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Dobrÿden Çestníobçané mêsta Svitav
Vpohnutÿchdêjinách mêstaSvitavse

st‡ídalaléta strastná s rokyradostnÿmi.
Dobyválek, epidemií, morovÿchran, po-
æárû, sociálníchneklidûa ha¿te‡ení ve
j ménuidejí nacionalismubylyst‡ídány
çasemmíru, porozumêní, spoluprácea dêl-
nosti. Têæce se posuzují motivylidí, kte‡í
svouprací, postoji a názoryse podíleli na
onomp‡íbêhu æivota malého mêsta, ge-
neracemi historikû vykládaného a popi-
sovaného. Mêstoje p‡edev¿ímæivÿmor-
ganismemajehoæivotje determinován
mnohafaktory. Témê‡t‡i desítkyvolenÿch
zastupitelûrozhodovaloojehopodobêp‡ed
stoletím, stejnêjako nyní. Ale vædysjed-
nímcílem- totiæ svému mêstu neublíæit
a çinitto, cojev danouchvíli nejlep¿í. Æe
takovérozhodování vædyneodpovídalo ná-
zoruv¿ech,jepochopitelné. Ostatnê, tako-
vÿje princip demokracie as tímse nedá
nic dêlat.
Vÿrazemúcty mêsta kçinûmjednot-

livcejei uznání formouudêlení çestného
obçanství. Je to ta nejvy¿¿í pocta, kterou
mûæe çlovêk od mêsta získat. Proto çest-
nÿchobçanû mêst není mnoho. I mezi ni-
mi jsou v¿aklidé, ehm... jakto napsat...
z dne¿níhopohledu�neçestní�. Alei toje
historie. Zatímse mi çestnÿchobçanûpo-
da‡ilo napoçítat dvacet osma doufám, æe
sejichv archivníchzápisechjednání za-
stupitelstevo mnoho víc neobjeví.
Mezi çestnÿmi Svitavákylzevypozoro-

vat nêkolik skupin. P‡edev¿ímmezi nimi
není ani jednaæena! Jsouzde zastoupeni
knêæí (P. Msgre. W. Plhak a P. A. Kuhn),
kte‡ítuto poctuobdræeli p‡i p‡íleæitosti vÿ-
znamného vÿroçí od svéhojmenování do
duchovnísprávy, pakçlenovéstátnísprávy,
jejichæzásluhouvzniklyve mêstêvÿznamné
stavby- dr. K. H. Udynski, dr. V. Deutsch,
jejichæ péçí získalo mêsto novÿ vodovod.
Nebobaron WebervonEbenhof, Ignatzrytí‡
vonSatzl, Karlrytí‡vonFelkl a dr. J. Krückl
zavÿstavbutabákovétovárny, vesvédobê
veledûleæitéhosvitavského podniku. Dal¿í-
mijsou V. Prousek, kterÿsezaslouæil oz‡í-
zení svitavské hlavní ¿kolya dr. A. Licht-
neckert zaz‡ízení svitavské nemocnice.

Zasvouçinnost pro mêstovrûznÿchfunk-
cíchv politické asoudní správê byli oce-
nêni dr. K. Giskra, Adolfrytí‡ von Kas-
chenreuther a dr. J. Holaschke.
Také dlouholetí svitav¿tí starostové

jsou mezi çestnÿmi zastoupeni (C. Lick,
C. Schuster aJ. Budig) ato za zásluhy
a dlouholetouçinnost ve mêstské správê.
Nechybêjí v¿akani nejvy¿¿í ústavní çini-
teléodprezidentaT. G. Masaryka, dr. E. Be-
ne¿e aæ po K. Gottwalda. Také jsou zde
minist‡i B. Lau¿manna Z. Nejedlÿ. Zvlá¿t-
ní skupinoujsoudûstojníci a p‡edstavite-
lé ozbrojenÿchsloæeknacistické T‡etí ‡í¿e
(gen. Withöft, npor. Machalik, mjr. Platze
a genmjr. Felzmann), povêt¿inou ocenêní
p‡i nacistickémzáboruSvitavagard. kpt.
M. G. Çernopisskij, první vojenskÿvelitel
mêstaposkonçení války. Oblibanacistû
v udêlování çestného obçanství zanesla
dona¿ehoseznamui K. Henleina. Aƒbyla
motivace voleného zastupitelstvajaká-
koliv, tito muæovéjsounedílnousouçástí
historie mêsta Svitav.
Nesmímev¿akzapomenout naosobnost

ryzesvitavskou- V. O. Ottendorfera. Psát
ojeho zásluháchje zbyteçnÿm mrháním
místa, alei tak- æestojí nemocnice, vznikl
sirotçinec a knihovna, nemluvê o penê-
zích na z‡ízení reálné ¿koly ajinÿch da-
rech-jejehozásluhou.
Na¿e milá paní uçitelka Drahomíra

¢ustrovábudetedyprvní æenou mezi svi-
tavskÿmi muæi. Mái jinéprvenství, o nêmæ
sesiceneslu¿í mluvit, alevjejímp‡ípadê
(snadi proto, æejehistoriçkouodBoha) mi
to promine, jetaké nejstar¿í z poctênÿch.
Její dílojerozsáhlé azevrubné. Napad-
la mneje¿têjednah‡í¿ná my¿lenka, kdy-
byse s ní mohl setkat C. Lick, autor mo-
nogra�e o dêjinách Svitav, myslím, æe
bypovêsil starostování nah‡ebíkajako
historik by s ní zap‡edl nekoneçnou od-
bornoudebatu. Moænábychomse doçkali
jedineçné knihyo dêjinách mêsta. Ale
i takbudetrvat nêkoliklet, neæ bude dílo
Drahomíry¢ustrovézpracováno. Je mi ctí
o ní psát.

Radoslav Fikejz

jestlipak víte, æe uæ se blíæí vánoce? Æe
jeteprvelistopad? Jávím, ale první ad-
ventní nedêlep‡ipadáletos uæ na30. lis-
topadua právê natento denchystáme
v Mêstskémmuzeuagalerii vernisáævel-
ké vÿstavy betlémû. Betlémû bude plné
muzeuma budou d‡evêné polychromo-
vanéi p‡írodní, keramické, zeslámy, ku-
ku‡içného¿ustí, perníku, chleba, pletené,
sádrové asamoz‡ej mê papírové. Budou
staré, nové, nejnovêj¿í, ze Svitav, Pardu-
bic, Poliçky, Litomy¿le, Çeské T‡ebové,
Lan¿krouna, ùstí nadOrlicí, Hlinska. P‡i-
pravujeme také katalog o historii betlé-
mûa betlémá‡ství. VædyƒSvitavysesvou
betlémá‡skoutradicí si takovou vÿstavu
zaslouæí! Ataksi tenposlednílistopadovÿ
denudêlejteças a p‡ijâtesi první advent-
ní nedêli roku2003proæít dosvitavského
muzea. Mezi betlémya betlémá‡e. Ukáæí
Vám, jakse vy‡ezávají �gurkyze d‡eva
nebojaksevyrábêjíze¿ustí aslámy. Za-
zpívat vánoçní písnê Vámp‡ijedoukrásné
sleçnyapaní z Proseçe. Amáme pro Vás
takéjednovelkép‡ekvapení. Navÿstavê
si budete moci koupit první papírovÿty-
pickysvitavskÿbetlém,jehoæ autoremje
Petr Bilina.
P‡íprava na vánoce není jen úklid,

shánêní dárkûa �nervynapochodu�jak
‡íkávala mojebabiçka, aletakésetkávání
se, zpívání koled a..... stavení betlémû.
Dobrÿden. B.Ç.
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se rozho‡elyjiæ vroce 1538 vsouvislosti
s novÿmrybníkemna laçnovskÿch po-
zemcíchzvanÿmÇernÿ. Vypadáto, æejeho
dispozice by mohla bÿt çásteçnê shodná
s dne¿nímrybníkemRosniçka. Laçnov-
skáoblast bylavhodnákzakládánírybní-
kû, jak otomsvêdçí zprávyz roku 1541,
zmiñujícítzv. Starÿrybníkçi o století poz-
dêji Ziegelteich (1640) avjeho bezpro-
st‡ední blízkosti rybníkTunkel (1625). Jiæ
vroce 1538je doloæenav Laçnovêi exis-
tencerybníka¢pitálského (Spittelteich)
leæícíhovedle pozdêj¿í Jaichovybarvírny.
VLaçnovê se pak nacházel je¿têjeden
rybníçek neznáméhojména, kterÿspoleç-
nê sejmenovanÿmi rybníky byl v baæinaté
oblasti prameni¿tê‡ekySvitavynazvané
p‡íznaçnê Wasserried. Existenci tzv. Laç-
novskéhorybníkav místechdne¿ní kotelny
u�rmyTOSsenepoda‡ilospolehlivêdoká-
zat, alejepravdêpodobné, æejiævroce1800
byl vysu¿ena p‡emênênvlouku. P‡ímo na
pozemku mêstaSvitav, tam, kde nyní ros-
toustromy Wolkerovyaleje p‡edbudovou
nêkdej¿íhookresního ú‡aduvznikl men¿í
Mlÿnskÿrybník(Mühlteich), kterÿjesnad
p‡ipomínánvroce1549aslouæiljakochov-
nÿrybník pro svitavskÿdêkanát.

Vjiné pramenné oblasti Svitav, ve
smêrunaJavorník, serozkládal starobylÿ
Galgenteich(rybník ¢ibeniçní), kterÿje
poprvé p‡ipomínánjiæ vroce 1534, ale
jenepochybnêstar¿í. Vtêsnémsousedství
¢ibeniçníhorybníkaregistrujemerybník
Selskÿ (Bauernteich). P‡i poliçské silnici
pak leæel Thomteich, o nêmæje zpráva
z roku 1547. Ten by mohl napájet rybník
p‡i mlÿnu Kastenmühle, snadjetoonen
Schwemmteich, ojehoævÿznamuje¿têusly-
¿ímev 18. století p‡i provozusoukenickÿch
abarví‡skÿch dílen. Ostatnê nêkdej¿í hra-
dební p‡íkopy na Máchovê aleji docela
dob‡e mohly bÿt dal¿ími rybníçky, jakje
vidíme na ruçnê kreslené mapê Svitav
z roku 1848, jejichæ voda byla nezbytná
pro chodsoukenické valchy.
Vedruhépolovinê18. stoletísedocho-

valyzmínkyo dvoust‡edníchapêti malÿch
vrchnostenskÿchrybnících, p‡i nichæ mu-
seli poddanívykonávatroboty,jev¿akprav-
dêpodobné, æe sejednalo o vÿ¿ezmínêné
rybníky. Zroku1770pocházízmínkao vy-
pou¿tênírybníkûbiskupemMaxmiliánem
hrabêtemz Hamiltonuapronajímání vznik-
lé pûdy.
Napoçátku19. století bylynêkteré men-

¿írybníkyjiævysu¿enyaterénní pozûstat-
kyjsounepatrné, zvlá¿têdíkyprûmyslové
vÿstavbê 19. století. Drobnáreziduahrází
sice mûæeme najít na polích vokolí Svitav,
ale podoburybníkûse námstêæí poda‡í
rekonstruovat. Jejich p‡ítomnost se odra-
zila pouze v místníchpojmenováních.

Radoslav Fikejz

doroku1450ajasnêsezdepí¿eo pronájmu
mêsta Svitavyi s p‡ilehlÿmi rybníky, které
Kostka uvede do starého, tedy provozu-
schopnéhostavu. Dost moæná, æesevtéto
smlouvê hovo‡iloorybníkup‡edtabákovou
továrnou, z pozdêj¿ího pojmenování zná-
méhojakoPivovarskÿ. Rybníktedy musel
vzniknout na biskupské pûdê, s vyuæitím
obecní asoukromé pûdy.
Prokonec15. stoletíjetypickáhluboká

p‡emêna hospodá‡ství. Jednalo se o p‡í-
chodnovÿchforemekonomiky, totiæ ¿lech-
tickÿch(vrchnostenskÿch) velkostatkû, coæ,
struçnê ‡eçeno, znamenalo intenzivnêj¿í
formuhospoda‡ení. Jednouz novÿchforem
byloi zakládání novÿchrybníkû. Vçerv-
nuroku1527bylasepsánalistinabiskupa
StanislavaThurza(1497- 1540), z níævy-
plÿvá, æevokolí Svitavbylazajehoú‡adu
vybudovánasoustavarybníkû, ov¿emne-
známého poçtu, která podmáçela nêkterá
pole alukav dræbê mê¿ƒanû. Tak Matyá¿
Varhaníksesynemçi soukeníkAndrleæá-
dali biskupa, abyjimkompenzoval ¿kody
zaznehodnocené pozemky. Tentakuçinil
postoupením¢ibeniçnílouky, z níæ muply-
nul roçní plat 6bílÿch gro¿û. Jmenovaní
poæádali, abyjimmajetekbyl dánv dêdiç-
nou dræbu atento p‡evod byl zanesen do
ú‡edníchknih. Stalo se azapomêrnê slu¿-
néod¿kodné bylovydánobiskupské na‡í-
zení, které, açkolivsejednaloo soukromÿ
majetek, je uvádêno mezi privilegii celého
mêsta. Takovÿprávní akt nebyljedinÿve
svédobê, neboƒæádostí o dal¿í kompenzace

Od nepamêti ksouçasnosti-XXV

Málokdo ví, co znamenaly názvy sta-
rÿchsvitavskÿchulic, a p‡estonámmohou
mnohonapovêdêt. Jdeme-li poulici Mila-
dy Horákové, stêæí poznáme, kde stávaly
haltÿ‡e, najejichæ p‡ítomnost poukazoval
starÿnázev uliceHältergasse. Vÿraz hal-
tÿ‡ pochází z nêmçinya oznaçoval d‡e-
vêné kádê zlatí, které byly pono‡eny do
proudící vodyaslouæilykekrátkodobému
uchovávání æivÿchryb. Ostatnê dal¿í ná-
zvyjakoMühlgasse, Teichgasse, AmDamm
neboAmMühlgrabentêsnêsouvisejís vod-
nímhospodá‡stvíma p‡ipomínají názvy
mlÿnû, hrází, rybníkû a prvkû vodních
soustav. ”eçbudeo svitavskémrybníká‡-
ství.
První zmínkaojisté soustavê vodních

dêl, nepoçítáme-li zprávu o‡ece Svita-
vê, se dochovala vsouvislosti s mêst-
skÿmopevnêním. Tobylosicepopisováno
vestar¿íchdílechna¿ehoseriálu, aleje
dûleæité p‡ipomenout, æe vodní p‡íkopy
bylanapájenyz okolníchzdrojû. Protoæe
vydatnost pramenû‡eky Svitavy nebyla
taková, mûæeme v blízkosti mêsta p‡edpo-
kládat vêt¿í vodní nádræ, pravdêpodobnê
rybník. Kdesealerozkládal, nevíme. Nê-
kteréindicie ukazují, æe byto mohl bÿt
Schwemmteich v místechdne¿ního Malé-
ho námêstí. Konkrétnêji o existenci okol-
ních rybníkû (çi rybníka) hovo‡í dohoda
o pronájmu mêstaSvitav mezi olomouc-
kÿmbiskupemBohu¿emzeZvolea ma-
jitelemlitomy¿lského panství Zdeñkem
Kostkou z Postupic. Dohodaje datována

Hladina Pivovarskéhorybníkaa mêstského koupali¿têzroku1910
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P”EHLïDKA2003
11. 10. - 16. 11. 2003
Vÿstavavÿtvarníkû, kterouuædlouhÿch

34 let ve Svitavách organizovalo nejprve
Mêstské muzeum, poté Okresní kulturní
st‡edisko a dnes opêt Mêstské muzeum
agaleriespoleçnêseSt‡ediskemkulturních
sluæeb, je uæ takovoutrvalkou v kulturní
nabídceSvitav. Ov¿emtrvalkou, kterájekaæ-
dÿrokjináavædyp‡ekvapí nêçímnovÿm.
Letos vystavuje své práce ve vÿstavních
síních Mêstského muzeaagalerierekord-
ních49vÿtvarníkû. Nejvíce- devatenáct-
jichje ze Svitav. Z Poliçky p‡ivezlo své
práce navÿstavusedmvÿtvarníkû, çty‡i
z Moravské T‡ebové, pot‡echz B‡ezové
a Dêt‡ichova, podvouz Litomy¿le, Jedlové
a Koclí‡ova, pojednomz Jevíçka, Vendolí,
Hradce nadSvitavou, Rohozné a Telecího
a dvê mladé malí‡kyp‡ijelynaporadenskÿ
den a poté na vernisáæ aæ zjiæních Çech.
Podíváme-li se na skupinu autorû oçima
statistika, zjistíme, æe p‡ibÿváautorû mla-
dÿch avÿtvarnému umêní se vênuje více
dívekaæen. Moænái díkytomuje vÿstava
mnohemrozmanitêj¿í neæ v minulÿchle-
tech.

Vevÿstavníchsíníchjevystaveno 119
prací. Aje vêru na co se dívat. Mûæete si
vybrat mezi obrazy malovanÿmi olejem,
temperou, pastely, ale také vodovkami çi
tuækou. Najdetezde plastikyze d‡eva, pá-
lenéhlínyi kamene. Aletaképodmalbu
naskle, vitráæe, intarzieavÿ¿ivky. Coztoho
v¿eho Vámdoporuçit? Letos se zamê‡ím
p‡edev¿ímna autory svitavské. Tak tedy,
malí‡ezachycující krásu Vysoçinyzdeza-
stupujesvÿmi obrazy Miloslav¢plíchal,
MiloslavBulvaçi Bohumil Brandejs. Ças-
têji neæ v minulÿchletechse naleto¿ní
vÿstavê objevují portréty - vrûznémpro-
vedení, rûznoutechnikou. Aauto‡i? Milo¿
Vanêk, Alois Va¿íçek, Václav Novák, Eva
Semecká. Aæ fotogra�cké zachycení sku-
teçnosti seobjevuje naobrazechPetra Bi-
liny, naopakvÿsekykrajinySylvy Horákové
aDanySchröderovéjakobyvystupujíz mlhy,
jsoujemné, melancholické, spí¿epocitové.
HanaTempírováse dalacestoustrukturo-
vaného povrchu, kterÿ navozuje neznámo

aætajemno. Ji‡inaSekováletos p‡edstavuje
kachles rostlinnÿmi motivy, Zdenêk Palán
preciznêvy‡ezbovanoupostavuaJarmila
Lhotskájako kaædÿ rok nezklame svÿmi
kouzelnÿmi podmalbami na skle. Pro ná-
v¿têvníky zajímavé budou urçitê drobné
vitráæe MichaelyZelenkovéaintarzieIre-
nyAntonínové. ZatímcovobrazechTomá-
¿e Krásypûsobí naçlovêkaspí¿e barevná
kompozice, obrazy LenkyJelínkové a Pet-
ra Zwingerajsoup‡íbêhy. Kdyæ p‡ednimi
stojím, nalézámv nich mnohosymbolûze
kterÿch se skládají p‡íbêhyjednotlivÿch
lidí - nebosnadceléholidstva? Osvêæe-
nímvÿstavyjsoukeramickéobjektyEri-
ka Kluky(Tlustá Berta), Davida Resseka
(Kristus, Sta‡ec) çi JanaVost‡ela( Mêsto
v noci).

No atêm, kte‡í chodí natyto vÿstavy
pravidelnê prozradím, æe ani letos nep‡i-
jdouo své oblíbené autory. Jana¢têpánka
çi Franti¿ka Hrdliçku z Poliçky, Miroslav
Blaækaz Jevíçka, Ji‡ího KosinuaJanuÇubr-
dovouz MoravskéT‡ebové, Víƒu Morávko-
vouz Litomy¿leani Jaroslava¢krancez Ro-
hozné. At‡ebazdeletos objevíteúplnênové
autory, jejichæ díla Vás zaujmou a udêlají
Vámradost.

Blanka Çuhelová

STÅLÉ EXPOZICE
Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST OSKARASCHINDLERA
• • • •

V¥STAVY
12. 10. - 16. 11.

P”EHLïDKA2003
Tradiçní vÿstava vÿtvarníkû svitavského
okresu

30. 11. 2003 - 11. 1. 2004
NADBETLÉMEM
VY¢LAHVëZDA

Regionální expozice betlémû
Rozsáhlá vÿstava betlémû ze Svitav, Poliç-
ky, Pardubic, Litomy¿le, Lan¿krouna, Çeské
T‡ebové, Hlinskabudeinstalovánav prosto-
ráchvÿstavníchsíní a historické expozice.
Vernisáæ: nedêle 30. listopaduve 14hodin.
ùvodní slovo p‡edseda pardubické poboçky
Çeského sdruæení p‡átel betlémû Zdenêk
Cinkan, kulturní programÆenskÿ pêveckÿ
sbor �Duha� Proseç.
Souçástí vernisáæebudeukázkavÿrobybetlé-
mûzed‡eva, slámyadal¿ích materiálû. Vpro-
deji bude první svitavskÿ papírovÿ betlém
P. Biliny.

Podrobnêj¿íinformaceo akcích, sbírkách,
expozicíchataképublikacíchvydanÿch MMG
naleznete na webovÿch stránkách muzea
www. muzeum.svitavy.cz.

Pozvánka na vÿstavu

DavidRessek: Kristus

Tosenámtourodilovokolí nemocnice
umêleckÿch‡emesel. ”eknuvám, nebÿt
na minuléfotogra�i stromy, nevím, nevím,
kde bychto hledal. Je pravdou, æe çlovêk
chodí kolema uæ si ani nev¿ímá, co kde
stojí. Ov¿emzkusili jste nêkdy pozved-
nout svûj zrakdovÿ¿in? Totakhlejdetepo
ulici, dívátesenapopelnice, kteréstojí na
chodníkuvcestêchodcûm, kopetedohro-
madspadanéhobarevnéholistí (maminka
mi kdysi ‡íkala, nekopej dotoho, bude¿
jakoçunêa mêlapravdu) a najednou mís-
tovolné parcelytustojí dûm, noa nanêm
takovákrása. Dátesi kytkyzaoknoa hned
tozmêní celÿvzhled, æe? Kdybybylovícta-
kovÿchdomû. Takvámani p‡esnê ne‡eknu

nic bliæ¿ího o minulémsnímku, protoæe
ten dne¿níjetak nêjak blízko.

rf

Takové obyçejné vêci

Miloslav Bulva: P‡edzimou
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Ludvík Vaculík
(* 23. 7. 1926)
Spisovatel slaska-

vÿmaoçima, b‡itkÿ-
mi soudya peprnou
povêstí. Takspisova-
tele Ludvíka Vaculí-
kavidí Jana Pithar-

tová. Skuteçnêbychomjenobtíænêhledali
takkontroverzní, zároveñv¿akpozoruhod-
nêj¿í postavuvçeskéliteratu‡e poslední-
ho çty‡icetiletí.
Ludvík Vaculíkpochází z Vala¿ska(na-

rodil sev BrumovênaZlínsku), dodnes se
ke svÿmmoravskÿmko‡enûmhrdê hlásí.
Absolventtvrdé Baƒovy¿kolypráce, obuv-
nické¿koly, obchodní akademiea nakonec
i Vysoké¿kolypolitické asociální v Praze,
mezitímvychovatel v uçñovskÿchinterná-
tech, potéredaktor Rudéhopráva, Literár-
ních novin, Literárníchlistû, Listû, Çes-
kéhorozhlasusestal nakonci ¿edesátÿch
let minuléhostoletí çelnÿmpublicistickÿm
mluvçímreformníhoproudu, atonejendíky

autorství manifestu 2000slov, to nakonec
�dotáhl� aæ na vÿznamného p‡edstavitele
kulturní a politickéopozicevletechsedm-
desátÿchaosmdesátÿch. Vtédobê mêljiæ
své místovliterárníchp‡íruçkách. Vycho-
vatelskézku¿enosti promítl uæ vroce 1963
do prvotiny Ru¿nÿ dûm, literární slávusi
mohl vychutnatjiæ z druhého románu Se-
kyra. Protoæenemohl publikovat oficiálnê,
zaçaly muknihyvycházetvzahraniçí, pub-
likoval vsamizdatu, sámzaloæil aredigo-
val edici samizdatové literatury Petlice.
VnakladatelstvíJosefa¢kvoreckéhov To-
rontu vy¿la Morçata, kniha, která mapuje
pocity absurdity. Na své vydání çekala
sedmlet, kdyævroce 1970bylavy¿krtnu-
taz ediçního plánunakladatelství Çesko-
slovenskÿ spisovatel. Také román-doku-
ment Çeskÿsná‡, kterÿzachycuje autorûv
æivot v disentu, vy¿el u ¢kvoreckéhov Six-
ty-Eight Publishers. Autobiografickéjsou
také polistopadové Vaculíkovy knihy: Jak
se dêlá chlapec, Milí spoluæáci, Louçení
k pannê.

UheslaLudvík Vaculíknajdemev kaæ-
démliterárnímslovníkutakésdêlení, æeje
vÿznamnÿmfejetonistou. Uæ vroce 1967
zaçalyvycházet çasopisecky podznaçkou
�v1� jeho svérázné fejetony. Od té doby
glosuje çeskÿ kulturní a politickÿæivot
vpronikavÿch fejetonech, které mu p‡i-
neslyi svêtovÿvêhlas, kterévy¿lyshrnuty
v nêkolikakniháchakterésedostalyvcyk-
luIlustrovanéfejetonyi natelevizní obra-
zovku. �Struçnêavtipnê, brilantnímstylem,
kterÿu nás oddob Karla Çapkanemáob-
doby, vede Vaculíkzápas o normálníhoçlo-
vêkaajeho dûstojnÿasmysluplnÿæivot,�
napsal o nichspisovatel Ivan Klíma.
Otom, æesvitavskésetkánís Ludvíkem

Vaculíkemnebudesetkáníjentaks nêkÿm,
svêdçí i skuteçnost, æe p‡ed nêkolikalety
získal tento çeskÿ spisovatel spoleçnê se
svêtoznámÿmhorolezcemReinholdemMess-
neremcenunadace Pangea, kterátakvzdá-
vá holdlidem, kte‡í svÿmæivotemi dílem
inspirují k novémunazíránísvêta, kte‡í vÿ-
znamnê p‡ispêli klidskézku¿enosti a do-
kázali p‡itom, æe peníze asláva nemohou
bÿttrvalÿmnebojedinÿmmotivemprona-
sazení aæ na hranice vlastních moæností.

Milan Báça

Na¿e H‡ebeçsko vdávnovêku

Pozvánka na Veçer pod lucernou ....
se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem

Ukázkazp‡ipravovanépublikace Draho-
míry¢ustrové�Na¿e H‡ebeçskovdávnovêku�.
Knihaje doplnênabarevnÿmifotogra�emi
Zdeñka Holomého. Jejímvydavatelemje
Mêsto Svitavyve spolupráci s Mêstskÿm
muzeemagaleriíve SvitaváchaSvitav-
skÿmklubemLaurus.
P‡eçetlajsem mnoho, leccos i vidêla,

ale çímvícetoho bylo, tímvíc poznávám,
co bych mêla poznat. Co zde pí¿i, je na-
prostÿdrobeçekz bohatélátky. Konecv ne-
dohlednu. Stak malÿmmnoæstvímznalostí
sep‡estoodvaæuji napsat prop‡í¿tí zájem-
ce, cojsempoznalanejenz çetby, alei ze
svÿchpotulek Svitavskem.
Vroce 1955 mêæivot p‡ivedl dotoho-

to kraje, kterÿjsemdo té doby znalajen
z okenvlakuaz mapy. Mapyjsou mojelás-
kaodprvních¿kolníchlet. Sezvlá¿tní ob-
libousedonichzahloubávám. Kdykoli çtu
o nêjaké události, pot‡ebuji mapu, aby mi
‡ekla, kdeje dêji¿tê ajak okolí vypadá.
P‡idám-li ktomu svou tuláckou povahu,
nemohly p‡i mÿchnesçetnÿch potulkách
chybêt mapy. Mapapovêdêla, kudyjít a co
je kolem. Nohy mi neslouæí, jakslouæíva-
ly, mapy slouæí dál, i kdyæ nedostateçnê.
Navlastní oçi vidêt by bylolépe. Zdejde
oto, co vidêt. Zdejde o Svitavsko. Vknize
Pomezí Çecha Moravy, kterouvydali Lito-
my¿l¿tí,jsemna¿la mapuaçlánekodVlas-
timila Müllera. K‡ídovÿ útvar na okrese
Svitavynazmínênégeologické mapêseze

severozápaduvsouvájakojazykz Çechdo
MoravyaæpodB‡ezovounadSvitavou. Tedy
zaplavujejakLitomy¿lsko, takSvitavsko
a çásteçnê B‡ezovsko. Najihozápadêza
Poliçkoujej ohraniçuje krystalinikum, na
vÿchodê perm. Ano, na vÿchodêje H‡e-
beçskÿh‡eben, sráznêspadající doT‡e-
bovska. Tensrázje dûsledekzlomûa není
geologickyjednotnÿ. Vÿchodnímsmêrem

odtáhléhohlavníhoh‡ebenevybíhají ved-
lej¿í boky, netakdlouhé, aleneménêsráz-
né. Díváte-li se natuto horskoulesnatou
hradbuodbor¿ovskéhoh‡bitova, zdáse, æe
jdeojednopásmo, kterésesniæujeke K‡e-
novu, aletamseznovuzvedáastáçí. Tamje
Hu¿ák a Skalnatÿvrch. Nejvy¿¿í z celého
H‡ebeçského h‡ebeneje Roh- 660 mn. m.
Donoci z nêj svítí çervenásvêtlavysílaçe.
Od K‡enova dolû k Moravské T‡ebové se
níæí silnicejednou z nejdel¿ích horskÿch
tkalcovskÿchvsí - Dlouhou Louçkou.

Pohledz H‡ebeçského h‡ebene k Moravské T‡ebové
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Po‡adySt‡ediska kulturních sluæebInformace ov¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz

5. St 19:00 hod. Ottendorferûv dûm
Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy
Podlucernous...
LudvíkemVaculíkem
Setkánís vÿznamnÿmçeskÿmspisovatelem.
Vstupné: 30,- Kç

7. Pá 19:30 hod. Divadlo Trám
Vêtrnÿ veçer
Koncert kapelyDOVëTRUajejichhosta
- skupiny MO¢NY
Dal¿í VêtrnÿveçerfolkovékapelyDOVëT-
RU. Kapelasedaladohromadyvroce1999.
Porûznÿchzmênáchvobsazení kapelyvro-
ce2001 vznikloseskupení muzikantûhra-
jícíchproradost. 11. dubna2003 pok‡tili
své CDv divadle TrámSvitavyza p‡ítom-
nosti mnohazajímavÿch hostû a p‡átel.
Jako hostasi dotohoto Vêtrnéhoveçerap‡i-
zvali skupinu MO¢NYz Brna.
Vstupné: dobrovolné

9. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Velkÿfuk
Hraje Adéla Kratochvílová- Brno
Pohádkaonezbednémkomínovémkrtkovi,
kterÿseusadil napûdêzakomínemadêlá
samou neplechu.
Pohádkaprodêti (i jejichrodiçe) na motivy
pohádky Petra Chudoæilova.
Vÿtvarnáspolupráce: Renata Sedláçková,
Antonín Maloñ
Hraje: Adéla Kratochvílová
Vstupné 30,- Kç

Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)
Divadlo Trám:
Obrazy Milo¿e Vañka
Vestibul Bílého domu:
Vÿstavafotogra�í
LITOMY¢LSKÉHO
FOTOKLUBU

DIVADELNï ABONENTNï CYKLUS
PODZIM2003
18. ùt 19:30 hod. Bílÿ dûm
Klicperovodivadlo Hradec Králové:
Moliére: DONJUAN
Molierovatragikomedie, kterápostupnêdo-
zrálaodlegendy�donchuánství�k hrdinovi
aodpûrci spoleçnosti,jejíæzákonyneuzná-
vá...
S pouæitímp‡ekladuJaroslava Koneçného
a Karla Krause upravil Jan Grossman
Reæie: Ivan Rajmont
Postavavelkéhosvûdníkaæen DonaJuana
Tenoriase promênilaçasemvlegendupro-
vokující divadelníkyaromanopisce.
Vtitulní roli: Filip Richtermoc
Dálehrají: Filip Rajmont, MartinaNováko-
vá, Vlastimil Çanêk, Ji‡í Zapletal, Tomá¿
Lnêniçka, Hynek Pech, Kamila Sedláro-
vá, MartinaSouçková, Lubor Novotnÿ, Jan
Mazák, Du¿anH‡ebíçek, Ji‡í Klepl a David
Steigerwald
Vstupné: 130,- Kç

Koncertnísezóna KPH2003- 2004
19. St 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Moravské klavírní trio
Jana Ry¿ánková- klavír, Ji‡íJahoda- hous-
le, Miroslav Zicha- violoncello
a
sólisté: Richard Samek-tenor, Martina
Králíková- soprán
Zazní skladby G. Rossiniho, G. Verdiho,
A. Dvo‡áka, L. Janáçkaa dal¿ích
Vstupné: 45,- Kç, slevajeproçleny KPH,
studenty a dûchodce 30,- Kç.

23. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo BO”IVOJ Praha:
Máma, táta ajá
aneb OPaleçkovi
Loutkovép‡edstavení podlepohádkyOPa-
leçkovi (dleinspirace K. Nováka).
Reæie, scénogra�e, hudba, hrají: Mirka Vy-
drová a Martin Ple¿ek
Vstupné 30,- Kç

24. Po 19:30 hod. Bílÿ dûm
Komorní �lharmonie
Pardubice
Dirigent Jan ¢rámek
Komorní �lharmonie Pardubiceje ‡azena
ke ¿piçkovÿmçeskÿmorchestrálnímsou-
borûm. Orchestr byl zaloæenvroce 1969
jako první profesionální têleso regionu
vÿchodních Çechasvouçinností úspê¿nê
navázal najeho bohaté hudební tradice.

Programkoncertu:
W. A. Mozart: Symfonieç. 35 Ddur�Haff-
nerova�, K. 385
A. Dvo‡ák: Çeskásvita Ddur, op. 39
L. v. Beethoven: Symfonieç. 4 Bdur, op. 60
Vstupné: 45,- Kç, slevajeproçleny KPH,
studenty a dûchodce 30,- Kç.

28. - 29. Pá, So Divadlo Trám
POSED
(druhé POdzimní SEtkání DIvadel)
Program:
KRYSA”
divadlo DOMA- GymnáziumSvitavy
(divadelní p‡edstavení podle V. Dyka)
PAST¥”KA
soubor TLUPATLAPA- Dramatická ¿ko-
liçka Svitavy
(básniváinscenace nanámêt básnê R. Jef-
ferse Pastÿ‡ka putující kdubnu)
SOPKY
Hana Vo‡í¿ková Choceñ
(loutkové komorní p‡edstavení)
ANI ANIÇKAALE ALENKA
soubor POTOK
(komorní p‡edstavení inspirováno L. Car-
rollema dêtstvím)
VESEL UVESEL
ZU¢ Olomouc
(p‡edstavení podle básní E. Jandla)
Vstupné: dobrovolné

P‡edstavenípro ¿koly
5. - 6. St, Çt 8:30 a 10:15 hod.
Divadlo Trám
Malé divadélko Praha:
OSnêhurce
Urçeno pro M¢a 1.-2. t‡ídy Z¢
Vstupné: 20,- Kç(dojíædêjící 15,- Kç)

19. St 8:30 a 10:15 hod.
Divadlo Trám
Divadlo matky Vackové Praha:
¢amanka Manka
Urçeno pro 1. stupeñzákladních¿kol
Vstupné: 20,- Kç(dojíædêjící 15,- Kç)

26. Çt 8:30 a 10:15 hod.
Kino Vesmír
Karlovarské hudební divadlo
Karlovy Vary:
Pohádka o kolotoçi
a ztracenémsluníçku
Urçeno pro M¢a 1. - 3. t‡ídy Z¢
Vstupné: 25,- Kç(dojíædêjící 20,- Kç)

Zp‡edstavení Velkÿfuk Zmênaprogramuvyhrazena
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P‡i sestavovánílistopadovéhoprogramu
na¿ehokinaakinokavárnyjsemsi uvêdo-
mil, æe çasto (avlastnê po‡ád pí¿u ov¿e-
moænÿchdivadlechakoncertechapoutích
avûbec... aæejsemuæ dlouho nic nena-
psal o kinê a�lmechaæejsemvás nepoz-
val naæádnej po‡ádnej biják!
(Atojsemjichnapoçítaljenomtenhle

mêsíc¿estneboosm, nakteréstojízatovy-
razit...)
Ato prosímpêknê hrajeme kaædÿ den

ave dvou sálech. Akdyæ si ktomuje¿tê
p‡idámtenmlhavÿade¿tivÿavêtrnÿatruch-
livÿlistopad...
Kino Vesmír - i patnáct let po rekon-

strukci - pûsobí p‡íjemnê aútulnê (aæ na
tyvenkovnízdi). Plátnoskoronovéazvuk
- urçitêconevidêtvylep¿ímenaúroveñ�l-
movÿchtovárenjménemmultiplexy.
KinokavárnaGalaxie-naçeskÿchinterne-

tovÿchstránkáchnalezneteosmkinokaváren

- spolus tou na¿í. To není rozhodnê mno-
ho. P‡esto - je oblíbené spojit konzumaci
s �lmovÿmzáæitkem. Zvlá¿tê,je-li kinoka-
várnatak p‡íjemná, jakota na¿e. Myslím,
æei dêti mají rádypohádkuse¿lehaçkou.
Ataksi æijemevlastnêskvêle. Dvê ki-

na vjednommêstê. Podjednou st‡echou.
Staçí si vybrat, chcete-li �lms kávouçi
bez.
Açtu-li listopadovÿprogram,jez çeho

vybírat:
Dva nové çeské �lmy Æelary aJedna

ruka netleská. První - vesnická balada -
podle novely Kvêty Legátové Jozova Ha-
nule, ten druhÿ - çerná komedie - Ji‡ího
Macháçka a Davida Ond‡íçka slákavÿm
sloganem: �Chcete ochutnat nêco nové-
ho?�
Novÿ spektákl charismatického ame-

rickéhoreæiséra Quentina Tarantinas ná-
zvemKill Bill.

Filmovÿklubnabízí dvavÿletydosou-
çasné evropské kinematogra�e: Angelus
- polské podobenství o haví‡ích, kte‡í se
snaæí spasit svêt alabyrint vá¿ní mezi lid-
mi ve¿panêlskémsnímku¢unka, ¿unka.
Repríza Pianistyreæiséra Romana Po-

lanskeho, strhující drama mladíka, prcha-
jícího z krakovského gheta vçase druhé
svêtové války se skvêlÿmAdrienemBro-
dym-tojepádnÿdûvodpronáv¿têvukina!
Aostatnê, kdo miluje Réne Zellwege-

rovouat‡eba Deník BridgetJonesové, ne-
odolá romantické retrokomedii Ka¿lu na
lásku. Obzvlá¿tê,je-lijejímpartneremEwan
McGregor.
Anacodál dokina? Takjentaknamát-

kou: v prosinci: Hledá se Nemo, vlednu:
Matrix Revolution.
ùnor ve znamení Projektu 100- letos

nap‡íklad: Sloní muæ Davida Lynche, Zu-
‡ící bÿk Martina Scorseseho, Spalovaç
mrtvol Juraje Herze, Annie Hallová Woody
Allena, Fanny a Alexander Ingmara Ber-
gama, çi nejslavnêj¿í z nejslavnêj¿ích �l-
mûdêjinkinematogra�e- Casablanca!
Aje¿tê v únoru oçekávané çeské �l-

my: Mazanÿ Filip aJak básníci potkávají
nadêji, 9. - 15. b‡eznanaposledy Pánprs-
tenû- t‡etí díl podnázvemNávrat krále.
Vdubnu dokonçí také Tarantino Své dra-
maKill Bill. Vkvêtnunásçekánovÿçeskÿ
�lmChokinghazard. 9. çervnauvede�l-
movÿklubslavnouJízduJanaSvêráka. Po
desetiletech(tehdykpremié‡ehráli v na-
¿emkinê Buty. Vzpomínáte?)
Atojentak namátkouztoho, cozatím

spoleçnosti nabízí. Budetohohodnê. T‡etí
díl Harry Pottera, novÿ H‡ebejk Horem,
pádematakdál atakdál atakdál...
...atak si myslím, æeje váænê hodnê

dobrÿchdûvodû, proçchodit dokinaaki-
nokavárny. Ostatnê - je to po‡ád spole-
çenskáudálost. Aspoñdoufám.

Petr Mohr

Nêkolikdobrÿchdûvodû,proç jítdokina...

Moænájste si v¿imli, æe klavírní tria
mûæemesly¿et skoro kaædÿkoncertní rok.
Opravduvedle klasickéhosmyçcového kvar-
teta dræíme klavírnímutriu palec! Smyçce
se ¿irokÿmi harmoniemi klavíru vytvá‡ejí
vzru¿ivê dramatickÿ zvuk s velkÿmi dy-
namickÿmi moænostmi. Tentokrát ale Mo-
ravského klavírní trio vystoupí i v dal¿í
roli stane se také doprovodnÿmtêlesem
kpêveckÿmpartûm. Usly¿íme mladépêv-
ce Martinu Králíkovoua RichardaSamka.
P‡iznávám, æehlavnênanêjjsemzvêdavá,
muzikanti o nêmmluvíjakoo velkénadêji

Pozvánka na koncertKPH
brnênskéopery. Uvidíme... Vlastnêcelé Mo-
ravské trioje nadêjné, protoæeje¿tê mladé.
P‡estosouborexistuje uæ ¿estlet. Avelmi
se proslavil svÿmi novoroçními koncerty
v brnênskémBesednímdomê, kterébÿva-
jí veselé aúplnê vyprodané. Primárius tria
Ji‡í Jahoda partnersky spolupracuje také
s VáclavemHudeçkem.
Vlistopadutedy nashledanous triem,

Rossinim, Verdim, Dvo‡ákemi Janáçkem
... mohlobytobÿtradostnéhudební posví-
cení.

Blanka ¢efrnová
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Vÿpûjçní hodiny :
PRO DOSPëLÉ
Po- St 9-17
Çt zav‡eno
Pá 9-17
So 9-11

PRO DëTI
Po- St 13-17
Çt zav‡eno
Pá 13-17

Máchovaalej ç. 1,
568 02 Svitavy
tel. 461 533 295
fax: 461 514715
www.booksy.cz
e-mail:

knihovna@booksy.cz

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

ZU¢SVITAVY
tel. 461 534312

13. Çt 17:30 hod. Koncertní sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176873
http://sybronto.unas.cz

e-mail: brontosy@seznam.cz

15. So
Vÿlet do Brna
Program: náv¿têvasbêratelské burzyrûz-
nÿchoborû, Moravské muzeumabotanická
zahrada.
P‡ihlásit sejet‡eba do 7. 11. 2003.

20. Çt 18:30hod. NadaceJosefa Plívy
59. cestovatelskÿ veçer
s Mgr. MilanemMichalskimz Çeské T‡e-
bové ve vyprávêní avideoprojekci z raftu
alezení ve st‡ednímNorsku.

27. Çt 17:00hod. NadaceJosefa Plívy
Setkání pêstitelû exotickÿch
rostlin
Urçeno pro ¿irokou ve‡ejnost, pêstitele
a v¿echny, kte‡í se zajímají o pêstování
okrasnÿchrostlin.
Promítání videa: Botanickázahradav Dráæ-
âanech.

1. So 8:00 hod. DDM
Zamykání vody - zamykání Orlice,
sjezd‡ekyz Tÿni¿tê nad Orlicí do T‡ebe-
chovic.
Poplatek 150,- Kç
Informace p. Kuçera

8. So Prezentace od8:00hod.
Onejlep¿í plastikovÿ model
- ve‡ejnásoutêæ, kategorie 1/b, 1/c
Informace p. Uher

8. So 9:00 hod. DDM
CojeINTERNET- první seznámení
Informace p. Uher

8. So 8:30 hod. DDM
Mêstskásoutêæ
vtvorbê wwwstránek
Informace p. Uher

15. So
Zájezd na dálkovÿ pochod
�Çvachtaçka�
doÆâárunadSázavou, p‡epravavlastními
auty, bliæ¿í informace p. Hábík

15. So Sraz v 9:00hod.
Tajúplnÿ vÿlet II.
Automobilovÿrodinnÿvÿlet do neznáma.
P‡ihlá¿ky do 5. 11. 2003 p. Uher

22. So
Bazar zimníchpot‡eb
a POUZEsportovníhoobleçení
P‡íjemvêcí: 21. 11. od15:00- 17:00hod.
Vÿdej vêcí: 24. 11. od15:00- 17:00hod.
Bliæ¿í informace p. Macková

27. Çt 17:00 hod. DDM
Mêstské mistrovství vuzlování
- 8. roçník, informace p. Kuçera

29. So 10:00 - 12:00 hod.
Keramické dopoledne
pro ve‡ejnost
Cenaza 1 úçastníkaçiní 30,- Kç
Informace p. Macková

29. - 30. So, Ne
Dvoudenní vÿjezdklubu
�Korálkování� doLouçnénadDesnou.
P‡ihlá¿kydo21. 11. 2003,informacep. Uher

LISTOPAD- p‡ipravujeme:
Intenzivní kurzanglickéhojazyka
zamê‡enÿ na komunikaci a poslech. Cel-
kemv deseti soust‡edêních(pátek4 hod.,
sobota8 hod.) ato 1xza3tÿdny, po dobu
20tÿdnû, celkem120vyuçovacíchhodin.
Lektor- uçitel st‡ední ¿koly, absolvent roç-
ního studijního pobytuv USA. Informaçní
schûzka a ukázková hodina probêhne ve
çtvrtek30. 10. 2003v DDMv 16:30hod.
Bliæ¿íinformace- vyuçující p. Ond‡ej Ko-
mûrkatel. 732418174. Cena: 6. 000,- Kç

Dûm dêtíamládeæe �Paleta�
Lan¿krounská 4, Svitavy, tel.: 461 533 743

e- mail: ddm@ddm.svitavy. cz, http://www. ddm.svitavy. cz

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru80, Svitavy, tel. 461 530237
Otev‡eno Po- Pá9-12 14-17 hodin

e-mail: nadace@svitavy.cz http://njp.unas.cz

Vÿstava �Zma‡enéjaro�
Pêtat‡icetiletévÿroçí odudálostíroku1968.
Originální noviny, fotogra�e a dal¿í.

Vÿstavafotogra�í od Radomíra¢me-
rala�Portréty a aktyæen�
Vÿstavajeinstalovánavçajovémklubu, ale
je otev‡enai v otevíracíchdobách Nadaç-
ního domu.

Çajovÿ klub pro mládeæ i dospêlé
je otev‡enodúterÿ dosobotyvædy od
16:00- 21:00hod. Kou‡ení není dovo-
leno. Tê¿íme se na Va¿i náv¿têvu.

B‡i¿nítance prozdraví æense konají
vædy v úterÿ od 19:00- 21:00 hod.

Junák
st‡edisko Svitavy
vás zve...

P‡edstavtesi tennejvêt¿í stanovÿtáborna
svêtê. Malé mêstoset‡iceti tisíci obyvate-
li. Nechybêjí nemocnice, banky, prádelny,
restaurace, pûjçovnakol, kavárny. Oby-
vatele pocházející ze sto padesáti zemí
obleçte doko¿il pískové nebokhaki barvy
s nezbytnÿm¿átkemkolemkrku, na obli-
çejevykresletenesmrtelnÿúsmêv. Amáte
jamboree. Nap‡elomuroku2002/2003se
sjeli skauti z celého svêta do Thajska.
Vtomto svêtovémskautskémtábo‡e bylo
moæno potkat i nêkolik desítek Çechû.
Nêkolikz niczamí‡í bêhemlistopadui do
Svitav. P‡ijâte posedêt, prohlídnout si fo-
togra�eJana¢ibíka, poslechnout si vyprá-
vêní p‡ímÿchúçastníkû. Vezmête své dêti
s sebou, pozvêtep‡átelea proæijtep‡íjem-
nÿveçer ve spoleçnosti skautû.
Diashowseuskuteçnív pátek14. 11.
v divadle Trám.
Zaçátekjev 19hodin, vstupnéje do-
brovolné.

11. ùt 9:00 a 10:15 hod.
Divadlo Trám
Divadlo Evy Hru¿kové:
OPopelce
P‡edstavení je urçeno pro dêti M¢ a niæ-
¿íchroçníkû Z¢.
Vstupné: 20,- Kç



KINO VESMïRtel.: 461 531 446
Pokladna otev‡ena kaædÿ den17- 20 hod.
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1. - 2. So, Ne 15:00 hod.
Harry Potter a Tajemná komnata

USA, GB2002
Druhÿ díl �lmové adaptace kultovní ‡ady J. K. Row-
lingové. ¢kolní rokv Bradavicíchprávêzaçíná!
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 35,- Kç dabováno 161 min.

1. So 19:30 hod.
Sexuální rekonstrukce

USA, GB, Francie 2002
Cozesebenechá muæ udêlat, kdyæ miluje. Láska- sex
- umêní. Milostnÿp‡íbêh.
Scéná‡ areæie: Neil LaBute
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 96 min.

2. - 5. Ne, Po, ùt, St 19:30 hod.
Æelary ÇR, Rakousko, SR2003
Krutÿ p‡íbêh nêæné lásky. Vesnické drama, balada
o vztahu dvou naprosto odli¿nÿchlidí ve váleçnÿch
letech 1943-1945.
Vhlavníchrolích: Aña Geislerováa GyörgyCserhalmi.
Vstupné: 70,- Kç 150 min.

6. - 7. Çt, Pá 19:30 hod.
Chladnokrevnê USA, Kanada, SRN2003
Elegantní hravelmistrûpodrazû. Ra�novanáhras dû-
vê‡ivostí, spolehlivostí aloajalitouse mêní ve smrtící
souboj. Kriminální thriller.
Reæie: James Foley
Vstupné: 60,- Kç od 15let titulky 98 min.

8. - 9. So, Ne 19:30 hod.
Ligavÿjimeçnÿch USA, SRN, GB2003
Lovec. Vêdec. ¢pión. Upírka. Nesmrtelnÿ. Netvor.
Neviditelnÿ. Fantastickÿ dobrodruænÿ �lm. Hrstka
odváælivcûse snaæí vroce 1899zachránit svêt.
Vhlavní roli: Sean Connery.
Reæie: Stephen Norrington
Vstupné: 55,- Kç titulky 110 min.

10. - 11. Po, ùt 19:30 hod.
Blbci v akci ¢panêlsko 2003
Jedenje blbec a druhÿidiot. Smrtelná kombinace.
Kdyæ mûæe¿ um‡ít dnes, neodkládej to nazít‡ek. Bláz-
nivá komedie.
Reæie: Javier Fesser
Vstupné: 55,- Kç dabováno 105 min.

12. St 19:30 hod.
Loupeæpoitalsku USA2003
Naprosto dokonalá krádeæ, ale... Kriminální akçní �lm.
Loupeæ pohádkového pokladuv Benátkách.
Hrají: Edward Norton, Donald Sutherlanda dal¿í
Reæie: F. Gary Gray
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 108 min.

13. - 16. Çt, Pá, So, Ne 19:30 hod.
Jednarukanetleská ÇR2003
Chceteochutnat nêconového? Çernákomedies krimi-
nálními prvkyas detektivní zápletkou.
Ji‡í Macháçek, Ivan Trojan, Marek Taclík a dal¿í
Reæie a produkce: David Ond‡íçek
Vstupné: 70,- Kç od 15let 120 min.

15. - 16. So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.

Çert ví proç ÇR2003
Dozemê krále Dobromilasezaçne vkrádat moc pekla
a kdyæ je nejhû‡, objeví se veselÿ snílek Filip... Ro-
mantická pohádka.
Reæie: Roman Vávra
Vstupné: 55,- Kç 100 min.

17. Po 19:30 hod.
MizerovéII. USA2003
Will Smith a Martin Lawrence - ¿ílení poldové versus
drogová ma�e. Akçní komedie.
Reæie: Michale Bay
Vstupné: 60,- Kç titulky 146 min.

18. ùt 19:30 hod.
Chtíç Francie 2002
Vêci ne‡estnéatajné. Erotickÿthrillero moci avá¿ni.
Scéná‡ areæie: Jean-Claude Brisseau
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 115 min.

19. St Filmovÿ klub: 19:30 hod.
Angelus Polsko 2001
Skuteçnÿmi událostmi inspirované p‡íhodyskupiny
hornoslezskÿch haví‡û, kte‡í se snaæí duchovními si-
lami zachránit svêt. Metafyzická komedie.
Reæie. LechJ. Majewski
Vstupné: pro çleny FK: 35,- Kç, ostatní: 45,- Kç
od 15let titulky 106 min.

20. - 22. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Kill Bill USA2003
Byl tojejí svatební denaoni seji pokusili zabít. Po pêti
letechkómatuse�Nevêsta�vydávánacestupomsty. Uma
Thurmanovávkrvavélázni roku! �Nejlep¿í kung-fu �lm
v¿echdob� vreæii QuentinaTarantina. První çást.
Vstupné: 70,- Kç od 15let titulky

23. - 24. Ne 17:00 a 19:30 hod.
Po 19:30 hod.

Bláznivá¿kolka USA2003
Eddie Murphyvychovatelemproti své vûli. Komedie.
Reæie: Steve Carr
Vstupné: 55,- Kç dabováno 92 min.

25. ùt 19:30 hod.
Zloçinpátera Amara
Mexiko, ¢panêlsko, Argentina, Francie 2002

Vy, kdoæjste bez viny, hoâte kamenem. Psychologické
drama. Sexualita potlaçená kvûli vêrouce.
Reæie: Carlos Carrera
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 119 min.

26. St Filmovÿ klub: 19:30 hod.
¢unka, ¿unka ¢panêlsko 1992
Provokativní milostné drama, kterés ironickounadsáz-
kouzobrazuje labyrint vá¿ní mezi lidmi rûzného spo-
leçenského postavení ve ¿panêlské provincii 90. let.
Reæie: Bigas Luna
Vstupné: pro çleny FK: 35,- Kç, ostatní: 45,- Kç
od 15let titulky 94 min.

27. Çt 19:30 hod.
Zkurvenáexistence GB2001
Kaædá minuta mûæe bÿttvouposlední. Çernákomedie
P‡íbêho slávê, honbêzakariéroua následnédeziluzi...
Scéná‡ areæie: Stephen Norrington
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 104 min.

28. - 29. Pá, So 19:30 hod.
Ka¿lunalásku USA, SRN2003
Vtipné h‡íçky aslovní smeçe pronásledují casanovu
Catche. Romantickáretrokomedie. NewYork 1962...
Renée Zellwegerováa Ewan McGregorv hlavníchrolích
Reæie: Peyton Reed
Vstupné: 50,- Kç titulky 94 min.

30. Ne 19:30 hod.
Pianista Francie, Polsko, SRN, GB2002
Hudba byla jeho vá¿ní. P‡eæití byl jeho mistrovskÿ
kousek. Dramaæidovského klavíristy v Polsku vle-
tech 1939-1944. 3 Oscary!
Reæie: Roman Polanski
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 149 min.

Prosinec 2003:
1. - 2. Snowbordista
3. - 4. Mûj æivot bez tebe
5. - 6. Æivot Davida Galea

Filmypro ¿koly:
4. - 5. ùt, St 13:15 hod.
Z pekla¿têstí
90 min. pro ¿kolní druæiny
Vstupné: 20,- Kç

10. - 13. Po- Çt 8:15 a 9:45 hod.
Prasátko ajeho velkÿ p‡íbêh
animovanÿ 74 min. urçeno pro M¢a 1. stupeñZ¢
Vstupné: 25,- Kç

18. - 19. ùt, St 8:15 a 11:00 hod.
Pianista
149 minut urçeno pro 2. stupeñ Z¢a S¢
Vstupné: 30,- Kç

25. - 26. ùt, St 13:15 hod.
Princeznaze mlejna 2
110 minut pro ¿kolní druæiny
Vstupné: 20,- Kç

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

1. So Kinokavárna nehraje
2. - 5. Ne, Po, ùt, St 20:00 hod.
Æelary ÇR, Rakousko, SR2003
Vstupné: 70,- Kç 150 min.

6. - 7. Çt, Pá 20:00 hod.
Chladnokrevnê USA, Kanada, SRN2003
Vstupné: 60,- Kç od 15let titulky 98 min.

8. So 20:00 hod.
Ligavÿjimeçnÿch USA, SRN, GB2003
Vstupné: 55,- Kç titulky 110 min.

11. ùt 20:00 hod.
Blbci v akci ¢panêlsko 2003
Vstupné: 55,- Kç dabováno 105 min.

12. - 13. St, Çt 20:00 hod.
Loupeæpoitalsku USA2003
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 108 min.

14. - 16. Pá, So, Ne 20:00 hod.
Jednarukanetleská ÇR2003
Vstupné: 70,- Kç od 15let 120 min.

15. So 15:00 hod.
Çert ví proç ÇR2003
Vstupné: 55,- Kç 100 min.

18. - 19. ùt, St 20:00 hod.
Chtíç Francie 2002
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 115 min.

20. - 22. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Kill Bill USA2003
Vstupné: 70,- Kç od 15let titulky

24. Po 20:00 hod.
Bláznivá¿kolka USA2003
Vstupné: 55,- Kç dabováno 92 min.

25. - 26. ùt, St 20:00 hod.
Zloçiny pátera Amara
Mexiko, ¢panêlsko, Argentina, Francie 2002

Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 119 min.

27. Çt 20:00 hod.
Zkurvenáexistence GB2001
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 104 min.

28. - 29. Pá, So 20:00 hod.
Ka¿lunalásku USA, SRN2003
Vstupné: 50,- Kç titulky 94 min.

Prosinec 2003
2. Snowbordista
3. - 4. Mûj æivot beze mê


