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Dobrÿ den

Je posledníletní den(podle kalendá‡e)
je konec léta a venku pálí slunce ateplomêr na t‡icítce nojako v srpnu aje konec
zá‡í. Je babí léto a çlovêk by se nejradêji
koupal. Je to tak a takové to letos bylo
v létê po‡ádtolikjs me si toho uæili...
Myslí m, æe Svitavské letní slavnosti
se vel mi vyda‡ily - tedy letos obzvlá¿ƒ.
¢ƒastné bylo spojení s lánskou Zahradou
plnou dobré muziky. P‡ed svitavskÿmi dechovkamije nutno s meknout - ten maratón
letních promenádních koncertûs XII. Slavností dechovÿch hudeb na závêr - to je
jejich velká zásluha!
Pouƒ k svatému Jiljí - povedla se a byla
taková, jaká má pouƒ bÿt! Se v¿í mv¿udy.
(Jenomjedna nej menovaná sousedka mé
jedné nej menované kolegynê má obrovskÿ problé m: ne mohla si na pouti nic
koupit, protoæe tam vûbec, ale VªBEC!
Nebyly æádné stánky!!  tak neví m, jestli
js me v¿ichni byli ve stejné chvíli na stejném místê... Ostatnê, moænéje cokoliv.)
Atak bylo hezky ve Svitavách na námêstí i v Lánech na Zahradê ai v muzeu,
a v Parku, a z trosek a úlomkû náhrobních
kamenûznovuzrozenÿæidovskÿ h‡bitov na
konci Svitav másvétesknê s mutné kouzlo
a p‡esto (nebo právê proto) je tamhezky
posedêt.
Dêkuji v¿e m, kte‡í mûæete za to, æe
Svitavské letní slavnosti letos byly takové, jaké byly. Dêkuji muzikantûmhercûm
kouzelníkovi ¿ermí‡ûm biça‡i kartá‡ce
‡emeslníkûmv¿ech‡emesel i pánovi od
houpaçek atomu co toçí cukr na cukrovou vatu a v¿em mÿmspolupracovníkûm
a vámv¿e m, cojste p‡i¿li (a æe nebylo
obças k hnutí)...
Dêkuji, æejs me se potkali v na¿e m
mêstê tohle léto plné sluníçka, co nás
je¿tê 22. zá‡í 2003 tolik pálí a tak h‡eje.
Nebojtese de¿têsnêhu bláta mrazuledu...
léto se k námzase vrátí!
Ná¿ malÿ Tomá¿ek se nejvíc ze v¿eho
na svêtê tê¿í na prázdniny (a toje¿tê ani
nechodí do ¿koly). Ataki na¿í milé paní
dræ me palce, aby se uæ proboha koneçnê
doçkala. T‡eba za rok na té pouti bude
stánkû doopravdy víc. Co kdyæ staçí jenomkouzelné slûvko...
Dêkuji
Petr Mohr
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Podzim ve znameníbenefice
Je-li na kalendá‡i podzi mní datum, po-

není ku pot‡ebê, ale projinéhoje vel mi pro-

‡ádáme v na¿em mêstê beneçní koncerty:

spê¿né. Existence pomocné ¿koly v na¿em

kojeneckÿ ústav aletos - na pomoc pomoc-

vámseza Va¿i nançní pomoc a tê¿í mse na

2001 - pro mentálnê postiæené, 2002 - pro
né ¿kole ve Svitavách.

Je urçitê dob‡e ças od çasu sáhnout do

penêæenkya p‡ispêt na nêco, co mnêsamému

mêstêje vel mi pot‡ebná. Vê‡te mi. P‡i mlou-

setkání s Vámi 24. ‡íjnav Bílémdomê. A- za
uçitele, rodiçe a dêti - dêkujeme.

Petr Mohr

Slavíme 1 0. vÿroçí zaloæení

pomocné
¿koly ve Svitav
ách
Pomocná ¿kola ve Svitavách
plán, ale úçastní se po cebylaz‡ízena p‡i Zvlá¿tní ¿ko-

lÿ ¿kolní rok plánovanÿch

p‡ijato 7 dêtí, s dêt mi praco-

¿kolní vÿlet, besídky,

le 1. zá‡í 1993. Do ¿koly bylo

akcí - ¿kola v p‡írodê,

vala 1 uçitelka, 1 vychova-

vycházky, kulturní

p‡edstavení, vÿstavy,

telkaa 1 provozní pracovnice. T‡ída byla

rehabilitaçní pobyt.

umístênav 1. pat‡e bu-

Opêt nás çekáspo-

dovy na ulici Milady

lupráce s Domem

Horákové 44. Po celou

dêtí a mládeæe

dobu probíhala rekon-

ve Svitavách, kde

Vsouçasné dobê je

ramické dílnê. Do

strukce prostorû.

pracujeme v ke-

budoucna bychom

pomocná ¿kola sou-

çástí Speciální ¿koly

chtêli navázat spolupráci s uçiteli

Svitavy, j e zde

celkem22 æákû.

a studenty Gym-

Pomocná ¿kola

názia Svitavy

má2t‡ídya p‡í-

a St‡ední zdra-

pravnÿstupeñ.

votnické ¿koly

P‡ípravnÿ stu-

ve Svitavách.

peñ je t‡íletÿ

P‡ijâte se po-

a zaji¿ƒuje p‡í-

pravu æákû pro

vstup niæ¿ího stupnê

dívat mezi nás æáky

a pedagogy Speciální

¿kolyve Svitaváchv den

pomocné ¿koly.

otev‡enÿch dve‡í dne 24. 10. 2003. Oslavu

Cílempomocné ¿kolyje vybavit æákyvêdo-

tentÿæ den Beneçní m koncerte m Spe-

umoæní zapojit se dospoleçenskéhoæivota.

ve Svitavách, na kterÿ Vás srdeçnê zveme.

program,jehoæ souçástíje: plavání, perliç-

çní çástku na úçet:

Povinná ¿kolní docházkaje desetiletá.

most mi, dovednost mi a návyky, které ji m
V pomocné ¿kole je z‡ízen reedukaçní

ková a ví‡ivá koupel, rekreaçní jízda na
koni, canisterapie, muzikoterapie, artetera-

pie. Tento program má pro dêti velkÿ vÿ-

znam. Æáci plní nejen vÿchovnê vzdêlávací

10. vÿroçí zaloæení pomocné ¿koly ukonçí me

ciální ¿koly od 16: 00 hodin v Bílémdomê
Chcete-li dêtem p‡ispêt, zasílejte nan-

Çeská spo‡itelna Svitavy

1280068329/0800

V
ariabilní symbol: 241 0
Pracovnice Pomocné¿kolyve Svitavách

s t r a n a II

‡ íj e n 2 0 0 3

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

Od nepamêti k souçasnosti - XXIV

16. b‡ezna 1587 právo vybírat p‡i silnici

mÿto a stanovili mÿtní sazebník. Naoplátku

putovalo kaædoroçnê z tohoto vÿnosu 10to-

larû do biskupské pokladny.

Æe obchods koñmi tvo‡il vÿznamnou çást

mêstskÿch ziskû, svêdçí i privilegiumkardi-

nála Franti¿ka z Dittrich¿tejna z roku 1606,

ve kterémje povoleno konání nêkolikasvo-

bodnÿchtrhû na konê v dobê odprvního pondêlí v postê aæ do pondêlí po Kvêtné nedêli.

Z kusÿchzprávse dovídáme, æeroz¿í‡e-

nÿmartiklemhojnê prodávanÿmna svitav-

skÿch trzích byla p‡íze. Vlistinê biskupa

Viléma Prusínovskéhoz Víckovaz roku 1566

se dovídáme hned o ¿esti vÿroçníchtrzích na
vlnu. Alejiæ v roce 1553 se svitav¿tí tkalci

hádali s mêstskouradou o p‡ednostní právo
nákupu p‡íze na místníchtrzích. Spor museli

‡e¿it biskupskÿ hofmistr Václav Podstackÿ
z Prusínovic a mírovskÿ ú‡edník Jind‡ich

T
rhy nasvitavskémnámêstí. Pohlednice ze sbírky M
iroslavy Samkové.
Kronika mêstanámzûstalaotev‡enav ob-

mêsta. Vÿroçní trh trval pomêrnê dlouho,

dobí konsolidace po skonçenÿch válkách

v Plzni dokonce 17 dní, protoæe by se ‡e-

olomoucké mu biskupství. Naváæe me tedy

do vzdálenêj¿ích míst. Vté dobê byl i za-

15. století, v dobê, kdy Svitavy opêt p‡ipadly

meslníkûm nevyplatilo dojíædêt se zboæí m

na çlánek z prázdninového dvojçíslí a bu-

staven doçasnÿ monopol místních obyvatel

tavy vstoupily do zlaté éry sebevêdomého

reçníkûm. Krámce na námêstí pronají mala

rozvíjet, bylozapot‡ebítrhû. Ojednompri-

porce, víchu çi jiného znamení. Dozor vy-

deme pokraçovat v dêjinách, kterÿmi Svi-

mê¿ƒanstva. Ktomu, abyse mêsto mohlo

vilegiu z roku 1486jiæ byla ‡eç, ale jakou

roli hrál trhve mêstskémhospodá‡ství? Základní s mêna ve st‡edovêkém mêstê se ko-

nalatzv. místnímtrhe m, kterÿzabezpeçoval
obchodve mêstê saméma pop‡ípadêi vjeho

a povolen svobodnÿ p‡ístup cizí mjarma-

obec atrhzaçínal vyvê¿ení mnêjakého prakonával rychtá‡ a bi‡ici. P‡i otev‡ení mêli

p‡ednost nákupu domácí. Kpot‡ebámtrhu

slouæila mêstská váha a vzorovÿloket. P‡ísnê bylo trestáno p‡ekupnictví, zlodêjství.

Takové nekalosti byly drastickytrestány, ku-

zemêdêlskémzázemí, povêt¿inou nazákladê

p‡íkladu p‡ibití mzajazyk na pranÿ‡, z nê-

pot‡ebou místních obyvatel bude regulace

Ve Svitavách setedy první trhové privi-

mílového práva. Ukázalo se, æe nezbytnou

p‡ílivu zboæíjiného pûvodu neæ domácího,

to za pomocí rûznÿch na‡ízení a zvlá¿tních

hoæ se provinilci museli sami od‡ezat.

legiumdochovalo právê z 30. zá‡í 1486, kdy
administrátor biskupského panství Jan Fi-

poplatkû, ale souçasnêregulace nemohla bÿt

lipec æádal pána Moravy, uherského krále

zboæí, rûstu cen a celkovému zaostávání.

tavy. Jistéje, æe se trhy ve mêstê konalyjiæ

vÿrazná, neboƒ by vedla ke sníæení vÿbêru
Nejniæ¿í formu p‡edstavoval svobodnÿ
nebo tÿdenní trh. V nêkterÿch mêstech se

konal çastêji, mnohdyi dennê ajeho hlav-

ní mcílembylorychlezásobovat mêsto potra-

vinami z okolních vsí. Ve velkÿch mêstech

se také konaly specializované trhy - koñ-

Matyá¿e, o udêlení vÿroçníchtrhû pro Svi-

d‡íve, ale toto privilegiumje skuteçnê nej-

star¿í mdochovanÿm. Trhy byly mêstu p‡idê-

leny hned dva, ato 2. února a 1. zá‡í. Není

v¿aksporu, æe mnoæství trhû nepostaçovalo
pot‡ebám mêsta, ale na dal¿í privilegiumsi
Svitavy musely poçkat aæ do 15. b‡ezna 1540,

skÿ, dobytçí, obilní, ovocnÿ, sennÿ, kurnÿ

kdy biskup Stanislav Thurzo udêlil mêstu

mêsta se úçastnila vy¿¿í formy tzv. oblastních trhû. Ten se sice nedá p‡esnê geo-

nêmæ se mohlo, vedle bêæného zboæí, volnê

obchodovat s koñmi a dobytkem. Vlistinê

æe kupci dojíædêli se svÿmzboæí mdo okol-

se hovo‡í o dal¿í mvÿroçní mtrhu v pondêlí

¿í moblastní mtrhembyl vÿroçnítrh neboli

zdûraznên obchod s koñmi a dobytkem.

çi uhelnÿ. V¿echna královskái poddanská

gracky vymezit, ale jeho principem bylo,

ních mêst, atoi vzdálenêj¿ích. Nejobvyklej-

jarmark. Ten se udræoval buâ na základê
zvyklostí, nebo nabytÿm privilegie m od
majitele mêsta. Natrhy se p‡ipravovalo uæ

o poutích, posvíceních a tí msi zachovávaly

i rázlidovÿchslavností. Prvnítrhyvznikaly

jiæ ve 13. století, ale rozkvêt zaznamenaly

aæ za vlády Jana Lucemburského a Karla IV
.
Ve 14. století docházelo i na poddanská

právo po‡ádat kaædé pondêlí tÿdenní trh, na

biskupa Marka Khuenaze 12. çervence 1564

po sv. Martinu 11. listopadu, kde je opêt
Nadto bylo mêsto napojeno i na zahra-

niçní dálkovÿ obchod s vazbou na Mí¿eñ,

atak se natrzích objeviloi specické zboæí

jako pivo, víno, ko‡ení, olej, konê a hovêzí
i skopovÿdobytek. Obchodníci, p‡icházející

na svitavskÿtrh, museli platit cla, zjejichæ

vÿnosûse pakopravovalycesty a mosty. Tak

biskup Stanislav Pavlovskÿ mêstu udêlil

Kobylka. Takse stalo, æe svitavskÿma b‡e-

zovskÿmtkalcûmbylo povoleno p‡ednostní

právo nákupu po dvê hodiny se zahájení m

trhu, ale pouze pro vlastní pot‡ebu. Teprve
potom mohli zaplavit trhi p‡espolní. Vpoz-

dêj¿íchstoletích privilegií p‡ibÿvalo, aleto

si necháme na nêkteré z p‡í¿tích vyprávêní.

Radoslav Fikejz

Takové

obyçejné vêci

Po krat¿í odmlce p‡ichází meopêt s no-

vou fotograí, alejelikoæ se staré dluhy
musejí vyrovnávat, vzpomínámsi naobrá-

zekz p‡edminulého çísla. Jako dítê¿kolou
povinné jsem chodil kolem té budovy
kaædodennê, líbila se mi a pûsobila na

mnetajemnê svou p‡ítomnostíjakoby na

zelené louce. Taktamsamojediná stála,

pod ¿kolní mi pozemky, myslí m, æe tam
kdysi bÿvalo ¿kolní kluzi¿tê. Az toho klu-

zi¿tê, poté sportovní plochy, jsemse na ni

díval. Hovo‡í m o nêkdej¿í msídle OPBH

na Sokolovské ulici, dnes s citemopra-

venou vilku prodejny NAVI - KOVOMAT
.

Je p‡íjemné se rozhlédnout po mêstê, kde
se nêco mêní klep¿í mu. To mi také p‡i-

pomnêlo dne¿ní sní mek. Je to také tuze

pêkná brána. Poçkejte, kde jájse mji

vlastnê vidêl? Stromy, sloupky, budova,

st‡echa, plot. Uæ ví m. Ale budu muset
konçit, protoæe se mi semvíc nevejde.

Radoslav Fikejz
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Staré fotografie z muzea
Dne¿ní zamy¿lení nadstarÿmi a souças-

nÿmi pohledy na na¿e mêsto musí mzaçít

omluvou za minulé pozastavení na Pavlovovê ulici. Omlouvámsejednak mistrutruh-

Vp‡estavênémprvní mpat‡e se nacházelo

20 kabin první a druhét‡ídy s prostornÿmi

vanami se sprchovÿmza‡ízení ma pohovkami slouæící mi k oddychu po koupeli. V p‡í-

STÅLÉ EXPOZICE

lá‡i, kterÿ nesl do domu dve‡ní futro, to, co

zemí byla velká odpoçívárna se 14 kabinami

ale hlavnê vám, çtená‡ûm. Nedopat‡ení mp‡i

tu bylo parní ateplovzdu¿né oddêlení pro

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK

více doleva, takæejste vchod do domui pana

çásti byly z‡ízeny solfatarové, uhliçité a ba-

Z HISTORIE PRAÇEK

jen p‡ední koleçka. Ubezpeçuji vás v¿ak, æe

a k léçení revmatickÿch bolestí. Po válce

vyloæil z vozíku na kraji chodníku u çísla 8,

tisku do¿lo k posunutí historické fotograe

mistra nemohli uvidêt a z toho vozíkuzbyla

a men¿í bazén velikosti 7x 5 metru. Dále
50 osob a 9 proudovÿch sprch. Ve speciální

henní koupele k posílení srdeçní çinnosti

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

ve skuteçnosti bylo v¿etak, jakjsempopsal.

v roce 1946 byly láznê uvedeny znovu do

OSOBNOST OSKARA SCHINDLERA

ku dal¿í nedaleké ulice. Její pûvodní název

a zçásti tu pak bylo rehabilitaçní oddêlení

no ulice sv. Markéty. Dnes v¿ak nese název

mne a mnohé Svitaváky zûstal v¿ak v pa-

No ateâse opêt mûæeme vênovat sní m-

byl Margarethenstraße - tedy volnê p‡eloæe-

Lázeñská, p‡estoæe Svitavy æádnÿmlázeñ-

skÿm mêstemnejsou, ani æádnoulázeñskou
kolonádu nemají. Av¿akv minulosti tomutak

nebylo. Na poçátku 20. let minulého století

se tu men¿í láznê nacházely. Nechaloje

provozuzçásti jako komunální sluæby mêsta

• • • •

V¥STAVY

nemocnice s poliklinikouve Svitavách. Pro
mêti ten bazének, kterÿ se çasto stal první

¿kolou v plavání, a teplovzdu¿nálázeñ uto-

6. 9. - 5. 10.

DÆïNOV¥ SVëT

hoto bazénku, která seje¿tê tehdy nej me-

novala sauna. Vroce 1975 bylyláznê zbo-

‡enyjako celástarázástavba, vçetnêznámé

JI ”ïHO DUDYCHY

Vÿstava reliéfû, plastik a keramiky známého

litomy¿lského keramika Ji‡ího DUDYCHY

vybudovat mêsto jako souçást tehdej¿ích

restaurace U Lázní. Najejich místê vy-

lázních se mi mo oçistu têla léçily pod lé-

tí mjsemse uæ dosti vzdálil od vlastníchfo-

14. 9. - 5. 10.

bové ne moci. Staré dvoj domí ç. 28 hned

vê rekonstrukce a roz¿í‡ení budovy, vçetnê

Prostory Mêstského muzea a galerie a ves-

¿pitálníchza‡ízení. Vtehdej¿ích mêstskÿch
ka‡skÿmdohledemrûzné obêhové a pohy-

rostlo nové sídli¿tê panelovÿch domû. Ale

tograí. Naté první historické probíhá prá-

NEZAPOMEÑTE!

vedle restaurace a hotelu U W
eissû v¿ak

st‡e¿ní konstrukce a vÿstavby kotelny. Stav-

tibul Bílého domu

dy a páry byl nedostateçnÿ, bylotedy nutno

spoleçnê s panem stavitelem- ten zrovna

Frÿdek- Místek zachycuje at mosféru opu¿tê-

nové kotelny s vysokÿmkomínem. Po schvá-

po‡ídit tusvoji srovnávací, byl mi vodítkem

jiæ brzy nevyhovovalo, také oh‡evteplé vo-

celé láznê rekonstruovat vçetnê vÿstavby
lení Zemskÿmú‡ademv Brnê v roce 1933

bu sleduje z‡ej mê novÿ pan majitel W
eber

za¿lápl nedopalek cigarety. Kdyæjsemchtêl

nájezd silnice na tzv. kopeçek a dodnes

zapoçala celá rekonstrukce lázeñského

stojící sloup elektrického osvêtlení, av¿ak

majetkulázeñského mistra Rudolfa W
ebe-

dva pánové, i tojsemv¿aktakézvládl. Poæá-

komplexu. Mêstská správa ho p‡evedla do

raspoleçnê s letní mi láznêmi na mêstském

uæ v novêj¿í podobê. Ale chybêli mi zase ti

daljsemtotiæ p‡íteleJi‡ího, kterÿjel zrovna

Vÿstava fotograí fotoklubu Art Collegium

nÿchæidovskÿch h‡bitovû a koncentraçního

tábora v Osvêti mi oçi ma souçasnÿchlidí.
12. 10. - 16. 11.

P”EHLïDKA 2003

Tradiçní vÿstava vÿtvarníkû svitavského

na kole, a pana Ladislava, kterÿ ¿el kolem

okresu

vé láznê, jeæ, jak bylo tehdy v novinách

rého fota byla hotova. Jentyláznê tu chy-

pêveckÿ sbor Dalibor

a hlavnê také byly známé po celémokolí

automobilya v pozadí vysokÿpanelovÿdûm.

rybníce ( Rosniçka). Po skonçení stavby tu
vznikly modernê vybavené parní a léçi-

uvedeno, se staly pÿchou celého Svitavska

léçení mrevmatis mu pie¿ƒanskÿmbahnem.

se svojíjezevçicí Pegynou, a at mosférasta-

bêly. Najejich místê tu stály zaparkované
M
ilo¿ Vanêk

Vernisáæ: sobota 11. zá‡í v 10 hodin, zazpívá
• • • •

OSTATNï AKCE

4. 10. v 10 hodin

PORADENSK¥ DEN
PRO V¥TVARNï KY

Poradenskÿ den spojenÿ s vÿbêrem vÿtvar-

nÿch prací na vÿstavu P”EHLïDKA 2003

za úçasti lektorû ak. mal. Bo‡ivoje Borovského a ak. mal. Ji‡ího ¢kopka
4. 10. v 15 hodin
vestibul Bílého domu

SETKÅNï S FOTOGRAFIï

Pozvání k besedê o fotograích, fotografech

a fotoklubech se çleny fotoklubu Art Colle-

gium Frÿdek- Místek p‡ijal známÿ praæskÿ

fotograf PAVEL DIAS.

Podrobnêj¿íinf
ormace o akcích, sbírkách,

expozicích ataképublikacích vydanÿch MMG
naleznete na webovÿchstránkách muzea
www. muzeum.svitavy
. cz.
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Pozvánka na vÿstavu

P‡ehlídka 2003

11. 10- 16. 11. 2003

Vernisáæ 1 1. 1 0. v 1 0 hodin, zazpívá

pêveckÿ sbor Dalibor
Uæ po çty‡iat‡icáté se sejdou ve vÿstav-

zapomeñte...  v Bílémdomê a mêstském

svá díla. Okresy uæ neexistují, vÿtvarníci

muzeu vás zvu do vestibulu Bílého domu

tohoto regionu ajejich p‡ehlídka pokraçu-

na besedu o fotografování, fotograích,

je. Moæná proto, æe nevznikla od zeleného

fotografech a fotoklubech se çleny foto-

stolu, ale z logiky- lidi se prostê domluvili.

vraƒme se radêji k umêní.

s fotografií
Sobota 4. 10. v 15 hodin

ních síních Mêstského muzea vÿtvarníci svi-

státoprávní uspo‡ádání, u nás pouçit? Ale

Setkání

vestibul Bílého domu
P‡i p‡íleæitosti vÿstavyfotograí Ne-

tavského okresu, aby p‡edstavili ve‡ejnosti

Nemêli by se ti, kte‡í vytvo‡ili souçasné

‡ íj e n 2 0 0 3
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Jarmila Lhotská: Podzi m
ponêtí, kolik autorû bude vystavovat, kdo

klubu Art CollegiumFrÿdek- Místeka zná-

mÿm praæskÿm fotografe m PAVLEM

DI ASEM. Ofotoklubu Art collegium

Opêt se sej de me ve vÿstavních síních

konkrétnê, tí m ménê, co v¿echno uvidí me.

z Frÿdku- Místku jste se mohli doçíst

- a my, jejich p‡íznivci, abychomse podí-

Co uæ dnes ale ví m, je, æe na vernisáæi za-

pár slov k Pavlu Diasovi.

- malí‡i, kreslí‡i, socha‡i, keramici, ‡ezbá‡i

vali, coti ¿ikovnêj¿í mezi námi za uplynulÿ

Musí mse nechat p‡ekvapit, stejnêjako vy.

v zá‡ijové Lucernê, a proto mi dovolte

zpívá pêveckÿ sbor Dalibor pod vedení m

Pavel Dias je absolventempraæské
FAMU. Pracuje v oborureportáæní a do-

rok vytvo‡ili.

jeho sbormistrynê Mirky Ducháçkové. Da-

o p‡ipravované vÿstavê mnoho neví m. Po-

první CD. Atak se uæ na toho 11. ‡íjna tê-

Ve chvíli, kdy pí¿utyto‡ádky, tohoje¿tê

radenskÿ den spojenÿ s vÿbêrem prací na

vÿstavu probêhne aæ 4. ‡íjna, atak nemám

libor právê v têchto dnech p‡ipravuje své
¿í m. Na vÿstavui na koncert.

Blanka Çuhelová

St‡elecké spolky a malované terçe

a malovanÿchterçích ajejich

Publikace: autor Petr Kmo¿ek

autorech. Kdyæ zalistujeme

220 stran, cena 219 Kç
Moæná si nêkte‡í z vás

knihou, zjistí me, æe o svi-

vzpomenou na vÿstavu

tavskémst‡eleckémspol-

svitavskÿch st‡eleckÿch

ku se toho vlitomy¿l-

malovanÿch terçû ze

skémarchívu, bohuæel,

sbírek na¿eho muzea,

mnoho nezachovalo:

která probêhla ve vÿ-

pouhé dva seznamy

stavních síních v let-

çlenûz let 1869a1892

ních mêsícíchroku 2000.

a Stanovy ( Satzungen

Nebo na zají mavÿ mu-

Schützen-Vereines in

zej ní çtvrtek s docen-

Zwittau) z roku 1904.

o st‡eleckÿch spolcích

çíst i ze samotnÿch

tem Petrem Kmo¿kem

Mnohé se dá ale vy-

a malovanÿch terçích

st‡eleckÿchterçû. Se-

vjarních mêsících ro-

znamy st‡elcû, j ména

Nakladatelství Oftis

vá data, aletaké nap‡.

ku 2001.

malí‡û terçû, zají ma-

kumentární fotograe a vÿznamnê se

zaslouæil o vysokou úroveñ çeské repor-

táæní fotograe. Odroku 1989je peda-

gogemFAMUv Praze, kde v roce 1995

habilitoval na docenta. Od roku 1996

vyuçuje také na Vy¿¿í odborné ¿kole l-

mové ve Zlínê. Dlouhodobê vytvá‡ítéma-

tické celky z têchto oblastí: Holocaust,

Svêt dostihû, Církevní slavnosti, Æidov-

ská te matika. Vroce 1994 zaçal reali-

zovat projekt Planeta malého prince,

kterÿ se snaæí pomoci dêtem dlouhodo-

bêleæící mna hematologickémoddêlení

motolské ne mocnice. Letos je tomu uæ

devêt let, kdy se svitavské ve‡ej nosti

p‡edstavil v na¿em muzeu fotograckou

vÿstavou na té ma holocaust Torzo va-

ruje.

bç

Poradenskÿ den
pro vÿtvarníky

podobatehdej¿í st‡el-

Sobota 4. ‡íjna v 10 hodin
Zveme v¿echny, kte‡í se ve svémvolném

jí mæ autore mje právê

líbenÿm motivem na

‡íká vÿtvarné umêní. V¿echny, kte‡í chtêjí

Její celÿ názevje St‡e-

sbírkách svitavského

i ty, kte‡í by rádi p‡edstavili svá díla ve‡ej-

ních Çech ajejich ma-

hned dva terçe s ob-

vydalo právê v têchto
dnech publikaci, je-

nice, která byla ob-

doc. PhDr. Petr Kmo¿ek.

st‡eleckÿchterçích. Ve

lecké spolky vÿchod-

muzea se nacházejí

lovanéterçe. Kniha má
220 stran, 56 barev-

nÿch reprodukcí malovanÿch st‡eleckÿch

terçûze sbírek muzeí Pardubického a Hradeckého kraje, z toho 10svitavskÿch. Po-

jednává o vzniku a historii st‡eleckÿch
spolkû v Evropê a poté ve vÿchodních Çechách, ost‡eleckÿchslavnostecha soutêæích,

çase zabÿvají koníçkem, kterému se bêænê

o kvalitê svého umu nêcosly¿et ododborníkû
nosti. Na poradenském dnu ve svitavském
muzeu se setkávají vÿtvarníci rûznÿch profe-

rázkembudovysvitav-

sí, vêku a nálad a diskutují nad p‡inesenÿmi

ku. Knihaje doplnênaseznamempramenû,

(ak. malí‡e Bo‡ivoje Borovského letos posílí

ského st‡eleckého spol-

pracemi. ùçastní sejej také odborní lekto‡i

pouæité ataké doporuçené literatury a re-

jeho kolega ak. malí‡ Ji‡í ¢kopek). Ti i letos

kud máte zájem mít ji ve své knihovnê, je

která bude ve vÿstavních síních Mêstského

lerie.

11. ‡íjna do 16.listopaduleto¿ního roku.

sumé v anglickémi nêmeckémjazyce. Apo-

k dostání u pokladny Mêstského muzeaa ga-

Blanka Çuhelová

doporuçí práce navÿstavu P”EHLïDKA2003,

muzea a galerie ve‡ej nosti zp‡ístupnêna od

‡ íj e n 2 0 0 3
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V

Po‡ady St‡ediska kulturních sluæeb

Inf
ormace o v¿ech chystanÿch i jiæ uskuteçnênÿch po‡adech SKS, vçetnêf
otodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy
. cz

Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)

Vestibul Bílého domua Mêstského
muzea a galerie:

NEZAPOMEÑTE!

ùstav sociální péçe Bystré u Poliçky

Taneçní obor ZU¢ Svitavy

Divadelní orchestr Trstenická stezka

Skupina Bachtave ¢ave Svitavy

Skupina Toçkolotoç Svitavy

Vÿstava fotograí fotoklubu Art Collegium Frÿdek- Místek zachycuje at mosféru koncentraçníhotáborav Osvêti mi
oçi masouçasnÿchlidí a opu¿tênÿchæidovskÿch h‡bitovû
Vÿstava potrvá do 26. 10. 2003

... a p‡ekvapení!

Divadlo Trám
:

25. So 19: 30 hod. Divadlo Trám

Obrazy M
ilo¿e Vañka
10. Pá 19: 30 hod. Divadlo Trám

Zpívání mezi obrazy
M
ilo¿e Vañka

Veçírek spojenÿ s vernisáæí obrazû Milo-

¿e Vañka.

Vstupné: dobrovolné

10. - 12. Pá- Ne
ZU¢, Ottendorferûv dûm

Svitavské JAZZïÇKOVÅNï
Bliæ¿í info na www
. cometojam.cz

12. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

Doprovodnÿ program
:
Dêtská dechovka ZU¢ Svitavy

Maæoretky Z¢ Laçnov

Vstupné: 50,- Kç

POSED

Divadlo DNO Hradec Králové:

Anato m
ie

Loutkové p‡edstavení pro nejvêt¿í.

Hrají: Mirka Venclová a Ji‡í Jelínek

Autor: Erika Çiçmanová a Ji‡í Jelínek

Scénograe: Erika Çiçmanová
Vstupné 30,- Kç

DIVADELNï ABONENTNï CYKLUS

PODZI M 2003

29. St 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Studio DVA Praha:

Podzi mní setkání divadel

István Örkény: KOÇIÇï HRA
Tragikomickÿ p‡íbêh Eræi Orbánové, kte-

Divadelní soubor MI MO- Svitavy:

bojuje o svou æivotní lásku. Slavná hra

Program:

Andêl a kniha rekordû
Mûæe andêl touæit? Po çemse touæí v nebi?

Apo çemnazemi? Divadelní hra o lásce,

vêçnosti a nes mrtelnosti.

Hrají: Michal Kadlec, Monika Formano-

vá, Tereza Dvo‡áková, Radovan Selinger

Podle: rozhlasové hry dramatiçky D. Fis-

cherové

Reæie: Jana Mandlová

Vÿtvarná spolupráce: Ji‡í Ka¿párek

rá se ¿arme m sobê vlastní m neúnavnê

maâarského autora Istvána Örkényho se

opêt objevuje naçeskÿchjevi¿tích, tentokrát v titulní roli s paní Milenou Dvor-

skou.

Reæie: P
. Hartl

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

lová, L. Vlasáková, O. Navrátil, M. Zoubková, V
. Jiráçková a R. Trsƒan.
Vstupné: 130,- Kç.

Koncertní sezóna KPH2003 - 2004
30. Çt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Dÿchánek

P‡edstavení dêtskÿch souborû

Vladislav Bláha - kytara

Program:

Jaro m
ír Zámeçník - akordeon

T‡ída D¢ Piráti: Pirát Josef
- kormarumpálvratiráhno, pirátské p‡ed-

Vstupné: 45,- Kç, slevaje pro çleny KPH,

studenty a dûchodce 30,- Kç.

stavení s piráty o pirátech

Soubor TAKCO?! ZU¢ Chlumec nad

Cidlinou: Lakomá Barka
- loutkové p‡edstavení na motivy pohádky

Po‡ady pro ¿koly

J. W
ericha

7. ùt 8: 30 a 10: 15 hod.
Kino Ves mír(p‡i vêt¿í mzáj mu Bílÿ dûm)

mu dÿchánkovému odpoledni.

Pekelná pohádka

Sólové vÿstupy
Srdeçnê zveme velkéi malé ke spoleçné-

Divadÿlko Mrak Havlíçkûv Brod:

Vstupné: dobrovolné

aneb kamçert ne mûæe ...
Urçeno: M¢ a 1. stupeñ Z¢

14. ùt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Vstupné: 25,- Kç

Ester Koçiçková a Lubom
ír Nohavica:

Písñovÿ veçírek

Souçást koncertního cyklu Morava Mour

1 7. Pá 9: 00 a 11: 00 hod.
Kino Ves mír(p‡i vêt¿í mzáj mu Bílÿ dûm)

2003, na kterém umêlci p‡edstaví své

Andêl a kniha rekordû

Vstupné: 50,- Kç

Divadlo DNO Hradec Králové:

Lako mec

... hra o souæití a nesouæití a o tom, jak

Vstupné: 25,- Kç

Tato inscenace se stala vel mi úspê¿nou

23. Çt 8: 30 a 10: 15 hod.
Kino Ves mír(p‡i vêt¿í mzáj mu Bílÿ dûm)

druhé album.

24. Pá 16: 00 hod. Bílÿ dûm

Beneçní koncert

pro Speciální ¿kolu

Program
:
PS Svitavánek ZU¢ Svitavy

PS Iuventus Svitavy

ùstav sociální péçe Svitavy

Pomocná ¿kola Svitavy + nultÿ roçník

Zvlá¿tní ¿kola Svitavy

Okolostola
nesou æití

na leto¿ní Loutká‡ské Chrudi mi, kde

získala cenu za reæii, muæskÿ hereckÿ
vÿkon a zainscenaci.

Autorsky hrají: Markétka Stránská a Mar-

tin ¢ke‡ík

Autor a reæie: Ji‡í Jelínek

Divadlo Genus Brno:

Urçeno: 2. stupeñ Z¢ a S¢

Divadlo Koráb Brno:

Princeznas dlouhÿmnose m
Urçeno: pro M¢ a 1. stupeñ Z¢

Vstupné: 25,- Kç

st rana
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Pozvánka na Zpívání mezi obrazy Milo¿e Vañka

také na poçátku vlastní vÿtvarné çinnosti

M
ilo¿ Vanêk
Narodil se 4. ‡íjna 1943 v obci Krouna,

nêkterÿch z nich.

vystudoval Pedagogickoufakultu Masaryko-

Maluje¿ lehce, nebo nad vznikajícími

vy univerzity v Brnê, obor vÿtvarná vÿchova

vÿchovy, v prûbêhut‡iceti let vyuçoval vÿ-

obrazy dlouze p‡e mÿ¿lí¿?
Moje malováníje pomalé, zabere hod-

¿kolách, vlidové¿kole umêní a v záj movÿch

kterÿ obraz mi zrajei rok nebo dva. Moæ-

1973je zamêstnancemsvitavského muzea.

se mi jeho hlavní motiv objevuje v ‡adê

(1960-1964). Pracovaljako uçitel vÿtvarné

nê çasu a vyæaduje velkoutrpêlivost. Nê-

tvarnou vÿchovu nazákladních a st‡edních

náje to tí m, æe p‡i p‡emÿ¿lení o námêtu

krouæcích pro mládeæ a dospêlé. Od roku
Zamê‡uje se na moderní umêní, vênuje se

rûznÿch prostorû. Tí mjse mtaké do¿el

malbyuæívákombinovanÿchtechniks akva-

v nich pokraçuji aæ po letech. Takovÿmi

k cyklûm, které v¿ak nedokonçuji a çasto

také grace atvorbê koláæí. Kromê olejo-

cyklyjsou nap‡. Cesty, Vêæe,  Mos-

relematemperou ataké kolorované kresby.

Jaké bylytvé malí‡ské zaçátky?
Ty první byly na základní ¿kole, kde

ty a neustále se opakující Lodê (snad
nastoupil studiumna PF Masarykovy uni-

vyuçoval kreslení Jaroslav Pavli¿. Zpûso-

verzity v Brnê v p‡edmêtové kombinaci

získal ‡adu mladÿch a star¿ích následovní-

vynikající sloæení vyuçujících. Atakjsem

bemvÿuky a hlavnê svoji vlastní tvorbou si

s vÿtvarnou vÿchovou. Vté dobê zde bylo

kû. Pozdêji, jiæjako student gymnázia, jsem

základy malby absolvoval u Bohdana La-

nêkolika malí‡skÿch vÿjezdech na Vysoçinê.

lo¿e Slezáka a Chmela‡ovy kompozice mê

nav¿têvoval vÿtvarnickÿ krouæek a byl na

Tvé pojetí malbyje ale zcela odli¿né

odtvorby Jaroslava Pavli¿e. Kdo dal¿í tê

podvêdomé lákání dálek). Têchjsemza-

sadil do rûzného prost‡edí nejvíce.

K
teré období tvé vÿtvarné çinnosti

bylo nejúspê¿nêj¿í?
Kdyæ se ve své tvorbê ohlédnu zpêt,

ciny, kresbu a graku u Josefa Jílka a Mi-

tak to byla asi druhá polovina sedmde-

asi nejvíc ovlivnily v dal¿í tvorbê.

tvo‡il nejvíce obrazû, kreseb, grackÿch

Potéjsi nêkoliklet p‡edávalsvé malí‡ské

sátÿchlet a os mdesátáléta, kdyjsemvy-

listû i koláæí. Také jse m hodnê vystavoval. Na druhoustranu mi v¿akz têch-

inspiroval?
Vté dobê mê silnê ovlivnilo setkání

zku¿enosti druhÿm
. Coti dalototo období?
¢kola mê p‡ipravila na povolání uçitele

to let nic nezûstalo. Atakjse mvlastnê

dodnes p‡i sestavování kompozice obrazu

ké mÿmceloæivotní mkoníçke m. Za léta

tak mÿm kontakte ms ni mi, se svête m,

rence horizontálníchkompozic. Tojse mjiæ

‡adêsvÿchæákû. Tê¿í mê, æejsembyl moæná

Ptala se Blanka Çuhelová

s Kamilem Lhotáke m. Ato tak silnê, æe
podvêdomê postupuji na základê prefe-

vÿtvarné vÿchovy, ale malování se stalotauçitelské praxejse mp‡edal svézku¿enosti

rád, æe vêt¿ina mÿch prací je u p‡átel,

obdivovatelû nebo p‡íznivcû. Stávají se

s lidmi.

Divadelnícyklus podzim 2003 Pozvánka na
29. ‡íjna 2003

18. listopadu 2003

István Örkény: KOÇIÇï HRA

Moliére: DONJUAN

Studio DVA Praha:

K
licperovo divadlo Hradec Králové:

1. prosince 2003

¢vandovo divadlo na Sm
íchovê:

W
. Shakespeare: BOU”E

5. ledna 2004

Divadlo Petra Bezruçe Ostrava:

Tennessee W
illiams:

SKLENëN¥ ZVë”INEC
Zmêna programu vyhrazena

P‡edprodej bude zahájen 13. ‡íj na 2003

v Mêstské m informaçní m centru kaædÿ
den od 8: 00 hodin do 17: 00 hodin.

Stávající abonenti mají moænost vÿmêny

své abonentky od 6. ‡íjna do 10. ‡íjna vædy

Zp‡edsavení Bou‡e ¢vandova divadla

od 10: 00 do 16: 00 hodinv Ottendorferovê
domê ( Hana ¢vandová, tel: 461 535 173).

koncert KPH

Váæení a milí, leto¿ní koncertní sezó-

na námzaçíná zají mavê a v odlehçeném

tónu. Aspoñj ménajako John Duarte, Duke

Elington, Manuel de Falla anebo úæasnÿ
Astor Piazzolla to naznaçují.

Tyto autory si vybrali brnên¿tí muzi-

kanti Vladislav Bláha a Jaromír Zámeç-

ník. Obajsou vÿkonní umêlci a vítêzové

mnoha evropskÿch soutêæí. Vytvo‡ili spolu

duo kytara - akordeon, coæ je na první

pohled neobvyklé spojení. Alejistá dramatiçnost obou nástrojû to urçitê posvê-

cuje.

Mámradost, æe pánové mají v reper-

toáru Skladby pro Poliçku od Bohuslava
Martinû a æejetedy v profesionální mpo-

dání usly¿í me i u nás.

Pêknÿ poslech a p‡eji nám v¿em, aƒ

¿ƒastnou nohou vstoupí me do leto¿ního

svêta hudby.

Blanka ¢efrnová

‡ íj e n 2 0 0 3

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

Vÿpûjçní hodiny :

PRO DOSPëLÉ

Po- St

Po - St

9- 17

Pá

zav‡eno

So

9- 11

Çt

tÿden

8. St 13: 00 hod. Rosniçka
8. St 16: 30 hod.

Otev‡enÿ den na lodênici

- projíæâky naloâkách

11. So 9: 00 hod. leti¿tê Vendolí

O Pohár DDM F1 A

Tÿdenknihoven máve-

postavení mají knihovny

3. - 5. 10.

Obvodní kolo v p‡espolní mbêhu

6. - 11. ‡íjna 2003

‡ejnosti p‡ipomenoutjaké

Lan¿krounská 4, Svitavy • tel.: 461 533 743

13 - 17

zav‡eno

k ni hoven

v dne¿ní spoleçnosti ajak

mohou napomáhat v¿eobecné dostupnosti

informací zakotvené v Listinêlidskÿch práv
a svobod. Knihovny nabízejí ve‡ejnosti bezplatnÿ nebo vel mi levnÿ p‡ístup k infor-

maçních zdrojûm, dêtem, mládeæi i dospê-

14. ùt rybník Rosniçka

Okresní kolo v p‡espolní mbêhu
15. St 15: 00 hod. Cihelna

Pou¿têní drakû - ve‡ej ná soutêæ
17. - 19. 10. Malá ùpa

Korálkování pro rodiçe s dêt mi do 6let

lÿmkulturní a vzdêlávací alternativu. Jsou

25. So 10: 00 hod. DDM

porují rozvoj çtená‡ství a umoæñují prohlu-

Cena 30,- Kç/1 osobu

místem, kdeje moænétrávit volnÿças. Pod-

bovat vzdêlanost v¿ech vrstev obyvatelstva

bez rozdílu.

V¿echnysluæby knihovny budou vtomto

tÿdnu zdarma (registrujeme nové çtená‡e,

nevybíráme poplatky za upomínky, posky-

tujeme 30 minut na Internetu zdarma, ...).

Srdeçnêzvemei maminkys dêt mi na nezá-

vaznou prohlídku dêtského oddêlení v dobê

od 13 do 17 hod. dennê (kromê çtvrtka).
8. St 8: 30 hod. a 10: 00 hod.
Divadlo Trám

Pohádky z kufru pana Pohádky

Po‡ad pro dêti z mate‡skÿch ¿kol a niæ¿ích
roçníkû základních ¿kol
9. Çt 10: 00 hod. a 14: 00 hod.

Nebojte se Internetu
Kurz pro seniory

9. Çt 1 7: 00 hod. Nadace J. Plívy

Svêt orientu aneb v¿e, co vás
kdyzají malo o arabské kutlu‡e,
æivotní mstylu a náboæenství

Pozvání p‡ijala Kate‡ina Kantarová, kte-

rá vyuçuje cizince v ùstavujazykové a odborné p‡ípravy Univerzity Karlovy v Praze,

studuje bohemistiku na Filozocké fakultê
Univerzity Karlovy a nav¿têvuje vÿuku ùsta-

vu Blízkého vÿchodu a Afriky. Kate‡ina Kan-

tarová se narodila v Çechách (otecje Sy‡an,

matka Çe¿ka), nêkolik let æila v Sÿrii. Dlou-

hodobê se vênuje blízkovÿchodní proble-

matice, externê spolupracuje s organizací

Çlovêk v tísni.

tel. ç. 723 176 873

http://sybronto. unas.cz

e- mail: brontosy @seznam.cz

e- mail: ddm@ddm.svitavy. cz
www. ddm.svitavy. cz

Keram
ické dopoledne pro ve‡ejnost

27. Po 9: 00 hod. sport. hala na St‡elnici

Prázdninové rychlolezení
Poplatek 10,- Kç

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 461 530 237

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

3. Pá 16: 00 hod.

Otev‡ení Nadaçního çajového
klubu
Otev‡eno kaædÿ den 16: 00 - 21: 00 hod.

Vÿstava k 35. vÿroçí roku1968

ZU¢ SVITAVY
tel. 461 534 312

3. Pá 9: 00- 11: 30 hod. sál ZU¢

Houslovÿ se m
iná‡
M
ilu¿e Barvínkové

11. - 12. So, Ne ZU¢, Ottendorferûv dûm

Svitavské JAZZïÇKOVÅNï
12. Ne 1 7: 00 hod.
Kostel Nav¿tívenní Panny Marie

Koncert k 10. vÿroçí çinnosti
sboru VOX ANGELORUM
16. Çt 17: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

VI I

Asociace Brontosaura

 Paleta

13 - 17

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

Tÿden knihoven

Dûm dêtí a mládeæe

Vÿlet s dêt m
i
do Broumovskÿch skal

PRO DëTI

9- 17

Çt

Pá

st rana

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

16. Çt Nadace Josefa Plívy

58. cestovatelskÿ veçer

Putování p‡i diapozitivech p‡írodou Rumun-

ska se ZdeñkemJiru¿em.
Vstupné dobrovolné

27. Po

Vÿlet do Boskovic

P‡ihlásit je t‡eba se nejpozdêji do 15. 10.

p‡es email nebo telefonicky.

Rocková ¿kola COME TOJAM
, ZU¢
Svitavy a St‡edisko kulturních

sluæeb mêsta Svitavy obnovují

SVITAVSKÉ
JAZZïÇKOVÅNï
10. - 12. ‡íjna
ZU¢ a Ottendorferúv dûm

Vÿuková dílna
pro m
ladéjazz many

Co vás çeká: vÿuka hry na nástroj (technika
hry, sólová hra, doprovodná hra), vÿukai mprovizace, hudební teorie, veçerní jamsessiony v Çervené knihovnê, p‡edvádêçka nástrojû a hudebního vybavení, ...
Vyuçovat se bude elektrická i akustická
kytara ( Marek ¢maus), basová kytara (Petr
Pavlík), bicí nástroje (Pavel Razí m), piano
( Martin Krç), zpêv (Petra Studená), trubka,
flétna, saxofon (Bharata Rajno¿ek), i mprovizace (Petr Zeman)
v æánrech mainstreamjazz, fusion, blues,
funky..
K dispozici budou kytarové a basové aparáty a bicí souprava.
Kurzuse mohouzúçastnit úplní zaçáteçníci
i vel mi pokroçilí hráçi.
Cenu kurzu: 890 Kç.

Programkurzu:

Pátek
16- 17 hod. prezence v ZU¢ (ul. R. Kloudy) a rozdêlení æákûlektorûm
17 - 19 hod. vÿuka
20 - ? jamsession v Çervené knihovnê

Sobota
dopoledne - individuální vÿuka
odpoledne-individuální vÿuka, p‡edná¿ka
teorie ai mprovizace, p‡edvádêçkazakázkovÿch kytar kytará‡e Petra Procházky a dal¿ího hudebního vybavení ( Roland, Boss,
Line6, ...)
20 - ? jamsession v Çervené knihovnê
Nedêle
dopoledne - individuální vÿuka
odpoledne- vÿuka a p‡edná¿kateorie ai mprovizace
zakonçení kurzu kolem16. hodiny
Dal¿í podrobnosti najdete na weburockové ¿koly CTJ www
.cometojam
.cz

st rana
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KINO VESMïR

18. - 19. So 17: 00 hod., Ne 15: 00 a 17: 00 hod.

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. - 2. St, Çt

19: 30 hod.

Hrdina

Çína, Hongkong 2002
Historickÿ akçní velkol m. Barvitá podívaná s ne-

uvê‡itelnÿmasijskÿm bojovÿm umêní ma romantickÿmp‡íbêhemo lásce a cti.

titulky

od 12 let

3. - 4. Pá, So

94 min.

19: 30 hod.

Líbánky

USA, SRN 2003
Bylyto krásnélíbánky, dokudto nezaçalo... Roman-

tická komedie o lásce a svatební cestê do Evropy.
Reæie: Shawn Levy

Vstupné: 50,- Kç

titulky

5. - 6. Ne, Po

od 12 let
19: 30 hod.

Nebezpeçnáznámost

USA 2002
Lehkomyslnÿ flirt s nesprávnou dívkou z mêní jeho

spokojenÿ æivot ve s mrtelnê nebezpeçnou noçní mûru.
Reæie: John Polson

Vstupné: 57,- Kç

od 12 let

titulky

7. - 8. ùt, St

84 min.

19: 30 hod.

Pravá blondÿnka 2

USA 2003
Lep¿í. Odváænêj¿í. Blonâatêj¿í. Pokraçování úspê¿né

komedie. V hlavní roli: Elle W
oodsová
Reæie: Charles Herman- W
urmfeld

Vstupné: 50,- Kç

titulky

9. - 10. Çt, Pá

95 min.
19: 30 hod.

Bílÿ oleandr

USA, SRN 2002
Jak vypadá æivotopis lidské du¿e? Psychologické

drama o rozporuplnémvztahu matky a dcery a ojednomnelehkémdospívání.
Reæie: Peter Kos minsky

Vstupné: 50,- Kç

od 12 let

titulky

11. - 12. So, Ne

110 min.

19: 30 hod.

Fanfán Tulipán

Prasátko ajeho velkÿ p‡íbêh

USA 2003
V novÿch p‡íhodách ze stokorcového lesa ukazuje

prasátko svou doposud skrytou, odváænoutvá‡.
Podle knihy A. A. Milnea: Medvídek Pú
Reæie: Francis Glebas

Vstupné: 50,- Kç

Francie 2003
Legenda, p‡íbêh o neohroæené msnílkovi. Ro man-

19. - 20. Ne, Po

nebe? Melodrama o vÿbuchu rodinného krbu.

Scéná‡ a reæie: Todd Haynes
Vstupné: 55,- Kç

Pavouk

13. - 14. Po, ùt

97 min.

19: 30 hod.

Gangy v NewYorku

USA 2002
Duch Ameriky se zrodil v ulicích. Historické drama:

velké obçanské nepokoje 11. - 13. çervence 1863
v New Yorku. V hlavních rolích: Leonardo Di Caprio,
Daniel Day- Lewis, Cameron Diazová a dal¿í.
Reæie: Marti Scorsese

Vstupné: 55,- Kç
15. St

od 12 let

titulky

Fil movÿ klub:

Bowling for Columbine

168 min.

19: 30 hod.

Kanada, USA 2002
120 minut plnÿch úæasného materiálu. Dokument

hledající odpovêâ na otázku, proç je v USA kaædo-

roçnê zabito toliklidí st‡elnou zbraní.

kémdramatu. Citlivá studie o schizofrenii.
Reæie: David Cronenberg

Vstupné: 55,- Kç
22. St

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

102 min.

16. a 18. Çt a So

Zloçinje extré mní sport

od 15let

titulky

Fil movÿ klub:

19: 30 hod.

Laurel Canyon

USA 2002
Hereckÿ koncert Frances McDormandové. Psycholo-

gickÿ l mo hudební producentce, která vyznává gene-

raci hippies ajejí vztahse synem- seriózní mléka‡em...
Scéná‡ a reæie: Lisa Cholodenkoová

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

od 15let

titulky

101 min.

23. - 24. Çt, Pá

19: 30 hod.

Hodiny

USA 2002
Spojeny v çase a vá¿ni. Psychologické drama- nev¿ed-

ní l movÿ poçin, opírající se o nev¿ední zpracování

nev¿ední látky. Osudyt‡í æen v rûznÿch çasovÿch

obdobích. ùæasnÿ l mu podle ro mánu Michaela
Cunninghama.

Reæie: Stephen Daldry

Vstupné: 55,- Kç

titulky

115 min.

25. - 26. So, Ne

19: 30 hod.

Letu¿ka 1. t‡ídy

19: 30 hod.

titulky

od 15let

87 min.
19: 30 hod.

Nuda v Brnê

ÇR 2003
Komedie navzdory osudu. Smutná komedie, dojem-

nÿ p‡íbêh o lásce. Çernobílÿ kaleidoskop drobnÿch

osudû nêkolika obyvatel Brna.

Scéná‡ a reæie: Vladi mír Morávek
Vstupné: 50,- Kç

od 12 let

29. St

103 min.
19: 30 hod.

Novo

¢vÿcarsko, Francie, ¢panêlsko 2003
P‡íbêh muæe, kterÿ ztratil pamêƒ a kaædé ráno zaçí-

titulky

100 min.

179 minut

titulky

Urçeno: pro druhÿ stupeñ Z¢ a S¢

Filmy pro ¿kolnídruæiny
7., 8. ùt, St

13: 15 hod.

Mach, ¢ebestová
a kouzelné sluchátko
Vstupné: 20,- Kç

83 min.

21., 22. ùt, St

13: 15 hod.

Král sokolû
Vstupné: 20,- Kç

96 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
1. - 2. St Çt

tel.: 602 969 647

Hrdina

Vstupné: 55,- Kç

3. - 4. Pá, So

20: 00 hod.

Líbánky

USA, SRN 2003
titulky
od 12 let

Vstupné: 50,- Kç

7. - 8. ùt, St

20: 00 hod.

Pravá blondÿnka 2
Vstupné: 50,- Kç

Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

od 12 let

USA, SRN 2002
titulky
110 min.

11. So

Vstupné: 60,- Kç

20: 00 hod.

Francie 2003
titulky
97 min.

od 12 let

Gangy v NewYorku
Vstupné: 55,- Kç

od 12 let

20: 00 hod.

titulky

16. - 18. Çt, Pá, So

Zloçinje extré mní sport
Vstupné: 60,- Kç

USA 2003
95 min.

titulky

9. - 10. Çt, Pá

Bílÿ oleandr

20: 00 hod.

Çína, Hongkong 2002
titulky
od 12 let
94 min.

20: 00 hod.

Kanada, Francie, GB 2002
od 15 let
titulky
100 min.

18. So

15: 00 hod.

Prasátko ajeho velkÿ p‡íbêh
Vstupné: 50,- Kç

21. - 22. ùt, St

USA 2002
168 min.

dabováno

USA 2003
74 min.

20: 00 hod.

ná novÿ æivot. Nêkterÿmlidemto vyhovuje...

Pavouk

Vstupné: 55,- Kç

Kanada, GB 2002
od 15let
titulky
99 min.

Vstupné: 55,- Kç

23. - 24. Çt, Pá

20: 00 hod.

Reæie: J. - P
. Li mosin

od 15let

titulky

30. - 31. Çt, Pá

98 min.

19: 30 hod.

Adaptace

USA 2002
Nicolas Cage v kûæi Charlieho Kaufmana. Zapeklitá

Psychologickÿ p‡íbêh, kterÿ zkoumá krizi moderní-

ho çlovêka. Fil mová událost!
Reæie: Spike Jonze

Vstupné: 55,- Kç

titulky

115 min.

1. listopadu Ne

19: 30 hod.

2. - 5. listopadu Ne- St

19: 30 hod.

Æelary

Vstupné: 60,- Kç

Vstupné: 35,- Kç

Reæie: Bruno Barreto

rozpoçet ranovanÿmi loupeæemi.
Akçní kri mi.

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

14. - 15. ùt, St

kterátouæí vzlétnout za svÿmsnem.

8: 30 hod.

Tolkiena. Válka s Mordoremje¿tê zdaleka není vy-

Fanfán Tulipán

Sexuální rekonstrukce

na cokoliv. Parta mladÿch sportovcû si vylep¿uje

Pán prstenû: Dvê vêæe

USA 2003
Gwyneth Paltrowová v romantické komedii o dívce,

Kanada, Francie, GB 2002
Kdyæ má¿ na to udêlat banku po svém, má¿ prachy

Reæie: Gérard Pirés

99 min.

komedie o zlodêji orchidejí a scénáristovi v krizi.

Scéná‡ a reæie: Michael Moore

od 15let

108 min.

Kanada, GB 2002
Mistr napêtí se vrací. Ralph Fiennes v psychologic-

27. - 28. Po, ùt

titulky

titulky

19: 30 hod.

Scéná‡: Luc Besson, reæie: Gérard Krawczyk

Ludvíka XV
. V hlavní roli: Vincent Perez.

od 12 let

21. ùt

Vstupné: 55,- Kç

od 12 let

74 min.
19: 30 hod.

Daleko do nebe

tické dobrodruæství mladého venkovana z období

Vstupné: 60,- Kç

dabováno

1. 10. - 3. 1 0.

hraná... Reæie Peter Jackson

USA, Francie 2002
Co udêlá, kdyæ manæela p‡istihne v náruçí jiného

Nominace na Oscara a Zlatÿ glóbus.

Scéná‡ a reæie: Zhang Y
i mou

Filmy pro ¿koly:

1 7. Pá kino nehraje

tel.: 461 531 446

Vstupné: 55,- Kç

‡ íj e n 2 0 0 3

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

6. - 7. listopadu Çt, Pá

Chladnokrevnê

Hodiny

Vstupné: 55,- Kç

titulky

25. So

Letu¿ka 1. t‡ídy
Vstupné: 55,- Kç

USA 2002
115 min.

20: 00 hod.

titulky

USA 2003
87 min.

28. - 29. ùt, St

20: 00 hod.

30. Çt

20: 00 hod.

Novo ¢vÿcarsko, Francie, ¢panêlsko 2003
Vstupné: 55,- Kç
od 15let
titulky
98 min.
Adaptace

Vstupné: 55,- Kç

31. Pá

titulky

Sexuální rekonstrukce

USA 2002
115 min.

20: 00 hod.

USA, GB, Francie 2002

