S V I T A V S

K ¥

K U

L T U

R N

ï

K A L E N

Z

Dobrÿ den

Çtvrtek 4. zá‡í 20: 00 hod.
Námêstí Míru u ¿koly
Pátek 5. zá‡í 20: 00 hod.
Námêstí Míru - u ¿koly

Tam-Tam Orchestra - koncert
Divadlo Continuo:

Evropê zdarma ve‡ejnosti dve‡e historic-

kÿch budov. Dny evropského dêdictví seslaví v celé Evropêjiæ odroku1991

podzá¿titou Rady Evropy vædy v polovi-

nê zá‡í a v Çeské republice se po‡ádají

”

ï
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Mortyjátr

Sobota 6. zá‡í

Slavnost dechovÿch hudeb
Nám. Míru - u ¿koly

10: 00- 10: 20 hod. Prûvod mêstem
10: 30 hod.

Slavnostní zahájení

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

10: 30 hod.

Ci mbálová muzika a K. Hegner

Skandália Svitavy- ¿erm

13: 00 hod.

Showovládání biçe - P
. Votápek

14: 30 hod.

Skandália Svitavy - ¿erm

15: 30 hod.

Ci mbálová muzika a K. Hegner

12: 00 hod.

13: 30 hod.

15: 00 hod.

16: 30 hod.

Ci mbálová muzika a K. Hegner
Kouzla a çáry Ji‡ího Krejçího

Showovládání biçe - P
. Votápek
Kouzla a çáry Ji‡ího Krejçího

Mêsteçko umêleckÿch‡emesel (u fontány)
Kostel sv. Jiljí 19: 30 hod.

Slavnostní koncert
u p‡íleæitosti Pouti ke sv. Jiljí

æete ve Svitavách v nedêli 14. zá‡í
od 13 do 17 hodin v klidu prohléd-

14: 00- 14: 30 hod. Astra Svitavy

dorferova do mu a Nadace Josefa
Plívy, novê pakinteriéry kostelasv. Jil-

16: 35- 17: 00 hod. Svitavská dvanáctka

Principál pouti: Mário Kuçera

Sobota 6. zá‡í 16: 00 hod.
Mêstské muzeuma galerie

Zmêna programu vyhrazena.

jí, kostela Nav¿tívení P
. Marie a kostelasv. Josefa. Zdarma mûæete nav¿tí-

vit také vyhlídku vêæe na kostele na
námêstí a expozice a vÿstavy v pro-

storách Mêstského muzea a galerie

12: 00- 13: 00 hod. Svitavanka Svitavy

14: 35- 15: 10 hod. Petru¿ka M. Chrastová
15: 15- 16: 30 hod. ¢ohajka D. Bojanovice

Nedêle 7. zá‡í

din bude slavnostnê odhalen památník

10: 30 hod.

Muziky u ¿koly:
9: 30 hod. Vespol Dolní ùjezd

Kapky Çervená Voda

11: 00 hod.

Bachta ¢ave Svitavy

nizován od Langrovy vily v 11 hodin),

13: 00 hod.

Trstenická stezka

veckÿ sbor VOX ANGELORUMv kos-

15: 00 hod.

Do vêtru Svitavy

(odjezd autobusu pro ve‡ejnostje orga-

ve 14 hodin zazpívá náv¿têvníkûm pê-

tele sv. Jiljí a Dny evropského dêdictví

ukonçí svÿm koncerte m BI G BAND

svitavské ZU¢ v 17 hodin na námêstí.

Atak pokud bude pêkné poçasí,

Michaela Sedláçková - alt

Du¿an Pávek - trombon

Vernisáæ vÿstavy

Pouƒ ke sv. Jiljí

na novê upravenémæidovskémh‡bitovê

Mgr. Franti¿ek Boçek - varhany

Keram
ika Ji‡ího Dudychy

ve Svitavách.
Letos js me pro Vás p‡ipravili na

tento den bohatÿ program. V 11: 30 ho-

3

11: 30 hod.

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

noutinteriéry Langrovyvily, Otten-

0

U radnice
10: 00 hod. Kouzla a çáry Ji‡ího Krejçího

pod garancí Sdruæení historickÿch sídel
Çech, Moravy a Slezska. I letos si mû-

0

Svitavské letní slavnosti
Yo Yo Band - koncert

Jenjednouzarokse otevírají po celé

Å

D Å ”

12: 00 hod. I RMA Svitavy
14: 00 hod.

16: 00 hod.

17: 00 hod.

Big Band ZU¢ Svitavy
Kowalski Svitavy

Toçkolotoç Svitavy

Divadla u fontány:
10: 00 hod. O Çervené Karkulce

Nedêle 14. 9.

Evropskÿ den
kulturního dêdictví

11: 30 hod. Æidovskÿ h‡bitov
Odhalení památníku

14: 00 hod. Kostel sv. Jiljí

mûæe bÿt ta nedêle 14. zá‡í zají mavÿm

11: 00 hod.

Chodníkovej ¿pektákl

ataké trochou zamy¿lení. Nad tí m, co

12: 00 hod.

Posvícení v Hudlicích

14: 00 hod.

O Çervené Karkulce

16: 00 hod.

Posvícení v Hudlicích

rûv dûm, Mêstské muzeum, Kostel sv. Jiljí,

17: 00 hod.

Chodníkovej ¿pektákl

sv. Josefa

dnem. S trochou krásy, trochou pouçení

dokázali na¿i p‡edkové (v tom dobrém

i ¿patném), co námtu po nich zûstalo
(nêkdytaké nezûstalo) a co asi odkáæe-

me na¿i mdêtem my?! P‡eji vámdobrÿ

den.

Blanka Çuhelová

11: 30 hod.
13: 00 hod.

15: 00 hod.
16: 30 hod.

Bajaja

Vox angelorum- koncert

Kavkazské pohádky

Big Band ZU¢ - koncert

Kavkazské pohádky

Bajaja

17: 00 hod. Námêstí Míru u ¿koly
13: 00- 17: 00 hod. Zp‡ístupnêné budovy:
Langrova vila, Nadace J. Plívy, OttendorfeKostel a vêæ Nav¿tívení Panny Marie, Kostel

s t r a n a II
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Od nepamêti k souçasnosti - XXIII
Kamz mizela stará svitavská p‡íj mení

moruvestátê, neæjetento národjasnê p‡edurçila své kroky. Vroce 1744 vypovêdêla

kterÿji mpovoloval obchod s penêzi a za-

tervence papeæe, emisarû Holandska, Anglie,

nebylozadarmo a æeæidovské obce musely

zanosti Æidûs okolní msvêtembyl císa‡skÿ

pot‡eby poskytovat pûjçky. Toho zneuæívali

JosefemII. kindustrializaci zemê. Bylazru-

aæ po zaplacení vÿkupného, ru¿ili dluho-

rod, stejnêjakojeho víra, byl zrovnoprávnên

se stali p‡í mÿmi poddanÿmi panovníka,

sitelé têchtoj men? Co se skrÿvá za názvy

ji¿ƒoval ochranu. Není sporu o tom, æe to

K‡i¿ƒálová noc, holocaust, kudy se chodilo
na ulici T
empelgasse, kde se rozkládal Lü-

královské komo‡e platit danê a v p‡ípadê

beckerplatz?
Zcelazapomenutyzûstalytroskystarÿch

çe¿tí královétí m, æe Æidyzajali a propustili

bez laduleæely zarostlé bezema kop‡ivami

pisy a za VáclavaIV
. zaæilo praæské ghetto

náhrobkû na Olomoucké ulici. Rozházeny
a nic nenasvêdçovalotomu, æe Svitavy kdysi
dávno mêly h‡bitovy dva. Jeden mêstskÿ,

vÿraznêzhor¿ilozavlády Marie Terezie, kte-

rá svÿmvÿrokemnevímo æádnémhor¿ím

právní rámec aæ do konce 18. století. Æidé

jako Ticho, Zwinger, Donath, Kanter, Stein,

Beer, Munkçi Klinger? Jaké osudy mêli no-

z á ‡í 2 0 0 3

nejvêt¿í pogrom, kdy zahynulatémê‡ polo-

v¿echny Æidyzezemê a nic nebyly platnéinDánskaa Turecka. Díkyekonomické prová-

dekret v roce 1748zru¿ena Æidé byli vyuæiti

¿ena diskri minaçní na‡ízení a æidovskÿ nás ostatní mi. Taksestali Æidéloajální mi oby-

vateli království a p‡ispêli k ekonomickému

vinajeho obyvatel. Koncem15. století bylo

i duchovní mu rozvoji monarchie.

a Æidé p‡estávali plnit svou ekonomickou

nemáme o Æidech æádnÿch zpráv. Sice v ro-

‡ádnê udræovanÿ, atendruhÿ, æidovskÿs po-

i k‡esƒanûmpovoleno obchodovat s penêzi

místa kdekolivjinde. Také na zaæloutlÿch

funkci. Zaçali se proto vênovat tradiçní m

skÿch spoluobçanech chybêjí, açkoliv Æidé

kurovali mêstskÿm‡emeslníkûm. Latentní

atamzamêstnávalijehoobyvatele, prodávali

z mêst a díky oslabení královské moci se

sídlil neví me. Také Carl Lick o æidovskÿch

ká, tak nêmecká spoleçnost 19. a 20. století

a mêst. Taksestalo, æe v roce 1541 císa‡ Fer-

ství archivních materiálû. Podle ústní tra-

le nichæ p‡ijí mala çi spí¿e zapovídala lid

království, nucené stêhování povêt¿inou do

obce bylo aæ doroku 1848zakázáno Æidûm,

dob‡e spolupracovat, tak jako se k nêmu

cích 20let. Teprve v roce 1567 byl povolen

tê p‡enocovat. Ti pak museli noclehshánêt

páchlidí ve Svitavách, jejichæj ména sice

stavy a císa‡emstáli Æidé na stranê císa‡e

jen ne k‡esƒanská.

pohybpo království, moænost podnikání v ‡e-

dobnÿmosudemjako mêla ostatní posvátná

stránkách mêstské kronikyz mínky o æidov-

dotvá‡eli nezbytnÿkolorit malého mêstaatu

ji mzboæí a snad pûjçovali i peníze. Jak çesbyla v zajetí mnoha p‡edsudkû a povêr, pod-

hebrejského vyznání a dokázalas ní mstejnê

otoçit zády. Pojâme setedy podívat po stoznêjí nêmecky, ale jejich víra byla jiná,
Kdy p‡i¿li Æidé poprvé do Çech neví me.

Nejstar¿í písemnÿ dokumentje datovánlety

903-906 a na‡izoval Æidûmp‡icházející m

mêstskÿm‡emeslûma obchodu, çí mæ kon-

nenávist vedla k masovému vyhánêní Æidû

stále více dostávali pod pravomoc ¿lechty
dinandI. vypovêdêl v¿echny Æidyz çeského
Polska probíhalo s p‡estávkami následují-

denitivní návrat. Vbojích mezi çeskÿmi

Ferdinanda II., kterÿji mzato povolil volnÿ
meslech a za pomoc p‡i obranê Prahy p‡ed

¢védy získali vÿsadu usazovat se kdekoliv

Vsamotnÿch Svitavách aæ do roku 1848

ce 1322 povolil Jan Lucemburskÿ olomouc-

kému biskupovi Konrádovi vlastnitjednoho
Æida lichevního ve Svitavách, Mohelnici

a Vy¿kovê, ale zdaskuteçnê nêkdo ve mêstê

obyvatelích nepí¿e, açkoliv vyuæíval mnoæ-

dice nejstar¿ích çlenû svitavské æidovské

kte‡í obchodnê p‡ijíædêli do Svitav, ve mês-

v okolníchvsíchçi na p‡edmêstí. Kroku 1715
máme doloæenoj ménoJakoba Donataz Bos-

kovic, kterÿ se stal nájemcempanské vino-

palny ajirchárny ve Çty‡iceti Lánech, jako
majetku olomouckého biskupa. Proti z‡ízení

vinopalnyajirchárnyprotestovalo mêsto Svi-

s vÿji mkou báñskÿch mêst. Poçty Æidû byly

tavy a okolní obce a ve stíænosti z 12. b‡ez-

arabsko- æidovskÿkupecIbrahí mibnJakúb

zacísa‡e Karla VI. se museli sestêhovat do

souçasného stavu, nebo k vytvo‡ení komi-

‡í zde prodávali byzantské a arabské zboæí.

skéhozákona bylo domovské právo p‡iznáno
pouze otci rodinya pojehos mrti nejstar¿í mu

nost sice byla zamítnuta, ale nep‡átelství

na moravské trhy platit clo. Námznámÿ

v roce 965 p‡ipomínáæidovské kupce, kte-

Neví me ov¿emjednalo-li se o kupcetrvale

zde usídlené, nebo pouze procházející. Aæ na
konci 10. století se objevují z mínky o ku-

peckÿch osadách na praæskéma vy¿ehrad-

skémpodhradí. Æe sejednalo o kupce zá-

moæné, svêdçí zápis v Kos movê kronice

sice umêle regulovány zvlá¿tní mi zákony,

zvlá¿tních ulic a çtvrtí a podle familiant-

synovi, ostatní se museli vystêhovat zezemê,

alejejich poçet neustále vzrûstal. Kolemro-

ku 1724 æilo na Moravê na 20 000 Æidû

a v Çechách 40 000. Jejich postavení se

k roku 1091, kdy do¿lo ke sporu mezi krá-

lemVratislavemII. ajeho bratrem Konrádem. Aby nedo¿lo k bratrovraæedné válce,

byla Vratislavova pozornost obrácena prá-

vê k praæskÿm Æidûm, kte‡í jsou ze v¿ech
národû nejbohat¿í. Kroku 1096se dochovala z mínka o první m pogromu na çeské

Æidy, kdyæjedenz proudû k‡íæové vÿpravy

procházel Çechami. Vroce 1215se konal

IV
. lateránskÿ koncil, kterÿrozhodl o úplné
segregaci Æidû a p‡ikázalji mnosit zvlá¿tní
oznaçení. Æidé nes mêli vlastnit pûdu a zabÿvat se zemêdêlství m a ‡emesly. Museli

æít v uzav‡enÿch mêstskÿch çástech ajedi-

nÿmzdrojemobæivy bylo pûjçování penêz
na úrok. Styk s k‡esƒany byl radikálnê ome-

zen ainti mní styk byl povaæován za hrdelní

zloçin. Æidésestali svêdeckÿmlide ma svou
existencí mêli potvrzovat pravdivost novo-

zákonních událostí. Právní postavení Æidû
v çeskÿch zemích bylo urçeno StatutyJu-

daeorumz roku 1254, které de facto vytvo‡ily

Svitavskásynagoga kole mroku 1920.

na 1715 se císa‡ vyzÿval buâk odstranêní

se, která bystíænost mêla p‡ezkoumat. Stíæ-

k Donatovi nezûstalo bez následkû. Açkoliv

se Donat zavázal k plnêní nájemní s mlouvy,

nebylatato po vypr¿ení prodlouæena ajako
novÿ nájemce byl ustanoven Mathes Biber-

le z Moravské T‡ebové. Teprve v roce 1817

z á ‡í 2 0 0 3

s t r a n a III
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se objeviloj méno dal¿ího æidovského ná-

jemce Michaela Zeissla. Tenv¿aksi pone-

chal pouze vinopalnu a koæeluænu p‡enechal

v roce 1829 Mosesi Rosenzweigovi. Tato

j ménajsoutedy nejstar¿í mi æidovskÿmi p‡í-

j mení mi ve Svitavách. Matriky vedené p‡i

katolickÿch farnostech obsahují æidovská

j ména aæ odroku 1855. Tehdyse zde obje-

vila Regina Müllerová, pozdêj¿í zápisyjsou

z rokû 1858, 1863 a postupnêjich p‡ibÿvá.

Æidé sem p‡icházeli povêt¿inou z Jevíçka

a Boskovic a zabÿvali se maloobchodem.

V 60. letech 19. století osob hebrejského

vyznání p‡ibÿvalo ato vedlo k zaloæení sboru

M
injan s pronajatou modlitebnou. Vçele
sborustáli David a Jakob Müllerové. Vroce 1888 se sbor p‡etvo‡il v æidovskou ná-

boæenskou obec, která byla pod správou
boskovického rabinátu a v roce 1890 se

K‡i¿ƒálová noc ve Svitavách v roce 1938.

osamostatnila. První mpoçinemobce bylo

bylo málo- v roce 1930 pouze 20, pakz hle-

ulici v roce 1892 a nêkolika charitativních

ví‡e p‡ihlásilo 189 a v roce 1930 168lidí.

Lübeckerplatz, poj menované pooddílu wehrmachtu, kterÿ za velké slávy vpochodoval

byl v roce 1894 ustanoven Daniel Fink.

vách? Nacistické bêsnêní zaçínalo pogro-

byl zabaven, arizován, rozkraden a propach-

z‡ízení æidovského h‡bitova na Olomoucké

a humanitárníchinstitucí. První mrabínem

diska náboæenství v roce 1900 se k æidovské
Ajakÿ byl konec æidovské obce ve Svita-

synagogyse objevilo námêstíçkos názvem

10. ‡íjna 1938 do Svitav. Æidovskÿ majetek

tován. Svitavskérodiny, pokudse neodstê-

Ernstavon Gotthilfa. Ta byla 27. zá‡í 1902

mem na Æidy s nevinnÿm názvem K‡i¿ƒálová noc 9. a 10. listopadu 1938. Pogrom
zasáhl i Sudety, kde plenêní modliteben po-

skÿmrabínemdr. Felixem Kanterem, jehoæ

se tak stalo 10. listopadu dopoledne, kdy

I svitavskÿ kroniká‡ vzpomnêl osudû 152

la na ulici Tempelgasse na místê dne¿ního

dobrovolnÿch hasiçû se snaæil zabránit roz-

Hlavní snahou bylo postavení samostatné

synagogy podle plánûvídeñského architekta
slavnostnê vysvêcena vzdêlanÿmsvitav-

známei z p‡íbêhu Oskara Schindlera, a stá-

kraçovalo i následující den. Ve Svitavách

oddíly policie obklopily synagogu a sbor

autobusového nádraæí. Svitavskáæidovská

¿í‡ení plamenû. Celá synagoga vyho‡ela

livlidí hlásících se k æidovské národnosti

dêsivá doba války a holocaustu. Na místê

obec pat‡ila k nej mlad¿í mna Moravê a açko-

a zniçen byl i æidovskÿ h‡bitov. Nastala

hovaly do ciziny, byly p‡eváæeny do kon-

centraçníchtáborû, p‡edev¿í mdo Terezína

a pak do Osvêti mi, kde navædy z mizely.

æidovskÿch obyvatel mêsta, z nichæ se ni-

kdo nevrátil. A Terezínská pamêtní kniha

zná spoustuj men têch Svitavskÿch, jejichæ

j méno se stalo çíslema çísloj ménem.

Radoslav Fikejz

Pozvánka na vÿstavy

NEZAPOMEÑTE!
14. 9. - 5. 10. 2003

Mêstské muzeuma galerie, vestibul

Fotoklub Art CollegiumFrÿdek- Místek

navazuje na více neæ ¿edesátiletoutradici

fotogracké klubovní çinnosti ve Frÿdku-

Bílého domu
Zatí mposlední mprojekte mfotoklubu

- Místku a okolí. První fotograckÿ spolek

Nezapomeñte! , kterÿje vytvo‡enze sou-

jících çlenû se rozhodlo pokraçovat v çin-

Art Collegium Frÿdek- Místek je cyklus

çasnÿchfotograí z koncentraçníhotábora

v Osvêti mi a fotograí pozûstatkû æidov-

vznikl v r. 1941. Vroce 1990 se pûvodní

fotoklub prakticky rozpadl, ale pêt zbÿva-

nosti a zaloæili sdruæení pod názve m Art
Collegium. Postupnê p‡icházeli dal¿í zá-

skÿch h‡bitovû.

jemci o vÿtvarnou fotograi a v souçasné

dobí, na které kaædá generace navazuje a aç

od 19 do 70let. Nejvêt¿í oblibê v klubuse

Historie není mrtvázáleæitost. Jeto ob-

se tomu nêkdy brání me, nezbaví me sejí,

neseme si ji v sobê. Aprotoje dobré se s ní

seznamovat, p‡emÿ¿let o ní. Není pravda,

æe se çlovêk má dívat pouze do budouc-

dobê má fotoklub kolem20 çlenû ve vêku

tê¿í dokumentární fotograe, çasto se ob-

jevuje krajina, vÿji mkou není ani portrét
nebo akt.

Vÿstava os mdesáti fotograí sedmi auto-

nosti. Pohledzpêt námçasto ‡ekne mnohé

rû ve Svitaváchjerozdêlena do dvou çástí.

samÿch. I proto se mêsto Svitavy rozhodlo

ského muzea a galerie a tvo‡í ji fotograe

o svêtê, lidech kolemnás, ale hlavnê o nás
pietnê upravit bÿvalÿsvitavskÿh‡bitova od-

halit vjeho místê pamêtní desku minulÿmæi-

dovskÿmobyvatelûmna¿eho mêsta. I proto

js me serozhodli p‡i této p‡íleæitosti p‡edstavit Vám kolekci fotograí sedmi fotografû,

kte‡í se snaæí ve svémprojektu o umêlecké

ztvárnêní na¿eho souçasného pohledu na

jednu na¿í tragickou historickou etapu.

První je instalována v prostorách Mêst-

pozûstatkûopu¿tênÿchæidovskÿch h‡bitovû.

Jaroslav Kupçák: Æidovské h‡bitovy
navædypûsobit doj memhrûzy, úzkosti a ne-

uvê‡itelnosti z lidskÿchosudû, které sezde

Míst, která mají úæasnou at mosféru a kde

odehrávaly.

koho poh‡bívat. Druhou çást vÿstavy nalez-

pouhÿmdokumentemjakkoli vÿmluvnÿm,

je momentkyz náv¿têvysouçasníkûv pro-

lení a rozhodnutí udêlat v¿e proto, aby se

jiæ dnes, po hrûzách 2. svêtové války, není
nete ve vestibulu Bílého domu a zachycu-

storách bÿvalého koncentraçního tábora
Osvêti m. Fotograe z míst, která budoujiæ

Auto‡i projektu se snaæili, aby nebyl

ale aby nás tato vÿstava podnítila k zamy¿nêkteré hrûzy historiejiæ nikdy neopako-

valy.

Blanka Çuhelová

st rana I V
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DÆïNOV¥ SVëT

JI”ïHO DUDYCHY
6. 9. - 5. 10. 2003

Vernisáæ: sobota 6. zá‡í v 1 6 hodin,

v zahradê muzea zahraje BIÇ bluegras-

sová skupina Litomy¿l
Nenechte se z mást názve m vÿstavy.

STÅLÉ EXPOZICE

Kdyæ se totiæ ‡ekne Ji‡í Dudycha, vêt¿ina

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK

z nás, nav¿têvujícíchobças galerie, si ihned

Z HISTORIE PRAÇEK

p‡ipojí - keramika. Ato keramikajemná,

k‡ehká, elegantní, která nejen plní svou

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

funkci, ale dokáæe bÿt opravdovou ozdobou

OSOBNOST OSKARA SCHI NDLERA

moderníhointeriéru. Typickÿmznakemje

• • • •

pro ni bílá glazura s jemnÿmzlatÿmdeko-

rem.

V¥STAVY

Ne kaædÿ ov¿emví, æe têæi¿têmtvorby

6. 9. - 5. 10.

Ji‡ího Dudychyse v posledníchletechstala
p‡edev¿í mplastika, která budetvo‡it p‡eváæ-

DÆïNOV¥ SVëT

nou çást svitavské vÿstavy. V Dudychovÿch

JI ”ïHO DUDYCHY

plastikách nachází me svêt realityi fantazie,

Vÿstavareliéfû, plastik a keramikyznámé-

motivyzesvêtafaunyi milníkûlidstva. Spe-

ho litomy¿lského keramika Ji‡ího DUDY
-

cickÿmprvkemjeho dêl jsou ruce. Ruce

Ji‡ího Dudychy vyprávêjí, jsou poselství m

lidstvu a zhmotnêní mautorovachápání svê-

ta. Let mÿ dotykrukou Adama a Evy vyjad-

Adama Eva
cestu Jeæí¿e, zvolil opêt spojení rûznÿch

‡uje souznêní a splynutí du¿í následované

tvarûlidské ruky.

kem. Ruce Kopernika vztyçené ke hvêz-

p‡es padesát vÿstav domai v zahraniçí. Jme-

pomoc nemocnÿm. Na tématické vÿstavê

zes BohdanemKopeckÿm(1996), v Jablonci

 Mo‡e v keramice p‡edstavil v roce 1999

v Plzni s JosefemLieslerem(2001), ze za-

a pohyb znázorñuje pantomi micky nêkolik

Barcelonê, Tokiu, Pa‡íæi a mnohé dal¿í. Je

h‡íchem, znázornênÿmsymbolickÿmjabl-

dámjakoby dosahovalyaæ zasvêt a nabízely
KERAMONO 99 v Galerii FRONTAv Praze

svou Vlnu Tsunami, jejíæ mohutnousílu
párû rukou.

Ji‡í Dudycha æije v mêstê hudby, v sou-

sední Litomy¿li, atakje p‡irozené, æe mezi

jeho díly najdeme i témata hudební, jako

Ji‡í Dudycha upo‡ádal od roku 1968jiæ

nuj me alespoñvÿstavuv prostoráchIPBv Pra-

tênÿchæidovskÿch h‡bitovû a koncentraçní-

kmenovÿmvÿtvarníkemGalerie VIVAve Zlí-

• • • •

nê, Galerie KRAUSEve ¢vÿcarsku, Galerie
NOSSEKv Nêmecku a mnohajinÿch.

P‡iznámse, æe o vÿstavê ve Svitavách

tê¿í m, æe jeho keramika potê¿í v nad-

dlouhÿ cyklus çtrnácti plastik  K‡íæová

cesta pro novê dokonçenÿ kostel v Bu-

dislavi nedaleko Litomy¿le. Jako vÿrazové

ztvárnêní nenávisti, provázející poslední

si p‡ed patnácti lety. Ças uzrál ajá se
cházející m podzi mu náv¿têvníky na¿ich
vÿstavních síní - ty znalé i ty, kte‡í krásu
keramikyJi‡ího Dudychy objeví aæ natéto

vÿstavê.

Blanka Çuhelová (s pouæití m
textû PhDr. Jana Kapusty)

Svitaváci, p‡ijâte do Vendolí

Çeskÿsvaz chovatelûve V
endolí opêt zaktivizoval svou çinnost. Po úspê¿nÿch akcíchpro

ve‡ejnost (Den matek, Dêtské odpoledne), které nav¿tívilo i znaçné mnoæství obyvatel
Svitav, p‡ipravují na mêsíc zá‡í dal¿í akce, konanév chovatelnê uf
otbalového h‡i¿tê:
7. zá‡í 8: 30 hodin

NEZAPOMEÑTE!

Prostory Mêstského muzea a galerie

hraniçních vÿstavu v Mnichovê, W
roclawi,

bou a umístêné vlitomy¿lskémhotelu Zla-

v architektu‡e je zakázka na os m metrû

14. 9. - 5. 10.

a vestibul Bílého domu
Vÿstava fotograí fotoklubu Art Collegium

js me s Ji‡í m Dudychou hovo‡ili jiæ kdy-

tá hvêzda. Jednou z nejvêt¿ích realizací

sová skupina Litomy¿l

nad Nisou s Vladi mírem Komárkem(1998),

nap‡íklad plastiky Ukolébavka a Pod

taktovkou, inspirované Smetanovou hud-

CHY

Vernisáæ: sobota 6. zá‡í v 16 hodin
Vzahradê muzea zahraje BIÇ bluegras-

20. zá‡í 14: 00 hodin

Frÿdek- Místek zachycuje at mosféru opu¿-

hotábora v Osvêti mi oçi ma souçasnÿchlidí.

DNY EVROPSKÉHO
DëDICTVï

nedêle 14. zá‡í 2003

11: 30 hodin, æidovskÿ h‡bitov

Slavnostní odhalení památníku u p‡í-

leæitosti dokonçení pietní úpravy æi-

dovského h‡bitova ve Svitavách
Odjezd na æidovskÿ h‡bitov je pro ve‡ej-

nost organizován autobusemod budovy Mù

(Langrovy vily) v 11 hodin
13 - 17 hodin

budou pro ve‡ejnost zdarma zp‡ístupnêny
prostory Langrovy vily, Nadaçního domu J. Plívy, Ottendorferova do mu,

Mêstského muzea a galerie, kostela

sv. Jiljí, kostela Nav¿tívení P
. Marie

i s vêæí a kostela sv. Josefa

14: 00 hodin, kostel sv. Jiljí

1. VENDOLSK¥ TRH

VENDOLSKÅ DRAKIÅDA

VOX ANGELORUM
Koncert pêveckého sboru

stava drobného zví‡ectva. Budou se

kategoriích - vÿ¿ka letu, nej hezçí drak,

17: 00 hodin, Námêstí Míru

Odprodej chovatelskÿch p‡ebytkû, vÿ-

opékat ryby, klobásky a toçit Poliçské
pivo.

Soutêæ rûznÿch vzducholetû v nêkolika

zají mavÿ nápad. Ceny p‡islíbili svitav¿tí
podnikatelé.

BI G BAND ZU¢ Svitavy
Koncert

z á ‡í 2 0 0 3
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DIVADELNï ABONENT
Nï CYKLUS PODZIM
2003
Vtitulní roli: Filip Richtermoc
Reæie: Michal Lang
29. ‡íjna 2003

Studio DVA Praha

Dále hrají: Filip Raj mont, Martina No-

István Örkény:

váková, Vlasti mil Çanêk, Ji‡í Zapletal,

Tragikomickÿ p‡íbêh Eræi Orbánové,

Sedlárová, Martina Souçková, Lubor No-

Hrají: Ladislav Frej j. h., Kamil Hal-

bich, Vasil Fridrich, Ivan ”ezáç, Robert

Tomá¿ Lnêniçka, Hynek Pech, Kamila

Ja¿ków, Karel Pospí¿il j. h., Jaroslav

která se ¿armemsobê vlastní mneúnav-

votnÿ, Jan Mazák, Du¿an H‡ebíçek, Ji‡í

nislav ¢árskÿ, Klára Pollertová- Tro-

dvousester, kteréjsousi na míle vzdále-

S pouæití mp‡ekladuJaroslava Koneçné-

na svêtê nejbliæ¿í. P‡íbêh o pot‡ebêlid-

Reæie: Ivan Raj mont

5. ledna 2004

1. prosince 2003

Tennessee W
illiams:

KOÇIÇï HRA

nê boj uje o svouæivotní lásku. P‡íbêh
né adresoui povahou, a p‡estojsousi
ské blízkosti, tolerance, porozumêní,

sebeúcty. Ale také p‡íbêh lásky, která

rozkvete i na na podzi mæivota. Slavná

Klepl a David Steigerwald

ho a Karla Krause upravil Jan Gross man

¢míd, Tomá¿ Pavelka, Martin Sitta, Sta-

j anová, Zdenêk Velen, Veronika Pospí¿ilováj. h., Veronika Jankû a dal¿í

Divadlo Petra Bezruçe Ostrava

¢vandovo divadlo na Sm
íchovê

SKLENëN¥ ZVë”I NEC

se opêt objevuje na çeskÿch jevi¿tích,

BOU”E

tÿch. O problémech neúspê¿ného çlovêka

Dvorskou.

kespearova komedie, jejednou z jeho

základní situaci - zoufalÿmpokusemnajít

her. P‡edpokládá se, æe Bou‡í se Sha-

dívku.

hra maâarského autoraIstvána Örkényho

tentokrát v titulní roli s paní Milenou

W
. Shakespeare:

Bou‡e - zázraçná, nejfantastiçtêj¿í Sha-

Reæie: P
. Hartl

vrcholnÿch a zároveñ také posledních

vá, L. Vlasáková, O. Navrátil, M. Zoub-

kespearelouçil s divadlema tudíæ do ní

Hrají: M. Dvorská, J. Krausová, D. Syslo-

Hra o problematickémrûstu dvacetile-

v nelehké dobê se silnou ajednoduchou

vhodnou partii pro senzitivní, invalidní
Reæie: Janusz Kli msza

ková, V
. Jiráçková a R. Trsƒan.

vloæil celého génia, v¿echnu svoui magi-

18. listopadu 2003

herectví, magii jevi¿tê.

Moliére:

vrací a kterou diváci milují, neboƒ v ní

ra), Josef Kaluæa (Ji m).

Molierovatragikomedie, která postupnê

ku, pomstu, zradu a nebezpeçí, omamnou

Zmêna programu vyhrazena

K
licperovo divadlo Hradec Králové

DONJUAN

dozrálaodlegendydonchuánství k hrdi-

novi a odpûrci spoleçnosti, jejíæ zákony

naci, v¿echnulásku k magii slova, magii

wold

Stvo‡il komedii, kteráse najevi¿tê stále

chard Krajço( Tom), Lucie Æáçková(Lau-

mohou nalézt v¿e, po çemprahnou - lás-

hudbu, çernou a bílou magii, jisk‡ivé

bonmoty a cirkusové gagy, ale p‡edev¿í m

neuznává...

vêçnÿ, çarovnÿ p‡íbêho tajuplnémostro-

Juana Tenoria se promênila çasemvle-

a zví‡e.

nopisce. Donchuánství se stalo bêænÿm

ztroskotancích, mezi ni miæ jsou podlí

Postava velkého svûdníka æen Dona

gendu provokující divadelníky a roma-

poj mem oznaçující m h‡í¿nÿ prostopá¿-

nÿ æivot. Ale nejznámêj¿í francouzskÿ

komediograf Moliére ve své h‡e uçinil

z Dona Juana nejen lovce dámskÿch
srdcí, posedlého sexuálního dobyvate-

Hudba: Morcheeba, Fat BoySli m, Under-

vê, na nêmæ æije kouzelník, andêl, kráska
P‡íbêh o stra¿livé bou‡i a podivnÿch

zrádci, ¿a¿ci, opilci i nevinné du¿e.

P‡íbêh, najehoæ konci vás çeká svatba,

laskavé us mí‡ení, uzdravení, zkrátkahappy end se v¿í mv¿udy.

Hrají: Anna Cónováj. h. ( Amanda), Ri-

P‡edprodej bude zahájen 13. ‡íjna 2003.

Stávající abonenti mají moænost vÿmêny své abonentky od 6. ‡íjna.

V¿echna p‡edstavení se konají v Bílém

domê vædy od 19: 30 hodin.

Abonentní vstupenka na celou sezónu

stojí 450,- Kç, vstupné na jednotlivá
p‡edstavení çiní 130,- Kç.

le, ale - jak pí¿e reæisér Jan Gross man,

odpûrce spoleçnosti, jejíæ zákony ne-

uznává ajehoæ obnaæená amorálnost

jen vyzÿvá na souboj amorálnost skrytou, ne nápadnou a zahalenou do rou-

cha k‡esƒanské lásky. Právê z úpravy
velkého çeského divadelníkaJana Gross-

mana, kterÿ Dona Juana reæíroval hned

t‡ikrát, vychází hostující reæisér Ivan

Raj mont v p‡ipravovanéinscenaci. Don

Juan se vrací do Klicperova divadla
pojedenadvaceti letech, protoæe prá-

vê první Gross manovo nastudování se

odehrálo v Hradci Králové v roce 1982
vtitulní roli s Jaroslavem Vlachem. Zno-

vuvzk‡í¿ení Gross manova vidêní Molié-

rovy hry uvádí me v rámci cyklu Velká

tavba.

Richard Krajço v hlavní roli Sklenêného zvê‡ince.

st rana
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Z deníçku porotce...
na Loutká‡ské Chrudimi 2003
Çtvrtek 3. çervence:
... mûj milÿ deníçku, veçer hrají na¿i!
Ve velikémsále Karla Pippicha na 52. Loutká‡ské Chrudi mi. Na¿i - tedy soubor TLUPATLAPA Dramatické ¿koliçkyze Svitav.

Hru Pastÿ‡ka podle básnê RobinsonaJefferse Pastÿ‡ka putující k dubnu. Potlesk
velikÿ a hezké povídání s kolegy porotci
v noci v Muzeu loutek. Hezké usínání
- Pastÿ‡kaje zatí mtí mnejlep¿í m, co nám
Loutká‡ská Chrudi mletos nabídla. Zatí m
.. je p‡edposlední denfestivalu(v¿ezaçalo v pondêlí 30. çervna).

Pátek 4. çervence:
... mûj milÿ deníçku, kaædé dopoledne
roz mlouvá porota se s soubory hrající mi
den p‡ede¿lÿ. Atak sedí me podletní plá¿tênoust‡í¿kou a s na¿í TLUPOUTLAPou.
Jeto milé povídání, u kterého sejen us míváma mlçí m, neb - jeden z pêti - nejsem

nestrannÿ, ale zaujatÿ. Neb mámcosi spoleçného s onou NA¢ï TLUPOUTLAPou.
Mini málnê mi kaædÿ pátek dupou nad hlavou-jevi¿tê divadla Trámje stropem mého
kancelá‡ského kutlochu. Tedy- hezky povídali mí kolegové se souborem. O poda‡ené
práci se dob‡e povídá... veçerjs me si v Muzeuloutek ‡ekli, jakto v¿echno dopadne...

Sobota 5. çervence:
... mûj nej milej¿í deníçku, je vædycky
s mutno, kdyæ nêco hezkého konçí... Jako
t‡eba na schodech divadla Karla Pippicha 52. Loutká‡ská Chrudi m.
Rozdávalo se hodnê cen a nejvíc do
Svitav:
Tereze Dvo‡ákové za hereckÿ vÿkon vinscenaci Pastÿ‡ka.
Karlu ¢efrnovi zasvêtelnoureæii a reæijní
podíl vinscenaci Pastÿ‡ka.
Janê Mandlové za scéná‡ a reæij ní podíl
v inscenaci Pastÿ‡ka.
Souboru TLUPATLAPAzainscenaci Pastÿ‡ka.
První místo pro Svitavy! Postup na Jiráskûv Hronov - tamse v¿ak nejelo, neb
soubor v té dobê byl rozprchlÿ na prázdninách. Dobrouzprávouje, æe TLUPATLAPA
márezervaci naJiráskovê Hronovê 2004.
Tak mûj milÿ deníçku, uæ konçí m. Jedu
domû.
Co zbÿvá? Snadjen: se v¿í skromností
- vyhrál ten nejlep¿í! Ato byli Svitav¿tí!!
Kurña
Vybráno z deníku
bÿvalého porotce Petra Mohra

Jazzí
çkování opêt
ve Svitavách
Vleto¿ní mroce obnovujeme JAZZïÇsvÿmi pedagogy. Poçítáme sezamê‡ení mvÿKOVÅNï- vÿukovou dílnu pro mladéjazzmany. Budese konat o víkendu 10. - 12. ‡íjna
v prostorách ZU¢ Svitavy. Chceme navázat
natradici Jazzíçkování, takjak p‡ed nêkolikaletyve Svitaváchprobíhalo podorganizaçní m zabezpeçení m St‡ediska kulturních
sluæeb. Vyuçovat budou opêt renomovaní
jazzoví muzikanti, buduj menovat alespoñ
kytaristu Petra Zemanaznámého z pûsobení s MilanemSvobodouçi MichalemGerou
nebo baskytaristu Filipa Spáleného, kteréhojs me ve Svitavách mohli vidêt a sly¿et s ASPM. Aje¿tê co budeme vyuçovat:
kytaru elektrickoui akustickou, basovou kytaru, bicí nástroje, piano, zpêv, saxofon, trubku, flétnu. Æáci se budou vênovat zvládnutí
techniky hry na svûj nástroj ataké nácviku
doprovodné hry a i mprovizace. Souçástí
vÿuky budou také veçerní jam sessiony
- i mprovizované hraní - které budou probíhat v p‡íze mí v Çervené knihovnê a na
kterÿchsi úçastníci dílny mohouzahrát se
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uky na ¿irokou oblast jazzové a bluesové
hudby, p‡ihlásit setedy mohoui ti, kdo se
necítí bÿt zrovna pravovêrnÿmi jazz many.
Koneckoncûi jájsemp‡edlety zaçínal právê naJazzíçkování a rozhodl setenkrát, æe
se budu vênovat jazzové hudbê a ‡ízení m
okolnostíteâvedu hudební ¿kolu COME TO
JAMzamê‡enou na vÿukurockové ajazzové
hudby( www
. cometojam.cz).
Jirka Pe¿a

Po‡ad pro ¿koly

22. - 23. zá‡í 2003 v 8: 30 a 10: 15 hod.
Divadlo Trám

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 základûmstandardních, latin-

sko-americkÿch, dæezovÿch, diskotékovÿch

tancûataneçní mhrám. Pánové, Vás odváænÿchje stále málo. Nenechte dámy çekat,

p‡ijâte se p‡ihlásit a proæít sijedineçnétaneçní, na které se vzpomíná.

Kurzy tance

pro star¿ía pokroçilé

4 základnílekce po 3 vyuçovacích hodinách

a 1 vêneçek. Kurzy budou probíhat v sobo-

tu v termínech: 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9.
a 4. 10. (vêneçek) 2003.

Podmínkou pro otev‡ení kaædého kurzuje

nej ménê 20 párû! Pokud byse naplnily oba

kurzy, zaçátkylekcí by vypadaly takto:

prozaçáteçníky od 17: 00 do 19: 30 hodin
pro pokroçilé od 20: 00 do 22: 30 hodin

Vopaçnémp‡ípadê by spoleçnÿ kurz zaçí-

nal v 19: 00 hodin.

Tançit budete ve velkémsále Bílého domu

ve Svitavách.

Taneçní mi Vás povedoutaneçní mist‡i Arno

a Hana Raabovi z Hradce Králové.
P‡ihlásit se mohoujen páry.

Cena celého kurzu pro 1 párje 800,- Kç.
ST”EDISKO KULTURNïCH

SLUÆEB MëSTA SVITAV NABïZï
VE ¢KOLNïM ROCE 2003 - 2004

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIÇTINY A NëMÇINY

- pro zaçáteçníky

- st‡ednê pokroçilé
- 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-

Divadlo Matêje Kopeckého Praha:

rovê domê.

Poetickÿp‡íbêh podle knihy Haló, Jácíçku!
Délka p‡edstavení 50 minut
Vstupné 20,- Kç pro dojíædêjící ¿koly 15,- Kç.
Urçeno pro M¢ a 1. - 2. t‡ídy Z¢.

Pokud máte o tyto kurzy zájem, p‡ihlaste

Vyprávêní starého stro mu

Cenaje 1 400,- Kç za celÿ kurz.

se natel. 461 535 173 - Hana ¢vandová
nebo na e mailu hana. svandova @kultu-

ra-svitavy. cz

z á ‡í 2 0 0 3
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Dvê medaile pro Iuventus Svitavy
Ve dnech 17. - 20. çervence probêhl

Iuventus se p‡edstavil hned po p‡í-

Stejnêjako ostatníjiæní národyjsoui Kata-

v Katalánsku 21. Festival Internacional de

jezdu naslavnostní mzahajovací mkon-

lánci nes mírnê pohostinní, vlídní a uznalí.

nilo 50 sborû ataneçních souborû z 29

následovalo p‡ijetí zástupcû sboru u pre-

uspo‡ádali hostitelézahradní pártyspoje-

Música de Cantonigrós, jehoæ se zúçast-

certu vÿbêre mze svéhorepertoáru. Pak

zemí celého svêta, m
j. z Venezuely, Indie,

zidentafestivaluJosepa. M. Bousquetse

valy dvasbory- svitavskÿIuventus alibe-

vyhrazen kategorii s mí¿ené sbory. Pohled

USA... Çeskou republiku zde reprezento-

reckÿ Severáçek.

Soutêæ probíhala v mêsteçku Cantoni-

vjeho rezidenci. První soutêæní den byl

na soutêæní listinu vêru neskÿtal dûvod

poçet kañonû, ‡íçek a h‡ebenû. Na po-

pot‡ebnou dávku sebevêdomí a nadêje

se nachází i jedno z nejznámêj¿ích evrop-

to p‡inesl zisk 3. místasvitavskémusboru

dvaceti sbory. Vêt¿ina z nich se p‡edsta-

- metropoli Katalánska, spojenou sej mé-

naintonaçní a ryt mickou p‡esnost, æivÿ

dího, jehoæ bizarní domy, p‡ipomínající

¿tina a angliçtina. Obyvatelé Cantonigrós

vila v národních krojích, Iuventus vsadil

svêdçí m
j. to, æe celé çty‡i dny sní mala

festivalovÿ program ¿panêlská ve‡ej no-

dobném místê, na vysoké rozloæité ho‡e,

skÿch poutních míst - klá¿ter Montserrat.

lidová píseñ,jeæ bylaobsazena k dokonce

jsou nasvûj festival pat‡içnê hrdí, o çemæ

které skÿtaly úchvatnÿ pohled na bez-

pro dal¿í den. Na programu byla kategorie

cizí m. Festivalovÿmi jazyky byly proto
v první ‡adê katalán¿tina a dále ¿panêl-

krásy p‡írodní i kulturní a byla by ¿koda

pominout ty nejdûleæitêj¿í. Samotné dê-

hlasovÿ nebo lharmonickÿ. Aprávê pro-

çástí ¢panêlska, ale sami Katalánci se

jazykema ¿panêl¿tinaje pro nêjazykem

Katalánsko nabízí svÿmnáv¿têvníkûm

ji¿tê festivalu se nacházelo v srdci hor,

sborû nesly p‡ívlastek akademickÿ, roz-

povaæují za samostatnÿ národ s vlastní m

nou s koncertem.

k opti mis mu- mnohé ze 16soutêæících

grós,jeæleæí nedaleko Barcelony, hlavního
mêsta Katalánska. Tento regionje sou-

Na poçest st‡íbra, které Iuventus získal,

p‡ednes a ús mêv ve tvá‡ích. Otom, æe to

byla správná volba, svêdçí ústní i bodové

A do t‡etice je t‡eba z mínit Barcelonu

nemarchitekta a vÿtvarníka Antonia Gau-

spí¿e p‡írodní útvary neælidskou architek-

turu, nemohou ujít oku æádného náv¿têvníka.

právní televize.

ohodnocení mezinárodní poroty a hlavnê

rynê dr. Vêry Bure¿ové pochopitelnê na

odnesli. První místozískal Filharmonickÿ

kte‡í p‡ispêli ktak úspê¿né reprezentaci

ného zkou¿ení absolvovali çlenové sboru

Dobrÿmzvykemtohoto katalánského fes-

¢panêlsku. Dík pat‡í zej ména mêstu Svi-

Iuventus se pod vedení msbormist-

soutêæ dûkladnê p‡ipravoval. Kromê bêæ-

2. místo, jeæ si svitav¿tí z této kategorie
mládeænickÿ sbor Taipei z Tchaj- wanu.

Závêremnezbÿvá neæ podêkovat v¿em,

mêsta Svitavy i celé Çeské republiky ve

hodiny hlasové vÿchovy s dr. Alenou Ti-

tivaluje, æe se medailisté vjednotlivÿch

tavy, které p‡ispêlo nançní çástkou, Mini-

¿tiny, neboƒ jedna z povinnÿch skladeb

jeæ sami po‡ádají. Iuventus tak získal od

a dále v¿em, kte‡í Iuventusu vê‡í ajak-

Nutno podotknout, æe ne v¿echny pod-

na festivaly v ”ecku, Polsku, Estonsku

chou, Ph. D. a rovnêæ rychlokurs katalánbyla právê vtomtojazyce.

kategoriích navzájemzvou na festivaly,

porotcûi odjednotlivÿch sborû pozvánky

mínky byly, zej ména pro nás St‡edoevro-

çi právê na Tchaj- wanu. Jeden z porotcû,

Katalánska pocítí navlastní kûæi,je vyso-

val svitavskémusborusvouvlastní skladbu

pany, ideální. První, co kaædÿ náv¿têvník
ká vlhkost vzduchu. Ve spojení s letní mi

teplotami, které se ¿plhaly nad 35 stupñû

koli ho podporují v çinnosti.

Mgr. Libor Cupal

¢panêl Carles Gumí Prat, dokonce vêno-

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

Ave Mariajako vÿraz p‡átelství a obdivu.

Za z mínku stojí i mi mosoutêæní prog-

ve stínu, bylo od poçátkujasné, æe podat

ram. V¿ichni úçastníci festivalu byli ubyto-

soust‡edêní a sebekáznê.

jak poznat æivot a mentalitu Kataláncû.

kvalitní vÿkon bude chtít znaçnou dávku

sterstvu kultury ÇR, které poskytlo grant,

váni v rodinách, coæ byla skvêlá p‡íleæitost,

Vÿpûjçní hodiny :

PRO DOSPëLÉ
Po- St
9- 17

PRO DëTI
Po - St
13 - 17

Pá

Pá

Çt

zav‡eno

So

9- 11

9- 17

Çt

zav‡eno

13 - 17

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

ZU¢ SVITAVY
tel. 461 534 312

1. Po 13: 30 hod.

Zahájení ¿kolního roku
2003 - 2004

Hudební obor - koncertní sál

Vÿtvarnÿ obor - uçebna VO ve 2. pat‡e

Taneçní obor - taneçní sál

st rana
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KINO VESMïR

1 7. St

Rychle a zbêsile 2

19: 30 hod.

osamêlá matka at‡i dcery, které se poletech
odcizení znovu snaæí k sobê nalézt cestu...
Psychologickÿ l m.

Vstupné: pro çleny FK35,- Kç

v Miami

18. - 21. Çt, Pá

Vstupné: 55,- Kç od 12 let titulky 108 min.

Ter m
inátor 3: Vzpourastrojû

Reæie: John Singeton

4. - 7. Çt, Pá, So, Ne

Charlieho andílci:

19: 30 hod.

USA 2003
Na plnÿ pecky
DrewBarrymoreová, Cameron Diazová a Lucy

Liu- sexyagentkyznovuv akci! Akçní komedie.
Reæie: McG

Vstupné: 60,- Kç

titulky

8. - 9. Po, ùt

Hladina adrenalinu

103 min.
19: 30 hod.

GB, SRN, Luce mbursko 2002
Parta mladÿch snowboardistû musí upro-

st‡ed velehor bojovat o p‡eæití... Sportovní
kri minální thriller plnÿ honiçek na lyæích,
na snowboardech...

Reæie: Christian Duguay

Vstupné: 57,- Kç

titulky

10. - 11. St, Çt

93 min.
19: 30 hod.

Nuda v Brnê

ÇR 2003
Komedie navzdory osudu. Smutná komedie,

dojemnÿ p‡íbêh o lásce. Çernobílÿ kaleido-

skop drobnÿch osudû nêkolika obyvatel Brna.
Scéná‡: Jan Buda‡ a Vladi mír Morávek
Reæie: Vladi mír Morávek

od 12 let

12. - 14. Pá, So, Ne

Pinocchio

103 min.
1 7: 00 hod.

Itálie 2002
Nové zpracování slavné pohádky Carla Col-

lodiho.

Mêsto Bohû

vémkarnevalu s mrti. Kri minální drama.
Reæie: Fernando Meirelles

Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 130 min.
19: 30 hod.

USA 2003
... ajeho lovec. Tommy Lee Jones v akçní m

thrillerujako muæ, kterÿ na stranê zákona

179 minut

Urçeno: pro druhÿ stupeñ Z¢ a S¢

tel.: 602 969 647

Reæie: Jonathan Mostow

8. - 9. Po, ùt

nátora. Akçní sci-
Vstupné: 60,- Kç

titulky

22. - 23. Po, ùt

103 min.
19: 30 hod.

Kluci to taky chtêj... a po‡ád!

SRN 2001
Komedie otom,jakto vidí tenv kalhotách! Va-

Hladina adrenalinu
10. - 11. St, Çt

Nuda v Brnê

Vstupné: 57,- Kç od 12 let titulky 87 min.

12. - 13. Pá, So

24. St

19: 30 hod.

Equilibrium

USA 2002
Postkatastrocké sci- bez citû. Na zaçátku

21. století vypukla 3. svêtová válka... alidstvo

ví, æe çtvrtá válka by znamenalajeho zánik...
Scéná‡ a reæie: Kurt W
i mmer
Vstupné: 55,- Kç

titulky

25. - 27. Çt, Pá, So

107 min.
19: 30 hod.

Piráti z Karibiku - Prokletí
USA 2003
Çerné perly

Pod pirátskou vlajkou vzhûru za dobrodruæ-

ství m. Odváæní piráti, pûvabné dámy, spousta

rumu a velkÿ poklad Aztékû.
V hlavní roli: Johnny Depp
Reæie: Gore Verbinski

Vstupné: 60,- Kç

titulky

28. - 30. Ne, Po, ùt

140 min.
19: 30 hod.

AngelinaJolie znovu zachrañuje svêt. V nit-

vající nejtemnêj¿í síly âábla...
Reæie: Jan De Bont

Vstupné: 55,- Kç

titulky

1. - 2.‡íjna St, Çt

110 min.
19: 30 hod.

Hrdina

Çína, Hongkong 2002
Akçní historickÿ l m.

3. - 4. ‡íjna Pá, So

Líbánky

Romantická komedie.

19: 30 hod.

USA, SRN 2003

5. - 6. ‡íjna Ne, Po

Nebezpeçnáznámost

Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 94 min.

z mêní ve s mrtelné nebezpeçí.

19: 30 hod.

USA 2002
Lehkomyslnÿ flirt s nesprávnou dívkou se

20: 00 hod.

GB, SRN, Luce mbursko 2002
Vstupné: 57,- Kç
titulky
93 min.

riace úspê¿né komedie  Holkyto chtêj taky.
Scéná‡ a reæie: Granz Henman

titulky

KINOKAVÅRNAGALAXIE
K
inokavárna Galaxie
1. - 7. kinokavárna nehraje

pátrá po nebezpeçnémzabijákovi.
Reæie: W
illiam Friedkin

Druhá çást fil mové trilogie, adaptace ságy J. R. R.

Tolkiena. Válkas Mordoremje¿tê není vyhraná...

v nejnovêj¿í m pokraçování slavného Termi-

ru Afrikyje ukryta Pando‡ina sk‡íñka, skrÿ-

jich hraçkami pistole. Uçí se tançit na krva-

¢tvanec

USA 2003
Arnold Schwarzenegger na záchranné misi

19: 30 hod.

Brazílie, SRN, Francie 2002
Jejich domovemje ulice Rio de Janiera, je-

14. - 16. Ne, Po, ùt

19: 30 hod.

1 7: 00 a 19: 30 hod.

Lara Croft Tomb Raider: Kolébka
æivota USA, SRN, Japonsko, GB 2003

dabováno

12. - 13. Pá, So

90 min.

108 min.

Hlavní role, scéná‡ a reæie: Roberto Benigni

Vstupné: 55,- Kç

So, Ne

Pán prstenû: Dvê vêæe
Vstupné: 35,- Kç

ostatní: 45,- Kç

slovenská verze

30. 9. - 3. 10. v 8: 30 hodin K
ino Ves m
ír

Reæie: Peter Jackson

Scéná‡ a reæie: Laura Siváková

USA, SRN 2003
Jak rychle to chce¿? Akçní kri minální p‡í-

bêh plnÿ automobilovÿch honiçek... tentokrát

Film pro ¿koly

19: 30 hod.

SR, ÇR 2002
Láska si vez me, cojí pat‡í... Quarttétojsou

tel.: 461 531 446

1. - 3. Po, ùt, St

Fil movÿ klub:

Quartétto

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

Vstupné: 50,- Kç
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Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

od 12 let

ÇR 2003
103 min.

20: 00 hod.

Mêsto Bohû

Brazílie, SRN, Francie 2002
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 130 min.

16. ùt

20: 00 hod.

¢tvanec

USA 2003
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 94 min.

17. - 21. St, Çt, Pá, So, Ne 20: 00 hod.

Ter m
inátor 3 - Vzpourastrojû
Vstupné: 60,- Kç

titulky

23. ùt

USA 2003
103 min.

20: 00 hod.

K
luci to taky chtêj... a po‡ád!

SRN 2001
Vstupné: 57,- Kç od 12 let titulky 87 min.

24. St

Equilibrium
Vstupné: 55,- Kç

20: 00 hod.

titulky

25. - 27. Çt, Pá, So

USA 2002
107 min.

20: 00 hod.

Piráti z Karibiku - Prokletí
USA 2003
Çerné perly
Vstupné: 60,- Kç

titulky

29. - 30. Po, ùt

140 min.

20: 00 hod.

Lara Croft Tomb Raider: Kolébka
æivota USA, SRN, Japonsko, GB 2003
Vstupné: 55,- Kç

titulky

110 min.

1. - 2. ‡íjna St, Çt

20: 00 hod.

3. - 4. ‡íjna Pá, So

20: 00 hod.

7. - 8. ‡íjna ùt, St

20: 00 hod.

Hrdina

Líbánky

Pravá blondÿnka 2

