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Tipy mûsíce
GOLDEN BABY 2007 
soutûÏ o nejroztomilej‰í
dítû

Máte moÏ-
nost pfiihlásit
dûti ve vûku
5–7 let do 15. li-
stopadu 2007. V‰e
o soutûÏi a akcích s ní
spojen˘ch najdete na www.goldenbaby.cz.
Semifinálové kolo Ostrava probûhne v sobotu
22. 11. 2007 v Domû kultury mûsta Ostravy.
FINÁLE âR v sobotu 22. 12. 2007 s bohat˘m
programem od 16.30 hodin rovnûÏ v DKMO.
V programu veãera vystoupí Yveta Blanarovião-
vá, Ewa Farna, skupina Nevím. Celoveãerním
programem HOT LATINO GOLDENPARTY bu-
de v˘pravná show v duchu latinskoamerick˘ch
rytmÛ s DJ Pedro Rodriguezem a taneãními
soubory SON CALIENTE, GRUPO REPILADO,
TAM TAM ORCHESTRA a BRAZIL SHOW.

Pfiedprodej vstupenek je od 12. 11. 2007
v Domû kultury mûsta Ostravy a v Ostravském
informaãním servisu, s.r.o. (PR)

Více informací mÛÏete získat u pofiádající
agentury READY DESIGN, s.r.o.
Bozdûchova 4, Ostrava
Tel.: 596 121 208, 596 121 209, 724 073 007

V˘jimeãné hlasy

Tibetská zpûvaãka Yungchen Lhamo zahájí
novou hudební sérii Caravan of Voices vûnova-
nou v˘jimeãn˘m svûtov˘m hlasÛm. Diváci se
mohou tû‰it 1. listopadu v Evangelickém kos-
tele v Moravské Ostravû. 

Koncerty
Pavel Dobe‰ doma

Legendu ãeského folku není potfieba
zdlouhavû pfiedstavovat. Ostravsk˘ rodák
Dobe‰ je autorem stovky písní, vydal devût
alb. To zatím poslední s názvem Banány vy-
‰lo loni po desetileté pauze. Jeho písním zÛ-
stala stále ta originální forma, jak usly‰íte na
koncertû v Domû kultury 8. listopadu.

Dobe‰ ve sv˘ch písních zpracovává bûÏné
kaÏdodenní radosti i starosti, ale nalezneme
v nich také úvahy o Ïivotû, kter˘ si s ním za je-
ho 57 let mnohokrát „pûknû“ pohrál. Pavel
Dobe‰ má pofiád co nabídnout. Zaãátek kon-
certu je v 19 hodin.

Wabi Danûk 
nejen pro trampy

Wabi DaÀka na vrchol popularity vynesly
písnû, z nichÏ mnohé uÏ doslova zlidovûly.
Jeho jméno tak znají i ti, ktefií zrovna ne-
jsou obdivovatelé folk & tramp & country
hudby. 

Tfiikrát za sebou dostal autorskou Portu za
písnû Rosa na kolejích, Roãník 47, Nevadí.
První dlouhohrající deska Rosa na kolejích z ro-
ku 1983 vzbudila mezi jeho pfiíznivci vá‰nû, ne-
boÈ akustick˘ písniãkáfi se obklopil pro folk teh-
dy zapovûzen˘mi nástroji jako jsou bicí ãi
elektrická kytara. Ale byla to deska písní, které
ho proslavily, a dodnes zÛstala nepfiekonaná.
Rosou na kolejích nevûdomky stvofiil pováleã-
nou trampskou hymnu, která se zpívá – a nejen
u táborov˘ch ohÀÛ – dodnes… MoÏná Ïe zazní
i na tomto koncertu v Domû kultury 15. 11.
v 19 hodin.

DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Kalousek zpátky z Afriky

Zpûvák, skladatel a textafi Jan Kalousek se
po odmlce vrací na hudební scénu. Zahraje
v klubu Templ 1. listopadu.

Pûtiletá pfiestávka, bûhem které procestoval
témûfi cel˘ svût od Etiopie aÏ po JAR, mu pr˘
dala spoustu Ïivotních zku‰eností a záÏitkÛ,
kter˘mi se bohatû inspiroval pro nové album
Náhodou. Více neÏ polovinu písní si sloÏil sám
a vy‰lo letos na jafie. Na koncertû v klubu Templ
1. listopadu ale zazní také staré hity.

Klub Templ, Stodolní 22, Moravská Ostrava 
(vedle Boomerangu) 
Tel.: 776 116 440, 776 116 880

Eva Urbanová na turné

Díky zvuãnému hlasu a jevi‰tnímu v˘razu
se Eva Urbanová stala první dámou nejen
ãeské operní scény, ale koncertuje na pfied-
ních pódiích operních domÛ celého svûta.
V rámci Allianz Tour zavítá 16. listopadu do
Ostravy.

Pûveckou kariéru zahájila v roce 1987
v Plzni. Nedlouho poté uÏ ale zpívá na scénû
Národního divadla v Praze a její kariéra bûhem
dal‰ích let strmû stoupá.

S mimofiádn˘m ohlasem opakovanû vystupuje
napfiíklad v roli Janáãkovy Kostelniãky (za niÏ
sklízí fiadu cen) a zvlá‰tû pak Pucciniho Turandot.

Mezi její excelentní role patfií rovnûÏ part Cizí
knûÏny ve Dvofiákovû Rusalce ãi role Matky
v Janáãkovû Osudu. Na svém kontû má také fia-
du exkluzivních nahrávek u prestiÏních hudeb-
ních firem. Evû Urbanové tleská cel˘ svût, jistû jí
bude tleskat i Ostrava. Zaãátek je v 19 hodin.

DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

VáÏná hudba v ob˘váku

Za váÏnou hudbou se nemusí jen do kon-
certních síní. âesk˘ rozhlas Ostrava také le-
tos vysílá VII. cyklus komorních koncertÛ.
21. 11. zahrají sourozenci Alena a Petr âe-
chovi na housle a klavír.

Prvotní motivací muzikantské spolupráce
sourozeneckého dua bylo vyhlá‰ení rozhlasové
soutûÏe Concertino Praga 1993. Po absolutním
vítûzství následuje laureátsk˘ titul v mezinárod-
ní soutûÏi „O evropskou hudební cenu“
v Luxemburgu, prémie Nadace âeského hu-
debního fondu, Cena Nadace Leo‰e Janáãka
a Nadace Bohuslava MartinÛ. Sólovû i v komor-
ním sourozeneckém partnerství (housle – klavír,
housle – varhany) vystupují tito mladí interpreti
na prestiÏních hudebních festivalech a koncer-
tech v Evropû i zámofií. 

V programu koncertu zazní houslové sonáty
W. A. Mozarta, C. Francka a S. Prokofjeva.
Poslouchejte od 19.00 hodin.

âesk˘ rozhlas Ostrava
Dr. ·merala 2, Moravská Ostrava
Tel.: 596 203 111 

Ewa Farna

Pfielet nad kukaããím
hnízdem

Obraz svûta, kde je jedinec pouh˘m koleã-
kem v systému, touha po svobodû, vzpoura
proti zvÛli. To je nosná my‰lenka románu,
kter˘ se fiadí mezi nejpozoruhodnûj‰í díla
pováleãné americké literatury, a kter˘ se ny-
ní objevuje i na ostravsk˘ch divadelních
prknech. Premiéru hry pfiipravilo Divadlo
Jifiího Myrona na 10. listopadu.

Román byl vydán poprvé v roce 1963 a stal
se úspû‰nou inspirací pro mnohé tvÛrce. U nás
vy‰el pod názvem „Vyhoìme ho z kola ven“.
Nejznámûj‰í je filmové zpracování Milo‰e
Formana z roku 1975. Pfiedcházela mu v‰ak
slavná ‰ÀÛra mnoha repríz na Broadwayi. Hra
se od 70. let objevuje pravidelnû na repertoáru
divadel po celé zemûkouli. Premiéra je 10. 11.
v 19.00 hodin.

Termíny dal‰ích pfiedstavení:
11. 11. 2007 v 17.00 hod. (DJM) – 1. repríza 
14. 11. 2007 v 19.00 hod. (DJM)
22. 11. 2007 v 19.00 hod. (DJM)

Divadlo Jifiího Myrona
âsl. legií 12, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz

Baletní Macbeth

Pohybem se dá víc neÏ sugestivnû vyjád-
fiit, co s ãlovûkem udûlá ‰ílená touha po mo-
ci. DokáÏe to baletní premiéra na motivy
slavné tragédie Williama Shakespeara 24. li-
stopadu v Divadle Antonína Dvofiáka.

Choreografem první ostravské baletní insce-
nace Macbetha je Robert Balogh, autor fiady

inscenací pro praÏské i bratislavské Národní di-
vadlo, plzeÀské Divadlo J. K. Tyla a Moravské
divadlo v Olomouci. ReÏijnû s ním bude spolu-
pracovat Michael Tarant, v˘razn˘ ãinoherní
a operní reÏisér, kter˘ se v pfiedcházející sezo-
nû podílel na vzniku inscenace Prokofjevova
Romea a Julie. Premiéra je 24. 11. 2007
v 19.00 hodin.

Termíny dal‰ích pfiedstavení:
25. 11. 2007 v 17.00 hod. – 2. premiéra 
27. 11. 2007 v 19.00 hod.

Vûãná „Prodanka“

„Nejãe‰tûj‰í“ z ãesk˘ch oper se vrací na
jevi‰tû Divadla Antonína Dvofiáka v obnove-
né verzi úspû‰né ostravské inscenace s no-
v˘m hudebním nastudováním ‰éfa opery
Olivera Dohnányiho 13. listopadu v 18.30
hodin.

Divadlo Antonína Dvofiáka
Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www. ndm.cz

Za „lep‰ím“ Ïivotem

Premiéra v Divadle Petra Bezruãe pod ná-
zvem Should i stay or should i go? (Jít, ãi
nejít?) se koná 23. listopadu.

Tématem je unikátní autorsk˘ projekt, zab˘-
vající se fenoménem odchodu – z dosavadního
domova za studiem, za prací, za „lep‰ím“ Ïivo-
tem… Existuje nûco jako láska k rodnému mûs-
tu? Jak˘ vztah máme ke svému domovu, kter˘
jsme opustili? MÛÏeme se tam po nûkolika le-
tech vrátit? A vrátíme se do stejného místa tak,
jak jsme ho opustili? Kdo se víc zmûní, my, ne-
bo na‰e rodi‰tû? Jak taková zmûna ovlivní ná‰
Ïivot? A jak ovlivní nás samotné…? 

Na v‰echny tyto otázky hledá odpovûdi oso-
bitá dvojice neotfiel˘ch divadelníkÛ vystupující
pod pseudonymem SKUTR, Martin Kukuãka
a Luká‰ Trpi‰ovsk˘, která si za krátkou dobu
svého pÛsobení získala pfiízeÀ divákÛ i odborné
kritiky (tfiikrát za sebou byla nominována v kate-
gorii „Objev roku“ na Cenu Alfréda Radoka),
a jejíÏ vûhlas dokonce pfiesáhl hranice na‰í re-
publiky. Gejzíry jejich nápadÛ, kombinací zvuku,
pohybu a slova vytrysknou ze scény
„u BezruãÛ“ v 19 hodin.

Divadlo Petra Bezruãe
Tfiída 28. fiíjna 120, Ostrava
Tel.: 596 618 363, www.bezruci.cz

Manon po 77 letech

Lyrické operní drama o ãtyfiech dûjstvích
(1893) na znám˘ románov˘ námût abbé
Prévosta je Pucciniho prvním vskutku vy-
zrál˘m dílem. Po jeho premiéfie oznaãil G. B.
Shaw Pucciniho za dûdice Verdiho koruny. 

Námût si skladatel vybral sám a ukázalo se,
Ïe zvolil správnû. Pro Pucciniho Manon
Lescaut, která se v Ostravû objevuje po sedma-
sedmdesáti letech teprve ve druhém nastudo-
vání, jsou charakteristické scénicky strhující
melodické bohatství a harmonická a modulaãní
pestrost. (Hudební nastudování: Alessandro
Sangiorgi j. h., dirigenti: Alessandro Sangiorgi
j. h., Jan ·rubafi, reÏie: Michael Tarant j. h.).
7. a 10. listopadu.

Divadlo Antonína Dvofiáka
Smetanovo nám. 1
Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www. ndm.cz

Premiéry

Dal‰í interpretkou je uhranãivá izraelská zpû-
vaãka Yasmin Levy, která spojuje zpûv v jazyce
ladino, rytmy flamenga a magickou atmosféru
sefardsk˘ch písní. Ta vystoupí 10. listopadu
v Domû kultury mûsta Ostravy. 

Gospelová formace The Jackson Singers se
pfiedstaví 27. listopadu v Evangelickém kos-
tele. 

Sérii doplní nûkolik men‰ích koncertÛ v os-
travském klubu Templ (kapely Gulo âar –
15. 11., Yellow Sisters – 22. 11. a John de
Jong 7. 11.). 

Veãery Caravan of Voices pocházejí z „díl-
ny“ festivalu Colours of Ostrava, kter˘ je po-
fiádá za podpory Ministerstva kultury âR
a Mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz.

www.moap.cz
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kam v centru

V˘stavy
Obsession B. Jakubãíkové

Blanka Jakubãíková (1971) patfií na ãeské
v˘tvarné scénû k v˘razn˘m a nepfiehlédnu-
teln˘m mlad˘m autorkám, jejichÏ tvorba se
s provokativní úderností zapojuje do oÏeha-
v˘ch spoleãensk˘ch diskusí. UkáÏe to i v˘-
stava Obsession v antikvariátu Fiducia pro-
bíhající do 25. listopadu.

V˘tvarnice pochází z Brna, kde studovala fa-
kultu architektury na VUT a fakultu v˘tvarn˘ch
umûní, ateliér Ivana KfiíÏe, Jamese Janíãka
a Václava Stratila. Po absolutoriu pracovala ja-
ko asistentka ateliéru kresby Václava Stratila,
absolvovala tvÛrãí stáÏ v centru Egona Schiele
v âeském Krumlovû. Nyní jiÏ nûkolik let pÛsobí
v Praze, kde se velmi aktivnû vûnuje umûní –
maluje obrazy a pí‰e básnû.

Galerie Dole, Klub Fiducia
NádraÏní 30, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 312

Fotografie krajiny jinak

Po cel˘ listopad aÏ do 7. prosince v Gale-
rii 7 potrvá retrospektivní v˘stava fotografií
Miroslava Bílka. Pracoval pÛvodnû ve v˘voji
elektrotechnického prÛmyslu v RoÏnovû
pod Radho‰tûm. TvÛrãí fotografii se zaãal
vûnovat zaãátkem 60. let minulého století.

Autor je hlavnû znám jako fotograf krajiny,
a to pfiedev‰ím Beskyd, i kdyÏ jeho tvorba je
mnohem ‰ir‰í. Neãekejte v‰ak romantizující fo-
tografie beskydsk˘ch strání a dfievûnic – auto-
rovo vidûní je velmi osobité, v‰ímá si detailÛ
a „pootevírá brány do svého svûta reálné fikce“.

Galerie 7, Chelãického 7, Moravská Ostrava
Tel.: 596 121 937

âím víc, tím líp

To je název v˘stavy obrazÛ Romana
Franty v galerii Beseda. Jeho díla se zamû-
fiují na pfiírodu a její detail. 

Fotografuje vûci, které ãlovûk mÛÏe pouh˘m
okem pfiehlédnout a vnímá také lidské civilizaã-
ní zásahy. V malbû naopak vytváfií své vlastní
zahrady, kde se to hemÏí nejen vegetací a hmy-
zem. V˘stava zaãne 29. 11. a potrvá do 25. 1.

Autor se na ãeské v˘tvarné scénû pohybuje jiÏ
od roku 1995, kdy se v âesk˘ch Budûjovicích
pfiedstavil sv˘m prvním velk˘m projektem, kter˘
zkoumal moÏnosti expresivní malby ve spojení
s japonskou rytmickou hudbou. Od roku 1997 je
odborn˘m asistentem na Akademii v˘tvarn˘ch
umûní v Praze.

■ AÏ do 23. listopadu trvá v˘stava obrazÛ
Tomá‰e Císafiovského O lidsk˘ch vûcech.

Jeden z nejuznávanûj‰ích ãesk˘ch v˘tvarníkÛ
vystavuje ãasto v ãesk˘ch i zahraniãních ga-
leriích, jeho dílo je zastoupeno ve vefiejn˘ch
i soukrom˘ch sbírkách. Îije a pracuje v Praze.

Autor maluje v˘razn˘mi barvami, vût‰inou
portréty a figurální v˘jevy, v posledních letech
i krajinu. Pro v˘stavu vybral sérii prací akvare-
lem a ãínskou tu‰í s figurálními motivy. 

Galerie Beseda, Jureãkova 18, Ostrava 1
Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz

V‰estrann˘ PavliÀák

První listopadov˘ den v 17 hod. se v Chaga-
llu koná vernisáÏ fotografií Petra PavliÀáka.

Umûlec se vûnuje pfiedev‰ím malbû a foto-
grafii. Sv˘mi snímky postupnû vytváfií soubor
portrétÛ v˘tvarn˘ch umûlcÛ, fotografuje krajinu,
záti‰í i akty. Fotografie publikuje i v novinách
a mnohokrát se umístil v soutûÏích odborn˘ch
ãasopisÛ s fototematikou. V˘stava potrvá do
31. 12. 2007. PhDr. Petr PavliÀák je historik
umûní, galerista, malífi, grafik a fotograf, od roku
1990 je majitelem V˘tvarného centra Chagall.
Vedle kurátorské, galerijní a vydavatelské práce
se vûnuje mnoha dal‰ím aktivitám, jeÏ v roce
2001 ocenila Masarykova akademie umûní udû-
lením Evropské ceny za podporu umûní.

V˘tvarné centrum CHAGALL
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel: 596 124 344, www.chagall.cz 

Tvrdohlaví v Domû umûní

DÛm umûní v centru Ostravy pro‰el re-
konstrukcí. V polovinû fiíjna zde byla otevfie-
na nová stálá expozice ze sbírek Galerie v˘-
tvarn˘ch umûní s názvem Poklady starého
umûní. Prohlédnout si mÛÏete aÏ do 8. pro-
since také v˘stavu Tvrdohlaví po 20 letech.

Na náv‰tûvníky v objektu ãekají opravené
toalety, vestibul i ‰atna. Pod dohledem památ-
káfiÛ byla vymûnûna také nûkterá okna a dvefie.
Znovuotevfiení Domu umûní ale neznamená, Ïe
jsou stavební práce u konce. Budou pokraãovat
v zázemí, ale náv‰tûvníci by to pfiíli‰ pocítit ne-
mûli. V pfií‰tím roce galerii ãeká stûhování kan-
celáfií do budovy b˘valé policejní sluÏebny na
rohu Podûbradovy ulice. Do uvolnûn˘ch prostor
v Domû umûní se pak pfiesune nová expozice
ze sbírek GVUO. Mûlo by k tomu dojít na pod-
zim roku 2008.

Poklady starého umûní. 16. 10.–16. 12.
Stálá expozice ze sbírek GVUO Galerie v˘tvar-
ného umûní.

GVUO, Jureãkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566
e-mail: info@gvuostrava.cz

Dal‰í v˘stavy

■ Josef Duchan – obrazy do 12. 11. 
Galerie Na chodbû, Z· Gajdo‰ova
Gajdo‰ova 9, Moravská Ostrava

■ Miroslav Kfiídlo, Alfréd KrzemieÀ – foto.
V˘stava fotografií do 13. listopadu.
Galerie Klein
NádraÏní 138a, Moravská Ostrava

■ Jan Hladík – obrazy, 14. 11. aÏ 4. 1. 2008.
Galerie Magna
Bieblova 3, Moravská Ostrava

■ Vojtûch Bártek – fotografie nastudování
Mozartovy opery potrestan˘ prostopá‰ník
aneb Don Giovanni.

Galerie Thálie v budovû Divadla A. Dvofiáka 
Smetanovo námûstí 1, Moravská Ostrava

■ Do 14. 11. budou k vidûní v v Galerii Opera
diplomové práce studentÛ Ateliéru reklamní
fotografe Fakulty multimediálních komuni-
kací Univerzity T. Bati ve Zlínû. 

Spoleãn˘m mottem vystaven˘ch prací je ply‰
v originálních podobách – nûkdo ji vidí v Ïiv˘ch
koãkách, jiného zase fascinují mechy a houby,
dal‰í hledá tajemství v textiliích, které vytváfiela
babiãka… Autofii pracují s tradiãním stfiedním
formátem fotografie, komponují do ãtverce,
av‰ak za vût‰inou prací se skr˘vá nejmodernûj-
‰í digitální technika.

Galerie Opera (Divadlo Jifiího Myrona)
âsl. legií 12, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 272

Druh˘ koncert Velkého symfonického cyk-
lu Janáãkovy filharmonie Ostrava 1. a 2. li-
stopadu zahájí netradiãnû skladba pro sólo-
v˘ nástroj – Poetická hudba pro varhany,
která ve Spoleãenském sále Domu kultury
mûsta Ostravy zazní v podání skvûlého hrá-
ãe na varhany Petra âecha. 

Dílo bylo zafiazeno do programu jako pocta
skladateli a muzikologovi prof. Ladislavu Burla-
sovi k jeho Ïivotnímu jubileu. Program koncertu
dále nabízí Janáãkovu symfonickou báseÀ
Taras Bulba a místo pÛvodnû ohlá‰eného
Brahmsova 2. klavírního koncertu B dur zazní
ChopinÛv 2. klavírní koncert f moll. Sólového
partu se ujme ostravsk˘ rodák Pavel Ka‰par –
klavírista Ïijící v Mnichovû. Orchestr bude fiídit
souãasn˘ ‰éfdirigent opery Slovenského národ-
ního divadla v Bratislavû – Rastislav ·túr.

22.–23. 11. v 19.00 hod. ve Spoleãenském
sále G. Rossini: Italka z AlÏíru, pfiedehra, P. I.
âajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur,
O. Respighi: ¤ímské fontány, O. Respigji: ¤ím-
ské slavnosti. Úãinkují: Martina Baãová – hous-
le, Francesco Di Mauro (Itálie) – dirigent.

Janáãkova filharmonie
DKMO, 28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399, www.jfo.cz

Janáãkova filharmonie
zahájila 54. sezonu

¤editel orchestru Peter Krajniak i jeho ‰éfdiri-
gent Theodore Kuchar vstupují do nové sezony
s velk˘m elánem a smûl˘mi plány. 

„Máme ‰tûstí, Ïe jsme si hned v zaãátku na‰í
spolupráce v Ostravû pfied tfiemi lety padli do
noty“, usmívá se spokojenû fieditel Petr Kraj-
niak. „Do té doby jsme se skuteãnû osobnû ne-
znali, i kdyÏ je to nezvyklé“, potvrzuje svûtovû
uznávan˘ ‰éfdirigent Theodore Kuchar známou
skuteãnost, Ïe na spolupráci fieditele a ‰éfdiri-
genta velmi záleÏí a Ïe na ní mnohdy stojí ãi pa-
dá cel˘ soubor.

Co se bude letos hrát
Janáãkova filharmonie v leto‰ních jedenácti

koncertech Velkého symfonického cyklu, dirigo-
van˘ch pfieváÏnû Theodorem Kucharem, za-
hraje stûÏejní díla ãeské i svûtové hudby od kla-
sické aÏ po souãasnou. Leto‰ní filozofií je hrát
skladby, které dlouho, nebo je‰tû vÛbec v Os-
travû nezaznûly.

„Orchestr je velmi univerzální. KaÏd˘ v nûm je
osobností,“ uvedl obdivnû Kuchar s tím, Ïe je
„hrd˘ na orchestr, kter˘ dokáÏe perfektnû na-
studovat i velmi tûÏké skladby v krátké dobû“.

S filharmonií zahraje také fiada svûtoznám˘ch
zahraniãních umûlcÛ. V prosinci to bude jeden
z nejuznávanûj‰ích souãasn˘ch houslistÛ
Ameriãan James Buswell, v lednu proslul˘ lon-
d˘nsk˘ klavírista Pietr Lane. V únoru vystoupí
nejslavnûj‰í skladatel posledních padesáti let,
muzikolog a violoncellista Alexander Ivashkin,
na jafie se pfiedstaví nejslavnûj‰í kanadsk˘
houslista Martin Chalifour, maìarská klavíristka
Klára Wurtz a Francouz Pascal Rogé.

KaÏdého z tûchto umûlcÛ chce fieditel maxi-
málnû vyuÏít: „Po velk˘ch koncertech budou ná-
sledovat i komorní, zorganizujeme i krátké kur-
zy na fakultû umûní, takÏe z kaÏdého vyÏdí-
máme, co bude moÏné, kdyÏ uÏ tu budou“,
smûje se. 

Filmová hudba a dal‰í novinky
Îe jde filharmonie s dobou, dokazuje i nápad

zachytit souãasn˘ zájem o filmovou hudbu.
V únoru pfiednese skladbu Alfréda Schnittkeho
z filmu Agónie a v bfieznu Coriglianovu muziku
ke snímku Krvavé housle. VÏdy pfied koncertem
budou moci posluchaãi–diváci kaÏd˘ film v kul-
turním domû vidût na promítacím plátnû. „Mo-
hou si tak uvûdomit, jakou sílu má hudba ve fil-
mu, jak dokáÏe podbarvit kaÏdou scénu a vy-
tvofiit atmosféru“, vysvûtluje s nad‰ením fieditel
Krajniak. 

Vedle pravideln˘ch symfonick˘ch koncertÛ
nabízí filharmonie také letos komorní cyklus.
Tradicí se stávají i veãery Jeunesses Musicale,
v nichÏ opût doprovodí JFO mladé talentované
umûlce z na‰eho regionu, pro které je hra
s orchestrem velk˘m záÏitkem a obrovskou mo-
tivací k dal‰í práci na sobû. Chystají se také tfii
nedûlní koncerty pro rodiãe s dûtmi. Novinkou je
také moÏnost úãastnit se generální zkou‰ky

Janáãkova 
filharmonie

pfied kaÏd˘m koncertem, která ale uÏ bude mít
„skuteãnou koncertní podobu“ – tzn. vãetnû ob-
leãení interpretÛ, osvûtlení sálu apod., a které
by mohli vyuÏívat pfiedev‰ím seniofii, pro nûÏ
jsou „originální“ koncerty z rÛzn˘ch dÛvodÛ (i fi-
nanãních) nedostupné.

Premiéra nahrávek na CD
Kromû Ïiv˘ch koncertÛ nahrál orchestr pro

v˘znamné zahraniãní firmy sedm CD, které v˘-
znamnû pfiispûjí ke zv˘‰ení jeho prestiÏe a zvi-
ditelní jeho jméno v zahraniãí. Patfií k nim i tfii
nosiãe s hudbou Bedfiicha Smetany od Mé vlas-
ti aÏ po díla témûfi neznámá. Vznikla také uni-
kátní nahrávka Klavírního koncertu ã. 5 s díly
S. Rachmaninova, jehoÏ zápis byl objeven te-
prve nedávno a pÛjde tedy o svûtovou premié-
ru skladby! V‰echny CD by mûly b˘t na trhu je‰-
tû do konce roku.

A aby tûch novinek a aktivit nebylo málo, pfii-
dám je‰tû jednu. Vedení filharmonie se podafii-
lo vrátit pÛvodní úãel nepouÏívanému malému
hudebnímu sálu pro pfiibliÏnû 150 osob. Znovu
by se v nûm od fiíjna mûly konat rÛzné hudební
produkce. „Na prvním hapenningu si proto vel-
mi rád zahraji druhé housle“, Ïertoval Petr Kraj-
niak.

Pfiedplatné a vstupenky
Janáãkova filharmonie nabízí pfiedplatné na

tfii abonentní fiady (Velk˘ symfonick˘ cyklus,
Komorní cyklus a cyklus Jeunesses muzikales).
Vedle toho jsou pfiipraveny tfii nedûlní koncerty
pro rodiãe s dûtmi i pomûrnû bohatá fiada mi-
mofiádn˘ch koncertÛ mimo pfiedplatné (napfi.
Vánoãní a Novoroãní koncerty). Vstupenky se
dají zakoupit pfiímo v Janáãkovû filharmonii ne-
bo v Domû kultury a také v Mûstském informaã-
ním centru na NádraÏní ulici nebo v Ostravském
informaãním centru na Jureãkovû ulici. Ve‰keré
informace získáte na telefonním ãísle 597 489
466 a podrobnosti o programech koncertÛ
Janáãkovy filharmonie naleznete na www.jfo.cz
a v pfiíloze Kam v centru. (dafu)

Labyrint vzdûlávání na
Janáãkovû konzervatofii

„Má-li se ãlovûk stát ãlovûkem, musí se
vzdûlávat“, fiíkal J. A. Komensk˘.

Pro velk˘ úspûch se bude letos v prostorách
Janáãkovy konzervatofie v Ostravû opakovat
pfiehlídka toho nejlep‰ího, co se v souãasnosti
v na‰em kraji realizuje v oblasti celoÏivotního
vzdûlávání. Ve dnech 15.–16. 11 tady probûhne
festival vzdûlávání Labyrint – Ostrava 2007.

Na jednom místû nalezne odborná i laická ve-
fiejnost nabídku zboÏí a sluÏeb, technologií, pro-
gramÛ na podporu jakéhokoliv vzdûlávání od
uãebnic pfies v˘ukové pomÛcky, poãítaãové
programy pfies audiovizuální techniku aÏ po rÛz-
né kurzy. 

Koncerty a pfiedstavení:
5. 11. v 18.30 hod. Carlo Goldoni: Poprask

na Lagunû – pfiedstavení studentÛ v rámci
7. roãníku Festivalu divadel Moravy a Slezska,
reÏie B. Jansa.

6. 11. v 10.00 hod. V. Janeãková a kolektiv:
Popelka – pfiedstavení studentÛ v rámci 7. Fes-
tivalu divadel Moravy a Slezska, reÏie I. Misafi.

6. 11. v 18.30 hod. – Hudební souãasnost
2007 – Generace – komorní koncert z ocenû-
n˘ch prací celostátní skladatelské soutûÏe.

21. 11. v 18.30 hod. – Koncert dechového
oddûlení Janáãkovy konzervatofie a Gymná-
zia v Ostravû – dirigenti Karel Bria a Karel
Bûlohoubek j.h.

Více na www.labyrint-vzdelavani.cz
Tel.: 558 624 116
Janáãkova konzervatofi
âeskobratrská 40, Moravská Ostrava
Tel.: 596 112 007, www.jko.cz

·éfdirigent Janáãkovy filharmonie Theodore
Kuchar.

Od 1. do 5. fiíjna se konal T˘den knihoven. Do
Knihovny mûsta Ostravy zavítal za sv˘mi b˘va-
l˘mi kolegynûmi písniãkáfi a básník Jarek
Nohavica. Jeho píseÀ Knihovník je v âesku po-
vaÏována za hymnu této profese. (Povídání
o této náv‰tûvû najdete v aktualitách na na‰em
webu www.moap.cz pod názvem Vrátí se Jarek
Nohavica za knihovnick˘ pult?)
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kam v centru

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

V˘stava Velké figurální kompozice malífie
Antonína Kroãi konãí ve velké v˘stavní síni
9. listopadu  2007.

Zahradní kvítí ve v˘‰ivce

V˘stava ve spolupráci s Muzeem Tû‰ínska
pfiedstavuje ojedinûlou sbírku „ÏivotkÛ“, tj. vrch-
ních ãástí tû‰ínsk˘ch krojov˘ch sukní. V˘‰ivka
ÏivotkÛ odráÏí historick˘ v˘voj tû‰ínského kroje,
podle ní se urãuje jeho stáfií, je také znakem
majetnosti majitelky. Rozmanitost motivÛ, tech-
nik a pouÏitého materiálu upoutávala vÏdy po-
zornost kolemjdoucích. PouÏité motivy se skoro
nikdy neopakují, coÏ dokládá bohatá kolekce
muzejní sbírky ÏivotkÛ, která ãítá pfies 1500 ku-
sÛ. V˘stava prezentuje jen zlomek této sbírky,
av‰ak jsou to její nejzajímavûj‰í exempláfie.

V˘stavní prostory v II. NP do 30. 11. 2007.

Návrat E. Halber‰táta

Eduard Halber‰tát (1937) se po 13 letech
opût pfiedstaví ve V˘stavní síni Sokolská 26
v roce sv˘ch sedmdesátin. Jeho ãistá barev-
nost, kompoziãní prostota a v˘razn˘ rukopis zÛ-
stávají trvalou charakteristikou malífiovy tvorby.
Vystaveny budou práce z posledních dvou de-
kád. Od 15. 11. do 28. 12. 2007.

Dûtem
Z dûtí budou malífii

Pro v‰echny dûti od 5 do 9 let pfiipravil klub
interaktivní v˘stavu POJëTE SI HRÁT S PA-
NEM MALÍ¤EM JANEM ZRZAV¯M. Koná se ve
dnech 10. a. 11. 11. mezi 14.00 a 18.00 hodinou
v budovû Telepace (v centru Ostravy u kostela
sv. Václava). Dûti pracují s katalogem, do které-
ho si dávají za splnûné úkoly razítka. Vznikne
jim tak mal˘ katalog obrázkÛ Jana Zrzavého.

Centum pro sociální péãi – Klub ÁMOS
Kostelní nám. 2, Ostrava 1
Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz

Zveme mladé táborníky

Tábornick˘ oddíl pro chlapce od 10 let pfiijímá
nové ãleny kaÏdé úter˘ mezi 16.00–18.00 hod.

Programová náplÀ klubu je nejen tábornická
(tábornické dovednosti, hry, soutûÏe, bojovky),
ale i sportovní (kola, bûÏky, lyÏe, softbal aj.),
kulturní (kino) a vzdûlávací (internet).

Centrum pro voln˘ ãas a pomoc mládeÏi
Kfii‰Èanova 15, Ostrava-Pfiívoz
Tel.: 596 134 723, mobil: 606 778 891
www.bvu.cz

Oznámení o nebytov˘ch prostorech nabízen˘ch k pronájmu
v Mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz

Správce Adresa nebytového PodlaÏí Poãet Plocha
prostoru místn. m2

Pfiedchozí uÏívání

LAER, v. o. s. 28. fiíjna 106/18 1. NP 1 18,50
Puchmajerova 9 (sklad, archiv) 1. a 2. NP 2 112,10
tel. ã.: 596 115 114

Bytasen, spol. s r.o. Na Jízdárnû 2895/18 1. NP 1 50,10
28. fiíjna 116 (dílna – garáÏ) 1 19,16
tel. ã.: 596 618 362 (solárium) 2. NP 1 18,25

Îádost o pronájem nebytov˘ch prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodáfiství,
Sokolská 28, 3. patro, dvefie ã. 311, pfiípadnû na podatelnû dvefie ã. 142, 1. patro pravého kfiídla budovy nové
radnice. BliÏ‰í informace a termín pro podání Ïádosti získáte osobnû nebo na tel. ã.: 599 442 105. Prohlídku
umoÏní po dohodû správce. U NP Gajdo‰ova 39, odbor sociál. sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití volného ãasu.

KniÏní kfity v Librexu

6. 11. v 17.00 hod. – ing. Dalibor Gregor,
Parforsní hony – fotografie – vernisáÏ a pre-
zentace knihy „Parforsní hony a jejich kouzlo“
(parforsní znamená hony za pomocí ‰tvoucích
psÛ a jezdeck˘ch koní).

7. 11. v 17.00 hod. – Radana Parmová – au-
torské ãtení. Do 15. listopadu potrvá v Domû
knihy Librex její v˘stava obrazÛ a kreseb. 

V letech 1990–1994 realizovala Parmová
spolu s umûlci ze San Francisca pfies 20 ná-
stûnn˘ch maleb na sídli‰ti ve Starém Zábfiehu
v rámci projektu Polid‰tûní sídli‰tû. 

15. 11. v 17.00 hod. – Jan Pfieuãil ãte dûtem
pohádky v rámci projektu „Celé âesko ãte dû-
tem“, tentokrát pro dûti od 5 do 8 let. 

15. 11. v 18.00 hod. – Jan Pfieuãil – kfiest
knihy „Pfieuãil aneb muÏ taktní k uzoufání“,
beseda a autogramiáda. Z názvu vypl˘vá, Ïe se
jedná o autobiografické vzpomínky známého
a oblíbeného herce. Knihu pokfití: Ilja Racek –
fieditel Ostravského studia âT.

17. 11. v 10.30 hod. – Vladimír Just – ·ifra
mistra Vladimíra – kfiest knihy, beseda a auto-
gramiáda. Padesát objektÛ známého sochafie
Vladimíra Preclíka se prolíná s padesáti originál-
ními texty Vladimíra Justa. Knihu pokfití ing. arch.
Jifií Smejkal a akademick˘ malífi Antonín Kroãa.

20. 11. v 17.00 hod. – Mariusz Szcygiel –
Gottland – kfiest knihy, beseda a autogramiáda.
Kniha polského reportéra, kter˘ bude osobnû
pfiítomen, se zab˘vá zajímav˘mi osobnostmi na-
‰í nedaleké historie (Tomá‰ BaÈa, Lída Baarová,
Marta Kubi‰ová atd.). Knihu pokfití Jerzy Kron-
hold – generální konzul PR v Ostravû. Ukázku
ãte Jan Fi‰ar – ãlen ãinohry NDM Ostrava.

24. 11. v 10.30 hod. – Zdenûk Svûrák – be-
seda a autogramiáda. Znám˘ scénárista, spiso-
vatel, herec, dramatik a znalec ãe‰tiny bude be-
sedovat pfiedev‰ím o filmu a knize Vratné lahve.

28. 11. v 17.00 hod. – Michal Prokop –
Krásn˘ ztráty – beseda
a autogramiáda. Znám˘
zpûvák a moderátor oblíbe-
ného pofiadu Krásn˘ ztráty
bude besedovat a podepi-
sovat stejnojmennou knihu.

DÛm knihy LIBREX
Smetanovo námûstí 8
Moravská Ostrava
Tel: 596 117 676, www.librex.cz

Filgasova 
Zapomenutá Ostrava

Novodobé pojetí knihy Zapomenutá Ostrava
novináfie a rozhlasového publicisty Josefa Filga-
se s dokumentárními fotografiemi a dosud nezve-
fiejnûn˘mi fejetony, které v Ïádném z pfiedcho-
zích vydání nebyly, mapuje období první republi-
ky v Ostravû. Autorem úvodu je Radovan Lipus,
kter˘ fiíká: „Lze zapomenout na mnohé. A po prá-
vu. Ne v‰ak na Filgasovu Zapomenutou Ostra-
vu.“ Vydává ostravské nakladatelství Repronis.

Pfiedná‰ky
O filosofii a iluzích

Nová Akropolis pofiádá 14. listopadu
v 19 hodin u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne
filosofie pfiedná‰ku „Zapomenutá moudrost:
Filosofie, potfieba na‰í doby“. 

Hovofiit se bude o umûní myslet, umûní Ïít ãi
o v˘znamu filosofick˘ch ‰kol v dûjinách.

Dal‰í pfiená‰ka „Síla iluzí“ je na programu
28. listopadu ve 20 hodin. ¤eã bude o svûtû
skuteãnosti a svûtû iluze, o lidské fantazii
a pfiedstavivosti.

Kdo je nová Akropolis?
Kulturní asociace Nová Akropolis se nachází

ve více neÏ ãtyfiiceti státech a sdruÏuje pfies
10 000 aktivních ãlenÛ a stovky tisíc sympati-
zantÛ, ktefií mluví více neÏ patnácti jazyky a re-
prezentují ‰irokou ‰kálu vyznání, etnick˘ch pÛ-
vodÛ a kulturního dûdictví jako velkolep˘ pfiíklad
souÏití a porozumûní. Nová Akropolis v âeské
republice byla zaloÏena roku 1985 v Praze.
Organizuje pfiedná‰ky, kursy a semináfie na
rÛzná témata z oboru filosofie, historie, kultury,
literatury, umûní, vûdy, medicíny.

Nová Akropolis, 28. fiíjna 8, Ostrava
Více na www.akropolis.cz

Je‰tû do konce listopadu bude moÏné
prohlédnout si unikátní svût miniatur
v areálu MINIUNI na V˘stavi‰ti âerná
Louka. MINIUNI s 12 metrÛ vysokou
Eiffelovou vûÏí je atrakcí pro dûti a dospûlé.
Na cca 1,5 ha plochy zde naleznete kromû
funkãního systému Ïelezniãní tratû s vláãky,
leti‰tû a vodní cesty s parníkem, napfiíklad
50 papírov˘ch modelÛ mûst s nejvy‰‰ími
stavbami svûta (v mûfiítku 1:2000).

Kromû pondûlí je otevfieno dennû od 10
do 18 hod.

Více na www.miniuni.cz

âesko-korejské dny
v DK mûsta Ostravy

9. listopadu
9–11 hod. V˘tvarné ateliéry pro dûti i do-

spûlé, dílna korejské keramiky Woo Kang-mae,
ateliér kaligrafie Park Kyoung-jin.

9.30 hod. Exhibice Taekwondo, ukázka bo-
jového umûní. SK Taekwondo Fr˘dek-Místek.

17 hod. Korea – zemû jitfiní svûÏesti. Povídá-
ní o Ïivotû v Koreji s koreanistkou L. Pejsarovou.

18.30 hod. Korejské bubny a struny.
Koncert tradiãní korejské hudby Kim Bo Sung,
Kim Se Young. Vstupné na hudební vystoupení
„Korejské bubny a struny“ je 120 Kã.

19.30 hod. Golfová hÛl. Film korejského re-
Ïiséra Kim Ki-duka.

10. listopadu
14–17 hod. Ateliéry pro dûti i dospûlé, díl-

na korejské keramiky Woo Kang-mae, ateliér
kaligrafie Park Kyoung-jin, Povídání o ãaji a ãa-
jov˘ obfiad – Lucie Pejsarová.

17 hod. âas. Film korejského reÏiséra Kim
Ki-duka.

V˘stava fotografií „Neznámá Korea“ – ing.
Oldfiich Polá‰ek.

V˘stava fotografií buddhistick˘ch památek „Ti-
sícileté tváfie z pohofií Namsan“ – Kim Taeshik.

Ateliéry, Taekwondo, beseda „Korea – zemû
jitfiní svûÏesti“ – vstup zdarma.

DK mûsta Ostravy, 28. fiíjna 124, Mor. Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 259
www.dkmoas.cz

Aktuální informace vãetnû fotografií 
z Moravské Ostravy a Pfiívozu 

najdete na

www.moap.cz

Rozhovor k jubileu

Ing. Milana Webera – kurátora a Ivo
Wobofiila, DiS, vedoucího V˘stavní sínû
Sokolská jsme se zeptali:

S jakou koncepcí pfiichází va‰e V˘stavní
síÀ pro leto‰ní sezonu? Dochází ve srovnání
s minulostí k nûjak˘m zmûnám? 

Program V˘stavní sínû Sokolská 26, která
v prosinci vstoupí uÏ do patnáctého roku své
ãinnosti a za toto období uspofiádala jiÏ 118 v˘-
stav, se v podstatû nemûní. V˘stavní síÀ bude
i nadále uvádût do ostravského i regionálního
kulturního Ïivota v˘razné umûlecké osobnosti,
jeÏ spoluvytváfií pojem souãasné ãeské v˘tvar-
né umûní. Základním kritériem v˘bûru zÛstává
pÛvodnost a pfiesvûdãivost autorského pfiínosu
bez ohledu na generaãní pfiíslu‰nost ãi názoro-
vou orientaci.

Na co se mohou náv‰tûvníci zvlá‰tû tû‰it?
Co bude vrcholem v˘stavní sezony?

Na co by se mûli náv‰tûvníci zvlá‰tû tû‰it ne-
lze jednodu‰e fiíci. Ambicí v˘stavního programu
je totiÏ pfiicházet pouze s pozoruhodn˘mi expo-
zicemi. AlespoÀ ve struãnosti, co nás tedy ãeká.
Po v˘stavách k Ïivotním jubileím zdej‰ích auto-
rÛ, ktefií v‰ak sv˘m dílem pfiesahují hranice re-
gionu – Antonína Kroãi a Eduarda Halber‰táta,
se po novém roce pfiedstaví konceptuální umûl-
ci rozdíln˘ch generací Pavel Rudolf a Tomá‰
Hlavina. 

Následovat bude jeden z nejzajímavûj‰ích
mlad‰ích ãesk˘ch umûlcÛ Josef Bolf (finalista
soutûÏe o Cenu Jindfiicha Chalupeckého) a dá-
le pak vedoucí malífiské ‰koly na praÏské
Akademii v˘tvarn˘ch umûní Vladimír Skrepl.
V kvûtnu tradiãnû uvedeme diplomové práce
ãerstv˘ch absolventÛ fakulty umûní Ostravské
univerzity a do letní sezony vstoupíme pfiedsta-
vením ostravského rodáka mladého malífie
ZbyÀka Sedleckého, kter˘ se po studiích u pro-
fesorÛ Naãeradského a Sopka jiÏ zfietelnû pro-
sazuje na umûlecké scénû.

Jak jste spokojeni s náv‰tûvnick˘m ohla-
sem va‰ich v˘stav? Co v‰e dûláte pro jejich
prezentaci?

S problémem odezvy moÏn˘ch náv‰tûvníkÛ
se pot˘kají více ãi ménû úspû‰nû v‰echny gale-
rie a muzea. Na toto téma se dokonce pofiádají
odborné konference u nás i ve svûtû. Pfiilákat di-
váky v dne‰ní „elektronické éfie“ a v dobû zápla-
vy masové zábavy k v˘stavám v˘tvarného umû-
ní není vÛbec jednoduché. Mnozí se pravdûpo-
dobnû domnívají, Ïe souãasnému umûní nebu-
dou rozumût a tak se mu radûji vyh˘bají.
Doporuãoval bych se nebát a pokusit se hledat
cestu k v˘tvarnu. VÏdyÈ umûlci nás nechtûjí ‰o-
kovat, chtûjí nám jen sdûlit svÛj autentick˘ proÏi-
tek svûta, obohatit nás o svoje originální vidûní. 

Osvûdãenou metodou jak vzbudit celoÏivotní
zájem o vizuální umûní je zaãít pracovat uÏ se
‰kolními dûtmi (tak zvané animace) a se stu-
denty.

Pfii prezentaci v˘stav dlouhodobû spolupra-
cujeme s celoplo‰n˘mi médii jako Mf Dnes,
Deník, âeská televize aj., vyuÏíváme graficky
zpracované ti‰tûné pozvánky a samozfiejmû ta-
ké fenomén dne‰ní doby – internet. (a)

Dne 9. listopadu konãí v Galerii Sokolská v˘stava velk˘ch figurálních kompozic Antonína Kroãi,
uspofiádaná k malífiov˘m ‰edesátinám.
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kam v centru

Dal‰í informace o kultufie ve mûstû Ostravû pfiiná‰ejí: Ostravsk˘ informaãní
servis, s.r.o. – www.ostravainfo.cz, Mûsíãník Program – ww.eprogram.cz,
Ostravsk˘ kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo Petra Bezruãe – 
www.bezruci.cz, Komorní scéna Aréna – www. divadloarena.cz, Galerie
Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz,
Antikvariát a galerie Fiducia – www.antikfiducia.com, Galerie Beseda –
www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang –
www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, DÛm dûtí a mládeÏe
Ostrãilova – www.volny.cz/ddamoo, Knihovna mûsta Ostravy – www.kmo.cz,

Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo 
moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáãkova konzervatofi – www.jko.cz,
Janáãkova filharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava –
www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské 
v˘stavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, DÛm kultury
mûsta Ostravy – www.dkmoas, Centrum kultury a vzdûlávání – 
www.ckv-ostrava.cz, Internetov˘ kulturní server 365 dní – www.365dni.cz,
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna
– www.magna.zde.cz

Programov˘ a kulturní
zpravodaj Kam v centru je
souãástí zpravodaje Mo-
ravské Ostravy a Pfiívozu
Centrum. V mûstské ãásti

Moravská Ostrava a Pfiívoz je distribuován do po‰tovních schránek
v‰ech domácností. Redakce: v.vavrda@seznam.cz. Na tuto interne-
tovou adresu zasílejte i své kulturní tipy.

programov˘ a kulturní zpravodaj Moravské Ostravy a Pfiívozu

Klub Parník
Sokolská 26, Ostrava, tel.: 596 138 936

www.klubparnik.cz, www.ckv-ostrava.cz 
Pfiedprodej po–pá 10–17 hod. 
Rezervace vstupenek on-line.

Zaãátky pofiadÛ ve 20.00, pokud není uvedeno jinak.

Kulturní zafiízení
Gama

Gen. Píky 13a, Ostrava
tel.: 596 611 760, www.ckv-ostrava.cz 

Dostáváte Centrum?
Zpravodaj CENTRUM s pfiílohou KAM

V CENTRU máte, váÏení spoluobãané, do-
stávat podle smlouvy s doruãovatelem, kte-
r˘m je âESKÁ PO·TA, do sv˘ch po‰tovních
schránek, a to nejpozdûji v prvním dnu kaÏ-
dého mûsíce.

ProtoÏe máme zprávy o tom, Ïe ne v‰ech-
ny v˘tisky CENTRA se dostanou do va‰ich
po‰tovních schránek, informujte nás o tom.
Tel.: 599 442 165 – kanceláfi starosty.
Písemnû: MOAP, Proke‰ovo námûstí 8,
729 29 Moravská Ostrava.

1. 11. Rudy Linka Trio (USA). Rudy Linka –
guitar, Doug Hirlinger – drums, Joe Michales –
bass. Festival Jazz & Blues za finanãní podpo-
ry MOb MOaP.

1. 11. Robo Grigorov (SK) + Vlasta Tfie‰-
Àák (CZ). V pofiadu Ladí Neladí. Natáãí âT
Ostrava v klubu Fabric, zaãátek ve 20 hod.

2. 11. Pavel J. Ryba – Mind the Step. Jazz
Festival Jazz & Blues za finanãní podpory MOb
MOaP.

5. 11. Hana Hegerová za doprovodu
skupiny Petra Maláska. Koncert v Divadle
Antonína Dvofiáka. Zá‰titu nad koncertem
pfievzal primátor ing. Petr Kajnar.

6. 11. Zdenûk Vfie‰Èál – recitál.

7. 11. Sto zvífiat – turné k CD „Rozpt˘lení
pro pozÛstalé“. Koncert v klubu Fabric, zaãá-
tek ve 21.00 hod. 

7. 11. Bukake (SK) Jazz. Martin Ga‰par –
basová kytara, Marcel Buntaj – bicí, Juraj Tatár
– klávesy. Festival Jazz & Blues za finanãní
podpory MOb MOaP.

8. 11. Agharta Gang feat. ·tepán Markoviã.
Jazz Festival Jazz & Blues za finanãní podpory
MOb MOaP.

10. 11. Jazz and improvisation on the ship.
Komponovan˘ veãer. Pofiádá klub Atlantik.

12. 11. Stanley’s Dixie Street Band. Dixie-
land.

13. 11. Festival ostravsk˘ch ZU·. Zaãátek
v 18.00 hod.

14. 11. Jazz talent – pfiehlídka ZU· Ostrava-
Mar. Hory. Zaãátek v 17.00 hod.

16. 11. TUTU. Jazz. Boris Urbánek – klávesy,
Martin Ga‰par – basová kytara, Marcel Buntaj –
bicí, Michal Îáãek – sax.

18. 11. Podzimní citera. Koncert. Ve spolu-
práci s Muzeem citer Ostrava.

19. 11. âe‰i na K2. Obrazem i slovem o ex-
pedici na nejobávanûj‰í vrchol svûta nám pfiiblí-
Ïí Polda Sulovsk˘. Zaãátek v 19.00 hod.

20. 11. November 2nd. Koncert.
21. 11. Kvûty. Koncert brnûnské kapely.
22. 11. Combo Zby‰ka Brzusky. Swing.
23. 11. M – Band Rudolfa Sochora. Jazz,

swing.
24. 11. Vûra ·pinarová za doprovodu skupi-

ny Adama Pavlíka.
26. 11. LR Cosmetic Big Band Edy ·urma-

na. Swing, zaãátek v 19.00 hod.
27. 11. Pavla Milcová & Tarzan Pepé. Kon-

cert.
28. 11. Michal Prokop & Framus 5. Koncert.

29. 11. Mig 21. Koncert v klubu Fabric, za-
ãátek ve 21. 00 hod.

30. 11. Toxique. Jazz. Festival Jazz & Blues
za finanãní podpory MOb MOaP.

1., 8., 15., 22. a 29. 11. v 15.00 hod. Jak na
to. Pohybové studio pro holky a kluky.

6. a 22. 11. v 8.30 a 10.45 hod. Holocaust.
Pfiedná‰ky pro Ïáky Z·.

7. a 21. 11. ve 13.45 hod. IQ jako li‰ka.
Zábavné vûdomostní soutûÏe.

8. 11. v 9.00 a 10.30 hod. Americk˘ sen.
Bofiení iluzí. Pfiedná‰ka pro S·.

7., 14., 21. a 28. 11. v 17.00 hod. Sport v ak-
ci! Fotbal pro holky i kluky.

13. a 14. 11. v 9.00 a 10.15 hod. Díl druh˘:
AÈ to uklidí Kája! Vztahy v rodinû, dáreãky, po-
vinnosti.

15. a 16. 11. v 9.00 a 10.15 hod. Pfiejete si
pohádky? Pofiad se známou spisovatelkou
Ivonou Bfiezinovou.

19. 11. v 8.30 a 10.00 hod. Jak se dûlá po-
hádka. „Babka Miládka“ a její svût loutek.

20. a 21. 11. v 9.00 a 10.15 hod. Barevné
triky. Rychlokurz v kouzlení.

27. a 28. 11. v 9.00 a 10.30 hod. Hauduju-
du, kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í.

28. a 29. 11. v 9.00 a 10.30 hod. Aby zlo-
zvyk nebyl zvyk. Preventivní poradna pro ne-
kufiáky.

28. a 29. 11. v 9.00 a 10.30 hod. miniART.
Keramická dílna pro pfied‰koláky.

29. 11. v 8.15, 9.30, 10.45 a 13.30 hod. Miss
Dance. Holãiãí pohybové studio.

30. 11. v 8.15., 9.30., 10.45 a 13.30 hod.
Barevné pískání. Zábavné hudební setkání
mal˘ch flétnistÛ.

V˘stava Soukromé stfiední umûlecké ‰ko-
ly AVE ART „Studentsk˘ plakát“.

Minikino
Kostelní 3, Ostrava – tel.: 599 527 851
www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz 

Pokladna kina: po–pá 16–20, so–ne 14–20.
Rezervace vstupenek on line.
Zaãátky v 17.00 a 19.30 hod., 

pokud není uvedeno jinak.

1.–2. 11. Interview (USA/Niz. 2007)
3.–5. 11. Planeta Teror (USA 2007)
6. 11. Filmov˘ klub. MuÏ, kter˘ sázel stro-

my (Slovensko 2007)
7.–9. 11. ëáblova dílna (Rak/Nûm. 2007)
10.–12. 11. Denní hlídka (USA 2007)
13. 11. Filmov˘ klub. Vitus (·v˘carsko

2006)
14.–15. 11. Mezinárodní festival student-

sk˘ch filmÛ Ostrava
16.–19. 11. FaunÛv labyrint (Mexiko/USA

2006)
20. 11. Filmov˘ klub. Interview podle van

Gogha (Nizozemí 2003)
21.–23. 11. Disturbia (USA 2007)
24.–26. 11. Tajnosti (âR/SR 2007)
27. 11. Filmov˘ klub. 4 minuty (Nûmecko

2002)
28.–30. 11. Medvídek (âR 2007)

HRAJEME PRO DùTI 
soboty a nedûle v 15 hodin

3.–4. 11. Za plotem (USA 2006)
10.–11. 11. Fimfárum I (âR 2002)
17.–18. 11. Divoãina (USA 2006)
24.–25. 11. V tom domû stra‰í (USA 2006)

Klub Atlantik
âs. legií 7, tel.: 599 527 110

www.klubatlantik.cz
atlantik@ckv-ostrava.cz

1. 11. v 19.30 hod. Boris & Boby – Théatre
de I’Imprévu. V této hfie slovního ping-pongu
a zpûvu dvojice skuteãnû pitoreskních a po-
chybn˘ch hercÛ nav‰tûvuje rozliãné svûty
Borise Viana, léÏérní poezie ãi poezie s nejkru-
tûj‰ím humorem pfied tím, neÏ se oddá hfie se
vzletn˘mi slovy Bobyho Lapointe. Dobré zázra-
ky k objevování! Ve spolupráci s Alliance Fran-
caise. Pfiedstavení ve francouz‰tinû.

5. 11. v 18.00 hod. Diskusní klub. Pofiádá
Masarykova dûlnická akademie a Mladí sociální
demokraté MS kraje.

6. 11. v 18.00 hod. Otevfiená radnice Mo-
ravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné setká-
vání obãanÛ s vedením radnice na téma:
Projekt v˘stavby nového administrativního cent-
ra na námûstí Republiky (CTP).

8. 11. v 17.00 hod. Setkání s meditací.
Pfiedná‰ka svûtovû uznávaného jogína Balakhi-
lya das, kter˘ je autoritou v oblasti Bhakati jógy
a meditace.

9. 11. v 18.00 hod. Izrael. Cestopisná pfied-
ná‰ka Ivo Kotaly.

10. 11. Klub Parník ve 20.00 hod. Jazz
and improvisation on the ship. Kompono-
van˘ veãer ostravské improvizaãní skupiny
OSTR.UÎ.I.NY. a kapely OFF SIDE STORY
brnûnsko-olomoucké jazzrockové formace.
První improvizaãní veãer leto‰ní sezony.
Improvizace v té nejsurovûj‰í podobû, jazzo-
vá hudba vlastní tvorby, ver‰e básníkÛ, ktefií
nese‰li ze své cesty. 

12.–16. 11. Klub Atlantik, Minikino a Kino
Vesmír, V·B-TU Nová Menza. Mezinárodní
festival studentsk˘ch filmÛ Ostrava-Picture
2007.

12. 11. Zahájení festivalu + Ostrava-Pictu-
re Party v prostorách Kina Vesmír.

13. 11. Klub Atlantik, projekce + workshop
Nebojte se animace.

14. 11. Minikino kavárna, projekce + pre-
zentace Filmové ‰koly Zlín, Echo Zlínského
psa.

15. 11. Minikino kavárna, projekce + work-
shop s ãleny poroty Jak se pozná dobr˘
film?

15. 11. V·B-TU Nová Menza – projekce
16. 11. Slavnostní zakonãení festivalu, vy-

hlá‰ení vítûzÛ, pfiedání cen, Kino Vesmír.
15. 11. v 18.00 hod. Bolívarská Venezuela.

Jak se Ïije v dobû budování socialismu 21. sto-
letí oãima Honzy Struhaly. Pfiedná‰ka o sou-
ãasné Venezuele. 

19. 11. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch. Na téma bezpeãnost
a prevence kriminality seniorÛ v Ostravû, tento-
krát s fieditelem mûstské policie Statutárního
mûsta Ostravy ing. Janem Hulvou.

19. 11. v 18.00 hod. Absolutní lháfii – popí-
raãi holocaustu. Pfiedná‰ka PhDr. Jifiího
Sovadiny.

20. 11. v 18.00 hod. Kyklady – fiecké ostro-
vy. Cestopisná pfiedná‰ka Libora Bednáfie, ve
spolupráci s CK Adventura.

22. 11. v 18.00 hod. Norsko – Sunnmorské
Alpy. Cestopisná pfiedná‰ka Ivo Petra.

23. 11. v 19.00 hod. Z tûchto obrazÛ uÏ ni-
kdy neodejdeme – Bílé Divadlo 1982–2007.
25 bíl˘ch let nekoneãné pfiítomnosti oãistné
tvorby. VernisáÏ v˘stavy Bílého divadla, v rám-
ci vernisáÏe vystoupí skupina Veselá Bída se
zpûvákem Franti‰kem Segradem.

26. 11. v 18.00 hod. V‰ichni dobfií Vietnam-
ci. Vietnam ve 2. polovinû 20. století a Ïivot
VietnamcÛ na Ostravsku oãima stfiedo‰kolské-
ho studenta. Pfiedná‰í Lang Quang Dung – stu-
dent Gymnázia Olgy Havlové.

27.–29. 11. v 18.00 hod. Na v˘chod. 2. roã-
ník festivalu mapující expedice do zemí b˘valé-
ho SSSR a na Balkán. Souãástí programu je
V˘stava fotografií Kavkazská romance.

27. 11. v 18.00 hod. Kavkaz. Archyz, Uzun-
kol, Západní Kavkaz a Karaãajev âerkesie,

V˘stup na Elbrus, Nejkrásnûj‰í panoramata
Dombaje a Bezinek.

28. 11. v 18.00 hod. Tian Shan a Pamír. Ala
Arãa – Západní Tian Shan, Karakol – Centrální
Tian Shan, Pik Lenin, projekce historické pa-
mátky severního Kyrgyzstánu, beseda o chy-
stané expedici Severní Pamír, Pik East Korum-
dy, prvov˘stup.

29. 11. v 18.00 hod. Balkán. Jeskynû rumun-
ského a podkarpatského krasu, Bulharské kle-
noty Rila a Pirin, Bosenské Alpy. Albánie – ze-
mû orlÛ, Krymsk˘ poloostrov.

30. 11. v 18.00 hod. (Î)havírna. Lehce ero-
tická komedie z prostfiedí prÛmyslového mûsta
s vysokou nezamûstnaností. Divadelní hra, kte-
rá se bûhem jediné sezony stala miláãkem pub-
lika. Hraje divadlo K.V.A.S.

Kouzlo pohybu – Bfii‰ní tance, relaxace –
kaÏdou stfiedu od 18.00 hod.

4. fiíjna Ludvík Kunc tiskl v galerii Viridian monotypy. Tato technika upadá v souãasné pfietechnizo-
vané dobû v zapomnûní. Princip monotypu spoãívá v malbû na sklo, ze kterého se pfiená‰í na papír.
Lekce byla urãena nej‰ir‰ímu okruhu zájemcÛ, dûtem i dospûl˘m a v ateliéru bylo opravdu tûsno.

Viridian v maskách
a s lampiony

Jak˘ je program Viridianu na listopad? Odpo-
vídá Elen Thiemlová: „Od 1. 11. bude v DKMO
kolektivní v˘stava ãlenÛ Viridianu a v pátek 9. 11.
budeme pofiádat lampionov˘ prÛvod v maskách.
Majitel nejlep‰í masky získá ateliérov˘ stojan,
majitel nejhezãího lampionu taktéÏ. Hlasovat bu-
dou v‰ichni úãastníci prÛvodu, ktefií budou dostá-
vat od pofiadatelÛ hlasovací fáborky s logem
Viridianu. Sraz v 17 hod. na Masarykovû námûs-
tí, odkud po pfiedvedení masek a rozdání hlaso-
vacích fáborkÛ pÛjdeme do Husova sadu a po
pû‰í zónû nazpût na Masarykovo námûstí. Vloni
bylo v prÛvodu více neÏ 300 úãastníkÛ. 12. 11.
v 18 hod. bude ve veãerní galerii Viridian zahá-
jena vernisáÏí v˘stava fotografií K. Dorazilové.

SPRU Viridian, Stfielniãní 8, Moravská Ostrava
Tel.: 608 315 777, www.viridian.cz


