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Tipy měsíce

Ticho pro klarinet  
s hudbou ex-primátora

Po jedenácti původních sbírkách veršů 
vydává Lydie Romanská knihu čtyř próz, 
kterou pojmenovala natolik poeticky, že byl 
nutný podtitul – Příběhy poznamenané Os-
travou.   

Tato kniha nazvaná Ticho pro klarinet byla 
oceněna třetím místem v zatím unikátní literární 
soutěži „Ostrava-město v pohybu“, která byla 
vyhlášena v roce 2006.      

V  klubu Boomerang na Stodolní ulici v Os-
travě uvede Ticho pro klarinet významný spi-
sovatel žijící v Ostravě, autor několika románů, 
povídkových knih a televizních či rozhlasových 
her, Miroslav Stoniš.

Ukázky z knihy bude číst autorka s básníkem 
Lukášem Bártou a hercem Národního divadla 
moravskoslezského Romanem Harokem. 

A pozvala si hosta. Je jím bývalý ostravský 
promátor ing. Aleš Zedník, který představí své 
nové autorské CD nazvané Těžká hodina se 
skladbami na verše stejnojmenné básnické 
sbírky proletářské poezie Jiřího Wolkra. Za-
tímco CD bude předmětem losovaného daru, 
knížku Ticho pro klarinet bude možno na místě 
zakoupit.
Klub Boomerang, Stodolní ulice Ostrava,  
15. 5. 2007 v 19 hod., 596 121 342, boome-
rang@zulu.cz 

Festival amatérských  
divadel Maják 

14. – 20. 5. přivítá Ostrava pestrou společ-
nost amatérských divadel, která se v tomto 
čase do města sjíždějí již podeváté. 

Hrát se bude tradičně na několika místech 
centra, především v Klubu Atlantik, kde akce 
začíná slavnostní vernisáží obrazů Alexandra 
Onishenka (Nový impresionismus aneb tajem-
ství černého plátna) za asistence recesistů ze 
studentského souboru Lípa slezská, pak napří-
klad na Jiráskově náměstí (Kuřím rynku), v Di-
vadelním klubu DJM, Janáčkově konzervatoři 
a pokud bude příznivé počasí, zaplní herci i pro-
stor za Novou radnicí (Komenského sady). 

Podrobný program na straně 4 – Klub Atlantik.

Literární hvězda 
Fulghum v Librexu

V š e c h n o , c o 
opravdu potře-
buji znát, jsem se 
naučil v mateř-
ské školce - kdo 
by neznal tuto 
půvabnou kníž-
ku (nebo aspoň 
její zajímavý ná-
zev), která v roce 
1988 okamžitě 
autora proslavila 
(14 milionů knih 
prodaných v 93 
zemích celého 
světa). Jeho fejetony popisují život, maličkosti, 
které ten život tvoří. To, co se týká všech společ-
ně, ale každého zvlášť. Robert Fulghum je člo-
věk mnoha povolání a schopností. Má několik 
vysokoškolských diplomů, ale mluví o sobě jako 
o samoukovi, jehož něčemu naučila teprve ško-
la života. Dům knihy LIBREX má tu čest tohoto 
světoznámého spisovatele uvítat ve středu 2. 5. 
2007 v době od 10 do 13 hod., kdy proběhne 
beseda a autogramiáda.
Dům knihy LIBREX, Smetanovo nám. 8. 
Ostrava tel.: 596 117 676, www.librex.cz

Ženské portréty Tarase 
Kuščynského Galerii 7

Taras Kuščynskyj se narodil 25. 5. 1932 
v Praze. Výstava v Ostravě připomíná autora, 
který zásadním způsobem ovlivnil portrétní 
a reklamní fotografie v Československu.

Dětství prožil Kuščynskyj v divoké přírodě na 
Zakarpatské Ukrajině, kde jeho rodiče učili na 
venkovské škole. Střední vzdělání dokončuje 
opět v Praze, zde také  vystudoval Architekturu 
na ČVUT. 

Projektování ho nebaví, věnuje se fotografii -
amatérsky již  od dětství, profesionálně od svých 
30 let. Začínal fotografováním spolužáků, později 
přírodu, zároveň celý život fotografuje ženy, které 
velmi ctí a obdivuje.

Za svého života se zúčastnil mnoha skupino-
vých i samostatných výstav v Čechách i ve svě-
tě, získal několik významných ocenění. Umírá na 
rakovinu 27. 1. 1983.

Sám píše: „Naším nejkrásnějším darem od pří-
rody je láska, a láska je touha po kráse, jak říkal 
již dávno Torgliato Tasso. Mým přáním je hledat, 
zachycovat a rozdávat právě krásu Vám všem, 
kteří se na mé fotografie díváte. Budu rád, když ve 
shonu každodenního života alespoň na chvíli po-
stojíte a trochu si u mých fotografií odpočinete.“

Výstavu zahájí paní Alena Kuščynská, vdova 
po autorovi, 22. května v 17 hodin.        

Otevřeno bude do 22. 6., Po - Pá: 10 – 17 h.
Galerie 7, ul. Chelčického 7,  702 00  Ostrava, 
+420 596 121 937, www.galerie7.cz

Poslední představení 
Svatby v Aréně

6. května uvede Komorní scéna Aréna na-
posledy hru polského spisovatele a dramati-
ka Witolda Gombrowicze s názvem Svatba. 
Derniéra dramatu začíná v 18.30 hod.

Witold Gombrowicz patří k předním postavám 
polské avantgardy. Za svůj román Kosmos byl 
v roce 1965 nominován na Nobelovu cenu za 
literaturu. Kromě prozaických děl je autorem tří 
her, z nichž nejzávažnější, i když také nejobtíž-
nější je Svatba, kterou Komorní scéna Aréna 
prezentuje jako „Hamletův návrat ve snu vojáka 
druhé světové války“. 

Gombrowicz začal hru psát koncem války, kdy 
pobýval v exilu v Buenos Aires ve vzdálené Ar-
gentině. Podle jeho vlastních slov si jako vzor 
vybral právě Fausta a Hamleta, protože chtěl 
vytvořit geniální drama, ovšem zároveň jako pa-
rodii vysoké formy. Chtěl ukázat „lidstvo v jeho 
přechodu od božího náboženství k náboženství 
lidskému“ a „strach a hrůzu člověka před dobou, 
kdy on sám bude bohem a pánem“, tedy nový 
svět zbavený boha a vytvářený lidským jedincem, 
který je opojen svou mocí a snaží se ovládnout 
ostatní. Na scéně se proplétají sen a skutečnost, 
realita a fantazie, výsledná tragika dramatu je vy-
ústěním nepředvídatelných změn v duši člověka, 
jehož nově vzniklá skutečnost ničí. 

Režisérem inscenace a zároveň autorem vý-
pravy, jejíž střídmost umocňuje vývoj vztahů 
a událostí na jevišti, je Janusz Klimsza, hra byla 
nastudována v překladu Ireny Lexové. V hlav-
ních rolích se představí Pavel Cisovský jako 
Hynek (Otec a Král),  Michal Čapka – Jindřich 
(Syn a Kníže), Albert Čuba jako Vláďa (Přítel 
a Dvořan) a Zdena Przebindová j. h. nebo Dana 
Fialková v roli Kateřiny (Masky a Královny).

Komorní scéna Aréna, 28. října 2 u Sýkorova 
mostu, Ostrava, 595 155 595, 
www.divadloarena.cz

Paní Marjánka, matka 
pluku u Myrona

Klasické dílo z doby českého národního 
obrození, které mělo ve své době velký 
význam pro udržení českého jazyka v pově-
domí lidí, se znovu objeví na scéně činohry 
Divadla Jiřího Myrona. 

Původní příběh napsaný zakladatelem mo-
derního českého divadla a tvůrcem národní 
hymny Josefem Kajetánem Tylem doplnil skvě-
lou hudbou Václav Trojan – mnohé melodie už 
doslova zlidověly.

Samotný J. K. Tyl hrál v prvním představení 
v roce 1845 Sekáčka, hlavní roli tehdy ztvárnila 
autorova manželka Magdalena Forchheimová.

O oblibě Trojanovy a Tylova Paní Mariánky 
u ostravských diváků svědčí skutečnost, že ji 
operetní soubor uvádí již po třetí: poprvé v roce 
1960, poté 1975 a naposledy 1990.  

Režie i úpravy textu se ujala Gabriela Hauk-
vicová jako host, za dirigentským pultem bude 
stát Bohumil Vaňkát. V roli paní Marjánky se 
v alternaci představí Petra Langerová a Eva 
Zbrožková, další postavy ztvární například Pavel 
Liška, Martin Táborský j. h./Miroslav Urbánek, 
Miroslav Liška/Roman Harok. První premiéra se 
uskuteční v sobotu 12. května v 19 hodin, druhá 
o den později v 17 hodin.
Národní divadlo moravskoslezské,  
Čs. legií 148/14, Ostrava, www.ndm.czTaras Kuščynskyj: Schoulená

Tento snímek není ze cvičení hasičů, ale záběr 
z vystoupení ostravského Bílého divadla – před-
ní amatérské scény našeho regionu.

Lydie Romanská.               Foto: Eva Kotarbová

Divadlo
Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku

Dramatizace jedné z nejúspěšnějších čes-
kých komedií 70. let  - Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku - se ujalo Divadlo Petra Bezruče. Hru 
se stejným názvem můžete v premiérovém 
představení zhlédnout 18. května.

Děj bláznivé situační komedie, stejně jako kul-
tovního českého filmu, se točí kolem šeku na
milion dolarů, který převáží jistý James Porter. 
Do nelítostného boje dvou gangsterských band, 
které se snaží šek uloupit, je vtažen nic netuší-
cí plachý učitel Georg Camel, snažící se marně 
upoutat pozornost svých žáků – ti však dávají 
přednost komiksovému seriálu. Pan učitel náhle 
na každém kroku naráží na mrtvoly a kolem něj 
zuří nemilosrdná válka gangů. Nestačí se divit, 
co se kolem něj děje  – vždyť o něj dokonce jeví 
zájem krásné ženy, u nichž dříve neměl ani se-
bemenší úspěch...

Když se filmový režisér Oldřich Lipský s Milo-
šem Macourkem pustili do psaní scénáře podle 
detektivního románu jugoslávského spisovate-
le Nenada Brixiho Mrtvým vstup zakázán, měli 
v úmyslu napsat detektivní komedii. Pod ruka-
ma jim vznikla parodie ve stylu comicsového 
seriálu. Gejzír gagů, skvěle napsané dialogy 
i šťastně zvolené plejáda herců zajistily filmu,
jehož premiéra byla v roce 1970, trvalou oblibu 
diváků. O ni bude usilovat také divadelní dra-
matizace pod režijním vedením Jana Mikuláš-
ka, která se chce stát holdem nestárnoucímu 
vtipu Miloše Macourka. K úspěšnému uvedení 
na divadelní scénu by měl přispět typicky český 
situačně-absurdní humor  i zajímavé scénické 
a hudební efekty. 
Divadelní společnost Petra Bezruče, 
28. října 120, Ostrava, tel.: 596 618 363, 
www.bezruci.cz

 

Matka coby parafráze
Jan Antonín Pitínský: Matka. 1. premiéra 

26. 5. v 19 hodin, 2. premiéra 27. 5. v 17 ho-
din, Divadlo Antonína Dvořáka.

Pitínský patří k nejvýraznějším českým re-
žisérům a autorům. Jeho Matka je současně 
sociálním dramatem, neobyčejnou groteskou 
i pronikavým podobenstvím o dobrých úmys-
lech a špatných koncích. Svět, nabitý elektřinou 
blížící se revoluce, to je prostředí, v němž se 
hrdinové Matky pohybují. Svět, jehož tradice se 
hroutí a jejich zánik znamená také zánik těch, 
kdo na jejich dodržování založili svou existenci. 

Matka je svébytnou parafrází sociálních 
dramat. Se stejnojmennou hrou Karla Čapka 
nebo Maxima Gorkého má společný jen název  
a hlavní povahový rys: je osobou, která činí zá-
kladní  osudová rozhodnutí. Ale odlišuje ji celko-
vé pojetí: Pitínského matka je komedií. 

Text je napsán nádherným, svébytným a svě-
žím jazykem, který nejen prozrazuje autorovu 
neobyčejnou znalost nejrůznějších literárních 
stylů a jazykových prostředí, ale zásadní měrou 
se podílí na tajuplné a současně komické atmo-
sféře hry, kterou uvidíte v nastudování kmeno-
vého režiséra činohry NDM Radovana Lipuse.
Národní divadlo moravskoslezské,  
Čs. legií 148/14, Ostrava, www.ndm.cz

Kráska a zvíře u loutkářů
Divadlo loutek Ostrava je jedinou profesio-

nální scénou pro děti a mládež v moravsko-
slezském regionu. Denně hraje dvě předsta-
vení pro žáky mateřských a základních škol, 
některé tituly uvádí i pro starší studenty 
a dospělé. 

Tradicí se stala pravidelná nedělní představe-
ní pro děti  (i jejich dospělé).  K těm dosavad-
ním v letošní sezoně přibude inscenace Krás-
ka a zvíře. V první premiéře ji můžete navštívit 
v pátek 25. května v 17 hodin, druhá premiéra 
proběhne v neděli 27. 5. dopoledne v 10 hodin. 
Kráska a zvíře je určena dětem od osmi let.
Režie: Miro Duša j.h. a Petronela Dušová j.h.
Výprava, loutky a projekce: Miro Duša j.h.
Divadlo loutek Ostrava, Pivovarská 15, Os-
trava, tel. 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz
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Janáčkův máj
Mezinárodní hudební festival Janáčkův 

máj se bude v Ostravě letos konat již po 
dvaatřicáté. Třítýdenní svátek hudby bude 
zahájen v pondělí 21. května v 19.30 v Domě 
kultury města Ostravy Janáčkovou Synfo-
niettou v podání Národního symfonického 
orchestru Polského rozhlasu Katovice a po-
trvá až do 8. června. Nad letošním ročníkem 
Janáčkova máje převzal záštitu primátor 
města Ostravy.

Milovníci klasické komorní a symfonické hud-
by se mohou těšit hned na několik vynikajících 
orchestrů, k nimž patří Česká filharmonie, Ná-
rodní symfonický orchestr polského rozhlasu 
v Katovicích, Filharmonie Brno, Komorní filhar-
monie Pardubice, Filharmonie B. Martinů Zlín 
i Pražští symfonikové - orchestr FOK, samozřej-
mě nebude chybět domácí Janáčkova filharmo-
nie. Za dirigentským pultem se vystřídají Serge 
Baude, Petr Altrichter, Gabriel Chmura (zahájí 
Janáčkův máj úvodním koncertem), Zdeněk 
Mácal nebo Leoš Svárovský.

Koncerty se budou již tradičně konat v Domě 
kultury města Ostravy, Janáčkově filharmonii,
ale také v Divadle Antonína Dvořáka či v kos-
tele sv. Václava. Festival rovněž opět zavítá na 
Slezskoostravský hrad, kde v podání Janáčko-
vy filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila
zazní Orffovo oratorium Carmina Burana, jaz-
zový koncert s Borisem Urbánkem proběhne 
v Hornickém muzeu 
Landek.

Z bohaté nabídky 
koncertů lze uvést 
například pořad „Ob-
nov svou sílu, lásko“ 
– pásmo na věčné 
téma v hudbě, písních 
a sonetech W. Shake-
speara na Janáčkově 
konzervatoři v Ostra-
vě v úterý 22. května. 
Mezi interprety bude 
patřit harfenistka Kate-
řina Englichová a her-
ci Ondřej Kepka a Ta-
ťána Medvecká. Na 
stejném místě můžete navštívit koncert „Múzy 
mají mnoho tváří II“ -  pořad studentů a peda-
gogů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a žáků 
Múzické školy při Lidové konzervatoři v Ostravě 
se speciálním zaměřením na zdravotně postiže-
né děti a mládež (1. června).

Letošní festivalový ročník Janáčkova máje 
ozdobí několik významných interpretů: hvěz-

Státní mužský balet Valerije Michajlovské-
ho ze Sankt Petěrsburgu. Dům kultury města 
Ostravy – Divadelní sál, 12. 5., 19 hodin. Šo-
kující je i vstupné: od 550 do 1020 Kč.

Státní mužský balet Valerije Michajlovského 
z Sankt Petěrsburgu uvede představení „Muž & 
...”. Představuje se unikátní ruský baletní soubor 
složený pouze z mužů, kteří tančí na špičkách 
a uvádějí legendární ženské role z klasického 
baletního repertoáru. Sdělovací prostředky toto 
představení nazvaly „senzací sezony“ či „revo-
lucí ruského baletu“.

Newsweek: Atraktivní muži, kteří se na jevišti 
proměňují v subtilní, pružné a půvabné baletky 
v bílých sukénkách, upnutých korzetech, s na-
líčenými, hladce oholenými tvářemi. Kdyby tu 
nebyla skutečnost, že každý z nich má přes 
180 cm výšky a téměř atletickou postavu, diváci 
by jen stěží uvěřili, že postavy poletující nad je-
vištěm jsou muži.

Business & Baltia: Zdrženlivé dámy a pánové 
pištěli nadšením. Sólisté souboru ukázali, že 
skvěle ovládají baletní techniku a herectví. Ta-
nečníky na tak vysoké úrovni jsme v Rize nevi-
děli již dávno. 

Dům kultury města Ostravy, 28. října 124, 
Ostrava, tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Další akce v Domě kultury 
15. 5. Bratři Ebenové, 20 hodin
20. 5. Shirley Valentine aneb bláznivý útěk 

do krajiny za stěnou, 19 hodin
„Rada si tresnem pohár vína, keď varím, ste-

na, počuješ?“ začíná svoji one woman show he-
rečka Zuzana Kronerová, členka bratislavského 
divadla Astorka Korzo ´90. 

Shirley Valentine je úplně obyčejná žena po 
čtyřicítce. Kdysi se toužila vznášet v oblacích, 
teď nejčastěji sedí doma v kuchyni a mluví do 
zdi, protože s jejím manželem není řeč. O sexu 
ani nemluvě.

31. 5. Lenka Dusilová Band, 19 hodin
Koncert rockové básnířky a zpěvačky, která se 

věnuje hudbě už od dětských střevíčků. Začína-
la v legendárním pěveckém souboru Bambini di 
Praga a profesionální ostruhy získala při spolu-
práci s Davidem Kollerem a kapelou Lucie. Své 
první sólové album „Spatřit světlo světa“ natočila 
v roce 2003, za své o dva roky později vydané 
CD „Mezi světy“ získala sošku Anděla, přičemž 
Akademie české populární hudby ji současně 
označila za nejlepší zpěvačku roku.

Protagonisté baletní  
revoluce šokují

Kulturní akce
da world music, 
portugalská zpě-
vačka Mariza, 
vystoupí v Di-
vadle Antonína 
Dvořáka 5. červ-
na. Zpěvačka 
navštívila Ostra-
vu už před dvě-
ma lety. Mariza 
zazpívá ve sty-
lu fado – stylu, 
který zosobňuje 
dlouholetou tra-
dici portugalské 
lidové hudby 
a poezie.

K hvězdám 
festivalu bude 
patřit jeden z nejvyhledávanějších soudobých 
houslistů, Gidon Kremer, který s orchestrem 
Kremerata Baltika uvede díla Čajkovského, 
Šostakoviče a také upravené skladby na téma 
jaro. Koncert se koná 29. května v Domě kultu-
ry města Ostravy.

Velice osobitou „rekonstrukci“ jedné z veřej-
ných lekcí zpěvu, které počátkem 70. let dá-
vala světoznámá  pěvkyně Maria Callasová na 
prestižní newyorské Juilliard School vybraným 
žákům, představí 4. června divadlo Komorní 
Fidlovačka Praha v sále Janáčkovy konzerva-
toře Ostrava. Postavu Marii Callasové, která 
zemřela před třiceti lety v Paříži a které byla 
letos v únoru udělena čestná cena Grammy za 
celoživotní dílo in memoriam, ztvární herečka 
Eliška Balzerová.

Květnový program: 
21. 5.  19.30 DKMO - úvodní koncert
22. 5.  Janáčkova konzervatoř 19.30 – Obnov 

svou sílu, lásko
23. 5. DKMO 19.30 hod. – Věčná krása houslí
24. 5.  Janáčkova konzervatoř, 19.30 – Promě-

ny smyčcového kvarteta
27. 5. DKMO 19.30 – Poklady ruské hudby
29. 5. DKMO 19.30 – Gidon Kremer
30. 5.  DKMO 19.30 – Když mistr interpretuje 

mistry
Více informací na www.janackuvmaj.cz

Studenti 6. ročníku Dramatického umění se 
představí třemi historickými příběhy z pera 
Oldřicha Daňka.

V sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě se 
v pátek 4. května v 18.30 uskuteční premiéra hry 
Oldřicha Daňka „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se 
původně zdálo“.

V režii pedagoga 6. ročníku Josefa Nováka – 
Wajdy se představí dva letošní absolventi: Jana 
Vančatová a Vladan Hýl. K dobrému výkonu jim 
partnersky pomohou studenti 6. ročníku Taneč-
ní školy a Míša Riedlová, která na konzervatoři 
studuje pátým rokem pod pedagogickým vede-
ním paní profesorky Hany Hradilové – Zlámalové 
operní zpěv.

Hra ostravského rodáka, dramatika, spisovate-
le, režiséra a scénáristy Oldřicha Daňka vznikla 
v roce 1983. Byly to čtyři historické příběhy, dia-
logy muže a ženy.

Studenti budou hrát příběhy pouze tři, a to: Pří-
běh athénský, Příběh uherský a Příběh flander-
ský. Jana Vančatová si zahraje athénskou hetéru 
Fryné a anglickou královnu Filipu Henegavskou, 
Míša Riedlová abatyši kláštera dominikánek Alž-
bětu Uherskou a Vladan Hýl jim bude sekundo-
vat v postavách venkovana Teukra, uherského 
krále Ladislava IV. a kronikáře Jeana Froissarta. 
V roličkách vojáků, tanečnic a dvorních dam pak 
celý 6. ročník Taneční školy.

Program a plakát navrhla mladá výtvarnice Ve-
ronika Čašová, hudbu vybral David Schreiber.

Reprízy jsou naplánovány na čtvrtek 10. květ-
na a úterý 29. května vždy v 18.30. Derniéra 
představení pak bude 16. června na Ostravském 
hradě.
Janáčkova konzervatoř, Českobratrská 40, 
701 62 Ostrava-Moravská Ostrava, tel.:  
596 112 007, 596 111 441, www.jko.cz

Zdaleka ne tak ošklivé 
absolventské představení

Divadlo

Komedii Carlo Goldoniho Poprask na laguně hrají studenti Janáčkovy konzervatoře 16. května 
v 18.30 hod.

Harfenistka Kateřina Englichová

Veronika Hajnová /alt/ 
bude zpívat v Poctě 
Leoši Janáčkovi

Klavírní hvězda Boris Giltburg z Moskvy vystou-
pí v Pokladech ruské hudby

Kateřina Váchová /klarinet/ 
bude hrát společně s Alexan-
der string quartetem z USA

Lenka D
usilová
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Výstavy Kulturní akce

Dětem

I070503

do 11. 5.  Pavel Nešleha (1937 – 2003) Z foto-
grafických cyklů. K nedožitým sedmdesá-
tinám prof. Pavla Nešlehy vystaven výběr 
z fotografické tvorby. 

14. 5. – 1. 6.  Diplomové práce studentů Insti-
tutu pro umělecká studia Ostravské uni-
verzity – 10. ročník výstavy

Výstavní prostory II. NP
do 18. 5.  Jan Samek. Ostravský malíř, absolvent 

AVU u prof. Součka a Koláře.

Sokolská 26, 701 42  Ostrava
tel.: 596 138 937, www.ckv-ostrava.cz

otevřeno pondělí až pátek 10.00 – 17.00 hod.

Výstavní síň 
Sokolská

  2. 5.  Peter Lipa Band. Blues.
  3. 5.  Combo Zbyška Brzusky. Swing.
  4. 5.  Drive Wave. Jazz.
  5. 5.  Jednoduše. Koncert ostravské kapely.
  7. 5.    Voctail – vokální jazzový kvintet. V 19.00 h.
  9. 5.  Scorpions. DVD projekce
14. 5.   Tomáš Matonoha – Všichni moji hrdinové. 

Autorské představení známého komika,  
série skečů z pořadů HBO „Na stojáka“.  
Pořádá klub Atlantik

17. 5.   Dana Vrchovská & Jiří Urbánek Band. 
18. 5.  The Gizd Q. Jazz.
19. 5.  Klipr. Koncert ostravské kapely.
22. 5.   Fred Wesley Funk Band. Festival Ostrava 

Jazz Night. Koncert v klubu Fabric, začátek 
ve 21.00 hod. 

23. 5.   Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan 
Hrubý. Koncert                        

23. 5.   Revelation. Koncert v klubu Fabric,  
začátek ve 20.00 hod.

24. 5.  Old Blues Company. Blues.
24. 5.    Buty – Jukebox 07. Koncert v klubu  

Fabric, začátek ve 20.00 hod
25. 5.  Windy. Koncert.
26. 5.   LR Cosmetic Big Band Edy Šurmana. 

Swing, začátek v 19.00 hod.
30. 5.  Nick Cave. DVD projekce.
31. 5.  Boris Band Combination. Jazz.

Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 936
Začátky pořadů ve 20 hodin, pokud není uvedeno jinak.

Klub Parník

Fred Wesley Funk Band 
(USA) v klubu Fabric

Fred Wesley – trombone & vocals, Ernie 
Fields Jr – tenor saxophone, Gary Winters – 
trumpet, Reggie Ward – guitar, Peter Madsen 
– keyboards, Dwayne Dolphin – bass, Bruce 
Cox – drums.

Trombonista Fred Wesley přijede poprvé do 
Ostravy a ukončí jarní část jazzového festivalu 
Ostrava Jazz Night. Spolu s ním se také 
představí kapela s dechovou sekcí, která roky 
provázela nedávno zesnulého Jamese Browna. 
Jeho kvalit také využili  Monkey Business, kde 
aranžoval dechovou sekci na jejich debutovém 
albu Why be IN when you could be OUT. 
Dlouholetý spoluhráč Maceo Parkera zahraje 
funk, který bezpochyby roztančí celý Fabric.
Klub Fabric 22. 5. ve 21 hodin.

Celé Česko čte dětem
Již podruhé se Dům 

knihy LIBREX zapojí do 
významného projektu 
Celé Česko čte dětem. 
Tentokráte přijal pozvání 
velice známý a populární 

spisovatel pan Michal Wievegh, který 15. 5. 
bude od 16 hod. číst pohádky. Cílem projektu je 
vrátit děti i rodiče ke knize, snaha obnovit dobrou 
tradici - číst dětem aspoň 20 minut denně. Pak 
bude následovat beseda a autogramiáda.

Michal Wievegh vystoupí i v kavárně Klubu 
Atlantik v 18 hodin.

Pohádky z růžové stráně
Marie Šulcová se narodila se 6. 8. 1986 

v Esini u Užhorodu, nyní žije v Praze. Část 
svého dětství strávila v Chýších na Karlovarsku, 
kde čerpala námět ke své první knize o Karlu 
Čapkovi. Mezi její bohatou tvrobu patří i díla pro 
nejmenší čtenáře - Pohádky z pařezu a nedávno 
vydaná kniha Pohádky z růžové stráně. A právě 
tuto knihu 30. 5. v 17 hod. v Domě knihy LIBREX 
slavnostně pokřtíme. Pozvání přijal ing. Vladimír 
Lažanský - nynější majitel po restituci vráceného 
zámku v Chýších, a Monika Žídková - Miss 
Europe a čestná občanka obce Kravaře, odkud 
je nakladatelství, které půvanbou pohádkovou 
knížku vydalo.
Dům knihy LIBREX, Smetanovo nám. 8, 
Ostrava   tel. 596 117 676, www.librex.cz

Německo mezi řádky 2 
– ne v Českém rozhlase

David Štáhlavský napsal druhý díl připra-
vované „německé“ trilogie, tentokráte o Ba-
vorsku, Bádensku - Württembersku, Hesen-
sku, Porýní - Falc a Sársku.

Jeho vyprávění 
o zemi, kde něko-
lik let působil jako 
zpravodaj Čes-
kého rozhlasu, 
vychází z osob-
ních zkušeností. 
Kromě toho však 
kniha přináší řadu 
cenných informa-
cí o přírodních 
p o d m í n k á c h , 
historii i aktuální 
hospodářské situ-
aci zmiňovaných  
regionů. Může se 

proto stát užitečným pomocníkem pro všechny, 
kteří chtějí lépe poznat našeho bezprostředního 
souseda ať už jako turisté nebo ze studijních či 
pracovních důvodů. 

Na shledanou, tentokráte ne na vlnách Čes-
kého rozhlasu, ale v Domě knihy LIBREX, se 
těší zahraniční zpravodaj David Šťáhlavský, 
který bude 22. 5. od 17 hodin besedovat s ná-
vštěvníky a podepisovat uvedenou knihu.
Dům knihy LIBREX, Smetanovo nám. 8, Os-
trava  tel. 596 117 676, www.librex.cz

Další akce v Librexu
2. 5. - 16.30 - DOCEO - D. A. Červenka - bese-
da o mezilidských  vztazích
9. 5. - 17.00 - Martin Daneš - politolog, novinář, 
spisovatel - beseda a autogramiáda
16. 5. - 16.00 - Polský stůl - setkání milovníků 
polské kultury a polského jazyka
17. 5. - 17.00 - PhDr. Jiří Jurok (Muzeum Nový 
Jičín) - Přínosy, struktury a osobnosti husitské-
ho hnutí - křest knihy a autogramiáda
23. 5. - 17.00 - Markéta Hejkalová - Fin Mika 
Waltari - křest knihy (křtí mgr. Jan Dlask - UK 
Praha a ing. Michal Stanovský - šéfredaktor Se-
verských listů)
29. 5. - 17.00 - Karin Pavlosková - Drama 
mezi oceány - beseda s odvážnou cestovatel-
kou - mořeplavkyní, promítání fotografií, auto-
gramiáda

Symboly Leonarda da Vinci
Kulturní asociace Nová Akropolis pořádá 

ve středu 16. května v 19 hod. přednášku 
MISTŘI RENESANCE.

Přednáška bude pojednávat o renesanci jako 
znovuzrození antických ideálů. Posluchači 
se dozví více o významných renesančních 
postavách, kterými jsou Leonardo da Vinci 
a Sandro Boticelli. Mimo jiné se bude hovořit 
také o symbolickém významu uměleckých děl 
těchto autorů.
Nová Akropolis 28. října 8 (u Sýkorova 
mostu), Ostrava
Více na www.akropolis.cz, přihlášky na 
adrese: ostrava@akropolis.cz 

Historik Bořivoj Čelovský 
a jeho literární přátelé

V Ostravském muzeu byla v sobotu 20. 
dubna 2007 otevřena výstava se zajímavým 
názvem: Bořivoj Čelovský a jeho literární 
přátelé (nar. 1923 v Heřmanicích  u Ostravy, 
místa působení: Opava, Praha, Innsbruck, 
Paříž, Ottawa).

V podstatě jde o výstavu knih, které vznikly 
v důsledku jistého duchovního spříznění auto-
rů a Bořivoje Čelovského, patří do jeho okruhu 
přátel nikoliv jen literárních. Čelovský, který 
v roce 2003 obdržel Cenu města Ostravy, je 
osobnost s pohnutou politickou a lidskou minu-
lostí. Po únoru 1948 uprchl z Československa 
a prošel několika utečeneckými tábory. Studo-
val moderní historii na univerzitách v Montrealu 
a v Heidelbergu. Více než čtyřicet let žil v Kana-
dě, kde byl poradcem tamních vládních politiků, 
později byl vládním úředníkem, je spoluautorem 
kanadského imigračního zákona, který byl ve 
své době nejliberálnější na světě. Později byl 
šéfem výzkumu kanadské encyklopedie. Jeho 
publicistická činnost je velmi rozsáhlá, vedle 
stěžejního díla Mnichovský syndrom napsal 
další pozoruhodná historická díla. Do Ostravy 
se vrátil v roce 1990 a do dnešního dne na-
psal dvacet mimořádně úspěšných historických 
a publicistických děl. Obdržel čestný doktorát 
Univerzity Karlovy, který ovšem vrátil na protest 
s všeobecnou korupcí v naší zemi.

Bořivoj Čelovský patří k největším soukromým 
ostravským donátorům, který finančně podporu-
je vydávání zajímavých knih z oblasti historie, 
beletrie a poezie, přispívá i na některé literárně 
a společenskovědné časopisy.

Knihy deseti autorů, včetně krátkých životo-
pisných údajů, dokreslují jistým způsobem také 
Čelovského zajímavou osobnost. Výstava potr-
vá do 1. července 2007 a stojí za zhlédnutí.
Ostravské muzeum,  Masarykovo nám. 1, 
Moravská Ostrava a Přívoz, 596 123 760, 
596 125 338, www.ostrmuz.cz    

Boris Jirků v Chagallu: 
malba, kresba, grafika, plastika

Vernisáž ve čtvrtek 10. 5. v 17 hodin. Výsta-
va potrvá do 13. 6. 

Zlínský rodák Boris Jirků (1955) studoval na 
SUPŠ v Uherském Hradišti a na AVU v Praze. 
Je vysokoškolským profesorem, vede Ateliér fi-
gurální kresby na pražské VŠUP. Věnuje se pře-
devším expresivní figurální malbě plné pohybu
a dynamiky, volné i knižní grafice a ilustraci.
Ilustrace mu vynesly v devadesátých letech dvě 
nejvyšší ceny v soutěži Nejkrásnější kniha roku. 
Významná je i jeho sochařská tvorba a v malíř-
ství monumentální díla. Člen SVU Mánes.
Chagall, Repinova 16, Ostrava,   
tel.: 596 124 344, www.chagall.cz

Barevný svět Karla 
Vysušila v Magně

Od 16. května do 22. června vystavuje svá 
díla jeden z nejvýznamějších českých vý-
tvarných umělců Karel Vysušil.

Narodil se 14. listopadu 1926 v Trmicích. V le-
tech 1942 až 1944 studoval na Škole dekorativ-
ních umění v Praze, v letech 1945 až 1947 na 
Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 
1952 je členem SČUG Hollar, byl spoluzaklá-
dajícím členem skupin G7, LG5 a Máj. Věnuje 
se malbě, volné a užité grafice, knižní ilustraci
a tvorbě koláží. Karel Vysušil tvoří v určitých 
tematických celcích, v poslední době se střídají 
nebo prolínají abstraktní a figurativní prvky.

Uskutečnil více než 80 samostatných výstav 
doma i v zahraničí (Německo, Nizozemí, Ra-
kousko, Švýcarsko a USA). Účastní se všech 
významných kolektivních výstav prezentujících 
české výtvarné umění doma i v zahraničí. Jeho 
tvorba byla oceněna řadou cen. Žije a pracuje 
v Praze.

Karel Vysušil vstoupil do naší kulturní sféry 
v roce 1955 už jako hotový umělec. Byl tehdy 
přijat za člena grafického sdružení SČUG Hol-
lar, když před tím s hollaristy vystavoval jako 
host. V té době se začala formovat skupina 
mladých umělců „Máj“, která si vytkla za úkol 
vzdorovat náporu socialistické ideologie podle 
přirozených a jinak programově neovlivněných 
dispozic každého z účastníků. V jejím čele stáli 
Richard Fremund, Robert Piesen, Libor Fára, 
Jiří Balcar a jedním z nejtemperamentnějších 
byl právě Karel Vysušil. Z každého grafického
díla vyzařuje konstantní uplatnění malířských 
hodnot. Hovoří o tom hned jeho první grafické
listy, jež mu umožnily vstup mezi profesionální 
grafiky, které tehdy v průběhu padesátých let
realizoval technikou rytiny suchou jehlou. 

Malířsky pojatá koncepce grafických prací Kar-
la Vysušila je u něho něčím apriorním, skutečně 
základní orientací všeho, čím se výtvarně zabý-
val. Proto logicky výstavu doplňují obrazové rea-
lizace, jež po celý život nosí Karel Vysušil v sobě 
a které vtělil i do zcela originálních koláží, jež jsou 
sestavovány jako dialog hodnot a materiálů.
Galerie Magna, Bieblova 3, 702 00 Ostrava, 
tel.: 596 112 839, 608 734 578

Kilogramová zlatá mince 
v Ostravském muzeu

9. – 11. května bude v rámci výstavy Zlaté 
mince středověké Evropy prezentována zlatá 
medaile z České mincovny. Byla vydaná u pří-
ležitosti 50. výročí Římských dohod a Evropské 
unie.
Ostravské muzeum,  Masarykovo nám. 1, 
Moravská Ostrava a Přívoz, 596 123 760, 
596 125 338, www.ostrmuz.cz   



Další informace o kultuře v městě Ostravě přinášejí: Ostravský informační 
servis, s.r.o. - www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program - www.eprogram.cz, 
Ostravský kulturní server - www.zulu.cz, Divadlo Petra Bezruče -  
www.bezruci .cz,  Komorní scéna Aréna  -  www.divadloarena.
cz,  Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh - www.dk-akord.cz, 
Galer ie  Chagal l  -  www.chaga l l .cz ,  Galer ie  Budoucnost  - 
www.ga le r iebudoucnos t . cz ,  Ga ler ie  Mle jn  -  www.mle jn .cz , 
Antikvariát a galerie Fiducia - www.antikfiducia.com, Galerie Beseda 
- www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis - www.akropolis.cz, Vita - www.
vitaova.cz, Boomerang - www.zulu.cz/boomerang, Fabric - www.fabric.cz, 
Dům dětí a mládeže Ostrčilova - www.volny.cz/ddamoo, Knihovna města 

Ostravy - www.kmo.cz, Hornické muzeum Landek - www.muzeumokd.cz, 
Národní divadlo moravskoslezské - www.ndm.cz, Lidová konzervatoř 
- www.lko.cz, Janáčkova filharmonie Ostrava - www.jfo.cz, Divadlo loutek 
Ostrava - www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum - web.iol.cz/ostrmuz, 
Ostravské výstavy - www.cerna-louka.cz, Galerie 7 - www.galerie7.cz, Dům 
kultury města Ostravy - www.dkmoas.cz, Centrum kultury a vzdělávání -  
www.ckv-ostrava.cz, Klub Marley - www.marley.ov - Kluby.net, 
Šumná města - www.sumnamesta.cz, Internetový kulturní serv-
er 365 dní - www.365dni.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě - 
w w w. g v u o s t r a v a . c z ,  G a l e r i e  M a g n a  -  w w w. m a g n a . z d e . c z
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Gen. Píky 13b/3295, tel.: 777 905 684 
www.ckv-ostrava.cz

Kulturní zařízení
Gama

2., 9., 15., 22. a 29. 5.  14.00 hod.  Jak na to. Po-
hybové studio pro holky a kluky.

3. a 4. 5.  9.00 a 10.15 hod.  Dětský ateliér: Svá-
tek maminek. Obrázky z krajky.

4., 11. a  18. 5.  10.00 a 14.00 hod.  Veselá škol-
ka. Žertíky a hříčky pro chytré děti.

  9. 5.  9.00 a 10.15 hod.  Internetová kriminalita. 
Poškozování webových stránek, vydírání,-
forma propagace fašismu.

10. a 11. 5.  9.00 a 10.15 hod.  Bramborína a její 
čarodějnická škola. Hejkalové a Rusalky 
naučí děti doopravdické čáry.

14. 5.  9.00 a 10.15 hod.  Hrajeme si na malí-
ře. Setkání s ilustrátorem dětských knížek 
Adolfem Dudkem.

17. 5.  9.00 a 10. 15 hod.  Do světa! Konničiva, 
Japonsko. Svět počítačů, kimon a sumo.

22. a 29. 5.  9.00 a 10. 15 hod.  Alkoholismus. 
Závislost na alkoholu, příčiny a zdravotní 
dopad, možnosti léčby.

23. a 24. 5.  9.00 a 10.15 hod.  Abeceda první po-
moci. Praktické rady a návody k poskytnutí 
první pomoci.

24. 5.  13.30 hod.  Klaunomagie. Humor, hry a tri-
ky divadélka kouzel studia Akrik.

28. 5.  16.00 hod.  Žena v zrcadle.  Životospráva, 
relaxace.

30. 5.  9.00 a 10.15 hod.  Co je to, když se řek-
ne… Zábavně naučný pořad plný kvízů 
a hádanek pro všechny zvídavé kluky i hol-
ky.

Zajistěte svým dětem 
atraktivní prázdniny
Kulturní zařízení Jízdárna pořádá v době letních 
prázdnin třítýdenní turnusy vždy v době od 8.00 
do 16.00 hod. Cena turnusu 750 Kč zahrnuje: 
pojištění, jízdné, vstupné, oběd, pitný režim.
Přihlášky a platby  do 29. 6. 2007. Informace na 
telefonu: 596 626 852.

Tématem je: O prázdninách 
všechny děti do světa!
  9. 7. Francie  téměř Tour de France - závo-

dy na kolech, kvízy
10. 7. USA  svět virtuální reality, Bill Gates 

počesku
11. 7. Egypt  celodenní program pro arche-

ology v  Archeoparku  
12. 7. Anglie  exkurze PČR, beseda 

o SPEC-OPS :, výstroj, sport 
13. 7. Brazílie  dva fotbalové týmy, jen jedno 

prvenství     
20. 8. Japonsko  bojová umění (centrum Re-

lax), trénink
21. 8. San Marino  legendární závodní okruh 

Imola, testy, hry
22. 8. Afrika  objevitelská výprava k  vodo-

pádům v lesích (Jeseník)
23. 8. Kanada  jak přežít v divočině, uzlová-

ní, lasování 
24. 8. Řecko  olympiáda s téměř  všemi dis-

ciplínami 
27. 8. Itálie  umělecké dopoledne s por-

trétistou, vlastní tvorba
28. 8. Monte   velký soutěžní závodní okruh, 

sport
29. 8. Norsko lovení pstruhů, táboření
30. 8. Česko  ekologie, SOS pro naši zemi, 

exkurze OZO Ostrava
31. 8. Čína  velký turnaj v ping-pongu, re-

kordy 

Na Jízdárně 18, tel.: 596 626 852
www.ckv-ostrava.cz

Kulturní zařízení
Jízdárna Minikino

Kostelní 3, Ostrava
tel.: 596 117 496 – rezervace vstupenek od 15,00 hod., 

www.ckv-ostrava.cz  

Minikino zahajuje v nových prostorách na Kos-
telní ulici č. 3 – za rohem restaurace Astoria na 
Masarykově náměstí

Kulturní zpravodaj Kam 
v centru je součástí zpra-
vodaje Moravské Ostravy 
a  P ř í v o z u  C e n t r u m . 
V městské části Moravská 

Ostrava a Přívoz je distribuován do poštovních schránek všech domác-
ností. Kromě toho je k dostání ve vybraných kulturních zařízeních 
v Moravské Ostravě a Přívoze. Redakce: v.vavrda@seznam.cz 
Na tuto internetovou adresu zasílejte i své kulturní tipy.

  3. 5.  18.00 hod.  TREKING PŘES KANÁLY. Ces-
topisná přednáška Ivo Petra

  7. 5.  18.00 hod.  KAŠMÍRSKÝ KONFLIKT. Před-
náška PhDr. Jiřího Sovadiny

10. 5. 18.00 hod.  MAĎARSKO NA KOLE. Ve 
spolupráci s CK Adventura

11. 5. 18.00 hod.  TIBETSKÝ BUDDHISMUS. 
Přednáška učitele Jakuba Kadlece

15. 5. 18.00 hod.  Kavárna Klubu Atlantik 
Michal Viewegh. Autorské čtení, beseda, 
prodej knihy nejznámějšího českého literá-
ta

14. – 20. 5.  MAJÁK 2007 – IX. ROČNÍK PŘE-
HLÍDKY AMATÉRSKÉHO DIVADLA

14. 5.  16.45 hod.  Klub Atlantik 
Slavnostní zahájení – Lípa slezská                                                           

 Alexandr Onishenko – Nový impresio-
nismus  aneb tajemství černého plátna. 
Vernisáž výstavy obrazů 

18.00 hod.  Bílé divadlo Ostrava – Malé hry
20.00 hod.  Klub Parník
 Tomáš Matonoha – Všichni moji hrdinové. 

Autorské představení známého komika, sé-
rie skečů z pořadů HBO „Na stojáka“.

15. 5.  18.00 hod.  Klub Atlantik
 Malá scéna Zlín: Madame Melville - Ri-

chard Nelson. Příběh vztahu sedmnácti-
letého amerického školáka a francouzské 
učitelky literatury

20.00 hod.  Divadelní klub DJM
 Divadlo Tramtárie (Olomouc) – Vařený 

hlavy
16. 5.  18.00 hod.  Klub Atlantik
 Aureko II Ostrava - Testament (Pavel Ga-

jdoš). Parodie na ochotnické divadlo. Pre-
miéra.                                                                                          

20.00 hod.  Divadlo Husa na provázku Brno - 
Růžový panter Tap, ta dap, tadap, tadap, 
tadap, tadáp. Clusoe, Colombo, Catani, 
Kojak, Shimanski v celé kráse nebo jen 
v náznaku, gestu, pohybu... Jiří Kniha a Jiří 
Jelínek alias Body a Doyle, Dempsey a Ma-
cepeasová, Rendl a Hopkirk, nebo Jake 
a Tlusťoch.

17. 5.  18.00 hod.  Janáčkova  konzervatoř Os-
trava

 Dividlo Ostrava - Zmatek světa. Taneční 
divadlo na motivy života J. A. Komenského 
a jeho knihy „Labyrint světa a ráj srdce“ 

20.00 hod.  Divadlo K.V.A.S. Karviná - (Ž)Ha-
vírna. Lehce erotická komedie z prostředí 
průmyslového města s vysokou nezaměst-
naností. Pořad není vhodný pro děti.

18.00 hod.  Klub Atlantik
 Alternativní čtvrtek
 Láhor sound system (Ostrava, Havířov, 

Praha atd.)
 Duonasekyru (Příbor)
18. 5.  20.00 hod.  Janáčkova konzervatoř Os-

trava
 Divadelní společnost Čtyřlístek – ING 

kolektiv  THE BEST OF ING aneb Intelek-
tuálně Nevyvážená Galasuperšou

19. 5.   Komenského sady, prostor za Novou radnicí
15.00 hod.  Divadlo MAGNETík Bruntál - Ladova 

říkadla. Děti dětem. Dětská říkadla z knih 
Josefa Lady doplněná oživlými ilustrace-
mi...

17.00 hod.  Dividlo Ostrava - Oltář. Autorské mo-
nodrama Michala Puhače (divadlo jednoho 
herce).

20. 5.  18.00 hod.  Klub Atlantik
 Liga divadelní improvizace Ostružiny 

versus O.S.L.I. Zápas (seniorů) se studen-
ty z Oder.

Čs. legií 7, tel.: 599 527 110 
www.klubatlantik.cz, atlantik@ckv-ostrava.cz

Klub Atlantik

2. 5.  19.30 hod.  První veřejná projekce filmu  
Životy těch druhých SRN 2006

3. – 4. 5.  17.00 hod.  Dreamgirls USA 2006 – hu-
dební film. Film inspirovaný osudem zpě-
vačky D. Ross a černošského vokálního tria 
Supremes, jež v šedesátých letech přineslo 
nový styl soulové hudby.  Vstupné: 70 Kč.

3. – 4. 5.  19.30 hod.  Životy těch druhých SRN 
2006 – drama. Život umělců pod kontrolou taj-
né policie. Vstupné: 80 Kč.

5. – 7. 5.  17.00 hod.  Obsluhoval jsem anglic-
kého krále ČR 2006 – smutná komedie 
Úspěšná adaptace románu Bohumila Hra-
bala. Vstupné: 80 Kč.

5. – 7. 5.  19.30 hod.  Skrytá identita USA 2006 – 
kriminální drama. Příběh o prorůstání gang-
sterů do řad policie. Hrají: L. DiCaprio, M. 
Damon a J. Nicholson.  Vstupné: 70 Kč.

Filmový klub 
8. 5. 17.00 a 19.30 hod.  Čas Jižní Korea 2006 

– psychologický film. Komorní film známé-
ho asijského režiséra Kim Ki-duka zkoumá 
snahy mladých lidí proměnit svou identitu.  
Vstupné: 70 Kč.

9. – 11. 5.  17.00 hod.  Jedné noci v jednom 
městě ČR 2006 – animovaný film. Černá 
komedie s prvky hororu vypráví příběhy 
bizarních postav jedné z žižkovských ulic.
Vstupné: 70 Kč.

9. – 11. 5.  19.30 hod.  Sólokapr Velká Británie/
USA 2006 – kriminální komedie. Woody 
Allen v titulní roli detektivní komedie s fan-
tastickými prvky, odehrávající se v prostředí 
londýnské smetánky. Vstupné 70 Kč.

12. – 14. 5.  17.00 a 19.30 hod.  Kdo je tady 
ředitel Dánsko 2006 – komedie. Příběh, 
v jehož hlavní rolí je firma s neexistujícím 
ředitelem. Poslední dílo režiséra Larse von 
Triera.  Vstupné: 80 Kč.

Přehlídka Projekt 100
15. – 23. 5.  v 17.00 a 19.30 hodin
15. 5. Pat Garrett a Billy the Kid USA 1973
16. 5. Cesta domů Čína 1999
17. 5. Tsotsi JAR 2005  
18. 5. Zvedá se vítr Velká Británie 2006
19. 5. Mechanický pomeranč Velká Británie 1971
20. 5. Třetí muž Velká Británie 1949
21. 5. Na sever severozápadní linkou USA 1959
22. 5. Taxidermia Maďarsko 2006
23. 5. Cléo od pěti do sedmi Francie 1961
Vstupné na filmy Projektu 100 činí  60 Kč.
24. – 25. 5.  17.00 a 19.30 hod.  Vratné láhve ČR 

2006 – smutná komedie. Hořká komedie 
Jana Svěráka, v níž jeho otec Zdeněk ztvár-
nil  roli učitele Tkalouna, který dělá pouze 
práci, která jej baví…  Vstupné: 80 Kč.

26. – 27. 5.  19.30  a  28. 5.  17.00 a 19.30    
Babel – psychologické drama. Kontrastním 
spojením osudů postav z arabského, mexic-
kého a japonského prostředí vypovídá režisér 
Gonzáles Iňárritu (Amorres perros) o lidském 
neporozumění, předsudcích a zábranách.  
Vstupné: 80 Kč.

Hrajeme pro děti v sobotu a neděli
26. – 27.5.  17.00 hod.   Arthur a Minimojové 

Francie 2002 – animovaný film. Desetiletý Ar-
thur vstupuje do říše skřítků z tropické Afriky. 
Fantaskní příběh z dílny Luca Bessona.

Filmový klub
29. 5.  17.00 a 19.30 hod.  Angelus – metafyzická 

komedie. Skutečnými událostmi inspirované 
příhody hornoslezských havířů, členů okultis-
tické obce, kteří se snaží duchovními silami 
zachránit svět. Dílo všestranného umělce Le-
cha Majewského. Vstupné: 60 Kč.

30. 5. – 1.6.  17.00 hod.  Volver – černá komedie
Příběh žen tří generací, které spojuje krevní pouto 
i duchové předků. Hrají: P. Cruzová, C. Maurová.  
Vstupné: 70 Kč.
30. 5 – 1.6.  19.30 hod.  Světla v soumraku Fin-

sko 2006 – psychologický film
Další kladný hrdina kultovního režiséra A. Kaurismäki-
ho. Koistinen je outsiderem v nesrozumitelném světě 
ovládaném zloději a mafiány.  Vstupné: 70 Kč.Minikino zahajuje 2. května v nových prostorách na Kostelním náměstí 3 (naproti kostela sv. Václava)

22. 5. 18.00 hod.  Korsika, Gaskoňsko, Peri-
gord. Cestopisná přednáška Libora Bedná-
ře. Ve spolupráci s CK Adventura.

24. 5. 17.00 hod.  Koncert žáků ZUŠ E. Marhuly
26. 5. 18.00 hod.  Ostrava turistická. O městě 

a lidech, dějinách a současnosti. Přednáš-
ka ve spolupráci s průvodci Ostravského 
informačního servisu.

28. 5. 17.00 hod.  Co dělat s Evropskou ústavní 
smlouvou? Host diskusního klubu europo-
slanec dr. Libor Rouček, 1. místopředseda 
Zahraničního výboru Evropského parla-
mentu. Pořádá Masarykova dělnická aka-
demie a Mladí sociální demokraté.

29. 5. 18.00 hod.  Maroko 2006. Cestopisná 
přednáška s videoprojekcí Jiřího Neuwirtha

31. 5. 18.00 hod.  Čokoláda. Přednáška zamě-
řená na historii čokolády ve frankofonním 
světě. České a francouzské znění. Ve spo-
lupráci s Alliance Françaisse Ostrava

Kouzlo pohybu – břišní tance, relaxace
 Každou středu od 17.45 hod., ve čtvrtek od 

10.00 hod. 

2., 3. a 4. 5.  9.00 a 10.30 hod. Dětský ateliér. Sluníč-
ko pro maminku – malování na skle.

   4. 5.  8.30 a 10.15 hod.  Mentální anorexie, bu-
limie. Nebezpečné extrémy ve výživě, nové 
životní priority, léčba

  7. 5.  8.30 a 10.15 hod.  Grafologie. Co všechno 
poodhalí? Besedy pro studenty SŠ.

   9. 5.  16.00 hod.  Jarní pohlazení. Vystoupení dětí 
ke Dni matek v Domově důchodců.

10. 5.  8.15, 9.30 a 10.45 hod.  Dětský ateliér. Sluníč-
ko pro maminku – malování na skle.

11. 5.  9.00 a 10.30 hod.  Do světa! Konničiva, Ja-
ponsko. Tentokrát ve světě počítačů, kimon 
a sumo.

11. 5.  17.00 hod.  Taneční večer. K tanci i poslechu 
hraje kapela Perfekt

13. 5.  15.00 hod.  Velké čarování. Pohádkové pu-
tování za ukradenou knihou kouzel – nedělní 
představení pro děti.

14. 5.  9.00 a 10.30 hod.  Internetová kriminalita. 
Forma propagace fašismu, poškozování we-
bových stránek, vydírání.

16. 5.  9.00 a 10.30 hod.  Nebezpečí sekt a nábo-
ženských kultů. Náboženské sekty, destruk-
tivní kulty, techniky získávání nových členů.

16. 5.  18.00  Miloš Dvořáček a syn – folkový koncert. 
Hostem kapela Tempo di Vlak.

17. 5.   8.30 a 10.00 hod.  Abeceda první pomoci. 
Základy hygieny, nejčastější úrazy, prevence.

22. 5.  8.30 a 10.15 hod.  Diagnóza - deprese. Častý 
průvodní přízrak současnosti.

23. 5.  15.00 – 18.00 hod.  Den zdraví a krásy. Rela-
xační odpoledne jen pro Vás, vstup zdarma.

23. 5.  17.00 hod.  Bláznivý fotbal. Zápas v maskách 
v tělocvičně ZŠ Gen. Píky.

29. 5.  14.00 hod.  To se jenom říká. Oblíbené bás-
ničky a říkadla v podání dětí ŠD.

30. 5  17.00 hod.  Volejbal čarodějek. Dívčí utkání 
v převleku čarodějnic

Od 3. 5. do 16. 6.  Himálajské království ticha a pří-
tomnost  - výstava fotografií J. Neborákové

Prázdniny s Atlantikem
Připravujeme příměstské tábory:
Tajemná výprava do země Moravskoslezské, 
9. – 13. 7. 2007. Výuka jízdy na koni, 27. – 31. 
8. 2007. Přihlášky do 30. 6. 2007 v Klubu  
Atlantik, telefon: 599 527 110

Prázdniny s Gamou
Příměstské tábory pro děti:

9. 7. – 13. 7.,  20. 8. – 24. 8., 27. 8. – 31. 8.
Informace na tel.: 777 905 684

Carlo


