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Africké léto v muzeu

Dobrÿch dnû bychomsi mêli váæit

- çí mvícjich bude me mít, tí mbude me

¿ƒastnêj¿í. A nemêli bychomse bát ji m
vyjít vst‡íc. Musí mse p‡iznat, æejse m
bêhemçervna zaæila takovÿch dobrÿch
dnû vícero (doufám, æetakové bude celé

léto) a rádabychsevámi alespoñsjední m
záæitke m podêlila. Nadêlili mi ho totiæ
mladí lidé, o kterÿch se moc nepí¿e ani

ne mluví a p‡itomjsou nadaní, ¿ikovní,

bezprost‡ední, opti mistiçtí a mají krásného koníçka - poezii.

Dostala jse m pozvánku na Dykova

Krysa‡e od Docela malého divadla,

které pracuje p‡i svitavskémgymnáziu.

¢lajse mna p‡edstavení s trochou zvê-

davosti atrochou obavy - Dykûv Krysa‡

je p‡íbêhlásky, h‡íchu a nadêje, aletaké

Létoje pro vêt¿inu z nás ças dovole-

nÿch a k dovolenkové mu programu pat‡í

také toulání se po hradech, zámcích a mu-

zeích. Aprotoæejs me se i v na¿í republice
nauçili zatêch pár posledníchlet více ces-

tovat - a to nejen do zahraniçí, ale i po
vlastech çeskÿch, snaæí me se vædy ve svi-

tavském muzeu na letní mêsíce p‡ipravit
vÿstavu, která másouvislost s na¿í mregio-

ne maje ojedinêlá a atraktivní nejen pro

místní, ale i Svitavami projíædêjící. T‡eba

si Svitavy i díky muzeu oblíbí a budou se
k námrádi vracet.

Kdyæ jse m psala v çervnové Lucernê

o téleto¿ní letní vÿstavê, slibovalajsem,

æe pokud námvyjde poçasí, p‡eneseme se
nejen to nedêlní odpoledne p‡i její mza-

hájení do horkÿch a temperamentníchjiæ-

níchzemí Afriky a krásnê si to uæijeme. P‡i

burcující téma o lidské lhostejnosti, so-

vernisáæi js me si to opravdu uæili. Kdo na-

a srdci na dlani nastranê druhé. Dáv-

ve vÿstavních síní trocha sauny - pak ale

rozhodl díky osudové lásce k nevinné

çerveného bukuryt mickájiæní hudbav podá-

beckosti a vypoçítavosti na stranêjedné

ná legenda o muæi s pí¿ƒalou, kterÿ se
dívce zastavit ças a u¿et‡it h‡í¿né mêsto
Hammelnzkázy. Je v¿akjiæ p‡íli¿ pozdê,

i fauny obohatila p‡edev¿í mpreparovaná

v zahradê v p‡íjemnémchládkurozloæitého

chybí p¿tros, zebra, buvol, gepard, rûzné

ní skvêlé TamTamBatucady(kdoji nesly¿el,

bude mít moænost letos v rámci Svitavskÿch

z moci çasu není úniku. Dokáæouti p‡e-

letních slavnostíje¿tê v zá‡í na svitavském

diváky, vtáhnout nás do dêje a p‡esvêd-

ti a hlavnê - pohodové posezení s p‡áteli.

váænê os mnáctiletí studenti oslovit nás,
çit nás, æe téma Krysa‡eje vêçné?

Po p‡edstaveníjsemodcházelas poci-

tem, æe mámza seboujeden s mÿch dobrÿch dnû. Têch sedmdívek at‡i chlapci

na podiu dokázali prost‡ednictví m Dy-

kova textu, aby se çlovêk zamyslel nad

vztahy mezi lidmi, sámnad seboui nad

svÿmokolí m. Pravda, tro¿ku nás asi roze-

Na 200 fotograí africké krajiny, flóry

vzdory vedru p‡i¿el, nelitoval. P‡i zaçátku

námêstí), obçerstvení lahodící zrakui chuAvÿstava?

zví‡ata pocházející z tohoto svêtadílu. Nedruhy antilop a vodu¿ek, kudu, pakûñ, pa-

ovce, horská koza, ale ani africkÿ sysel çi

zajíc a ukázka afrického ptactva. Æádnézví‡e
se zde neopakuje dvakrát. Vÿji mku js me

udêlali u bûvolce bêloçelého, u kteréhojs me

pro zají mavost vystavili i jeho bílou mutaci.

Vÿstavu doplnili takéso¿kyz ebenového d‡e-

va, çi lovecké nástroje- luka ¿ípy-jihoafric-

kÿch Masajû. Nêkteré vystavené exponáty

mê p‡ekvapily. Tak nap‡. krokodÿlí vejce by

se do p¿trosího ve¿lo moæná 10 x. Kdyæ pí¿u

tyto‡ádky(je polovina çervna), tak napjatê
çekáme, kdy vystavenÿch 35 exponátû obo-

hatí slíbenÿ pêti metrovÿkrokodÿl ataké ne-

s mutnêli, obças nás zamrazilo. Ale opêt

korunovanÿ král africké zvê‡e - lev.

sebevêdomêj¿í, p‡irozenêj¿í a up‡í mnêj¿í

nyfotograejsou majetkempana Miroslava

jsemsi uvêdomila, æeti dne¿ní mladíjsou
neæjs me byli my. Jsemtomuráda, i kdyæ

to nêkdyzabolí. Atak- Michale, Va¿ku,
Vladi míre, Báro, Mí¿o, Terezo, Zuzano,

Heleno, Adriano, Petro, a hlavnê Radko

- dêkuji. Za dobrÿ den - aƒ se vámvrátí

jako bumerang, kterÿjste v tençervnovÿ
podveçer hodili s mêremke mnê.

Blanka Çuhelová

Vêt¿ina vystavenÿch exponátû a v¿ech-

Ducháçka z Banína. Myslí msi, æe si za za-

pûjçení preparovanÿch zví‡at i fotograí,

které byly vybrány a vyrobeny právê pro

tuto vÿstavu, zaslouæí dík. Je tojeho první
vÿstava(a zatí mtvrdí, æejediná a poslední),

ale na vernisáæi uæ se objevili zájemci zji-

nÿch mêst na¿í republiky. Kaædopádnê byste

si ji nemêli nechat ujít. Ças máte celéléto.

Blanka Çuhelová

s t r a n a II

Od nepamêti k souçasnosti-XXII
Vhistorickéliteratu‡eje uvádênaz mín-

dræování m¿pitálu, pro nêjæ bylo zapot‡ebí

rozsáhlej¿í pozemkové dræby. Obyvatelé vsi

13. století, dochovány aæ odzaçátku 14. sto-

skou mêstskou radu, aby po starémzvyku

jsou nep‡í mo doloæeny v poslední çtvrtinê

konec çeskémurázu mêsta, neboƒ nêmecké

letí. Sjednotlivÿmi z mênami se udræely aæ

sitskÿch bou‡í, se vracelo do Svitav a není

kûmmêstského práva. Zapisovalase do nich

mê¿ƒanstvo, odstêhovav¿í se v období hu-

dorukou mêsta, protoæe mêsto obstarávalo

základní sociální péçi, kup‡. z‡ízení ma vy-

samosprávného celku. Vçeskÿch ze mích

ka, æe opêtovnÿmp‡ipadnutí m mêsta olo-

mouckÿmbiskupûmv roce 1484byl uçinên
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do 19. století a pat‡ily k vÿznamnÿmçlán-

Çty‡icet Lánû æádali v roce 1533 svitav-

p‡íslu¿eli k mêstui s vÿkone mrobot astráæ-

ní sluæbou.
Ta nejstar¿í svitavská mêstská kniha

vylouçeno, æe se z mocnilo vedení mêsta.

hospodá‡ská agenda mêsta, majetkové po-

svitavskÿch obyvatel 15. a 16. století ne-

nyvÿhradnê v nêmçinê, açkolivzde nachází-

telná, lépe neæ kniha o 150let star¿í. První

mohla bÿt p‡íj mení, ale ani taz‡etelnê ne-

Svitaváchvedeny p‡edrokem1515, neví me,

lo se p‡edev¿í mo civilní atrestnêprávní zá-

káváme se zde s dubletami, kde ryze nê-

ru privilegiumbiskupa Stanislava Thurza,

s mêneçné s mlouvy, penêæní dluhopisy, po-

a naopak. Tak nap‡íklad nejvlivnêj¿í rodina

obsaæenÿch v listinách a zniçenÿchza hu-

Aƒje tojakkoli, o národnostní msloæení
máme ani potuchy. Urçitÿmvodítke m by

vypovídají o národnostijejichnositele. Setmeckéj ménoje psáno çeskÿmpravopisem

ve mêstê- totiæ rychtá‡- bylasnadrodinou
çeskou. Vletech 1513- 40je uvádênrych-

mêryjeho obyvatel. Ve Svitavách byly vede-

me i zápisy çeské. Byly-li jakési knihy ve

ale podnêt kjejichzaloæení bylo bezespo-

v nêmæ potvrdil platnost starÿch privilegií

sitskÿch válek. V dotyçnémprivilegiu se,

tá‡ Tomá¿ Fojt. Jeho syn, nositel typicky

kromjiného, objevuje z mínka o svitavské mpanství. Toje v dêjinách mêsta zá-

stával v letech 1540- 91), se stal jední m

kemúzemí, na nêmæ leæely vesnice Çty‡icet

çeskéhoj ména Viktorín(ú‡adrychtá‡e za-

z nejaktivnêj¿ích çlenû správy mêsta a mu-

æemvÿji meçnÿchschopností. Otomaæ nê-

rodnílisty, soudní vÿrokyo vlastnictví, spo-

ry, ublíæení na zdraví, vraædy atd. Kaædÿ

zápis se uskuteçnil pojednání rady o dané
události formou vnesení na ‡í msky çíslo-

vanÿ list. Formální jazyk mêstskÿch knih

pod oznaçení mA, která slouæila kjiné-

vou, Vendolí, Moravskÿ Laçnov, Sklené,

hlavnê pakrychtá‡i, zapisovali svou agendu

a Chrastová Lhota. Obyvatelé têchto vsí,

do mêstskÿchkniha mêstské ú‡ednictvozde

vykonávalo je¿tê dal¿í civilní a nesoudní

hy byly? Odbornê seji m‡íká diplomatika,

správu. Nejednalo se v¿ak o akt násilného

knihy urçené k zaji¿ƒování právních po-

jak se na první pohled mûæe zdát. Vsi po-

t‡eb obyvatel mêsta a k ‡ízení mêstajako

pisy: prodeje a koupê, svatební s mlouvy,

Lánû, Kamenná Horka, Hradec nad Svita-

v roce 1515 bylyzaloæeny a vedeny mêst-

coæ souhrnnê oznaçuje ve‡ejné a pomocné

zápisy pocházejí tedyz roku 1515 ajedna-

jejasnÿ a srozumitelnÿ. První kniha konçí

Javorník, Ostrÿ Kámen, Horní Hynçina

ské knihy, jako jeden ze základních dokladû mêstského práva. Coto mêstské kni-

v hnêdé kûæi ajak pí¿e Carl Lick dob‡e çi-

sadní vêc- Svitavysestalysprávní mst‡edis-

kdyjindy.

Tou základní zprávou je ov¿emto, æe

vedená pod oznaçení mI byla vyvázána

rokem1541, kdy byla zaloæena nová kniha
mu úçelu. Byly do ní vnesenyzávêti, spory

o pozûstalosti a sirotçí agenda. Væilose pro

ní oznaçení sirotçí knihajako opak ke knize mêstské. Byla vyvázána v hnêdé kûæi,
ale chybí v ní p‡edsádka a první dvalisty.

Mnoæství zápisû vjednotlivÿch knihách si

vynutiloi odli¿né oznaçení dal¿íchsvazkû

nebo vynuceného porobení okolních obcí,

- mêstská kniha B pat‡í k nejdûleæitêj-

vêt¿inou dobrovolnê svê‡ovaly svoji správu

ta. Byla vedena doroku 1573 a zachycovala

¿í mhistorickÿmpramenûmk dêjinám mêsmajetkové a právní pomêry ve Svitavách,

na‡ízení vrchnosti, dekretya privilegiaatd.

Je vázána ve svêtle hnêdé kûæi aje v dobrémstavu. Vroce 1573 do¿lo k dal¿í ino-

vaci knih, z nichæ byly vyçlenêny zápisy

o svatebních s mlouvách do knihysvateb-

níchs mluv, která bylavedena doroku 1606.
Vposledních desetiletích 16. století se set-

káváme se dvêma mêstskÿmi knihami pod

oznaçení mC a D, jeæ byly vedeny od

roku 1582, resp. 1596. Knihy v 17. století
byly oznaçovány prûbêænê dal¿í mi pís me-

ny abecedy a konçí pís menemQ z roku
1842.

Mêstské knihy nejsou jedinÿm zdro-

jempoznání stavu mêsta v 16. století. Tí m
dal¿í m pramenemje kniha rychtá‡e, ne-

boli soudní kniha, kterouzaloæil svitavskÿ

rychtá‡ Viktorin v roce 1546, v níæ byly
evidovány soudní p‡e a dluæní spory. Kromê têchto knih byly vedeny knihy dal¿í,

v nichæ byly zapisovány majetkové pomêry
poddanÿch, listiny, soupisy dominikálu,

zákonû mêsta atd. Celkemlze napoçítat 24

základních knih, kterétvo‡í matérii k his-

torickému popisu mêsta aæ do 19. století.

Vêt¿inaz nichje uloæena ve státní moblast-

ní m archivu Zámrsk, poboçka Litomy¿l,

tedy v nêkdej¿í mstátní mokresní marchiStránka mêstské knihy Iz roku 1515.

vu Svitavy se sídlemv Litomy¿li.

Radoslav Fikejz
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Staré fotografie z muzea
V minulémpozastavení na ulici nesoucí
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náje mníky nêjak hygienicky diskri mino-

plot zahrad, tehdyje¿tê stavebních míst a na

samémkraji opêt ten rohovÿ domek çíslo 7

(dnes 13). Tentokrátjse mto své srovnání

mêl p‡ece jen o trochu têæ¿í. Z chodníku

j ména od hudebního velikána Beethovena

valo, neboƒ tuto vlastní záleæitost plnily

protêj¿ího domu na k‡iæovatce ten zábêr

reflexûI. P
. Pavlovajsemse vênoval vlastnê

vé láznê, pop‡ípadê prádelny v suterénech

náhoda v podobê pana majiteletohoto do-

aæ poruského vêdce v oblasti podmínênÿch

novê vybudované nedaleké mêstské vano-

jen stranêlevé, tedylichÿmçíslûmpopis-

têchto domû, opat‡ené lehkÿmi plechovÿ-

stavênÿch rodinnÿch domkû. Pravou stra-

ností aspí¿e oceñmetehdej¿í ‡e¿ení stá-

nÿmutêch novê postavenÿch neboteprve

mi vanami. Ale nezabíhej me do podrob-

naprosto nevyhovoval. Pomohla mi v¿ak
mu, kterÿ zrovna p‡ijel na kole a vyhovêl

mé æádosti provést zábêr z okna v první m

poschodí. Dostal jse m se tak do místa

nu ulice zde prezentoval pouze chodník

le sloæitêj¿í bytové otázky ve Svitavách.

vznikuté staréfotograe, takæe mi uætaro-

své domácí, kde slouæila. Ajakjse mslí-

j me mz náje mnéhojednak pokrÿval sta-

p‡ekáæela. Hor¿íto v¿ak bylos tí m mistrem

jen o tro¿ku star¿í sklenêné fotodesky, po-

nou a souçasnê také nancoval dal¿í jeho

a sleçna Hedvika, která nesla nákup pro
bil, budu se nyní vênovat prohlíæení jiné,

‡ízené neznámÿm autore m z mírnê ptaçí

Uvedenÿ mêstskÿ bytovÿfond svÿmp‡í-

vební úvêr, poskytnutÿ mêstskou spo‡itel-

roz¿i‡ování, jako nap‡. na ulici Radi mê‡-

perspektivy. Vlastnêse mi totématickyi ho-

ské nebo dne¿ní Kapitána Nálepky a sa-

vpravo, tedy na çíslech 8 a 10 probíhají

bytû.

neæ tehdy. Na historické fotograi, patrnê

Je to ten uprost‡ed, kterÿje v minulé m

na a podle záclon v oknechi p‡edána, jak

sluæebné Hedviky. Je to ta vÿstavná, na

dí, neboƒ v tomçty‡bytovémdvojdomku

i nyní stavební úpravy, av¿ak obrácenê
kolemroku 1920jejiæ desítka dokonçe-

se ‡íká do uæívání. Zatí mco çíslo os m
se pilnê dokonçuje. Je t‡ebaje¿tê zazdít
vchodové dve‡e, schodi¿tní okno v mezi-

pat‡í a takéto u pûdy. Zrovnasemtojedno

futro p‡ivezl mistrtruhlá‡ na svémvozí-

moz‡ej mê ‡adu dal¿ích staveb mêstskÿch
Jeden dûmjse male zatí mvynechal.

æe ano?

Tyto dva domy a pak následující tzv.

çinæáky byly postavenyjako majetek mês-

ta. Samoz‡ej mê ty první p‡ipravilo mêsto
pro bohat¿í honoraci, tedy uæ i s koupel-

nami a místnûstkou pro sluæebnou vedle

kuchynê. Aty t‡i bloky dal¿ích, dnes se

a domkû v této ulici, ale i têch dal¿ích na

stavitele byla zjedné strany obklopena za-

hradou s parkovou úpravou a skleníkem, na

druhé stranê bylo prostranství a p‡íst‡e¿ky

pro sklady stavebního materiálu. Takto to

zde zûstalo ostatnê aæ do roku 1966- byly

tu sklady podniku Bytového hospodá‡ství
mêsta a pak stavební místo pro prodejní sa-

moobsluhuJednoty postavenou v roce 1968

místo malé nevyhovující prodejny v bÿvalé

hospodê U Blaæíkû. Jako prodejna masa

ní. Postaviloje mêsto pro st‡ední a niæ¿í

je¿têjeden návrat k pûvodní fotograi, ato

koupelena svêtniçek prosluæky. Av¿ak k‡iv-

jednoduchá. Vidí mejenzatáçející se chod-

dili bychom mêstu, æe tyto své standardní

M
ilo¿ Vanêk

majitele, stavitele Franze Cenka, kterÿ mêl,

a uzenin tu pro zdej¿í slouæí dodnes, jak

majetkovou vrstvu nájemníkû, uæ tedy bez

mohl bych si p‡át lep¿í oæivení srovnávací

fotograe?

vÿch domû. Ato také naznaçuje jejího

‡íká bytovÿch domû, od çísla 14 po 18
byly p‡ipraveny ve standardní mprovede-

aby mohly bezpeçnê p‡ejít. No uznejte,

hausstylu, která citlivê propojuje nêkte-

tehdej¿í mjiæní mp‡edmêstí Svitav. Vila pana

neru, aby nep‡ekáæel provozu a nezneçisƒo-

p‡echázet dêti z mate‡ské ¿kolky ajejich

paní uçitelky zastavily provoz na silnici,

rÿmi svÿmi prvky obatypyzdej¿ích byto-

upozornit, æe na mé srovnávací fotograije

val vozovku. Ato uæje snad velkÿ pokrok,

zkrátka nebyl. Aopêt náhoda. Ulici zaçaly

svou dobu velice moderní vila, v tzv. bau-

jakse‡íká nasvêdomí vêt¿inustaveb domû

stavební materiál uloæen ve velkémkontej-

‡emeslníkemnesoucí mto futro - ten tu

popisu spojenjen s odcházející postavou

ku. Zastavil u kupy písku a cihel sloæenÿch

p‡i chodníku a rámuæ odná¿í. Musí mv¿ak

hová prodejna novin a tabáku v zábêru ne-

mûæete vidêt ze srovnávací fotograe. Ale

kjejí levé stranê, kteráje na popis vel mi

ník v místê dne¿ní traky a dlouhÿ d‡evênÿ

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

OSOBNOST OSKARA SCHI NDLERA

• • • •

V¥STAVY

8. 6. - 31. 8.

AFRI KA ZNÅMÅ- NEZNÅMÅ

Vÿstava fotograí, trofejí a dokumentû ze

svêtadílu, do kterého se mnozí z nás nikdy
nepodívají.

Otev‡eno: dennê m
i mo pondêlí 9- 17,

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

st rana I V
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Takové obyçejné vêci
Pamatujete si zábradlí na schodi¿ti z mi-

generálního¿tábu Hel mut von Moltke a prav-

i kdyæ fotograe byla o‡íznutá a malinko

spojenÿmi rakousko-saskÿmi sbory po bitvê

a nes mêle tápou a bloudí s papírem v ruce

stála v p‡ekrásnémparçíku s umêloujes-

‡e¿ení. Potomto schodi¿ti cvakalyjezdec-

bohuæel nic. Tedy tak‡ka nic. Snad jed-

nulé Lucerny? Mnozí z vásjejistê poznali,

retu¿ovaná. Pro ty, kdo se topí v nejistotê

po mêstê a hledají p‡íslu¿né schody, mám
ké podpatky Ettlovic rodiny ajejich sluæeb-

nictva. Je to schodi¿tê do budovy nêkdej-

dêpodobnê v nich oslavoval vítêzství nad

u Hradce Králové. O samotné vile, která
kyní a romantickÿmi z‡íceninami, neví m
nou, aæ se budu prohrabovat zaæloutlÿmi

stavební mi plányv archivuv Litomy¿li, vám

¿ího okresního ú‡adu, tedy do míst bÿvalÿch

‡eknu víc.

níkû továrny brat‡í Ettlû. Domy si vybral

druhÿ konec mêsta, do míst, kde bylo hníz-

Sponerovÿchdomûa poté dorezidence vlast-

k noclehu v roce 1866 náçelník pruského

Pro dne¿ní fotograi jsem si za¿el na

di¿tê dravÿch ptákûtrhaçû a zobákono¿û.

Putovánípo
‡ece Svitavê - V
Studenÿ potok

najít pramennou oblast v okolních loukách

Víte, kde ve Svitavách teçe Studenÿ

Schindlerova háje v nadmo‡ské vÿ¿ce

tok ‡eky Svitavy na Komenského námêstí

v prûbêhu století nêkolikrát z mênêny a sve-

çení mp‡ibliænê çty‡ kilometrového vodní-

Na konci 18. století, jak námprozrazu-

potok? Asi mnozí ne. Ov¿emten pravÿ p‡í-

v blízkosti hostince Na Rûæku je ukon-

460 metrû. Pûvodní toky byly zcela jistê
deny do potrubí.

ho putování tohoto vÿznamného potoku.

je mapaJosefského vojenského mapování,

neví, totiæ vêt¿ina ‡íçního toku se ztrácí

rybníkû vlevo od silnice vedoucí ze Svitav

ho dopravního h‡i¿tê. Ov¿emnebylo tomu

rybníky dosahující hloubky kolem 150 aæ

svá opevnêní s mêstskÿmi p‡íkopy, tyto

ta pro stavbu polní cesty odboçující vlevo

kosti mêsta. A Studenÿ potok byl právê

ni. Hráz druhého rybníka byla opêt vyuæita

Kudy teçe? To dnes p‡esnê nikdo asi

kdesi v podzemí svitavskÿch ulic u dêtské-

tak vædycky. V dobách, kdy mêsta mêla
byly napájeny vodouz vodního zdroje v blíz-

tí mpotoke m, kterÿzaji¿ƒoval vodu a obra-

se natomto potoku nacházela soustavat‡í

Po nich dostala ulicej méno. Nebo to bylo

jinak? Asi ano, ale vy byste to mêli p‡íli¿
lehké.

-rf-

a hloubkou 40c mna b‡ezíchzarostlÿmrákosemobecnÿm.

Jakÿ byl vÿznamtéto soustavy rybníkû?

Snad právê obrannÿ, regulování mprûtoku

protékající vody se dala ovlivñovat hladi-

na vody v mêstské mp‡íkopu, jistê svoji

funkci sehrály p‡i chovuryb a zavlaæování
okolních polí.

Moæná se ptáte, jak se j menovaly ony

rybníky? Trochu nám pomûæe kniha bÿvalého svitavského starosty Carla Licka,
kterÿ uvádí v okolí ¢ibeniçníholesatzv.

do Litomy¿le. Z‡ej mê sejednalo o mêlké

¢ibeniçní rybník Galgenteich v letech

200 c m. Hráz prvního rybníka byla vyuæi-

rybník - Bauernteich. Jménot‡etího ryb-

ze státní silnice a vedoucí ke kótê Nastrá-

dochovalo. O ¢ibeniçní mrybníku çte me

p‡i stavbêæelezniçní trati Svitavy- Poliçka,

1548 a 1559 a v blízkosti dal¿í Selskÿ

níku se námdo dne¿ních dob z‡ej mê ne-

dal¿í zprávu k roku 1715. Kdy zanikly?

Snad v prûbêhu 18. a první poloviny 19. sto-

nu celé severní çásti mêstského p‡íkopu.

zprovoznêné v roce 1896. T‡etí a poslední

letí.

vezení têchto p‡íkopû a tí mz‡ej mê k p‡e-

do dne¿ní doby. Ov¿em si asi mnohÿ ani

zahrádká‡ské kolonie. Jedinálávka p‡e-

nacházejícího se v blízkosti zahrádká‡ské

vedoucí kolemareálu gymnázia a s mê‡ují-

skou. Délka dochované hrázeje 145 metrû

spoluobçané si spletli potok se skládkou

V druhé polovinê 19. století do¿lo k za-

klenutí a ukrytí potoka do svitavského
podzemí.

Pokus me se o rekonstrukci podzem-

ního putování tohoto potoka. Podotÿkám,

hráz se námdochovala témê‡ neporu¿ena
neuvêdomí, æe se jednalo o hráz rybníka

osady mezi ulicemi Majakovského a Bulhar-

Studenÿ potok tedy protéká na okraji

mosƒující tok potoka se nachází na cestê

cí na Gorkého ulici. Je ¿kodou, æe nêkte‡í
domovního odpadu.

æe sejedná opravdu o rekonstrukci, jelikoæ

s postupnê se zuæující mtvarem k severu.

jiæ napsal, u dopravního h‡i¿tê na Sokolov-

hráze oproti okolní krajinêje 200 c m. Hráz

potok, kterÿ se objevuje aæ na novodobÿch

protékat Studenÿ potok s ¿í‡kou 200 c m

Jan Richtr

p‡esnÿ tokjsemzatí m nezjistil. Jakjsem

ské ulicije vodasvedena do podzemí, pro-

téká pod ulicemi Riegrovou a Milady Ho-

rákové k po¿tê. Zde v minulosti existoval

V nej¿ir¿í m bodê mê‡í 950 c m a vÿ¿ka

byla v minulosti prokopána, aby mohl tudy

Dal¿í otázkoujesamotnÿnázevStudenÿ

mapách a ojeho pûvodu není nic známo.

most p‡es potok, jehoæ voda se vlévala do

severního mêstského p‡íkopu v místê W
ol-

kerovy aleje. V blízkosti ulice Pod Vêæí
bylo dal¿í p‡emostêní potoka buâ mostem,

nebolávkou k brance, která se nacháze-

la v têchto místech a umoæñovala spojení
centra mêsta se severní m p‡edmêstí m.

V blízkosti velkoobchodu Qanta lze p‡ed-

pokládat levÿ p‡ítok dal¿ího potoka, jeæ

v minulosti tvo‡il vodní plochu v místech
budov bÿvalého Okresního ú‡adu.

Nyní se pokus me najít pramen Stu-

deného potoka. Na mapê z 18. století lze

vysledovat, æe pramen se nacházel v Ja-

vorníku v blízkosti hostince UJelena.

Dnes mûæeme p‡edev¿í mvjarních mêsících

Hráz rybníka u zahrádká‡ské kolonie na ulici Majakovského.
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Vyznamenání pro dr. Franze Spinu
jit‡ila hladinu nadále, národnostní spory
byly ost‡e vy‡izovány. Velkÿ vliv na student-

stvo mêl velkÿ germanista August Sauer.

Ten pat‡il k vÿznamnÿmosobnostemvyso-

ké ¿koly a praæského nêmeckého kulturní-

o ministerstvo ve‡ejnÿch prací. Ministrem
byl i za Udræala, Malypetra i Hodæi a to

témê‡ 12let. Nejenjako ministr vnitra, ale

ho æivota. Jeho heslo nêmeçtí studenti do

i zdravotnictví a pak ministr bez portfeje.

versitê kjit‡ení. Spina byl jeho poslucha-

let, kdy zaçínal nacis mus, je¿tê více v t‡i-

Získal doktorát losoe v r. 1892. Nejprve

se zaçínáli¿it. Nacis mus narûstá zvlá¿tê,

Prahy!  vedlo na Karlo-Ferdinandovê uni-

çem a brzy se stal oporoujeho seminá‡û.

uçil na benediktinskémgymnáziu v Broumovê, v Uniçovê a pakv Moravské T‡ebové.

Toto gymnáziumslavilo v r. 1903 stoleté vÿ-

Situace se zhor¿ila na konci dvacátÿch

cátÿchletech. Nacionální strana nêmecká
kdyæ dochází k rostoucí nezamêstnanosti.

Spinûv volební obvod, toje Poliçsko a Li-

tomy¿lsko, je têæce krizí postiæen, stej nê

roçí vzniku. V T‡ebové se setkal s Aloisem

jako Svitavsko. Volby v r. 1935 dopadly pro

holetá spolupráce. Nebyly tojen Mitteilun-

stará o zemêdêlskou mládeæ neæ o dêlnic-

Czernÿm, historikem mêsta a vznikla dlou-

gen, bylyto rûzné kníæky vlastivêdné, které

vydávala a tiskla tiskárna v Lan¿krounê.
Dr. F
ranz Spina

Vr. 1926 vstoupil do ¢vehlovy vládyjako

jeden ze dvou nê meckÿch ministrû. ¢lo

Tyto knihyjsou trvalÿmpoklademdosud.

Spinu ¿patnê, vyçítali mu zde, æe se více

kou. To uæ Henlein nazÿvá své Svitavské
dobrÿmi p‡áteli. Spinu kdysi noviny Zwit-

tauer Nachrichten vítaly, nyní vítají Hen-

Zde v Moravské T‡ebové se také oæe-

leina, Krebse, Junga a Kaspera. Spina se

sly¿ela navræenáj ména na vyznamenání.

z Opatova. Tí mse svému strÿci je¿tê p‡i-

a známé v cizinê, ale nacis mus roste dál.

ze Spiny. Avysoké- ”ád T
. G. Masaryka mu

hradském gymnáziu, ale uæ o rok pozdêji

tele m od studentskÿch let, dr. Franze m

odjeho neblahés mrti. Seznamsestavilapar-

tor pro slovanskou, zvlá¿tê çeskou litera-

stranu. Ale i Jesser opou¿tí stranu, kdyæ se

Kdo byl dr. Franz Spina? Narodil se

sámvÿznamná dílaz çeskést‡edovêké a no-

Není to tak dávno, co jsem v rozhlase

Vseznamu kandidátû byloi j méno dr. Fran-

má bÿt udêlenin memoriampo 65 letech

lamentní komise.

5. ‡íj na 1868 v obci tehdy napûl çeské,

nil. Vzal si nevlastní dceru Franze Peschky

blíæil. Vr. 1905zaçal uçit v Praze navinop‡echází na nêmeckou univerzitujakolek-

turu. Abyji p‡iblíæil studentûm, p‡ekládá
vêj¿í literatury. Vr. 1909 habilitoval pro

snaæí informovat o situaci státu své p‡átele
Toje p‡íçina, proç se roze¿el se svÿmp‡í-

Jesseremze Svitav, poslancemza nacionální
v Nêmeckuz mocnil vlády Hitler. Poslední
Spinovalétajsouplnázklamání. Zvlá¿tê dra-

matickÿrok 1938. Mnichov nep‡eæil. Zem‡el

çeskÿjazyk a stal se soukromÿmdocentem.

v praæskémsanatoriu 17. zá‡í 1938 a poh‡-

ravská T‡ebová za bohatého vel moæe Ladi-

Peschka ve Vídni, tehdy byl ministremze-

teçku Trnávce, ve v¿í tichosti. Ani místní

hávu. Ale p‡i¿la katastrofa Bílé hory, ze

veliké úçasti lidu a vládních çinitelû v rod-

tauer Nachrichten nep‡inesly ojeho skonu

trvali synové pootcíchaæ do konce 19. století.

rosti o opatovské hospodá‡ství, které se

se objevilakratiçkázpráviçka. Takode¿el ze

cházela z rychtá‡ského rodu Peschkû z Opa-

Syn Peschkûv padl hned najejí mpoçátku,

napûl nêmecké v Mêsteçku Trnávce. Otco-

vi p‡edkové prÿ p‡i¿li z Itálie, kdyæ se Mo-

slavaze Æerotína odívala do renesançního
socha‡ûsestali zemêdêlci a vtomstavuse-

Tedyoteczemêdêlec ataké‡ezník. Matkapo-

Ale v r. 1908 zem‡el náhlejeho strÿc Franz
mêdêlství rakouské vlády. Poh‡ben byl za

ném Opatovê. Spinovi p‡ipadly mnohé sta-

roz mnoæily, kdyæ zaçala I. svêtová válka.

ben byl ve svémrodném mêsteçku - Mês-

noviny Schönhengster Zeitung, ani Zwit-

æádnouzprávu. Jen vjednompraæskémlistê
svêtajeden z çestnÿch obçanûtohoto státu.

Dostane-li se mu vyznamenání, nemys-

tova u Svitav. Její bratr Franz Peschka byl

a proto se stal Spina poruçníkem malého

lí m, æesi to nezaslouæí- nikdynacistounebyl,

slední rok ministremzemêdêlství vrakouské

kátchÿnê, babiçka. Uætehdyse dêlilyjeho

Drahom
íra ¢ustrová

vÿznamnÿmzemêdêlskÿmpracovníkem, po-

vládê. Tento strÿc mêl nasynovce velkÿvliv.

dêdice statku. Pomáhala mujeho energic-

záj my o práci na univerzitê a v zemêdêlství.

Franz Spina chodil do ¿koly ve své m

Jako by ¿el ve ¿lépêjích svého strÿce. Stal

proto umêl uæ v dêtství obê ‡eçi. Zámoæní

i p‡edsedou strany Bund der Landwirte.

gymnázia. Tamse setkal s jinÿmFranzem,

a vznik Çeskoslovenska proæíval têæce,

shánêli po kníækách a çetli a çetli. Vzniklo

v Deutsch - Österreich. Vidêl budoucnost

rodi¿ti, kde sedêli vlavicích Çe¿i i Nêmci,

rodiçejej poslali do Moravské T‡ebové do
Jesseremze Svitav. Oba velicí çtená‡i se
p‡átelství na dlouhá léta, aç ke konci jej

se çinovníkem, nejenzemêdêlcem, ba pak
Konec války a rozpad Rakousko- Uherska

ale ne pasivnê. Postavil se proti ‡e¿ení
v rámci novéhostátuv historickÿch hrani-

politické pomêry naru¿ily.

cích. Zde æili po staletí Çe¿i i Nêmci. P‡i-

pil ve Vídni jednoroçní vojenskou sluæbu.

ty, abyjejí nêmecká çást p‡ijala stávající

Spina odmaturoval v r. 1887 a nastou-

Ale byl v hlavní m mêstê, kde byla univerzi-

ta, takæe volnÿças vênoval p‡edná¿kámna
ní. Tamse setkal sej mény Sauer a Masa-

ryk. Po skonçení vojenské povinnosti nezû-

stal ve Vídni, ale dal se zapsat na praæskou

klonil se k vÿzvê çeské praæské univerzi-

situaci. Vté dobê asi vznikla spolupráce
s prof. Janko, známÿm çeskÿm germanis-

tou. Spina byl stranou Bund der Landwirte

zvolen do Parlamentu, tam pracoval také
na ochranê nêmeckÿch¿kol, zvlá¿tê st‡ed-

nêmeckou universitu. Ato na germanisti-

ních. Vr. 1921 se stal dêkane mnê mecké

vel mi ru¿ná, obrozenÿçeskÿ národse vz má-

se své profesorské çinnosti. Navázal sty-

ku, latinu a ‡eçtinu. Praha byla v té dobê
hal. Doba Badenihojazykovÿch na‡ízení

právê naopak.

losocké fakulty a pokud mohl, vênoval

ky s K‡apkema ¢vehlou v otázce agrární.

Dr. F
ranz Jesser
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Svitavské letní slavnosti çervenec - srpen
Inf
ormace o v¿ech chystanÿch i jiæ uskuteçnênÿch po‡adech SKS, vçetnêf
otodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy
. cz

Pátek 11. çervence 20: 00 hod.
Lánská zahrada

Divokej Bill

Koncert os miçlenné kapely, která hraje

keltskÿrock. Po koncertê Çeskoslovenská

videodiskotéka.
V p‡ípadê nep‡íznivého poçasí se koncert

koná v Bílémdomê.

Vstupné: v p‡edprodeji (Informaçní cent-

rumSvitavy) 100,- Kç, na místê 140,- Kç

Ready K
irken

Nedêle 13. çervence 14: 00 hod.
Námêstí Míru - u fontány

Pro menádní koncert

Nedêle 27. çervence 14: 00 hod.
Námêstí Míru - u fontány

vedoucí mZdenêk Dvo‡ák. Zpívají Lída Ha-

Hraje: Svitavanka Svitavy
Jediná kapela ve svitavskémregionu, kte-

Sobota 16. srpna 20: 00 hod.
Lánská zahrada

vícesezde uplatñoval vlivJana Nevêçného,

Zábava pro v¿echny generace

Pro menádní koncert

Hraje Malohanaçka Velké Opatovice
Tradiçní dechová hudba çítající asi 20 çle-

rá bez p‡eru¿ení pûsobí odroku 1953. Nej-

Opatovice. Kapela navázala natradici so-

Vítêzslava Veselého a Jaroslava Dvo‡áka.

nû. Garantema z‡izovatelemje Mêsto Velké
kolské a orelské hudby, která vznikla na

p‡elomu 18. - 19. století ve Velkÿch Opato-

vicích. Pûsobí a hraji v regionu Malé Hané,

je vyuæívána rûznÿmspolky a sdruæení mi
p‡i p‡íleæitosti jejich akcí a vÿroçí.

Kapelníke mje Jaroslav Dokoupil a Petr

K‡ivinka, zpêváky Vêra Koña‡íková, Fran-

Nedêle 10. srpna 14: 00 hod.
Námêstí Míru - u fontány

Pro menádní koncert

Hraje: Petru¿ka Moravská Chrastová
První dochovaná z mínka o kapeleje z ro-

ti¿ek Ondráçek.

ku 1886, a to pod názvemdechová hudba

Sobota 26. çervence 20: 00 hod.
Lánská zahrada

nována na dechovou hudbu Závodního klu-

bu Vitka Brnênec a v devadesátÿchletech

Zábava pro v¿echny generace.

pûsobí pod Obecní mú‡ademBrnênec. Ka-

Benátská noc

Vstupné: 20,- Kç, po 20. hodinê 40,- Kç

Chrastavec, v roce 1950je kapela p‡ej me-

dostává název Petru¿ka. Vsouçasné dobê

pelníkemje Ji‡í Procházka a umêleckÿm

nychová, Hana K‡ivánková a Ivo ”ádek.

Dozvuky Benátské noci

Vstupné: 20,- Kç, po 20. hodinê 40,- Kç

Podrobnéinformace na plakátovacích plo-

chách

Pátek 22. srpna 20: 00 hod.
Lánská zahrada

Ready K
irken

Pardubická kapela, která vznikla poçát-

kemroku 1996, má zásadu, co nejvíc hrát

æivê pop s lidskoutvá‡í.

V p‡ípadê nep‡íznivého poçasí se koncert

koná v Bílémdomê.

Vstupné: v p‡edprodeji (Informaçní cent-

rumSvitavy) 100,- Kç, na místê 130,- Kç
Podrobnéinformace na plakátovacích plo-

chách.

Nedêle 24. srpna 14: 00 hod.
Park Jana Palacha

Velká divadelní show

Dramatická ¿koliçka a hosté

Nedêle 31. srpna 14: 00 hod.
Námêstí Míru - u fontány

Pro menádní koncert

Hraje Jeviçanka Jevíçko
Kapela hraje odroku 1994 p‡edev¿í mv ob-

lasti Moravskot‡ebovska a Jevíçska, kapel-

níkemje Eduard Mlateçek, umêleckÿmvedoucí m Petr Pávek.

Svitavanka

S kapelou zpívají Jarka Pazdírková, Vlasta
Krejçíková a Miroslav Çernÿ.

çe rv e ne c - s rpe n 2 0 0 3

Svitavské letní slavnosti zá‡í
Çtvrtek 4. zá‡í 20: 00 hod.
Námêstí Míru - u ¿koly

Yo Yo band - koncert

16: 00 hod.

Kowalski Svitavy

17: 00 hod. Toçkolotoç Svitavy

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

Mortyjátr - divadlo

Vyuçuje Taneçní klub ELLIS Svitavy
Cena celého kurzuje 700,- Kç

Sobota 6. zá‡í
Námêstí Míru - u ¿koly

Hlásit se mohou páryi jednotlivci.

Slavnost dechovÿch hudeb

Podmínkouje dovr¿ení 16ti let úçastníkû!

Nauçíte se základûmstandartních, latin-

10: 00 - 10: 20 hod. Prûvod mêstemsvitavskÿch dechovek

sko-americkÿch, dæezovÿch, diskotékovÿch

Slavnostní zahájení

12: 35 - 13: 30 hod.

Rolland muzika

Ci mbálová muzika Ale¿e Smutného a Karel
Hegner

13: 30 - 14: 00 hod. p‡estávka

U radnice

14: 35 - 15: 10 hod. Petru¿ka M. Chrastová

10: 30 hod. Ci mbálová muzika Ale¿e Smut-

14: 00 - 14: 30 hod. Astra Svitavy

15: 15 - 16: 30 hod. ¢ohajka Dolní Bojanovice

16: 35 - 17: 00 hod. Svitavská dvanáctka
Sobota 6. zá‡í 15: 00 hod.
Mêstské muzeum

Keram
ika Ji‡ího Dudycha

- vernisáæ vÿstavy

7. zá‡í

Pouƒ ke sv. Jiljí

Divadla u fontány
10: 00 hod.

Malé divadélko Praha:

12: 00 hod.

Malé divadélko Praha:

O Çervené Karkulce
Kavkazské pohádky

Chodníkovej ¿pektákl

Muziky u ¿koly
9: 30 hod. Vespol

Kapky Çervená Voda

11: 00 hod. BACHTAVE ¢AVE
12: 00 hod. I RMA Svitavy

13: 00 hod. Trstenická stezka

14: 00 hod. Big Band ZU¢ Svitavy

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

ného a Karel Hegner

13: 00 hod. Show ovládání biçe v historic-

kémi westernovémstylu- Pa-

vel Votápek

13: 30 hod.

Kouzla a çáry Ji‡í Krejçí

14: 30 hod. ¢ermí‡sko divadelní spoleçnost
Skandália Svitavy

15: 00 hod. Showovládání biçe v historickémi westernovémstylu- Pa-

vel Votápek

ného a Karel Hegner

Kouzla a çáry Ji‡í Krejçí

Slavnostní koncert

u p‡íleæitosti Pouti ke sv. Jiljí

SKS, Purkyñova 17, Svitavy

P‡ihlá¿ka je závazná a odhlásit se lze jen

z váænÿch zdravotních dûvodû.

Pravdêpodobnéter m
ínylekcí: 11. 9.,
18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10. - 1. pro-

dlouæená, 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11.,

20. 11. - 2. prodlouæená, 27. 11., 4. 12. - vêneçek

ST”EDISKO KULTURNïCH

SLUÆEB MëSTA SVITAV NABïZï

VE ¢KOLNïM ROCE 2003 - 2004

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIÇTINY A NëMÇINY

Mgr. Franti¿ek Boçek - varhany

- pro zaçáteçníky

Du¿an Pávek - trombon

- pokroçilé

Michaela Sedláçková - alt

Malé divadélko Praha:

Posvícení v Hudlicích

p‡i kaædé p‡íleæitosti.

Ci mbálová muzika Ale¿e Smut-

Skandália Svitavy

12. 00 hod.

19: 30 hod. Kostel sv. Jiljí

Kavkazské pohádky

mladÿmi lidmi, schopnÿmi dob‡e se chovat

tel.: 461 535 220 od 8: 00 do 15: 00

Posvícení v Hudlicích

Malé divadélko Praha:

tancû a taneçní mhrám, získáte nové zna-

losti a nové p‡átele, stanete se suverénní mi

11: 30 hod. ¢ermí‡sko divadelní spoleçnost

16: 30 hod.

17: 00 hod. Divadlo Kvelb Ç. Budêjovice:

10: 30 hod.

ného a Karel Hegner

Chodníkovej ¿pektákl

15: 00 hod. Divadlo Kvelb Ç. Budêjovice:
16: 00 hod.

Kouzla a çáry Ji‡í Krejçí

15: 30 hod. Ci mbálová muzika Ale¿e Smut-

13: 00 hod. Divadlo Kvelb Ç. Budêjovice:
14: 00 hod.

10: 00 hod.

O Çervené Karkulce

11: 00 hod. Divadlo Kvelb Ç. Budêjovice:

A SPOLEÇENSKÉ V¥CHOVY
13 lekcí po 3 vyuçovacích hodinách, z toho

Divadlo Continuo Çeské Budêjovice:

12: 05 - 12: 30 hod. Svitavanka Svitavy

KURZY TANCE

2x prodlouæená, 1x discotance a vêneçek.

21: 00 hod.

11: 05 - 12: 00 hod. Bor¿içanka Bor¿ice

SLUÆEB MëSTA SVITAV PO”ÅDÅ

PODZIM - 2003

TAM- TAM Orchestra - koncert

10: 35 - 11: 00 hod. Çty‡lístek Svitavy

VI I

ST”EDISKO KULTURNïCH

15: 00 hod. Do vêtru Svitavy

Pátek 5. zá‡í 20: 00 hod.
Námêstí Míru - u ¿koly

10: 30 hod.

st rana
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Nedêle 14. zá‡í

Evropskÿ den

kulturního dêdictví

11: 00 hod.

Otvírání æidovského h‡bitova

14: 00 hod. Kostel sv. Jiljí

Vox angelorum- koncert

17: 00 hod. Nám. Míru u ¿koly

- st‡ednê pokroçilé
Rozsah: 60 hodin ( 30 vyuçovacích dvou-

hodin 1 xtÿdnê)

Kurzy se budou konat v Ottendorferovê

domê od zá‡í 2003 do kvêtna 2004.

První schûzka ke kurzûm se uskuteçní

4. zá‡í 2003 v 16: 00 hodin v Ottendorfe-

rovê domê.

Cenaje 1 400,- Kç za celÿ kurz.

Pokud máte o tyto kurzy zájem, p‡ihlaste

Koncert Big Band ZU¢

se natel.: 461 535 173- Hana ¢vandová

Zmêna programu vyhrazena.

ra-svitavy. cz

nebo na e mailu hana. svandova @kultu-

st rana
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Sezóna Kruhu p‡átel hudby2003-2004
Nedêle 7. zá‡í 2003 19: 30 hod.
Kostel sv. Jiljí

Slavnostní koncert

u p‡íleæitosti Pouti ke sv. Jiljí
Du¿an Pávek - trombon

Michaela Sedláçková - alt

Mgr. Franti¿ek Boçek - varhany

Zazní skladbyJ. S. Bacha, A. Dvo‡áka, I. Lu-

kaçice, M. Regera.

Vstupné: dobrovolné

Çtvrtek 30. ‡íjna 2003

Vladislav Bláha - kytara

Jaro m
ír Zámeçník - akordeon

Repertoár ansamblu sahá od osvêdçenÿch

dêl klasického období aæ po skladby sou-

çasnÿch autorû.

Ji‡í Jahoda - housle

Jana Ry¿ánková - klavír

kurzû i nêkolik ocenêní z mezinárodních

soutêæí. Kvarteto má tu çest nosit j méno
vÿznamného çeského pedagoga a houslisty.

Antonín Bennewitz byl první m‡editelem

praæské konzervato‡e. Jeho pedagogickÿ

Miroslav Zicha - violoncello

odkaz pat‡í k základní mkamenûmçes-

prosinec 2004
Kostel Nav¿tívenní Panny Marie

‡íçka, a zvlá¿tê pakçlenyslavného Çeské-

Mgr. Stella Maris Hrdliçková - soprán

a Oskara Nedbala.

Hana Kratochvílová - varhany

14. dubna 2004

L
' Ambre- Trio duchovní hudby
Pertr Jeníçek - flétna
15. ledna 2004

Jitka Çechová - klavír

Postudiu na Praæské konzervato‡i ( prof. Jan

Novotnÿ) pokraçovalaJitka Çechovávesvém

hudební mvzdêlávání na Akademii múzickÿch umêní v Praze ( prof. Peter Toperczer).

Velkÿ vliv na rozvoj její hudební indivi-

duality mêla postgraduální studia u Eugena

Indjice v Pa‡íæi a Vitali Berzona ve Freibur-

ké houslové ¿koly. Zjeho æákûj menuj me
alespoñ Otakara ¢evçíka, Franti¿ka Ond-

ho kvarteta- Karla Hofmanna, Josefa Suka

Putovali hudci

Prû‡ez svêtskoutvorbou evropskÿch náro-

dû v¿ech staletí, çeská folklórní tradice
Zuzana Lapçíková - ci mbál

Muæské vokální kvarteto QVOX
Petr Julíçek - tenor

Tomá¿ Badura - tenorbaryton
Tomá¿ Krejçí - baryton
Martin ¢ujan - bas

gu. Dal¿í zku¿enosti sbírala na mistrovskÿch

kurzech Rudolfa Kehrera ve Vÿmaru, Eu-

gena Indjice a Lazara Bermana v Pie¿ƒanech.

Jitka Çechová získalatitul laureáta v ‡adê
mezinárodních soutêæí ( Virtuosi per mu-

sica di pianoforte v ùstí nad Labem1986;

Smetanovská klavírní soutêæ v Hradci Krá-

lové 1986, 1988, 1990; Chopinova soutêæ
v Mariánskÿch Lázních 1987, 1989; Mezinárodní Hummelova klavírní soutêæ v Bra-

V
. Bláha absolvoval studium na Konzer-

vato‡i v Brnê u prof. Arno¿ta Sádlíka a na
Vysoké hudební ¿kole F
. Liszta, W
ei mar,

Nê mecko u prof. Rolanda Zi mmera. Své

tislavê 1991).

2. února 2004

V
irtuózní ce mbalo

Barbara Maria W
illi - cembalo

umêní zdokonalil v mistrovskÿch kursech

Ji‡í Bárta - violoncello

pretû.

b‡ezen 2004

u p‡edních svêtovÿch pedagogû a inter-

J. Zámeçník absolvoval konzervato‡ a Janáçkovuakademii múzickÿch umêní v Brnê.

Zúçastnil se mnoha domácích soutêæí a re-

prezentoval úspê¿nê i v zahraniçí. Lau-

reátemsoutêæe se stal ve francouzské m

Cannes, nasvêtovésoutêæi ve venezuelském

Benewitzovo kvarteto
Ji‡í Nêmeçek: 1. housle
¢têpán Jeæek: 2. housle

Ji‡í Pinkas: viola

¢têpán Doleæal: violoncello

soutêæi v Barcelonê. Vsouçasnosti se vênu-

je vedle koncertní çinnosti i pedagogické

gospelû a evergreenû 60. a 70. let. Vçerv-

nu 2001 vydalo kvarteto novÿ kompaktní
disk Ach vojna vojna u rmy ARCO DIVAz dêl Leo¿e Janáçka, Antonína Dvo‡áka,

nêmeckÿch romantikû aj.
duben 2004

Milovníkûmdobré hudby nabízí me çlenství

v Kruhup‡átel hudby. Kromêslevynav¿ech-

a Richard Samek - baryton

vystupovat na pódiích v ÇRi v zahraniçí.

sance aæ po 20. století vçetnê spirituálû,

ce 30,- Kç. Zmêna programu vyhrazena.

Moravské klavírní trio

interpretaçní úrovnê a zaçal pravidelnê

spolupracuje s M. Hájossyovou a L. Mát-

lem. Repertoár zahrnuje skladby od rene-

slevaje pro çleny KPH, studentya dûchod-

18. listopadu 2003

Bêhemkrátké doby dosáhl soubor vysoké

ní festival, festival Mitte Europa), koncerty

ve SRN, ¢panêlsku, Velké Británii. Soubor

Vstupné najednotlivé koncertyçiní 45,- Kç,

práci.

z iniciativy çlenû Státní lharmonie Brno.

Ansámbl koncertoval navÿznamnÿchfestiva-

lechv Çeskérepublice( Sasko-çeskÿhudeb-

Koncert v parku

Caracasu, v Anglii a v Pa‡íæi, zvítêzil na

Moravské klavírní trio vzniklo v roce 1997

Zaloæeno v roce 1997studentyJAMUv Brnê.

ny koncerty mohouçlenové KPHvyuæít na-

Bennewitzovo kvarteto vzniklo v roce 1998

v Praze. Jeho çlenovéjsou ¿piçkovÿmi in-

strumentalisty nastupující generace. Mají

zaseboucennézku¿enosti z interpretaçních

bídky zájezdû na zají mavé hudební akce.

Prûkazka KPHstojí 40,- Kç, bude se pro-

dávat od1. srpna2003v pokladnê kina Vesmír kaædÿ den od 17: 00 do 20: 00 hodin.

çe rv e ne c - s rpe n 2 0 0 3

Kruh p‡átel hudbyv sezónê 2002-2003
S vûnêmi p‡ibÿvajícího léta se skoro

musí mnutit vzpomenout si na zi mní ve-

çery, strávené s hudbou v Ottendorferovê

st rana IX
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Rok 2004 - to je magickÿ rok pro

çeskou hudbu. Svá vÿroçí mají Dvo‡ák,

Smetana, Janáçek a dal¿í çe¿tí skladate-

lé. Myslí m, æe i námse to poda‡í dûstoj nê
oslavit.

Blanka ¢efrnová

domê. Urçitê mé mu srdci nej bliæ¿í bylo

vystoupení manæelû Arda¿evovÿch, vÿbornÿch klavíristû, kte‡í hráli Smetanu.

Uæ jsem letos také sly¿ela koncertnê

hrát i jejich malou dcerku, kteráje po ba-

biçce cellistkou.

Takése da‡ilo mladíkûmz Penguin Quar-

teta, hrají vÿbornê a charis maticky. A do-

dnes se musí ms mát, kdyæ si vzpomenu na

jejich hudebnê - ci mrmanovské kompozi-

ce. Tak veselo uæ asi dlouho v Çervené

knihovnê nebude! Jejich hráçské kvality

potvrzuje za‡azení do koncertního cyklu
Çeské lharmonie na p‡í¿tí rok.

Samoz‡ej mê hráloje¿tê víc ansámblû,

ale to víte taky. Radêji se podíváme nato,

co bude. Patrnê i p‡í¿tí rok p‡ijede zahra-

niçní muzikant Barbora W
illis, kteránacem-

balo doprovodí na¿eho opravdu úæasného

cellistuJi‡ího Bártu, moc setê¿í m. Usly¿íme doufámi ci mbál Zuzany Lapçíkové,

patrnê bude i koncert v kostele p‡ed Vánoci a nakonecjarní vytrubování v parku.

DALIBOR
zvítêzil v mezinárodní
soutêæi pêveckÿch
sborû
Pêveckÿsbor DALIBORSvitavyvyzpíval
a nakonecjs me si s ni mi popovídali a zaNêco statistiky: 174 pêveckÿch sborû
7. çervna na mezinárodní soutêæi Svátky

z Evropy, Asie i Ameriky, 22 kategorií,

zpívali i my. Koncert ocenili i p‡edstavi-

7000 zpêvákû, 4 dny plné zpêvu, hudby,

telé radnice v Gerasdorfu, kte‡í celÿveçer

ho svêtajeto vynikající ohodnocení. Svoji

a pouçnÿch zku¿eností.

starosty, kterÿ byl koncertu p‡ítomen, a vel-

církevní hudba, kde získal medaili st‡íbr-

ni, kde vystupoval v kvêtnu s celoveçer-

p‡í¿tí rok. Toto nejlépe vystihuje pozitivní

p‡irozenê napêtí, jinak p‡átelství a vzájem-

nad¿eníjiæ bêhemkoncertu, po skonçení

písní v Olomouci zlatou medaili. Vkonku-

renci s mí¿enÿch pêveckÿch sborû z celésouçasnou úroveñsbor potvrdil i v kategorii

nou. At mosféra byla vynikající, p‡i soutêæi

ná podpora v¿ech zúçastnênÿch sborû.

navázanÿch kontaktû, vzájemného obdivu
Dal¿í úspêchsklidil PS Dalibor ve Víd-

ní m programe m. Posluchaçi projevovali
se nerozcházeli, sdêlovali si své záæitky,

p‡ipravili. Potê¿il nás obdiv a uznání pana
mi si cení mejeho opêtovného pozvání na

hodnocení a úroveñ koncertu.

14. çervna sbor reprezentoval Svitavy

na celostátní p‡ehlídce pêveckÿch sborû

v He‡manovê Mêstci. V úvodní çásti zda-

‡ilého odpoledne se p‡edstavilo v krat¿í m
vystoupení 11 sborû. Na závêr si v¿echny

sbory spoleçnê zazpívaly kantátu Bed‡icha
Smetany Çeská píseñ. Spoleçnÿ zpêv více
neæ 400 zpêvákû za doprovodu symfonic-

kého orchestruse nesl nejen p‡írodní mdi-

vadlema parkem, ale i okolní mi ulicemi.

Nároçnou sezónu zakonçí PS Dalibor

celoveçerní mkoncertemv pátek 27. çervna

v Bílémkostele ve Svitavách. Na setkání

s Vámi se tê¿í me v 19: 45 hodin.

Çlenové sboru dêkují za v¿estrannou

podporu a nançní pomoc starostovi mês-

ta panu V
. Koukalovi, v¿emçlenûmrady
a zastupitelstva Mêsta Svitavy, pracovní-

kûm St‡ediska kulturních sluæeb a v¿em

svÿmsponzorûm, v roce 2003 p‡edev¿í m
paní RNDr. Rûæenê Tomanové a panu Mi-

roslavu Nekvindovi.

M
iroslava Ducháçková

st rana X

Hrajípadesát rokû

Bÿvalá Houserova dechovka- nyní pod

názvem Svitavanka - letos oslavuje pade-

sáté vÿroçí svého vzniku. Je tojediná ka-

pela v regionu, která bez p‡eru¿ení pûsobí

od roku 1953.

Vuplynulÿchletech úçinkovala nastov-

kách vystoupení p‡i koncertech, spole-

çenskÿch událostech, zájezdech dojinÿch

çe rv e ne c - s rpe n 2 0 0 3
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rodinnÿch událostí, ve‡ej nÿch spoleçen-

na slavnostní m koncertê oslavila 20 let

svého trvání. Srdeçnêji mblahop‡ejeme
a dêkujeme.

Letosjetotedy 50let, kdy na¿e kape-

skÿch akcí ataké z úçasti p‡i louçení na

la zaçala hrát. Má své stálé posluchaçe

Je bêæná praxe, æe muzikanti se v p‡í-

velkÿm povzbuzení m do dal¿í çinnosti

poslední cestê.

padê nutnosti v souborech vzájemnê za-

stupují. Na¿í Svitavance pomáhají hráçi ze

Svitavské dvanáctky, která letos v b‡eznu

a p‡íznivce. Jejich p‡átelství je pro nás
a myji mslibujeme, æe udêláme v¿echno,
abychomje nezklamali.

Çlenové Svitavanky

okresû, absolvovala‡adu pobytû mi mo republiku, kde reprezentovala ná¿ okres.

Vroce 1980 byla v po‡adu çeskosloven-

ské televize Veçery v klubu.

ùroveñ orchestru byla udræovaná pra-

videlnÿmi zkou¿kami pododbornÿmvede-

ní m. Vÿraznê se zde uplatñoval vliv Jana
Nevêçného, Vítêzslava Veselého a Jaro-

slava Dvo‡áka. Vobdobí kvalikaçních
soutêæí to bylytaké cenné p‡ipomínky ka-

pelníka posádkové hudby Hradec Králové

Josefa Mar¿íka. O kvalitní produkci se
obêtavê staral první kapelník Josef Hou-

ser, které mu pat‡í na¿e stálé vzpomínky

a v‡elÿ dík. Jeho nástupcemje Franti¿ek
Hrabal.

Poslání mdechovÿchorchestrûje, æe pro-

vází çlovêka celÿ æivot. Rovnêæ na¿e ka-

pelaje známá z taneçních zábav, rûznÿch

Benefiçníkoncert pro Masarykûv

Sluæby pro slabozraké

onkologickÿ ústav v Brnê:

koncert Nadêje

8. 8. 2003 od 19: 00 hod.
Evangelickÿ kostel, Svitavská ulice - na-

proti nemocnici v Moravské T‡ebové

a 9. 8. 2003 od 19: 00 hod.
v synagóze v Jevíçku (kousek od námêstí

- s mêr M. T‡ebová)

Koncert Josefa K
líçe

- známého violoncellisty a doprovodu.

a nevidomé

Moæná nevíte, æe knihovna poskytuje

také speciální sluæby slabozrakÿma neviMáchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy
tel. 461 533 295, fax: 461 514 715
www
. booksy. cz
e- mail: knihovna @booksy. cz

Mêstská knihovna ve Svitavách bude od

1. 7. 2003 do 3. 8. 2003 z technickÿch
dûvodû ( malování, vÿmêna podlahové kry-

tiny) uzav‡ena. Lhûta vracení knih bude
o tuto dobu prodlouæena.

Pûjçování v srpnu: (od 4. 8. 2003)
Dêtské oddêlení:

PO

13 - 17 hod.

ST

13 - 17 hod.

PÅ

9 - 12 hod.

ùT

ÇT

9 - 12 hod.
zav‡eno

Oddêlení pro dospêlé:

PO- ST

9 - 17 hod.

PÅ

9 - 17 hod.

ÇT
SO

zav‡eno

zav‡eno

domÿm. Ve svémfondu má nahrávky dêl

klasikûi zábavné literatury çeskÿch a za-

hraniçních autorû na kazetách, které si

mohou pûjçovat pouze tito handicapovaní

uæivatelé. Staçí potvrzení oçního léka‡e
nebo poboçky SONS.

Kromêtoho mají k dispozici poçítaç p‡i-

pojenÿ naInternet, kterÿji mvyhledanÿtext

p‡evádí do zvukové podoby. Díky speciál-

ní mu programovému vybavení si mohou

zvêt¿it pís mo a çíst pro nêjinak ¿patnê çi-

telné dokumenty.

Tyto sluæbyjsousamoz‡ej mê bezplatné.
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KINO VESMïR

16. - 17. St, Çt

19: 30 hod.

Dûmnaruby

tel.: 461 531 446

USA 2003
V¿echno, co on pot‡eboval vêdêt o æivo-

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

tê, se ona nauçila ve vêzení. Steve Martin

Ç E RVE NE C

hatého bêlo¿ského právníka a çerno¿ské

1. ùt

19: 30 hod.

X Men 2

USA 2003

Dal¿í p‡íbêhságy... P‡i¿el ças, kdyse odli¿ní
musí spojit. Jsou dal¿í mçlánkemvÿvojové-

ho ‡etêzce. V¿ichni se narodili sjedineçnou

genetickou mutací.

Reæie: Brian Singer

Vstupné: 55,- Kç

titulky

2. - 4. St, Çt, Pá

120 min.
19: 30 hod.

Slzyslunce

USA 2003
Byl cviçen uposlechnout váleçné rozkazy.

Stal se hrdinoutí m, æe seji mvzep‡el. Bru-

ce W
illis v hlavní roli dramatu z váleçné
Nigérie.

Reæie: Antoine Fuqua

Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 118 min.
5. - 10. So- Çt

19: 30 hod.

Chicago

USA, SRN 2002

Muzikál o sexu, vraædách ajazzu. ¢est Os-

v hlavní roli bláznivé komedie. Setkání bokri minálnice...

Reæie: AdamShankman

Vstupné: 55,- Kç

titulky

18. - 20. Pá, So, Ne

Nevêrné hry

105 min.
19: 30 hod.

Novÿ çeskÿ l m
!
¢têstí - ne¿têstí - svatba - manæelství - ne-

Reæie a choreograe: Rob Marshall

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 114 min.

Fe mme Fatale

19: 30 hod.

USA, Francie 2002
Smyslná podvodnice hraje vabank. Akçní

thriller. Vhlavníchrolích: Rebecca Romijn-Stamosová a Antonio Banderas
Scéná‡ a reæie: Brian De Pal ma

Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 112 min.

12. - 13. So, Ne

17: 00 hod.

Pinocchio

Itálie 2002

Nové zpracování slavné pohádky Carla Col-

lodiho.

Hlavní role, scéná‡ a reæie: Roberto Be-

nigni

Vstupné: 55,- Kç

dabováno

14. - 15. Po, ùt

Æába k zulíbání

108 min.

19: 30 hod.

USA 2002

Novÿ çeskÿ l m Michaely Pavlátové v hlav-

ní roli se Zuzanou Stvínovou a Petere m
Bedjakem.

Vstupné: 55,- Kç

93 min.

21. - 22. Po, ùt

19: 30 hod.

Loâduchû

USA, Austrálie 2002
Hranice mezi realitou a záhrobí mbylazlo-

mena. Dobrodruænÿ horor. Záchraná‡i na

potápêjící selodi plné duchû... Záchraná‡i

v osidlech starovêkého démona a cesta se
mêní v peklo.

Reæie: Steve Beck

Frida

19: 30 hod.

USA 2002
Celá pravda o æenê. Æivotopisnÿ l mo vy-

nikající mexické malí‡ce Fridê Kahloové

( 1907- 1945)

Vtitulní roli: Sal ma Hayeková

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 123 min.

25. - 27. Pá, So, Ne

M
ilujte

19: 30 hod.

svého zabijáka

USA 2003
Çí m ménê ví¿, tí mlépe spí¿, aneb o nêkte-

rÿch vêcechjelep¿í mlçet. Dvojí æivot vra-

ha a baviçe Chucka Barrise. Biogracká
kce. Drama. Fil mosciluje mezi komedií,

psychologickÿmp‡íbêhema klasickou ¿pio-

náæní historkou.

Reæie: George Clooney

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 113 min.
28. - 31. Po, ùt, St, Çt

The Matrix

19: 30 hod.

- Reloaded

USA 2003
Neo se znovu vydává do kyberprostoru, aby

se pokusil najít odpovêâna otázku: Coje

Reæie: Tom Brady

Reæie: Andy W
achowski, Larry W
achowski

101 min.

Vstupné: 55,- Kç

titulky

2. - 4. St, Çt, Pá

120 min.
20: 00 hod.

Slzyslunce

Reæie: Antoine Fuqua

USA 2003

20: 00 hod.

Chicago

USA, SRN 2002
Reæie a choreograe: Rob Marshall

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 114 min.
11. - 12. Pá, So

20: 00 hod.

Fe mme Fatale

USA, Francie 2002
Scéná‡ a reæie: Brian De Pal ma

Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 112 min.

12. So

Pinocchio

Vstupné: 55,- Kç

15: 00 hod.

Itálie 2002
dabováno
108 min.

15. ùt

Æába k zulíbání
Reæie: Tom Brady

Vstupné: 55,- Kç

titulky

16. - 1 7. St, Çt

20: 00 hod.

USA 2002

101 min.
20: 00 hod.

Dûmnaruby

Reæie: AdamShankman

Vstupné: 55,- Kç

titulky

USA 2003

105 min.

18. - 19. Pá, So

20: 00 hod.

Vstupné: 55,- Kç

93 min.

Nevêrné hry

Novÿ çeskÿ l m
!
Reæie: Michaela Pavlátová

22. - 23. ùt, St

Loâduchû

Reæie: Steve Beck

20: 00 hod.

USA, Austrálie 2002

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 91 min.
24. Çt

Frida

20: 00 hod.

USA 2002
Vtitulní roli: Sal ma Hayeková

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 123 min.

25. - 26. Pá, So

M
ilujte
svého zabijáka

Reæie: George Cooney

20: 00 hod.
USA 2003

28. - 31. Po, ùt, St, Çt

niçek, nul, harddiskû a softwarû.

titulky

USA 2003

Reæie: Brian Singer

kte‡í se snaæí osvobodit lidstvo ze zajetíjed-

hnusnÿ chlap. Komedie. Vhlavní roli: Rob

Vstupné: 55,- Kç

X Men 2

Vstupné: 55.- Kç od 12let titulky 113 min.

o svêtê ovládaném poçítaçi a skupinê lidí,

Schneider

20: 00 hod.

Matrix? Pokraçování megaúspê¿né sci-

I z o¿klivého káçátka se mûæe stát krásná

labuƒ. I z krásného dêvçete se mûæe stát

ÇERVENEC

5. - 10. So- Çt

23. - 24. St, Çt

herine Zeta-Jonesová a Richard Gere v hlav-

1. ùt

víristky.

svÿch partnerû. Renée Zellwegerová, Catních rolích.

tel.: 602 969 647

Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 118 min.

krizi slovenského skladatele a çeské kla-

Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 91 min.

prohibice ve vêzení díky úkladnÿmvraædám

KINOKAVÅRNAGALAXIE

vêra - æárlivost - láska. P‡íbêh o manæelské

carû 2003. Dvê kabaretní zpêvaçky z doby

11. - 13. Pá, So, Ne

s t r a n a XI

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

Vhlavní roli: Keanu Reeves

Vstupné: 65,- Kç od 12let titulky 138 min.

The Matrix
- Reloaded

20: 00 hod.

USA 2003
Reæie: Andy W
achowski, Larry W
achowski

Vstupné: 65,- Kç od 12let titulky 138 min.

s t r a n a XI I

çe rv e ne c - s rpe 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 ‡

KINO VESMïR

16. - 1 7. So, Ne

Hlubina

USA 2002
Teror p‡ichází z hlubiny. Váleçnÿ sci- thril-

tel.: 461 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

SRPEN

1. - 3. Pá, So, Ne

19: 30 hod.

ler z II. svêtové války. Mise, která má zachrá-

ÇR 2003
Pupendo
Nová celoveçerní komedie Jana H‡ebejka a Pet-

ra Jarchovského, inspirovaná povídkami Petra
¢abacha Opilé banány.

Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 105 min.
18. - 19. Po, ùt

19: 30 hod.

Identita

5. ùt

stupnê umírat... thriller

Krásná pokojská

19: 30 hod.

USA 2002
Jennifer Lopezová a Ralph Fiennes v milost-

né komedii. P‡íbêh Popelky z Manhattanu ve

t‡etí mtisíciletí...

Reæie: W
ayne W
ang

Vstupné: 55,- Kç

titulky

6. St

107 min.
19: 30 hod.

Experi ment

Reæie: James Mangold

Vstupné: 55,- Kç od 15 let titulky 90 min.
20. St

Tichÿ Ameriçan

19: 30 hod.

USA, Nê mecko, Austrálie 2001
O úze mí a æeny se çasto válçí, vyhrává ten,

kdo p‡eæije. Dva muæi ajedna æena v Saigonu

a zajetí milostného trojúhelníku podle klasiky
Grahama Greenea.

Reæie: Phillip Noyce

Vstupné: 55,- Kç od 12 let titulky 101 min.

dující lidské chování ve vêzení se z mêní v boj

21. - 22. Çt, Pá

teçné události z roku 1971. Experi ment, sleo p‡eæití...

Reæie: Oliver Hirschbiegel

Vstupné: 55,- Kç od 15 let titulky 119 min.
7. - 8. Çt, Pá

Jak ztratit kluka
v 1 0 dnech

19: 30 hod.

USA, SRN 2003
Jeden z nichlæe, ale vædyckyje to ten druhÿ.

Nejzamilovanêj¿í komedie roku!
Reæie: Donald Petrie

Vstupné: 50,- Kç

titulky

9. - 10. So, Ne

28 dní poté

116 min.
19: 30 hod.

Nizoze msko, GB, USA 2002
Dnyjsou seçteny. 1. den: expozice. 3. den: in-

fekce. 8. den: evakuace. 20. den: devastace.
Postkatastrockÿ sci- l m.
Reæie: Danny Boyle

Vstupné: 50,- Kç od 12 let titulky 114 min.
11. - 12. Po, ùt

19: 30 hod.

Auto Focus - Muæi uprost‡ed
USA 2002
svého kruhu

19: 30 hod.

Johnny English

GB 2003
¢pionáæní komedie. Rowan Atkinson, kterÿ

opustil Mr. Beana, aby se stej nou bravurou

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

Vstupné: 55,- Kç od 12 let titulky 85 min.
23. - 24. So, Ne

Telefonní budka

19: 30 hod.

USA 2002
Zvedne¿-li telefon, nes mí¿ zavêsit! Napínavé

drama, pocta starÿmhitchcockovskÿmthrille-

rûm. Collin Farrel ve skvêlé dramatu...
Reæie: Joel Schumacher

Vstupné: 50,- Kç od 12 let titulky 81 min.
25. - 27. Po, ùt, St

19: 30 hod.

Kameñák

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

mÿch a çasto drsnÿch vtipû. V¿e se odehrává

vjihoçeském mêsteçku Kameñákov.
Vstupné: 50,- Kç

od 12 let

28. - 29. Çt, Pá

100 min.

19: 30 hod.

Den bez sexuje promarnênÿ den! Psycholo-

Kurz sebeovládání

Známÿ herec a moderátor propadá vá¿ni vi-

Jack Nicholson a AdamSandler v hlavních ro-

gické drama podle skuteçné události 60. let.

USA 2003
Coje hor¿ího neæ ¿ílenství? ¢ílenÿ psychiatr! 

dea ve spojení s erotikou...

lích bláznivé komedie.

Vstupné: 55,- Kç od 15 let titulky 105 min.

Vstupné: 55,- Kç

13. - 15. St, Çt, Pá

30. - 31. So, Ne

Reæie: Paul Schrader

19: 30 hod.

USA 2003
Hulk
Zají mavá promêna Dr. Bruce Bannera v zelené-

ho obravysokého 4 metry a s dispozicí obrovské

Reæie: Peter Segal

titulky

106 min.
19: 30 hod.

USA, GB 2002
Jádro
Hrstka stateçnÿch çelí planetární katastrofê

odváænou vÿpravou do st‡edu Ze mê. Sci-

síly. Boj proti zlu podle slavného comicsu. Sci-.

thriller.

Vstupné: 55,- Kç

Vstupné: 50,- Kç od 12 let titulky 135 min.

Reæie: Ang Lee

titulky

Reæie: Jon Amiel

K
inokavárna nehraje

Krásná pokojská
Vstupné: 55,- Kç

titulky

20: 00 hod.

USA 2002
107 min.

6. St

20: 00 hod.

7. - 8. Çt , Pá

20: 00 hod.

Experi ment SRN 2000
Vstupné: 55,- Kç od 15 let titulky 119 min.
Jak ztratit kluka
v deseti dnech

USA, SRN 2003
titulky
116 min.

Vstupné: 50,- Kç

SRN 2000
Myslí¿, æe nato má¿? Psychotriller podle sku-

20: 00 hod.

ÇR 2003
120 min.

Vstupné: 60,- Kç

deset lidí ve zpustlém motelu... a zaçnou po-

Vstupné: 60,- Kç
4. - 5. Po, ùt

Pupendo
2. So

titaje vrah. Uprost‡ed kruté bou‡e se sej de

120 min.

SRPEN

1 a 3. Pá a Ne

USA 2003
Identitaje tajemství. Identitaje záhada. Iden-

Bolek Polívka, Eva Holubová, Jaroslav Du¿ek,
Vil ma Cibulková a dal¿í

tel.: 602 969 647

nit britskouléka‡ku, se z mocní tajemná síla...
Reæie: David N. Twohy

19: 30 hod.

KINOKAVÅRNAGALAXIE

9. So

20: 00 hod.

28 dní poté

Nizoze msko, GB, USA 2002
Vstupné: 50,- Kç od 12 let titulky 114 min.

12. ùt

20: 00 hod.

Auto Focus - Muæi uprost‡ed
USA 2002
svého kruhu
Vstupné: 55,- Kç od 15 let titulky 105 min.

13. - 15. St, Çt, Pá

20: 00 hod.

Hulk

USA 2003
titulky

Vstupné: 55,- Kç

16. So

20: 00 hod.

19. ùt

20: 00 hod.

20. St

20: 00 hod.

Hlubina

USA 2002
Vstupné: 55,- Kç od 15 let titulky 105 min.

Identita

USA 2003
Vstupné: 55,- Kç od 15 let titulky 90 min.

Tichÿ Ameriçan

USA, Nê mecko, Austrálie 2001
Vstupné: 55,- Kç od 12 let titulky 101 min.

21. - 22. Çt, Pá

20: 00 hod.

23. So

20: 00 hod.

26. - 27. ùt, St

20: 00 hod.

Johnny English

GB 2003
Vstupné: 55,- Kç od 12 let titulky 85 min.

Telefonní budka

USA 2002
Vstupné: 50,- Kç od 12 let titulky 81 min.

Kameñák

Vstupné: 50,- Kç

28. srpna - 7. zá‡í

od 12 let

K
inokavárna nehraje

ÇR 2003
100 min.

