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Tipy na léto
Shakespearovské 
slavnosti na hradû 

Letní Shakespearovské slavnosti jsou diva-
delní pfiedstavení pod ‰ir˘m nebem, uvádûná
pÛvodnû pouze v areálu PraÏského hradu.
Originální divadelní projekt Shakespearov˘ch
her, vzniknuv‰í z podnûtu V. Havla v roce 1994,
se ale postupnû rozrostl a po PraÏském hradu,
brnûnském ·pilberku a Bratislavském hradu se
poprvé letos dostává i do Ostravy a Ko‰ic.

Historie potvrdila, Ïe Slavnosti jsou akcí, kte-
rá pfiitahuje kvalitní tvÛrce, zájem médií i poãet-
né publikum. O vysokém renomé svûdãí rekord-
ní poãty náv‰tûvníkÛ (vloni pfii‰lo 87 000 divákÛ)
i celková úroveÀ akce; bûhem léta se odehraje
pfies 80 pfiedstavení. Postupnû se akce roz‰ífiila
i o prestiÏní fotografické v˘stavy i velkorysé
charitativní akce. Letní Shakespearovské slav-
nosti na hradû se konají od 20. 7. do 7. 8., za-
ãátky pfiedstavení jsou ve 20.30 hod.

Komedie omylÛ 
Titul Komedie omylÛ v pfiekladu Martina

Hilského nastudují pro Shakespearovské slav-
nosti oblíbení herci
z hlavních ostrav-
sk˘ch divadel. Re-
Ïie se ujme Peter
Gábor, zku‰en˘ di-
vadelník, kter˘
v Ostravû reÏíroval
fiadu úspû‰n˘ch
p fi e d s t a v e n í ,
v nichÏ skvûle
zkombinoval ãino-
herní a hudební
sloÏku (Balada pro
banditu, ·akalí léta,

Kabaret). Premiéra Komedie omylÛ bude záro-
veÀ prvním pfiedstavením shakespearovského
festivalu, zhlédnout ji mÛÏete 22., 23. a 24. 7.

Boufie
Nejv˘znamnûj‰í hra Shakespearova pozdní-

ho období, v níÏ autor bilancuje svÛj Ïivot i tvor-
bu, stojí za vidûní uÏ kvÛli v˘konu Jana Tfiísky.
Po jeho vynikající kreaci ve slavném Králi
Learovi se Jan Tfiíska na Shakespearovské
slavnosti vrátil – nikoli v‰ak jako král, ale jako
otrok Kaliban, napÛl netvor, napÛl dítû. 

V ústfiední roli ‰lechtice Prospera se stfiídají
v˘borní sloven‰tí herci: Du‰an Jamrich, Emil
Horváth a Martin Huba. Krásnou a nevinnou
Mirandu, Prosperovu dceru, ztvární Zuzana
Kajnarová (alternuje Antonie Talacková), v dal-
‰ích rolích uvidíme Ondfieje Pavelku, Filipa âap-
ku, Oldfiicha Navrátila a dal‰í. ReÏie se ujal
Jakub Korãák – renomovan˘ divadelník pÛsobí-
cí hlavnû v Brnû je shodou okolností Tfiískov˘m
synovcem. Hraje se 26., 27., 28. a 29. 7. 

Richard III
Pozoruhodné pfiedstavení polského Teatru

ludoweho z Krakova nastudoval Jerzy Stuhr, re-
spektovan˘ reÏisér a snad je‰tû populárnûj‰í di-
vadelní i filmov˘ herec (King Size, Tfii barvy: bí-
lá, Dekalog, Sexmise, Amatér). Stuhr v Richar-
dovi III zároveÀ ztvárnil hlavní roli. 

Shakespearovo drama vypráví o ãlovûku za-
chváceném ‰ílenstvím moci, kter˘ bez skrupulí
manipuluje lidmi a sv˘m okolím, aby se vydral
na královské v˘‰iny. Ve své touze po trÛnu pro-
ti sobû roze‰tvává navzájem ‰lechtice, které
nejprve vyzdvihnul, kompromituje je a vraÏdí. 

Richardovi nechybí „jenom“ morální zábrany,
on se zlem opájí. Právû o tom vypráví i Stuhro-
vo pfiedstavení, které diváka vtahuje do napína-
vého dûje a dûlá z nûj zaujatého svûdka
Richardov˘ch cynick˘ch zpovûdí. Slavnou vû-
tou „Královstí za konû!“ pak padl˘ tyran je‰tû
v poslední chvíli hystericky hledá záchranu pfied
blíÏící se smrtí…

Pfiedstavení je v pol‰tinû a hraje se pouze
dvakrát na ostravské scénû slavností, a to 31. 7.
a 1. 8.

Jak se vám líbí
âarovnou komedii nastudoval zku‰en˘ diva-

delník Emil Horváth, pod jehoÏ vedením se na
jevi‰ti se‰li ‰piã-
koví ãe‰tí a slo-
ven‰tí herci. UÏ
kvÛli nim stojí
zato se právû
na tuhle kome-
dii vypravit, a to
3., 4. a 5. 8.
Hned dvû role –
Star‰ího vévo-
du a jeho bratra
Frederika, kter˘
svého souro-

zence poslal do vyhnanství – hraje Marián
Labuda. Rosalindu, jednu z nejkrásnûj‰ích Ïen-
sk˘ch postav z pera W. Shakespeara, hraje
SoÀa Norisová, její sestfienici Célii ztvárnila So-
nina sestra Zuzana Norisová (v alternaci s Da-
nicou Jurãovou). Roli pesimistického Jacquese
s gustem vystfiihl Martin Dejdar v alternaci
s Ivanem ¤ezáãem. Orlandova protivného bra-
tra hraje Tomá‰ Pavelka, v úloze ·a‰ka uvidí-
me Miroslava Nogu. 

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

OBH – oddûlení Jureãkova 1165/6 1. NP 3 75,83
správy a údrÏby DBF (prodejna, opravna)
NádraÏní 195 NádraÏní 633/91 1. NP 3 114,22
tel. ã.: 599 442 609 (prodejna, galerie)

Hornopolní 2991/63 1. NP 2 55,50
(prodejna)

Îádost o pronájem nebytov˘ch prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodáfiství,
Sokolská 28, 3. patro, dvefie ã. 306, na podatelnû dvefie ã. 142, 1. patro pravého kfiídla budovy Nové rad-
nice nebo na oddûlení správy a údrÏby domovního a bytového fondu, NádraÏní 195, Ostrava-Pfiívoz.
BliÏ‰í informace a termín pro podání Ïádosti získáte na tel. ã.: 599 442 609. Prohlídka po dohodû moÏná.

Poãínaje dnem 10. ãervence 2008, kdy se da-
tuje zahájení Festivalu Colours of Ostrava
2008, bude nepfietrÏitû dohlíÏet na bezpeãnost
a vefiejn˘ pofiádek v centru 16 policistÛ obvod-
ního oddûlení Ostrava-stfied. Ve spolupráci
s Mûstskou policií ze sluÏebny Zámecká to za-
hrnuje aÏ 30 policistÛ a stráÏníkÛ, ktefií budou
dohlíÏet nepfietrÏitû na va‰i bezpeãnost. Obû
oddûlení pfiipravují velkou preventivnû kontrolní
akci na podávání alkoholu mladistv˘m a nezle-
til˘m. Chci upozornit, Ïe policie pouÏije zásadu
nulové tolerance jak vÛãi osobám mladistv˘m
a nezletil˘m, tak i osobám, které umoÏÀují po-
dávání alkoholu osobám mlad‰ím 18 let, ale
taktéÏ i vÛãi provozovatelÛm, kde permanentnû
dochází k této formû protiprávního jednání.

Aby náv‰tûvníci opou‰tûli festival co nejspo-
kojenûj‰í, je na místû si osvûtlit pár zásad, jak
eliminovat nebezpeãí protiprávního jednání, kte-
r˘mi mÛÏe b˘t náv‰tûvník vystaven:

• pokud je to moÏné, osobní zavazadla uloÏit
do úschovny, která bude pfii vstupu do areálu
a kterou zabezpeãuje organizátor,

• osobní zavazadla nenechávat bez dozoru
a mít je neustále na oãích,

• nebrat s sebou Ïádné cenné vûci jako jsou
napfi. zlaté náramky, fietízky atd.,

• nebrat si s sebou vût‰í obnos penûz a pla-
tební karty – pokud je náv‰tûvník bude mít s se-
bou, nenechávat u platebních karet jedineãn˘
identifikátor ve formû PINu,

• mobilní telefon si dát do pfiední kapsy kalhot
ãi ‰ortek, v Ïádném pfiípadû si nedávat mobilní te-
lefon, peníze ãi platební kartu do zadních kapes,

• v‰ímat si okolí a nezÛstávat neteãn˘m u pfií-
padného ne‰tûstí, které postihne jinou osobu.

Pokud se náv‰tûvník pfiesto dostane do
krizové situace, mûl by okamÏitû vytoãit
bezplatnou linku 158 ãi volat na telefonní
linku obvodního oddûlení Policie âR Ostra-
va-stfied 974 727 401. Na tûchto linkách po-
licisté rádi poradí ãi pomohou.

npor. Mgr. René Korytáfi
vedoucí obvodního oddûlení 

Ostrava-stfied

Policie a Festival Colours of Ostrava 2008

Barvy Ostravy 
i ve Farské zahradû

Hudební festival Colours of Ostrava se letos
uskuteãní na dvanácti scénách v Moravské
a Slezské Ostravû od 10. do 13. ãervence.
Sejde se na nûm stovka kapel, divadel a DJ’s,
z nichÏ plná tfietina bude ze zahraniãí – 32. 

Na kter˘ch scénách se bude hrát? Hlavní
scéna – nedaleko Slezskoostravského hradu,
druhá hlavní scéna – na v˘stavi‰ti âerná louka,
tfietí – v cirkusovém ‰apitó u Slezskoostravské-
ho hradu, ãtvrtá – Klub Marley, pátá – Farská
zahrada, ‰está – Klub Templ, sedmá – Evange-
lick˘ kostel na âeskobratrské ulici, osmá – CHill
out (v noci tanec aÏ do svítání), devátá – work-
shopová scéna (bubnování, salsa, bfii‰ní tanec
atd.), desátá – Minikino na Kostelní ulici – hu-
dební filmy, dokumenty a videoklipy, jedenáctá
– DÛm knihy Librex – Debata Respektu, dva-
náctá – Klub Fabric.

Poãet scén, poãet souborÛ, doslova hvûzda-
mi nabit˘ program, to v‰e napovídá, Ïe festival
bude ve své historii rekordní. Jen pro porovná-
ní. âtyfidenní festivalov˘ program pracuje se
stejn˘m rozpoãtem 12 milionÛ Kã jako bezmála
tfiít˘denní JanáãkÛv máj. Na rozdíl od nûho v‰ak
Colours nemá nouzi o sponzory, k jiÏ tradiãním
letos jako hlavní partnefii pfiibyli OKD a Arce-
lorMittal.

Podrobn˘ program spolu s aktuálními infor-
macemi je na www.colours.cz, vstupenky jsou
v obvykl˘ch pfiedprodejích, program najdete na
informativních plakátech. Po loÀsk˘ch zku‰e-
nostech se poãítá s maximální náv‰tûvou
20 000 divákÛ na jedno festivalové vystoupení.
Zahraniãní hosté jsou natolik v˘znamní, Ïe ãe‰-
tí hudebníci vlastnû nemají ‰anci vystoupit ve
veãerních hodinách, zb˘vají na nû odpoledne.

Colours jsou festivalem, na kter˘ najdou ces-
tu pfieváÏnû mladí diváci, anebo hudební fajn-
‰mekfii bez rozdílu vûku. Pro ty, ktefií se chtûjí
s mimofiádnû zajímav˘m programem seznámit,
doporuãujeme scény, kde nehrozí desetitisíco-
vé davy: je to rozhodnû Evangelick˘ kostel,
Minikino na Kostelní ulici, a pfiedev‰ím Farská
zahrada. 

Tam, v klidném prostfiedí, probûhne v podsta-
tû divadelní pfiehlídka. MÛÏeme se tû‰it na her-
ce a moderátora Jaroslava Du‰ka s divadlem
Vizita, kter˘ své pfiedstavení nazval Barevná
ostrá káva. KaÏdé improvizované vystoupení
tohoto souboru je vlastnû premiérou.

Dále vystoupí Teatr Novogo, Fronta, Bílé di-
vadlo, Divadlo Petra Bezruãe, Lenka Vychodilo-
vá z Divadla Sklep aj. Pro venkovní festivaly je
urãen projekt Mistr a Ïák reÏijní dvojice Skutr,
kter˘ spojuje akrobacii, moderní, taneãní a fy-

zické divadlo, techniky bojov˘ch umûní, slovní
improvizaci a Ïivou muziku.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se Farská
zahrada, dlouhé roky zanedbaná, osvûdãí coby
místo pro pofiádání kulturních akcí. Do budouc-
na totiÏ moravskoostravská radnice poãítá
s celkovou rekonstrukcí Farské zahrady a hledá
zpÛsob k jejímu kulturnímu vyuÏití. Festival
Colours of Ostrava, nev˘znamnûj‰í akce svého
druhu v âR se koná i za finanãní spoluúãasti
MOb Moravská Ostrava a Pfiívoz. (da)

Ve dnech 11. a 12. 7. se bude konat
v Domû knihy LIBREX v Ostravû v rámci
7. roãníku mezinárodního hudebního festiva-
lu Colours of Ostrava jako doprovodn˘ pro-
gram diskusní fórum, kterého se zúãastní na-
pfiíklad izraelská zpûvaãka NOA, rada Velvy-
slanectví Izraele Ziv Nevo Kulman, hudební
publicista Petr DorÛÏka, doc. Tomá‰ Novot-
n˘ z Ostravské univerzity a dal‰í.

Dostáváte CENTRUM?
Ná‰ zpravodaj CENTRUM dostává

podle smlouvy s âeskou po‰tou kaÏdá
domácnost v na‰em obvodû DO PO·-
TOVNÍ SCHRÁNKY oznaãené jménem
majitele. ProtoÏe máme informace, Ïe
ne vÏdy se tak stane, informujte nás
o tom, abychom mohli zjednat nápravu. 

Tel.: 599 442 165 – kanceláfi starosty,
po‰tou, e-mailem – adresy najdete na
stranû 2 vlevo nahofie.

Folklor bez hranic

„V‰ude na planetû Zemi dnes Ïijí lidé, ná-
rody, spoleãnosti, které mají své vlastní pís-
nû, hudbu, tance. A po svém vyjadfiují vÏdy
to, co máme my lidé spoleãné: radosti
i strasti, touhu po kráse a poezii, po ‰tûstí“,
fiíkají organizátofii festivalu Folklor bez hra-
nic, jehoÏ 11. roãník probûhne od 11. do 15.
srpna. Pfiehlídka mûstsk˘ch folklorních sou-
borÛ s mezinárodní úãastí „Folklor bez hra-
nic“ je pofiádána od roku 1997. Jednotlivé
festivalové programy se konají pod ‰ir˘m
nebem v mûstsk˘ch obvodech Ostravy
a i letos ãeká diváky vedle domácích stálic
fiada exotick˘ch souborÛ z daleké ciziny.
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Pfiedná‰ky
■ Umûní starovûku. – Na této v˘tvarné dílnû si
v nedûli 19. ãervence od 14 do 18 hod. mohou
úãastníci vyzkou‰et malování a patinování ar-
cheologick˘ch reprodukcí z Egypta. Souãástí díl-
ny bude pfiedná‰ka o egyptském umûní. 

■ Egyptské umûní. – Pfiedná‰ka s video-
projekcí ve stfiedu 30. ãervence v 19 hodin
o umûní starodávného Egypta.  

■ Umûní mluvit. – Kurs je zamûfien na zdoko-
nalování umûní mluvit. Jeho náplní bude sezná-
mení s historií fieãnictví, vysvûtlení a praktická
ukázka rÛzn˘ch technik fieãi a tradiãní rady fieã-
níkÛm. Koná se v nedûli 16. 8 od 14 do 20 hod. 

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

1. Do prohlíÏeãe napi‰te na‰i adresu www.moap.cz

Na úvodní stránce najdete: 1. CZECH POINT – kliknûte zde.

2. Zpravodaj CENTRUM v obrazové podobû PDF – kliknûte zde.

3. Aktuality – Aktuální informace z Moravské Ostravy a Pfiívozu
vãetnû fotografií – kliknûte zde. 

V Klubu Parník, Minikino kavárnû a Klubu Atlantik je bezplatné pfiipojení wi-fi (pfiineste si no-
tebook s sebou a mÛÏete surfovat po internetu. Pfiestûhujte si svou kanceláfi!)

âtenáfii Knihovny mûsta Ostravy mají moÏnost bezplatného pouÏití internetu v ãítárnû –
28. fiíjna 289/2, po–so, a v poboãce na námûstí sv. âecha 474/7 v Pfiívoze, po, út, ãt, pá.
Nezaregistrovaní ãtenáfii zaplatí za libovolnû dlouhé pfiipojení pouze 10 Kã.

www.moap.cz

Pfiehled rubrik

VernisáÏe
Americk˘ fotograf 
s ãesk˘m vidûním

Alan Bean je americk˘ fotograf a se svou man-
Ïelkou Pavlínovou Gatíkovou, která pochází
z Dolního Bene‰ova, spoleãnû fotografují klasic-
ké ãernobílé Ïenské akty. Alan Bean vypracoval
metodu Chromeskedasic a pomocí ní tvofií také
abstraktní fotografie. PfiestoÏe Pavlína Gatíková
získala fotografické dovednosti od svého manÏe-
la, nezapfie své vlastní fotografické vidûní
a ztvárnûní tûla Ïeny. VernisáÏ v Chagallu zaãne
1. 7. v 17 hodin a v˘stava potrvá aÏ do 3. záfií.

Pfiehlídka ãeské grafiky

7. srpna v 17 hodin zahájí v Chagallu v˘sta-
va s tematikou ãeské grafiky. I kdyÏ se zde obje-
ví i poãítaãová grafika, kterou vyuãuje na Fakultû
umûní Ostravské univerzity uznávan˘ odborník
a vedoucí mnoha workshopÛ, vedoucí katedry
grafiky a kresby profesor E. Ovãáãek, pfiednost
na v˘stavû dostanou klasické techniky a jejich
tvÛrci. PfiipomeÀme si nûkterá jména – K. Bene‰,
D. Bene‰ová, T. Bím, F. Hodonsk˘, T. Hfiivnáã,
J. Chudomel, B. JirkÛ, J. MÏyk, A. Lamr, E. Ov-
ãáãek, J. Pe‰icová, K. Tondl, B. Wageová,
K. Îenatá a dal‰í. V˘stava potrvá aÏ do 3. 9.

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

FotomontáÏe ze ·panûlska

V˘stavy
Jeden den v Ïivotû âR

Svoje síly spojila stovka na‰ich pfiedních do-
kumentaristÛ a reportérÛ s nûkolika stovkami
amatérsk˘ch fotografÛ, aby v pouh˘ch ãtyfiia-
dvaceti hodinách v‰ichni zachytili historickou
„momentku“ na‰í zemû. Prohlédnout si ji mÛÏe-
te od 15. 7. do 23. 8. V˘stavu Jeden den v Ïivo-
tû âR tvofií zábûry ze v‰ech regionÛ. Uvedením
v Ostravû zasahuje v˘stava nejen její obyvatele,
ale vzhledem k centrální spádovosti mûsta také
obyvatele a náv‰tûvníky Moravskoslezského kra-
je, vãetnû tûch zahraniãních.

Dvacetileté ohlédnutí 

V tomto roce si pfiipomínáme 20 let od pfied-
ãasného úmrtí Milo‰e Urbáska, a to je pfiíleÏitost
k reprezentativnímu pohledu na dílo umûlce, kte-
r˘ se k rodné Ostravû hlásil i po celou dobu své-
ho dlouholetého pÛsobení na Slovensku. Urbás-
kova díla vystavuje DÛm umûní aÏ do 23. srpna.
Milo‰ Urbásek byl v˘razn˘m pfiedstavitelem ab-
straktní tvorby, geometricky orientované. Také
experimentoval s nov˘mi technologiemi, tiskem
na akrylové plátno a lit˘m asfaltem. Od roku
1978 zkoumal pfiítomnost svûtla v geometricky
strukturovan˘ch vrstvách barevné plochy

Galerie v˘tvarného umûní
DÛm umûní, Jureãkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566

Sáhnûte si na exponáty!

Knihovna mûsta Ostravy pofiádá netradiãní
v˘stavu haptického (hmatového) umûní mexic-
kého sochafie Davida TreviÀa Escobeda, kter˘
se zab˘vá tvorbou nevidom˘ch a pro nevidomé.
Expozice chce prostfiednictvím hmatového zpÛ-
sobu pfiiblíÏit umûní nejen nevidom˘m a tûÏce
zrakovû postiÏen˘m lidem, ale i lidem zdrav˘m,
ktefií se tak mohou vcítit do svûta nevidom˘ch.
V˘stava V˘raz doteku II potrvá do 30. záfií.

Knihovna mûsta Ostravy
28. fiíjna 2, Moravská Ostrava
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz

Tenkej led L. Miffka

Od 10. 7. do 15. 8. vystavuje v Galerii
Beseda své obrazy Luká‰ Miffek, kter˘ se tû‰í
povûsti jednoho z pozoruhodn˘ch figuralistÛ
nejmlad‰í generace.

Jeho díla nejãastûji zachycují Ïenu v rozliã-
n˘ch situacích. Pozorn˘ divák ocení peãlivou aÏ
hyperrealistickou malbu s náznakem hlub‰ích,
ãasto humorn˘ch aÏ sarkastick˘ch v˘znamÛ. 

D. Balabán v Besedû

Daniel Balabán pochází ze ·umperku, od ro-
ku 1962 Ïije v Ostravû a v souãasnosti pÛsobí
jako docent, vedoucí ateliéru malby na Institutu
pro umûlecká studia Ostravské univerzity. Vy-
stavoval na mnoh˘ch místech, je zastoupen
v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního mûs-
ta Prahy, Moravské galerii v Brnû, Severomo-
ravské galerii v Ostravû a v soukrom˘ch sbír-
kách v˘znamn˘ch sbûratelÛ. Jeho práce vysta-
vuje Galerie Beseda od 21. 8. do 29. 9.

Galerie Beseda
Jureãkova 18, Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz

V. Kiml – návrat do 60. let

Obrazy a monotypy jednoho z v˘razn˘ch
pfiedstavitelÛ osobité tvorby v dnes tolik oceÀo-
van˘ch ‰edesát˘ch letech vystavuje galerie
Magna od 20. srpna do 24. záfií. Pro jeho mal-
bu je typická technika enkaustiky. Poetické zna-
kové obrazy jiÏ ocenilo velké mnoÏství divákÛ
u nás i v zahraniãí. 

Reliéfy a uÏitá grafika

Svatoslav Böhm (*1934) je neodmyslitelnou
osobností umûleckého Ïivota nejen na severní
Moravû. Jeho díla si mÛÏete prohlédnout v ga-
lerii Magna od 25. ãervna do 30. ãervence.

V polovinû 60. let autor objevil nové moÏnosti
dfievûné masy a typické se pro jeho tvorbu staly
vedle uÏité grafiky pfiedev‰ím dfievûné reliéfy.
Autorsk˘m rukopisem v podání S. Böhma se sta-
ly reliéfy, které za pomoci racionální kombinato-
riky, vyuÏívající moÏností seriálního fiazení nebo
geometrického seskupování opakujících se ãástí. 

Galerie Magna
Bieblova 3, Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tel.: 596 112 839, www.magna.cz

Galerie má novou knihovnu 
a studovnu

Na 39 milionÛ korun pfii‰la více neÏ rok trva-
jící rekonstrukce 102 let staré vily na Podûbra-
dovû ulici 1291/12 v Moravské Ostravû (na kfii-
Ïování se ·vabinského ulicí). 

Sídlí v ní fieditelství, administrativa, dílny a de-
pozitáfie Galerie v˘tvarného umûní Ostrava, je-
jíÏ hlavní v˘stavní prostory se nacházejí na ne-
daleké Jureãkovû ulici. 

Pro odbornou i laickou vefiejnost je dÛleÏité,
Ïe je v objektu volnû pfiístupná odborná knihov-
na s badatelnou (od 1. srpna). Dosud byla kni-
hovna umístûna v Nové síni v Porubû. 

V Domû umûní na Jureãkovû ulici v souãasné
dobû probíhají rekonstrukãní práce. V˘raznû se
tak zvût‰í prostory urãené na stálé expozice
i pfiíleÏitostné v˘stavy. Nezb˘vá neÏ si pfiát, aby
otevírací doba knihovny byla stanovena i s ohle-
dem na obãany vykonávající pravidelné za-
mûstnání, tzn. tedy i v odpoledních hodinách
a v sobotu. 

Budova, v níÏ nyní sídlí knihovna s badatel-
nou byla postavena v roce 1906, po druhé svû-
tové válce se zmûnila na administrativní objekt
a od roku 1965 do roku 1992 se stala policejní
sluÏebnou. Spadala pod restituãní zákon, noví
majitelé ji v‰ak pfievzali ve velmi zanedbaném
stavu, takÏe nakonec nebyla vÛbec vyuÏívána.
Budova není památkovû chránûna. (da)

8. 7. v 17 hod. – Jan ·plíchal – vernisáÏ fo-
tomontáÏí ze ·panûlska „El canto andaluz“.

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

Ve ‰kolní druÏinû
mohou hrát 
i divadlo

Základní ‰kola Matiãní 5, pfiís-
pûvková organizace, nemûla do-
posud pro provoz ‰kolní druÏiny
specializované prostory. V pfied-
veãer leto‰ního Dne dûtí se situa-
ce radikálnû zmûnila: ãást pÛd-
ních prostor ve druhé ‰kolní budo-
vû, která se nachází na ulici 30.
dubna, byla adaptována tak, Ïe
propojením dvou tfiíd se zmûní na
divadelní sál. 

Rekonstrukce se i s projektov˘-
mi pracemi protáhla na tfii roky,
vynutila si i generální opravu stfiechy a zasazení nov˘ch stfie‰ních oken a novou termoregulaci.
Celkové náklady pfiekroãily 17 mil. Kã. Rekonstruované a moderním mobiliáfiem vybavené pÛdní
prostory zabírají celkem cca 150 m2. 

V leto‰ním ‰kolním roce dochází do sedmi oddûlení ‰kolní druÏiny 219 ÏákÛ. Ti mohou nav‰tû-
vovat i pohybové, taneãní, keramické a v˘tvarné krouÏky. Povinnou docházku na této ‰kole reali-
zuje 669 ÏákÛ. Kapacita ‰koly je v‰ak vy‰‰í – 860 ÏákÛ. (rd)

Z kulturního programu pfii slavnostním otevfiení nov˘ch prostor ·D.
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1. Komenského sady, centrální mûstsk˘ park,
moÏnost celodenní rekreace, rozloha 30 ha, asi
3 000 stromÛ a dfievin, 159 laviãek pro dvû aÏ
ãtyfii osoby, cyklistická stezka a dráha pro in-li-
ne bruslafie na bfiehu fieky Ostravice, dvû písko-
vi‰tû, vefiejné záchodky v Dûtském ráji, moÏ-
nost WC u Dámy Pykové, psí louãka v zadní
ãásti smûrem k ulici Muglinovské. Specializo-
vané dûtské hfii‰tû „Dûtsk˘ ráj“, vchod z ulice
Sadové.

Pozvánka do sadÛ a parkÛ na‰eho obvodu Park znamená rozvinutou krajinnou ob-
last vycházející z minulosti a doplÀovanou
koncepãní pfiírodní tvorbou, napfi. souãasn˘
Sad Milady Horákové, kter˘ byl dfiíve mûst-
sk˘m hfibitovem.

Sad – krajináfisk˘ prvek fie‰en˘ od poãát-
ku, napfi. Komenského sady.

V souãasné dobû v‰ak oba pojmy praktic-
ky spl˘vají a záleÏí jen na zvoleném názvu. 

V˘znamn˘ krajinn˘ prvek je ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
ãást krajiny, která utváfií její typick˘ vzhled
nebo pfiispívá k udrÏení její stability. Mohou
jimi b˘t i jiné ãásti krajiny, zejména mokfia-
dy, stepní trávníky, nalezi‰tû nerostÛ a zka-
menûlin, historické zahrady a parky.

2. Sad Milady Horákové, rozloha 12,3 ha, tisíc stromÛ a dfievin, moÏnost celodenní rekreace, dût-
ské hfii‰tû, minigolf, WC a obãerstvení v kavárnû ASTRA, v Domû kultury mûsta Ostravy, 119 laviãek.

Tento pfiekrásn˘ a velmi vyuÏívan˘ sad vznikl ze dvou ostravsk˘ch hfibitovÛ – mû‰Èanského a Ïi-
dovského. Katolick˘ hfibitov byl zaloÏen po epidemii cholery v letech 1872 aÏ 1873. PÛvodní hfibitov
totiÏ stál na místû dne‰ního Husova sadu, ale byl tak pfieplnûn, Ïe se v nûm jiÏ nedalo pohfibívat.
Îidovsk˘ hfibitov vznikl v sousedství katolického pfii tehdej‰í ¤í‰ské silnici (dne‰ní 28. fiíjna) ze stej-
ného dÛvodu – kvÛli cholefie. Krátce po první svûtové válce zde bylo postaveno také krematorium.
Od roku 1964 byly hfibitovy postupnû likvidovány, odstranûno bylo krematorium. Na tomto místû pak
vznikl Sad Klementa Gottwalda. Ten byl po roce 1990 pfiejmenován na Sad Milady Horákové. 

3. Park Hlubina (dfiíve park Îelezárenská), 4,5 ha, mezi ulicemi Îelezárenská, Hutnická a V˘stav-
ní, 658 stromÛ, 90 laviãek, vznikl na místû hygienického pásma Vítkovic v letech 2004–2006, pfieva-
Ïující dfieviny jsou topoly, jasany, ka‰tany a lípy. Park je koncipován jako odpoãinková oblast pro síd-
li‰tû ·alamouna.

2. Sad Milady Horákové

3. Park Hlubina

1. Komenského sady

1. Komenského sady

6. Sad BoÏeny Nûmcové

4. HusÛv sad

5. BezruãÛv sad

5. BezruãÛv sad, 1 ha, mezi ulicemi NádraÏní,
30. dubna a Ostrãilovou, 80 stromÛ, rÛzná
skladba, nejvzácnûj‰í jsou ãervenû a Ïlutû kve-
toucí ka‰tany, 15 laviãek, dvû pískovi‰tû.

4. HusÛv sad – 1,2 ha, mezi ulicemi âeskobratrskou, Pfiívozskou, Milíãovou a Dvofiákovou, více
neÏ 120 stromÛ a dfievin, pfievaÏující jsou jasany, lípy a javory, ka‰na s vodotryskem, 23 laviãek,
dûtské hfii‰tû, podsadba stromÛ tvofiena trvalkov˘mi záhony.

Na místû dne‰ního Husova sadu, tedy za nûkdej‰í Pfiívozskou branou, vznikl v roce 1660 tak-
zvan˘ v˘pomocn˘ hfibitov, kde byli pohfibíváni v dobû epidemií zejména chudobní Ostravané. Po-
slední pohfieb se zde uskuteãnil v roce 1875. V roce 1888 byl hfibitov zru‰en a koncem 19. století
vznikl na volném místû Sad císafie Josefa II. Stála zde také kaple císafiovny AlÏbûty, zvané Sisi.
Po vzniku âeskoslovenska dostalo prostranství název HusÛv sad, coÏ platí i pro souãasnou dobu. 

6. Sad BoÏeny Nûmcové, mezi ulicemi Sokol-
skou, Muglinovskou a Macharovou v Pfiívoze,
rozloha 0,85 ha, pfievaÏující stromy jsou lípy
a ka‰tany, 10 laviãek.

Sad BoÏeny Nûmcové je vlastnû prvním vy-
ãi‰tûn˘m brownfieldem na území velké Ostravy.
PÛvodnû zde totiÏ stála zinkovna firmy Tlach &
Keil, která byla koncem 19. století zru‰ena. 

Mûsto pozemek v roce 1901 koupilo a vyãis-
tilo. Opavská firma bratfií SkazikÛ, která vlastni-
la první slezskou lesnickou ‰kolu, dále obchod
s kvûtinami a umûlecké a obchodní zahradnic-
tví, vypracovala v roce 1903 projekt architekto-
nické v˘stavby parku, vãetnû v˘poãtu mnoÏství
dfievin. 

V˘sadba trvala aÏ do roku 1907, naãeÏ byl
park oplocen a opatfien dvûma branami, které
se na noc zamykaly. 

Park mûl dvanáct hektarÛ, ale dnes z nûj zby-
la ménû neÏ desetina jeho pÛvodní rozlohy.

8. Hfibitov na Slovenské, Pfiívoz, v bezpro-
stfiední blízkosti dálnice, rozloha 2,5 ha, 200 stro-
mÛ – pfieváÏnû ka‰tany a lípy.

V roce 1903 zakoupila pfiívozská radnice po-
zemek mezi âern˘m potokem a dne‰ní ulicí
Slovenskou a vybudovala zde hfibitov. Pohfibí-
vat se zde zaãalo v roce 1910. Hfibitov byl v po-
lovinû 80. let minulého století zru‰en a vybu-
dován zde sad. I kdyÏ je tento park takfiíkajíc
z ruky a v jeho okolí není bytová zástavba, pfie-
sto si na toto pûkné a peãlivû upravené místo
nacházejí cestu lidé ze vzdálenûj‰ích domÛ me-
zi ulicemi Palackého a Slovenská. 

9. Ostatní zelené plochy na území obvodu:
■ V˘stavi‰tû âerná louka – ve správû magistrátu.
■ DoplÀková zeleÀ na námûstí Dr. E. Bene‰e,
plocha je dûlena ulicí Zámeckou, 0,3 ha, ka‰na.
■ Parãík Denisova/Jureãkova „U Martina“, 0,3
ha, doplÀková zeleÀ, 50 stromÛ pfievaÏují javo-
ry a jasany. 
■ CingrÛv sad, 0,3 ha, mezi ulicí Cingrovou,
podchodem âD na ul. Stodolní a b˘val˘m zim-
ním stadionem, ãást dfievin je zbytkem pÛvodní-
ho ovocného sadu. 
■ Mecnerovského sad, 0,2 ha, mezi ulicemi
Palackého, Dobrovského a BoÏkovou, Pfiívoz.

7. Sad ãeskoslovensk˘ch letcÛ, mezi ulicemi
30. dubna, Pfiívozskou, Gregorovou a Na desá-
tém, rozloha 0,5 ha, pfievaÏující dfieviny jsou
platany, ãervenolisté buky, 9 laviãek.

Tento centrální a nejvyuÏívanûj‰í mûstsk˘
park vznikl jaksi samovolnû. Vlastnû v‰echno
zavinila nejvût‰í lokální povodeÀ v‰ech dob
v roce 1880. Ostravice totiÏ mívala koryto blíÏe
k Moravské Ostravû. Tok fieky se narovnal
a vzniklo nové území na úkor Slezské Ostravy.
KdyÏ byla v místech za dne‰ní Novou radnicí
postavena stfielnice, mûsto v okolí vysázelo
stromy. JiÏ v roce 1894 byla tato ãást neoficiál-
nû naz˘vána mûstsk˘mi sady. UÏ tehdy sem
chodily na nedûlní dostaveníãka celé rodiny
OstravanÛ. Jméno po J. A. Komenském dosta-
ly tyto sady teprve v roce 1919, kdy byli pfiizvá-
ni zahradní architekti, ktefií tomuto v˘znamnému
krajinnému prvku vtiskli odbornou podobu.
Ponûkud velkorysou a jistû nákladnou, protoÏe
zde bylo obrovské rosárium, alpinium, u v‰ech
vzácn˘ch stromÛ a kefiÛ zatluãeny do zemû ta-
bulky s botanick˘mi názvy. Byl to tehdy nejvût‰í
park v âeskoslovensku s rozlohou témûfi tfiiceti
tfií hektarÛ. Dnes je o tfii hektary men‰í. Tento
mimofiádnû frekventovan˘ park je vskutku dob-
fie udrÏován, i kdyÏ jeho podoba se pÛvodnímu
pfiedváleãnému projektu znaãnû vzdálila.
A abychom jen nechválili – busta J. A. Komen-
ského je umístûna dost ne‰Èastnû, Uãitel náro-
dÛ ponûkud nedÛstojnû vykukuje z kfioví.



Cyril, Metodûj a Hus na
Slezskoostravském hradû

V nedûli 6. ãervence od 10.30 hod. se mo-
hou diváci vydat po stopách slavn˘ch osobnos-
tí ãesk˘ch dûjin. Pfiítomni budou pfiedstavitelé
v‰ech kfiesÈansk˘ch církví moravskoslezského
regionu, na pódiu vystoupí hudební a taneãní
soubory, na závûr zazní oratorium Jan Hus
a bude zapálena hranice. Pro dûti jsou pfiipra-
veny rÛzné hry a soutûÏe. Za finanãní podpory
na‰eho mûstského obvodu.

Adam ·tech vystavuje
v Galerii kresby Minikino

Galerie Minikino pfiedstavuje od 14. 8. (zahá-
jení v 18 hodin) do 10. 9. dal‰ího z ÏákÛ proslu-
lého ateliéru Vladimíra Skrepla z praÏské
Akademie v˘tvarn˘ch umûní, leto‰ního absol-
venta Adama ·techa (nar. 1980).

Umûlec k v˘stavû dodává: „Obraz nejdfiíve
ãteme v barevn˘ch skvrnách, v jejich rozloÏení
a povûdomû ho zafiazujeme na základû podob-
nosti. Znejistûní a zmatení pamûti nastává v ná-
sledujícím okamÏiku, kdyÏ zji‰Èujeme, co vlast-
nû vidíme a ne, jak je to provedeno. Intuitivnû
jsem od poãátku skládal koláÏe bohaté a nûkdy
aÏ pfiekombinované. Obraz pneumatiky, jeÏ je
první dokonãenou malbou podle koláÏové pfied-
lohy, je v‰ak prav˘m opakem a spí‰e pfiipomíná
je‰tû záti‰í. Nicménû v dan˘ moment bylo nutné
zaãít se znovu uãit malovat na jednodu‰‰í a mo-
numentálnûj‰í kompozici. Paradoxem bylo, Ïe
první obraz jsem byl schopen dokonãit aÏ ve
chvíli, kdy jsem se definitivnû rozhodl pfiedstavit
pouze tisky.“ 

Kurátorem v˘stavy je Vladislav Holec.
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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

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

Pokladna kina: vÏdy 45 minut pfied zaãátkem
pfiedstavení. Rezervace vstupenek on line.
Zaãátky v 19.00 hod., pro dûti v sobotu

a nedûli v 16.00 (pokud není uvedeno jinak).

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

www.klubatlantik.cz, www.ckv-ostrava.cz

7. 7.–11. 7. Dûtsk˘ ranã Hluãín – P¤ÍMùST-
SK¯ TÁBOR S V¯UKOU JÍZDY NA KONI,
cena 1 750 Kã. V˘uka jízdy na koni, péãe o ko-
nû, koupání, dûtské hfii‰tû, hry a doprovodn˘
program. Pfiihlá‰ky posílejte na atlantik@ckv-
ostrava.cz.

24.–27. 8. Kufií Rynek. FILMOVÉ LÉTO –
KINEMATOGRAF BRAT¤Í âADÍKÒ. UÏijte si
nenapodobitelné kouzlo veãerních filmov˘ch
pfiedstavení po ‰ir˘m nebem! KaÏd˘ den na Ji-
ráskovû námûstí promítání filmu. Srdeãnû vás
zvou pofiadatelé: Kinematograf bratfií âadíkÛ,
Centrum kultury a vzdûlávání Moravská Ostra-
va, pfiíspûvková organizace a Mûstsk˘ obvod
Moravská Ostrava a Pfiívoz. Program: ChyÈte
doktora, Pusinky, Václav, Gympl.

1.– 6. 7. U mû dobr˘ (âR, 2008) Komedie
reÏiséra Jana Hfiebejka vypráví o ‰estici pfiátel,
ktefií se pravidelnû schází v pfiístavu na mariá‰.
Stanou se v‰ak obûtí fale‰n˘ch hráãÛ, a to si
nenechají líbit… Hrají: Jifií Schmitzer, Boleslav
Polívka, Josef Somr.

7.– 10. 7. Once (Irsko, 2007) Repríza leto‰ního
nejúspû‰nûj‰ího filmu. Hudební snímek v titulních
rolích s Glenem Hansardem a Markétou Irglovou
o dvou muzikantech, ktefií natoãí spoleãnou des-
ku, zamilují se do sebe a nakonec se rozejdou. 

11.–13. 7. Pfiehlídka hudebních filmÛ
v rámci Colours of Ostrava, od 10 do 18
hodin.

14.–16. 7. Útûk do divoãiny (USA, 2007)
Úspû‰n˘ film natoãen˘ hercem Seanem Pen-
nem vypráví skuteãn˘ pfiíbûh absolventa vysoké
‰koly, kter˘ odevzdá své jmûní charitû a vypra-
ví se napfiíã USA aÏ na Alja‰ku. V titulní roli
Emile Hirsch.

17.–20. 7. PafiíÏi, miluji tû (Francie, 2006)
Originální pohled na PafiíÏ v pÛdorysu osmnácti
povídek reÏisérÛ zvuãn˘ch jmen napfi. Coenové,
Tykwer, Payne, Van Sant, Craven, Charón ad.

21.– 23. 7. 3:10 Vlak do Yumy (USA, 2007)
Russel Crowe a Christian Bale v drsném wes-
ternovém pfiíbûhu o stfietu dvou muÏÛ stojících
na opaãn˘ch stranách zákona i morálky. 

24.–27. 7. Tahle zemû není pro star˘ (USA,
2007) Netradiãní detektivní pfiíbûh ve stylu „noir“
z texasko-mexické hranice se ve svém prÛbûhu
plní policistov˘mi meditacemi na téma láska,
krev a obãanská povinnost. Hrají: Tommy Lee
Jones, Javier Bardem, Woody Harelson.

28. 7.–10. 8. PRÁZDNINY (nehrajeme)

11.–13. 8. Noc patfií nám (USA, 2007) Dva
bratfii na opaãn˘ch stranách zákona. Loajalita
k rodinû je dÛleÏitûj‰í neÏ spor. Kriminální sní-
mek reÏiséra a scénaristy Jamese Graye nomi-
novan˘ na Césara za nejlep‰í cizojazyãn˘ film.
Hrají: Joaquin Phoenix, Eva Mendesová, Mark
Wahlberg.

14.–17. 8. Indiana Jones a království kfii‰-
Èálové lebky (USA 2008) Devatenáct let ãeká-
ní skonãilo. Jedna z nejslavnûj‰ích postav filmo-
vé historie se vrací na stfiíbrné plátno. Za do-
provodu typick˘ch fanfár Johna Williamse
v charakteristickém klobouku a s biãem coby
nepostradatelnou zbraní.

18.–20. 8. O rodiãích a dûtech (âR, 2007)
Hofiká komedie Vladimíra Michálka. Hrají: Josef
Somr, David Novotn˘, Lubo‰ Kosteln˘, Zuzana
Stivínová, Mariana Kroftová, Jifií Lábus.

21.–24. 8. PafiíÏi, miluji tû (Francie, 2006)
25.–27. 8. Rolling Stones (USA, 2008)

Dokument je pohledem reÏiséra Martina
Scorseseho na nejvût‰í rock'n'rollovou kapelu,
na legendární Rolling Stones, ktefií jsou spolu
pfies 45 let a stále fungují. Scorsese sestavil ve-
lice siln˘ reÏijní t˘m z osob, z nichÏ mnoho ob-
drÏelo Oscary za svoji práci, a natáãel Stouny
v Beacon Theater v New Yorku po dobu dvou
dní, aby zachytil jejich syrovou sílu a pfiinesl di-
vákÛm tento filmovû-hudební záÏitek.

28. 8.–1. 9. Moje borÛvkové noci (Hong-
kong, âína, Francie, 2007) Romantick˘ snímek
z dílny Kar-wai Wonga. Hrají: Norah Jones,
Jude Law, Natalie Portman.

HRAJEME PRO DùTI
30.–31. 8. Horton (USA, 2008) Animovan˘

rodinn˘ film. Slon Horton se chová jako slon
v porcelánu, ale je to dobrák se srdcem na pra-
vém místû. Jednoho den zaslechne z malého
smítka hlasy a ve snaze pfiijít této záhadû na
kloub zjistí, Ïe v nûm Ïijí maliãkatí Kdovíci,
jejichÏ svût je momentálnû kvÛli ztrátû stability
v nebezpeãí. V ãeském znûní: Martin Dejdar,
Petr Rychl˘, Zdenûk Svûrák, Hana Talpová.

Kulturní zafiízení
Gama

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

P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR „NA ZKOU·KU“
I. turnus

30. 6. Tenista– stolní tenis, squash
1. 7. Dopravní policista – dopravní hfii‰tû, sou-

tûÏe
2. 7. Horsk˘ záchranáfi– základna Horské

sluÏby âR – Beskydy
3. 7. Kováfi – Keltiãkova kovárna, halda Ema

4. 7. Fotbalista – turnaj, hry – Dûtsk˘ areál

II. turnus
7. 7. Reportér – knihovna, v˘stava, reportáÏe 
8. 7. Filmafi – film, exkurze
9. 7. Historik – archeologická rezervace ·ipka
10. 7. Zoolog – Zoo Ostrava, sokolnické ukáz-

ky, komentované krmení 
11. 7. Kriminalista – soutûÏe, bojová hra

III. turnus
25. 8. Sportovec – fitness centrum, soutûÏe
26. 8. Závodník – cyklistick˘ závod, sport 
27. 8. Îokej – Dûtsk˘ ranã Hluãín
28. 8. Strojafi – exkurze fa GEARWORKS Vít-

kovice
29. 8. Umûlec – v˘tvarná dílna

Program od 8 do 16 hodin. Cena turnusu
750 Kã zahrnuje poji‰tûní, jízdné, vstupné,
obûd, pitn˘ reÏim. 

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Zbynûk Sedleck˘

Mlad˘ autor, ostravsk˘ rodák, studoval u pro-
fesorÛ Naãeradského a Sopka. Od absolutoria
Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze, kdy zaujal

zdánlivû banálními aÏ k˘ãovit˘mi velkoformáto-
v˘mi obrazy ptáãkÛ, se jeho rukopis promûÀuje
aÏ k poslednímu cyklu, kdy jako turista upoutá-
vá divákovu pozornost ke konkrétním vefiejn˘m
prostorám leti‰È a nádraÏí, které se v jeho po-
dání promûÀují v obecné prototypy periferie.
V˘stavní síÀ do 25. 7.

Barbora Klímová

Barbora Klímová je vítûzkou Ceny Jindfiicha
Chalupeckého za rok 2006. Její instalace, foto-
grafie a videa se vyznaãují nenápadností a ob-
sahovou mnohoznaãností. DÛleÏit˘m inspiraã-
ním zdrojem se pro autorku stává zájem o ar-
chitekturu a urbanismus. Sv˘mi sotva postfieh-
nuteln˘mi zásahy do prostfiedí testuje na‰e vní-
mání, jak se mÛÏete pfiesvûdãit od 21. 8. do
26. 9. ve V˘stavní síni.

Jifií Maceãek: 
„Holky z netu“

Ostravsk˘ rodák, povoláním IT technik, vystu-
doval Lidovou konzervatofi obor v˘tvarná foto-
grafie. Hlavním a vlastnû jedin˘m tématem jeho
fotografií jsou Ïeny a dívky. Vystavované foto-
grafie vznikly v prÛbûhu posledních deseti mû-
sícÛ a v‰echny objekty byly nalezeny a kontak-
továny pomocí nejmasovûj‰ího média dne‰ní
doby – internetu. Fotografie byly pofiízeny digi-
tálním fotoaparátem a jejich elektronick˘ záz-
nam umoÏnil následné zpracování a roz‰ífiil
okruh moÏností klasického Ïenského aktu.
V˘stavní prostory II. NP do 24. 7.

Rada mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz vyhla‰uje 

KONKURZNÍ ¤ÍZENÍ na funkci fieditele / ky
Matefiské ‰koly Ostrava, Na Jízdárnû 19a, pfiíspûvková organizace

PoÏadavky:
• odborná kvalifikace pro pfiímou pedagogickou ãinnost a pedagogická praxe podle zákona

ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ

• plná zpÛsobilost k právním úkonÛm
• znalost problematiky fiízení a obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ zejména v oblasti ‰kolství
• obãanská a morální bezúhonnost

Písemnû za‰lete:
• pfiihlá‰ku (uveìte kontaktní adresu, telefon, pfiípadnû e-mail),
• strukturovan˘ Ïivotopis (s uvedením jednotliv˘ch zamûstnání, odborn˘ch znalostí a dovedností)
• úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o dosaÏeném vzdûlání
• lékafiské potvrzení o zdravotní zpÛsobilosti vykonávat funkci fieditele (ne star‰í 2 mûsícÛ)
• ãestné prohlá‰ení o plné zpÛsobilosti k právním úkonÛm, úfiednû ovûfien˘ doklad o absolvování

studia pro fieditele ‰kol v rámci dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ v oblasti fiízení
‰kolství, pfiípadnû jeho doloÏení do 2 let ode dne, kdy zaãne vykonávat funkci fieditele ‰koly

• v˘pis z evidence rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ), nebo doklad o jeho vyÏádání
• koncepce rozvoje ‰koly/zafiízení (maximálnû 5 stran formátu A4)

Pfiedpokládan˘ termín nástupu do funkce: dle dohody

Ke konkurznímu fiízení budou pfiijaty pfiihlá‰ky doloÏené kompletními doklady (pfiihlá‰ku,
Ïivotopis, ãestné prohlá‰ení a koncepci rozvoje ‰koly vlastnoruãnû podepi‰te).

Pfiihlá‰ky podejte do 7. 7. 2008 na adresu: 
Statutární mûsto Ostrava, Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz
Odbor ‰kolství a volnoãasov˘ch aktivit
Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Ostrava
Obálku oznaãte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ¤ÍZENÍ“


