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Dobrÿ den

Mámpro vás dobrou zprávu. Vrátili se

p‡edstavují práci fotografû za posledních

mají obças svûj ‡ád...

snaha vyjád‡it své vidêní a sdêlit svûj ná-

stavu amatérské fotograe - pí¿e porota

tislava... Poliçka

svoji cestu putovní vÿstava nejlep¿ích ama668fotograí od 112 autorû p‡i¿lo na na¿i

adresu. Porota:

P‡edseda Ji‡í V¿eteçka, Vêra Matêjû,

3

Amatérskáfotograe v muzeu a galerii

hlá¿ení vÿsledkû v Ottendorferovê domê.

térskÿch fotograí od autorû i fotoklubû.

0

v závêreçnémprotokolu.

do zaçátku çervna... potom Prostêjov... Frÿ-

Od roku 1996 vædy v kvêtnu zahajuje

0

slu¿nou úroveñ, odpovídající dne¿ní mu

Mêstské muzeuma galerie vernisáæ ve çtvr-

Zazpívá PS Dalibor.

2

zor na urçitou skuteçnost(...) Celková le-

p‡esadili!

tek 8. kvêtna v 11: 00 hodin. Zahájení a vy-

N

nêkolik let. U v¿ech autorû se projevuje

to¿ní kolekce p‡ihlá¿enÿchfotograí mêla

Národní vÿstava amatérské fotograe:

E

Fotograe zaslané naleto¿ní p‡ehlídku

tav vrací dvê národní amatérské p‡ehlídky:

fotogracká a l ma‡ská. Hnízdojs me ne-

T

tav (a pan Karel Svitavskÿ nositel hrdého

postavili stoæár s vypletenÿm kolem. Açápi

V mêsíci kvêtnuse uæ mnoholet do Svi-

ë

D Å ”

Mezi vystavovateli jsou pánové Josef Çer-

j ména na¿eho mêsta).

se vrátili a sedí natomnovémhnízdê! Vêci

V

K A L E N

mák, Tomá¿ Hladík a Petr Novotnÿze Svi-

çápi! Atoi p‡esto, æe u nás v Opatovci zbou-

rali starÿkomín, coz nêj padalycihlya vedle

ï

dek- Místek... Hradec Králové... Praha... BraMáte-li rádi fotograe, fotografujete-li

rádi, p‡ijâte se podívat.

Národní soutêæ amatérskÿch l mû a vi-

deoprogramû: 29. - 31. kvêtna v kinê Vesmír, kinokavárnê Galaxie a Bílémdomê.

Nálada p‡ed masopustem.

Národní l ma‡ská soutêæ je letos slav-

sní mky a ¢kolní sní mky. Porotaje sloæená

¢picner a Zdenêk Holomÿ(ze Svitav). Vy-

konci kvêtna p‡ijede do Svitav spousta l-

dramaturgûa profesorû na Famu: Miloslav

kolektivû na vÿstavu do prostor galerie.

s nêjakou úæasnou videokamerou znaçky

Miroslav Hucek, Jaroslav ¢i mon, Jind‡ich

brala 227 fotograí od 88 autorû a ¿esti

nostní - její p‡esnê padesát let. Atak na
ma‡û. Têch, kte‡ítoçí právê dnes a nejspí¿

Sony, JVC, Panasonic a cojá ví ms çí m...

nebo p‡ijedou na náv¿têvuti, kte‡í pama-

tují 8 mm kamery Chinon, nebo Admiru,

Kuçera, Ivo Da¿ek, Jan Valu¿iak, Jakub

Nosek, Rudolf Adler, Marián Polák - ab-

solvent dokumentaristiky, bÿvalÿ student
svitavského gymnázia a obyvatel Opatova!..

a Roman Vávra - v b‡eznu p‡ivezl do Svi-

çi Vienete a 16 mmkamery Pentaflex, Pai-

tav svoji tro¿kustra¿idelnou pohádku Çert

První den p‡ehlídky - çtvrtek bude vê-

ního mêsta i z ciziny: Slovenska, Polska,

laed Bolex nebo dokonce Krasnogorsk!

nován vzpomínání a retrospektivê. Bude

se vzpomínat a chválit ty staré zlaté l mo-

ví proç!! Ap‡ijedou k námdelegace: z hlavNêmecka

Proradost l ma‡û a abysitakytrochuod-

vé çasy, jak to bylo tenkrát têæké tahat se

poçinuliztohol ma‡skÿhoblázince:

nechatlepit zvukové stopy a potomjençe-

mu svoji poslední hru Slon a 31. kvêtna

s technikou, vyvolávat sní mky, ozvuçovat,

kat, kdoji ml mzkazí, protoæe oni to mêli

dob‡e namy¿leno a tylaborato‡e... ateâuæ

se s tí m nedánic dêlat... a to ti mladí cu-

cáci vûbec nevêdej, coje l ma‡ina, jenom

z máçknou çudlík a plácaj a plácaj a nekoukaj na metry l mu... vædyƒto nic nesto-

jí...i s mazat seto nechá... a tak. Ataktoje

30. kvêtna veçer zahraje Céçko v Trá-

veçer v Bílémdomê Kaderus Blues k tanci i poslechu.

Máte-li rádi l my, l mujete-li rádi,

p‡ij âte se podívat.

Atak se vrátili çápi... I v tomhle troch

ne¿ƒastnémsvêtê. Psali v novinách, æe na¿i

v¿ude stejnÿ - starÿmladÿ!

çápi letí kousek dál od války, takæe byje

dnechodrána do veçerajeden l mza dru-

vinách mêli pravdu...

Soutêæ probêhne v kinê Ves mír ve dvou

Z Národní 2002.

z reæisérû, st‡ihaçû, zvuka‡û, kameramanû,

hÿmv kategoriích: Dokumenty, Reportáæe
a publicistika, Hrané sní mky, Experi mentální

nemêl ropnÿ kou‡ ohrozit ani odradit. V noDávej me na sebe pozor

Petr Mohr

s t r a n a II

Od nepamêti k souçasnosti - XX
Opevnêné mêsto Svitavy vstoupilo do

mêstas husity vyjednávat, aby byl útok na

nê konsolidováno. Mêsto, kde se vz máhala

mezi vyjednavaçi stáli i zástupci Svitav,

období nápravného hnutí v církvi pomêr-

‡emesla a kvetl obchod, se ocitlo na prahu

k v êt e n 2 0 0 3
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Çty‡iceti Lánech. Ten pí¿e, æe Æiæka nasvé

cestê z Moravy do Çech stanul p‡ed Svita-

vami, ale tehdej¿í svitavskÿ purkmistr byl

spoluæákemProkopa Holéhoze studií v Pra-

Moravu odvrácen. Je pravdêpodobné, æe

ze, a tak Svitavyzûstaly u¿et‡eny osudûji-

které se odtéto chvíle ocitly v moci hu-

si nedobyté Svitavy ponechal v záloze do

nÿch mêst a Æiæka odtáhl. Na druhou stranu

husitskÿch válek v nezávidêníhodné situa-

sitského hejt mana Divi¿e Bo‡kaz Miletín-

roku 1425, kdyje vyplenil. Ov¿e mto je

terçe m nájezdû vojenskÿch a polovojen-

Vysoké Mÿtoi Litomy¿l. Souçasnê se do

zaiçtêj¿í. Æiækase svÿmvojskemvytáhl na

kupské kapituly v Litomy¿li a podle his-

navíc u P‡ibyslavi ze m‡el. Vÿprava v¿ak

ci. Jako biskupskÿ majetek se muselo stát

skÿch houfcû husitskÿch bojovníkû, stejnê

tak by se mêlo podílet na ochranê biskup-

skÿch majetkû formou branné a nançní
pomoci. Poj âme se podívat na XV
. století

ka. Divi¿ v té dobê jiæ ovládal Chrudi m,

Svitav uchÿlili kanovníci ze zniçené bis-

torika M. Sk‡ivánka se usídlili p‡i kostele

pouze povêst. Skuteçnost je mnohemproMoravu v roce 1424, ale ne p‡es Svitavy,

pokraçovala pod vedení m Jana Hvêzdy

sv. Jiljí. Odtudse pokou¿eli spravoval lito-

z Vicemilic a poçínala si krvavêji neæjin-

Rekonstruovat osudy mêsta v pohnuté

koupila i nêkteré domy poblíæ kostela

obyvatel v Mohelnici. Jak tedy máme ro-

nikdy nepoda‡í. Chybí totiæ historické pra-

a ¿pitál. Litomy¿l¿tí knêæí pobÿvali ve mês-

pod historickÿmdrobnohledem.

kapitole çeskÿch národních dêjin se nám

my¿lské biskupství. Kapitula dokonce za-

Nav¿tívení P
. Marie, kde z‡ídila konvent

dy. Tehdy do¿lo k vyvraædêní muæskÿch

zumêt poznámce v mêstskÿch knihách

meny a musí me vycházet pouze ze z mínek

tê do roku 1554, kdy byli vypuzeni ajejich

z roku 1654, æe mêsto zniçil táboritû neboli husitûraubí‡skÿgenerál? Zde zûstá-

zdêj¿ích dobách. Vroce 1416 zem‡el ve

ventní domy by se mohly nacházet v horní

správnê datoval a zda mu velel p‡í mo Æiæ-

lík z Bu‡enic, a to na své cestê do Prahy.

dejna Albert.

se vracelo do Çech po vyvraædêní Mohel-

na Moravu ajejich cesta vedla p‡es Svita-

byly pouze vydrancovány, ale p‡esto mêsto

Jan, ‡eçenÿ Æeleznÿ. Tenzastával vyhro-

li s biskupemJanem Æeleznÿm a s têækÿ-

zatel Jan, kterÿ pozdêji pûsobil p‡i kostele

kritikûmkrále VáclavaIV
. Lzetedy p‡edpo-

vedení donutilyorebskévojskoobrátit a vrá-

kroniká‡û, kte‡í svá díla koncipovali v po-

Svitavách olomouckÿ biskup Václav Krá-

Po jeho s mrti se rozpoutaly ostré spory

o uvolnênÿ biskupskÿstolec, z nichæ vy-

¿el vítêznê nêkdej¿í litomy¿lskÿ biskup
cená protihusitská stanoviska a pat‡il ke

majetku se z mocnili mê¿ƒané. Ony kon-

çásti námêstí, v místech, kdeje dne¿ní pro-

Vroce 1423 vytáhli orebité s praæany

vy. Ve vraæedné bitvê u Kromê‡íæe se st‡et-

mi ztrátami zvítêzili. Neshodyv husitském

váme v pochybách, zda písa‡ celé taæení
ka. Moæná sejednalo o çást vojska, které
nice. Svitavy v¿ak nebyly zcela zniçeny,

pro ¿í‡ící se kací‡ství opustil nêmeckÿ ka-

sv. Jakuba v Brnê, autor Kodexu Jana ze

kládat, æe Svitavy zûstaly mêstemkatolic-

tit se zpêt k Litomy¿li, protoæe Jan Æiæka

Svitav uschovanÿ v knihovnê Muzea mêsta
Brna.

ko‡eny. Jako sporné se ukazuje i tvrzení

letínka, abyjej nakonec porazil v bitvê

kudy procházela husitská vojska na svÿch

nê meckého æivlu, pro nêæ chybí opora

çeskÿch rovnêæ najdeme odstavec nazva-

kÿma husitství zde nezapustilo vÿraznêj¿í

zaçal obsazovat dræavy Divi¿e Bo‡kaz Mi-

Vletech 1424- 25 byly Svitavy místem,

u Strauchova dvora. Ve Starÿchletopisech

taæeních Moravou a vÿchodní mi Çechami.

æe nê meckÿ ráz a moravská ze mská p‡í-

nÿ T
aæení bratra Æiæky k Svitavámna M
oravu. Ponechme stranoujeho vêrohodnost

se çasto stávalaterçemvojenskÿch nájez-

na ças, jakési centrum katolictví v tomto

vo‡í o krvavÿch událostech, které postihly

historikû o poçe¿ƒování mêsta a ústupu

v pramenech. Ba právê naopak, zdá se,

slu¿nost mêsta uçinily ze Svitav, alespoñ

regionu. V dubnu roku 1421 se spojená

husitská vojska objevila ve vÿchodních

a p‡esné datace, ale podrobnê se zde ho-

Chrudi m, Litomy¿l a Svitavy. Ostatnê - co

æe z mêsta se vystêhovávaly nêmecké ro-

p‡itáhnout Jan Æiæka, jak çteme v díle Fran-

çeské. Ale to nej hor¿í mêsto teprve mêlo

tí pûsobil jako vrchnostenskÿ ú‡edník ve

Radoslav Fikejz

çtení. Také v roce 1423 mêl ke Svitavám

mavojsky
. Protozaçala nêkterá pohraniçní

mêsto váænê po¿kodily. Vroce 1425 se stal

hejt manem mêsta husita Jeník z Vedonic

vují mnohokrát a vûbec to není p‡íjemné

Poliçka, Hrádek u Jevíçka çi biskupská
vÿpravy v plánu do M
oravy vtrhnúti dvê-

Domníváme se pouze, æe prûchody vojsk

a Meçkova, dobyvatel litomy¿lského hra-

lování ajinémnásilí se v Letopisechobje-

Litomy¿l. Podle taj né depe¿e mêlo velení

dû, ale p‡í mÿch zpráv o nich ne máme.

setÿká Litomy¿le, zprávy o vraædêní, upa-

Çechách, kde se ji m poddávala bez boje

men¿í mêsta, mezi nêæ pat‡ilai královská

Mêstoje spjato s osudy Litomy¿le, která

zeJosepha Schwoye, kterÿv XVIII. stole-

du. Tehdy snad mohlo docházet k tomu,

diny a na jejich místo p‡icházely rodiny

potkat.

Pohledna Svitavyz roku 1 752od F
. B. W
ernera. Jsou na nêmdob‡e vidêt dvêvêæe mêstskÿchbran, ale chybí kostelsv. Floriánaz roku 1 733.

k v êt e n 2 0 0 3
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Putování po ‡ece Svitavê III

Pohled

z kostelní
vêæe
Kdyæ js me vás konce mloñského

rokuzvali, abyste spoleçnês prûvodcem
vystoupali po sto dvou schodech do vê-

æe kostela Nav¿tívení P
. Marie a pokochali se pohledemnasvitavské námêstí,

netu¿ili js me, æe bude o vÿstup na kos-

telní vêætak obrovskÿzájem. Tehdyjs me
slíbili, æe vêæ bude pro ve‡ejnost zp‡í-

stupnênaodkvêtnaleto¿níhoroku. Vzhle-

demk tomu, æe se p‡i p‡ípravê vÿstavy

fotograí a dokumentaçních materiálû
o historii stávajícíchi jiæzbo‡enÿchkos-

telû Svitava nejbliæ¿ího okolí, kterábude
umístêna v bÿvalé svêtniçce zvoníka,

vyskytly men¿í problémysezaji¿têní m

fotodokumentace, bude kostelní vêæ

zp‡ístupnêna aæ od 1. çervna - tedy se
zaçátkemturistické sezóny.

D‡evênÿ altán u odkalovací nádræe svitavského rybníka z roku 2001
Vrátí me se k pouti, kteroujs me museli

v dubnu p‡eru¿it. Jarní mêsíce p‡í mo vybízejí k tomu, abychompokraçovali tam,

kdejs me minule skonçili - totiæ u Horního

v roce 1975. V dubnu 2000 bylo napo-

çítáno 59 kusû této rostliny z toho 49je-

dincû kvetoucích. Kromê vÿ¿e uvedenÿch
druhû se zde vyskytovala ‡ada orchidejí

rybníka Rosniçky. Do rybníka p‡itékají

( Dactylorhiza). Délka potokaje p‡ibliænê

v blízkosti chaty Rosniçky a druhÿ p‡ítok

nadmo‡ské vÿ¿ky 465 metrû, kdese v blíz-

dva p‡ítoky - jeden ústí v baæinaté oblasti

protéká pod cestou procházející po obvo-

du rybníka. Vlevo v ol¿ináchje vytvo‡en

2,5 kilometru a vody postupnê ubÿvá do
kosti lesní chaty u Kukle naokraji s mrkové-

holesa mêní v baæinu a zaniká. Ve st‡ední

malÿ rybníçek s vÿskytem obojæivelníkû.

çásti zleva p‡itéká nepatrnÿ potûçek z ne-

(rok 1999) s umêle vytvo‡enÿmi kaskáda-

a p‡esliçkou bahenní. Vokolí se nacházejí

¢í‡ka‡ekyje 195 c majejí hloubka 28 c m

dalekého lesního rybníçku s ra¿eliníke m

-bç-

Takové

obyçejné vêci

Aæjsemse skoro zastydêl, takovájedno-

duchá vêc z minulého çísla byla zbyteçnÿm
mrhání mpapíru. Proto vámani ne‡eknu, kde

to je. Ale napadlo vás, æe p‡ekrásné vêci

jsou i v interiérech budov? Tedy na mís-

tech ve‡ejnê p‡ístupnÿch? Ne, æe by mnê

mi. B‡ehyjsouzarostlé rákosemobecnÿm,

vel mi zají mavé, do pískovce vyryté orna-

mi. Voda dosahujezvÿ¿eného pH, tose po-

nalezl, je z roku 1934. P‡es lesní cestuse

je p‡emostênalesní cestou s nepevnÿmpo-

ka, kdeje ukonçena trasa nauçné stezky

je parádní, takové mê¿ƒanské. Nebál bych

dovaného odkalovacího rybníka s plochou

zbarvená a hladina kolísá podle roçního

letí, urçitêje ale mnohem, mnohemstar¿í.

p‡enesenyrostliny kosatce ælutéhoz b‡ehû

v podrostu rákosin vyrûstá vzácnÿ âáblík

a kdyby vás rozçílilo, æe nevíte, odkud fo-

ol¿inami ajinÿmi vlhkomilnÿmi rostlina-

hybuje kolem8. stupnê (roku 1994). ”eka

vrchema dovede nás na okraj novê vybu-

0,44 ha. Vpravo p‡i hrázi byly v roce 1999

menty a nápisy. Nejstar¿í, kterÿjse mzde

dostane me k vodní hladinê lesníhojezír-

k pramenûm‡eky Svitavy. Vodaje rezavê

období, ale nikdy nevysychá. P‡i okrajích

docházela fantazie, ale kdyæjsemsi listo-

val fotoalbem, padla mi do oka docela po-

vedená fotograe interiérujednoho domu.

Jakje m‡íæ stará neví m, ale schodi¿tê - to
se ho oznaçit za skvost architektury 18. stoKamaæ pamêƒsahá(ov¿emneta moje)! Jo,

bahenní ( Calla palustris), ojehoæ pûvodu

tograf vyfotil ten dubnovÿsní mek, takjeto

okraji ol¿ina s mrkovéholesa. Naokraji ryb-

kvetoucí rostlinêje od p. Hrubého z roku

p‡ece nic neutají.

nauçné stezky, vedoucí k pramenu‡eky Svi-

‡ezanu pilolistém, kterÿ ov¿emv roce 1975

Horního rybníka. Pûvodní ‡íçní koryto se

ov¿emnacházelo v pravé çásti rybníka na
níka byla vybudována jedna ze zastávek

tavys laviçkou a d‡evênÿ altán na druhém
konci rybníka.

V nadmo‡ské vÿ¿ce 447 metrû p‡ité-

ká do ‡ekyzpravajedenz pramennÿch p‡í-

není nicznámo. Nejstar¿í záznamotéto bíle

1964, podobnê jako o masoæravé rostlinê

zde nebyl nalezen. Dojezírka p‡itéká ne-

patrnÿ p‡ítok z vÿvêru pod pískovcovou

skáloutzv.  Çertovÿmkamene m,  Upekelného kamene nebo  Çertovou studán-

tokû tzv. Bledulçí potok. ¢í‡ka toku p‡i
ústí dosahuje 40 c ma nemá ‡íçní koryto.

kou. Nadmo‡skávÿ¿kaje 465 metrû. Tvar
jezírkaje p‡ibliænê obdélník 200x 300cm.

a vytvá‡í baæinné oblasti vêt¿inou porostlé

3-5 metrû aje pokryta ‡adou maleb po-

Proto se vjarních mêsících rozvodñuje

Skála nad vodní hladinou dosahuje vÿ¿ky

ol¿inami. Naja‡e zde vyrûstá velké mnoæ-

rostlÿch mechem. Hloubkajezírka se po-

Koráb atd.), v roce 2002 do¿lo k mê‡ení

a vêtví z okolí. Jezírkose nachází çásteçnê

ství bledulejarní (r. 1964 Hrubÿ, r. 1966
a odhadu poçtutêchto rostlin- 1500 ku-

hybuje kole m 40 c ms nánose mjehliçí

v skalní kapse zasahující 55 c mdo dnaje-

sû (roku 1996 Richtr). Na okraji ol¿iny

zírka, natuto skálu navazují vrstvy¿edavê

vatÿ, ojehoæ vÿskytu se z miñuje p. ¢tefka

Jan Richtr

a s mrkového lesa vykvétá lÿkovec jedo-

hnêdéhojílu.

vjezd do vily mêstského ú‡adu. Tady se
-rf-

st rana I V
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Staré fotografie z muzea
Musí me‡íci, æe ulice, kteráse stala ná-

mêtempro dne¿ní zastavení, byla, neboƒjiæ

té mê‡ 20 let neexistuje. Jednou z jejích
zvlá¿tností byljejí pûvodní, historickofol-

STÅLÉ EXPOZICE

klórní název, oznaçující p‡íchod k mêst-

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK

ské mu rybníku, kterÿ se rozkládal v mís-

tê dne¿ního Malého námêstíje¿tê na konci

Z HISTORIE PRAÇEK

19. století. Jeho vÿznambyl v oçistê domá-

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

cích zví‡at - hlavnê vep‡íkû a sviní - tedy

OSOBNOST OSKARA SCHI NDLERA

Svinskÿrybník (Schweinteich). Uvedenÿ

• • • •

název nebyl patrnê ve své dobê nijak mi mo-

V¥STAVY

‡ádnÿ. Vyskytoval sei v nêkterÿch okolních
mêstech - v Poliçce nebo u Lan¿krouna.

3. 4. - 4. 5.

Atí msevrací mk názvuna¿í ulice, tedyúzké

EVA HNYKOVÅ

uliçky, Schweinteichgasse, neboli Svinsko-

OBRAZY Z DU¢E

-rybniçní ulice. Mêla celke m4 popisná

çísla, byla tedyi nej men¿í ve Svitavách
a spojovala dne¿ní Malé námêstí s ulicí

Vÿstava obrazû zachycujících poetickou

Vraƒme se ale k na¿í staré fotograi ze

T
. G. Masaryka, kde vyústila naproti ulici

sklodesky. Je na ní vstupní çást uliçky,

aæ do roku 1945, kdy byla p‡ej menována

vletech 1920- 30. Usuzuji tak z pohledu

název jí pak vydræel aæ do její asanace

s vypínaçe m(tzv. kuliçkou) pod lampou,

Tyr¿e a Fügnera. Pûvodní název si nesla

podle svého prolu na ulici ùzkou. Ten

v roce 1976.

kterou vyfotografoval neznámÿfotografasi

na sloup mêstského elektrického osvêtlení

kterou po Svitavách veçer zapínal a ráno

chodil vypínat mêstskÿ z‡ízenec dlouhou

tyçí s kovovÿmçty‡lístkemna konci. Apak
podle vÿstraæného nápisu na bílé ceduli,

kterÿ v p‡ekladu asi zní: Prûjezd náklad-

níchvozû a motocyklûje policejnêzakázán.
Jdetedy o ty motocykly, kterÿch v têchle-

tech bylo ve Svitaváchjiæ os m. Dûmç. 2
nasní mku pat‡il tenkrát Grögerovÿma mêl

vyvÿ¿enÿdvorekoddêlenÿzdí, dve‡mi s por-

tálema nêkolika schody od uliçky. Byl tedy
postaven na mírnémsvahu. Vprûhledu uliç-

kouje vidêt dûmç. 18 na ulici T
. G. Masa-

ryka, resp. çást okna v první mposchodí

a okapovÿ svod. To hrálo roli p‡i urçení
místa, odkud byl tento starÿzábêr po‡ízen.

Nêjakou dobu mi trvalo najít p‡esnêto mís-

to, kteréje dnes o nêco vÿ¿e neæ pûvodnê,

ale okapovÿsvod v prûhledu a mé vzpomínky byly urçující.

M
ilo¿ Vanêk

Pozvánka na vÿstavu
Uæ pouze do 4. kvêtna máte moænost

zhlédnout vÿstavu poetickÿch obrázkû
z du¿e krkono¿ské malí‡ky Evy Hnykové. Vÿstavuji p‡ijelazahájit çlenkaçinohry Národního divadla v Praze Luba Sko‡e-

pová,jejíæ podání ver¿ûJaroslava Seiferta,

kte‡í stojí zafotoaparátem, i têch, kte‡í na

sebe nechávají vystavené fotograe pûsobit. Fotograe totiæ mûæe pûsobit p‡íjemnê,

ale mûæetaky provokovat, p‡ipomenou vámi

proæité záæitky, çi probudit vás z letargie.

Kdo ví, co právê nyní pot‡ebujete. Apro-

povídání o umêní (nejenvÿtvarném, alei æi-

toæe o vÿstavê pí¿e Petr na první stranê

valo p‡ítomnÿmz du¿estejnêjakovystavené

vÿstava bude zahájena ve çtvrtek 8. kvêtna

vota) i docela obyçejnÿch vêcech promlou-

obrázky. Ahned po skonçení vÿstavy obrazû
krkono¿ské krajinyse v muzeu pustí me do

instalace dal¿í vÿstavy - fotograí nej-

lep¿ích amatérskÿch fotografû z celé
Çeské republiky. Kvêtenje totiæ ve svi-

tavském muzeujiæ os mÿroksvátkemtêch,

Lucerny, omezí mse pouze na pozvánku:

a prohlédnout si ji mûæete po celÿ májovÿ
mêsíc. T‡eba sei z vás stanou çasemfoto-

grafové, kte‡í nefotí pouze do alba, ¿uplíku

çi krabice od bot, ale i proto, aby potê¿ili

çi vyprovokovali nás - nefotografy.

Blanka Çuhelová

krkono¿skou krajinu, v níæ nechybí gu-

rální motivy

10. 5. - 4. 6.

22. NÅRODNï V¥STAVA

AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

Vÿstava nejlep¿ích fotograí národní sou-

têæe amatérskÿchfotografû Çeské republiky
Vernisáæ: çtvrtek 8. 5. v 11 hodin
Ottendorferûv dûm: vyhodnocení soutêæe

a p‡edání cen

Mêstské muzeuma galerie: prohlídka vÿ-

stavy a beseda se çleny poroty

Kulturní program: Pêvecké sdruæení Dali-

bor

ùvodní slovo: doc. Ing. Ji‡í V¿eteçka

Otev‡eno: dennê m
i mo pondêlí 9- 17,

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

k v êt e n 2 0 0 3
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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
:

Práce æákû vÿtvarného
oboru ZU¢ Svitavy ze t‡ídy
uçitele Pavla Fialy

Vernisáæ 12. 5. v 16: 00 hod. v divadle
Trám

Dovoluje me si srdeçnê pozvat v¿echny
p‡íznivce nej mlad¿í umêlecké generace na vÿstavu prací æákû vÿtvarného
oboru ZU¢.
Na¿e dílka naj dete v divadle Trám od
12. kvêtna, kdyje vernisáæ, aæ do konce
prázdnin. Uvidíte ukázky, kresby, malby, graky a keramiky od na¿ich nejmlad¿ích æákû aæ po ty nejstar¿í. Vernisáæ zaçíná v 16: 00 hod a vystoupí na
ní æáci i uçitelé z dal¿ích oborû ZU¢.

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‡ikrylové ze Svitav. Bêhem

veçera vystoupí mnoho hostû - Franti¿ek
Çernÿ, çlenové svitavského Céçka a mno-

zí dal¿í.

Vstupné: dobrovolné

Astra Svitavy
Vstupné: dobrovolné

23. Pá 1 7: 00 - 21: 00 hod. Bílÿ dûm

Posezení s dechovkou

Petru¿ka Moravská Chrastová
Vstupné: dobrovolné

Svitavskéletní slavnosti 2003

Cestovatel lodí, pê¿ky, na kole... Vyprávê-

Bigbít na Zahradê

prodeje mknih a autogramiádou.

Verze 5, The Pink Panthers

Vstupné: 30,- Kç

25. Ne 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO 2003

ní bude doplnêné promítání mdiapozitivû,

Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy

8. Çt 1 1: 00 hod. Ottendorferûv dûm

23. národní soutêæ
a vÿstava amatérské fotograe
Svitavy 2003

Slavnostní zahájení a p‡edání cenv Otten-

dorferovê domê, vystoupí PS Dalibor.

Vÿstava potrvá v Mêstském muzeu a gale-

rii do 14. 6.

11. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo U staré hereçky Hradec Králové:

Olíné Lidunê
a t‡ech p‡adlenách
Hraje: Jarmila Vlçková

Loutkové p‡edstavení na motivy klasické

pohádky.

Vtupné: 30,- Kç

19. Po 19: 30 hod. Divadlo Trám

Ji‡í Dêdeçek - koncert

Známÿ písniçká‡ zazpívá písnê Jacquese
Brela.

Vstupné: 60,- Kç

15. Çt 9: 00 a 1 1: 00 hod.
Ottendorferûv dûm

Hudební agentura P
. Kubece Vrané:

le a klavíristy první poloviny dvacátého
století - Jaroslava Jeæka. Velké popularity dosáhlyjehojazzové skladby, tance

5. Po 1 9: 00 hod. Divadlo Trám

Podlucernous ... p. Tom¿íçkem

Hraje: Jarmila Vlçková

Doporuçeno: M¢, 1. - 2. t‡ídy Z¢
Vstupné: 15,- Kç

Komponovanÿ po‡ad - hudebnê zpracovanÿæivotopis velkéhoçeskéhoskladate-

Ji‡í M
ikuleckÿ:
Kreslenÿ humor
Posezení s dechovkou

Divadlo Ustaré hereçky H. Králové:

Olíné Lidunê
a t‡ech p‡adlenách

Jeæek - Voskovec - W
erich

Bílÿ dûm
:

1. Çt 1 7: 00 - 21: 00 hod. Bílÿ dûm

Po‡ady pro ¿koly

12. Po 8: 30 a 1 0: 15 hod.
Divadlo Trám

24. So 1 8: 00 hod. Lánská zahrada

Fuga, Hadryztêla, Kowalski, Santa Klaus,

OMEGA ART AGENCY Praha

Quo vadis

Klasickÿ st‡et dobra se zle m se prolíná

s ús mêvnê erotickÿmi vize mi.
Vstupné: 100,- Kç

27. ùt 1 7: 00 hod. Divadlo Trám

T‡ída Piráti:

Pirát Josef

Pre miéra Dramatické ¿koliçky

28. St 19: 00 hod. Park Jana Palacha
Koncert KPH

Bohe m
ian Brass Brno

a písnê psané p‡eváænê pro Osvobozené divadlo Voskovce a W
ericha. Dobové
obleçení a dekorace dodává po‡adu pravou at mosféru.

ùçinkují: Pavlína Tomá¿ová- zpêv, zobcová flétna, mluvené slovo
Petr Kubec-zpêv,lesníroh, mluvenéslovo
Václav Vedral - klávesové nástroje
Doporuçeno: 5. - 9. t‡ídy Z¢, S¢
Vstupné: 20,- Kç

16. Pá 8: 30a 10: 15 hod. Kino Ves mír
Hudební agentura P
. Kubece Vrané:

Zpátky do pohádky

Komponovanÿ hudebnê-dramatickÿ po‡ad v kostÿmech s jevi¿tní dekorací. Ve-

selé hrátky o dobru a zlu z l movÿch
pohádek a o tom, jaké z nich plyne ponauçení. Po‡adje doplnên mnoha pís-

niçkami, které tyto pohádky provázejí.
Kostÿmy a dekorace dodávají po‡adu
pravou at mosféru.
Hrají: Pavlína Tomá¿ová - mluvené slo-

vo, zpêv, Petr Kubec - mluvené slovo,
lesní roh, zpêv, Eva Rousková- mluvené
slovo, zpêv, klávesy

Doporuçeno: p‡ed¿k. M¢, 1. - 4. t‡ídy Z¢
Vstupné: 15,- Kç

27. ùt 8: 30 a 1 0: 15 hod. Bílÿ dûm
Divadlo Drak Hradec Králové:

Od Bacha po Beatles

JakseJançi stal králemv Indii

29. - 31. Çt - So

právêní, která se dodnes v romskÿch
rodináchtradují a inscenátory divadla
inspirovala k vytvo‡eníjevi¿tníhotvaru.
Reæie: Josef Krofta

Vstupné: dobrovolné

Festival amatérskÿch l mû
a videoprogramû
Çeské republiky 2003
- celostátní kolo

30. Pá 21: 00 hod. Divadlo Trám
Céçko Svitavy:

Slon

P‡edstavení vzniklo podle knihy Romské pohádkyjako záznamy reálnÿch vy-

Hudba: Ji‡í Vy¿ohlíd
Doporuçeno: 3. - 7. t‡ídy Z¢
Vstupné: 20,- Kç

V
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Pozvánka na koncert KPH ùùùùùùùùùù
SPëCHY
Na poslední koncert mêsta a Kruhu

p‡átel hudby se sej de mejako p‡edroke m

v parku. Venku nejlépezní dechovka. Atak

samé pêkné kusy. Ataké si mûæe me poslechnout pochodz Aidy nebo árii Torea-

dora z Carmen, ale taky hudbujazzovou

nám p‡ijede zahrát brnênskÿ Bohe mian

a populární. Dobrou náladu v rozkvetlé m

lesní roh, trombón a tuba. Kromê skladeb

S. Joplina, Canadian Brass Bandu nebo

Brass. Je to kvintet ve sloæení dvê trubky,

napsanÿch p‡í mo pro nê, t‡eba Summer-

music od Pavla Stañka hrají Brass Band

kvêtnové m parku udêlají urçitê skladby
Beatles. Jen aby bylo hezky.

Blanka ¢efrnová

A p‡ece se toçí...

Vsouvislosti s tí mto nadpisemsi prav-

dêpodobnê kaædÿvybavítrochunêcojiného.

Akademicky vzdêlanÿ çlovêk çi astronomsi

vybaví slavnou vêtu Galileo Galilea, kte-

rou pronesl v souvislosti s otáçení m na¿í
zemêkoule. Piva‡ si p‡edstaví orosenou pípu,

ze které se mutoçí to jeho pivo. Tí mv¿ak
moænosti nekonçí.. P‡edstavit si totiæ také

mûæeme plastovÿ p‡edmêt s magnetickou

plochou, na kterÿjistá skupinalidí, která

sijiæ dvacet let ‡íká Svitavská dvanáctka,

Jeto nejen dárekv¿emna¿i mp‡íznivcûm

a posluchaçûm, ale také dárek námsamot-

nÿm. Dvacet let hraní js me letos pat‡içnê

oslavili najiætradiçní mdechovkovémplese,

kterÿse kaædoroçnê konáv závêru plesové

sezóny a kde bylo toto CD také pok‡têno
kmotrema na¿í mdlouholetÿmkolegou Kar-

lem Hegnerem. Kdo nep‡i¿el (a æe Vás mno-

ho nebylo!), urçitêlitoval. Akdosi CDnebo

kazetuje¿tê nezakoupil, mûæe litovat dva-

krát. Uæ v¿ak déle nelitujte a k vÿhodnému

natoçila prû‡ez svÿmrepertoárem. Z osobní

nákupu do Informaçního st‡ediska na ná-

ní opravdu nebylo snadné. Nároky rejæy

chejte. Právê St‡edisku a mêstu Svitavy

hrávacího studia Tonstudio byly opravdu

moc, bez které by setato nahrávka v tako-

zku¿enosti Vám mûæu prozradit, æe natáçeFranti¿ka ¢i mka z dolnobojanovského na-

mêstí çi St‡ediska kulturních sluæeb spê-

bycho mrádi podêkovali za nançní po-

vysoké. Ve¿keré na¿e p‡edstavy o tom, jak

véto kvalitêjentêæko uskuteçnila.

nuly po nêkolika prvních zahranÿch tak-

diné vÿroçí, kteréseslavilo. Aniæ byto nêkdo

dob‡e máme skladby nacviçeny, se rozply-

tech. Ve studiu totiæ nahrávají p‡eváænê

Dvacet let trvání kapely v¿ak nebyloje-

vyslovil, takto bylotaké deset let, po kte-

profesionální skupiny atudíæ i nároky na

rÿchje v çeletéto bandy muzikantû ná¿

bylo aæ v závêru natáçení sdêleno, æe ne

æe tu a tamve mêstê zaslechnete na¿i de-

nakonec opravdu natoçí. Na Jiæní Moravu

certû, pravidelnÿch taneçkû v Bílém do-

‡eçeno, byla to opravdu d‡ina. Nic ménê

okny babiçky, která slaví své narozeniny.

první profesionálnê nahrané cedéçko de-

déçko poda‡ilo natoçit a stalo se tak novÿm

kvalitu byly profesionální. Ne náhodou nám

v¿ichni tê mto nárokûmvyhoví a cédéçko
js me se museli vydat nêkolikrát a up‡í mnê

vÿsledekjistê stojí za to. Vædyƒje to také
chové kapely ze Svitav a moænátaké z ce-

lého bÿvalého svitavského okresu. Navíc
ve své desáté skladbê obsahuje malé p‡ekvapení.

Po práci p‡ichází plody. Po dobré prá-

ci p‡ichází dobré plody. A dobré plody

sklidily i recitátorky Dramatické ¿koliçky
Svitavy (pedagogické vedení: J. Mandlo-

vá a M. Formanová). Radka ¢a¿ková, Linda
Lidmilová, Lucie Marková a Veronika Flíg-

rováse zúçastnily krajské soutêæe v umê-

lecké mp‡ednesu mládeæe W
olkrova Pro-

stêjova(dálejen WP) v Pardubicích a byly
vel mi úspê¿né. Radka ¢a¿ková postupuje

za 1. kategorii jednotlivcû do národního kola
WP stejnê jako Lucie Marková za 2. kate-

gorii jednotlivcû. Linda Lidmilová v 1. kat.

jednotlivcû a Veronika Flígrová v 2. kat.

jednotlivcû se umístily na t‡etí m místê.

Nutnotaké z mínit vÿkon Báry Chybové

( gymnáziumSvitavy), kteráreprezentovala
Svitavy. I ona postupuje na národní p‡e-

hlídku WP v 2. kategorii jednotlivcû.

V¿e mz mínênÿmnáleæí srdeçné blaho-

p‡ání a uznání. Uznání zato, æe se v dne¿-

ní mrychléma p‡etechnizovanémsvêtê vê-

nují básní m, textûm, literatu‡e a zaodvahu

skrze toto sdêlovat ostatní msvé my¿lenky,
pocity, té mata, krásno, ...

ùspêchy slavil i soubor Dramatické

¿koliçky TLUPATLAPA( podreæij ní mve-

dení mJany Mandlové a Karla ¢efrny) ato
na krajské loutká‡ské p‡ehlídce konané

v Hradci Králové.

kapelník Roman Kalvoda. Jeho zásluhouje,

chovku. Jeto nespoçet zorganizovanÿch konmê, ale i pouhá narozeninová zahrání pod

Aje to hlavnêjeho zásluha, æe se toto cé-

çlenemna¿í kapely. Proto Romanovi pop‡ej-

me silné nervy a hodnêtrpêlivosti a na¿emu

novému çlenovi mnoho spokojenÿch poslu-

chaçû.

esklarineƒák V
íƒa

P‡edstavili svoji novouinscenaci Pas-

tÿ‡ka (scéná‡ napsala podle Robinsona

Jefferse: Pastÿ‡ka putující 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, Veronika Jasanská, Pavla ¢efrno-

vá, Michaela Kolá‡ová, Mirka Krmelová).

Posbírali spoustu uznání a cen: Te-

reza Dvo‡áková získala cenu za hereckÿ
vÿkon v roli Pastÿ‡ky, Ji‡í Ka¿párek cenu

za hereckÿ vÿkon a za vÿrobu loutek, Jana

Mandlová cenu za scéná‡ kinscenaci, Jana

Mandlová a Karel ¢efrna cenuzareæii in-

scenace asoubor TLUPATLAPAzískal hlav-

ní cenu za inscenaci a p‡í mo postupuje na

národní p‡ehlídku konanou v Chrudi mi.

Zatê mito úspêchy stojí kus dob‡e od-

vedené práce, nad¿ení k divadu a umêní,

chuƒsesetkávat s ostatní mi a sdêlovat skrze
divadlo své my¿lenky.

Monika For manová
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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

Pozvánka na Pod lucernou s...

Jan T
om¿íçek- kolemsvêta nalodi a p‡es Af
riku domûnakole
5. kvêtna 1 9: 00 hod. Divadlo T
rám
Od mládí rád ces-

toval na kole a projel

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

VI I

na nêm hodnê zemí

Evropy. S kamarády

spoleçnê postavil pla-

zav‡eno

chetnici polárka, s níæ

13 - 17

se vydali nacestu ko-

lemsvêta. Poos mi mê-

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

ZU¢ SVITAVY
tel. 461 534 312

11. Ne 14: 00 hod. Ottendorferûv dûm

sících zakotvili na ji-

hu Afriky. TamseJan

Tomíçek rozhodl, æe cestu ukonçí, zûstane

v kapském Mêstê, bude pracovat a cesto-

vat na kole. Bêhemtémê‡ dvouroçního po-

bytu na¿lapal na jihu çerného kontinentu

Den matek

15. Çt 1 7: 30 hod. Koncertní sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer
19. Po 19: 00 hod.
kostel Nav¿tívení panny Marie

zhruba 25 tisíc kilo metrû. Dobrÿtrénink

Koncert absolventû

pro to, aby se utvrdil v p‡esvêdçení, æe se

vrátí domû na kole...

22. Çt 1 7: 30 koncertní sál ZU¢

Cesta z Kapského mêsta domû do Choc-

Æákovskÿ hudební veçer

nê, kde æije, mu trvala 5 mêsícû a 20 dní

a na kole za tu dobu od¿lapal 13 600 ki-

27. ùt 19: 00 hod. Ottendorferûv dûm

Koncert absolventû

lo metrû. Kto muje¿tê nutno p‡içíst asi

Nadace Josefa Plívy

p‡es Nubijskou pou¿ƒ a 1700 kmlodê mi

800 kmauty, kdeto bylo pro kolo nesjízdné

nebo kde bylo nebezpeçno, 600 kmvlakem

p‡es Asuánskou p‡ehradu a St‡edoze mní

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

mo‡e. Tedy celkem16 700 ¿ƒastnÿch kilo-

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

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

Kurz b‡i¿ních tancû
pro zaçáteçníky
Vede: Zuzka Vocásková

metrû.

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

P‡ihlá¿ky na tel: 604 413119

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176 873

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

29. - 31. Çt - So Nadace Josefa Plívy

Vÿstava exotickÿch rostlin

Ukázka vÿpêstkû kaktusû, sukulentních

a exotickÿch rostlin svitavskÿch pêstitelû.

Otev‡eno: 29. a 30. 5. od9: 00do 17: 00hod.

31. 5. od 8: 00 do 12: 00 hod.

Vÿstava bude doplnêna poradenskou sluæ-

bou pro náv¿têvníky a prodejemvÿpêstkû.

31. So 10: 00 hod. Nadace Josefa Plívy

Cesty po Jiæní Americe
p. Jiru¿eho - vyprávêní a promítání fil mu

M
ilan Báça

1. Çt sraz v 9: 00 hod. u ka¿ny na námêstí

Cílová cykloturistickájízda
do Javo‡íçka
11. Ne 8: 00 hod. St‡elnice DDM

St‡elecká soutêæ 11. roçník
 Májová cena VzPi 60,40 od
16. - 18. Pá - Ne

Soust‡edêní çlenû Zù a úçastníky LT
na TZ ve Svratouchu

24. So 10: 00 hod. DDM Svitavy

Keram
ické dopoledne
pro ve‡ejnost
Poplatek: 20,- Kç/ 1 osobu

24. So 9: 00 hod. Sraz p‡ed DDMSvitavy

Vÿlet K
lubu Korálkování
Orientaçní hra pro dêti a rodiçe

31. So 14: 00 hod.

Dendêtí u svitavskéhorybníka

MO KDU- ÇSLve Svitaváchsi Vás dovo-

jako podêkování za daræivota. Natoto set-

Vás p‡ipravily krátkÿ zábavnÿ program

domu. Srdeçnê zvou po‡adatelé.

luje pozvat u p‡íleæitosti DNE MATEK
na p‡íje mné setkání s dêt mi, které pro

kání s Vámi se tê¿í dne 1 1. 5. 2003
v 14: 00 hodin v sále v Ottendorferova

st rana

VI I I

KINO VESMïR

21. St

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. - 3. Çt, Pá, So

Hollywood, Hollywood

Fil movÿ klub:

Dal¿ích deset m
inut 1

tel.: 461 531 446

19: 30 hod.

USA 2002
Skrz naskrz. 24 hodin v Los Angeles. Jeden den

du çasu. První povídkovÿ l m nejslavnêj¿ích

reæisérû: Kaurs mäki, Erice, Herzog, Jarmusch,
W
enders, Lee, Kaige

Vstupné: pro çleny FK35,- Kç, ostatní 45,- Kç

od 12let

Reæie: Steven Soderberg

22. - 23. Çt, Pá

Brad Pitt a dal¿í. Ho‡ká komedie

Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 101 min.

8 M
ile

4. Ne

zpêváka Eminema.

19: 30 hod.

Sokoli

Island, Norsko, GB, Nê mecko 2002
Bÿt volní jako ptáci - není jen tak. P‡íbêh

o nové lásce, nadêji...

Scéná‡ a reæie: Fridrik Thor Fridriksson
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky

95 min.

Souçástí programuje krátkÿ ani movanÿ l m
Pavla Koutského:

Çty‡i lásky

19: 30 hod.

SRN, GB, ¢panêlsko 2002
Sedmp‡íbêhû uvízlÿch v zátoçinê drsného prou-

vtovárnê nasny. Julia Roberts, David Duchovny,

titulky

100 min.

19: 30 hod.

USA 2002
Kaædá chvíleje dal¿í ¿ancí. P‡íbêh rappového

Reæie: Curtis Hanson

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 106 min.
24. So

19: 30 hod.

Lesní chodci

ÇR, SR, Francie 2003
Je moæné zatoulat se z cesty vlastního osudu?

Ho‡káromance o lidech, ji mæje spoleçnÿ údêl

vyko‡enênosti...

V hlavní roli: Ji‡í Schmitzer

5. - 11. Po- Ne

19: 30 hod.

Pá, So 17: 00 hod. - zvlá¿tní kopie l mu

pro nesly¿ící!

Pupendo

ÇR 2003
Poselství budoucí mgenerací m. Nová celove-

çerní l mová komedie Jana H‡ebej ka a Petr

Jarchovského, inspirovaná povídkami Petra
¢abacha Opilé banány.

Bolek Polívka, Jaroslav Du¿ek, Eva Holubová,
Vil ma Cibulková a dal¿í
Vstupné: 60,- Kç

120 min.

12. - 13. Po, ùt

19: 30 hod.

Kurÿr

Francie, USA 2002
Pravidlajsou odtoho, aby se poru¿ovala. Akçní

Vstupné: 50,- Kç
25. Ne

95 min.
19: 30 hod.

Solaris

USA 2002
Co v¿echno bys obêtoval pro druhou ¿anci? Po

Andreji Tarkovskémdal¿í zpracování sci-románu Stanislawa Lema.

V hlavní roli: George Clooney

Scéná‡ a reæie: Steven Soderberg
Vstupné: 50,- Kç

od 12let titulky 99 min.

26. - 28. Po, ùt, St

Nikde v Africe

19: 30 hod.

Nê mecko 2001
Fil mová podoba novely Stefanie Zweigové.

Melodrama o æidovské rodinê, která v roce

1938 e migruje z Nê mecka do Keñi. Fil mzí-

komedie plná automobilovÿch honiçek, vraæed-

skal Oscara 2002 jako nejlep¿í zahraniçní

Reæie: Cory Yuen

Scéná‡ a reæie: Caroline Linková

nÿch p‡est‡elek a rvaçek...
Vstupné: 50,- Kç
14. St

od 12let titulky 92 min.

Fil movÿ klub:

19: 30 hod.

Karu Süda - Medvêdí srdce

Estonsko, Rusko, SRN, ÇR 2001
Romantické drama v extrémních podmínkách

sibi‡ské tajgy. P‡íbêh mladého Estonce, kterÿ
opou¿tí civilizaci a vydáváse za dobrodruæství m.
Reæie: Arvo Iho

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

titulky

k v êt 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 ‡

od 15let

15. - 17. Çt, Pá, So

118 min.

19: 30 hod.

Kameñák

ÇR 2003
Komedie Zdeñka Tro¿ky. Nep‡etræitá‡ada zná-

l m.

Vstupné: 60,- Kç od 12let titulky 141 min.

29. - 31. Çt, Pá So

50. Národní p‡ehlídka
amatérskÿch l mû
a videoprogramû

Filmy pro ¿koly:

14. - 15. St, Çt

S mradi

8: 15, 10: 15 hod.

Fil mo lidech, kte‡í o lásce nemluví, oni jí æijí.

Çeskÿ psychologickÿ l m o rodinê, ve které

mÿch a çasto drsnÿch vtipû- kameñákû. V¿e se

vyrûstají dva star¿í adoptovaní rom¿tí chlapci.

Hrají: Václav Vydra, Jana Paulová a dal¿í

çeské nenávisti.

18. - 20. Ne, Po, ùt

19. - 21. Po, ùt, St

odehrává vjihoçeském mêsteçku Kameñákov.
Vstupné: 50,- Kç

od 12let

100 min.

19: 30 hod.

Chyƒ mê, kdyæ to dokáæe¿

USA 2002
Pravdivÿ p‡íbêh skuteçného podvodníka. Kri mi-

nální komedie. Leonardo di Caprio, Tom Hanks

a dal¿í v retrokomedii z 60. let.
Reæie: Steven Spielberg

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 140 min.

Mezi mlÿnskÿmi kameny velké lásky a malé

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

1. - 3. Çt, Pá, So

Hollywood, Hollywood

Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 101 min.
5. - 8. Po, ùt, St, Çt
10. - 11. So, Ne

8: 15, 10: 15 hod.

ajeho p‡átel z produkce studia W
alta Disneye.

P‡ij me Mauglí pravidla lidského spoleçenství

neboje i své lidské kamarády zamêní za æivot
Vstupné: 25,- Kç

20: 00 hod.

Pupendo

ÇR 2003

Reæie: Jan H‡ebejk

Vstupné: 60,- Kç

120 min.

13. ùt

20: 00 hod.

Kurÿr

Francie, USA 2002

Reæie: Cory Yuen

Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky
14. - 1 7. St, Çt, Pá, So

Kameñák

Reæie: Zdenêk Tro¿ka

Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

ÇR 2003

od 12let

20. - 21. ùt, St

92 min.

100 min.
20: 00 hod.

Chyƒ mê, kdyæ to dokáæe¿

USA 2002

Reæie: Steven Spielberg

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 140 min.
22. - 23. Çt, Pá

8 M
ile

20: 00 hod.

USA 2002

Reæie: Curtis Hanson

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 106 min.
24. So

Solaris

20: 00 hod.

ÇR, SR, Francie 2003
Scéná‡ a reæie: Steven Soderberg

Vstupné: 50,- Kç

25. Ne

95 min.

20: 00 hod.

Lesní chodci ÇR, SR, Francie 2003
V hlavní roli: Ji‡í Schmitzer
Vstupné: 50,- Kç

95 min.

27. - 28. ùt, St

20: 00 hod.

Nêmecko 2001
Nikde v Africe
Scéná‡ a reæie: Caroline Linková

Vstupné: 60,- Kç od 12let titulky 141 min.

29. - 31. Çt, Pá, So

50. Národní p‡ehlídka
amatérskÿch l mû
a videoprogramû

P‡edstavenípro

Dal¿í ani mované pokraçování p‡íbêhu Mauglího

v dæungli?

USA 2002

Reæie: Steven Soderberg

Vstupné: 25,- Kç

Kniha dæunglí 2

20: 00 hod.

7. St

Klub dûchodcû

Pupendo

15: 30 hod.

Pro seniory neçleny Klubu dûchodcû: 30,- Kç

15. Çt

Kameñák

15: 30 hod.

Pro seniory neçleny Klubu dûchodcû: 30,- Kç

