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Dobrÿ den

jestlipak víte, æe uæ se blíæí vánoce? Æe
je teprve listopad? Já ví m, ale první adventní nedêle p‡ipadáletos uæ na 30. listopadu a právê na tento den chystáme
v Mêstském muzeu a galerii vernisáæ velké vÿstavy betlémû. Betlémû bude plné
muzeum a budou d‡evêné polychromovanéi p‡írodní, keramické, ze slámy, kuku‡içného ¿ustí, perníku, chleba, pletené,
sádrové a samoz‡ej mê papírové. Budou
staré, nové, nejnovêj¿í, ze Svitav, Pardubic, Poliçky, Litomy¿le, Çeské T‡ebové,
Lan¿krouna, ùstí nad Orlicí, Hlinska. P‡ipravujeme také katalog o historii betlémû a betlémá‡ství. Vædyƒ Svitavyse svou
betlémá‡skou tradicí si takovou vÿstavu
zaslouæí! Ataksi ten poslední listopadovÿ
den udêlejte ças a p‡ijâte si první adventní nedêli roku 2003 proæít do svitavského
muzea. Mezi betlémy a betlémá‡e. Ukáæí
Vám, jak se vy‡ezávají gurky ze d‡eva
nebojakse vyrábêjí ze ¿ustí a slámy. Zazpívat vánoçní písnê Vámp‡ijedou krásné
sleçny a paní z Proseçe. A máme pro Vás
takéjedno velké p‡ekvapení. Na vÿstavê
si budete moci koupit první papírovÿtypickysvitavskÿ betlém, jehoæ autoremje
Petr Bilina.
P‡íprava na vánoce není jen úklid,
shánêní dárkû a nervy na pochodujak
‡íkávala moje babiçka, aletaké setkávání
se, zpívání koled a..... stavení betlémû.
Dobrÿ den.
B. Ç.
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Çestní obçané mêsta Svitav
V pohnutÿch dêjinách mêsta Svitav se

Za svou çinnost pro mêsto v rûznÿchfunk-

st‡ídala léta strastná s roky radostnÿmi.

cích v politické a soudní správê byli oce-

æárû, sociálních neklidû a ha¿te‡ení ve

chenreuther a dr. J. Holaschke.

çasem míru, porozumêní, spolupráce a dêl-

jsou mezi çestnÿmi zastoupeni ( C. Lick,

svou prací, postoji a názory se podíleli na

a dlouholetou çinnost ve mêstské správê.

nerace mi historikû vykládaného a popi-

telé od prezidenta T
. G. Masaryka, dr. E. Be-

Doby válek, epidemií, morovÿch ran, po-

j ménuidejí nacionalis mu byly st‡ídány
nosti. Têæce se posuzují motivylidí, kte‡í

onom p‡íbêhu æivota malého mêsta, ge-

sovaného. Mêstoje p‡edev¿í mæivÿmor-

ganis me majeho æivotje determinován

mnohafaktory. Témê‡t‡i desítky volenÿch

nêni dr. K. Giskra, Adolf rytí‡ von Kas-

Také dlouholetí svitav¿tí starostové

C. Schuster a J. Budig) a to za zásluhy
Nechybêjí v¿ak ani nejvy¿¿í ústavní çini-

ne¿e aæ po K. Gottwalda. Také jsou zde
minist‡i B. Lau¿ mann a Z. Nejedlÿ. Zvlá¿t-

ní skupinoujsou dûstojníci a p‡edstavite-

zastupitelûrozhodovalo ojeho podobê p‡ed

lé ozbrojenÿch sloæek nacistické T‡etí ‡í¿e

ní m cílem- totiæ svému mêstu neublíæit

a genm
jr. Felz mann), povêt¿inou ocenêní

století m, stejnêjako nyní. Ale vædy s jed-

a çinit to, coje v danou chvíli nejlep¿í. Æe

takové rozhodování vædy neodpovídalo názoru v¿ech, je pochopitelné. Ostatnê, tako-

vÿje princip demokracie a s tí mse nedá
nic dêlat.

Vÿrazem úcty mêsta k çinûmjednot-

livceje i uznání formou udêlení çestného

obçanství. Je to ta nejvy¿¿í pocta, kterou
mûæe çlovêk od mêsta získat. Proto çest-

nÿch obçanû mêst není mnoho. I mezi nimi jsou v¿ak lidé, ehm... jak to napsat...

z dne¿ního pohledu neçestní. Alei toje
historie. Zatí mse mi çestnÿch obçanû po-

da‡ilo napoçítat dvacet os ma doufám, æe

sejich v archivních zápisechjednání zastupitelstev o mnoho víc neobjeví.

Mezi çestnÿmi Svitavákylze vypozoro-

vat nêkolik skupin. P‡edev¿í m mezi ni mi
není ani jedna æena! Jsou zde zastoupeni

knêæí (P
. Msgre. W
. Plhak a P
. A. Kuhn),

(gen. W
ithöft, npor. Machalik, m
jr. Platze
p‡i nacistickémzáboru Svitav a gard. kpt.

M. G. Çernopisskij, první vojenskÿvelitel

mêsta po skonçení války. Obliba nacistû

v udêlování çestného obçanství zanesla

do na¿ehoseznamui K. Henleina. Aƒ byla
motivace voleného zastupitelstva jaká-

koliv, tito muæovéjsou nedílnousouçástí
historie mêsta Svitav.

Nes mí me v¿ak zapomenout na osobnost

ryze svitavskou- V
. O. Ottendorfera. Psát

ojeho zásluhách je zbyteçnÿm mrhání m
místa, alei tak- æe stojí nemocnice, vznikl

sirotçinec a knihovna, ne mluvê o penê-

zích na z‡ízení reálné ¿koly ajinÿch da-

rech - jejeho zásluhou.

Na¿e milá paní uçitelka Drahomíra

¢ustrová bude tedy první æenou mezi svi-

tavskÿmi muæi. Mái jiné prvenství, o nêmæ

se sice neslu¿í mluvit, ale vjejí mp‡ípadê
(snadi proto, æeje historiçkou od Boha) mi

kte‡í tuto poctu obdræeli p‡i p‡íleæitosti vÿ-

to promine, je také nejstar¿í z poctênÿch.

duchovní správy, pakçlenové státní správy,

la mneje¿têjedna h‡í¿ná my¿lenka, kdy-

stavby- dr. K. H. Udynski, dr. V
. Deutsch,

nograe o dêjinách Svitav, myslí m, æe

znamného vÿroçí od svého j menování do
jejichæ zásluhou vznikly ve mêstê vÿznamné

Její díloje rozsáhlé a zevrubné. Napad-

by se s ní mohl setkat C. Lick, autor mo-

jejichæ péçí získalo mêsto novÿ vodovod.

by povêsil starostování na h‡ebík ajako

von Satzl, Karl rytí‡ von Felkl a dr. J. Krückl

bornou debatu. Moæná bychomse doçkali

Nebo baron W
eber von Ebenhof, Ignatz rytí‡

za vÿstavbutabákovétovárny, ve své dobê
veledûleæitého svitavského podniku. Dal¿ími jsou V
. Prousek, kterÿ se zaslouæil o z‡í-

zení svitavské hlavní ¿koly a dr. A. Lichtneckert zaz‡ízení svitavské ne mocnice.

historik by s ní zap‡edl nekoneçnou od-

jedineçné knihy o dêjinách mêsta. Ale

i tak bude trvat nêkoliklet, neæ bude dílo
Drahomíry ¢ustrové zpracováno. Je mi ctí

o ní psát.

Radoslav Fikejz
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Od nepamêti k souçasnosti - XXV

se rozho‡elyjiæ v roce 1538 v souvislosti

s novÿm rybníke m na laçnovskÿch po-

zemcíchzvanÿmÇernÿ. Vypadáto, æejeho

dispozice by mohla bÿt çásteçnê shodná

s dne¿ní mrybníkem Rosniçka. Laçnov-

ská oblast byla vhodná k zakládání rybníkû, jak o tomsvêdçí zprávy z roku 1541,

z miñující tzv. Starÿrybník çi o století pozdêji Ziegelteich (1640) a vjeho bezpro-

st‡ední blízkosti rybník Tunkel (1625). Jiæ
v roce 1538je doloæena v Laçnovêi exis-

tence rybníka ¢pitálského (Spittelteich)

leæícího vedle pozdêj¿í Jaichovy barvírny.

V Laçnovê se pak nacházel je¿tê jeden

rybníçek neznáméhoj ména, kterÿ spoleç-

nê sej menovanÿmi rybníky byl v baæinaté

oblasti prameni¿tê‡eky Svitavy nazvané

p‡íznaçnê W
asserried. Existenci tzv. Laçnovskéhorybníka v místech dne¿ní kotelny
u rmy TOSse nepoda‡ilo spolehlivê doká-

zat, aleje pravdêpodobné, æejiæ v roce 1800
byl vysu¿en a p‡emênên vlouku. P‡í mo na

pozemku mêsta Svitav, tam, kde nyní ros-

tou stromy W
olkerovy aleje p‡ed budovou
nêkdej¿ího okresního ú‡adu vznikl men¿í

M
lÿnskÿrybník ( Mühlteich), kterÿje snad
p‡ipomínánv roce 1549 a slouæiljako chov-

H
ladina Pivovarského rybníka a mêstského koupali¿têz roku 1910

Málokdo ví, co znamenaly názvy sta-

doroku 1450ajasnêsezde pí¿e o pronáj mu

mnoho napovêdêt. Jdeme-li po ulici Mila-

Kostka uvede do starého, tedy provozu-

rÿchsvitavskÿch ulic, a p‡esto nám mohou
dy Horákové, stêæí poznáme, kde stávaly

haltÿ‡e, najejichæ p‡ítomnost poukazoval
starÿ název ulice Hältergasse. Vÿraz hal-

mêsta Svitavyi s p‡ilehlÿmi rybníky, které

Galgenteich (rybník ¢ibeniçní), kterÿje
poprvé p‡ipomínánjiæ v roce 1534, ale

je nepochybnê star¿í. Vtêsnémsousedství

továrnou, z pozdêj¿ího poj menování zná-

Selskÿ ( Bauernteich). P‡i poliçské silnici
pak leæel Thomteich, o nê mæ je zpráva

s mlouvê hovo‡ilo o rybníku p‡edtabákovou
méhojako Pivovarskÿ. Rybníktedy musel
vzniknout na biskupské pûdê, s vyuæití m

uchovávání æivÿch ryb. Ostatnê dal¿í ná-

Pro konec 15. stoletíjetypická hluboká

proudící vody a slouæily ke krátkodobému

Vjiné pramenné oblasti Svitav, ve

s mêru na Javorník, se rozkládal starobylÿ

schopného stavu. Dost moæná, æe se v této

vêné kádê z latí, které byly pono‡eny do

tÿ‡ pochází z nê mçiny a oznaçoval d‡e-

nÿ rybník pro svitavskÿ dêkanát.

obecní a soukromé pûdy.

¢ibeniçního rybníka registrujeme rybník

z roku 1547. Ten by mohl napájet rybník
p‡i mlÿnu Kastenmühle, snadjeto onen
Schwemmteich, ojehoæ vÿznamuje¿tê usly-

p‡e mêna hospodá‡ství. Jednalo se o p‡í-

¿í me v 18. století p‡i provozusoukenickÿch

ní mhospodá‡ství ma p‡ipo mínají názvy

tickÿch(vrchnostenskÿch) velkostatkû, coæ,

dební p‡íkopy na Máchovê aleji docela

soustav. ”eç bude o svitavskémrybníká‡-

formu hospoda‡ení. Jednouz novÿchforem

vidí me na ruçnê kreslené mapê Svitav

První z mínka ojisté soustavê vodních

nuroku 1527 byla sepsánalistina biskupa

zvyjako Mühlgasse, T
eichgasse, AmDamm
nebo Am Mühlgrabentêsnêsouvisejí s vodmlÿnû, hrází, rybníkû a prvkû vodních

ství.

dêl, nepoçítáme-li zprávu o ‡ece Svita-

vê, se dochovala v souvislosti s mêst-

skÿmopevnêní m. To bylo sice popisováno

chod novÿchforemekonomiky, totiæ ¿lech-

struçnê ‡eçeno, znamenalo intenzivnêj¿í
bylo i zakládání novÿch rybníkû. Vçerv-

Stanislava Thurza(1497- 1540), z níæ vy-

plÿvá, æe v okolí Svitav bylazajeho ú‡adu

vybudována soustava rybníkû, ov¿emne-

a barví‡skÿch dílen. Ostatnê nêkdej¿í hra-

dob‡e mohly bÿt dal¿í mi rybníçky, jakje

z roku 1848, jejichæ voda byla nezbytná
pro chod soukenické valchy.

Ve druhé polovinê 18. století se docho-

valyz mínky o dvoust‡edních a pêti malÿch

vrchnostenskÿchrybnících, p‡i nichæ mu-

ve star¿ích dílech na¿eho seriálu, aleje

známého poçtu, která podmáçela nêkterá

seli poddaní vykonávat roboty,je v¿ak prav-

byla napájenyz okolníchzdrojû. Protoæe

Varhaníkse synemçi soukeník Andrle æá-

rybníky. Z roku 1770 pochází z mínka o vy-

dûleæité p‡ipomenout, æe vodní p‡íkopy

vydatnost pramenû ‡eky Svitavy nebyla

pole aluka v dræbê mê¿ƒanû. Tak Matyá¿

dali biskupa, abyji mkompenzoval ¿kody

taková, mûæeme v blízkosti mêsta p‡edpo-

za znehodnocené pozemky. Tentak uçinil

rybník. Kde se ale rozkládal, neví me. Nê-

nul roçní plat 6 bílÿch gro¿û. Jmenovaní

Schwe mmteich v místech dne¿ního Malého námêstí. Konkrétnêji o existenci okol-

nou dræbu a tento p‡evod byl zanesen do

o pronáj mu mêsta Svitav mezi olomouc-

zení, které, açkolivsejednalo o soukromÿ

kládat vêt¿í vodní nádræ, pravdêpodobnê

které indicie ukazují, æe by to mohl bÿt

ních rybníkû (çi rybníka) hovo‡í dohoda

kÿmbiskupe mBohu¿e mze Zvole a ma-

jitelemlitomy¿lského panství Zdeñkem
Kostkou z Postupic. Dohoda je datována

dêpodobné, æe sejednalo o vÿ¿e z mínêné

pou¿têní rybníkû biskupem Maxmiliánem
hrabêtemz Hamiltonu a pronají mání vznik-

postoupení m¢ibeniçní louky, z níæ mu ply-

lé pûdy.

poæádali, abyji m majetek byl dán v dêdiç-

¿í rybníkyjiæ vysu¿eny a terénní pozûstat-

ú‡edních knih. Stalo se a za pomêrnê slu¿-

vÿstavbê 19. století. Drobnárezidua hrází

Na poçátku 19. století byly nêkteré men-

kyjsou nepatrné, zvlá¿tê díky prûmyslové

né od¿kodné bylo vydáno biskupské na‡í-

sice mûæeme najít na polích v okolí Svitav,

majetek, je uvádêno mezi privilegii celého

rekonstruovat. Jejich p‡ítomnost se odra-

své dobê, neboƒæádostí o dal¿í kompenzace

Radoslav Fikejz

mêsta. Takovÿ právní akt nebyl jedinÿ ve

ale podobu rybníkû se námstêæí poda‡í

zila pouze v místních poj menováních.

li st op a d 2 0 03
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Pozvánka na vÿstavu

P”EHLïDKA 2003

11. 10. - 16. 11. 2003
Vÿstava vÿtvarníkû, kterou uæ dlouhÿch

34 let ve Svitavách organizovalo nejprve
Mêstské muzeum, poté Okresní kulturní
st‡edisko a dnes opêt Mêstské muzeum
a galerie spoleçnê se St‡ediskemkulturních
sluæeb, je uæ takovou trvalkou v kulturní
nabídce Svitav. Ov¿emtrvalkou, kteráje kaædÿrokjiná a vædy p‡ekvapí nêçí mnovÿm.
Letos vystavuje své práce ve vÿstavních
síních Mêstského muzea a galerie rekordních 49 vÿtvarníkû. Nejvíce - devatenáct jichje ze Svitav. Z Poliçky p‡ivezlo své
práce na vÿstavu sedmvÿtvarníkû, çty‡i
z Moravské T‡ebové, po t‡ech z B‡ezové
a Dêt‡ichova, po dvouz Litomy¿le, Jedlové
a Koclí‡ova, pojednomz Jevíçka, Vendolí,
Hradce nad Svitavou, Rohozné a Telecího
a dvê mladé malí‡ky p‡ijely na poradenskÿ
den a poté na vernisáæ aæ zjiæních Çech.
Podíváme-li se na skupinu autorû oçi ma
statistika, zjistí me, æe p‡ibÿvá autorû mladÿch a vÿtvarnému umêní se vênuje více
dívek a æen. Moænái díkytomuje vÿstava
mnohemroz manitêj¿í neæ v minulÿch letech.

M
iloslav Bulva: P‡edzi mou

Ve vÿstavních síníchje vystaveno 119
prací. Aje vêru na co se dívat. Mûæete si
vybrat mezi obrazy malovanÿmi olejem,
temperou, pastely, ale také vodovkami çi
tuækou. Najdete zde plastiky ze d‡eva, pálené hlínyi kamene. Aletaké podmalbu
naskle, vitráæe, intarzie a vÿ¿ivky. Coz toho
v¿eho Vám doporuçit? Letos se zamê‡í m
p‡edev¿í m na autory svitavské. Tak tedy,
malí‡e zachycující krásu Vysoçiny zde zastupuje svÿmi obrazy Miloslav ¢plíchal,
Miloslav Bulva çi Bohumil Brandejs. Çastêji neæ v minulÿch letech se na leto¿ní
vÿstavê objevují portréty - v rûzném provedení, rûznoutechnikou. Aauto‡i? Milo¿
Vanêk, Alois Va¿íçek, Václav Novák, Eva
Semecká. Aæ fotogracké zachycení skuteçnosti se objevuje na obrazech Petra Biliny, naopak vÿseky krajiny Sylvy Horákové
a Dany Schröderovéjakobyvystupují z mlhy,
jsoujemné, melancholické, spí¿e pocitové.
Hana Tempírová se dala cestou strukturovaného povrchu, kterÿ navozuje neznámo

STÅLÉ EXPOZICE
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï
OSOBNOST OSKARA SCHINDLERA

• • • •

V¥STAVY

David Ressek: Kristus

aæ tajemno. Ji‡ina Sekováletos p‡edstavuje
kachle s rostlinnÿmi motivy, Zdenêk Palán
preciznê vy‡ezbovanou postavu a Jarmila
Lhotská jako kaædÿ rok nezklame svÿmi
kouzelnÿmi podmalbami na skle. Pro náv¿têvníky zají mavé budou urçitê drobné
vitráæe Michaely Zelenkové aintarzie Ireny Antonínové. Zatí mco v obrazech Tomá¿e Krásy pûsobí na çlovêka spí¿e barevná
kompozice, obrazy Lenky Jelínkové a Petra Zwingerajsou p‡íbêhy. Kdyæ p‡ed ni mi
stojí m, nalézámv nich mnoho symbolû ze
kterÿch se skládají p‡íbêhy jednotlivÿch
lidí - nebo snad celéholidstva? Osvêæení mvÿstavyjsou keramické objekty Erika Kluky ( Tlustá Berta), Davida Resseka
( Kristus, Sta‡ec) çi Jana Vost‡ela( Mêsto
v noci).
No a têm, kte‡í chodí na tyto vÿstavy
pravidelnê prozradí m, æe ani letos nep‡ijdou o své oblíbené autory. Jana ¢têpánka
çi Franti¿ka Hrdliçku z Poliçky, Miroslav
Blaækaz Jevíçka, Ji‡ího Kosinu a Janu Çubrdovouz Moravské T‡ebové, Víƒu Morávkovouz Litomy¿le ani Jaroslava ¢krance z Rohozné. At‡ebazdeletos objevíte úplnê nové
autory, jejichæ díla Vás zauj mou a udêlají
Vámradost.
Blanka Çuhelová

12. 10. - 16. 11.

P”EHLïDKA 2003

Tradiçní vÿstava vÿtvarníkû svitavského

okresu

30. 11. 2003 - 11. 1. 2004

NAD BETLÉMEM
VY¢LA HVëZDA

Regionální expozice betlémû

Rozsáhlá vÿstava betlémû ze Svitav, Poliç-

ky, Pardubic, Litomy¿le, Lan¿krouna, Çeské
T‡ebové, Hlinska budeinstalována v prosto-

rách vÿstavních síní a historické expozice.

Vernisáæ: nedêle 30. listopadu ve 14 hodin.

ùvodní slovo p‡edseda pardubické poboçky

Çeského sdruæení p‡átel betlémû Zdenêk

Cinkan, kulturní program Æenskÿ pêveckÿ

sbor Duha Proseç.

Souçástí vernisáæe bude ukázka vÿroby betlé-

mûze d‡eva, slámy a dal¿ích materiálû. Vpro-

deji bude první svitavskÿ papírovÿ betlém
P
. Biliny.

Podrobnêj¿íinf
ormace o akcích, sbírkách,

expozicích ataképublikacích vydanÿch MMG
naleznete na webovÿch stránkách muzea
www. muzeum.svitavy
. cz.

Takové obyçejné vêci

To se námto urodilo v okolí nemocnice
umêleckÿch‡e mesel. ”eknu vám, nebÿt
na minulé fotograi stromy, neví m, neví m,
kde bychto hledal. Je pravdou, æe çlovêk
chodí kole ma uæ si ani nev¿í má, co kde
stojí. Ov¿emzkusili jste nêkdy pozvednout svûj zrak do vÿ¿in? Totakhlejdete po
ulici, díváte se na popelnice, které stojí na
chodníku v cestê chodcûm, kopete do hromad spadaného barevnéholistí ( maminka
mi kdysi ‡íkala, nekopej do toho, bude¿
jako çunê a mêla pravdu) a najednou místo volné parcelytu stojí dûm, no a na nêm
taková krása. Dáte si kytkyza okno a hned
to z mêní celÿ vzhled, æe? Kdyby bylo víctakovÿch domû. Tak vámani p‡esnê ne‡eknu

nic bliæ¿ího o minulémsní mku, protoæe
ten dne¿ní je tak nêjak blízko.
rf
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Na¿e H‡ebeçsko v dávnovêku
Ukázkazp‡ipravovanépublikace Drahomíry¢ustrové Na¿e H‡ebeçskov dávnovêku.
Knihaje doplnêna barevnÿmi f
otograemi
Zdeñka Holomého. Jejímvydavatele mje
M
êsto Svitavy ve spolupráci s M
êstskÿm
muzee ma galerií ve Svitavách a Svitavskÿmklube m Laurus.
P‡eçetla jsem mnoho, leccos i vidêla,
ale çí mvíce toho bylo, tí mvíc poznávám,
co bych mêla poznat. Co zde pí¿i, je naprostÿ drobeçekz bohatélátky. Konec v nedohlednu. Stak malÿm mnoæství mznalostí
se p‡esto odvaæuji napsat pro p‡í¿tí zájemce, cojsempoznala nejen z çetby, ale i ze
svÿch potulek Svitavskem.
Vroce 1955 mê æivot p‡ivedl dotohoto kraje, kterÿjsem do té doby znalajen
z okenvlaku a z mapy. Mapyjsou mojeláska od prvních ¿kolníchlet. Se zvlá¿tní oblibouse do nichzahloubávám. Kdykoli çtu
o nêjaké události, pot‡ebuji mapu, aby mi
‡ekla, kdeje dêji¿tê ajak okolí vypadá.
P‡idám-li k tomu svou tuláckou povahu,
nemohly p‡i mÿch nesçetnÿch potulkách
chybêt mapy. Mapa povêdêla, kudyjít a co
je kole m. Nohy mi neslouæí, jak slouæívaly, mapy slouæí dál, i kdyæ nedostateçnê.
Na vlastní oçi vidêt by bylo lépe. Zdejde
o to, co vidêt. Zdejde o Svitavsko. Vknize
Pomezí Çech a Moravy, kterou vydali Litomy¿l¿tí,jsemna¿la mapu a çlánek od Vlasti mila Müllera. K‡ídovÿ útvar na okrese
Svitavy naz mínêné geologické mapê se ze

severozápadu vsouvájakojazykz Çech do
Moravy aæ pod B‡ezovou nad Svitavou. Tedy
zaplavujejak Litomy¿lsko, tak Svitavsko
a çásteçnê B‡ezovsko. Najihozápadê za
Poliçkoujej ohraniçuje krystalinikum, na
vÿchodê perm. Ano, na vÿchodê je H‡ebeçskÿ h‡eben, sráznê spadající do T‡ebovska. Tensrázje dûsledekzlomû a není
geologickyjednotnÿ. Vÿchodní ms mêrem

Pohledz H‡ebeçského h‡ebene k M
oravské T‡ebové

Pozvánka na Veçer pod lucernou ....

se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem
Ludvík Vaculík

(* 23. 7. 1926)

Spisovatel s laska-

vÿma oçi ma, b‡itkÿ-

autorství manifestu 2000 slov, to nakonec

dotáhl aæ na vÿznamného p‡edstavitele
kulturní a politické opozice v letechsedm-

desátÿch a os mdesátÿch. Vté dobê mêljiæ

mi soudy a peprnou

své místo vliterárních p‡íruçkách. Vycho-

tele Ludvíka Vaculí-

do prvotiny Ru¿nÿ dûm, literární slávu si

povêstí. Takspisova-

ka vidí Jana Pithar-

tová. Skuteçnê bychomjenobtíænê hledali

tak kontroverzní, zároveñv¿ak pozoruhod-

Absolvent tvrdé Baƒovy¿koly práce, obuv-

i Vysoké ¿koly politické a sociální v Praze,

mezití mvychovatel v uçñovskÿchinterná-

tech, potéredaktor Rudého práva, Literár-

ních novin, Literárních listû, Listû, Çes-

zaçaly mu knihyvycházet v zahraniçí, pubval edici samizdatové literatury Petlice.

rontu vy¿la Morçata, kniha, která mapuje

pocity absurdity. Na své vydání çekala

sedmlet, kdyæ v roce 1970 byla vy¿krtnu-

ta z ediçního plánu nakladatelství Çesko-

slovenskÿ spisovatel. Také román-doku-

ment Çeskÿ sná‡, kterÿzachycuje autorûv

æivot v disentu, vy¿el u ¢kvoreckého v Six-

ty-Eight Publishers. Autobiografickéjsou

kého rozhlasu se stal na konci ¿edesátÿch

také polistopadové Vaculíkovy knihy: Jak

mluvçí mreformního proudu, ato nejen díky

k pannê.

let minulého století çelnÿmpublicistickÿm

v pronikavÿch fejetonech, které mu p‡i-

neslyi svêtovÿ vêhlas, které vy¿lyshrnuty

v nêkolika knihách a které se dostaly v cyk-

kterÿ u nás od dob Karla Çapka nemá ob-

kyra. Protoæe nemohl publikovat oficiálnê,

Vnakladatelství Josefa ¢kvoreckého v To-

nické ¿koly, obchodní akademie a nakonec

v1 jeho svérázné fejetony. Od té doby

glosuje çeskÿ kulturní a politickÿ æivot

mohl vychutnat jiæ z druhého románu Se-

Ludvík Vaculík pochází z Vala¿ska(na-

ke svÿm moravskÿm ko‡enûm hrdê hlásí.

vÿznamnÿmfejetonistou. Uæ v roce 1967

zaçaly vycházet çasopisecky pod znaçkou

luIlustrované fejetonyi natelevizní obra-

likoval v samizdatu, sámzaloæil a redigo-

rodil se v Brumovê na Zlínsku), dodnes se

U hesla Ludvík Vaculík najdeme v kaæ-

démliterární mslovníkutaké sdêlení, æeje

vatelské zku¿enosti promítl uæ v roce 1963

nêj¿í postavu v çeské literatu‡e poslední-

ho çty‡icetiletí.

odtáhlého hlavního h‡ebene vybíhají vedlej¿í boky, netak dlouhé, ale neménê srázné. Díváte-li se na tuto horskou lesnatou
hradbu od bor¿ovského h‡bitova, zdáse, æe
jde ojedno pás mo, které se sniæuje ke K‡enovu, aletamse znovuzvedá a stáçí. Tamje
Hu¿ák a Skalnatÿ vrch. Nejvy¿¿í z celého
H‡ebeçského h‡ebeneje Roh- 660 mn. m.
Do noci z nêj svítí çervenásvêtla vysílaçe.
Od K‡enova dolû k Moravské T‡ebové se
níæí silnice jednou z nej del¿ích horskÿch
tkalcovskÿch vsí - Dlouhou Louçkou.

se dêlá chlapec, Milí spoluæáci, Louçení

zovku. Struçnê a vtipnê, brilantní mstylem,

doby, vede Vaculík zápas o normálního çlo-

vêka ajeho dûstojnÿ a s mysluplnÿ æivot,
napsal o nich spisovatel Ivan Klí ma.

Otom, æe svitavské setkání s Ludvíkem

Vaculíkemnebude setkáníjentak s nêkÿm,

svêdçí i skuteçnost, æe p‡ed nêkolika lety

získal tento çeskÿ spisovatel spoleçnê se
svêtoznámÿmhorolezcemReinholdem Mess-

neremcenu nadace Pangea, kterátak vzdá-

vá holdlidem, kte‡í svÿmæivotemi dílem

inspirují k novému nazírání svêta, kte‡í vÿznamnê p‡ispêli klidské zku¿enosti a do-

kázali p‡itom, æe peníze a sláva nemohou

bÿt trvalÿmnebojedinÿm motivempro na-

sazení aæ na hranice vlastních moæností.

M
ilan Báça
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Po‡ady St‡ediska kulturních sluæeb

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

Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)

Divadlo Trám
:

Obrazy M
ilo¿e Vañka
Vestibul Bílého do mu:

Vÿstava fotograí
LITOMY¢LSKÉHO
FOTOKLUBU

5. St 19: 00 hod. Ottendorferûv dûm
Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy

Podlucernou s...

Ludvíke m Vaculíke m

Setkání s vÿznamnÿmçeskÿmspisovatelem.
Vstupné: 30,- Kç

7. Pá 19: 30 hod. Divadlo Trám

Vêtrnÿ veçer

Koncert kapely DO VëTRUajejich hosta

- skupiny MO¢NY

Dal¿í Vêtrnÿveçerfolkové kapely DO VëTRU. Kapelase dala dohromadyvroce 1999.

DIVADELNï ABONENTNï CYKLUS

Programkoncertu:

18. ùt 19: 30 hod. Bílÿ dûm

nerova, K. 385

PODZI M 2003

K
licperovo divadlo Hradec Králové:
Moliére:

DONJUAN

Molierovatragikomedie, která postupnê do-

W
. A. Mozart: Symfonie ç. 35 D dur  Haff-

A. Dvo‡ák: Çeská svita D dur, op. 39

L. v. Beethoven: Symfonie ç. 4 B dur, op. 60
Vstupné: 45,- Kç, slevaje pro çleny KPH,

zrála odlegendy donchuánství k hrdinovi

studenty a dûchodce 30,- Kç.

vá...

28. - 29. Pá, So Divadlo Trám

a odpûrci spoleçnosti, jejíæ zákony neuznáS pouæití mp‡ekladuJaroslava Koneçného

POSED

Reæie: Ivan Raj mont

Program:

a Karla Krause upravil Jan Gross man

Postava velkého svûdníkaæen DonaJuana

Tenoria se promênila çasemvlegendu pro-

(druhé POdzi mní SEtkání DIvadel)
KRYSA”

divadlo DOMA- GymnáziumSvitavy

vokující divadelníky a romanopisce.

(divadelní p‡edstavení podle V
. Dyka)

Dále hrají: Filip Raj mont, Martina Nováko-

soubor TLUPATLAPA- Dramatická ¿ko-

Vtitulní roli: Filip Richtermoc

PAST¥”KA

vá, Vlasti mil Çanêk, Ji‡í Zapletal, Tomá¿

liçka Svitavy

vá, Martina Souçková, Lubor Novotnÿ, Jan

ferse Pastÿ‡ka putující kdubnu)

Lnêniçka, Hynek Pech, Kamila Sedláro-

Mazák, Du¿an H‡ebíçek, Ji‡í Klepl a David

Steigerwald

(básniváinscenace na námêt básnê R. JefSOPKY

Hana Vo‡í¿ková Choceñ

Vstupné: 130,- Kç

(loutkové komorní p‡edstavení)

své CD v divadle TrámSvitavy za p‡ítom-

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

soubor POTOK

Jako hosta si dotohoto Vêtrného veçera p‡i-

Jana Ry¿ánková- klavír, Ji‡í Jahoda- hous-

Porûznÿchz mênáchv obsazení kapelyv ro-

ce 2001 vznikloseskupení muzikantû hra-

jících pro radost. 11. dubna 2003 pok‡tili
nosti mnoha zají mavÿch hostû a p‡átel.

zvali skupinu MO¢NYz Brna.
Vstupné: dobrovolné

9. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

Velkÿ fuk

Hraje Adéla Kratochvílová - Brno

Pohádkao nezbednémkomínovémkrtkovi,

kterÿse usadil na pûdê za komínema dêlá

samou neplechu.

Pohádka pro dêti (i jejichrodiçe) na motivy

Moravské klavírní trio

le, Miroslav Zicha - violoncello

ZU¢ Olomouc

a

sólisté: Richard Samek- tenor, Martina
Králíková - soprán
Zazní skladby G. Rossiniho, G. Verdiho,
A. Dvo‡áka, L. Janáçka a dal¿ích

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

studenty a dûchodce 30,- Kç.

23. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

Antonín Maloñ

Máma, táta ajá

Hraje: Adéla Kratochvílová

Vstupné 30,- Kç

Divadlo BO”IVOJ Praha:

aneb O Paleçkovi

Loutkové p‡edstavení podle pohádky O Pa-

leçkovi (dle inspirace K. Nováka).

Reæie, scénograe, hudba, hrají: Mirka Vy-

drová a Martin Ple¿ek
Vstupné 30,- Kç

24. Po 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Ko morní lhar monie

Pardubice

Dirigent Jan ¢rámek

Komorní lharmonie Pardubice je ‡azena

ke ¿piçkovÿmçeskÿmorchestrální msou-

borûm. Orchestr byl zaloæen v roce 1969

jako první profesionální têleso regionu

Zp‡edstavení V
elkÿfuk

(komorní p‡edstavení inspirováno L. Car-

rollema dêtství m)

pohádky Petra Chudoæilova.

Vÿtvarná spolupráce: Renata Sedláçková,

ANI ANIÇKA ALE ALENKA

vÿchodních Çech a svou çinností úspê¿nê
navázal najeho bohaté hudební tradice.

VESEL U VESEL

(p‡edstavení podle básní E. Jandla)
Vstupné: dobrovolné

P‡edstavení pro ¿koly

5. - 6. St, Çt 8: 30 a 10: 15 hod.
Divadlo Trám
Malé divadélko Praha:

O Snêhurce

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. stupeñ základních ¿kol

Vstupné: 20,- Kç (dojíædêjící 15,- Kç)
26. Çt 8: 30 a 10: 15 hod.
Kino Ves mír

Karlovarské hudební divadlo
Karlovy Vary:

Pohádka o kolotoçi

a ztracené msluníçku

Urçeno pro M¢ a 1. - 3. t‡ídy Z¢

Vstupné: 25,- Kç (dojíædêjící 20,- Kç)

Zmêna programu vyhrazena

st r ab a
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Pozvánka na koncert KPH
Moæná jste si v¿i mli, æe klavírní tria

brnênské opery. Uvidí me... Vlastnê celé Mo-

mûæeme sly¿et skoro kaædÿ koncertní rok.

ravské trioje nadêjné, protoæeje¿tê mladé.

teta dræí me klavírní mu triu palec! Smyçce

se proslavil svÿmi novoroçní mi koncerty

vzru¿ivê dramatickÿ zvuk s velkÿmi dy-

jí veselé a úplnê vyprodané. Pri márius tria

ravského klavírní trio vystoupí i v dal¿í

s Václavem Hudeçkem.

Opravdu vedle klasického s myçcového kvar-

se ¿irokÿmi harmoniemi klavíru vytvá‡ejí
namickÿmi moænost mi. Tentokrát ale Mo-

roli stane se také doprovodnÿmtêlese m
k pêveckÿmpartûm. Usly¿í me mladé pêv-

P‡esto soubor existuje uæ ¿est let. Avel mi

v brnênskémBesední mdomê, které bÿva-

Ji‡í Jahoda partnersky spolupracuje také
Vlistopadu tedy nashledanou s triem,

Rossini m, Verdi m, Dvo‡ákemi Janáçkem

ce Martinu Králíkovou a Richarda Samka.

... mohlo byto bÿt radostné hudební posví-

muzikanti o nêm mluvíjako o velké nadêji

Blanka ¢efrnová

P‡iznávám, æe hlavnê na nêjjsemzvêdavá,

cení.

Nêkolik dobrÿch dûvodû, proç jít do kina...
P‡i sestavovánílistopadového programu

- spolu s tou na¿í. To není rozhodnê mno-

mil, æe çasto (a vlastnê po‡ád pí¿u o v¿e-

s l movÿmzáæitkem. Zvlá¿tê,je-li kinoka-

- polské podobenství o haví‡ích, kte‡í se

a vûbec... a æe jsem uæ dlouho nic nena-

æe i dêti mají rády pohádku se ¿lehaçkou.

mi ve ¿panêlskémsní mku ¢unka, ¿unka.

val na æádnej po‡ádnej biják!

na vjednom mêstê. Podjednou st‡echou.

na¿eho kina a kinokavárnyjsemsi uvêdo-

moænÿch divadlech a koncertech a poutích

psal o kinê a l mech a æejsemvás nepoz( Atojsemjich napoçítal jenomtenhle

mêsíc¿est neboos m, nakteréstojí zatovy-

razit...)

Ato prosí m pêknê hrajeme kaædÿ den

a ve dvou sálech. Akdyæ si ktomu je¿tê

ho. P‡esto - je oblíbené spojit konzumaci

várnatak p‡íjemná, jako ta na¿e. Myslí m,

Atak si æijeme vlastnê skvêle. Dvê ki-

Açtu-li listopadovÿ program, je z çeho

dym-toje pádnÿdûvodpro náv¿têvukina!

vybírat:

movÿchtovárenj ménem multiplexy.

Kinokavárna Galaxie- naçeskÿchinterne-

tovÿchstránkách naleznete os mkinokaváren

Aostatnê, kdo miluje Réne Zellwege-

rovou at‡eba Deník Bridget Jonesové, ne-

podle novely Kvêty Legátové Jozova Ha-

lásku. Obzvlá¿tê,je-lijejí mpartneremEwan

nule, ten druhÿ - çerná komedie - Ji‡ího

- urçitê co nevidêt vylep¿í me na úroveñ l-

svêtové války se skvêlÿm Adrienem Bro-

Dva nové çeské l my Æelary a Jedna

Kino Ves mír - i patnáct let po rekon-

ty venkovní zdi). Plátno skoronové a zvuk

Repríza Pianisty reæiséra Romana Po-

lanskeho, strhující drama mladíka, prcha-

jícího z krakovského gheta v çase druhé

bez.

ruka netleská. První - vesnická balada -

strukci - pûsobí p‡íjemnê a útulnê (aæ na

snaæí spasit svêt alabyrint vá¿ní mezi lid-

Staçí si vybrat, chcete-li l ms kávou çi

p‡idámten mlhavÿa de¿tivÿa vêtrnÿatruch-

livÿlistopad...

Fil movÿ klub nabízí dva vÿlety do sou-

çasné evropské kine matograe: Angelus

Macháçka a Davida Ond‡íçka s lákavÿm

slogane m: Chcete ochutnat nêco nového?

Novÿ spektákl charis matického ame-

rického reæiséra Quentina Tarantina s názvem Kill Bill.

odolá romantické retrokomedii Ka¿lu na
McGregor.

Anaco dál do kina? Takjentak namát-

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 W
oody

Allena, Fanny a Alexander Ingmara Ber-

gama, çi nejslavnêj¿í z nejslavnêj¿ích lmû dêjin kinematograe - Casablanca!

Aje¿tê v únoru oçekávané çeské l-

my: Mazanÿ Filip a Jak básníci potkávají

nadêji, 9. - 15. b‡ezna naposledy Pán prs-

tenû- t‡etí díl pod názvem Návrat krále.

Vdubnu dokonçí také Tarantino Své dra-

ma Kill Bill. Vkvêtnunás çeká novÿçeskÿ

l mChoking hazard. 9. çervna uvede l-

movÿ klub slavnouJízduJana Svêráka. Po

deseti letech(tehdy k premié‡e hráli v na-

¿emkinê Buty. Vzpomínáte?)

Atojentak namátkou z toho, co zatí m

spoleçnosti nabízí. Budetoho hodnê. T‡etí
díl Harry Pottera, novÿ H‡ebej k Hore m,

pádematak dál atak dál atak dál...

... atak si myslí m, æe je váænê hodnê

dobrÿch dûvodû, proç chodit do kina a ki-

nokavárny. Ostatnê - je to po‡ád spole-

çenská událost. Aspoñ doufám.

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

PRO DOSPëLÉ

PRO DëTI

9- 17

Çt

zav‡eno

So

9- 11

Pá

Po - St
Çt

9- 17

Pá

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

Vÿstava Zma‡enéjaro

13 - 17

zav‡eno

13 - 17

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

11. ùt 9: 00 a 10: 15 hod.
Divadlo Trám
Divadlo Evy Hru¿kové:

O Popelce

P‡edstavení je urçeno pro dêti M¢ a niæ-

¿ích roçníkû Z¢.

Vstupné: 20,- Kç

Originální noviny, fotograe a dal¿í.

tel. 461 534 312

13. Çt 1 7: 30 hod. Koncertní sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

Asociace Brontosaura

Vÿstava fotograí od Radom
íra ¢me-

rala Portréty a akty æen
Vÿstavajeinstalována v çajovémklubu, ale

tel. ç. 723 176 873

http://sybronto. unas.cz

e- mail: brontosy @seznam.cz

je otev‡enai v otevíracích dobách Nadaçního domu.

Çajovÿ klub pro mládeæ i dospêlé

je otev‡en od úterÿ do soboty vædy od
16: 00- 21: 00 hod. Kou‡ení není dovoleno. Tê¿í me se na Va¿i náv¿têvu.

B‡i¿nítance pro zdraví æen se konají
vædy v úterÿ od 19: 00 - 21: 00 hod.

VI I

ZU¢ SVITAVY

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

Pêtat‡icetileté vÿroçí od událostí roku 1968.

Vÿpûjçní hodiny :

Po- St

st rana

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

15. So

Vÿlet do Brna

Program: náv¿têva sbêratelské burzy rûz-

nÿchoborû, Moravské muzeuma botanická

zahrada.

P‡ihlásit seje t‡eba do 7. 11. 2003.

20. Çt 18: 30 hod. Nadace Josefa Plívy

59. cestovatelskÿ veçer

s Mgr. Milanem Michalski mz Çeské T‡e-

Dûm dêtí a mládeæe Paleta

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

1. So 8: 00 hod. DDM

Zamykání vody - zamykání Orlice,

sjezd ‡eky z Tÿni¿tê nad Orlicí do T‡ebechovic.

Poplatek 150,- Kç

Informace p. Kuçera
8. So Prezentace od 8: 00 hod.

O nejlep¿í plastikovÿ model
- ve‡ejná soutêæ, kategorie 1/ b, 1/c

Informace p. Uher

8. So 9: 00 hod. DDM

Coje I NTERNET - první seznámení
Informace p. Uher

8. So 8: 30 hod. DDM

Mêstská soutêæ

v tvorbê wwwstránek
Informace p. Uher
15. So

Zájezd na dálkovÿ pochod

Çvachtaçka

do Æâáru nad Sázavou, p‡eprava vlastní mi

auty, bliæ¿í informace p. Hábík
15. So Sraz v 9: 00 hod.

Tajúplnÿ vÿlet II.

Automobilovÿ rodinnÿ vÿlet do neznáma.

P‡ihlá¿ky do 5. 11. 2003 p. Uher

22. So

Bazar zi mních pot‡eb
a POUZEsportovního obleçení

P‡íjemvêcí: 21. 11. od 15: 00- 17: 00 hod.
Vÿdej vêcí : 24. 11. od 15: 00- 17: 00 hod.
Bliæ¿í informace p. Macková

bové ve vyprávêní a videoprojekci z raftu

alezení ve st‡ední m Norsku.

27. Çt 1 7: 00 hod. Nadace Josefa Plívy

Setkání pêstitelû exotickÿch

rostlin

Urçeno pro ¿irokou ve‡ej nost, pêstitele

a v¿echny, kte‡í se zají mají o pêstování
okrasnÿch rostlin.

Promítání videa: Botanickázahrada v Dráæ-

âanech.

Junák

27. Çt 1 7: 00 hod. DDM

Mêstské m
istrovství v uzlování

st‡edisko Svitavy

- 8. roçník, informace p. Kuçera
29. So 10: 00 - 12: 00 hod.

Keram
ické dopoledne
pro ve‡ejnost

Cena za 1 úçastníka çiní 30,- Kç
Informace p. Macková
29. - 30. So, Ne

Dvoudenní vÿjezd klubu
Korálkování do Louçné nad Desnou.

P‡ihlá¿kydo 21. 11. 2003, informace p. Uher

LISTOPAD - p‡ipravujeme:

Intenzivní kurz anglickéhojazyka

zamê‡enÿ na komunikaci a poslech. Celkemv deseti soust‡edêních(pátek 4 hod.,
sobota 8 hod.) a to 1x za 3 tÿdny, po dobu
20tÿdnû, celkem120 vyuçovacích hodin.
Lektor - uçitel st‡ední ¿koly, absolvent roçního studijního pobytu v USA. Informaçní
schûzka a ukázková hodina probêhne ve
çtvrtek 30. 10. 2003 v DDMv 16: 30 hod.
Bliæ¿í informace- vyuçující p. Ond‡ej Komûrkatel. 732 418 174. Cena: 6. 000,- Kç

vás zve...

P‡edstavte si ten nejvêt¿í stanovÿtábor na

svêtê. Malé mêsto set‡iceti tisíci obyvate-

li. Nechybêjí nemocnice, banky, prádelny,

restaurace, pûjçovna kol, kavárny. Oby-

vatele pocházející ze sto padesáti ze mí

obleçte do ko¿il pískové nebo khaki barvy

s nezbytnÿm¿átkemkolem krku, na obli-

çeje vykreslete nes mrtelnÿ ús mêv. A máte

jamboree. Na p‡elomuroku 2002/2003 se
sjeli skauti z celého svêta do Thajska.

Vtomto svêtovémskautskémtábo‡e bylo
moæno potkat i nêkolik desítek Çechû.

Nêkolik z nic zamí‡í bêhemlistopadui do

Svitav. P‡ijâte posedêt, prohlídnout si fo-

tograe Jana ¢ibíka, poslechnout si vyprávêní p‡í mÿch úçastníkû. Vez mête své dêti

s sebou, pozvête p‡átele a proæijte p‡íjemnÿ veçer ve spoleçnosti skautû.

Diashowse uskuteçní v pátek 14. 11.

v divadle Trám
.

Zaçátekje v 19 hodin, vstupnéje dobrovolné.

st rana
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KINO VESMïR

1 7. Po

USA 2003
W
ill Smith a Martin Lawrence - ¿ílení poldové versus

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.
1. - 2. So, Ne

15: 00 hod.

Harry Potter a Taje mná ko mnata

USA, GB 2002
Druhÿ díl l mové adaptace kultovní ‡ady J. K. Row-

lingové. ¢kolní rok v Bradavicích právê zaçíná!
Reæie: Chris Columbus

Vstupné: 35,- Kç

dabováno

1. So

Sexuální rekonstrukce

161 min.
19: 30 hod.

USA, GB, Francie 2002
Co ze sebe nechá muæ udêlat, kdyæ miluje. Láska- sex

- umêní. Milostnÿ p‡íbêh.

od 15 let

titulky

2. - 5. Ne, Po, ùt, St

96 min.

19: 30 hod.

Æelary

ÇR, Rakousko, SR 2003
Krutÿ p‡íbêh nêæné lásky. Vesnické drama, balada

o vztahu dvou naprosto odli¿nÿch lidí ve váleçnÿch

letech 1943- 1945.

V hlavníchrolích: Aña Geislerová a György Cserhal mi.

Vstupné: 70,- Kç

150 min.

6. - 7. Çt, Pá

19: 30 hod.

Chladnokrevnê

USA, Kanada, SRN 2003
Elegantní hra vel mistrû podrazû. Ranovaná hra s dû-

vê‡ivostí, spolehlivostí aloajalitou se mêní ve s mrtící

souboj. Kri minální thriller.
Reæie: James Foley

Reæie: Michale Bay

Vstupné: 60,- Kç

titulky

18. ùt

146 min.
19: 30 hod.

Chtíç

Francie 2002
Vêci ne‡estné atajné. Erotickÿthriller o moci a vá¿ni.

Scéná‡ a reæie: Jean- Claude Brisseau
19. St

od 15 let

titulky

Fil movÿ klub:

od 15 let

titulky

8. - 9. So, Ne

98 min.

19: 30 hod.

Liga vÿji meçnÿch

19: 30 hod.

Polsko 2001
Angelus
Skuteçnÿmi událost mi inspirované p‡íhody skupiny

hornoslezskÿch haví‡û, kte‡í se snaæí duchovní mi si-

lami zachránit svêt. Metafyzická komedie.
Reæie. Lech J. Majewski

od 15 let

titulky

106 min.

20. - 22. Çt, Pá, So

19: 30 hod.

Kill Bill

USA 2003
Byl tojejí svatební den a oni seji pokusili zabít. Po pêti

letech kómatuse Nevêsta vydává na cestu pomsty. Uma

Thurmanová v krvavé lázni roku! Nejlep¿í kung-fu l m

v¿ech dob v reæii Quentina Tarantina. První çást.
Vstupné: 70,- Kç

od 15 let

23. - 24. Ne

titulky

1 7: 00 a 19: 30 hod.

Po

19: 30 hod.

Bláznivá ¿kolka

USA 2003
Eddie Murphy vychovatelemproti své vûli. Komedie.

Reæie: Steve Carr

Vstupné: 55,- Kç

dabováno

25. ùt

92 min.
19: 30 hod.

Zloçin pátera Amara

Mexiko, ¢panêlsko, Argentina, Francie 2002
Vy, kdoæjste bez viny, hoâte kamenem. Psychologické

USA, SRN, GB 2003
Lovec. Vêdec. ¢pión. Upírka. Nes mrtelnÿ. Netvor.

drama. Sexualita potlaçená kvûli vêrouce.

odváælivcû se snaæí v roce 1899 zachránit svêt.

Vstupné: 55,- Kç

Reæie: Stephen Norrington

26. St

Neviditelnÿ. Fantastickÿ dobrodruænÿ l m. Hrstka

V hlavní roli: Sean Connery.
Vstupné: 55,- Kç

titulky

10. - 11. Po, ùt

110 min.
19: 30 hod.

¢panêlsko 2003
Blbci v akci
Jedenje blbec a druhÿ idiot. Smrtelná kombinace.

Kdyæ mûæe¿ um‡ít dnes, neodkládej to na zít‡ek. Bláz-

nivá komedie.

Reæie: Javier Fesser

Vstupné: 55,- Kç

dabováno

12. St

105 min.
19: 30 hod.

Loupeæ poitalsku

USA 2003

Naprosto dokonalá krádeæ, ale... Kri minální akçní l m.

Loupeæ pohádkového pokladu v Benátkách.

Hrají: Edward Norton, Donald Sutherland a dal¿í

Reæie: F
. Gary Gray

Vstupné: 50,- Kç

od 12 let

titulky

13. - 16. Çt, Pá, So, Ne

Jedna ruka netleská

108 min.

19: 30 hod.

Reæie: Carlos Carrera

15. - 16. So

Ne

Çert ví proç

120 min.
1 7: 00 hod.

15: 00 a 1 7: 00 hod.

ÇR 2003
Do zemê krále Dobromila se zaçne vkrádat moc pekla

a kdyæ je nejhû‡, objeví se veselÿ snílek Filip... Romantická pohádka.

Reæie: Roman Vávra

Vstupné: 55,- Kç

100 min.

19: 30 hod.

leçenského postavení ve ¿panêlské provincii 90. let.
Reæie: Bigas Luna

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

94 min.

27. Çt

19: 30 hod.

Zkurvená existence

GB 2001
Kaædá minuta mûæe bÿt tvou poslední. Çerná komedie

P‡íbêh o slávê, honbê za kariérou a následné deziluzi...

Scéná‡ a reæie: Stephen Norrington
Vstupné: 55,- Kç

od 15 let

titulky

28. - 29. Pá, So

104 min.

19: 30 hod.

Ka¿lu nalásku

USA, SRN 2003
Vtipné h‡íçky a slovní s meçe pronásledují casanovu

Catche. Romantická retrokomedie. New York 1962...

Renée Zellwegerová a Ewan McGregor v hlavníchrolích

30. Ne

od 15 let

119 min.

kou zobrazuje labyrint vá¿ní mezi lidmi rûzného spo-

od 15 let

Reæie: Peyton Reed

titulky

94 min.
19: 30 hod.

Pianista

Francie, Polsko, SRN, GB 2002
Hudba byla jeho vá¿ní. P‡eæití byl jeho mistrovskÿ

kousek. Drama æidovského klavíristy v Polsku vle-

tech 1939- 1944. 3 Oscary!
Reæie: Roman Polanski

Vstupné: 55,- Kç

od 12 let

titulky

Prosinec 2003:

1. - 2. Snowbordista

3. - 4.

Mûj æivot bez tebe

5. - 6. Æivot Davida Galea

4. - 5. ùt, St

13: 15 hod.

Z pekla ¿têstí
90 min.
Vstupné: 20,- Kç

pro ¿kolní druæiny

1 0. - 13. Po- Çt

8: 15 a 9: 45 hod.

Prasátko ajeho velkÿ p‡íbêh
ani movanÿ 74 min.
Vstupné: 25,- Kç

urçeno pro M¢ a 1. stupeñ Z¢

18. - 19. ùt, St

8: 15 a 11: 00 hod.

Pianista

149 minut
Vstupné: 30,- Kç

urçeno pro 2. stupeñ Z¢ a S¢

25. - 26. ùt, St

Princezna ze m
lejna 2
110 minut
Vstupné: 20,- Kç

149 min.

13: 15 hod.

pro ¿kolní druæiny

KINOKAVÅRNAGALAXIE
1. So

tel.: 602 969 647

K
inokavárna nehraje

2. - 5. Ne, Po, ùt, St

Æelary

Vstupné: 70,- Kç

6. - 7. Çt, Pá

20: 00 hod.

ÇR, Rakousko, SR 2003
150 min.
20: 00 hod.

Chladnokrevnê

USA, Kanada, SRN 2003
od 15let
titulky
98 min.

Vstupné: 60,- Kç

8. So 20: 00 hod.

Liga vÿji meçnÿch
Vstupné: 55,- Kç

11. ùt

USA, SRN, GB 2003
titulky
110 min.
20: 00 hod.

Blbci v akci

¢panêlsko 2003
dabováno
105 min.

Vstupné: 55,- Kç

¢panêlsko 1992
Provokativní milostné drama, které s ironickou nadsáz-

Ji‡í Macháçek, Ivan Trojan, Marek Taclík a dal¿í
Reæie a produkce: David Ond‡íçek

titulky

¢unka, ¿unka

Vstupné: 50,- Kç

nální mi prvky a s detektivní zápletkou.

od 15 let

Fil movÿ klub:

ÇR 2003
Chcete ochutnat nêco nového? Çerná komedie s kri mi-

Vstupné: 70,- Kç

115 min.

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

Scéná‡ a reæie: Neil LaBute

Vstupné: 60,- Kç

drogová mae. Akçní komedie.

Vstupné: 55,- Kç

Filmy pro ¿koly:

19: 30 hod.

M
izerovéII.

tel.: 461 531 446

Vstupné: 55,- Kç

li st op a d 2 0 03

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

12. - 13. St, Çt

20: 00 hod.

Loupeæ poitalsku
Vstupné: 50,- Kç

od 12 let

titulky

14. - 16. Pá, So, Ne

20: 00 hod.

Jedna ruka netleská
Vstupné: 70,- Kç

ÇR 2003
120 min.

od 15 let

15. So

15: 00 hod.

Çert ví proç

ÇR 2003
100 min.

Vstupné: 55,- Kç

18. - 19. ùt, St

Chtíç

Vstupné: 55,- Kç

USA 2003
108 min.

20: 00 hod.

od 15 let

Francie 2002
titulky
115 min.

20. - 22. Çt, Pá, So

Kill Bill

Vstupné: 70,- Kç

20: 00 hod.

USA 2003
titulky

od 15let

24. Po

Bláznivá¿kolka
Vstupné: 55,- Kç

20: 00 hod.

USA 2003
92 min.

dabováno

25. - 26. ùt, St

Zloçiny pátera Amara

20: 00 hod.

Mexiko, ¢panêlsko, Argentina, Francie 2002
Vstupné: 55,- Kç
od 15 let
titulky
119 min.

27. Çt

Zkurvená existence
Vstupné: 55,- Kç

od 15 let

28. - 29. Pá, So

Ka¿lu nalásku
Vstupné: 50,- Kç

2.

3. - 4.

20: 00 hod.

titulky

20: 00 hod.

USA, SRN 2003
titulky
94 min.

Prosinec 2003

Snowbordista

GB 2001
104 min.

Mûj æivot beze mê

