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Tipy mûsíce

K VelikonocÛm

Premiéry

Derniéra

Hvûzdy, jak je neznáte

Jan Kraus – herec, moderátor, publicista,
dramatik, reÏisér, autor… zkrátka muÏ „devate-

ra fiemesel“. Svou
hereckou kariéru
zaãínal uÏ v ‰esti
letech, kdy daboval
dûtské hrdiny v za-
hraniãních filmech.
V poslední dobû je
znám pfiedev‰ím
jako moderátor po-
pulárního pofiadu
Uvolnûte se, pro-
sím v âeské televi-
zi. Na svá talk
show se pfiedem
nijak nepfiipravuje,

pokaÏdé neopakovatelnû improvizuje. Proto se
dá oãekávat, Ïe v podobném duchu se ponese
i jeho talk show 4. bfiezna v 18 a ve 20 hodin
v Domû kultury. Jeho ostravsk˘mi hosty budou
V. Kosík a T. âernochová.

Pln˘ kapsy ‰utrÛ

V inscenaci praÏského Divadla Rokoko záfií
Miroslav Vladyka a Radek Holub. V komedii na-
zvané „Pln˘ kapsy ‰utrÛ“ si jejich herecké
umûní budete moci vychutnat 5. bfiezna
v Domû kultury

Vynikající souãasná komedie irské autorky
Marie Jones, ocenûná fiadou prestiÏních mezi-
národních cen, pfiiná‰í vdûãné a neoãekávané
komediální situace. Diváck˘ hit z ní udûlal i ne-
obvykl˘ princip obsazení. Dva herci zde hrají
‰estnáct postav, vãetnû Ïensk˘ch. Hra je o lid-
sk˘ch tuÏbách a nesplnûn˘ch snech, o vífie sa-
ma v sebe i o hlubokém zklamání.

Komedie byla pfieloÏena do více neÏ 16 jazy-
kÛ svûta. Budete une‰eni nejen strhujícím dû-
jem, ale i skvûl˘mi hereck˘mi v˘kony obou pro-
tagonistÛ, jejichÏ pfiechody z jedné postavy do
druhé vyvolávají boufiliv˘ potlesk. 

Peer Gynt 

Velké drama Ïivotního hledání a bloudûní pfii-
váÏí do ostravského Domu kultury 11. bfiezna
v 19 hodin Mûstská divadla praÏská. 

Osu pfiíbûhu tvofií velká pouÈ egoistického
mluvky a podvodníka, kter˘ pfii hledání lásky ob-
krouÏí svût, aby ji nakonec na‰el doma. Hrají:
Michal Dlouh˘, Katefiina Lojdová, Jan Vlasák,
Jifií Klem, Jan Szymik, Zuzana Kajnarová.

Chvála bláznovství

Skvûlá komedie podle jednoho z nejlep‰ích
evropsk˘ch románÛ souãasnosti se v‰ude, kde
byla uvedena, setkala s velk˘m diváck˘m ohla-
sem. Pfiesvûdãit se mÛÏete sami 19. bfiezna od
19 hodin v Domû kultury.

Hra, jejíÏ filmová verze byla nominována na
Oskara, vypráví pfiíbûh dvou pacientÛ psychia-
trické léãebny. Vracejí se do normálního Ïivota,
s nímÏ ov‰em nemají prakticky Ïádné zku‰e-
nosti. Atraktivitu této nûÏnû drsné komedie zvy-
‰uje herecké obsazení. Hlavní role totiÏ hrají
bratfii Vladimír Dlouh˘ a Michal Dlouh˘. 

DKMO, 28. fiíjna 124, Ostrava 1
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Stvofiení svûta

15. bfiezna v 18.00 hod. bude mít v Divadle
Jifiího Myrona premiéru Stvofiení svûta. I vznik
tohoto baletu A. P. Petrova (1930–2006) inspi-
rovalo jiné umûlecké dílo. V tomto pfiípadû se
jedná o cyklus kreseb francouzského v˘tvarníka
Jeana Effela Stvofiení svûta. Zejména diváci
stfiedního a vy‰‰ího vûku urãitû znají velmi jed-
noduché, milé a vtipné postaviãky v ãele se své-
rázn˘m Pánem Bohem, které na filmovém plát-
nû oÏivil ãesk˘ reÏisér Eduard Hofman.

2. premiéra 16. 3. v 17.00 hodin – Divadlo
Jifiího Myrona. Dal‰í pfiedstavení 21. a 27. 3.

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

Noc bláznÛ

Bezruãi nastudovali souãasnou australskou
tragikomedii Noc bláznÛ a poprvé ji pfiedvedou
21. bfiezna v 19 hodin.

Mlad˘ reÏisér
Lewis dostane svou
první práci, reÏírovat
hru v blázinci coby
terapeutickou léãbu
pro místní pacienty.
Jeho ambice i nad-
‰ení zaãne ov‰em
mafiit star‰í pacient

Roy, kter˘ tvrdohlavû prosazuje, Ïe bude hrát je-
dinû a v˘hradnû italskou operu o lásce „Cosi fan
tutte“. Zaãíná zkou‰ení a Lewisovi hráãi se dají
do pfiepisování hry podle sv˘ch potfieb i originál-
ních a blázniv˘ch pfiedstav. Zprvu zoufal˘ Lewis
je postupnû vtaÏen nejen do samotné hry, ale
taktéÏ do soukromého Ïivota sv˘ch pacientÛ…

Dal‰í pfiedstavení 22. 3. v 19 hodin a 25. 3
v 18 hodin.

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

Kolotoã

„Kolotoãem dokoleãka objevíme cel˘ svût.
Kdo tu cestu ‰Èastnû pfieãká, mnoho mÛÏe vy-
právût.“ Václav Trojan, svûtovû proslul˘ hudbou
k filmÛm Jifiího Trnky, dokonãil svou operu pro
malé i velké dûti Kolotoã v roce 1939. Svûtovou
premiéru ale mûla tato moderní pohádka aÏ
v roce 1960 v Ostravû.

Premiéra 30. 3. v 17.00 hod. – Divadlo An-
tonína Dvofiáka. 2. premiéra 3. 4. v 18.30 hod.

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

MoÏná pfiijde i Hopsalín

Obãanské sdruÏení SPOLEâNù-JEKHETA-
NE, o. s., pofiádá pro dûti z pfiípravn˘ch roãníkÛ
a Ïáky z prvních aÏ tfietích tfiíd Základní ‰koly na
Gebauerovû ulici v Pfiívoze a pro dûti nav‰tûvu-
jící centra vãasné péãe zfiizované organizací dne
28. 3. v sídle ‰koly dûtsk˘ karneval. Program
pln˘ zábavn˘ch soutûÏí pro dûti chystá ostrav-
sk˘mi dûtmi velmi oblíben˘ klaun Hopsalín
(Jaromír Riedel). Sladkou odmûnu pro úãastníky
karnevalového reje darovala firma Park Lane
Confectionery, s. r. o. z Petfivaldu u Karviné.

Karnevalem odstartuje obãanské sdruÏení
SPOLEâNù-JEKHETANE, o. s., sérii multikul-
turních aktivit pro Ïáky ostravsk˘ch základních
‰kol. Pfiipravovan˘ projekt má název MÒÎEME
SE DOMLUVIT a bude financován z fondÛ
EHP/Norsko.

Snûhurka i zvífiátka 

Klasick˘ pohádkov˘ pfiíbûh je obohacen o po-
staviãky, které dûti dÛvûrnû znají. Svût lesa,
v nûmÏ se ocitne Snûhurka, není jen svûtem
hodn˘ch trpaslíkÛ, ale navíc i svûtem lesních
zvífiátek, které se stanou Snûhurãin˘mi pfiáteli.
9. 3. v 10.00 a 15.00 hodin.

■ Roztomilá psí sleãna Otylka, kozlík Spyti-
hnûv a prasátko Mojmír – hrdinové oblíben˘ch
kreslen˘ch komiksov˘ch seriálov˘ch pfiíbûhÛ
oÏívali po léta na stránkách Matefiídou‰ky
i v dûtsk˘ch kníÏkách. Hrdina – kocour Vavfiinec
– bude nejen pfiedvádût svÛj sportovní talent,
ale vydá se i na dráhu slavného detektiva.
31. 3. v 10.00 a 15.00 hodin.
Divadlo loutek, Pivovarská 15, Ostrava 1
Tel.: 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz

Joná‰ a Melicharová

Janáãkova filharmonie Ostrava uvádí 9. bfiez-
na v 15 hodin tfietí koncert pro rodiãe s dûtmi.
V divadelním sále DKMO kromû ostravsk˘ch fil-
harmonikÛ posluchaãe pfiivítají také známé po-
stavy Joná‰ a Melicharová. Jak jistû v‰ichni
dobfie vûdí za tûmito jmény se „skr˘vají“ Jitka
Molavcová a Jifií Such˘ – protagonisté pofiadu. 
DKMO, Janáãkova filharmonie
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399, www.jfo.cz

Hrát obûÈ

KdyÏ se chce‰ vyhnout nûãemu nepfiíjemné-
mu, musí‰ dûlat jinou nepfiíjemnou vûc, co se ti
úplnû nezamlouvá, ale pomÛÏe ti vyhnout se to-
mu, co je mnohem nepfiíjemnûj‰í. Tak zní pod-
titul hry Hrát obûÈ, kterou naposledy uvádí
Divadlo Aréna 13. bfiezna v 18.30 hod.

Komorní scéna Aréna
28. fiíjna 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz

Dûtem

V centru Ostravy se uÏ nabízejí pomlázky. Velikonoce budou letos v brzkém termínu.

Tradiãní fiemesla

Leto‰ní Velikonoce jsou díky své „pohyblivos-
ti“ o nûco dfiíve, neÏ b˘vá obvyklé. Slaví se totiÏ
po prvním jarním úplÀku, takÏe letos pfiipadají
uÏ na 23. a 24. bfiezna.

Tradice Velikonoc se odvozuje z Ïidovské
tradice svátku pastevcÛ a zemûdûlcÛ, pro které
byl první jarní úplnûk zaãátkem nového roku,
a tedy i nového Ïivota. V kfiesÈanském pojetí
jsou Velikonoce oslavou vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista.

Pfiípravy na velikonoãní svátky zahájí
Centrum pro rodinu a sociální péãi – Klub
ÁMOS v budovû Telepace (v centru Ostravy
u kostela sv. Václava) 8. a 9. bfiezna, kdy pfii-
pravilo Dny velikonoãních fiemesel. V pfiíjem-
né velikonoãní atmosféfie si po oba dny mezi
12. a 18. hodinou vyzkou‰íte nûkterá tradiãní
fiemesla a hotové v˘robky si pak odnesete do-
mÛ. NezapomeÀte si s sebou vzít alespoÀ 2 vy-
fouklá vajíãka.
Centrum pro rodinu a sociální péãi
Kostelní námûstí, Ostrava
Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz

Jarmark na v˘stavi‰ti
i na hradû

První jarní akcí na Slezskoostravském hradû
pro celou rodinu bude 15. a 16. bfiezna Veliko-
noãní jarmark. Tradiãní lidov˘ trh s programem
a ukázkami dávn˘ch fiemesel a prodejem lidovû
umûleck˘ch v˘robkÛ doplní velikonoãní koncert
staroãeské hudby, tance Národopisného soubo-
ru a pochopitelnû i soutûÏ o velikonoãní vajíãko.

Pro dûti je v areálu Miniuni na nedûli 23. bfiez-
na pfiipraven i speciální program „Hledáme za-
jíce“, kdy si mohou najít svou pomlázku. V areá-
lu budou schovány kartiãky s obrázkem zajíce,
za jejichÏ nalezení ãeká sladká odmûna.
Areál V˘stavi‰tû âerná louka
Moravská Ostrava
Tel.: 596 119 900, www.miniuni.cz

Ruãní práce seniorÛ

Spoleãnost SENIOR pofiádá ve ãtvrtek
13. bfiezna 2008 od 10.00 do 16.00 hod. veli-
konoãní v˘stavu ruãních prací ãlenek klubu.
V˘stava se koná v klubovnû Spoleãnosti
Senior, Na Jízdárnû 18, Moravská Ostrava.
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AutogramiádyKoncerty
Aneta Langerová

Koncert Zlaté slavice a drÏitelky dal‰ích hu-
debních cen je na programu v Domû kultury
10. 3. v 19 hodin. Aneta Langerová se vrhla do
vod hudebního showbyznysu v roce 2004, kdy
se jí vítûzstvím v soutûÏi âesko hledá Superstar
otevfiely zcela nové obzory. Brzy si získala slu‰-

nou základnu fanou‰-
kÛ a snaÏí se nálepky
Superstar zbavit. Vloni
vydala své druhé CD
Dotyk podle písnû
„Malá mofiská víla“. ¤í-
ká, Ïe jí nejde o pro-
dejnost nebo v‰eobec-
n˘ úspûch, ale o to,
aby dûlala hudbu tak,
jak ji cítí. Na nové des-
ce si Aneta Langerová

poprvé pofiádnû vyzkou‰ela roli textafiky a ani
s komponováním hudby nezÛstala pozadu.

DKMO, 28. fiíjna 124, Ostrava 1
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Stadlerovo 
klarinetové kvarteto

Dal‰í z pravideln˘ch koncertÛ v âeském roz-
hlase probûhne 19. bfiezna od 19 hodin.

Komorní soubor vznikl v roce 1994 z podnûtu
tehdej‰ích studentÛ Janáãkovy konzervatofie
Ostrava a Ostravské univerzity. Soubor pfievzal
do svého názvu jméno vynikajícího klarinetisty
18. století Antona Stadlera. RÛznorodost a zvu-
ková barevnost souboru je dána také specifi-
kem, Ïe ãlenové kvarteta hrají nejen na bûÏné
klarinety, ale vyuÏívají také es klarinet, altov˘
klarinet a basklarinet. V souãasné dobû vystu-
puje soubor ve sloÏení Ale‰ Pavlorek, Svetoslav
Toãev, Igor Franti‰ák a Jifií Masn˘.

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

Ve znamení Krvav˘ch
houslí

Osm˘ koncert Velkého symfonického cyklu
Janáãkovy filharmonie Ostrava, kter˘ se usku-
teãní 13. a 14. bfiezna v Domû kultury mûsta
Ostravy, se dramaturgicky nese v duchu soudo-
bé symfonické hudby. 

Kromû Bernsteinov˘ch Symfonick˘ch tancÛ
z West Side Story a symfonické suity On the
Waterfront zazní je‰tû dvû skladby. Chaconne
z filmu Krvavé housle od J. Coriglianiho a Koncert
pro housle a orchestr amerického skladatele
20. století Samuela Barbera. Sólov˘ houslov˘
part pfiednese drÏitel mnoha ocenûní a grantÛ ne-
jen z rodné Kanady – vynikající houslista Martin
Chalifour. Ostravsk˘ koncert, pfied nímÏ bude
v sále od 16 hod. promítán film reÏiséra Francoi-
se Girarda Krvavé housle, zaãíná v 19 hod.
Vstupenky zakoupíte v obvykl˘ch pfiedprodejích. 
Dal‰í program:

Komorní koncerty – Recitál J. Pazdery
a V. Máchy 17. 3. v 19 hodin. Program: Schnitt-
ke, Brahms, Bartók. Úãinkují: Jindfiich Pazdera
– housle, Václav Mácha – klavír.

Mimofiádné koncerty – Koncert v rámci diri-
gentsk˘ch kurzÛ 29. 3. v 19 hodin, ve spolu-
práci s PafiíÏskou konzervatofií CNSMDP.

Cyklus Jeunesses
Musicales

Janáãkova filharmonie Ostrava pokraãuje
6. bfiezna v cyklu, v jehoÏ rámci mají mladí
talentovaní hudebníci moÏnost hrát s velk˘m
orchestrem. 

Program: C. Saint-Sans: Introdukce a Rondo
capriccioso pro housle op. 28, J. V. Stich-Punto:
Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur ã. 7,
W. A. Mozart: Árie Paminy z opery Kouzelná
flétna, A. Dvofiák: Scény Ïínek a vodníka z ope-
ry Rusalka (1. a 3. jednání), L. Janáãek: Suita
z opery V˘lety pana Brouãka.

Harfové dny nabídnou
dvû svûtové premiéry

Bfiezen bude v Ostravû patfiit jednomu
z nejstar‰ích a nejzvukomalebnûj‰ích hu-
debních nástrojÛ – harfû. Leto‰ní v pofiadí jiÏ
8. roãník se uskuteãní od 2. do 30 bfiezna
v sálech Janáãkovy konzervatofie a Gymná-
zia v Ostravû, Ostravského muzea a Slezs-
koostravské radnice, na programu je osm
koncertÛ a workshop. 

Mezinárodní hudební festival Harfové dny je
na území âeské republiky zcela ojedinûlou udá-
lostí, za níÏ stojí neúnavná propagátorka hry na
harfu a umûlecká fieditelka festivalu – první har-
fistka Janáãkovy filharmonie Ostrava a peda-
goÏka Janáãkovy konzervatofie a Gymnázia
v Ostravû – Ada Balová. Letos budou uvedeny
dokonce dvû svûtové premiéry. 

Program bude zahájen v sále Janáãkovy kon-
zervatofie a Gymnázia v nedûli 2. bfiezna kon-
certem nazvan˘m Inauguraãní – do Ïivota bude
slavnostnû uveden zcela nov˘ nástroj. Usedne
k nûmu jedna z úspû‰n˘ch studentek Ady
Balové – Ivana Dohnalová. Krásu zvuku nové
harfy si budou moci posluchaãi vychutnat mimo
jiné v ãeské premiéfie Sarabandy srbské sklada-
telky Isidory Îebeljan. Nebude chybût ani pre-
miéra svûtová – nov˘ cyklus pro sólovou harfu
s názvem Impromptu. Na koncertû nazvaném
Exkluzivní zazní svûtová premiéra Dvojkoncertu
pro harfu a hoboj (flétnu), vynikajícího jazzového
pianisty a skladatele Emila Viklického. 

Z konzervatofie se Harfové dny 7. bfiezna
pfienesou do Ostravského muzea, dal‰í koncer-
ty 10. bfiezna v sále Janáãkovy konzervatofie
a 11. bfiezna na Slezskoostravské radnici jsou
vûnovány evropské hudbû. V poslední festivalo-
v˘ t˘den pfiivítá Slezskoostravská radnice
25. bfiezna na své pÛdû první harfistku operní-
ho orchestru v nûmeckém Chemnitz – Petru
Smolíkovou. Hned následující veãer pak bude
v sále Janáãkovy konzervatofie a Gymnázia
patfiit hlavní hvûzdû leto‰ních harfov˘ch dnÛ –
královnû harfy Janû Bou‰kové.

Podrobn˘ program v‰ech koncertÛ naleznete
prÛbûÏnû na www.jko.cz a www.jfo.cz.

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

Janáãkovo kvarteto
a Alfred Strejãek

4. 3. v 17.00 hod.
Irena Obermannová
– populární ãeská spi-
sovatelka se bude vû-
novat sv˘m knihám
Deník ‰ílené manÏel-
ky, Deník ‰ílené milen-
ky, Matky to chtûj taky,
V pûnû. Pfieãte i ukáz-
ky z nejnovûj‰ího ro-
mánu, kter˘ je pfiipra-
ven do tisku.

5. 3. v 17.00 hod. Jifií Stránsk˘ – Stafiec
a smrt – beseda a autogramiáda. Hrdinou nej-
novûj‰í knihy spisovatele a scenáristy Jifiího
Stránského, známého ‰iroké vefiejnosti jako
tvÛrce seriálu Zdivoãelá zemû, je star˘ muÏ, té-
mûfi devadesátilet˘ Vilém, kter˘ byl za totality
nûkolikrát vûznûn. Minulost a osudy vûznûn˘ch
kamarádÛ se v jeho vzpomínkách samozfiejmû
objevují, ale podstatnû vût‰í roli hraje souãas-
nost – rodinné problémy. Novela je oslavou ce-
loÏivotní lásky a oddanosti, která nekonãí ani
manÏelãinou smrtí.

11. 3. v 16.30 hod. VíÈa Dostál a Milan ·vi-
hálek – Panamericana má – kfiest knihy, bese-
da, autogramiáda, knihu pokfití RNDr. Jifií
Grygar – astrofyzik. VíÈa Dostál, první âech,
kter˘ na bicyklu objel zemûkouli, se po deseti
letech vydal na dal‰í cestu. Dlouhou, riskantní
a dobrodruÏnou. Tentokrát mezi protilehl˘mi
konci amerického kontinentu z Alja‰ky do
OhÀové zemû, po proslulé Panamerické silnici.
A opût sám. O tom, Ïe se v kaÏdém vûku vy-
plácí mít sny a vytrvale usilovat o jejich naplnû-
ní, zajímav˘m zpÛsobem vypráví tato kniha.

Iva Frühlingová

19. 3. ve 20.00 hodin pfiedstaví v klubu
Fabric zpûvaãka Iva Frühlingová nûkteré písnû
ze své nové desky „Strip Twist“. 

Stejnû jako u debutu „Litvínov“ probíhalo na-
táãení v PafiíÏi. Bûhem nûho si Iva dokonce spl-
nila svÛj dlouholet˘ sen. Setkala se totiÏ s le-
gendárním francouzsk˘m hercem Pierrem Ri-
chardem a dokonce si s ním zazpívala.

Klub Fabric
Plynární 7, Moravská Ostrava 

Pfiedná‰ky
„Ostravsk˘“ TibeÈan 
vypravuje

KaÏdé první úter˘ v mûsíci pofiádá Knihovna
mûsta Ostravy besedu se zajímav˘mi hosty,
ktefií sv˘m povídáním, vzpomínkami ãi záÏitky
dokazují, Ïe Ostrava je mûsto kontrastÛ, prolí-
nání národností a kultur, mûsto tak barevné, Ïe
mÛÏe pÛsobit aÏ strakatû. 

V úter˘ 4. bfiezna v 17 hodin tento pravidel-
n˘ cyklus pokraãuje besedou s TibeÈanem
Jigme Tenzinem o Ïivotû tibetské rodiny v exilu,
aneb jak se Ïije TibeÈanÛm v âR. 

Akce se koná ve spoleãenském sále knihov-
ny (u S˘korova mostu), vstup je zdarma.

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

Národní t˘den 
trénování pamûti

âeská spoleãnost pro trénování pamûti
a mozkov˘ jogging, která je specializovaná na
trénování pamûti pro seniory, vyhla‰uje v t˘dnu
od 10. 3. do 16. 3. Národní t˘den trénování
pamûti v rámci celosvûtové akce „T˘den uvû-
domûní si mozku“ (Brain Awareness Week),
kter˘ uÏ po desáté pofiádá organizace Dana
Alliance for the Brain.

Kde se uskuteãní pfiedná‰ky v rámci NTTP
pro vefiejnost zdarma se dozvíte na stránkách
www.trenovanipameti.cz.

V Ostravû bude tato pfiedná‰ka v pondûlí
10. 3. v 10 hod. v sále Biskupství ostravsko-
-opavského na Kostelním námûstí ã. 1. 

Nová Akropolis uvádí

Umûní starovûku. – V této v˘tvarné dílnû si
mohou úãastníci 6. bfiezna od 14.00 do 18.00
hodin vyzkou‰et malování a patinování archeo-
logick˘ch reprodukcí z Egypta, antiky nebo kul-
tur Stfiední Ameriky. 

Souãástí dílny bude i krátká pfiedná‰ka
o umûní starovûku.

■

Elementálové. – Pfiedná‰ka bude 26. 3. od
14.00 do 18.00 hodin pojednávat o bytostech
Ïijících v tomto svûtû, které se naz˘vají elemen-
tálové. 

Posluchaãi se seznámí s rÛzn˘mi druhy ele-
mentálÛ a hovofiit se bude také o vztahu mezi
elementály a pfiírodními fenomény. 

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

Málokteré hudební ale i umûlecké dílo vÛbec,
vypovídá s takovou pfiesvûdãivostí o ukfiiÏování
JeÏí‰e Krista a jeho posledních pozemsk˘ch
okamÏicích jako tato kompozice. 

Jednotlivé texty jsou propojeny texty evan-
gelií a zamy‰lením nad lidsk˘m údûlem. 

Je to vpravdû dílo duchovní, které vrcholnû
umûleckou formou odpovídá na otázky po
smyslu lidského Ïití a ukazuje jedinou moÏnou
cestu naplnûní Ïivota, cestu lásky.

Kostel sv. Václava, Kostelní námûstí,
Moravská Ostrava, tel.: 596 114 706

27. 3. v 16.00 hod. Obrázky z Burgundska
– Jan ·míd – beseda a autogramiáda zahraniã-
ního zpravodaje âeského rozhlasu. Literárnû-tu-
ristick˘ prÛvodce Burgundskem je osobit˘m po-
hledem na jeden z nejbohat‰ích francouzsk˘ch
regionÛ, ke kterému máme historicky blízko.
Kniha zaujme nejen ty, ktefií se do Burgundska
chystají ãi v nûm uÏ byli, ale v‰echny, ktefií se
chtûjí na pozadí nejrÛznûj‰ích pfiíbûhÛ dozvûdût
více nejen o zajímav˘ch místech, ale i Ïivotním
stylu, jenÏ je tak ovlivnûn místní kuchyní.

18. 3. v 17.00 hod. Pavel Skalník, ilustrátor
knihy ZdeÀka Mahlera „Král a lazebnice“ Ïije
a pracuje v Torontu v Kanadû. Vystavoval na
mnoha místech v Kanadû, dále v Itálii, Santia-
gu, Belgii, Francii, USA, Rakousku a âR. Vûnu-
je se malbû, kresbû a grafice. Své obrazy vy-
stavuje v galerii Domu knihy LIBREX do 14. 4. 

Otevfieno dennû vãetnû sobot a nedûlí od
9.00 hod. do 19.00 hod.

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

OBH – oddûlení Kostelní 3, Zeyerova 1/2572 1. NP 10 226,16
správy DBF (prodejna) 1. PP
NádraÏní 195
tel. ã.: 599 442 601

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 Ïá-
dosti získáte osobnû nebo na tel. ã.: 599 442 105. Prohlídka po dohodû moÏná.
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V˘stavy
Roger Ballen – fotografie

V˘tvarné centrum Chagall zahájí 3. bfiezna
v 17 hod. v˘stavu fotografií jihoafrického fotogra-
fa Rogera Ballena. Potrvá aÏ do konce dubna.

Roger Ballen (1950) je povoláním geolog.
Po studiích na univerzitû Berkeley v Kalifornii
odjel do Kapského Mûsta, cestoval a fotografo-
val. V USA absolvoval doktorské studium a do-
konãil knihu fotografií Boyhood. Pozdûji vydal
je‰tû dal‰í ãtyfii knihy. V Jihoafrické republice
hledal nerosty a procestoval více neÏ sto tisíc
kilometrÛ. âasto vystavuje, v roce 1995 se stal
laureátem Rencontres internationales de la
photographie d'Arles. U nás publikoval v roce
2006 v˘bûr snímkÛ v Revolver Revui.

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

PrÛmysl ve v˘tvarném
umûní

6. bfiezna v 17.00 hodin zaãne v Galerii v˘-
tvarného umûní vernisáÏ prací, které pfiibliÏují
prÛmysl ve v˘tvarném umûní. V˘stava potrvá
do 2. dubna.

Od poãátku industriálního rozvoje zaãali
umûlci zobrazovat práci v prÛmyslu, zafiízení
a v˘robní objekty. PraÏ‰tí umûlci ãasto zachy-
covali plynojemy, v Ostravû byli malífii nejvíce
inspirováni Vítkovicemi (litografie Knippelovy
nebo akvarely Tillovy), roku 1921 namaloval
obraz Vítkovice B. Barto‰. Zpoãátku se prÛmys-
lem inspiroval i J. V. Sládek, z pozdûj‰ích umûl-
cÛ pfiipomene v˘stava L. Adlera, V. Hrocha,
V. Kristina i M. Zezulu.

Ivan Titor a Chaoticon

V Domû umûní pokraãuje do 12. dubna v˘-
stava malífie a kreslífie Ivana Titora. 

Docent Ivan Titor (narozen 1960 v Ostravû)
studoval na Pedagogické fakultû v Ostravû, kde
v souãasnosti vede ateliér malby. V˘raznou sto-
pou se vedle pedagogické dráhy zapsal ov‰em
i do povûdomí kulturní vefiejnosti jako pozoru-
hodn˘ malífi. Navzdory fiadû kolektivních i sa-
mostatn˘ch v˘stav, které Ivan Titor absolvoval,
není jeho dílo ani na rodném Ostravsku dosta-
teãnû známé. TûÏi‰tûm jeho tvorby je popírání
zdánlivû dan˘ch struktur a systémÛ na‰eho Ïi-
vota, obrazy na první pohled pÛsobí svou v˘ji-
meãnou kompoziãní propracovaností monu-
mentální stavby i jemn˘ch detailÛ.

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

David Böhm – KoÏenka

Do 14. 3. je instalována v Galerii Dole pfie-
hlídka zajímav˘ch prací Davida Böhma. 

Autor (nar. 1982) byl od roku 2003 student
praÏské Akademie v˘tvarného umûní, kde po-

stupnû pro‰el ateliéry Vladimíra Skrepla a Vla-
dimíra Kokolii. Patfií (spolu s J. Frantou) k vel-
k˘m pfiíslibÛm souãasného ãeského umûní. Na
své první ostravské v˘stavû v Galerii Dole se
bude prezentovat malbami a kresbami na po-
mezí koláÏe a objektu. 

VyuÏívá v nich klasické malífiské postupy stej-
nou mûrou jako kombinuje netradiãní materiály
– molitan, lepicí pásky, zrcadla nebo malbou
a kresbou pojednané fotografie.

Nejen chlebem 

Nejen chlebem je Ïiv ãlovûk – tak zaãíná zná-
mé ãeské úsloví. Stejn˘ název nese i druhá spo-
leãná v˘stava ãtyfi muzeí zemí Visegrádské 4
(Ostravské muzeum, Trenãianske múzeum,
Muzeum w Sosnowcu a Hermann Ottó muzeum
v Miskolci) v Ostravském muzeu, která zde bu-
de instalována aÏ do 15. dubna.

Pro spoleãnou v˘stavu zvolila muzea gastro-
nomické téma. V˘stava pfiedstaví sbírkové
pfiedmûty, t˘kající se kuchynû. Ostravské muze-
um zvolilo interiér hornické kuchynû tak, jak ji
známe z domkÛ hornick˘ch kolonií. Muzea
z Miskolce a Trenãína pfiedstaví pomÛcky a ob-
líbené pfiedmûty, vztahující se k sala‰nictví.
Pol‰tí muzejníci pfiipravili venkovskou kuchyni,
ve které nechybí ani replika klasické pece. 

V˘stava, která jiÏ byla prezentována v ma-
ìarském Miskolci, slovenském Trenãínû, popu-
tuje po Ostravû do polského Sosnowce.

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

Eduard Ovãáãek slaví 75

Souãasná v˘stava v ostravské galerii Beseda
se koná u pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea tohoto v˘-
znamného ãeského umûlce a trvá do 4. dubna.

Ve své tvorbû se zab˘vá malbou, grafikou, ko-
láÏí, plastikou, vizuální a konkrétní poezií, lettri-
stickou fotografií, akcemi a instalacemi. V letech
1959 aÏ 1968 se soustavnû vûnuje rozvíjení
techniky strukturální grafiky a malby. Po ustave-
ní „Klubu KonkretistÛ“ (1967), jehoÏ je spoluza-
kladatelem, se zaãal programovû vûnovat seri-
grafii. V˘tvarné moÏnosti serigrafie roz‰ífiil ze-
jména v posledních letech v souvislosti s poãí-
taãovou technikou. V devadesát˘ch letech se
intenzivnû zab˘vá téÏ instalacemi a akcemi.

Eduard Ovãáãek se vûnuje i pedagogické
ãinnosti. Je profesorem na Fakultû umûní
Ostravské univerzity, kde vede katedru grafiky
a kresby. Îije a pracuje v Ostravû.

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

Mion‰í v promûnách ãasu

Ve v˘tvarném centru Chagall 5. bfiezna kon-
ãí expozice o v˘tvarném umûní 2. poloviny
20. století na Ostravsku. Vystfiídají ji fotografie
o promûnách „pralesu“ Mion‰í, které zde budou
viset aÏ do konce dubna.

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

Dal‰í v˘stavy

■ Od 1. do 31. 3. M.O.S.T. PRO MAL¯ TIBET.
V˘stava fotografií z buddhistick˘ch klá‰terÛ hi-
málajské zemû Ladakh, zvané téÏ Mal˘ Tibet
a pfiedstavení projektu obãanského sdruÏení
„Kmotrovství na dálku“.

DKMO, Galerie Gaudeamus
28. fiíjna 124, Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

■ V˘stava fotografií „Banát – krajina a lidé“
od 3. do 28. 3. V˘stava fotografií novináfie a fo-
tografa mgr. Ivo Dokoupila, které dokumentují
krajinu a Ïivot v ãesk˘ch vesnicích rumunského
Banátu.

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

■ Jaroslav OÏana, Alexandr Satinsk˘ – ob-
razy do 15. 3. V˘stava dokumentárních foto-
grafií kmenov˘ch fotografÛ ostravské redakce
MF Dnes. 

Galerie Belstyl, Sokolská tfiída 1545/89
Moravská Ostrava a Pfiívoz

■ Marta Koláfiová – obrazy a objekty od
11. 3. do 20. 4. 

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

■ V˘stava obrazÛ a kreseb Ladislava Hube-
Àáãka do 26. bfiezna.

Galerie Magna, Bieblova 3, Ostrava
Tel.: 596 112 839

■ Do 10. 3. Vladimíra ·rámková – batika.

Galerie Na chodbû 
pfii Z· Ostrava Gajdo‰ova, tel.: 596 627 610
www.volny.cz/zsogajdosova
Otevfieno Po–Pá 8.00–19.00 hod.

■ Prodejní v˘stava obrazÛ, keramiky, tapi-
sérií, ‰perkÛ.

Galerie D. ART
Tyr‰ova 14, Ostrava, tel.: 596 111 664
Otevfieno: Po–Pá 10–18 • So 9–12 hod.

■ Prodejní v˘stava uÏitého umûní, obrazÛ,
grafiky, keramiky, ‰perkÛ, skla, art-protis;
paspartování.

Galerie Blondel
Husovo nám. 6, Ostrava
Tel.: 596 110 595
Otevfieno: Po–Pá 10.00–13.00 • 14.00–18.00

■ Petr Jedliãka – plastika a malba do 28. 3.

Galerie 7, Chelãického 7, Ostrava
Tel.: 596 121 937
Otevfieno: Po–Pá 10.00–17.00, vernisáÏe
vÏdy 1. den v˘stavy v 17.00 hod.

■ V˘tvarná díla z ateliérÛ pfiedních v˘tvar-
n˘ch umûlcÛ.

Galerie Patro, Tyr‰ova 20, Ostrava
Tel.: 596 114 559
Otevfieno: Po–Pá 9.00–18.00, So 9.00–12.00

■ Stálá prodejní v˘stava obrazÛ a umûlec-
k˘ch pfiedmûtÛ.

Veãerní galerie Viridian
Stfielniãní 8, Ostrava
Tel.: 739 093 206, www.viridian.cz 
Otevfieno: Po–ât 15.00–19.30

■ Václav Vrba – V˘bûr z díla do 19. 3. obrazy.

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

Fenomén Vítkovice konãí. – UÏ jen do konce bfiezna potrvá unikátní v˘stava Fenomén
Vítkovice v Ostravském muzeu. Expozice má dvû hlavní linie – technickou a umûleckou. Technická
ãást pfiedstavuje zejména modely v˘robkÛ lodního prÛmyslu a ocelov˘ch konstrukcí (stoÏáry, mos-
ty a budovy) – napfiíklad model Mariánského mostu v Ústí nad Labem nebo sklopného silniãního
mostu pfies bazén Dunaje v Komárnû. Z modelÛ vysílaãÛ jsou zde Ho‰Èálkovice, Je‰tûd ãi Kamzík.
Prohlédnete si i modely lodních bitevníkÛ z doby Rakouska-Uherska,

Umûlecká ãást v˘stavy zahrnuje obrazy a ostatní v˘tvarná díla pojednávající tematicky hlavnû
o nûkdej‰ích Vítkovick˘ch Ïelezárnách (dnes Vítkovicích, a. s.). ¤adu tûchto dûl umûlci tvofiili pfiímo
ve Vítkovicích: buì zde pfiímo pracovali, nebo byli pozváni, aby zde tvofiili.

Na plo‰e celého jednoho patra je k vidûní také perliãka mezi exponáty – pluhové ostfií, které pro-
‰lo rukama Jaromíra Nohavici, jehoÏ Vítkovice zamûstnávaly v 70. letech 20. století.

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Vladimír Skrepl

Do 28. bfiezna mÛÏete vidût ve V˘stavní síni
Sokolská práce malífie Vladimíra Skrepla.

Autor patfií
k dÛleÏit˘m po-
stavám ãeského
v˘tvarného umû-
ní uÏ od 80. let.
V jeho neoex-
presivním vyjad-
fiování se stfiídají
meditativní polo-
hy se „zdivoãe-
lou“ emocionali-
tou, figurativní
pojednání s té-
mûfi abstraktním
zpÛsobem vy-

právûní. Reaguje na rÛzné umûlecké strategie
a kulturní kontexty, vãetnû tûch v souãasnosti
aktuálních

V˘stavní síÀ Sokolská 26, Ostrava
Tel.: 596 138 937, www.ckv-ostrava.cz
Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.
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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

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 hod., 

pokud není uvedeno jinak.

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

Pokladna kina: vÏdy 30 minut pfied zaãátkem
pfiedstavení. Rezervace vstupenek on line.

Zaãátky pfiedstavení pouze v 19.00 hodin,
pokud není uvedeno jinak.

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

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

Aktuální informace vãetnû fotografií 

z Moravské Ostravy a Pfiívozu na

www.moap.cz

K. Szanyi-Hudeãková
v Galerii kresby

Bfieznová v˘stava v Galerii kresby Minikino,
souãásti Minikino kavárny Centra kultury
a vzdûlávání Mor. Ostrava a Pfiívoz, pfiedstavu-
je cyklus kreseb s názvem AIR. Autorkou je ko-
‰icko-ostravská malífika Katarína Szanyi-Hu-
deãková, absolventka ateliéru Daniela Balabá-

na na Ka-
tedfie v˘tvar-
né tvorby
O s t r a v s k é
un ive rz i t y ,
ãlenka b˘va-
lé v˘tvarné
skupiny VY3
a uãitelka na
Stfiední umû-
lecké ‰kole
v Ostravû.

Katarína fií-
ká o své v˘-
stavû toto:
„Ve sv˘ch
k r e s b á c h

pracuji s figurou, pfiedev‰ím Ïenskou. Pfies ni
promítám rÛzné záznamy asociací. âasto vyuÏí-
vám figurální detail ãi fragment. Není pro mû dÛ-
leÏité zachycení reality, zajímá mû pocit, emoce,
nálada. Na v˘stavû mám v˘bûr z vûcí dvou ne-
závisl˘ch projektÛ. Jeden vznikl na sympoziu
v Kutné Hofie, kde jsem souãasn˘mi prostfiedky
a vlastním naturelem pfietransformovala kresby
F. Jeneweina. Druhá ãást jsou ãernobílé kresby,
ve kter˘ch se zab˘vám v˘‰e zmínûnou Ïen-
skostí oãima Ïeny. Pro své kresby vyuÏívám vy-
fiezávané ‰ablony a techniku airbrushe.“

Zahájení je 6. 3. v 18 hod., trvá do 2. 4., ku-
rátor Vladislav Holec. (vh)

Galerie kresby Minikino
Kostelní ul. 3, Ostrava

Chris Minh Doky 
& The Nomads all Stars

Festival Ostrava Jazz Night 3. 3. v Klubu
Parník.

Chris Minh
Doky, basista
v i e t n a m s k o -
dánského pÛvo-
du, se v Ostra-
vû naposledy
ukázal jako ãlen
doprovodné ka-
pely Mike Ster-
na pfied dvûma
lety. Letos se v‰ak bude prezentovat jako ne-
otfiel˘ band leader, pfiiãemÏ jeho spoluhráãi ne-
budou men‰í osobnosti neÏ kytarista a zpûvák
Hiram Bullock, jehoÏ nemá smysl ãeskému
publiku ani pfiedstavovat, klávesista Ricky
Peterson a bubeník Keith Carlock. Doky, ovliv-
nûn prací vizionáfiÛ jako Björk, Massive Attack
nebo Nils Petter Molvaer, se na svém posled-
ním albu The Nomad Diaries ukazuje jako zruã-
n˘ skladatel a talentovan˘ producent (ve smys-
lu pfieváÏnû na PC tvofiících hudebníkÛ), které-
mu zaãíná b˘t jemu daná ‰katulka malá a po
vzoru svého idolu Milese Davise se snaÏí pro-
pojit jazz s elektronikou.

Za dobu svého pÛsobení vydal Chris Minh
Doky 7 sólov˘ch nahrávek, mezi nimiÏ je napfi.
velmi oceÀovaná Cinematique nebo poslední
deska The Nomad Diaries. Kromû nahrávání
sólov˘ch desek se Chris objevuje na nesãet-
ném mnoÏství nahrávek i jako sideman a díky
v˘jimeãnému citu pro hudbu je také Ïádan˘m
producentem jazzov˘ch i popov˘ch umûlcÛ. 

10. 3. Festival Jeden svût. VernisáÏ v˘sta-
vy Jeden svût – zahájení festivalu v Klubu
Atlantik.

10. 3. v 17.00 hod. Festival Jeden svût.
V Barkingu jsou v‰ichni bílí. Obyvatelé lon-
d˘nského pfiedmûstí Barking se obtíÏnû smifiují
s desetitisícov˘m pfiílivem pfiistûhovalcÛ z celé-
ho svûta. Film – Velká Británie/2007, 73 min.

10. 3. v 19.00 hod. Festival Jeden svût. Za
Dárfúr! Oblast Dárfúr ve v˘chodním Súdánu je
jedním z nejproblematiãtûj‰ích míst souãasného
svûta. Film – USA/2007, 92 min.

11. 3. v 18.00 hod. JiÏní Indie. Cestopisná
pfiedná‰ka Libora Bednáfie. Ve spolupráci s CK
Adventura.

12. 3. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch s pracovníky âeského statis-
tického úfiadu na téma: „A léta bûÏí – hlavnû
seniorÛm“.

12. 3. v 18.00 hod. Festival Pro Tibet.
Království Lö – MUSTANG – Zapomenuté ti-
betské království. Pfiedná‰í cestovatel a foto-
graf ing. Oldfiich Bubák. Beseda s dataprojekcí.

13. 3. v 18.00 hod. Festival Pro Tibet. Co
mÛÏeme udûlat my pro Tibet. Pfiedná‰í Stani-
slav Penc – ochránce lidsk˘ch práv, ekologick˘
zemûdûlec.

14. 3. v 19.00 hod. Festival Pro Tibet.
Kulturní a humanitní odkaz tibetského budd-
hismu. Pfiedná‰í Jan Matu‰ka. 

17. 3. v 18.00 hod. Festival Pro Tibet. Sou-
ãasné promûny Tibetu. Pfiedná‰í tibetoloÏka
PhDr. Zuzana Ondomi‰ová.

18. 3. v 18.00 hod. VùDA KONTRA IRA-
CIONALITA. Doc. Ludûk Pekárek, Geopato-
genní zóny a zemní záfiení. Cyklus pfiedná‰ek
âeského klubu skeptikÛ Sisyfos – v˘znamné
osobnosti ãeského vûdeckého Ïivota bojují
s m˘ty, povûrami a lidskou hloupostí… KaÏd˘
mûsíc aÏ do prosince 2008, poprvé v Ostravû!

19. 3. v 18.00 hod. Ostrava-Picture. První
z fiady doprovodn˘ch akcí Mezinárodního festi-
valu studentsk˘ch filmÛ Ostrava-Picture, kter˘
tímto otevírá svÛj II. roãník. Slavnostní vyhlá‰e-
ní soutûÏních kategorií pro rok 2008, hudba, ta-
nec, projekce vybran˘ch snímkÛ pfiedchozího
roãníku pfiehlídky

20. 3. v 18.00 hod. Monology vagíny.
Legendární Vagina Monology (Eve Ensler) jsou
hluboce citliv˘m, smutn˘m i vesel˘m, otevfie-
n˘m i nestydat˘m exkurzem do nejniternûj‰ího
Ïivota Ïeny. Hrají FEMMES FATALES.

21. 3. v 18.00 hod. Îivot, slunce a energie.
MoÏnosti prodlouÏení Ïivota. Pfiedná‰ka Ale‰e
Rumlera.

25. 3. v 18.00 hod. Otevfiená radnice Mo-
ravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné setká-
vání obãanÛ s vedením radnice.

27. 3. v 20.00 hod. Návrat do âerveného
mûsta. Ostravská premiéra ‰edesátiminutové-
ho hraného filmu z dílny studentÛ zlínské FMK,
s úãastí tvÛrcÛ. Tajemn˘ pfiíbûh inspirovan˘ ba-
Èovsk˘m Zlínem, postindustriální detektivka ze
60. let. ReÏie: Tomá‰ Hubáãek.

Pfiipravujeme: 

2. 4. Atlantik v Hudebním Bazaru. MuÏi jsou
kfiehcí – koncert Jana Buriana.

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

1.– 3. 3. Václav (âR 2007)
5.–9. 3. Kurz negativního my‰lení (Norsko

2006)
10.–14. 3. Festival JEDEN SVùT dokumen-

tární filmy o lidsk˘ch právech.
15.–17. 3. V˘chodní pfiísliby (VB/Kanada

2007)
19.– 21. 3. Festival PRO TIBET 
22.– 28. 3. Frankofonní filmy
22.–23. 3. Skafandr a mot˘l (Francie /USA

2007)
26.–28. 3. Persepolis (Francie 2007)
29.– 31. 3. Americk˘ gangster (USA 2007)

Filmov˘ klub
4. 3. Across the Universe (USA 2007)
18. 3. Touha a opatrnost (Tch/âína/USA

2007)
25. 3. Skafandr a mot˘l (Fr/USA 2007)

Hrajeme pro dûti
1.–2. 3. Zlat˘ kompas (USA 2007)
8.–9. 3. Kouzelná romance (USA) 
15.–16. 3. Z devatera pohádek (âR)
22.–23. 3. Alvin a Chipmunkové (USA 2007)
29.–30. 3. Smolíãek (âR)

Festival JEDEN SVùT 2008
10. 3. v 17.00 hod. Kongo: hluboké ticho

(USA/Kongo, 2007)
10. 3. v 19.00 hod. Dopis Annû (·v˘carsko,

2008)
11. 3. v 17.00 a 19.30 hod. Obãan Havel

(âesko, 2007)
12. 3. v 19.00 hod. Na konci duhy (Fran-

cie/Austrálie, 2007)
13. 3. v 19.00 hod. V kotli (Izrael, 2006)
14. 3. v 17.00 hod. MÛj manÏel Andrej

Sacharov (Litva/Francie, 2006)
14. 3. v 19.00 hod. Dávejte si pozor (Egypt,

2007)

Festival PRO TIBET 2008
19. 3. v 19.00 hod. Dítû, které unesli Tibetu

(Velká Británie, 2001, 12 min.) Útûk pfies Himá-
laje (Nûmecko/Tibet, 2000, 30 min.) Na druhé
stranû Himálaje (Nûmecko/Tibet, 2005, 45 min.)

20. 3. v 19.00 hod. Poutníci a kouzelníci
(Austrálie/Bhútán, 2003, 108 min.)

21. 3. v 19.00 hod. Snûní o Lhase (Velká
Británie/Indie, 2005, 90 min.)

Dny Frankofonnie
25. 3. v 15.00 hod. Pfiedná‰ka o Québecku
25. 3. v 17.00 hod. Ruská ruleta (Francie,

2005)
25. 3. v 19.00 hod. Skafandr a Mot˘l (Fran-

cie/USA, 2007)
26. 3. v 17.00 hod. Paleãek (Francie, 2001)
26. 3. v 19.00 hod. Persepolis (Francie,

2007)
27. 3. v 17.00 hod. Agent 117 (Francie)
27. 3. v 19.00 hod. Persepolis (Francie,

2007)
28. 3. v 17.00 hod. Mladí, krásní a zkaÏení

(Francie, 2004)
28. 3. v 19.00 Persepolis (Francie, 2007)

Dostáváte Centrum?
Zpravodaj CENTRUM s pfiílohou KAM

V CENTRU máte, váÏení spoluobãané, dostá-
vat podle smlouvy s doruãovatelem, kter˘m je
âESKÁ PO·TA, do sv˘ch po‰tovních schrá-
nek, a to nejpozdûji v prvním dnu kaÏdého mû-
síce. ProtoÏe máme zprávy o tom, Ïe ne
v‰echny 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.

Kulturní zafiízení
Gama

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

3., 4., 10. a 11. 3. v 9.00 a 10.15 hod. Máme
rádi zvífiata. Zázraky ze svûta zvífiat – akce mi-
mo KZ.

4. 3. v 9.00 a 10.30 hod. Téma: alkoholis-
mus. Vznik závislosti, pfiíãiny, zdravotní dopad
a moÏnosti léãby.

4., 11., 18. a 25. 3. v 15.00 hod. Jak na to.
Pohybové studio pro holky a kluky.

5., 12., 19. a 26. 3. v 17.00 hod. Sport v ak-
ci! Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

5., 12. a 19. 3. v 9.00 a 11.00 hod. Nebezpe-
ãí sekt a náboÏensk˘ch kultÛ. Pfiedná‰ky doc.
Tomá‰e Novotného – 2x mimo KZ.

5. a 6. 3. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.
Holãiãí pohybové studio – mimo KZ.

7. a 14. 3. v 9.00 a 10.30 hod. miniART.
Keramická dílna pro pfied‰koláky – mimo KZ.

10. 3. v 9.00 a 10.30 hod. Máte problém?
Jen klid! Malovaná poradna Adolfa Dudka.

12. a 13. 3. v 9.00 a 10.15 hod. Díl ãtvrt˘: Já
mám hlad! Tentokrát o stolování.

17. a 18. 3. v 8.15., 9.30 a 10.45 hod.
Velikonoce. Zvyky a tradice s folklórním sou-
borem Hlubinka.

17. 3. v 16.00 hod. Zvífiátkov˘ karneval.
S âáryfukem se podafií promûnit v‰echny dûti!

18. a 19. 3. v 9.00. a 10.45 hod. Haudujudu,
kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í.

20. a 21. 3. v 10.00 hod. Velikonoãní turnaj.
Kdo bude nejlep‰í v ping-pongu? Holky nebo
kluci?

25. a 26. 3. v 9.00 a 10.15 hod. Americk˘
sen. Bofiení iluzí.

27. a 28. 3. v 9.00 a 10.30 hod. Barevné pís-
kání. Zábavné hudební setkání mal˘ch flétnistÛ.

3.–30. 3. V˘stava – Irena HoláÀová – Záti‰í
a krajinky.

3. 3. Chris Minh Doky & The Nomad All Stars.
Festival Ostrava Jazz Night. Feat. Hiram Bullock –
guitar, Ricky Peterson – keyboards, Keith Carlock
– drums, Chris Minh Doky – el. & ac. bass.

4. 3. Stanley’s Dixie Street Band. Dixieland.
5. 3. Alice Springs – jen klimpr. Koncert.
6. 3. Przemek Straczek trio. (Polsko). Jazz.
7. 3. Abraxas. Koncert.
8. 3. Million Pounds. Koncert.

11. 3. David Kraus & Band. Koncert
v klubu Fabric, zaãátek ve 20.00 hod. Host:
Luká‰ Zíta – kytara, zpûv. 

12. 3. Ivan Hlas Trio. Ivan Hlas – kytara,
zpûv, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba – violoncello,
Norbi Kovács – kytara.

13. 3. Piáno band Mirka Barto‰e. Jazz.
Zpûv: Marika a Tereza.

13. 3. ve 20 hod. Sto Múch (SK) + The
Coolers (CZ). Koncert v klubu Fabric.

14. 3. Moribundus. Blues
18. 3. Pepa Streichl na palubû s… Host:

Martina Trchová.

20. 3. Blue Effect + Matadors. Koncert
v klubu Fabric, zaãátek ve 20.00 hod.

21. 3. Voctail. Vokální jazzov˘ kvintet, zaãá-
tek v 19.00 hod.

25. 3. Ostrava Dixie Band. Dixieland, zaãá-
tek v 19.00 hod.

27. 3. Les Trapettistes. Koncert. Ve spolu-
práci s Alliance Francaise.

28. 3. Anthimos & Skowron United (Pol-
sko). Jazz. Janusz Skowron – keyboard, Ro-
bert Szewczuga – bass, Apostolis Anthimos –
drums, citar.

31. 3. LR Cosmetic Big Band Edy ·urma-
na. Swing, zaãátek v 19.00 hod.


