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Dobrÿ den

27. 6. Revival Fest na Zahradê v Lánech

29. 6. Promenádní koncert Svitavské dvanáctky na námêstí

Prosí mseznamte se:

11. 7. koncert skupiny Divokej Bill na Za-

Program:

13. 7. Promenádní koncert Malohanaçka Vel-

6. 6.

26. 7. Benátská noc na Zahradê v Lánech

Svitavské letní slavnosti 2003:
1. 6.

8. 6.

Festival dêtskÿch dechovek na námêstí

koncert skupiny Kry¿tof na Zahradê

v Lánech

Vernisáæ vÿstavy Afrikaznámá nezná-

hradê v Lánech

ké Opatovice na námêstí

27. 7. Promenádní koncert Svitavanky Svitavy na námêstí

6. 9.
7. 9.
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Slavnost dechovÿch hudeb: po celÿ

den na námêstí

Pouƒ ke svatémuJiljí: na námêstí po-

uliçní divadla, kapely, kejklí‡i, ¿er-

mí‡i, kouzelník, ‡e mesla, houpaçky

a kolotoçe...jako loni a p‡edloni a za

rok zase...

Zmêna programu pochopitelnê vyhrazena.

Svitavskéletní slavnosti se stalysouçástí

na¿ehoæivota. ( Doufám). Od minuléhoroku

10. 8. Promenádní koncert Petru¿ky Morav-

po celéléto (a kousekjara). Vlastnê z diva-

lémdomê

16. 8. Çeskoslovenská párty na Zahradê v Lá-

tí zahrady do parku.

Fleret, Ivan Mládek a dal¿í...

22. 8. koncert skupiny Ready Kirken na Za-

rockovÿmi koncerty a párty.

dianti pouliçní divadlo na námêstí

24. 8. Divadelní Park: divadla a muziky v par-

mu- ‡íkal: To vás çeká horkÿléto!  Doufám.

Marie: Vysoko¿kokolskÿpêveckÿsbor

31. 8. Promenádní koncert Jevíçanky Jevíç-

kovic: L. Cherubini

4. 9.

v parku Jana Palacha

5. 9.

má v Mêstském muzeu

14. 6. koncert skupiny Kaderus Blues v Bí15. 6. Trnkobraní: po celÿ den na námêstí:
18. 6. divadelní spoleçnost Studna: Kome20. 6. koncert v kostele Nav¿tívení Panny
Pardubice a Symfonickÿorchestrz Bos-

22. 6. Divadelní park: Dramatická ¿koliçka

ská Chrastová na námêstí
nech

hradê v Lánech

del a koncertníchsálûjs me p‡i¿li na námêsLetos p‡ibylalánská Zahrada. S velkÿmi
Nêkdo mi - po p‡eçtení na¿eho progra-

ku Jana Palacha

I kdyæ ví m, æeto bylo my¿lenotrochujinak...

ko na námêstí

ré muzice divadle zábavê ani nemluvê.

mêstí

vámzdát ponêkud ne¿ƒastnÿm...

koncert skupiny Jo-Jo Band na nádivadlo Continuo na námêstí

Tê¿í mse! Sluníçka není nikdy dost. Ao dobVê‡í m, æe tento zpûsob léta nebude se
Petr Mohr

Brazilské a africké rytmy na zahradê muzea
U p‡íleæitosti zahájení vÿstavy AFRI KA

ZNÅMÅ NEZNÅMÅve svitavském muzeu

se bude uæjako souçást svitavskÿchletních
slavností konat na muzejní zahradê v nedêli

8. çervna po vernisáæi v 15 hodin koncert

skupiny TAM TAM BATUCADA ORCHEST-

RA. Jde o skupinu, hrající hlavnê strhující

brazilské samby, ryt my africké a kubánské,

která obohacuje na¿i hudební a taneçní scé-

nu o vÿraznou kapelu, vycházející z etnic-

ké hudby. Jejich vedoucí - Milo¿ Vacík - je
nejenskvêlÿ perkusista a bubeník, aletaké

skladatel a hráç narûzné etnické a bicí nástroje. Studoval u bubenickÿch mistrû Afri-

ky, Brazílie, Kubyi Severní Ameriky, sesvou
hudbou procestoval ‡adu zemí v Evropê, Af-

ricei Asii (sólovê koncertoval nap‡. v egyptské Káhi‡e). Spolupracuje s orchestry, big-

-bandy, hudební mi skupinami, vydal ‡adu
autorskÿch CD, po‡ádá seminá‡e (nap‡. na
Karlovê universitê v Praze çi Konzervato‡i

v Káhi‡e). Vÿraznou osobností skupinyje

také perkusistka a zpêvaçka Tereza Petrá¿o-

vá. Jako perkusistka hostovala se skupinou

Laura ajejí tyg‡i, hraje na etnické bicí ná-

to nedêlní odpoledne do horkÿch atempera-

Atak, pokud námvyjde poçasí, p‡enesemese

Blanka Çuhelová

stroje a africké, kubánské a brazilské perkuse.

TAM TAM

ORCHESTRA

mentníchjiæníchzemí a krásnê si to uæijeme.
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Od nepamêti k souçasnosti-XXI

na Vysoké Mÿto, kdecestouvypalovali mnohé

obce. Velitelemuherskÿch posádek se stal

setníkj ménemRybníçek. Tujej také zastih-

Po dobê husitské, hejt manuJeníkuz Meç-

sluæby v roce 1448, ale o nêkolik mêsícû

lazprávao s mrti krále Matyá¿e a Rybníçek

vá doba, o níæ nemáme æádnÿchzpráv. Sám

biskup revokoval své rozhodnutí a P‡eclav

æe králje v plnémzdraví. Tojiæ Matyá¿ovo

kova, kterÿzískal Svitavy v roce 1425, nastá-

Jeník se usídlil v opu¿tênémlitomy¿lském
biskupství, slovy Augusta Sedláçka, v paláci

biskupském, kdeæ si také hospodá‡ství podle
pohodlí svého z‡ídil. Mêsto bylo z‡ej mê po-

pozdêji se situace razantnê z mênila, kdyæ
Svitavy za od¿kodnêní ztratil. Co vedlo olo-

mouckého biskupa k tomuto aktuje snadné

si domyslet. Dluhy biskupství dosáhly astronomickÿch hodnot a ‡e¿ení mproblému by-

bez váhání zamí‡il k Brnu, kde se dozvêdêl,

vojsko v únoru 1469táhlo p‡es Svitavy a Litomy¿l do Çech. Slovy Palackého: Smrt a hrû-

za panovaly v¿ude, kudy nep‡átelé táhli... 
Uherskáarmáda pro¿la Svitavami vroce 1469

niçeno a nehrálo æádnou roli na politickém

la zástava hradu Mírova, mêsta Mohelnice

je¿têjednou.

Aæ kolemroku 1436se mêstaza nejasnÿch

berka. Biskup si pouze vyhradil moænost

a Mohelnicí roku 1468 byl uherskÿmi vojá-

k vojenskÿmúçelûm. O dva roky pozdêji,

jsap‡evezendo Záb‡ehu, tamskonal. Svitavy

markrabê Albrecht jej musel amnestovat.

tavy obsadil dræitel litomy¿lského panství

kému biskupu, ale z‡ej mê nedo¿lo kjejich

s P‡erove m, ale co bylo pomêrnê dûleæité

vali o vytvo‡ení ohromné pozemkové dræby

mohou p‡ijí mat Nejsvêtêj¿í Svátost pod
obouzpûsobou - tedy krevi têlo Pánê. Jakÿ

spadalai na moravskoustranu hranice. Zde-

nêk Kostka nechal ve mêstê opravit hradby

je zaznamenána dle zprávy Voka z Rosenber-

mêsta neví me. Vroce 1437 Svitavy opêt

ponechat za protisluæbu, kterou byla suma

ska o síle 500jezdcû u Svitav a v roce 1484

a hospodá‡skémkolbi¿ti st‡edovêkého státu.
okolností z mocnil husita Vok ze Sovince.

Obsadil je pravdêpodobnê vojensky, neboƒ

tí mzásahemporu¿il zemskÿ mír a moravskÿ
Ví me, æe Svitavy pat‡ily Vokovi spoleçnê

- Vok si vymohl, æe obyvatelé têchto mêst

ale ono sub utraque mêlo dopad na æivot

z mênily majitele. Stal sejí mdal¿í husitskÿ

a svitavského panství Jaroslavovi ze ¢el m-

p‡ístupu na Mírov, kterÿv¿ak nes mêl pouæít

v roce 1450, se opêt situace z mênila a Svi-

V bojích u hradu Zvole mezi Záb‡ehem

kyzranên Zdenêk Kostka z Postupic, kterÿ,

pak mêlypodles mlouvyp‡ipadnout olomouc-

Zdenêk Kostka z Postupic. Kostkové usilo-

vyplacení zestrany biskupství, ataksi syno-

ve vÿchodních Çechách, jehoæ okrajová çást

v zatí mní dræbê. Odtéto chvíle není posloup-

a biskup mu svitavské panství zamÿ¿lel

1000 kop gro¿û. Novÿ biskup Bohuslav

vé Zdeñka, Jan a Bohuslav mêsto ponechali

nost dræitelû Svitavzcelajasná. Roku 1478

gu p‡ítomnost pravdêpodobnê uherského voj-

vykoupil správce olomouckého biskupství

hejt man Pardus z Vratkova a Rychenburka,

ze Zvole (1454- 1457) uzav‡el v roce 1456

Jan Filipec mêsto od Je¿ka Svojanovského

kusil o totéæ u Litovle, byl zajat olomouckÿm

dræbê svitavského panství za 2000 uher-

ze mského soudu, kdy byl Je¿ek donucen

odvádêno 75 kop a souçasnê bude i zaji¿-

olomouckému biskupovi, kterÿse ujal správy

coæ mu u Svitavje¿tê pro¿lo, ale kdyæ se po-

s mlouvu se Zdeñkem Kostkou o doæivotní

z Boskovic. Stalo se tak na základê vÿroku
vÿkupné p‡ij mout. Mêsto tak opêt p‡ipadlo

biskupema odvezen do Rakous, odkud byl

skÿch zlatÿch, s tí m, æe mu bude roçnê

1440. Ve Svitaváchzatí mv roce 1439‡ádil

tên úrok P‡eclava, o nêmæ js me se z mínili

kÿ biskup Pavel z Miliçína (1434 - 1450),

æe Svitavy nikdy nebudou zneuæity v boji

vení v rámci biskupství a byly p‡içlenêny pod

kupského majetku, byl v¿ak v nedobré nan-

ství bude udræováno v dobrémstavu.

ního centra biskupskÿchstatkû bylatatam.

nout, postoupil úrok ze svitavského panství

a uherskÿmkrále m Matyá¿e m Korvíne m

vilegiumz roku 1486, kdy Matyá¿ udêlil

propu¿tên vÿmênou za Svitavy kolemroku
mor, jehoæ zûstal Pardus u¿et‡en. Olomouc-

jemuæ se sice vrátila çást rozvráceného bis-

çní situaci a hledaje cesty, jakz krize vyb‡ed15 kop gro¿û P‡eclavovi z Petrovic. P‡eclav,

jenæ pat‡il k velkÿmvê‡itelûmolomoucké-

ho biskupa, dostal mêsto ve správuza vêrné

vÿ¿e. Dal¿í mi podmínkami s mlouvy bylo,

proti biskupovi ajeho p‡ívræencûm a panBêhe m válek mezi Ji‡í m z Podêbrad

v roce 1468 byly Svitavy uherskÿm voj-

skem, jdoucí m s mêrem od Poliçky, vyloupeny a silnê po¿kozeny. Odtud pak odtáhli

nejpozdêji kolem roku 1486. Situace byla

pro Svitavy nep‡íznivá, ztratily totiæ posta-

mírovské panství a pûvodní funkce správ-

Poslední listinnÿ doklad z této dobyje pri-

Svitavámprávo vÿroçníchtrhû, coæ p‡edznamenalo hospodá‡skÿrozkvêt mêstav 16. sto-

letí, ale jinak se je¿tê v roce 1587 psalo
o mnohazpustlÿch domekz období husit-

skÿch a uherskÿch válek. Navíc ude‡ila
v roce 1495 morová pohroma, která se poté
nêkolikrát opakovala.

Radoslav Fikejz

Publikace

Svitavy
vçera a dnes
Protoæe se stále objevují dotazy, kdeæe
je moæné zakoupit fotograckou publikaci

Svitavy vçera a dnes, kterou vydalo svi-

tavské muzeum konce mloñského roku,

odpovídám: Knihaje v prodeji buâ p‡í-

mo v Mêstské m muzeu a galerii, nebo

Informaçní m centru Svitav na námêstí.

Na obou místech mûæete zakoupit i dal¿í

publikace o historii a osobnostech na¿eho

mêsta, jako nap‡. Vlastivêdu moravskou

- Moravskot‡ebovsko a Svitavsko, Svi-

tavy na starÿch pohlednicích, Oskar

Schindler 1908- 1974, Valentin Oswald

Hrad M
írov z roku 1834, litograe A. Kunikeho.

Ottendorfer 1826- 1900 atp.
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Putovánípo ‡ece Svitavê IV
Vraƒme se v na¿emputování do míst, kde

ústí Bledulçí potok, ¿í‡ka ‡eky dosahuje

150cms hloubkou 16cm(r. 1999), protéká

ol¿inou se ælutê kvetoucí prvosenkou vy¿¿í.

Na okraji ol¿in aloukyje betonovÿ most s ne-

zpevnênÿm povrchem polní cesty. ”eka pro-

téká uprost‡edlouky pod hájovnou, zahrád-

ká‡skou kolonií a zpravav nadmo‡ské vÿ¿ce
456 metrû ústí do ‡eky dal¿í pramennÿ p‡í-

tok protékající Javorníkem, zde vytvá‡í ryb-

ník s p‡ítokempramenící mv obci ve vÿ¿ce

Vel mi zají mavÿm materiálemo ‡ece Svi-

tavêje práce profesora Roçka, kterÿzhotovil
pomêrnê podrobnÿpopis ‡eky Svitavyodpra-

mene aæ po ústí vletech 1926 aæ 1931. ”eku

Svitavurozdêlil do nêkolika úsekû, p‡edev¿í m

podle z mên povahytoku a vody. Jak hodnotí
první úsek od pramenûv Javornickémlese?

Vodaje çistá, nekalí se ani po de¿tích, çirá

níka k hájovnê. ¢í‡ka ‡íçky dosahuje 70 cm

bliænê 200 metrû od posledního mostu po

Vletních mêsících se voda ztrácí p‡i-

toku ‡eky Svitavy, zde je ke sledování toku

regulován místy betonovÿmi skruæemi, jinde

lep¿í volitjarní nebo podzi mní mêsíce, kdy

P‡i ‡íçce roste kop‡iva dvoudomá, mochna

znaky ‡íçního koryta nás dovedou údolí m

je dno tvo‡eno jílem a opukovÿmi kameny.

alespoñ podmáçená zemina a nepatrné ná-

husí, kuklík potoçní atd. Vodaje çistá a pH

luk k chatê na okraji lesa a pak dále na

tyse setkáme se sesuvy pûdy a drobnÿmi kas-

a Javorníke m, kde v opuce ajílu ve vÿ¿ce

dnê. ¢í‡kase pohybuje kolem40cmp‡i hloub-

znat nejvÿ¿e poloæenÿ pramen ‡eky Svitavy.

se pohybuje v roz mezí 6,5 aæ 7,5 stupnê. Mís-

kády vytvo‡enÿmi çinností vody vjílovitém

ce 10 c m. Tok se náhle prudce stáçí doleva

Staré fotografie z muzea
Sklenêná fotodeska, kteroujsemvybral

pozdêji ¢rámkova a na krátkou dobu i Jana

vuje ulici na samémp‡edmêstí Svitav s novê

poslední postavenou najiæní mokraji mêsta.

aæ na nêkolik detailû vûbec nevypadá histo-

a U Stadionu sice na plánu mêsta z první

ci v nové svitavské çtvrti Na Vêjí‡i. Zatí m

zakresleny byly, ale bez postavenÿch domû.

ricky. Spí¿e p‡ipomínájen o nêco star¿í uli-

Nachází me se mezi obcemi Javorník a Kukle

u kamenného mostu z roku 1926.

s nepatrnÿmælutavÿmnádechem.

a hloubkykolem10cm. Uprost‡edloukyjetok

postavenÿmi rodinnÿmi domky a prakticky

k státní silnici vedoucí z Litomy¿le do Svitav.

okolo 476 metrû.

P‡es ‡eku vede p‡edposlední most z Javor-

jako námêt tohoto pozastavení, námp‡edsta-

s t r a n a III
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úpatí Javornického h‡ebenu mezi Kukelemi

p‡ibliænê 500 aæ 520 metrû mûæeme roze-

Jan Richtr

a takse mohoustavebníci po celodenní práci

scházet a spláchnout prach ze stavby, vædyƒ
do podzi mu budou uæjejich domy pod st‡e-

chou. Ale cota pravá stranafotodesky? Zde

Masaryka. Ale vtomroce 1923 bylatato ulice

je vidêt jen chodník, po kterém kráçí s ná-

Ty dvê následující, dnes Kapitána Nálepky

stavitele Zenka ve vile, co není nafotograi,

poloviny dvacátÿch let uplynulého století

kupemsleçna Hedvika, která slouæí u pana

takjako bloky mêstskÿch çinæovních domû,

stojících tujiæ té mê‡ deset let. To by byl

v¿ak námêt na dal¿íjiné prohlíæení. Ve svém

Za ni mi se rozkládalalouka a pak Portelova

fotograckém srovnávání jsemto s místem

jsemji pro to na¿e porovnávání nevybíral,

s fotbalovÿmh‡i¿têma tenisovÿmi kurty.

ta Hedvika? Místo nítu u chodníkustálajen

ani nijakzají mavá. Aæ nyní, kdyæjsemsi des-

kud vzdálili. Tak tedy zpêt k ní. Za novou

jetéæ bez zelenê stromû a v dálce vidí me, æe

se tam nêkteré domky teprve staví. Dlouho
neboƒ po ní dennê chodí ma tak mi nep‡i¿la

cihelna v místech dne¿ního stadionu Míru
Av¿ak to uæ js me se od fotograe ponê-

zábêru v tomto p‡ípadê têæké nemêl. Jen co

stará ¿kodovka pana Vrány. Ale vzápêtí se

mi tu objevila sleçna Petru¿ka, prodavaçka

ku znovu proti svêtlu prohlíæel a opravoval

silnicí stojí rodinné domkys lichÿmi çísly.

z blízké samoobsluhy, se svojí kamarádkou,

uvedenjejí pûvodní název Beethovenglasse,

nesl çíslo 7 a byl první mv ulici, neboƒ çísla

asi poda‡ilo. No, posuâte sami.

její odlepenÿ papírovÿrámeçek. Byl na nêm
tedy Beethovenova ulice, ale podstatnêj¿í byl

zapsanÿrok 1923. Toznamená, æe sní mekje
uæ os mdesát let starÿ. Dne¿ní název Pavlo-

vova ulice ( poruskémvêdci v oblasti nervové

soustavy a podmínênÿchreflexû) je v¿akjiæ
çtvrtÿpotompûvodní mpodle hudebního velikána. Poroce 1945sej menovala ¢olochovova,

Ten rohovÿ s plotem, kterÿ je tu dodnes,

p‡ed ní mje¿tê nestála. Zmênil jen trochu

podobu oken a st‡echy ajinÿje také sloup
mêstského osvêtlení. Novotou svítí i dal¿í

a tak se mi to srovnání nakonec p‡ecejen
M
ilo¿ Vanêk

V minulémçísle Lucerny se objevila tis-

následující dvojdomky aæ po çíslo 25, v dál-

ková chyba v názvu ulice. Správnÿ název byl

ví. Ale nová hospoda u pana Christelyho

çiny Uplavebníhorybníka. Tímsetedyomlou-

ceje vidêt, æe se ty budoucí zatí mje¿tê sta-

(pozdêji U Blaæíkû) na konci ulicejiæ stojí,

Schwemmteichgasse, tedyv p‡ekladuz nêm-

váma uvedenou chybu napravuji.

M
. V
.

st rana I V
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Takové obyçejné vêci
Zelenájetráva, rostlinstvo, zelené by-

ly hradçany, vojenské sukno, zelenájsou
auta a vûbec nás tato barva obklopuje na

kaædémkroku. ”íkáse, æezelená uklidñu-

je, snad právê proto, abych vás nerozçílil,

publikoval jsemsní mek schodi¿tê Zelené

lékárny.

Známí mi ‡íkali, abych koneçnê na¿el

nêco têæ¿ího, co by na první pohled nepo-

znali. Vædyƒ do lékárny buâ chodí, nebo
kolem ní jdou kaædÿ den do práce. Nojo,

ale ne kaædÿ chodí do práce kolem m‡íæí

a plotû a vûbec ne kaædÿ si v¿í má, kole m

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

OSOBNOST OSKARA SCHI NDLERA

• • • •

çeho jde. Já jsem nap‡íklad v Zelené lé-

kárnê nikdy nebyl, takjsemani nevêdêl, æe

8. 6. - 31. 8.

k tomuto seriálu vyuæívám, pro¿el Svitavy,

Vÿstava fotograí, trofejí a dokumentû ze

Ná¿ fotograf, pan Fochler, jehoæ album

hledaje obyçejné vêci, témê‡ celé. Zjeho
dílny pochází i následující sní mek. ”ek-

nu vám, æe kdyby ne mêl na fotce zezadu

identikaçní text, museli bychoms çlán-

ky skonçit. Z va¿ich ohlasû ale ví m, æe by

to byla ¿koda.

-rf-

Pozvánka na vÿstavu

AFRI KA ZNÅMÅ NEZNÅMÅ

nejvêt¿í pou¿ƒ na zemêkouli - Sahara. Od-

Vernisáæ: nedêle 8. 6. v 15 hodin, v zahradê muzeazahraje africké a brazilské ryt my

a národû Bantu. Afrika má bohatou historii

8. 6. - 31. 7. 2003

V¥STAVY

tamje taková m‡íæ.

dêluje bílou Afriku, osídlenou p‡edev¿í m

AFRI KA ZNÅMÅ NEZNÅMÅ

svêtadílu, do kterého se mnozí z nás nikdy
nepodívají.

Vernisáæ: 8. çervna v 15 hodin

Vzahradê muzea zahraje TAM TAM BATU-

CADA ORCHESTRAz Prahy

Otev‡eno: dennê m
i mo pondêlí 9- 17,

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

a také z mínênétrofeje a rûzné africké so¿ky

a amulety. Ve chvíli, kdy pí¿ututo pozván-

ku, jsemsamazvêdava, co v¿e se námk této

vÿstavê poda‡í shromáædit (kromêfotograí

Araby, od çerné Afriky s národy Sudánu

- ty se uæ samoz‡ej mê v souçasné dobê p‡i-

a pro nás vel mi zají mavou a exotickoufau-

v nedêli 8. çervna v 15 hodin, na zahradê

se zde homo habilis nauçil chodit vzp‡í me-

ru TAM TAM BATUCADA ORCHESTRA.

jsou pro vêt¿inu z nás dobou dovolenÿch,

ajazykûlzejen stêæí postihnout.

hlavnê strhující brazilské samby a také

poçine na své chaloupce daleko od lidí,

fotograí charakterizujících p‡edev¿í maf-

TAM TAM BATUCADA ORCHESTRA

Zaçíná turistická sezóna. Letní mêsíce

odpoçinku, cestování. Nêkdo si nejlépe od-

jinÿ procházkami po lese, nêkdo u vody
s kníækou v ruce, jinÿ s pohorkami na no-

hou na krásnÿch çeskÿch horách, jinÿ

v malebnÿchjiæních Çechách na kole nebo

‡ece, jinÿ .... Jinÿ se toulá po místech, na
která se vêt¿ina z nás jentak nedostane.

Co takhle Afrika? P‡iznámse, æejsem

(jako asi vêt¿inaz vás) v Africeje¿tê neby-

la a z‡ej mê asi ani nebudu. I kdyæ - proç
vlastnê ne? ”íká se - nikdy ne‡íkej nikdy.

Jsou kole m nás ale lidé, kte‡í do tohoto

- pro nás exotickéhosvêtadílu-jezdí çasto.

Ze svÿch cest si p‡iváæejí fotograe místní

krajiny, rostlin, zvê‡e ataké trofeje zví‡at,

které zde- zcelalegálnê a za podmínek p‡e-

depsanÿch místní legislativou - loví. Roz-

hodli js me se spolu s ni mi p‡edstavit vám
Afriku tak, jakji neznáte. Jako druhÿ nej-

vêt¿í svêtadíl zemê zaují má Afrika pêtinu
pevninského povrchu. Charakterizuje ji

málo çlenité pob‡eæí atrojúhelníkovÿ tvar

najihu s lichobêæníkemna severu. V Afri-

ce nalezneme v¿echny tropické krajinné

a podnebné pásy. T‡etinu Afriky zaují má

nu a flóru. P‡ed více neæ t‡emi miliony let
nê a dne¿ní mnohotvárnost národû, kmenû

pravují). Letní vÿstavu zahájí me spoleçnê
muzea nás po vernisáæi çeká koncert orchest-

Tenjs me nevybrali náhodou. Hraje totiæ

Na vÿstavê najdete na 200 barevnÿch

ryt my kubánské a africké. Atak se máme

rickou krajinu s její kvêtenou a zví‡enou

Blanka Çuhelová

p‡i té çervnové nedêli urçitê na co tê¿it.

çe rv 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
Bílÿ dûm
:

Ji‡í M
ikuleckÿ:
Kreslenÿ humor

Svitavské letníslavnosti

1. Ne 10: 00hod. Námêstí Míru- ufontány

15. Ne 14: 00- 22: 00hod. Námêstí Míru

24. ùt 1 7: 00 hod. Divadlo Trám

Trnkobraní

tické ¿koliçky. Bêhemveçera vystoupí t‡ídy

Agentura Publikum Zlín:

Starobrnofestival dobré nálady- p‡edkolo
Trnkobraní

- vystoupení skupiny Bobr a Motÿl

- soutêæ pivovaru Starobrno

- BANJO BANDIVANA MLÅDKA

- exhibiçní vystoupení dræitele svêtového

rekordu v pojídání ¿vestkovÿch knedlíkû
Rostislava ¢irmera a Tomá¿e Tesa‡e

- seminále soutêæe v pojídání ¿vestkovÿch
knedlíkû- boj o postup na Vizovickétrnkobraní

- Fleret a Jarmila ¢uláková

2. Po 19: 30 hod. Bílÿ dûm

- prvních 300 piv zdarma

Jakub S molík

Koncert çeské country - popové hvêzdy.

Vstupné: 100,- Kç

6. Pá 20: 00 hod. Lánská zahrada

Kry¿tof

Celé dvouhodinové showzakonçené velkou

autogramiádou.

Vstupné: 150,- Kç na místê, 120,- Kç v p‡ed-

prodeji v IC

7. So 19: 30 hod. Divadlo Trám

Soubor Tlupatlapa D¢ Svitavy:

Pastÿ‡ka

- disco show moderátorarádia Kiss Publikum Petra Zakopala

Programuvádí Zdenêk Izer

18. St Námêstí Míru - u fontány

Ko medianti

16: 00- 18: 30 první blok
- spanilájízda mêstem

- muzika - Koñmo

- kejklí‡ské p‡edstavení

- muzika

- pohádkové divadelní p‡edstavení - Teátr
Víti Marçíka

19: 15- 20: 45 druhÿ blok
- spanilájízda mêstem

- muzika

- krátké divadelní p‡edstavení

P‡edstavení na motivy knihy Robinsona

- muzika

Vstupné: doborovolné

21: 15- 23: 00 t‡etí blok + muzika
- p‡íprava divákû na Elektrické divadlo

Jefferse Pastÿ‡ka putující k dubnu.

- kejklí‡ské p‡edstavení

- Elektrické divadlo uvádí - Dlouhÿ, ¢irokÿ a Bystrozrakÿ

- ohñové p‡edstavení
20. Pá 20: 00 hod.
Kostel Nav¿tívení P
. Marie

SO Boskovice a VUS Pardubice

Luigi Cherubini:

Requie mc moll

Bliæ¿í informace na http://vus. upce. cz
Vstupné dobrovolné

8. Ne 15: 00hod. Mêstské muzeumagalerie

Afrika známá a neznámá
Dokumenty, fotograe, trofeje

Zahraje TAM- TAM ORCHESTRA
Vernisáæ vÿstavy

14. So 20: 00 hod. Bílÿ dûm

Kaderus Blues

Zahájení Olympiády mládeæe

Slavnostní ukonçení ¿kolního roku Drama-

s ukázkami své práce: BUBLINKY(nej mlad-

¿í dêti - p‡ípravnát‡ída), TYG”I (indiánská

Program:

Pro menádní koncert

Festival dêtskÿch dechovÿch hudeb

Malé TRÅMTADYJÅ

ukázka), PI RÅTI (p‡edstavení PirátJosef),

VENDELïNI (ukázka z p‡edstavení Domeçek s mutku).

Souçástí budetaké p‡edávání vysvêdçení.
25. St 1 7: 00 hod. Divadlo Trám

Velké TRÅMTADYJÅ

Slavnostní ukonçení ¿kolního roku, kde vy-

stoupít‡ídy: BRUNCVïCI (ukázkaz p‡edstavení Havrane z kamene), BED”ICHOV
...

(ukázkaz p‡edstavení Co dûmdá), sólové vÿstupy.

Souçástí bude p‡edávání vysvêdçení.

27. Pá 19: 30 hod. Divadlo Trám
Soubor Tlupatlapa D¢ Svitavy:

Pastÿ‡ka

P‡edstavení na motivy knihy Robinsona

Jefferse Pastÿ‡ka putující k dubnu.
Vstupné: doborovolné

27. Pá 19: 45 hod.
Kostel Nav¿tívenní Panny Marie

Dalibor - koncert
Vstupné dobrovolné

27. Pá 20: 00 hod. Lánská zahrada

1. REVIVAL FEST
29. Ne 14: 00 hod.
Námêstí Míru - u fontány

Pro menádní koncert
Svitavská dvanáctka

P‡edstavení pro ¿koly

11. - 12. St, Çt 8: 30 a 10: 15 hod.
Divadlo Trám
Divadlo na cestê Liberec:

O chytré horákyni

Na motivy pohádky Boæeny Nêmcové na-

psal Jan Bílek.

Pohádka o chytré Mance, která si svou

20. - 22. Pá- Ne Divadlo TrámSvitavy
a ParkJ. Palacha Svitavy

láskou a dûvtipemzískala srdce nejen

(vede absolventka JAMU Brno - A. Krato-

hereckému umêní nic dluæna. Pûvabnê

Æonglovací dílna

pana hrabête.

Eva Kelemenová nezûstávásvémuloutko-

chvílová)

zinscenovanou pohádkou potvrzuje, æe

22. Ne 15: 00 hod.
ParkJ. Palacha Svitavy(v p‡ípadê ¿patné-

ku a ví, co sejí líbí a çí mji zauj mout.

Divadelní park

Délka p‡edstavení: 45 minut

lování a step)

Vstupné: 15,- Kç

ho poçasí - divadlo TrámSvitavy)

(ukázky kurzû Dramatické ¿koliçky- æong-

divadlo Nacestê dob‡ezná dêtskou du¿içVÿprava: Miroslav Los

Hraje: Eva Kelemenová

Doporuçeno: M¢ a 1. - 2. t‡ídy Z¢

st rana
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Starobrno festival dobré nálady

- p‡edkolo trnkobraní
bude p‡ipravena velká soutêæ s pivovarem

Nasvitavskémnámêstí Míruse v nedêli

15. çervna uskuteçní pozoruhodná akce.

Zlínská agentura Publikum, která po‡ádá

legendární Vizovické trnkobraní, p‡iváæí
do Svitavjeden ze ¿esti dílû svého Festi-

valu dobré nálady. Jak uæ podtitul akce

- p‡edkolo Trnkobraní - napovídá, ‡eç ne-

budejenomo muzice alegraci, alei o ¿vest-

Starobrno. Program uvádí známÿ komik
Zdenêk Izer.

Starobrno festival dobré nálady - p‡ed-

kolo Trnkobraní zaçíná ve 14 hodin. Vstupje

zdarma. Podrobnêj¿í informace najdete na

internetové stránce www.trnkobrani. cz.

kách. Vrámci festivalutotiæ probêhne

se m
inálové koloznámésoutêæe v pojídání ¿vestkovÿch knedlíkû. Kaædÿ, kdo
má dobrÿ apetit a chuƒ dokázat si svoje

pojídaçské schopnosti, mûæe se p‡ihlásit

u po‡adatelû akce p‡í mo na místê a zkusit

své ¿têstí. Vítêz postupuje do srpnového vi-

zovického nále.

Programfestivalu dobré nálady bude

vel mi nabitÿ. Vjeho rámci vystoupí Banjo
BandIvana Mládka s Milane mPitkine m,

Fleret s Jarmilou ¢ulákovou, Bobr a motÿl.

Ve spoleçné exhibici se p‡edstaví dva nej-

vêt¿í ¿ampióni knedlíkové soutêæe - To-

Poezie æije

V dubnu probêhla krajská recitaçní
soutêæ Dêtská scéna v Pardubicích, které
se zúçastnilyi recitátorky z Dramatické
¿koliçky Svitavy(podpedagogickÿmvedení mJany Mandlové a Moniky Formanové).
Abyly vel mi úspê¿né. V první kategorii
(2. - 3. t‡ídy) zvítêzila(do národního kola
tato kategorie nepostupuje) Magdaléna
Lnêniçková, druhá byla Eva Mokrá (tu
p‡ipravovala maminka, která bylai autorkoutextu). Vt‡etí kategorii (6. - 7. t‡ída)
zvítêzila a do národního kola Dêtské
scény postoupila Tereza Chybová. Akoneçnê ve çtvrté nejstar¿í kategorii (8. - 9.
t‡ída) zvítêzila a na národní p‡ehlídku
Dêtská scéna postupuje Jíña Homolová,
nat‡etí mmístêse umístily Veronika Kubová a Gabriela ¢i mková(tasijedenze dvou
textû p‡ipravovala sama). Soutêæe se dále
zúçastnily a se ctí reprezentovaly- Kate‡ina ¢i mková, Zdeña Bene¿ová, Andêla
Ovadová, Markéta Petrová a Dominika
Stolárová. V¿emvel mi dêkujemeza poctivê odvedenou práci.
Monika For manová

má¿ Tesa‡ a Rosƒa ¢irmer a pro diváky

Otvíránístudánek znêlo na festivalu v Nêmecku
Vprvních kvêtnovÿch dnech se Pêveckÿ
sborIuventus Svitavyzúçastnil mezinárodníhosborovéhofestivalu Sine Musica Nulla
Vita v nêmeckémEgeln. Druhÿroçník mezinárodnê obsazené sborové p‡ehlídky ve
spolkové ze mi Sasko- Anhaltsko tradiçnê
hostil nejen sbory místní, ale také sbory
zjinÿchevropskÿchzemí, nap‡íkladz Çeské republiky a Ruska.
Iuventus vystupoval celkemt‡ikrát v mêstskémkostele v Egelna v evangelickÿchkostelech v Meisdorfu a ve W
esteregeln. At mosférav¿echvystoupení bylavel mi p‡íjemná
také proto, æe svitavskÿsborzpíval v Egeln
jiæ po çtvrté a má tam‡adu let své stálé

çe rv e n 2 0 0 3
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publikum. Proleto¿nífestival obohatil Iuventus svûj repertoár o swingové skladby, které
posluchaçi odmênili bou‡livÿmpotleskem.
Vrcholemkoncertû bylo provedení skladby Bohuslava Martinû na ver¿e Miloslava
Bure¿e Otvírání studánek. Podêkování pat‡í Základní umêlecké ¿kole ve Svitavách
- uçitelkámKarolínê Bene¿ové, Laâce Blajdové, Lence Fikejzové a Veronice Plívové,
violistce ¢árce Ho‡ínkové, Sebastianu Hengste mannovi a çlenkám pêveckÿch sborû
Gaudiuma Iuventus.
Ti v¿ichni se podíleli na úspêchu çeské
hudby v zahraniçí.
Vêra Bure¿ová, sbor m
istr

ST”EDISKO KULTURNïCH

SLUÆEB MëSTA SVITAV PO”ÅDÅ

KURZY TANCE

A SPOLEÇENSKÉ V¥CHOVY
PODZIM - 2003

13 lekcí po 3 vyuçovacích hodinách, z toho

2x prodlouæená, 1x discotance a vêneçek.

Kurzy budou probíhat od 11. zá‡í 2003
vædy ve çtvrtek od 18: 30 hodin ve velkémsále Bílého domu ve Svitavách.

Vyuçuje Taneçní klub ELLIS Svitavy

Cena celého kurzuje 700,- Kç

Hlásit se mohou páryi jednotlivci.

Podmínkouje dovr¿ení 16ti let úçastníkû!

Nauçíte se základûmstandartních, latin-

sko-americkÿch, dæezovÿch, diskotékovÿch

tancû a taneçní mhrám, získáte nové zna-

losti a nové p‡átele, stanete se suverénní mi

mladÿmi lidmi, schopnÿmi dob‡e se chovat

p‡i kaædé p‡íleæitosti.

Zápis do kurzû probêhne po platbê v hoto-

vosti od 18. çervna do 11. çervence a od
18. srpna do 11. zá‡í 2003 na adresách:
Bílÿ dûm, T
. G. M. 26, Svitavy

tel: 461 535 220 od 8: 00 do 15: 00
SKS, Purkyñova 17, Svitavy

tel.: 461 535 058 od 7: 00 do 14: 00

P‡ihlá¿kaje závazná a odhlásit se lzejen

z váænÿch zdravotních dûvodû.

Pravdêpodobnétermínylekcí: 11. 9., 18. 9.,

25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10. - 1. prodlouæePêveckÿsbor Iuventus Svitavy na mezinárodnímsborovémf
estivalu v Egeln.

ná, 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11.

- 2. prodlouæená, 27. 11., 4. 12. - vêneçek

çe rv e n 2 0 0 3
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Máchova alej ç. 1,
568 02 Svitavy
tel. 461 533 295, fax:
461 514 715
www
. booksy. cz
e- mail:
knihovna @booksy. cz

Chrámovÿ
PS Vox angelorum
v Rakousku
Pêveckÿsbor Voxangelorum, kterÿletos na
Organizáto‡i námzajistili vÿborné ubypodzi moslaví desetiletéjubileumsvého trvá-

tování v Biskupskémseminá‡i, kde sídlí chla-

festivalu dêtskÿch a mládeænickÿch chrámo-

v areálu seminá‡e na dvou p‡ilehlÿch h‡i¿-

ní, se od 1. do 4. kvêtnatohoto roku zúçastnil

vÿch sborû Pueri cantores Austriae v ra-

kouském Grazu( ¢tÿrském Hradci), konaném

Vÿpûjçní hodiny :

VI I

p‡i p‡íleæitosti Dnû evropské kultury, jejichæ

pecké gymnáziuma konvikt, sportovní vyæití

tích a v kryté m bazénu i prohlídku centra
a pamêtihodností mêsta Graz.

Vyvrcholení mcelé akce byl spoleçnÿzpêv

PRO DOSPëLÉ
Po- St
9- 17

PRO DëTI
Po - St
13 - 17

je Graz pro rok 2003 hlavní m mêstem.

v¿ech zúçastnênÿch v Dómu na slavné m¿i,

Pá

Pá

festivalu, se zúçastnilo celkem10sborû, m
j.

z italského Brixenu, rakouského Salzburgu

populární m¿i Spatzenmesse W
. A. Mozarta,

dvojsborové moteto H. Schütze Lobe den

Svitavskÿsbor Vox angelorum se úçast-

nÿchsborovÿchdêl. Aplaus do posledního mís-

Çt

zav‡eno

9- 17

So

9- 11

Çt

zav‡eno

13 - 17

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

Leto¿ního, v po‡adíjiæ 18. roçníkutohoto

çi Grazu anebo nêmeckého Halle a. d. Saale.

nil podobné akcejiæ pot‡etí, ve vel mi tvrdé

konkurenci obstál vÿteçnê a velice dob‡e re-

prezentovaljak mêsto Svitavy, taki svitavskou

VI. základní¿kola
Poslední zvonêní

10. 6. 2003, 1 7: 30 hod., Bílÿ dûm

Základní ¿kola Felberova Svitavy vás zve

na vystoupení pêveckÿch sborû.
Program:

1) Admirál Franklin - hudební sekce historického krouæku - PhDr. M. ¢trych

2) Zvoneçek Mgr. J. Vlçková

tel. 461 534 312

5. Po 16: 30 a 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Taneçní akade m
ie

ve Stadtpfarrkirche na hlavní t‡ídê v centru

ZU¢ Svitavy

10. ùt 19: 00 hod. Divadlo Trám

Absolventskÿ koncert
11. - 12. St, Çt Bílÿ dûm

Vystoupení taneçního oboru
pro Z¢, M¢, S¢

12. St 17: 30 hod. koncertní sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

19. Çt 1 7: 30 hod. koncertní sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

Závêremchci j ménemsboru Vox angelo-

rumpodêkovat Mêstu Svitavy za nançní p‡í-

p‡ijati starostou ¢tÿrského Hradce, diecézní m

dal¿í m sponzorûm, aƒ p‡ispêli jakoukoliv

minoritského klá¿tera. V¿ichni zpêváci byli

biskupematéæ hejt manem¢tÿrskav sídletamní vlády, kde spoleçnê zazpívali nêkoliksborû.

Zpêv z ochozû starobylého parlamentu v poç-

spêvek na pokrytí nákladû na cestu a v¿em
nançní çástkou, bez níæ bychomtak nanç-

nê nároçnou akci nemohli uspo‡ádat.

M
ichaela Sedláçková

a Mgr. Franti¿ek Boçek sbor m
ist‡i

tukolem350 mladÿchzpêvákû byl strhující.

Nadace Josefa Plívy

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

e- mail: nadace @svitavy. cz

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

26. - 29. Çt - Ne

Fotograe, mapy, statistické údaje atd.
Potrvá do víkendu 13. - 14. çervna - referenda o vstupu ÇR do Evropské unie.

Evropské setkání m
l. latelistû

16. - 29. 6.

i skenování s p‡inesenÿch fotograí na o-

Vÿstava malí‡e a graka
V
. Soboty - autor loga, razítka a dopisnic (dennê 8- 18 hod.)

P‡edprodej vstupenekod20. 5. 13: 00- 16: 30

Zápis do taneçního oboru

uskuteçní v çervnu p‡í¿tího roku v Kolínem

mêsta a druhÿ v nádherném barokní m sále

- Po¿tovní p‡epáæka s prodejem dopisnic
k setkání a pamêtníchlistû V
. Soboty

- Personalizovanáznámka- moænost focení
ciální známku Kç 6,40 Rûæe na Prahou

(tiskovÿlist o 9 známkách = Kç 155,60)

- autogramiáda malí‡e a grafika V
. Soboty

Dûm dêtí a mládeæe Paleta

v kancelá‡i ¿koly

10. ùt 15: 00 - 1 7: 00 hod.
Taneçní sál ZU¢

Vrací me se z Grazu s pozvánkou na ce-

nad Rÿnem.

Náplñfestivalu bylavel mi bohatá, zpívali

Vÿstava o Evropské unii.

ZU¢ SVITAVY

zvyklosti z podobnÿch m¿í u nás nevídanÿ.

js me na dvou koncertech: první se uskuteçnil

nÿmve Svitavách

Vstupné dobrovolné

tazaplnêné katedrály byl nekoneçnÿa na na¿e

losvêtové setkání Pueri cantores, které se

4) Hlásek Mgr. Helena Saxová

Sdruæení pro pomoc mentálnê postiæe-

Herren, Meine Seele a nêkolik dal¿ích nároç-

‡í mskokatolickou farnost.

3) Çervánek Mgr. K. Sax

5) P‡edání vÿtêæku ze ¿kolní sbêrové akce

kdejs me provedli známoua v Rakouskuvel mi

Lan¿krounská 4, Svitavy, tel. : 461 533 743
e- mail: dd m @dd m. svitavy. cz, http: // www. dd m. svitavy. cz

7. So

11. St 16: 00 hod. Rybník Rosniçka

Orlickÿmpodhû‡í mna kole

Ve‡ejnéjízdy na lodiçkách

Závêreçné
soust‡edêní redaktorû

Obvodní kolo
atletické v¿estrannosti

30. roçník st‡elecké soutêæe
Cena SSK Po mezí

Turistickÿ sraz na TZ Svratouch

8. Ne 8: 00 hod. St‡elnice SSK Pomezí

21. So 10: 00 hod. DDM Svitavy

7. So 9: 00 hod. DDM Svitavy

8. Ne St‡elnice SSK Pomezí

Sportovní pistole 30 + 30 ran

Ode mykání vody a p‡írody
- Svratky
Startovné 20,- Kç

11. St 16: 00 hod.

13. - 15. Pá- Ne

18. St 16: 00 hod. Rybník Rosniçka

Ve‡ejnéjízdy na lodiçkách

Poslední keram
ické dopoledne
v tomto ¿kolní mroce
Poplatek 20,- Kç za osobu

st rana

VI I I

KINO VESMïR

medie o osudech obçanûjedné malé obce dnes...

Filmy v rámci Olympiády
mládeæe v kinê Vesmír:

Vstupné: 50,- Kç

Çert ví proç

1 6. - 18. Po, ùt, St

19: 30 hod.

Mêsteçko

ÇR 2003
Aneb Sláva vítêzûm, çest poraæenÿm. Satirická ko-

tel.: 461 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

Scéná‡ a reæie: Jan Kraus

Kruh

19. - 20. Çt, Pá

1. - 2. Ne, Po

19: 30 hod.

USA, Japonsko 2002
Neæ zem‡e¿, uvidí¿... Remake stejnoj mennéhoja-

ponského hororu. Videokazeta, která zabíjí..
Reæie: Gore Verbinski

Vstupné: 50,- Kç

od 15let

titulky

3. ùt

109 min.

19: 30 hod.

Rytí‡i ze ¢anghaje

USA 2003
Londÿn: Vêt¿í divoçina neæ Divokÿ západ. Akçní

komedie. Jackie Chan a Owen W
ilson v akci.
Reæie: David Dobkin

Vstupné: 55,- Kç
4. St

titulky

Fil movÿ klub:

114 min.
19: 30 hod.

Muæ bez m
inulosti

Finsko, Francie, SRN 2002
Sen osamêlÿch srdcí s prázdnÿmi kapsami pod ¿i-

rokou oblohou. Smutná komedie. Novÿ, tentokrát
barevnÿ a zvukovÿ l m Akiho Karis mäkiho.

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

od 15let

titulky

97 min.

5. - 6. Çt, Pá

19: 30 hod.

Kûæe andêla

Francie 2002
P‡íbêh lásky klidemi k Bohu, ale i o neschop-

nosti touæit po ní a proæít ji. Psychologickÿ l m.
Reæie: Vincent Perez

Vstupné: 55,- Kç

od 15let

titulky

7. - 8. So, Ne

Láskas vÿstrahou

83 min.

19: 30 hod.

USA, SRN 2002
P‡íbêh muæe, kterÿ na¿el dívku svÿchsnû, ale ni-

peçenÿ penzista!

Scéná‡ a reæie: Alexander Payne
Vstupné: 55,- Kç

9. - 10. Po, ùt

19: 30 hod.

Sekretá‡ka

od 12let titulky

21. So

¢panêlsko 2002
O p‡átelství dvou muæû, o osamêlosti a o dlouhém

zotavování se z ran, zpûsobenÿch vá¿ní. Nejlep¿í
evropskÿ l mroku 2002! Oscar 2002: Nejlep¿í
pûvodní scéná‡.

Scéná‡ a reæie: Pedro Al modóvar
Vstupné: 50,- Kç

od 15let titulky

22. - 23. Ne, Po

USA 2002
Má¿ posledních 24 hodi n na to, abys j ednal

správnê. Edward Norton ve l movémdramature-

æiséra Spikea Leeho.
Vstupné: 55,- Kç

od 15let titulky

24. ùt

11. - 13. St, Çt, Pá

Daredevil

104 min.

19: 30 hod.

USA 2003
Muæ beze strachu. Vzdorujei âáblu. Akçní fan-

10: 00 a 15: 00 hod.

1 7. a 18. ùt a St

10: 00 a 15: 00 hod.

Harry Potter a Taje mná ko mnata

Filmy pro ¿koly

2. - 4. Po-St

Fi mfárum
Pro Z¢, S¢

8: 15 a 1 0: 15 hod.

100 minut

20. Pá, 23. - 26. Po- Çt

Z¢

161 minut

K
ino Ves m
írje vybaveno za‡ízení mpro ne-

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

3. - 4. ùt, St

Rytí‡i ze ¢anghaje
Vstupné: 55,- Kç

20: 00 hod.

10. ùt

20: 00 hod.

lep¿í reæie, nejlep¿í scéná‡ji pouæité látky: Ronald
Harwood, nejlep¿í herec: Adrien Brody
od 12let titulky

Fil movÿ klub:

149 min.

19: 30 hod.

Boæí zásah

Sekretá‡ka

Vstupné: 55,- Kç

Dardevil

Scéná‡, reæie a hlavní role: Elia Sulei man

14. So

titulky

94 min.

26. - 29. Çt, Pá, So, Ne

1 7: 00 hod.

Vstupné: 50,- Kç

1 7: 00 hod.

ÇR, SR 2003
Do ze mê krále Dobromila se zaçne vkrádat moc

pekla a kdyæ je nej hû‡, objeví se veselÿ snílek
Filip... Romantická pohádka
Reæie: Roman Vávra

Vstupné: 55,- Kç

100 min.

14. - 15 So, Ne

19: 30 hod.

Krysa‡

ÇR 2003
P‡íbêhlásky, h‡íchu a nadêje, zrozenÿ v âábel-

26. - 28. Çt, Pá, So

124 min.
19: 30 hod.

Johnny English

GB 2003
¢pionáæní komedie. Rowan Atkinson, kterÿ opus-

til roli Mr. Beana, aby se stejnou bravurou zahrál

roli agenta, kterÿ zachrañuje britské království
ajeho korunovaçní klenoty.
Reæie: Peter Howitt

Vstupné: 55,- Kç

od 12let

titulky

29. - 1. 7. Ne, Po, ùt

85 min.

19: 30 hod.

X- Men 2

USA 2003
Dal¿í p‡íbêh ságy... P‡i¿el ças, kdy se odli¿ní musí

skémtempujediné noci. Balada ze silvestrovské

spojit. Jsou dal¿í m çlánkem vÿvojového ‡etêzce.

Scéná‡, reæie a kamera: F
. A. Brabec

Reæie: Brian Singer

Prahy 2002.

Vstupné: 50,- Kç od 12let

63 min.

V¿ichni se narodili sjedineçnou genetickou mutací.

Vstupné: 55,- Kç

titulky

120 min.

20: 00 hod.

od 12let titulky

15: 00 hod.

20: 00 hod.

Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

od 12let

USA 2002
titulky 124 min.

od 15let

¢panêlsko 2002
titulky 112 min.

21. So

Vstupné: 50,- Kç

ÇR 2003
99 min.

od 12let

O Schm
idtovi
M
luvs ní

ÇR 2003
63 min.

od 12let

1 7. - 18. ùt, St

Vstupné: 55,- Kç

USA 2003
104 min.

ÇR, SR 2003
100 min.

14. So

neuvê‡itelnÿch dní v boæskÿchlázních. Jeden

titulky

USA 2001
titulky 104 min.

Vstupné: 55,- Kç

Krysa‡

Reæie: Hayao Miyzaki

od 15let

Çert ví proç

Japonsko 2001
Cesta do fantazie
Okouzlujícíjaponská pohádka pro v¿echny, kte‡í

nêkdy byli dêt mi. Malá dívka, která stráví nêkolik

od 15let

11. - 13. St, Çt, Pá

Francie, SRN, Maroko, Nizozemsko 2002
Kronikalásky a bolesti. Surrealistickásatira o mi-

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

Francie 2002
titulky 83 min.

USA, SRN 2002
Láskas vÿstrahou
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 101 min.

19. - 20. Çt , Pá

14. - 15. So, Ne

20: 00 hod.

7. So

Fil mzískal 3 Oscary 2002: Roman Polanski: nej-

Vstupné: 55,- Kç

Vstupné: 50,- Kç

Çert ví proç

USA 2003
114 min.

vletech 1939 - 1944. Váleçnÿ æivotopisnÿ l m.

skÿ kousek. Drama æidovského klavíristy v Polsku

Scéná‡ a reæie: Mark Steven Johnson

104 min.

20: 00 hod.

titulky

5. - 6. Çt, Pá

z nejlep¿ích ani movanÿch l mû! Oscar 2002!!

od 12let titulky

Vstupné: 35,- Kç

doslÿchavé.

tastickÿ o komiksovémhrdinovi. Ben Affleckjako

Vstupné: 50,- Kç

8: 30 hod.

Harry Potter a Taje mná ko mnata

Mêsteçko

àábel stráænÿ!

Vstupné: 25,- Kç

Kûæe andêla

od 12let

od 15let titulky

16. Po

Francie, Polsko, SRN, GB 2002
Hudba bylajeho vá¿ní. P‡eæití byl jeho mistrov-

Gyllenhaalová v hlavních rolích.

Vstupné: 55,- Kç

134 min.

19: 30 hod.

Pianista

lencích v rozdêlenémsvêtê.

Reæie: Steven Shainberg

112 min.

19: 30 hod.

25. hodina

USA 2001
Ideální láska? Bájeçná s mês zvrácenosti, bolesti

a vá¿nê. Milostnÿ p‡íbêh. James Spader a Maggie

124 min.

19: 30 hod.

M
luvs ní

25. St

101 min.

19: 30 hod.

vêsí. Smutná komedie. Jack Nicholsonjako novo-

Scéná‡ a reæie: Marc Lawrewnce

od 12let titulky

99 min.

USA 2002
Skuteçnÿ muæ svûj osud na h‡ebíkjen tak nepo-

Vstupné: 55,- Kç

Sandra Bullocková a Hugh Grant v hlavníchrolích.

od 12let

O Schm
idtovi

kdo ho p‡ed ní nevaroval. Romantická komedie.

Vstupné: 55,- Kç

çe rv 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 ‡

20: 00 hod.

24. - 25. ùt, St

20: 00 hod.

26. - 28. Çt, Pá, So

20: 00 hod.

Pianista

Francie, Polsko, SRN, GB 2002
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 149 min.

Johnny English
Vstupné: 55,- Kç

od 12let

1. 7. ùt

X- Men 2

Vstupné: 55,- Kç

titulky

GB 2003
85 min.

20: 00 hod.

titulky

USA 2003
120 min.

