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

Tipy mûsíce Premiéry
Heda Gablerová

Jedna z nejslavnûj‰ích her norského dramati-
ka Henrika Ibsena (od jehoÏ smrti v loÀském ro-
ce uplynulo rovné století) se na na‰ich jevi‰tích
objevuje velice ãasto. Je to proto, Ïe stejnû ja-
ko dal‰í hry, které jsme si zvykli povaÏovat za
klasické, má siln˘ pfiíbûh, jehoÏ poselství v bû-
hu let neochabuje. Premiéru uvede Divadlo
Jifiího Myrona 7. ãervna v 19 hodin v reÏii Jana
Mikulá‰ka. 

Jan Mikulá‰ek je právem povaÏován za jed-
noho z nejtalentovanûj‰ích mlad˘ch reÏisérÛ
u nás. Jeho osobité vidûní svûta ve spojení
s hrou velikána svûtového divadla slibuje proto
nev‰ední záÏitek. 

Termíny dal‰ích pfiedstavení: 8. 6. v 17.00
hod., 10. 6. v 19.00 hod., 19. 6. v 19.00 hod. 

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

Yvonna, princezna 
burgunduánská

Yvonna, nenápadné stvofiení, se z rozmaru
prince Filipa ocitne na královském dvofie jako je-
ho nevûsta. Tento akt zpÛsobí mezi aristokracií
paniku a aby se zabránilo skandálu, rozhodnou
se král s královnou synovu volbu a Yvonnu „po
svém zpracovat“ a posléze pfiijmout. Zaãíná vel-
ká hra intrik, která splétá kolem mladé dívky ne-
bezpeãnou smyãku. Premiéru pfiipravilo Divadlo
Antonína Dvofiáka na 21. ãervna na 19 hod.

Perlivá tragikomedie polského dramatika
Witolda Gombrovicze je vrcholnou studií pfie-
tváfiky a chybn˘ch úsudkÛ. V reÏii Radovana
Lipuse se mÛÏete tû‰it na pozoruhodnou sondu
do spoleãensk˘ch man˘r i mladistvého vzdoru. 

Termíny dal‰ích pfiedstavení: 22. 6. v 17.00
hod., 25. 6. v 19.00 hod. 

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

Novinky od „BezruãÛ“

Divadlo Petra Bezruãe pfiipravilo na ãerven
první roãník netradiãního scénického ãtení –
7 stateãn˘ch na jedné ose (osa X) a 7 sta-
teãn˘ch na jedné ose (osa Y). První veãer
dvoudenního divadelního festivalu nov˘ch dra-
matick˘ch textÛ bude patfiit âinohernímu studiu
Ústí nad Labem (Petr Koleãko – Bohové hokej
nehrají – industriální tragikomedie) a HaDivadlu
Brno (Lubo‰ Balák – Paroubkovo UHO – uni-
verzální hnûdá omáãka) – groteska o Ïrádle.
Veãer druh˘ bude pfiíslu‰et Divadlu Petra
Bezruãe (Martin Franti‰ák: TvÛj dûda – rodinná
skica ze bfiehu malého mûsta), následovat bu-
de lyrické déjavu Tomá‰e VÛjtka Jeden den.
Premiéra 9. a 10. ãervna.

Druhou ãervnovou akcí je Bezruãpárty
v Templu aneb blázni na Stodolní. Jde o ka-
baret s Ïivou kapelou, o setkání hercÛ s vûrn˘-
mi fanou‰ky a skalními pfiíznivci, které ãeká ve-
ãer netradiãních písní a nazkou‰ené i neãekané
zábavy. Prostû takov˘ „lehce pra‰tûn˘ veãírek“
pln˘ originálních autorsk˘ch skeãÛ. Bezruãi sli-
bují, Ïe na tuhle párty urãitû nezapomenete!
Premiéra 18. ãervna.

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

Petrolejové lampy

Román Jaroslava Havlíãka patfií mezi nejlep-
‰í ãeská psychologická díla. V‰eobecn˘ vûhlas
zajistilo pfiedev‰ím skvûlé filmové zpracování
Juraje Herze s nezapomenuteln˘mi v˘kony
Petra âepka a Ivy JanÏurové. Po pûtatfiiceti le-
tech od vzniku slavného filmu se román, opût
v reÏii Juraje Herze, vrací jako divadelní hra
a nenechá vás lhostejn˘mi, jak sami zjistíte
3. ãervna od 19 hodin v Domû kultury.

Petrolejové lampy vyprávûjí pfiíbûh ·tûpky
Kiliánové, nepfiíli‰ hezké dívky z bohaté rodiny,
která pfiijme nabídku k sÀatku od h˘fiivého bra-
trance a v manÏelství vidí pfiíleÏitost, jak koneã-
nû pfiijít k vytouÏenému dítûti. Netu‰í v‰ak, co ji
v souÏití ãeká… Dramatick˘ pfiíbûh nabízí jedi-
neãnou hereckou pfiíleÏitost pro pfiedstavitele
hlavních rolí Radka Holuba a Báru Hrzánovou.

Tû‰ínské nebe

Sentimentální tramvajovou rallye Tû‰ínsk˘m
Slezskem uvádí na ãetná pfiání divákÛ znovu
DÛm kultury 11. ãervna. Jedna z nejúspû‰nûj-

‰ích inscenací ães-
ké a polské scény
Tû‰ínského divadla,
která vzdává pÛso-
biv˘ hold kraji, tû‰ín-
sk˘m povûstem
a rozdûlenému
mûstu s písnûmi
Jaromíra Nohavici

za pfiispûní básnífiky Renaty Putzlacher, reÏisé-
ra Radovana Lipuse a hudebníka Tomá‰e
Koãka zaãíná v 19 hodin. 

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

Ostravsk˘ koníãek 2008
nejen pro dûti

Ve dnech 16. aÏ 18. 6. se koná v Divadle lou-
tek mezinárodní festival dûtské a studentské fil-
mové tvorby Ostravsk˘ koníãek 2008.

SoutûÏní klání probíhá ve tfiech vûkov˘ch ka-
tegoriích: do 12 let, 13–15 let a 16–21 let. Kate-
gorie Ïánrová zahrnuje animované, dokumen-
tární a hrané filmy. Projekty hodnotí jak dospûlá
porota sloÏená ze znalcÛ z oblasti filmové tvor-
by, v˘tvarného umûní, psychologie ãi didaktiky,
tak dûtská porota, která udílí vlastní ceny.
Snímky také posuzují samotní diváci a vefiej-
nost. DoplÀkem b˘vají rovnûÏ odborné seminá-
fie a doprovodn˘ kulturní program v podobû hu-
debních ãi taneãních vystoupení.

Divadlo loutek, Pivovarská 15, Ostrava
Tel.: 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz

Derniéra
Tfii sestry odcházejí

Dva roky se u BezruãÛ odehrával tragikomic-
k˘ boj mezi Ïivotní realitou a sny. 

Pfiíbûh slavného ruského dramatika A. P. âe-
chova o snaze lidí osvobodit se z pout v‰edního,
obyãejného Ïivota je moÏné naposled vidût
19. ãervna. Hra byla v dobû svého vzniku ozna-
ãena za „skuteãné drama souãasného Ïivota“.

âechov navazoval ve sv˘ch dílech na oblíbe-
né téma tzv. zbyteãného ãlovûka. TûÏi‰tû „Tfií
sester“ je ve vnitfiním dûní. Rozmluvy postav si-
ce zároveÀ odhalují i jejich reálné vztahy – nû-
kdy aÏ s nelítostnou krutostí – ale za pokusem
o jak˘koliv kontakt se vyjevují úpln˘, faktick˘
rozpad vztahÛ i lidská samota. ¤eã muÏÛ i Ïen
„Tfií sester“ je izolovaná, jejich dialogy jsou spí‰e
pfieru‰ované monology, nikdo nikoho neposlou-
chá, vzájemná konverzace je rozbita do samo-
mluv a stává se tak i v˘razem rezignace postav.

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

Festival

JanáãkÛv máj zdobí 
vynikající v˘kony

Od 19. kvûtna, zahajovacího koncertu
33. roãníku Janáãkova máje, jsme mohli obdi-
vovat mimofiádné v˘kony sólistÛ i orchestrÛ. UÏ
zahajovací – beznadûjnû vyprodan˘ koncert –
pfiinesl v˘teãnou dramaturgii. Po tradiãní
Janáãkovû Sinfoniettû, v doslova perfekcionis-
tickém a pfiitom bezprostfiedním a Ïivém prove-
dení domácího orchestru za fiízení Theodore
Kuchara, vystoupila Sophia Jaffé, která oslnila
svou technikou v koncertu pro housle a orches-
tr svého arménského krajana – klasika hudby
20. stol. – Arama Chaãaturjana. 

Festivalu letos dominuje nûkolik v˘roãí: osm-
desát let od smrti L. Janáãka a sto let od naroze-
ní Herberta von Karajana, Karla Anãerla, Elliota
Cartera a Oliviera Messiaena. Ameriãan Carter,
Ïijící skladatelská legenda, je‰tû stále tvofií…

Zatímco dirigenta von Karajana mohla pfiipo-
menout DráÏìanská filharmonie jen nepfiímo,
francouzskému komponistovi Olivieru Messie-
novi vzdala hold varhanistka Katefiina Chrobo-
ková, kdyÏ jeho hudba tvofiila pfieváÏnou ãást
koncertu v Janáãkovû konzervatofii.

Umûlkynû, která zaãínala právû v Ostravû,
má za sebou obdivuhodnou fiadu mistrovsk˘ch
kurzÛ, festivalov˘ch úspûchÛ a následn˘ch vy-
stoupení v Anglii, Belgii, Holandsku aj. I pro zce-
la náhodné náv‰tûvníky koncertÛ jsou její kon-
certy naprost˘m oÏivením, k nûmuÏ pfiispívá
i atraktivní vzhled mladé virtuózky. 

Tak jako Katefiina Chroboková sloÏila zaslou-
Ïil˘ hold Francouzi Messienovi, houslistka
Hana Kotková, dal‰í mladá vynikající interpret-
ka, to spolu s Ostravskou bandou a jin˘mi uãi-
nila v pfiípadû Elliota Cartera. Tomuto koncertu
a speciálnû Ostravské bandû bude vûnován
i samostatn˘ program âeské televize. 

Dosavadní místo konání festivalu, Ostravu,
letos obohatily i koncerty vystoupení v Opavû,
Tfiinci, Fulneku a Karviné.

Statutární mûsto Ostrava je nejvût‰ím doná-
torem festivalu, do 12 milionového rozpoãtu pfii-
spívá více neÏ pûti miliony. 

Pozvání na festivalové koncerty doplÀujeme
odkazem na pfiehlednû vedené stránky www.
janackuvmaj.cz., kde získáte ve‰keré informace
vãetnû tûch, které se t˘kají ceny vstupenek, kte-
ré jsou pfiístupné v‰em diváck˘ch kategoriím
vãetnû seniorÛ (slevy). 100–300 Kã, v Janáãko-
vû konzervatofii a jin˘ch prostorách 100–120 Kã
a opût slevy. (da)

âervnové koncerty v Ostravû: 
1. 6. v 15.00 hod. Slezskoostravsk˘ hrad.

Hudební odpoledne pro dûti. Prokofjev: PéÈa
a vlk – scénické provedení.

1. 6. v 18.00 hod. Slezskoostravsk˘ hrad.
Královsk˘ nástroj (harfa) na hradû. Bach, Dusík,
Haydn aj. Jana Bou‰ková – harfa. 

1. 6. ve 20 hod. Slezskoostravsk˘ hrad. Jaz-
zové soaré, úãinkuje: Voctail – jazzov˘ soubor. 

2. 6. v 19.30 hod. V˘stavi‰tû âerná louka.
Veãer ostravsk˘ch premiér: Kabeláã, Messiaen,
Tfie‰tík, Dlouh˘. Interpreti: Dama-Dama, Dan
Dlouh˘ – bicí, Festivalov˘ komorní orchestr,
Petr Vronsk˘ – dirigent.

3. 6. v 19.30 hod. Janáãkova konzervatofi.
Pärt, Hurník, Bach, MartinÛ, Janáãek. Interpreti:
Jakub âernohorsk˘ – housle, JanáãkÛv komor-
ní orchestr, Monika Knoblochová – cembalo.

4. 6. v 19.30 hod. Janáãkova konzervatofi.
Schubert: Zimní cesta, písÀov˘ cyklus D 911.
Interpreti: Jan Martiník – bas, Alexandr Star˘ –
klavír.

5. 6. v 19.30 hod. DÛm kultury mûsta Ostra-
vy. âe‰tí interpreti hrají nûmûcké autory. Beet-
hoven: Sonáta pro housle a klavír A dur op. 47
„Kreutzerova“, Brahms: Sonáta pro housle
a klavír d moll op. 108, interpreti: Igor Arda‰ev
– klavír, Ivan Îenat˘ – housle.

7. 6. v 19.30 hod. Kostel sv. Pavla, Ostrava-
Vítkovice,  âerná madonna – Ensemble Unicorn.

8. 6. v 19.30. hod. Evangelick˘ kostel. Gab-
riela BeÀaãková – soprán. Marian Lap‰ansk˘ –
klavír, písÀov˘ koncert – R. Schumann, R.
Strauss, L. Janáãek aj. 

9. 6. v 19.30 hod. DÛm kultury. Janáãek:
Z mrtvého domu – pfiedehra, âajkovskij: Kon-
cert pro housle a orchestr D dur, Dvofiák:
Symfonie ã. 8, âesk˘ národní symfonick˘ or-
chestr, dirigent Libor Pe‰ek, housle Shlomo
Mintz.

www.janackuvmaj.cz

Tváfií festivalu (na plakátech) je klavírní virtuóz-
ka Jitka âechová, která ocenila kvalitu nového
koncertního nástroje v Janáãkovû filharmonii
a publikum pak její brilantní hru. Katefiina Chro-
boková je dal‰í krásnou tváfií leto‰ního Janáãko-
va máje. 
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Koncerty
Balady u sv. Václava

Koncert o devíti písních, jedné svitû a jednom
oratoriu zazní 16. 6. v 19 hodin v kostele sv.
Václava.

Koncertní dílo „BALADY“ podle vlastního lib-
reta autora Pavla Helebranda rozvíjí na plo‰e
tfiídílné koncertní formy námûty a témata lidové
slovesnosti a hudebnosti.

P r o v e d e n í
v kostele sv.
Václava poãítá
ve velké mífie
i s aktivní úãastí
o b e c e n s t v a .
Podle dávného
zvyku se publi-
kum pfiidává ke
zpûvu ve dru-
hém ver‰i kaÏ-
dé sloky, coÏ je
právû specific-
ká forma mno-
ha star˘ch mo-
ravsk˘ch lido-

v˘ch písní – tzv. balad.
Smyãcov˘ komorní orchestr obohacen˘ nû-

kolika nástroji vstupuje do dialogu se zpûváky
jednak jako tûleso doprovodné, zároveÀ v‰ak
jako samostatn˘ Ïivel. 

Kostel sv. Václava
Kostelní námûstí, Moravská Ostrava

„Dechno“ od Trabandu

Pod heslem „s harmoniem proti disharmonic-
ké dobû“ vystoupí 8. ãervna v ostravském klu-
bu Templ kapela Traband. Zaãátek ve 20 hod.

Skupina vznikla v roce 1995 jako trio („troj-
bend“) kytara-basa-bicí, stylovû oscilující mezi
country, punkem a folkem. Postupem ãasu se
propracovala k bohat‰ímu instrumentálnímu
sloÏení pfiedev‰ím z dechov˘ch nástrojÛ („trou-
bend“). V roce 1999 bylo pÛvodní elektrické ob-
sazení definitivnû nahrazeno akustick˘mi ná-
stroji (tuba, trubka, klarinet, akordeon, banjo…),
aniÏ by ubylo na razanci a taneãnosti („dech-
no“). Inspirací je hlavnû ãeská a moravská lido-
vá hudba, vesnické kostelní zpûvy, dûtská fií-
kadla, domácí muzicírování.

V minulosti Traband vydal tfii studiová alba
a odehrál stovky koncertÛ doma i v zahraniãí.

Podnikl nûkolik úspû‰n˘ch turné po Francii
a Nûmecku, objevil se i na velk˘ch festivalech
world-music v ¤ecku, na Korsice, v Rakousku,
Maìarsku a Polsku. 

Klub Templ (vedle Boomerangu) 
Stodolní 22, Ostrava 1, tel.: 608 972 908

Konzervatofi nezahálí

âerství posluchaãi JKO se pfiedstaví v ãervnu
v absolventsk˘ch programech.

2. 6. v 18.30 hod. Shelagh Delaneyová –
ChuÈ medu – studenti oboru dramatické umûní.

10. 6. v 18.30 hod. Koncert tfiídy zobcov˘ch
fléten – studenti JKGO – chodba budova B.

14. 6. od 10 hod. Mladí ostrav‰tí umûlci
v prostfiedí Slezskoostravského hradu.

16. 6. v 18.30 hod. K. J. Erben, J. Such˘,
F. Havlík: KYTICE – studenti JKGO 3. roãníku
oboru dramatické umûní – reÏie Bedfiich Jansa –
premiéra. Dal‰í pfiedstavení 19. 6. v 15.30 hod.

24. 6. v 19 hod. MLADÉ TANEâNÍ UMùNÍ
V NDM – absolventské pfiedstavení studentÛ
8. roãníku taneãního oddûlení Janáãkovy kon-
zervatofie a Gymnázia v Ostravû – absolventi:
Hana âihánková, Joná‰ Dolník, Michaela Do-
miterová, Michaela Grygarová, Lucie Horáková,
Stanislava Ivanová, Petra Korponaiová, Beáta
Mrózková, Tereza Popová, Barbora Smûlá,
Jana ·pilová – Divadlo Antonína Dvofiáka.

25. a 26. 6. od 17 hod. Koncert taneãního od-
dûlení JKGO.

Janáãkova konzervatofi
âeskobratrská 40, Moravská Ostrava
Tel: 596 112 007

Librex
3. 6. v 17.00 hod. – Karel HvíÏìala, novináfi

a spisovatel: Restaurování slov – beseda a au-
togramiáda. Eseje známého novináfie a beletri-

sty shrnují jeho
pfiem˘‰lení o sta-
vu ãeské spoleã-
nosti, ãeského ja-
zyka a „ãeské du-
‰e“ poslední do-
by. HvíÏìalovou
v˘sadou je síla
diagnózy, jeho

odstup, s nímÏ sledoval ãeské prostfiedí z nû-
meckého exilu (1978–1990) mu dosud napo-
máhá vidût to, co oãím mnoha jin˘ch publicistÛ
a spisovatelÛ zÛstává skryté. 

10. 6. v 17.00 hod. – Eduard Stehlík: Vojen-
sk˘ historick˘ ústav – Lidice – pfiíbûh ãeské vsi
– beseda a autogramiáda. Pplk. PhDr. Eduard
Stehlík (*1965), absolvent Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, vojensk˘ historik,
zástupce fieditele Vojenského historického
ústavu v Praze. Jeho kniha „Lidice – pfiíbûh ães-
ké vsi“ získala v soutûÏi „Gloria musaealis“ vy-
hla‰ované Ministerstvem kultury âR a Asociací
muzeí a galerií hlavní cenu v kategorii Muzejní
publikace roku 2004. Spoluautor stálé expozice
muzea Památníku Lidice „A nevinní byli vinni“. 

11. 6. v 17.00 hod. – prof. PhDr. Miroslav
Verner, DrSc., Egyptologick˘ ústav: beseda

a autogramiáda k nejnovûj-
‰ím knihám o Egyptû. I kdyÏ
s tím osobnû nesouhlasí, je
prof. PhDr. Miroslav Verner,
DrSc. (1941) legendou ães-
ké egyptologie. Bez jeho od-
born˘ch znalostí, které se

rozbíhají do mnoha oborÛ, také bez jeho odva-
hy, vytrvalosti a schopnosti vyjednávat by dnes
ãeská egyptologie zfiejmû uÏ dávno byla minu-
lostí. Nûkolik let byl totiÏ na Univerzitû Karlovû
jedin˘m nositelem oboru, kter˘ byl urãen ke zru-
‰ení. Pfiesto se mu podafiilo vybudovat ústav
s mezinárodní povûstí a udrÏet v Egyptû arche-
ologickou koncesi, kterou nám závidí nejv˘-
znamnûj‰í egyptologická pracovi‰tû svûta.

17. 6. v 17.00 hod. – Iris Lenochová: obra-
zy (mandaly) – vernisáÏ, kfiest CD Josefa Kfien-
ka – Mantry – terapie srdce.

18. 6. v 17.00 hod. – Mgr. Martin Jirou‰ek,
Africk˘ film: Afrika oãima italsk˘ch filmov˘ch
tvÛrcÛ – komponovan˘ pofiad. 

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

RÛzné
■ Hlavnû o fantazii a pfiedstavách je kniha

„Ale já to tak CHCI!“ polské spisovatelky
Beaty Ostrowske. 

Proto bylo setkání ÏákÛ III.C Z· Ostrava,
Matiãní 5, v Mûstské knihovnû Ostrava s touto
autorkou velmi zajímavé a plné pfiekvapení.
V‰echny dûti si knihu pfieãetly. Îákynû Martina
Svobodová dokonce cel˘ dûj pfievyprávûla sv˘-
mi slovy a byla ocenûna autorkou knihou s au-
togramem. Beata Ostrowska zaujala dûti barvi-
t˘m vyprávûním i o sv˘ch jin˘ch knihách, vy-
svûtlila postup zrození knihy a dokonce jsme si
mohli vzít do ruky „kouzeln˘“ modr˘ kamínek
splnûn˘ch dobr˘ch pfiání. Radostné setkání by-
lo zakonãeno autogramiádou. 

Benjamin Kuras, bfiitk˘ a ãtiv˘ britsk˘ publicista (do
roku 1968 anglista Ïijící v Olomouci) napsal pro leto‰ní
Mezinárodní hudební festival JanáãkÛv máj kníÏku,
kterou nazval Klestûní zarostlého chodníãku aneb Ja-
náãek pro samouky. Mohl ji samozfiejmû taky pojme-
novat „Má cesta k pochopení Janáãka“, coÏ by moÏná
obsah knihy charakterizovalo pfiesnûji, ale název by
moc netáhl. 

„Janáãek se tûÏko poslouchá a nepfiedstírejme si ji-
nak“, zní jeho první vûta a potom následuje 94 stran
Ïivého, ãasto velmi vtipného, pfiehledného – a pfie-
svûdãivého – textu o tom, jak˘ Leo‰ Janáãek byl, jak
Ïil, skládal, koho mûl rád a koho nenávidûl a jak by-
chom mûli jeho hudbu chápat. Ale Kuras není uãitel, a
tak nám „svou cestu“ ke skladateli nevnucuje. Pfiiná‰í
o Janáãkovi informace více ãi ménû známé, ale sviÏnû

je reprodukuje a ãtenáfi –
hudební amatér a samouk
jen zírá, jak˘ to byl ãlovûk originální a Ïivota si uÏívající. 

Je obecnû známo, Ïe zvuky, které Janáãka obklopovaly, dokázal
pfiepsat do hudební fieãi. A tak se dovídáme (o TGM), Ïe „prezi-
dentova fieã 16. je jasnû v As moll… a 17. záfií, nazval bych to hy-
polydick˘m D se zmûnûnou sekundou (E-Eis) a kvartou (G-Gis), tj.
ãerstvé, hutné, mûkké a srdeãné… Akordy jeho fieãí spl˘valy do-
hromady a rostly jako paprsek vycházejícího slunce. Mûly by se
skvût nad na‰í republikou, aÈ rozkvete v ráj!“

O dvû generace mlad‰í ostravsk˘ – pfiesnûji ze Studénky – kres-
lífi, karikaturista i obãasn˘ fotograf Václav ·ípo‰ KurasÛv text ilus-
troval 15 perokresbami a barevn˘m kniÏním pfiebalem. Nutno fiíci,
Ïe si poãínal jako pozorn˘ ãtenáfi: kdyÏ jsou citována Janáãkova
slova o nabubfielém Pangermánovi Richardu Wagnerovi, tak se

oba skladatelé na sebe dívají úkosem a znaãnû nevraÏivû. A kdyÏ se pí‰e o milující obdivova-
telce Kamile, tak na kresbû vidíme Ïenskou postavu sledující Mistra s pokorou a obdivem.  

„Janáãek pro samouky“ je vtipná a uÏiteãná kníÏka s neménû vtipn˘mi ilustracemi. (va)

1. Do vyhledávaãe 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

■ Rodiãovské centrum Chaloupka Ostra-
va v rámci celorepublikové kampanû Sítû
matefisk˘ch center Pfiijìte pob˘t! uspofiáda-
lo 15. kvûtna den otevfien˘ch dvefií. 

Hostem byl pan místostarosta Tomá‰ Kufiec,
maminky a dûti z celé Ostravy vãetnû pravidel-
n˘ch náv‰tûvnic – maminek ze zahraniãí. Cha-
loupka nabídla v‰em zdarma snídani, kulturní
vystoupení pfied‰koláãkÛ. Chaloupka bude mít
pfiipraven program i bûhem letních prázdnin,
a to „Úterní prázdninové hrátky“ – program pro
rodiãe i dûti (cviãení, pfiedná‰ky, besedy, v˘-
tvarná dílna). Maminkám dûtí od 1,5 roku nabí-
zíme prázdninovou Mini‰koliãku. 

BliÏ‰í informace o programu najdete na
www.rcchaloupka.cz.

■ U pfiíleÏitosti Dne Zemû se uskuteãnila
23. dubna na Z· Ostrava, Gen. Píky 13A
módní pfiehlídka, která byla zvlá‰tní tím, Ïe
v‰echny nápady a provedení musely b˘t
pouze z odpadov˘ch materiálÛ, vût‰inou
pouÏit˘ch obalÛ. 

Této módní pfiehlídky se zúãastnily v‰echny
tfiídy na‰í ‰koly. Na pfiedvádûné modely dûti vy-
uÏily igelitové sáãky, PET láhve, hliníková víãka,
kelímky od mléãn˘ch v˘robkÛ, mikroténové sáã-
ky, noviny, vypotfiebované obaly od zubních
past, roliãky od toaletních papírÛ, krabice, zbyt-
kov˘ alobal, víãka apod. 

Pokud vás tato informace zaujala, mÛÏete si
v‰echny modely prohlédnout na na‰ich interne-
tov˘ch stránkách ‰koly www.zsgepiky.cz.

■ Stalo se jiÏ tradicí, Ïe se v polovinû ãervna
koná v Ostravû veletrh kolejové dopravy, ne-
boli Czech Raildays.

9. roãník v˘stavy dráÏní techniky, v˘robkÛ
a sluÏeb pro potfieby Ïelezniãní a mûstské kole-
jové dopravy probûhne ve dnech 17. aÏ 19. 6.
v areálu vlakového nádraÏí v Ostravû-Pfiívoze.
Fanou‰ci Ïelezniãní dopravy se mohou i letos
tû‰it na fiadu unikátních exponátÛ.

■ UMùNÍ MLUVIT – Intenzivní praktick˘ kurs
v nedûli 8. ãervna od 14 do 20 hodin je zamû-
fien na zdokonalování umûní mluvit. Pfiihlá‰ky
jsou nutné pfiedem, poãet úãastníkÛ kursu je
omezen. 

■ TAJEMNÉ MEGALITY – Pfiedná‰ka ve
stfiedu 11. ãervna v 19 hod. bude pojednávat
o kamenn˘ch svûdcích prehistorie jako jsou men-
hiry, dolmeny nebo kromlechy. Vydáme se po
stopách zmizel˘ch civilizací a za nûkter˘mi svûto-
vû proslul˘mi památkami, napfi. Stonehenge
a Carnac. 

■ REINKARNACE – Na pfiedná‰ce se bude
21. ãervna od 10 do 18 hodin hovofiit o pojetí
Ïivota a smrti v tradiãních kulturách.

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

Kniha mûsíce



Architektura 
v mnoha podobách

Po cel˘ mûsíc aÏ do pÛlky ãervence mÛÏe-
te nahlédnout v Ostravském muzeu do architek-
tonick˘ch tajÛ. Práci v˘znamného architekta
Otto Vagnera (a jeho ÏákÛ) pfiedstaví fotografie

W a l t e r a
Zedniceka,
seznámíte se
i s tvorbou
d e s i g n é r a
Wun iba lda
Deiningera.

Otto Wag-
ner byl v˘-
razn˘m ar-
c h i t e k t e m
pfielomu 19.
a 20. století.
Jeho práce
se staly ur-
ãujícím prv-
kem v témûfi

v‰ech oblastech stavebního umûní. Pro tuto v˘-
stavu se Walter Zednicek pokusil vyfotografovat
stavby Otto Wagnera tak, jak by je Wagner sám
rád vidûl. Bylo moÏné také ukázat, jak pozdûj‰í
generace nûkteré z jeho staveb zohyzdily. Ale
cílem této v˘stavy není kritizovat pozdûj‰í necit-
livé zásahy, n˘brÏ pfiedstavit Otto Wagnera,
protoÏe nám i dnes má stále co fiíci. 

Ostravské muzeum doplnilo expozici o dobo-
vé i souãasné fotografie staveb nejen Wunibal-
da Deiningera, ale i dal‰ích Wagnerov˘ch ÏákÛ
(Otokar Bém, Franti‰ek Fiala aj.), ktefií zane-
chali svÛj v˘razn˘ rukopis na architektonické
podobû Ostravy.

Dal‰í expozice v Muzeu:
Do 5. 6. vystavuje cestovatel a fotograf Otta

Horsk˘ své snímky z expedice Titacana 2004.
Druh˘m vystavujícím je fotograf Alejandro Bala-
guer a jeho expozice nese název Îivá pou‰È. 

12. 6.–31. 8. Galicie oãima Xurxo Lobaty –
fotografie.

12. 6. Muzejní noc.

Ostravské muzeum 
Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 123 760, 597 578 450
www.ostrmuz.cz
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Dostáváte CENTRUM?
Zpravodaj mûstského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz CENTRUM
spolu s kulturnû programovou pfiílo-
hou KAM v CENTRU dostává podle
smlouvy s âeskou po‰tou kaÏdá do-
mácnost v na‰em obvodû DO PO·-
TOVNÍ SCHRÁNKY oznaãené jmé-
nem majitele. ProtoÏe máme informa-
ce, Ïe ne vÏdy se tak stane, informuj-
te nás o tom, abychom mohli zjednat
nápravu. 

Tel.: 599 442 165 – kanceláfi sta-
rosty, po‰tou, e-mailem – adresy na-
jdete na této stranû nahofie.

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 DBF (prodejna, opravna)
NádraÏní 195 NádraÏní 633/91 1. NP 3 114,22
tel. ã.: 599 442 609 (prodejna, galerie)

Îádost o pronájem nebytov˘ch prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodáfi-
ství, Sokolská 28, 3. patro, dvefie ã. 306, na podatelnû dvefie ã. 142, 1. patro pravého kfiídla budo-
vy nové radnice nebo na oddûlení správy a údrÏby domovního a bytového fondu. BliÏ‰í infor-
mace a termín pro podání Ïádosti získáte na tel. ã.: 599 442 609. Prohlídka po dohodû moÏná.

V˘stavy
Druhé Srdce J. Davida

S poslední tvorbou tohoto zajímavého umûlce
stfiední generace se mohou diváci seznámit
v Galerii Beseda po cel˘ ãerven aÏ do 4. 7.

Jifií David vstoupil na v˘tvarnou scénu poãát-
kem osmdesát˘ch let a od zaãátku patfií k ne-
konformním osobnostem na‰í umûlecké scény.
Nejen svou prací, ale sv˘mi názory a postoji ãe-
fií vody ãeského umûleckého a spoleãenského
rybníku dodnes. Stál u vzniku dnes jiÏ legen-
dární umûlecké skupiny Tvrdohlaví, která se na-
vÏdy stala fenoménem ãeské kultury a umûní. 

Prosadil se tradiãní malbou, ale vzápûtí se
zaãal zab˘vat objekty a instalacemi. Známá
jsou napfi. jeho neonové „Záfie“ nad Rudolfinem
z roku 2001 nebo „Srdce nad Hradem“ z roku
2002. Ménû známá je jeho ‰estimetrová „HÛl
pro nevidomé“, která byla posléze z v˘stavy od-
cizena, na PraÏské sochafiské pfiehlídce v roce
2007. V hledáãku jeho zájmu se postupnû obje-

VernisáÏe
Petr Ra‰ka

VernisáÏí zaãne 5. 6. v 17.00 hodin v˘stava
prací Petra Ra‰ky ve V˘tvarném centru Cha-
gall. Potrvá do 2. ãervence.

Petr Ra‰ka (1982) studoval na SUP· v Uher-
ském Hradi‰ti a malbu u doc. D. Balabána na
Katedfie v˘tvarné tvorby Institutu pro umûlecká
studia Ostravské univerzity v Ostravû. Vyuãuje
v˘tvarnou v˘chovu v Z· Blatnice pod Sv. Anto-
nínkem a v˘tvarnou pfiípravu a dûjiny umûní na
Stfiední ‰kole umûleck˘ch fiemesel v Ostravû-
-Zábfiehu. Ve volné tvorbû se vûnuje malbû. 

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

Punkov˘ dadaista 

PraÏsk˘ punkov˘ dadaista Filip Turek pfied-
stavuje cyklus fotografií a kreseb s názvem
„·ampón a Duchampoon“. 

Tento absolvent AVU z ateliérÛ M. KníÏáka
a A. Veselého umí pfiekvapit – jeho vystoupení
„Psem v Ostravû“ se psovodem P. Pavlíkem
v ostravské MHD v rámci festivalu performance

Malamut ’96 nebo
brnûnská v˘stava
„Sladké tajemství“
nûkteré diváky po-
nûkud ‰okovala, ji-
né autorova esteti-
ka oslovila. V Os-
travû rovnûÏ vy-
stavoval koncem
devadesát˘ch let
v Galerii 761 „Josef
Sudek Revisited“
a v 2001 U ãerného
pavouka „UmûlcÛv
pachov˘ profil“.

V˘stavu Filipa
Turka v Galerii

kresby Minikino na Kostelní ulici ã. 3
v Ostravû (zafiízení Centra kultury a vzdûlá-
vání Moravské Ostravy a Pfiívozu) mÛÏete vi-
dût od 5. 6. (zahájení v 18 hodin) do 27. 7.
Kurátorem v˘stavy je Vladislav Holec. 

vuje rovnûÏ konceptuální fotografie, videoart
a klasická fotografie.

Jifií David má na svém kontû více neÏ 50 sa-
mostatn˘ch a spoleãn˘ch v˘stav v tuzemsku
i zahraniãí. Sv˘mi díly je zastoupen v fiadû pres-
tiÏních ãesk˘ch galerií, v galeriích v USA, Ra-
kousku, Nûmecku a v ãetn˘ch soukrom˘ch sbír-
kách. V letech 1995–2002 byl vedoucím ateliéru
vizuální komunikace na AVU v Praze. Od roku
2004 je vedoucím Ateliéru intermediální kon-
frontace Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslové
v Praze.

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

Retrospektiva 
ostravského rodáka

Galerie v˘tvarného umûní pfiipomene od
24. 6. do 23. 8. osobnost Milo‰e Urbáska. 

Ostravsk˘ rodák se k regionu v˘znamnû hlá-
sil i za svého dlouhého pÛsobení v Bratislavû.
Byl v˘razn˘m pfiedstavitelem abstraktní tvorby,
geometricky orientované, kter˘ také v rámci
Klubu konkrétistÛ zásadnû obohatil ãesko-slo-
venské v˘tvarné umûní a proslavil ho i mimo re-
gion a republiku. Jako jeden z prvních na
Slovensku se soustfiedil na problém geometric-
ké abstrakce, které zkoumání se stalo jeho
dlouhodob˘m umûleck˘m programem. Také ex-
perimentoval 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.

Krajiny M. Rittsteina

14. ãervna skonãí v Galerii V˘tvarného umû-
ní expozice Michaela Rittsteina – Lesklá alej.
Obrazy, vãetnû monumentálních tfiímetrov˘ch
maleb, zahrnují období malífiovy tvorby mezi le-
ty 1996–2005. Krajiny v díle Michaela Rittsteina
jsou krajinami umûlcova svûta, do nûhoÏ vtahu-
je diváka zcela charakteristick˘m zpÛsobem
a nepopsatelnou energií. Nabízí uÏ‰í pohled na
malífiské dílo, které sv˘m v˘znamem dlouhodo-
bû patfií k tomu nejlep‰ímu, co ãeská v˘tvarná
scéna nabízí. 

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

■ V˘stava fieck˘ch umûlcÛ pÛsobících a tvofií-
cích svá díla v âR.

27. 6. (10–19 hod.) a 28. 6. (10–22 hod.).

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

Fotografick˘ návrat
o celé století

Ve V˘tvarném centru Chagall vystavují do
konce ãervna souãasní fotografové, ktefií své
ãernobílé snímky zpracovávají historick˘mi tech-
nikami, jaké byly pouÏívány ve druhé polovinû
19. století a na poãátku století 20. V˘stava má
název Návraty ke kofienÛm a pfiedev‰ím tûm,
ktefií své fotografování berou alespoÀ trochu
váÏnû, mÛÏe slouÏit jako názorn˘ pfiíklad hodn˘
– kdyÏ uÏ následování, tedy alespoÀ zamy‰lení.

Souãasn˘ technick˘ pokrok totiÏ zcela rozdû-
lil fotografii do dvou proudÛ. V tom prvním, pou-
Ïívajícím digitální fotografii, dosahuje fotograf
rychl˘ch úspûchÛ. Digitální fotografie je mimo-

V˘tûr barvy

Do 20. ãervna bude instalována ve Fiducii
v˘stava prací studentÛ a absolventÛ malífisk˘ch
ateliérÛ FaVU VUT v Brnû. Kurátorem v˘stavy
je Pavel Netopil, kter˘ k v˘stavû uvádí: „Dovolil
jsem si vybrat z fiad nejmlad‰í brnûnské malífi-
ské generace mezní pfiíklady prÛniku i nad rá-
mec obvyklosti malífiského díla. Kritériem jejich
v˘bûru je jen ‰irok˘ vhled na fenomén barvy
v malífiství a jin˘ch odvozen˘ch kategoriích –
objekt ãi instalace, jejichÏ ustanovení vyplynulo
z korekcí koncÛ malífiství.

Do 17. ãervna ve Fiducii vystavuje své foto-
grafie vûnované vztahu mezi pfiírodou a mûst-
skou krajinou ‰v˘carsk˘ fotograf Erwin Stäheli.

Fiducia – antikvariát a galerie
NádraÏní 30, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 312

Znám˘ ostravsk˘ fotograf Fedor Gabãan má na
v˘stavû celou kolekci Ïensk˘ch aktÛ. Prokazu-
je, Ïe historické fotografické techniky zvládá ja-
ko málokdo jin˘.

• ÎÁCI OTTO WAGNERA V OSTRAVù
Otokar Bém
Wunibald Deininger
Franti‰ek Fiala

fiádnû vhodná pro dokument a reportáÏ. Navíc
lze tyto fotografie poãítaãovû upravit, „zkrá‰lit“ ,
odstranit znaãnou ãást technick˘ch lapsÛ a ne-
dokonalostí. 

Druh˘m proudem fotografie, v˘raznû men‰i-
nov˘m, je ãernobílá klasika, kterou nûktefií auto-
fii – ano, mezi nimi uÏ prakticky amatéry nena-
jdeme - upravují historick˘mi technikami zpraco-
vání, jako je olejotisk, gumotisk, kyanotypie, pla-
tino – palladiov˘ tisk, argenotypie, aj. Na dvacet
autorÛ pfiedstavuje souãasnou tvorbu, ale díky
pouÏití historick˘ch technik mají jejich snímky
novou, a to jednoznaãnû v˘tvarnou hodnotu. 

Jména, se kter˘mi se na v˘stavû – trvá aÏ do
30. ãervna – setkáme, jsou více ãi ménû známá:
Rudolf Jung, Robert Vano, Teror Gabãan,
Tomá‰ ·tanzel, Miroslav Vojtûchovsk˘ aj.

Návraty ke kofienÛm v Chagallu je v˘stava
zajímavá a zároveÀ pouãná. (da)

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

■ Jindfii‰ka RÛÏiãková vystavuje v Galerii Na
Chodbû do konce ãervna. Vûnuje se malbû,
kresbû a grafice. Její díla nesou stopy poetické-
ho malífiství a dÛleÏit˘m znakem v jejím v˘tvar-
ném vyjádfiení je symbol. 

Galerie Na chodbû pfii Z· Ostrava
Gajdo‰ova, tel.: 596 627 610 
www.volny.cz/zsogajdosova

Muzeum

J. David
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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 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

2. 6. v 18.00 hod. S úsmûvem u klavíru.
Setkání ÏákÛ ZU· E. Marhuly.

3. 6. v 18.00 hod. Irsko. Cestopisná pfied-
ná‰ka Jifiího Neuwirtha.

6. 6. v 18.00 hod. Romance pro kfiídlovku
na den po deseti letech. Premiérová projekce
studentského záznamu legendárního pfiedsta-
vení v reÏii Radovana Lipuse, po níÏ následuje
pfiátelské vzpomínkové setkání s herci a insce-
nátory. Ve spolupráci s FF UP Olomouc a spo-
leãností Pass de Theatre

7. 6. ve 20.00 hod. Klub Parník. Jazz and im-
provisation on the ship 3. Komponovaná im-
proshow improvizaãní skupiny OSTR.UÎ.I.NY
a funky kapely Duble Bubble.

9. 6. v 18.00 hod. Îivot v kavárnû. Divadelní
studie kavárensk˘ch t˘pkÛ. Úãinkuje Divadelní
studio pfii klubu Atlantik.

10. 6. v 18.00 hod. Mexiko a Guatemala.
Cestopisná pfiedná‰ka Libora Bednáfie.

12. 6. ve 20.00 hod. Stesk kavárenského
povaleãe. Setkání Radovana Lipuse s pfiáteli
dobré kávy. Projekt realizován za finanãní pod-
pory Mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz.

13. 6. v 19.00 hod. BUDDHISMUS. Setkání
s pfiíznivci buddhismu.

17. 6. od 15.00 do 19.00 hod. Cyklus semi-
náfiÛ o pasivních domech. Sítû center pasiv-
ních domÛ v Ostravû. Pofiádá VITA – obãanské
sdruÏení. Více informací na ekoporadna.vita.cz.
NA TENTO SEMINÁ¤ JE NUTNO SE P¤E-
DEM P¤IHLÁSIT lucie.kovacicova@vitaova.cz 

19. 6. v 18.00 hod. Caracas, crónica del
siglo XX – Caracas, kronika XX. století. Ciclo
Documental de Venezuela Bolivar Films.
Dokumentární film z produkce Bolivar Films ve
spolupráci s Ostravskou univerzitou a velvysla-
nectvím republiky Venezuela. Ve ‰panûlském
znûní!

23. 6. v 16.00 hod. Dûtské odpoledne. Re-
zervováno pro M·.

24. 6. v 18.00 hod. Otevfiená radnice
Moravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné
setkávání obãanÛ s vedením radnice. Téma:
rekonstrukce pfiednádraÏního prostoru
v Pfiívozu.

25. 6. v 10.00 hod. Masarykovo námûstí.
Zahradní slavnost. Pfiehlídka módy, v˘tvarné
tvorby, moderní gastronomie a fiemesel pofiáda-

ná ve spolupráci se stfiedními odborn˘mi ‰kola-
mi Moravskoslezského kraje. Projekt realizován
za finanãní pomoci Mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz.

Pfiipravujeme: 
Pfiímûstsk˘ tábor s v˘ukou jízdy na koni,

v termínu 7. 7. aÏ 11. 7. 2008. Pfiihlá‰ky do
30. 6. v Klubu Atlantik, telefon: 599 527 110 ne-
bo 776 115 465.

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

1.–2. 6. Smutek paní ·najderové (âR,
Albánie 2007) Dûj filmu se odehrává v roce
1961, kdy parta studentÛ FAMU natáãí v âes-
kém ·ternberku film z prostfiedí továrny na mo-
torky a zároveÀ poznává místní kolorit. ReÏie
Piro Milkani. Hrají: Paolo Buglioni, Arta Dob-
roshiova, Anna Geislerová ad.

3. 6. Filmov˘ klub. Dech (JiÏní Korea 2007)
Dal‰í z originálních poãinÛ reÏiséra Kim Ki Duka
– poetické vykreslení citÛ mezi odsouzencem
na smrt a Ïenou, která je ne‰Èastná ve svém
manÏelství. 

4.–6. 6. Venkovsk˘ uãitel (âR 2008) Pavel
Li‰ka jako uãitel, Zuzana BydÏovská coby far-
máfika a Ladislav ·ediv˘ v roli jejího syna. Tfii li-
dé, touÏící po lásce, která se osudovû ubírá jed-
nosmûrkami. ReÏie: Bohdan Sláma.

7.–9. 6. Tajemství prstenu (VB,Kanada
2006) Legendární Richard Attenborough vyprá-
ví ve svém romantickém dramatu o lidsk˘ch
vztazích, které promûnila válka, a o lásce uml-
ãené padesát let. Hrají: Shirley MacLaineová,
Christopher Plummer, Mischa Bartonová.

10. 6. Filmov˘ klub. KaÏd˘ pro sebe a BÛh
proti v‰em (Nûmecko 1974) Skuteãn˘ osud
nalezence Ka‰para Hausera, kter˘ Ïil roky ve
sklepení a nemá pfiedstavu o vÛkolním svûtû.
Nyní se stane pfiedmûtem zkoumání spoleãnos-
ti, která mu vnucuje své normy. ReÏisér Werner
Herzog získal za film fiadu ocenûní vãetnû Velké
ceny poroty v Cannes 1975. V titulní roli nehe-
rec Bruno S.

11.–13. 6. Karamazovi (âR 2008) Originální
adaptace Dostojevského, v níÏ nechybí humor,
nadsázka a mystifikace reÏiséra Petra Zelenky.
Hrají: Ivan Trojan, Igor Chmela, Martin Ma‰iãka,
David Novotn˘, Radek Holub, Lenka Robotová,
Michaela Badinková, Lucie Îáãkov.

14.–16. 6. V Bruggách (VB, Belgie 2008)
âerná komedie o dvojici zloãincÛ, ktefií jsou po
zfu‰ované akci odklizeni do Brugg. Nedobrovol-
ná dovolená jim konãí ve chvíli, kdy dostanou od
vzdáleného ‰éfa pokyn „odklidit“ jeden druhé-
ho. ReÏie Martin McDonagh. Hrají: Colin Farrell,
Brendan Gleeson ad.

17. 6. Filmov˘ klub Kdo je tady fieditel
(Dánsko, ·védsko, Island, Itálie 2006) Pfiíbûh,
v jehoÏ hlavní roli je firma s neexistujícím fiedi-
telem. ReÏie znám˘ evropsk˘ tvÛrce Lars von
trier.

18.–20. 6. Václav (âR 2007) Václav Vingl je
vesnick˘ outsider, kterého jedni vnímají jako
‰a‰ka a hlupáka, druzí jako citlivého kluka s hla-
vou plnou mil˘ch lumpáren. ReÏie: Jifií Vejdûlek.
Hrají: Ivan Trojan, Jifií Lábus, Emília Vá‰áryová.

21.–23. 6. 10.000 let pfi.n.l. (USA, Nov˘
Zéland 2008) V˘pravné dobrodruÏství z dob
pravûku zachycuje, co obná‰el Ïivot lovcÛ ma-
mutÛ. ReÏie: Roland Emmerich.

24. 6. Pozoruhodná svûdectví archivu tele-
vizního studia Ostrava.

25.–27. 6. Mongol – âingischán (Kazach-
stán, Rusko, Nûmecko, Mongolsko 2007) Histo-
rick˘ velkofilm Sergeje Bobrova vypráví pfiede-
v‰ím o mládí slavného dobyvatele.

28.–30. 6. Kuliãky (âR 2007) Povídkov˘ film
o tom, jak Ïeny manipulují s muÏi. ReÏijní debut
scénáristky Olgy Dambrowské (Samotáfii).
Hrají: Josef Vystrãil, Libu‰e Balounová, Marika
Procházková ad.

HRAJEME PRO DùTI

7.–8. 6. Nejkrásnûj‰í hádanka (âR 2007)
Nejnovûj‰í pohádka reÏiséra ZdeÀka Tro‰ky.

14.–15. 6. Lovci drakÛ (Francie 2006) Jak
pfiemoci pohádkové draky pomocí rytífiÛ, ktefií
sídlí ve fantazii dívenky Zoé.

21.–22. 6. A zase ta Îofka (âR) Animované
pfiíbûhy pro nejmen‰í.

28.–29. 6. Mach a ·ebestová o prázdni-
nách (âR). Kouzelné sluchátko na cestách.

Kulturní zafiízení
Gama

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

3., 10., 17. a 24. 6. v 15.00 hod. Jak na to.
Pohybové studio pro holky a kluky.

4., 11., 18. a 25. 6. v 17.00 hod. Sport v ak-
ci! Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

5. a 6. 6. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.
Holãiãí pohybové studio. MIMO 

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

11. 6. v 9.00 a 11.00 hod. Poznáním proti
xenofobii a rasismu. Pfiedná‰ky doc. Tomá‰e
Novotného.

12. a 13. 6. v 9.00. a 10.45 hod. Haudujudu,
kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í. MIMO 

16. a 17. 6. v 9.00 a 10.30 hod. miniART.
Keramická dílna pro pfied‰koláky. MIMO

18., 19. a 20. 6. v 9.00 a 11.00 hod. KdyÏ ko-
munisté vládli. 40 let vlády, rok 1948, 1968,
1989. MIMO 

19. 6. v 10.00 a 16.00 hod. Zaãnûme tfieba
takhle… Zábavn˘ pofiad pro ‰koláky.

20. 6. v 9.00 a 10.30 hod. Barevné pískání.
Hudební setkání mal˘ch flétnistÛ. MIMO

24. 6. v 15.00 hod. Aby nezlobily. Mal˘ ab-
solventsk˘ koncert.

V˘stava – AVE ART – grafika a plakát 

MAXIMÁLNÍ LIMIT 3x

Rychlost, síla, obratnost, pruÏnost, stabilita,
vytrvalost… jsou jen nûkterá ze synonym pro
zábavu a sport, které si holky a kluci vyzkou-
‰í 6. ãervna od 9 hod. na hfii‰ti v areálu Z·
Gen. Píky. Na surf simulátoru mohou zabodo-
vat nejstabilnûj‰ím v˘konem, v sumo ringu se
mohou stát nejsilnûj‰ím, na horolezecké stû-
nû tím nejobratnûj‰ím. Mohou získat také tro-
fej jako nejchytfiej‰í (pfii skládání hlavolamÛ),
mohou b˘t také nejrychlej‰í (bungee runningu
– bûh na gumû), mohou… toho opravdu hod-
nû. Urãitû si v‰ak ovûfií svÛj maximální limit!
Akce s finanãní dotací MOb MOaP.

OLYMPIÁDA V KAâEROVù

Postaviãky z dílny W. Disneye se stanou
pohádkov˘mi patrony u sportovnû soutûÏ-
ních her pro dûti matefisk˘ch ‰kol. Dopoledne
10. ãervna se hfii‰tû Z· Zelená promûní
v Kaãerov, kde se budou zlaÈáky str˘ãka
Skrblíka co nejrychleji pfiená‰et, u Rampy
Mek Kváka budou zdolávány pfiekáÏky, u ·i-
kuly urãitû v‰ichni ‰ikovnû trefí cíl… V duchu
prastar˘ch olympijsk˘ch tradic bude ãas i pro
umûní – dûti zúãastnûn˘ch matefisk˘ch ‰kol
vystoupí s mal˘m zábavn˘m programem,
kter˘ bude uvádût oblíben˘ moderátor J. Rie-
del. Akce s dotací MOb MOaP.

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 hod. Cena turnusu 750
Kã zahrnuje poji‰tûní, jízdné, vstupné, obûd,
pitn˘ reÏim. Pfiihlá‰ky a platby do 25. 6. 2008.

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 (1976), ostravsk˘ rodák, studo-
val u profesorÛ Naãeradského a Sopka. Od ab-
solutoria Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze,
kdy zaujal zdánlivû banálními aÏ k˘ãovit˘mi vel-
koformátov˘mi obrazy ptáãkÛ se jeho rukopis
promûÀuje aÏ k poslednímu cyklu, kdy jako tu-
rista upoutává divákovu pozornost ke konkrét-
ním vefiejn˘m prostorám leti‰È a nádraÏí, které
se v jeho podání promûÀují v obecné prototypy
periferie. Ve V˘stavní síni od 5. 6. do 25. 7.

■ Tibetská „Radost prostoru“ do 6. 6 ve
V˘stavních prostorách II. NP.

Expozice so‰ek, ruãnû malovan˘ch svinova-
cích obrazÛ – tzv. „thanegk“ a rituálních pfiedmû-
tÛ pfiedstavuje historick˘ i souãasn˘ v˘voj umûní
tibetského buddhismu a poodhaluje tajemství
hluboké kulturní symboliky z oblasti Himálaje.

3. 6. v 19. 00 hod. Ostrava Dixie Band. Di-
xieland.

5. 6. Drive Wave. Jazz.
6. 6. Banda Band. Koncert.
10. 6. Pavel Pilch. Jazz Band. Jazz
12. 6. v 19.00 hod. Dana Vrchovská & Jifií

Urbánek Band. Jazz.
13. 6. v 19. 00 hod. Jazz Open Ostrava.

3. roãník festivalu na Slezskoostravském hradû.
David Kollar Band, Yvonne Sanchez & Brazilian
Groove, Rhythm Desperados.

15. 6. Parníková Grand Prix. 3. kolo turna-
je ve scrabble.

17. 6. Pepa Streichl „Na palubû s…“ Host:
Nestíháme.

19. 6. The Gizd Q. Jazz.
20. 6. Moribundus. Blues.

26. 6. ve 20.00 hod. Chór VáÏskych Muzi-
kantov (SK) + PraÏsk˘ V˘bûr II (CZ). Koncert
v klubu Fabric, zaãátek ve 20.00 hod. V pofia-
du Ladí Neladí, natáãí âT studio Ostrava.

27. 6. Boris Band Combination. Jazz.
30. 6. v 19.00 hod. LR Cosmetic Big Band

Edy ·urmana. Swing.

■ 9. 6. v 15.00 hodin – Tajemství prstenÛ
■ 18. 6. v 15.00 hodin – Václav

Bûhem letních prázdnin nebude Kino Senior
promítat. Projekt Kino Senior otevfie svou dru-
hou sezonu filmem BATHORY, Ïhavou novin-
kou z dílny Juraje Jakubiska, kter˘ pfievedl po-
vûst o krvavé âachtické paní na stfiíbrné plátno.
V Minikinû 11. 9. od 15.00 hodin.


