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programov˘ a  ku l tu rn í  zpravoda j  Moravské Ost ravy  a  Pfi ívozu

Tipy mûsíce Premiéry

V˘stavy

Divadlo odjinud

Dûtem

Cynick˘ Onûgin potrápí
krásnou TaÈánu

Jeden z nejslavnûj‰ích milostn˘ch pfiíbûhÛ
v‰ech dob se odehraje na prknech Divadla
Petra Bezruãe. V pátek 5. fiíjna v 19 hodin uvá-
dí divadlo v premiéfie slavn˘ Pu‰kinÛv ver‰ova-
n˘ román EvÏen Onûgin. PÛjde o hledání smys-
lu Ïivota i skuteãné lásky.

ReÏie Jan Mikulá‰ek, EvÏen Onûgin – Tomá‰
Dastlík, Vladimír Lensk˘ – Luká‰ Melník,
TaÈána – Tereza Vili‰ová.
Premiéra 5. 10., dal‰í pfiedstavení 9. a 26. 10.
vÏdy v 19 hodin.

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

Potrestan˘ prostopá‰ník
– aneb Don Giovanni

Premiéra této „opery oper“ byla pfied 220 lety
v pondûlí 29. 10. 1787 ve Stavovském divadle
v Praze. Premiéra nejnovûj‰í inscenace
Dona Giovanniho se odehraje v pondûlí
29. 10. v Divadle Antonína Dvofiáka.

Námûtem je Ïivot a smrt svÛdníka, známého
také jako Don Juan. 

Libreto Lorenza da Ponteho pfiebásnil Jarek
Nohavica. Trvalo mu to ãtyfii mûsíce. V médiích
uÏ Jarek prozradil, Ïe doslovn˘ pfieklad libreta
z ital‰tiny dostal od profesionálÛ a poté ho
„JEN“ ãekala sysifovská práce „napasovat“ ob-
sah tûchto slov na konkrétní melodii a dát v‰e
do r˘mÛ. V opefie je v‰e navíc ztíÏeno tím, Ïe
dlouhé slabiky musejí b˘t zpûvné a zpívatelné…

V titulní roli alternují Daniel HÛlka a Martin
Gurbal‘. ReÏíruje je Michal Tarant a choreogra-
fii pfiedstavení vytvofiil Igor Vejsada.

Slavnostní premiéra bude 29. 10. v 19.00
hod., druhá premiéra o den pozdûji – 30. 10.
v 18.30, tfietí premiéra probûhne 4. listopadu.

Za „Nejstar‰ím 
fiemeslem“ do divadla

Divadlo Antonína Dvofiáka nabízí v premiéfie
13. fiíjna tragikomedii ‰estapadesátileté ameri-
ãanky Pauly Vogel (mimochodem drÏitelky
Pulitzerovy ceny) o Ïenách, kter˘m nezb˘vá
neÏ dfiít do roztrhání tûla… 

V úvodu hry Nejstar‰í fiemeslo zastihneme
pûtici Ïen na prahu osmdesátky kdesi v New
Yorku, kde se pfies polední pauzu sluní na la-
viãkách v parku. Stafienky probírají témata,
pfiimûfiená jejich vûku a du‰evnímu rozpoloÏe-
ní, ale zvolna v nás zaãíná sílit podezfiení, Ïe
titul Nejstar‰í fiemeslo se vztahuje právû
k nim, aã by to na první pohled nikoho ani ne-
napadlo… 

Novináfii, kritiky i diváky oceÀovaná spolu-
práce mezi ostravsk˘mi divadly pokraãuje
i v tomto pfiípadû: pozvání k hostování pfiijal
umûleck˘ ‰éf Komorní scény Aréna Ivan
Krejãí, pro nûhoÏ je Nejstar‰í fiemeslo na scé-
nû zku‰ebny Divadla Antonína Dvofiáka první
reÏií v tomto divadle. 
Premiéra 13. 10. v 19.00 hodin, dal‰í termíny
14. a 25. fiíjna.

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

Snûhurka a sedm trpaslíkÛ 

Klasická baletní pohádka na motivy literární
pfiedlohy slavn˘ch bratfií GrimmÛ, inspirovaná
zároveÀ také filmov˘m zpracováním Walta
Disneye. Nastudování ostravské premiéry toho-
to baletního titulu je v rukou ‰éfa baletu NDM
Igora Vejsady. Premiéra je 28. 10. od 16. hod.
Divadlo Jifiího Myrona
âsl. legií 12, Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz

Pro dûti i hravé lidiãky

Centrum pro rodinu a sociální péãi Ámos zve
v‰echny hravé lidiãky, ale hlavnû dûti od 8 do
14 let na interaktivní v˘stavu HEJBLATA
HUDEBNÍ A VùCI KOLEM ANEB U·I A TEN
ZBYTEK. Koná se ve dnech 8. 10. aÏ 14. 10.
mezi 14.00 a 18.00 hodinou v budovû Tele-
pace, v centru Ostravy (u kostela sv. Václava).

Náv‰tûvníci, ktefií budou pracovat s katalogem,
si vyzkou‰í rÛzné netradiãní hudební nástroje, do-
zví se, jak funguje ucho, zvuk ve filmu apod.
Klub ÁMOS, Kostelní námûstí 2, Ostrava 1
Tel.: 596 114 209

Lidské vûci Tomá‰e
Císafiovského v Besedû

Tomá‰ Císafiovsk˘ je jedním z nejuznáva-
nûj‰ích ãesk˘ch v˘tvarníkÛ. Po cel˘ fiíjen aÏ
do 23. listopadu potrvá v ostravské Galerii
Beseda jeho v˘stava obrazÛ O LIDSK¯CH
VùCECH.

Autor maluje jen olejov˘mi barvami, v˘razn˘-
mi barvami, vût‰inou portréty a figurální v˘jevy,
v posledních letech i krajinu. Pracuje v tematic-
k˘ch cyklech, napfi. Z deníku dûdy legionáfie
(1989), Naty, pfiepni to! (1994), Bez koní (1996),
Prázdniny v âechách (2006). Vystavuje v ães-
k˘ch i zahraniãních galeriích, jeho dílo je za-
stoupeno ve vefiejn˘ch i soukrom˘ch sbírkách.
Îije a pracuje v Praze.

Pro v˘stavu v ostravské galerii Beseda s ná-
zvem „O lidsk˘ch vûcech“ byla vybrána série
prací akvarelem i ãínskou tu‰í s figurálními mo-
tivy. Pfiedstavovaná expozice je jeho tfietí auto-
rskou samostatnou v˘stavou v Ostravû. Dopro-
vází ji barevn˘ katalog s texty teoretika umûní
Martina Mikolá‰ka a Petra Pivody.
Galerie Beseda, Jureãkova 18, Ostrava 1
Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz

Karel Pauzer – plastiky,
kresby v Magnû

S o c h a fi
tvofií pfiede-
v‰ím lidské
a zvífiecí figu-
ry, jejichÏ po-
stoje, mimika
tváfie a napû-
tí svalÛ jsou
podloÏeny lo-
gikou stavby
tûla a kon-
strukcí detai-
lÛ – kostí
a kloubÛ. 

B a r e v n á
hlava, Náruã,
V z t y ã e n á
pracka, Svû-
‰ená tlapka, Zahnut˘ chobot – to jsou nûkteré
v˘mluvné názvy Pauzerov˘ch tvarovû vynalé-
zav˘ch modelÛ. V˘stava probûhne od 3. fiíjna
do 9. listopadu. 
Galerie Magna, Bieblova 3
Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tel.: 596 112 839, www.magna.zde.cz 

Nestárnoucí M. Rottrová

Koncert stálice ãeské
populární hudby v ojedi-
nûlém comebackovém
provedení, urãeném pfie-
dev‰ím ostravsk˘m pfiíz-
nivcÛm, si mÛÏete vy-
chutnat 3. fiíjna v 19 hod. 

Zpûvaãka zaãínala v os-
travsk˘ch kapelách Sa-
muel, Majestic, Flamingo
(pozdûji PlameÀáci) v ‰edesát˘ch letech.
V osmdesát˘ch letech pfiesídlila do Prahy, pfie-
sto je s rodnou Ostravou stále spojována.
Postupem doby se stala jednou z nejvût‰ích
hvûzd na‰í populární hudby. Má za sebou spo-
lupráci s nejznámûj‰ími textafii a hudebníky.
VÏdy byla zárukou kvalitního repertoáru a prá-
vem patfií mezi na‰e nejhranûj‰í interprety.
Nezapomenuteln˘mi hity jsou její písniãky
Lásko, voní‰ de‰tûm, Markétka, ¤eka lásky
a mnohé dal‰í. V témûfi pÛvodní sestavû dopro-
vodí zpûvaãku kapela Flamengo a nebudou
chybût ani její nejznámûj‰í hosté – Jaroslav
Wykrent a Petr Nûmec. 

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

Svatováclavsk˘ hudební
festival 

Probíhá po cel˘ fiíjen ve 30 místech Morav-
skoslezského kraje. Z ostravsk˘ch koncertÛ vy-
bíráme:

8. 10. v 19.00 hod. Kostel sv. Václava –
„Bolívijská barokní hudba – duchovní hudba
z jezuitsk˘ch misií“. Florilegium (Anglie),
Henry Villca (Bolívie) – tenor.

10. 10. v 18.00 hod. Evangelick˘ kostel –
Janáãkova filharmonie Ostrava, Martina Ba-
ãová, Jan Martiník. Program: J. Suk: Meditace
na staroãesk˘ chorál sv. Václave, Fantazie,
Serenáda, op. 6, A. Dvofiák: Biblické písnû.

13. 10. v 18.00 hod. Kostel Neposkvrnûné-
ho poãetí Panny Marie – PraÏské jazzové
sexteto, Moravsk˘ komorní sbor, Petr Kofií-
nek – Todes Fuge (âtyfidílná skladba pro
smí‰en˘ sbor a instrumentální soubor), text:
PAUL CELAN – NùMÉ VÒNù PODZIMU – re-
citace Alfred Strejãek. 

Paul Celan (1920–1970), vlastním jménem
Paul Anczel, se narodil 23. 11. 1920 v âernovi-
cích v rumunské Bukovinû. Patfií k básníkÛm Ïi-
dovského m˘tu. Za 2. svûtové války celá jeho ro-
dina, nejbliÏ‰í pfiíbuzní a pfiátelé zahynuli v nacis-
tick˘ch vyhlazovacích táborech. On sám se za-
chránil jen náhodou. V roce 1943 utekl k oddílÛm
Rudé armády a jako saniÈák se s nimi vrátil do
Rumunska. Po válce pracoval jako redaktor
v Bukure‰ti. V roce 1947 se odstûhoval do Vídnû,
od té doby je zafiazován mezi rakouské básníky.

19. 10. v 18.00 hod. Kostel sv. Jakuba star-
‰ího – ·tûpán Rak, Alfred Strejãek.

26. 10. v 19.00 hod. Husitsk˘ kostel –
Flautando Köln.

27. 10. v 17.00 hod. Kostel sv. Jana Nepo-
muckého – Musica Florea. 

28. 10. v 17.00 hod. Katedrála BoÏského
Spasitele – Janáãkova filharmonie Ostrava,
âesk˘ filharmonick˘ sbor Brno, Eva Dfiízgo-
vá-Jiru‰ová, a dal‰í. Závûreãn˘ koncert z díla
G. Verdiho a L. Janáãka.

Více na tel.: 596 203 616 nebo www.shf.cz

V‰e o Ïenách 

Komedie V‰e o Ïenách vás rozesmûje a za-
útoãí i na va‰e city. Smích a slzy, to je V‰e o Ïe-
nách – dámská jízda i pro muÏe. Co mají spo-
leãného v‰echny Ïeny? Co jim brání ve ‰tûstí?
Tfii skvûlé hereãky a kaÏdá z nich v pûti rolích.
To je hra Miro Gavrana, souãasného chorvat-
ského dramatika, kter˘ vyprodává divadla po
celém svûtû. 

Divadelní pfiedstavení pfiiváÏí do Ostravy
Studio Dva Praha, hrají A. ·i‰ková, J. Krausová,
J. Schneiderová a zaãínají 16. 10. v 19 hod.

Láska a porozumûní

S hrou pfiijíÏdí praÏské Divadlo Ungelt. V ro-
lích páru mlad˘ch lékafiÛ, Ïijících stereotypním
tempem, v nûmÏ není moc ãasu na emoce, se
pfiedstaví Linda Rybová (ãi Martina Deli‰ová)
a David ·vehlík. Richard Krajão pak hraje roli
Richieho, jejich spoluÏáka z univerzity a bohé-
ma se v‰ím v‰udy. Ten si pln˘mi dou‰ky uÏívá
v‰ech radostí Ïivota – drog, alkoholu, cestová-
ní, náhodn˘ch vztahÛ. Pfijìte se podívat
25. 10. v 19 hodin.

Hfiebejk, Tfiíska a dal‰í

Kum‰t je název divadelní komedie v reÏii
Jana Hfiebejka o Ïivotû a o schopnosti umût Ïít
v podání vynikajících hereck˘ch osobností.
Naplánována je na 1. 11. v 19. hodin. Hrají Jan
Tfiíska, Jan Kaãer, Jan Hru‰ínsk˘.

Pfiedprodej vstupenek od 20. 9., internetová
rezervace na www.dkmoas.cz 

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

O perníkové chaloupce
aneb jenom jako…

Loutkové divadlo Radost Brno zahraje
21. 10. v 15 hodin dramatizaci klasické po-
hádky pro nejmen‰í, ve které je vûrnû za-
chován pfiíbûh o tatínkovi dfievorubci a jeho
dûtech. 

Stra‰idelné rysy této pohádky jsou oslabeny
ve prospûch humoru a malí diváci neustále vû-
dí, Ïe jde o pohádku, Ïe v‰echno je „jenom ja-
ko“, a Ïe se tedy nemusí bát. Pojìme následo-
vat Jeníãka a Mafienku na jejich cestû k perní-
kové chaloupce…
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
tel.: 597 489 111, 597 489 259
www.dkmoas.cz



pfiedstavující mladé talentované hudebníky
z hudebních ‰kol Ostravska a okolí. 

Pro v‰echny, ktefií si zakoupí pfiedplatné
Velkého symfonického cyklu, je pfiipraven dárek
v podobû CD nebo DVD se záznamem
Smetanovy Vltavy z koncertu JFO v mnichov-
ské hale Philharmonie am Gasteig pod taktov-
kou ‰éfdirigenta T. Kuchara.

Pro nadcházející sezonu jsou pfiipraveny tfii
nedûlní Koncerty pro rodiãe s dûtmi a filharmo-
nie pfiiná‰í ve své nabídce i fiadu mimofiádn˘ch
koncertÛ mimo pfiedplatné.

Janáãkova filharmonie Ostrava
28. fiíjna 124, Spoleãensk˘ sál Domu kultury
Ostrava, www.jfo.cz
Tel.: 597 489 466, fax.: 596 619 997

Z programu na fiíjen dále vybíráme:
15. 10. v 19 hodin ve Spoleãenském sále DK

mûsta Ostravy R. ·ãedrin: Suita z opery
Carmen, D. D. ·ostakoviã: Symfonie ã. 14
pro soprán, bas, smyãcov˘ orchestr a bicí
nástroje op. 135. Úãinkuje: Eva Dfiízgová-
-Jiru‰ová – soprán, Martin Gurbaº – bas.

Ostatní vystoupení JFO jsou na Svatováclav-
ském hudebním festivalu – viz str. 1 pfiílohy.

13. mezinárodní soutûÏ
dechov˘ch orchestrÛ

SoutûÏní koncerty se uskuteãní ve spoleãen-
ském sále Domu kultury mûsta Ostravy a to:
v pátek 19. 10. ve 14 a v 19 hodin a v sobotu
20. 10. v 10 a v 15 hodin. V sobotu veãer ve
20 hodin se pak koná Slavnostní koncert s vy-
hlá‰ením v˘sledkÛ soutûÏe a pfiedáním cen.

Kulturní asociace Nová Akropolis zahaju-
je v úter˘ 2. a 9. fiíjna a ve 20 hod. cyklus
pfiedná‰ek CESTA ZA FILOSOFICK¯M POZ-
NÁNÍM.

Jedná se o ãtrnáctidíln˘ pfiedná‰kov˘ cyklus
srovnávací filosofie, kter˘ zahrnuje nejznámûj‰í
filosofické systémy V˘chodu a Západu. 

■ Celodenní kurs MALÁ ASIE v sobotu
6. fiíjna od 10 do 18 hodin vás seznámí s his-
torií Malé Asie, kfiiÏovatky mnoha civilizací a kul-
tur. Více se bude hovofiit o perlách této oblasti,
mezi které patfií Istanbul, Milétos, Efesos
a Pergamo. Pfiedná‰et se bude také o velk˘ch
pfiedsokratovsk˘ch myslitelích. Zmínûná mûsta
nav‰tívíme i prostfiednictvím videoprojekce. 

■ O starodávné vûdû, která pomáhala ãlovû-
ku dosáhnout vnitfiního poznání sebe sama, bu-
de pojednávat pfiedná‰ka ALCHYMIE A PSY-
CHOLOGIE ve stfiedu 17. fiíjna v 19 hodin.
Bude se hovofiit o tfiech fázích alchymistického
díla a o symbolismu hledání duchovního zlata. 

■ ZÁHADA âLOVùKA, to je ãtrnáctidíln˘
pfiedná‰kov˘ cyklus srovnávací filosofie, kter˘
zahrnuje nejznámûj‰í filosofické systémy V˘cho-
du a Západu. 14. a 25. fiíjna v 18 hodin pfiiblíÏí
tradiãní uãení o sloÏení vesmíru, zemû i ãlovûka.

■ Ve stfiedu 31. fiíjna v 19 hod. zaãne pfied-
ná‰ka TROJA o starobylém antickém mûstû,
kdy se posluchaãi budou moci vydat po stopách
hrdinÛ známé trójské války a dozví se také, jak
byla Trója hledána a objevována. 

Nová Akropolis
28. fiíjna 8 (u S˘korova mostu), Ostrava
Více na www.akropolis.cz

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
MùSTSK¯ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytu:

ulice byt ã. vel. plocha min. poÏadovaná prohlídky dne
v˘‰e nabídky 9. 10.  11. 10.

Palackého 91 10 1+2 60,65 m2 35 480 Kã 9.00 13.00
Spodní 32 1 1+2 49,68 m2 29 063 Kã 9.30 13.30
Jílová 33 1 1+3 81,60 m2 47 736 Kã 9.45 13.45
Jílová 21 6 1+2 66,45 m2 38 873 Kã 10.00 14.00
SenováÏná 1 7 1+1 44,43 m2 25 992 Kã 10.45 14.45

Základní informace:
– zájemce (Ïadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budovû úfiadu na

Sokolské tfiídû 28, tfietí poschodí, kanceláfi ãíslo 317), nebo prostfiednictvím internetu 
(www.moap.cz), pfiípadnû pfii prohlídkách bytÛ:

• pfiihlá‰ku s podmínkami,
• formuláfi pro v˘bûrové fiízení,
• smlouvu o úhradû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením,
– obálku s oznaãením „V¤ na pronájem bytÛ“, obsahující pfiihlá‰ku, formuláfi a doklad o úhradû

zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením Ïadatel odevzdá do 17. 10. 2007 do 15.00
hod. do podatelny mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie ã. 142),

– podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z pfiedchozích v˘bûrov˘ch fiízení (jsou
uvedeny na rubu pfiihlá‰ky).

Více informací podá: J. Adamovsk˘, kanc. 317, tel. 599 444 204, P. Kristoforská, 
kanc. 313, tel. 599 444 203, www.moap.cz

Tváfi stfiedovûké Ostravy

V˘stava v Ostravském muzeu aÏ do konce
roku umoÏní náv‰tûvníkÛm alespoÀ nepatr-
nû poodhrnout rou‰ku ãasu a nahlédnout do
Ïivota OstravanÛ ve stfiedovûku. 

Pomocníky budou pfiedev‰ím archeologické
nálezy pocházející z nejnovûj‰ích i star‰ích v˘-
zkumÛ, pfiiãemÏ vût‰ina z nich nebyla je‰tû ni-
kde vystavena. 

V˘znamn˘m podílem budou zastoupeny pfied-
mûty získané v minulém roce pfii v˘zkumu na
Masarykovû námûstí. Opomenuty nezÛstanou
ani nejzajímavûj‰í nálezy z jin˘ch v˘zkumÛ v Mo-
ravské Ostravû jako napfi. z Kostelního námûstí
nebo z budovy staré radnice, sídla Ostravského
muzea. Bohatá je kolekce kachlÛ a keramického
nádobí, v nûmÏ lidé pfiipravovali pokrm. 

Jeden z nejzajímavûj‰ích nálezÛ, uãinûn˘ch
v Ostravû, poutní odznak z Bari, je v souãasné
dobû vystavován v Cáchách, ale náv‰tûvníci
o nûj nebudou ochuzeni! Ostravské muzeum jej
plánuje vystavit v prÛbûhu fiíjna. 

Krajina Rudolfa Jandy

Do konce listopadu bude instalována v Os-
travském muzeu v˘stava fotografií rodáka
z Fren‰tátu pod Radho‰tûm Rudolfa Jandy.
Aãkoliv byl autor povoláním právník, Ïivotem ho
provázela fiada umûleck˘ch zájmÛ. Nejvût‰ím
koníãkem bylo bezesporu fotografování. 

Velkou láskou Rudolfa Jandy byly fieky. Puto-
val za nimi témûfi po celé Evropû, nav‰tívil
Kanadu, opakovanû Kolumbii. Ale hlavnû to by-
ly fieky na‰e, pfiedev‰ím Odra, ale vûnoval se
i Morávce, Ol‰i, Ostravici, Lubinû, Lomné a dal-
‰ím. Podílel se na vzniku barrandovského filmu
Na‰e pralesy ocenûného na EXPO 58 v Bruse-
lu zlatou medailí. 

Stoleté divadlo 
Antonína Dvofiáka

Mûstské divadlo bylo slavnostnû otevfieno
poprvé 28. záfií 1907 a do roku 1919 se v nûm
hrála v˘hradnû nûmecká divadelní pfied-
stavení. 

Za války fungovalo pod názvem âeské diva-
dlo moravskoostravské, po roce 1945 se názvy
dále mûnily na Zemské divadlo, v roce 1949 na
Divadlo ZdeÀka Nejedlého a od roku 1990 se
naz˘vá Divadlo Antonína Dvofiáka. Nynûj‰í bu-
dova je domovskou scénou operního, baletního
a ãinoherního souboru Národního divadla mo-
ravskoslezského. O v‰em z bohaté historie se
více dozvíte z v˘stavy, která zaãne 29. 10. a po-
trvá aÏ do ledna 2008.

Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1 
Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tel.: 596 123 760, 597 578 450
www.ostrmuz.cz
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Koncerty

Pfiedná‰ky

V˘stavy

A. Kroãa i v Chagallu

Autorská v˘stavní síÀ v pfiízemí V˘tvar-
ného centra Chagall pfiedstaví malífiskou
tvorbu Antonína Kroãi. VernisáÏ probûhne ve
ãtvrtek 11. 10. v 17.00 hodin. Expozice obra-
zÛ bude moÏné zhlédnout do 14. listopadu.

V dobû v˘stavy se Antonín Kroãa doÏívá ‰e-
desáti let. Rodák z Dolního Sklenova svou tvor-
bu zamûfiil na krajinu La‰ska a podhÛfií Beskyd. 

Motivací dûl jsou nejãastûji dÛvûrnû známé
námûty z malífiova nejbliÏ‰ího okolí (kuleãník
v hospodû, sousedãin záhumenek, rodinná
oslava, kuchyÀské zákoutí), stejnû bezprostfied-
ní je i jeho vztah k motivÛm hukvaldské krajiny.
Aãkoli vytvofiil i sérii kytic, portrétÛ a aktÛ, vrátil
se k figurálním kompozicím témat, která jsou
pro Kroãu zfiejmû osudová – Ïivot prosté ven-
kovské rodiny, hospodská vfiava, zabijaãka…

V roce 1995 zfiídil Antonín Kroãa s podporou
obce Hukvaldy vefiejnû pfiístupnou galerii sv˘ch
dûl v objektu b˘valé ‰koly v Rychalticích. V jed-
nodu‰e upraven˘ch prostorách je kaÏdou nedû-
li odpoledne zpfiístupnûna expozice, která je do-
kladem místní kulturní aktivity obce a autora. Za
necelé dva roky ji nav‰tívilo jiÏ okolo dvou tisíc
náv‰tûvníkÛ.

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

Ohniv˘ baskick˘ folklór

Tapia Eta Leturia je skupina skvûl˘ch mu-
zikantÛ, ktefií hrají tradiãní baskickou hudbu
v moderním pojetí a s vyuÏitím nov˘ch ná-
strojÛ a zvukÛ. Úãinkovali na v‰ech moÏ-
n˘ch scénách od oslav a poutí po koncertní
haly a rockové i folkové festivaly.

Koncertují po celé Evropû, jsou kaÏdoroãnû
zváni na festivaly do USA a Kanady. Klasick˘
zvuk akordeonu a tamburíny obohatili o mando-
línu, housle a piano. Z jejich vystoupení vyzafiu-
je potû‰ení a strhující energie. Ovûfiit si to mÛ-
Ïete sami 14. 10. ve 20.00 hod.

Koncert Petra Muka

Jedna z nejvût‰ích muÏ-
sk˘ch pûveck˘ch hvûzd sou-
ãasného ãeského popu,
stfiíbrn˘ a bronzov˘ âesk˘
slavík, opakovanû druh˘ pfii
udílení prestiÏních cen tele-
vizních divákÛ T˘T˘, lyrick˘
dramatick˘ tenor s osobitou
barvou hlasu a sugestivním
projevem vystoupí v Ostravû
30. fiíjna v 19 hod.

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

Bez taláru s kytarou

Zhudebnûné pfiíbûhy od soudu i ze Ïivota
v podání zpívajícího právníka, kter˘ svÛj kon-
certní program obvykle pro‰pikuje vesel˘mi
historkami ze soudních spisÛ, si mÛÏete po-
slechnout v Domû kultury 25. fiíjna v 19 hod.

Ivo Jahelka Ïije v Jindfiichovû Hradci. Vystu-
doval právnickou fakultu a získal titul JUDr. Dal-
‰í neformální titul „zpívající právník“ si vyslouÏil
díky zmínûnému zhudebÀování soudních spisÛ.

Janáãkova filharmonie
zahajuje sezonu

54. koncertní sezona Janáãkovy filharmo-
nie Ostrava zaãne 4. a 5. fiíjna. V podání os-
travsk˘ch symfonikÛ a pod taktovkou ‰éf-
dirigenta JFO Theodore Kuchara zazní od
19 hodin Mahlerova vokální Symfonie ã. 3
d moll – devadesátiminutov˘ kolos s pod-
titulem „Co mi vypráví pfiíroda“. 

Kromû Velkého Symfonického cyklu nabízí
JFO sv˘m posluchaãÛm dal‰í dvû abonentní fia-
dy – Komorní cyklus s vynikajícími sólisty a sou-
bory a Cyklus koncertÛ Jeunesses musicales,

AÏ do 31. fiíjna jsou pfied DK mûsta Ostravy vy-
staveny sochy z Mezinárodního kováfiského
sympozia. Kovové plastiky andûlÛ najdou defi-
nitivní umístûní ve Farské zahradû, která se na-
chází v blízkosti Kostela sv. Václava a nyní pat-
fií do areálu v˘stavi‰tû âerná louka. Farská za-
hrada byla prokazatelnû osídlena je‰tû pfied
vznikem mûsta Moravská Ostrava. Nachází se
tam poslední padesátimetrov˘ fragment mûst-
sk˘ch hradeb. Projekt úpravy Farské zahrady je
dílem architekta Jana Teislera.

Nové divadelní pfiedplatné
Tfii ostravská divadla – Národní divadlo

moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruãe
a Komorní scéna Aréna vypisují poprvé
v historii spoleãné divadelní pfiedplatné.

Pfiedplatné dostalo název ABEND, coÏ je kryp-
togram, zahrnující první písmena zúãastnûn˘ch
divadel. KaÏdé ze tfií divadel uvede v projektu po
dvou inscenacích. Diváci, ktefií si pfiedplatné za
zv˘hodnûnou cenu zakoupí, se tak postupnû po-
dívají do Divadla Jifiího Myrona, Divadla Petra
Bezruãe, Komorní scény Aréna i Divadla Antoní-
na Dvofiáka. Pfiedstavení budou uvádûna vÏdy ve
stfiedu, od listopadu 2007 do dubna 2008. 

Cena pfiedplatného ãiní 500 Kã. Cena pro
studenty a dÛchodce je 360 Kã. 

Pfiedplatné ABEND je k prodeji v oddûlení
pfiedplatného Národního divadla moravsko-
slezského, âs. Legií 148/14, 701 04 Morav-
ská Ostrava, tel.: 596 276 202.

Statistické ‰etfiení
v na‰em obvodu

âesk˘ statistick˘ úfiad organizuje
strukturální ‰etfiení v zemûdûlství ZEM
2007 za úãelem získání údajÛ o zemûdûl-
sk˘ch prvov˘robcích. Mûstsk˘ obvod
Moravská Ostrava a Pfiívoz byla metodou
náhodného v˘bûru vybrána pro aktuali-
zaci v leto‰ním roce.

Úkolem tazatelÛ je zemûdûlce v obci na-
v‰tívit, ovûfiit jejich aktivitu, zabezpeãit vyplnû-
ní a odevzdání v˘kazÛ za aktivní zemûdûlce
nebo vyplnûní mal˘ch v˘kazÛ za registrované
neaktivní zemûdûlce. Toto zji‰Èování v terénu
se uskuteãÀuje od 1. záfií do 15. listopadu le-
to‰ního roku. ·etfiení se vztahuje na zemûdûl-
ce, ktefií mají následné hodnoty ‰etfiení: 1 ha
obhospodafiované vlastní nebo pronajaté ze-
mûdûlské pÛdy, nebo 1 500 m2 intenzivních
ploch (sady, zelenina, kvûtiny), nebo 1 000 m2

vinic, nebo 300 m2 skleníkÛ ãi pafieni‰È, nebo
chov 1 kusu skotu, nebo 2 kusÛ prasat nebo
4 kusÛ ovcí a koz, nebo 50 kusÛ drÛbeÏe, ne-
bo 100 kusÛ králíkÛ ãi koÏe‰inov˘ch zvífiat.



besedy s Liborem Uhrem, Dinou ·tûrbovou a Ja-
roslavem Jindrou, ale také v kinû Vesmír, jak jiÏ
bylo zmínûno, kde mÛÏete zhlédnout v‰echny fil-
my, kter˘ch je letos rekordních sedmdesát.

Více o filmech si mÛÏete pfieãíst na
www.mfof.cz, kde naleznete také program pro
Ostravu – besedy, dal‰í doprovodné bloky
a pfiehled promítání jednotliv˘ch filmÛ.

Dal‰í specialitou v rámci 5. MFOF je akce
ADRENALIN PARK, která probûhne 12. 10. od
10.00 do 17.00 hodin na Jiráskovû námûstí
v Ostravû. Zde si uÏijete trochu adrenalinu
a ovûfiíte si své schopnosti na lanov˘ch pfiekáÏ-
kách, horolezeck˘ch stûnách nebo uvidíte exhi-
bici na in-line bruslích. Také si zde mÛÏete vy-
brat outdoorovou v˘bavu ve stáncích partnerÛ
MFOF. Vstup na tuto akci je zdarma.

Pro ty, ktefií se chystají vûnovat festivalu
v Ostravû více ãasu, máme pfiipravenou perma-
nentku za speciální cenu 250 Kã (v pfiedprodeji
do 10. 10.) a za 300 Kã (k zakoupení od 11. 10.)
na ve‰kerá filmová pfiedstavení a doprovodn˘
program vãetnû besed v Atlantiku. Navíc k per-
manentce obdrÏíte vstup do Lanového centra
Landek a vstup na koncert do klubu Templ. 

Vstupné na jeden filmov˘ blok nebo besedu
je 50 Kã.

Ve‰keré informace naleznete na webo-
v˘ch stránkách: www.ckv.ostrava.cz nebo
na www.mfof.cz

Festival studentsk˘ch
filmÛ NADOHLED

Není to tak dávno (únor), co jsme v tûchto mís-
tech informovali o pfiípravách nového festivalu
studentského filmu, kter˘ by mûl v Ostravû pro-
bûhnout letos v listopadu. Spoleãnû nahlédnûme
do programu, jak ho pfiedstavili pofiadatelé na
stránkách festivalu (www.ostrava-picture.cz).

Pro ty, ktefií je‰tû o akci nic nezaslechli pfiipo-
mínáme, Ïe jde o festival zemí Visegradu (âR,
SR, PL), Ïe se v nûm pfiedstaví tvorba student-
ská, tedy tûch, ktefií stále je‰tû nejsou v pracov-
ním procesu, anebo pfii nûm také nûco studují
(vûk zde nehraje roli, mohou se hlásit i úãastní-
ci univerzit druhého, tfietího a dal‰ích vûkÛ),
a Ïe v prvním roãníku festivalu jsou vyhlá‰eny
tyto soutûÏní kategorie: 
– CITY ON/OFF LINE (mûsto m˘ma oãima)
– ART FILM (umûleck˘ experiment ve filmu)
– ROAD MOVIE (svût v pohybu)
– LOVE STORY (miluji, tedy jsem)
– INVESTIGATIVE REPORT (není mi to jedno)

Divák ani soutûÏící by tedy rozhodnû nemûl
strádat. Porota z do‰l˘ch filmÛ vybere ty nejlep-
‰í a ty se pak bûhem pûti dnÛ budou promítat na
nûkolika místech Ostravy (Vesmír, Minikino ka-
várna, Klub Atlantik), ale také v Trenãínû
a v Cieszynû. To, co udûlá festival zajímav˘m,
je právû moÏnost vidût originální snímky slo-
venské ãi polské, setkat se ve workshopech
s jejich tvÛrci a poslechnout si také stanoviska
poroty (se zahraniãní úãastí), která by mûla ve-
fiejnû svá hodnocení vysvûtlit, obhájit a z pozic
profesionálÛ také mnoh˘m tfieba i poradit.

SoutûÏní snímky je tfieba odeslat na adresy
uvedené na webov˘ch stránkách nejpozdûji
do 15. 10. Forma snímkÛ není nijak omezena,
mÛÏeme se tedy doãkat animovan˘ch, hran˘ch
i poãítaãovû upravovan˘ch projektÛ, které byly
pÛvodnû pofiízeny na klasickou ãi digitální ka-
meru, fotoaparát, mobil. Snímky musí b˘t vytvo-
fieny v ãasovém rozmezí ‰kolního roku
2006/2007). Mgr. Jifií Hru‰ka
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Klub Atlantik
âs. legií 7, tel.: 599 527 110

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

1. 10. v 17.00 hod. Setkání ÏákÛ ZU·
E. Marhuly. Kytarová pfiehlídka hudebních pro-
dukcí dûtsk˘ch interpretÛ.

2. 10. v 18.00 hod. Otevfiená radnice Mo-
ravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné setká-
vání obãanÛ s vedením radnice na téma:
„V˘herní hrací pfiístroje, alkohol a vefiejn˘ pofiá-
dek“.

4. 10. Îivotní vztahy – obrazy. VernisáÏ v˘-
stavy Stanislava Holinky.

8. 10. v 18.00 hod. Slam Poetry. Regionální
kolo celostátní soutûÏe. Pfiijìte si zkusit zarapo-
vat, zajamovat nebo jen tak do sálu vy‰eptat,
vykfiiãet, vyskuãet, vynotovat, vychrochtat, vy-
brumlat, vykfiepãit své textíky… Proã b˘t origi-
nální jen ve spr‰e? Tfieba vá‰ v˘kon publikum
ocení a vy se pojedete utkat s nejlep‰ími do
Brna na Flédu.

12. 10.–21. 10. Kino Vesmír v 16.00 hod.,
18.00 hod., 20.00 hod. 5. roãník mezinárod-
ního festivalu outdoorov˘ch filmÛ. SoutûÏní
pfiehlídka dobrodruÏn˘ch, extrémních, adrenali-
nov˘ch a cestopisn˘ch filmÛ. Program projekcí:
www.mfof.cz.

Doprovodn˘ program MFOF:
12. 10. Jiráskovo námûstí Ostrava,

10.00–17.00 hod. Adrenalin park. Akce pro
vefiejnost – nízké lanové aktivity, horolezecké
a bouldrové stûny, in-line exhibice, voln˘ vstup.

13. 10. Klub Atlantik v 17.00 hod. Dina
·tûrbová – Mé cesty k vrcholÛm. Beseda
s nejznámûj‰í ãeskou horolezkyní o jejích v˘stu-
pech a o souãasné humanitární misi v Himaláji
a Karakorámu.

17. 10. Klub Atlantik v 18.00 hod. Jaroslav
Jindra – Zprávy z jin˘ch svûtÛ. Beseda a uni-
kátní foto show z míst, kam se málokdo z nás
dostane (tsunami, válka v Iráku).

19. 10. Klub Atlantik v 17.00 hod. Libor
Uher – K2. Beseda o leto‰ní úspû‰né expedici
na K2.

20. 10. v 19.00 hod. César Antikrist Alfreda
Jarryho – DAMU (Praha) – scénické ãtení.
Alfred Jarry, spisovatel, provokatér a otec ãer-
ného humoru je znám zejména pro svou posta-
vu krále Ubu, hrdiny stejnojmenné hry zvefiej-
nûné roku 1896. César Antikrist, zvefiejnûn˘ rok
pfied Králem Ubu, jiÏ pfiedstavuje jmenovanou
postavu… Ubu. Pfii pfiíleÏitosti stého v˘roãí smr-
ti Jarryho je tento text hrán poprvé v âeské re-
publice ve formû divadelní ãetby ve francouz‰ti-
nû a v ãe‰tinû.

Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v rám-
ci kulturního festivalu, kter˘ doprovází konferen-
ci Alfred Jarry a ãeská kultura (18.–25. fiíjna).

23. 10. v 18.00 hod. Bajkal. Cestopisná
pfiedná‰ka Ivo Petra.

25. 10. v 19.30 hod. Za poznáváním s˘rÛ
z Francie. Gastronomická cesta historií za fran-
couzsk˘mi s˘ry a jejich tajemstvím. Ve fran-
couz‰tinû a ãe‰tinû. Po pfiedná‰ce exkluzivní
ochutnávka! Ve spolupráci se s˘rárnou Cheesy
Trade s.r.o.

26. 10. v 18.00 hod. Buddhismus diaman-
tové cesty. Pfiedná‰ka Marka Wítka.

Mezinárodní festival
outdoorov˘ch filmÛ

V klubu Atlantik probûhne od 12. do 21. fiíj-
na 5. roãník Mezinárodního festivalu out-
doorov˘ch filmÛ.

Festival je soutûÏní putovní pfiehlídkou dobro-
druÏn˘ch, extrémních, adrenalinov˘ch a cesto-
pisn˘ch filmÛ, kter˘ bude uveden v devatenácti
mûstech âeské republiky se slavnostním zahá-
jením v Ostravû – 12. 10. v 17.30 hodin v kinû
Vesmír – zde mÛÏete vidût filmové „pecky“ le-
to‰ního festivalu.

Cel˘ festival v Ostravû bude probíhat nejen
v klubu Atlantik, kde jsou pro vás pfiipravené

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. 10. Ve stínu Beethovena USA/SRN 2005
2. 10. Filmov˘ klub vûnovan˘ Ingmaru

Bergmanovi: Sedmá peãeÈ v 16.30 hod.,
Fanny a Alexandr v 19.00 hod.

3.–5. 10. – 4 mûsíce, 3 t˘dny a 2 dny. Pre-
miéra. Rumunsko 2007

6.–8. 10. Prokletí domu sluneãnic. USA/Ka-
nada 2007

Zahájení klubové pfiehlídky 
stfiedoevropsk˘ch filmÛ

9.–10. 10. Konec. Filmov˘ klub premiéra.
Maìarsko 2007

11.–12. 10. Import/Export. Filmov˘ klub pre-
miéra. Rakousko 2006

Francouzsk˘ podzim 13.–19. a 23–26. 10.
13.–15. 10. Edith Piaf. Fra./Vel. Brit./âr 2007
16. 10. V‰ichni moÏní sbûraãi a já. Francie

2006
17. –18. 10. Odvaha milovat. Francie 2005.

18. 10. pouze v 17.00 hod.
18. 10. v 19.30 hod. Alfred Jarry a ãeská

kultura: Filmy Ctibora Turby: Giro di vita
19. 10. Nikomu to nefiíkej. Francie 2006
20.–22. 10. Skandál. USA 2006
23. 10. Transylvania. Francie 2002
24. 10. v 19.30 hod. Jediná noc. Fra/Bel.

2004
25. 10. v 19.30 hod. Angel–A. Francie 2005
26. 10. Snílci. Fra/It,/Vel. Brit.
27.–29. 10. Irina Palm. Belgie 2006
30. 10. Zhrobudohrobu. Filmov˘ klub pre-

miéra. Slovinsko 2005
31. 10.– 2. 11. Interview. USA/Niz. 2007

HRAJEME PRO DùTI
soboty a nedûle v 15.00 hod.

6.–7. 10. Fimfárum II. âR
13.–14. 10. Pohádky tisíce a jedné noci. âR
20.–21. 10. Kfiesadlo. âR
27.–28. 10. Snûhová královna. âR

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Velké figurální 
kompozice A. Kroãi

Znám˘ regionální malífi Antonín Kroãa, jenÏ
v‰ak sv˘m dílem pfiesahuje hranice regionu, se
v roce 2007 doÏívá ‰edesáti let. Jeho tématicky
rozsáhlá tvorba navazuje na tradici expresivní
malby a je jí vlastní vzru‰ené svûdectví o Ïivotû
a snaha po pfiekonání existenciální osudovosti
malbou. V˘stava probûhne od 10. 10. do 9. 11.
ve V˘stavní síni.

Zahradní kvítí v zrcadle
tû‰ínské v˘‰ivky

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 ma-
jetnosti majitelky. Rozmanitost motivÛ, technik
a pouÏitého materiálu upoutávala vÏdy pozor-
nost kolemjdoucích. PouÏité motivy se skoro ni-
kdy neopakují, coÏ dokládá bohatá kolekce mu-
zejní sbírky ÏivotkÛ, která ãítá pfies 1 500 kusÛ. 

V˘stava prezentuje jen zlomek této sbírky,
av‰ak jsou to její nejzajímavûj‰í exempláfie. 

V˘stavu mÛÏete nav‰tívit od 15. 10.–30. 11.

·Èastné fotografie

Kfiehkosti aneb I v nebi to smrdí se jmenuje
v˘stava fotografií Radovana ·Èastného. 

Narodil se v roce 1973, Ïije a pracuje
v Ostravû. Vûnuje se v˘tvarné a literární tvorbû,
specializuje se na aranÏovanou fotografii, v níÏ
reflektuje prostfiedí a Ïivot obyvatel Ostravy. 

V jeho tvorbû mÛÏeme nalézt také portréty
v˘znamn˘ch osobností kulturního a sportovního
Ïivota, jako jsou napfi. Boleslav Polívka, Roman
·ebrle, Jifií Pecha, Richard Krajão atd.

Jeho aranÏované fotografie jsou trvale umís-
tûny v kulturních zafiízeních na‰eho obvodu,
napfi. Minikino nebo cukrárna v KZ Gama. 

V˘stava v II. NP V˘stavní sínû Sokolská
trvá do 10. fiíjna.

Ringier Print CZ a.s.
provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
www.ringierprint.cz

TENTO ZPRAVODAJ TISKNE

I071001 Radovan ·Èastn˘: Ráno

Máte zájem o práci v EU?
Pak byste si nemûli 2. 10. nechat ujít

cyklus pfiedná‰ek o práci a studiu v EU,
které pofiádá Eurocentrum Ostrava.

Hovofiit se bude napfiíklad o systému
a v˘hodách Europassu, o mezinárodním
uznávání kvalifikací, dozvíte se, co je a jak
se dá vyuÏít program MládeÏ v akci.
Knihovna mûsta Ostravy – hudební sál
28. fiíjna 2, Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz

KniÏní kfity v Librexu

3. 10. v 16.30 hod. – kfiest kalendáfie Vlasty
Buriana.

Knihu receptÛ oblíben˘ch jídel pokfití Radim
Parwa – ‰éfkuchafi hotelu Imperial a Roman
Hadrbolec – ‰éfkuchafi svûtov˘ch celebrit, spo-
lu s divadelním a literárním kritikem doc. Vladi-
mírem Justem.

4. 10. v 16.00 hod. – kfiest knihy plastické-
ho chirurga doc. Jana Mû‰Èáka Metamorfózy. 

Knihu pokfití MUDr. Bronislav Vfiesk˘ – primáfi
Centra plastické chirurgie Fakultní nemocnice
v Ostravû-Porubû a MUDr. Jifií Palkovsk˘
z Privátní plastické a kosmetické chirurgie
v Tfiinci. 

30. 10. – Ondfiej Vetch˘ bude v rámci pro-
jektu „Celé âesko ãte dûtem“ ãíst pohádky. 



4
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 tfi. 26, tel.: 596 138 936

Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, pokud není uvedeno jinak.

www.klubparnik.cz, www.ckv-ostrava.cz

1. 10. Panther Tuba Band. Netradiãní jazz.
4. 10. Miou Miou (CZ) + Dorota Nvotová

(SK). V pofiadu Ladí Neladí. Natáãí âT Ostrava
v klubu Fabric, zaãátek ve 20.00 hod.

5. 10. Café la MaÀana. Popová káva s jaz-
zov˘m aroma. Festival Jazz & Blues za finanã-
ní podpory MOb MOaP.

8. 10. Marty Hall trio. (Kanada). Marty Hall
– kytara, zpûv, Gregg Fancy – basová kytara,
Doug Mackay – bicí. Festival Jazz & Blues za fi-
nanãní podpory MOb MOaP.

9. 10. Laco Deczi & Cellula New York
(USA). Jazz. Festival Jazz & Blues za finanãní
podpory MOb MOaP.

10. 10. Ostrava Dixie Band. Dixieland, zaãá-
tek v 19. 00 hod.

11. 10. Ty syãáci. Koncert. Petr Vá‰a – zpûv,
Tomá‰ Fröhlich – baskytara, Petr Zavadil – ky-
tara.

12. 10. Drive Wave. Jazz
15. 10. Victor Wooten Band (USA). Festival

Ostrava Jazz Night. Koncert v klubu Fabric,
zaãátek ve 21.00 hod. Za finanãní podpory
Statutárního mûsta Ostrava.

16. 10. Alma. Reggae, dub, salsa. Ve spo-
lupráci s Alliance Francaise Ostrava.

18. 10. Ladí Neladí. Koncert v klubu Fabric,
zaãátek ve 20.00 hod. Natáãí âT studio
Ostrava.

18. 10. Michal Pavlíãek trio + Bára Basiko-
vá. Koncert.

19. 10. Michal Pavlíãek trio + Bára Basiko-
vá. Koncert.

20. 10. KOA. Koncert. Mário Bihári, Franti‰ek
Raba, Omar Khaouaj, Camilo Caller.

21. 10. Parníková Grand Prix. 5. kolo turna-
je ve scrabble.

22. 10. Richard Bona group (USA). Festival
Ostrava Jazz Night. Koncert v divadelním sále
DK mûsta Ostravy ve 20.00 hod. Za finanãní
podpory Statutárního mûsta Ostrava.

23. 10. Mr. Tzig. (Francie). Koncert. Ve spo-
lupráci s Alliance Francaise Ostrava.

24. 10. Piáno band & hosté. Svûtové ever-
greeny.

25. 10. Jaroslav Hutka. Koncert.
26. 10. Vladimír Mi‰ík & ETC… Koncert.

Festival Jazz & Blues za finanãní podpory MOb
MOaP.

27. 10. Filip M. Akustick˘ koncert.
29. 10. LR Cosmetic Big Band Edy ·urma-

na. Swing, zaãátek v 19.00 hod.
30. 10. J.A.R. Koncert v klubu Fabric, zaãá-

tek ve 21. 00 hod.
31. 10. Boris Band Combination. Jazz.

RICHARD BONA GROUP 

Festival OSTRAVA JAZZ NIGHT 22. 10. 2007
Divadelní sál DK Ostrava 

UÏ ‰estnáct let kamerunsk˘ rodák Richard
Bona, pfiezdívan˘ „The African Sting“, pfiedvádí
svÛj talent, humor a eleganci, kamkoli cestuje.
Po celé ty roky se stal jedním z nejÏádanûj‰ích
hudebních spolupracovníkÛ. Hráli s ním:
Michael Brecker, Paul Simon a mnozí jiní.

Kromû udivujícího resumé ho jeho nahrávky od-
halují jako bájeãného vypravûãe, pfiekvapivého
hudebníka, okouzlujícího zpûváka a jednoho
z nejlep‰ích svûtov˘ch basistÛ.

Jeho jedineãn˘ styl je smûsí mnoha vlivÛ, ja-
ko jsou: jazz, bossa nova, pop music, afro beat,
lidová hudba a funk. Bonovo míchání jeho vlast-
ních africk˘ch hudebních kofienÛ, citu pro jazz
a dojemné texty jsou dokonal˘m receptem, kte-
r˘ funguje jako magie. Zdá se, Ïe poslední
Richardova nahrávka nám ‰eptá dal‰í sladk˘
pfiíbûh, kter˘ se jmenuje MUNIA, coÏ v jazyce
Douala znamená „pfiíbûh“. Nástroj jako by se
stával souãástí jeho tûla a melodie vycházejí
pfiímo ze srdce.

Koncert je uvádûn v rámci cyklu Ostrava Jazz
Night za finanãní podpory Statutárního mûsta
Ostrava.

THE VICTOR WOOTEN
BAND feat. REGI 
& JOSEPH WOOTEN

Festival OSTRAVA JAZZ NIGHT 15. 10. 2007
Klub Fabric

Victor Wooten je po-
vaÏován za nejvlivnûj‰í-
ho basistu od dob Jaca
Pastoria. Je znám˘ jak
sv˘mi sólov˘mi nahráv-
kami a koncertními tur-
né, tak i jako ãlen kape-
ly Béla Fleck & The
Flecktones, jeÏ vyhrála
Grammy. Je inováto-
rem ve hfie na basovou
kytaru, ale také nada-
n˘m skladatelem, aran-
Ïérem, producentem,
vokalistou a multi-in-
strumentalistou.

Victor Lemonte Woo-
ten se k hudbû dostal
velmi brzy. VyrÛstal
v rodinû, kde v‰ichni jeho star‰í bratfii hráli nebo
zpívali. Ve tfiech letech ho jeden z bratrÛ zaãal
uãit hrát na basu a od pûti uÏ vystupoval jako
ãlen Wooten Brothers Band. Sám Victor vzpo-
míná: „Mí rodiãe a bratfii mi dali základ. Tím Ïe
mû uãili umût se pfiizpÛsobit a mít otevfienou
mysl, mne pfiipravili na cokoliv.“ 

Roku 1988 se Victor setkal s Bélou Fleckem
a o rok pozdûji s ním spolu se sv˘m bratrem
Royem a klávesistou – hrajícím také na harmo-
niku – Howardem Levym zaãali hrát, a tak se
zrodili Flecktones. Bûhem hraní s Flecktones se
Victor zamûfiil také na svou sólovou dráhu, za-
loÏil se Stevem Baileym Bass Extremes a roku
1996 vydal svÛj sólov˘ debut A Show Of Hands.

Wooten byl dvakrát zvolen basistou roku
v Nashville Music Awards a je jedin˘, kdo tfiikrát
vyhrál anketu ãasopisu Bass Player v téÏe kate-
gorii. S rostoucím úspûchem pfii‰ly také nabídky
ke spolupráci s umûlci jako Branford Marsalis,
Mike Stern, Chick Corea, Dave Mathews, Prince,
a dal‰í. Poslední Wootenovou nahrávkou je Soul
Circus, na které hrají hosté jako Bootsy Colins,
Wooten brothers nebo Denis Chambers. Victor
Wooten má vzácnou schopnost neustále „zvedat
laÈku“ a jako umûlec dále rÛst. Koncert je uvádûn
v rámci cyklu Ostrava Jazz Night za finanãní
podpory Statutárního mûsta Ostrava.

Kulturní zafiízení
Gama

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

1.–5. 10. v 8.15., 9.30 a 10.45 hod. První
Komenského fyzikální divadlo 21. století.
Schola ludus Univerzity Komenského Bratislava
o zdrojích a ‰ífiení zvuku.

3., 10., 17. a 24. 10. v 17.00 hod. Sport v ak-
ci! Fotbal, ko‰íková a ping-pong pro v‰echny.

4., 11.,18. a 25. 10. ve 14.00 hod. Jak na to.
Pohybové studio pro holky a kluky.

9. a 30. 10. v 9.00 a 10.15 hod. Máme rádi
zvífiata. Zázraky ze svûta zvífiat. Spolupráce se
ZOO Ostrava.

10. a 11. 10. v 9.00 a 10.30 hod. Za oponou.
Malé nahlédnutí do divadelního zákulisí. Beseda.

11., 18. a 25. 10. ve 14.00 hod. Haudujudu,
kámo. První lekce angliãtiny pro nejmen‰í.

17. a 18. 10. v 9.00 a 10.15 hod. První díl:
To jsem já! Zásady pro kaÏd˘ den, kamarád-
ské vztahy, pozdravy.

22. a 29. 10. v 9.00 a 10.15 hod. Hrajeme si
na malífie. Setkání s ilustrátorem dûtsk˘ch kní-
Ïek Adolfem Dudkem.

24. 10. v 9.00 a 10.15 hod. Dûtsk˘ ateliér:
O kocouru Mike‰ovi, vepfii Pa‰íkovi a hastr-
manech. Zahrajeme si na tak velkého malífie,
jak˘m byl Josef Lada.

26. 10. v 9.00 a 10.15 hod. Pfiejete si po-
hádky? Pofiad se známou spisovatelkou Ivo-
nou Bfiezinovou.

30. 10. v 9.00, 10.15 a 13.30 hod. Hallo-
ween – stra‰ideln˘ svátek. DÛleÏité rady jak
se uchránit pfied zl˘mi duchy.

30. a 31. 10. v 9.00 a 10.30 hod. Teroris-
mus: skrytá hrozba. Historie, teroristické sku-
piny a jejich politické cíle.

OD ¤ÍJNA P¤IPRAVUJEME KURZY 
pro dûti a dospûlé
hudební – keyboard, flétna, kytara
pohybové – rytmika, kalanetika, aerobic, bfii‰ní
tance, orientální tance, tai-chi
jazykové – angliãtina 
zájmové – paliãkování, rybáfisk˘ krouÏek

KZ GAMA: se sv˘mi 
programy i do ‰kol

Po zru‰ení KZ Jízdárenská se KZ Gama
zamûfiuje jako jediné zafiízení v na‰em mûst-
ském obvodû na dûti a mládeÏ, a to jak na
Ïáky matefisk˘ch, tak i základních a stfied-
ních ‰kol.

Jak konkrétnû? Na na‰e otázky odpovídá
·árka Dospivová, vedoucí KZ Gama: 

Matefisk˘m ‰kolám nabízíme programy ama-
térsk˘ch i profesionálních divadel, a to vÏdy
s úãastí dûtí pfii dotváfiení dûje. Dále pro nû pfii-
pravujeme i komponované pofiady – kouzelnic-
ká pfiedstavení, zábavné a soutûÏní pofiady
apod. Navíc nûkteré pofiady budou tematické –
ke svátkÛm nebo roãním období. 

Pro základní ‰koly pfiipravujeme v˘chovnû
vzdûlávací pofiady, pro stfiední ‰koly besedy
a pfiedná‰ky. 

V‰echny tyto akce se budou konat v na‰em
kulturním zafiízení v dopoledních hodinách.
Odpoledne máme vyhrazeny pro tvÛrãí dílny
a sportovní akce. 

Ne v‰echny akce se konají v na‰em zafiízení
na ulici gen. Píky, zvlá‰tû vycházíme vstfiíc han-
dicapovan˘m dûtem, k nimÏ s na‰imi programy
zajíÏdíme do jejich zafiízení. Stejnû postupuje-
me i v pfiípadû vozíãkáfiÛ. 

V dobû prázdnin budeme pofiádat pfiímûstské
tábory, které se nám osvûdãily i v minulosti
a byl o nû velk˘ zájem. 

Znamená to, Ïe s programy pro dospûlé
nepoãítáte?

V Ïádném pfiípadû! Jazykové, hudební a po-
hybové kurzy pro tuto vûkovou skupinu jsou ne-
dílnou souãástí na‰í nabídky. Vefiejnost oslovu-
jeme letáky, informaãními panely a webov˘mi
stránkami. A samozfiejmû i informacemi v KAM
V CENTRU.

Dûti úãinkují i pfii dotváfiení dûje.

Souãástí KZ Gama je i útulná kavárniãka.

Mezinárodní festival loutek
Divadlo loutek pofiádá kaÏdoroãnû me-

zinárodní bienále – loutkáfisk˘ festival
SPECTACULO INTERESSE. 7. roãník se
uskuteãní ve dnech 30. 9.– 5. 10. Zúãastní
se ho soubory z celého svûta. 
Divadlo loutek Ostrava
Pivovarská 15, Ostrava, tel.: 596 114 884
www.dlo–ostrava.cz

www.moap.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.


