Kç 95 min.

27. - 28. ùt, St 20:00 hod.
Nikdev Africe Nêmecko 2001
Scéná‡ areæie: Caroline Linková
Vstupné: 60,- Kç od12let titulky 141 min.

29. - 31. Çt, Pá, So
50. Národní p‡ehlídka
amatérskÿch�lmû
avideoprogramû

P‡edstavenípro
Klub dûchodcû

7. St 15:30 hod.
Pupendo
Proseniory neçleny Klubudûchodcû: 30,- Kç

15. Çt 15:30 hod.
Kameñák
Proseniory neçleny Klubudûchodcû: 30,- Kç

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

s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡s t r a na VIII kv êt e n 2 003


