
Oscarem za nejlep‰í filmovou píseÀ ocenû-
ná Markéta Irglová nechala v závûreãn˘ch ti-
tulcích svého filmu Once podûkovat Janáãko-
vû konzervatofii v Ostravû a jmenovitû prof.
Evû Polzerové. Paní profesorku jsme zastihli
na pohybovém happeningu „Zanechme sto-
pu“ hudebnû dramatického oddûlení Janáãko-
vy konzervatofie a gymnázia.

„Na Markétu si samozfiejmû dobfie pamatu-
ji,“ fiíká prof. Polzerová, která na Janáãkovû
konzervatofii vyuãuje taneãní v˘chovu, jevi‰tní
pohyb a pantomimu. „Markéta se chtûla se-
známit se základy herecké práce, protoÏe mû-

la pfied natáãením filmu. A tak nav‰tûvovala
pfiedmût jevi‰tní pohyb, kde spolupracovala
se studenty 2. roãníku. Pozvala mû i na pro-
mítání svého filmu, kdyÏ byl uvádûn na uher-
skohradi‰Èském festivalu, ale byla jsem v té
dobû na léãení v lázních.“ 

Jak jste pfiijala Markétino „filmové“ podûko-
vání? – „Markéta je velmi pfiíjemná a skromná
mladá Ïena. S nejvût‰í pravdûpodobností po-
vaÏovala získané zku‰enosti z roãní v˘uky za
dobré, a tak to tímto zpÛsobem zvefiejnila,“
fiíká prof. Eva Polzerová, na jejíÏ pfiínos Mar-
kéta Irglová nezapomnûla. (da)
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Tipy mûsíce

Premiéry

Lúãnica zatanãí i zazpívá

11. dubna pfiijede do Ostravy se skvûlou ta-
neãní novinkou svûtovû uznávan˘ soubor Lúã-
nica. Vystoupení s názvem Slovensk˘ triptych
zaãne v Domû kultury v 19 hodin. 

Slovensk˘ umûleck˘ soubor letos oslaví 60
let existence. Za tu dobu pro‰lo jeho fiadami
pfies 2000 ãlenÛ. Program Slovensk˘ triptych se
inspiruje tradiãní kulturou slovenského lidu ve
tfiech základních Ïivotních sférách minulosti –
pastevectví, zemûdûlství a fiemeslnictví.

Koza aneb Kdo je Sylvie

PraÏsk˘ âinoherní klub pfiiváÏí 15. dubna
v 19 hod. divadelní pfiedstavení, za nûÏ získali
sloven‰tí herci cenu slovenské divadelní kritiky
DOSKY. ManÏelská tragikomedie se dot˘ká
tématu sodomie a jeho prostfiednictvím útoãí na
pseudomorálku takzvanû civilizované spoleã-
nosti. Hrají: Juraj Kukura, Emília Vá‰áryová,
Alexander Bárta, Peter ·imun.

Stvorenie sveta

Na poãátku nebylo nic. Jenom BÛh. Takto za-
ãíná svûtoznám˘ biblick˘ pfiíbûh, ale zároveÀ
i komediálnû-poetická inscenace, která má Ïán-
rovû nejblíÏe k muzikálu. 22. dubna od 19 ho-
din pfiiblíÏí typick˘ humor a poetika Rado‰ín-
skeho naivného divadla stvofiení vesmíru
a prvních lidí, slasti rajského Ïivota, ale i dûdiã-
nou tíhu prvního hfiíchu. Hra hovofií o vyhnání
z ráje, o nelehkém pozemském úsilí Adama
a Evy a jejich dûtí Ábela a Kaina…

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

Svezte se s Kolotoãem

„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
Kolotoã v roce 1939. Svûtovou premiéru ale
mûla tato moderní pohádka aÏ v roce 1960
v Ostravû. TrojanÛv Kolotoã je sledem poetic-
k˘ch scénick˘ch obrázkÛ, jednotlivé v˘stupy se
odehrávají v rÛzn˘ch svûtadílech; v této dûjovû
pestré hfie mají hlavní roli dût‰tí protagonisté –
ãlenové Operního studia NDM. Premiéra bude
5. 4. v 19.00 hodin v Divadle Antonína Dvofiá-
ka. Dal‰í pfiedstavení se hraje 8. dubna.

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

Dubnov˘ Veãer tfiíkrálov˘

Shakespearova rozverná „sváteãní“ komedie
vypráví o rÛzn˘ch podobách lásky, je plná pfie-
vlekÛ, soubojÛ a humoru. Nebyl by to v‰ak vel-
k˘ dramatik, kdyby karnevalovou nespoutanost
nezrelativizoval snem o prchavém mládí, o zou-
falství odmítnut˘ch, o syrovém neãase. „Veãer
tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete“ tedy pfiiná‰í pro
kaÏdého nûco: záleÏí na vás, zda se chcete na

Markéta Irglová nezapomnûla na svou profesorku

Pohybov˘ happening studentÛ hudebnû dramatického oddûlení Janáãkovy konzervatofie.
Vpravo na snímku prof. Eva Polzerová.

Ka‰parÛv ostravsk˘ t˘den

2. 4.–3. 4. v 18.30 hod. Pfiíbûh A. Stroganova
VERTIGO o básníku Sergeji Jeseninovi a ta-
neãnici Isadofie Duncanové je natolik vá‰niv˘,
Ïe nejen zemû a cokoli kolem, ale i ãas zaãíná
s ìábelskou rychlostí rotovat.

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

Mystery of the dance

Irsk˘ step v podání mezinárodnû proslavené
taneãní skupiny Merlin ovládne kino Vesmír
18. dubna v 19.30 hod. Dynamické a velmi pÛ-
sobivé pfiedstavení, ve kterém oÏívá pfiíbûh sta-
ré keltské legendy o lásce ãlovûka a víly.
Virtuozita taneãníkÛ, strhující rytmus a údernost
irského stepu v kombinaci se svûtelnou a jevi‰t-
ní v˘pravou vytváfiejí dokonal˘ a hlubok˘ kultur-
ní záÏitek. 

Kino Vesmír – Akademick˘ klub V·B
Zahradní 17, Moravská Ostrava
Tel.: 597 325 733

Inspirace pro voln˘ ãas
a dovolenou 

19. roãník v˘stavy zamûfiené na aktivní odpo-
ãinek ve dnech 4. aÏ 6. dubna pfiedstaví na
V˘stavi‰ti v‰e pro bydlení, zábavu a odpoãinek
a dá pfiíleÏitost vybrat si dovolenou, investovat
do svého zdraví nebo zaãít se sportem.

11. roãník v˘stavy cestovního ruchu s pre-
zentací regionÛ pfiiblíÏí 4. aÏ 6. dubna ‰iroké
spektrum turistick˘ch moÏností u nás i v za-
hraniãí. 

V˘stavi‰tû âerná louka, Moravská Ostrava
Tel.: 596 167 128, www.cerna-louka.cz

lidské hemÏení dívat rÛÏov˘mi br˘lemi, nebo
skrze zaãouzené sklíãko. Premiéra 12. 4.
v 19.00 hodin – Divadlo Jifiího Myrona. 1. reprí-
za 13. 4. v 17.00 hodin. Dal‰í pfiedstavení
17. 4. v 19.00 hodin a 24. 4. v 19.00 hod.

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

Pension 
pro svobodné pány

Nikdy si nevoìte na pokoj dámskou náv‰tû-
vu, mÛÏe se stát, Ïe nebude chtít odejít. Pouãná
variace na vûãné téma má premiéru v Arénû
5. dubna v 18.30 hod. Dal‰í pfiedstavení se
hraje 7. dubna. 

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

Malované na skle

Poprvé v Divadle loutek i poprvé na divadelní
ostravské scénû se objeví 11. dubna proslave-
n˘ polsk˘ muzikál Malované na skle. Múzická
balada i zbojnická komedie o Jáno‰íkovi, zboj-
nících, o lásce, svobodû i pfiátelství, ale i o an-
dûlovi a ìáblovi v lidsk˘ch srdcích zaãne
v 17 hodin. Text polského básníka Ernesta
Brylla s pÛsobivou hudbou polské skladatelky
Katefiiny Gärtnerové mûl ve Var‰avû premiéru
v roce 1970, zaznamenal vskutku obrovsk˘
úspûch. Nezmizel aÏ do dne‰ní doby z reper-
toáru polsk˘ch a evropsk˘ch scén, ãasto byl
a je úspû‰nû uvádûn i v âesku. Inscenaci

reÏijnû nastuduje slovensk˘ host, reÏisér
Marián Pecko, kter˘ si zvolil nov˘ básnick˘ pfie-
klad Jarka Nohavici z roku 2000 – pfieklad stvo-
fien˘ ze slov, která zpívají drsnû i vábivû, vtipnû
i s nostalgií. Dal‰í pfiedstavení 14. dubna.

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

Derniéra
Rozlouãení s Cyranem

V Divadle Antonína Dvofiáka 24. dubna napo-
sledy odhodí svÛj ‰irák nejslavnûj‰í boufilivák,
rváã a básník Cyrano z Bergeracu. Derniéra
operní verze pfiíbûhu o‰klivce s krásnou du‰í pro-
pÛjãující svÛj jedineãn˘ básnick˘ talent krásnému
prosÈáãkovi Kristiánovi, aby spoleãnû stvofiili ilu-
zi dokonalého muÏe, zaãne v 18.30 hod.

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

Poslední turné legendární rockové kapely pfii-
vítá DÛm kultury 21. dubna ve 20 hodin.

K a t a p u l t
se letos chce
dÛstojnû roz-
louãit se sv˘-
mi fanou‰ky
a podûkovat
za jejich pfií-
zeÀ bûhem
své více neÏ
33leté karié-

ry. Skupina vznikla v roce 1975. Za dobu exi-
stence má na svém kontû fiadu úspû‰n˘ch pro-
jektÛ, desek a hlavnû desítky hitÛ (Hlupák váhá,
PÛlnoãní závodní dráha, Vojín XY). Pfies v‰ech-
ny peripetie, které jí osud pfiipravil (zákaz ãin-
nosti v letech 1981–1986, nepfiízeÀ nûkter˘ch
hudebních kritikÛ), se zafiadila mezi nezapome-
nutelné legendy ãeské rockové hudby.

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

Violoncellov˘ recitál
v rozhlase

2. dubna v 19 hodin se ve Studiu 1 âeské-
ho rozhlasu Ostrava koná v rámci Cyklu komor-
ních koncertÛ recitál Jana ·krdlíka (violoncello)
a Petry Besy Pospí‰ilové (klavír). V programu
zazní díla pro violoncello a klavír Janáãka,

MartinÛ a Prokof-
jeva. 

S Janem ·krd-
líkem se mûli
moÏnost sezná-
mit posluchaãi
na tfiech konti-
nentech s ko-
morním hráãem
i sólistou, nahrál
také pro pfiední
vydavatelství fia-
du CD se sklad-
bami prakticky
v‰ech stylov˘ch
období. âeská
i zahraniãní kriti-

ka hodnotí zfietelné a jisté vedení smyãce, zvu-
kovou malebnost a tónovou plasticitu, která
spoleãnû s u‰lechtil˘m tónem vede k neopako-
vatelné atmosféfie ·krdlíkov˘ch vystoupení
a nahrávek. Hraje na nástroj Adama Emanuela
Homolky z roku 1842. 

Petra Besa Pospí‰ilová je drÏitelkou fiady
domácích i zahraniãních ocenûní a koncertuje
po celém svûtû. Vedle klasického koncertního
repertoáru se intenzivnû vûnuje komorní hfie. 

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

Nabit˘ program
Janáãkovy filharmonie

Koncert k 30. v˘roãí zaloÏení souboru
Kaemika corni se koná 7. dubna v 19 hodin.
Program: J. J. Mouret: Intráda, Opavsk˘ Ano-
nym: Suita pro 4 lesní rohy, L. van Beethoven:
Offertorium, M. Bártek: Dvû tempery (premiéra),
P. Kofiínek: Ampelis (premiéra), V. Lídl: Je ticho
v kraji, P. Kofiínek: Radikulární terapie (premié-
ra), J. Hniliãka: Sanctus z Missa jazz, V. Stud-
niãka: Fanfára – Pocta J. V. Stich-Puntovi (pre-
miéra), P. Blatn˘: Prolog per Kaemika corni,
V. Lídl: PíseÀ o domovû, J. Vejvoda: Ave Maria
(premiéra), KromûfiíÏsk˘ Anonym: Balletti a 4,
J. Hniliãka Blues pro Gustu broma (premiéra),
Arr. V. Studniãka: Nûmecké myslivecké písnû,
J. Vejvoda: Klaun (premiéra), Anonym: Loveck˘
pochod na ha…, J. Vejvoda: Comedy fox,
J. Schantl: Jagdchor. Úãinkuje: Pavel Kozel –
baryton, Kaemika corni ve sloÏení: Vûra Barto‰o-
vá,Tomá‰ PraÏák, Karel âurda, Milan KrajÀák.

Cyklus Jeunesses Musicales 10. dubna
v 18.00 hod. Program: P. de Sarasate: Kon-
certní fantazie Causy, W. A. Mozart: Koncert

9. 4. v 19.00 hod. – Martin Hilsk˘ a Veãer
tfiíkrálov˘ – ukázky z divadelní hry pfiedvedou
herci NDM Ostrava pod reÏijním vedením
Michala Langa – beseda a autogramiáda s pfie-
kladatelem a reÏisérem.

17. 4. v 17.00 hod. –
Jan Cimick˘ – Smrt bás-
níka – knihu pokfití plk.
mgr. Tomá‰ Landsfeld,
fieditel Policie âR, mûst-
ské fieditelství Ostrava. Îi-
votní zpovûì i osudová
setkání – knihu pokfití Jan
Fi‰ar – ãlen ãinohry NDM
– beseda a autogramiáda.

22. 4. v 17.00 hod. – Slovník pfiísloví v de-
víti jazycích – ãeské ekvivalenty doc. PhDr.
Eva Mrhaãová, CSc., kfiest provede prof. PhDr.
Jifií Damborsk˘, DrSc. a prof. PhDr. Lubomír
Barto‰, CSc.

23. 4. v 17.00 hod. – Zdenûk Vojtí‰ek, UK
Praha – pfiední odborník v oblasti sekt a nov˘ch
náboÏenství – mluvãí Spoleãnosti pro studium
sekt a nov˘ch náboÏenství – beseda a autogra-
miáda.

30. 4. v 17.00 hod. – Polsk˘ stÛl. Poláci na
Litvû – ‰kolství a osvûta. Beseda s pfiedná‰ejí-
cími z Vilniuské pedagogické univerzity. Hosté
dr. Barbara Dwilewicz, dr. Halina Turkiewicz.

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

Pfiedná‰ky
Nová Akropolis uvádí

PRAKTICKÁ FILOSOFIE – prezentace toho-
to kursu filosofie je úter˘ 1. a 8. dubna ve
20 hod., zaãátek potom v úter˘ 15. dubna ve
20 hod. Jedná se o ãtrnáctidíln˘ pfiedná‰kov˘
cyklus srovnávací filosofie, kter˘ zahrnuje nej-
známûj‰í filosofické systémy V˘chodu a Zá-
padu. (Indie, Tibet, âína, Platon, Aristoteles,
stoikové Seneca a Marcus Aurelius, Plotinos,
jóga, alchymie, astrologie a starovûk˘ Egypt). 

SYMBOLISMUS M¯TÒ A POHÁDEK – celo-
denní kurs bude v sobotu 12. dubna od 10 do
18 hod., posluchaãi se seznámí s nûkter˘mi sta-
rodávn˘mi pfiíbûhy a jejich jazykem symbolÛ.
âást pfiedná‰ky bude vûnována také moderní
mytologii: Pán prstenÛ, Hvûzdné války nebo Ma-
trix. (Program: 10–13 hod., 2 pfiedná‰ky s pfie-
stávkou; 15–18 hod., 2 pfiedná‰ky s pfiestávkou).

SEVEROAMERIâTÍ INDIÁNI – pfiedná‰ka se
koná ve stfiedu 23. dubna v 19 hodin a bude
pojednávat o m˘tech a náboÏensk˘ch pfiedsta-
vách indiánÛ a nejznámûj‰ích indiánsk˘ch kme-
nech. Posluchaãi se také seznámí se zapome-
nut˘mi indiánsk˘mi mûsty: Cahokia, Casa,
Rinconada a Puebla. 

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

pro klavír a orchestr ã. 20 d moll K 466 (1. vû-
ta), V. Felix: Fantazie pro klarinet a orchestr op.
9, N. A. Rimskij-Korsakov: ·panûlské capriccio
op. 34.

Velk˘ symfonick˘ cyklus – 3. a 4. dubna
v 19.00 hod. R. Wagner: Rienzi, pfiedehra,
B. Bartók: Koncert pro klavír a orchestr ã. 3,
A. Dvofiák: Symfonie ã. 4 d moll op. 13. Úãinku-
jí: Klára Würtz (Maìarsko) – klavír, Theodore
Kuchar – dirigent.

24. 4. a 25. 4. v 19.00 hod. Program: O. Ku-
kal: Danse Symhonique, R. Schumann: Kon-
certní kus pro 4 lesní rohy a orchestr F dur op.
86, A. Rejcha: Symfonie Es dur, J. V. Vofií‰ek:
Symfonie D dur. Úãinkují: âeské hornové kvar-
teto, Ondfiej Kukal – dirigent.

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

Janáãkova konzervatofi
pfiedstaví absolventy

Dubnov˘ program konzervatofie nabízí osm
absolventsk˘ch koncertÛ, velk˘ koncert Stu-
dentského orchestru (2. dubna) a koncert vítû-
zÛ klavírní soutûÏe (28. dubna). Konzervatofi
vedle toho pfiipravila vzdûlávací semináfie o v˘-
uce ‰panûlsk˘ch tancÛ typu Flamenco, základy
sbormistrovství II. (5. a 26. dubna) a metodiku
v˘uky hry na pfiíãnou flétnu (19. dubna).
LahÛdkou bude 25. dubna v 18.30 hod. matu-
ritní pfiedstavení studentÛ JKGO oboru hudebnû
dramatické umûní, ktefií v reÏii Ivana Misafie
v premiéfie uvedou hru Johna Patricka Sex
v ‰estém poschodí a dílo Antonína Pfiidala
Pûnkava s loutnou.

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

Janota poprvé v Templu

Originální zpûvák, kytarista, básník a Ïánrovû
nezafiaditeln˘ písniãkáfi Oldfiich Janota zaãal
vystupovat v sedmdesát˘ch letech s folkov˘mi
baladami. Jeho souãasn˘ repertoár tvofií jak pís-
nû z poãátku osmdesát˘ch let, tak pfiedev‰ím
nová tvorba hodnû ovlivnûná etnickou a medi-
tativní hudbou. Koncert v klubu Templ probûhne
9. dubna ve 20 hodin.

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

·ance pro malé umûlce

První dubnov˘ den zaãne 2. roãník soutûÏe
pro dûti od 6 do 15 let o nejkrásnûj‰í obrázek
MINIUNI a Slezskoostravského hradu. AÏ do
konce prázdnin má moÏnost kaÏdé dítko na-
kreslit obrázek vlastní volby, co se mu nejvíce lí-
bilo v Miniuni nebo na Slezskoostravském hra-
dû. Skicáky i pastelky budou v pokladnách k dis-
pozici, staãí pak jen odevzdat obrázek v poklad-
nû, nebo do schránky ve vestibulu. Po skonãení
soutûÏe porota vybere z kaÏdé vûkové kategorie
tfii vítûze, ktefií obdrÏí zajímavé ceny.

Barevn˘ víkend

Víkend 5. a 6. dubna pfiiná‰í pro dûti zlevnû-
né vstupné 15 Kã. Musí s sebou ale pfiinést du-
hovou kuliãku nebo nakreslenou duhu na papí-
fie a mohou pak tento svÛj obrázek vystavit ve
zdej‰í galerii. V areálu budou nachystány pro
dûti barevné kfiídy, jimiÏ budou zdobit cestiãky
v Miniuni podle své fantazie.

V˘stavi‰tû âerná louka, Moravská Ostrava
tel.: 596 167 128, www.miniuni.cz

âertovská podívaná

Hrátky s ãertem Jana Drdy jsou novou muzi-
kálovou pohádkou Tû‰ínského divadla, s níÏ

5. dubna v 15 hodin potû‰í
nevtírav˘m humorem, poezií
a v˘bornou muzikou malé
i velké náv‰tûvníky Domu
kultury. 

Pohádku není tfieba pfiíli‰
pfiedstavovat – její filmovou
podobu zná velká vût‰ina
dûtí i dospûl˘ch. OdváÏn˘
vyslouÏilec Martin Kabát,

loupeÏník Sarka Farka, otec ·kolastykus, prin-
cezna Di‰peranda, její sluÏebná Káãa, dvojice
venkovsk˘ch ãertÛ a jejich pekelná vrchnost
jsou postavy vycházející z tradice ãesk˘ch po-
hádek. 

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

Objevte svût zvífiat

Zábavu a pfiíjemné trávení volného ãasu pfii-
ná‰í interaktivní v˘stava REKORDY A KURIO-
ZITY ZE SVùTA ZVÍ¤AT ve dnech 14. aÏ 20. 4.
od 14.00 do 18.00 hod., v budovû Telepace.
Tfiídíln˘ projekt se vûnuje zajímavostem ze svû-
ta zvífiat, kuriozitám, rekordÛm, faunû v âR a je-
jí ochranû. Hrav˘m zpÛsobem doplÀuje a zpest-
fiuje v˘uku Z·, ale pro mnoho zajímav˘ch infor-
mací zaujme i dospûlého náv‰tûvníka. První díl
je vûnován savcÛm. Postupnû budou následo-
vat ptáci a ryby, obojÏivelníci i plazi.  

V˘stavy se skládají z textové a interaktivní
ãásti. Na vlastní kÛÏi si dûti i dospûlí vyzkou‰í
nûkteré dovednosti, které jsou savcÛm vlastní –
prolézání krtãí chodbou a netop˘fiím koridorem,
lovení termitÛ, budou poznávat zvuky, stopy
a srst zvífiat. Texty jsou rozmístûny na obfiích
panelech ve tvaru savcÛ. 

Klub ÁMOS
Kostelní námûstí 2, Ostrava 1
Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz

Dûtem

RÛzné
MasoÏravky v kulturáku

Od 17. do 19. 4. bude patfiit DÛm kultury
XV. roãníku prodejní v˘stavy Tropic 2008 zamû-
fiené nejen na tropické, masoÏravé rostliny, su-
kulenty, ale i na balkónové a pokojové kvûtiny.
I letos bude v˘stava obohacena o akvaristiku. 

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

Pálení ãarodûjnic

Slezskoostravsk˘ hrad pfiivítá 30. dubna jaro
tradiãní filipojakubskou nocí u zapálené vatry.
Veãerní posezení budou provázet hry a soutûÏe
pro dûti s Ïivou hudbou, ãarodûjnické karaoke,
k dispozici budou i lidové a fiemeslné stánky
s jarmareãním zboÏím.

Ostrava 1, tel.: 596 167 112
www.slezkoostravskyhrad.cz

Orient v knihovnû

První dubnová sobota 5. 4. vás v Knihovnû
mûsta Ostravy pfienese do dalekého Japonska.
Lektorka Petra Grossmannová vám od 13.30
hod. poodhalí tajemství japonské kaligrafie.
Sama toto umûní znakového písma studuje uÏ
sedm˘m rokem. Kromû základÛ umûní se mÛ-
Ïete dozvûdût více o v˘robû japonsk˘ch razítek
hanko a pokud vás tematika orientu zajímá více,
tak 6. dubna v 15 hod. nav‰tivte vernisáÏ
japonské kaligrafie v ãajovnû ·ambala (Ostrãi-
lova 11).

KMO – hudební sál
28. fiíjna 2, Moravská Ostrava
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz

Národní v˘stava psÛ

UÏ od roku 1996 se v Ostravû pravidelnû
koná Národní v˘stava psÛ v‰ech plemen. Bude
tomu tak i ve dnech 12. a 13. dubna na
V˘stavi‰ti âerná louka. Vyhlá‰ena je fiada sou-
tûÏí v mnoha kategoriích – volit se bude napfií-
klad nejkrásnûj‰í pes a nejkrásnûj‰í pár psÛ.

V˘stavi‰tû âerná louka, Moravská Ostrava
Tel.: 596 167 128, www.cerna-louka.cz

Aktuální informace vãetnû fotografií 
z Moravské Ostravy a Pfiívozu na

www.moap.cz

První Institut pro Ïeny v âR
Institut pro Ïeny nabízí vzdûlávací pfied-

mûty, cviãení, relaxaãní aktivity, mentoring
a poradenství ãi kluby. V‰e je doplnûno mini
kavárnou a dûtsk˘m koutkem, kde si Ïeny
mohou nechat hlídat dûti. Institut je urãen
Ïenám v‰ech kategorií, které se chtûjí dále
rozvíjet, nalézt sebedÛvûru a sama sebe.
Jde zatím o první Institut pro Ïeny v âeské
republice. 

Adresa: ul. Sokolská 99, ve 4. patfie
v budovû ICEC. Informace na: www.insti-
tutprozeny.cz, tel. 597 310 218, pfiihlá‰ky
na emailu: prihlasky@institutprozeny.cz



Jen velmi málo základních ‰kol, a to
v celostátním kontextu, provozuje ve
sv˘ch prostorách obrazové galerie, které
se nespokojí s prezentací v˘tvorÛ sv˘ch
ÏákÛ, ale mohou se pochlubit takov˘mi
jmény jako Jaroslav Kapec, Antonín Kro-
ãa, Eduard Ovãáãek, Vûra Janou‰ková,
Jan Souãek, Marie Blabolilová, Jifií Neu-
wirt, Josef Odrá‰ka, Eva Kuãerová-Lans-
bergrová aj.) Základní ‰kola Gajdo‰ova 9
z Moravské Ostravy to ve své Galerii Na
chodbû praktikuje 15 let.

Galerie Na chodbû vznikala od podzimu ro-
ku 1992 podle pfiedstav fieditelky ‰koly PhDr.
Alice Gregorãíkové, a to skuteãnû na chodbû
‰koly, kudy dennû procházejí desítky ÏákÛ
a mají tak moÏnost se stále setkávat s kvalit-
ním umûním. První vernisáÏ se uskuteãnila
v bfieznu následujícího roku. 

Vznik této galerie se stál˘m celoroãním pro-
gramem (rozumí se ‰kolní rok) bylo tehdy na-
prost˘m specifikem a byla nav‰tûvována – ale
i oceÀována – kulturní i politickou reprezenta-
cí Statutárního mûsta Ostravy, vãetnû tehdej-
‰ího vedení Galerie v˘tvarného umûní. V roce
1994 otevfieli na Z· Gajdo‰ova Dûtskou v˘-
tvarnou galerii, kde se prezentovaly nejen os-
travské ‰koly, ale i z jin˘ch mûst kraje (Orlová,
Karviná, Fr˘dek-Místek…). 

Dnes má galerie stálé náv‰tûvníky a pfiízniv-
ce a slouÏí vefiejnosti stejnû jako ‰kolám. „Stále
dodrÏuji pravideln˘ roãní v˘stavní program pût

v˘stav za 10 mûsícÛ ‰kolního roku,“ fiíká fiedi-
telka A. Gregorãíková, „pfiiãemÏ u nás vystavu-
jí osobnosti nejen ostravské, ale zemûpisné
hranice nemohou b˘t omezením – nabídku vy-
stavovat – a spolupracovat – pfiijímají umûlci
z Moravskoslezského kraje, âeské republiky
i z ciziny,“ doplÀuje. „V˘stavy vyuÏíváme také
jako v˘ukové prvky v rÛzn˘ch pfiedmûtech ne
pouze ve v˘tvarné v˘chovû,“ vysvûtluje autor-
ka celého projektu. 

V posledních dvou letech získala Galerie
Na chodbû granty na tvorbu pozvánek a kata-
logov˘ch listÛ, které ke kaÏdé v˘stavû vydává.
Texty zpracovává sama fieditelka ‰koly a za-
ji‰Èuje i tisk a grafickou úpravu. 

VernisáÏ se pravidelnû stává kulturním pod-
veãerem, neboÈ její souãástí jsou kromû úvod-
ního slova o autorovi a díle a hudebního vy-
stoupení i texty souãasn˘ch literátÛ ãi klasikÛ.

Hudební vystoupení zaji‰Èuje obvykle Doc.
PhDr. Ivan Mûrka se studenty a pedagogy Ja-
náãkovy konzervatofie a gymnázia v Ostravû,
jindy osobnû zase iniciativní a obûtavá fieditel-
ka ‰koly s jin˘mi hudebními umûlci. VernisáÏe
se konají kaÏdé dva mûsíce vÏdy druhé úter˘
od 17.00 hod. (va)

Souãasn˘ program Galerie Na chodbû:
11. 3.–12. 5. Jan âufiík „D 47“ malba a koláÏ.

Kontakty: Z· Gajdo‰ova, Mor. Ostrava,
www.volny.cz/zsogajdosova/ – tam najdete
i obsáhlou obrazovou galerii.
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VernisáÏe
·vabinsk˘ a jeho Ïáci

3. 4. v 17.00 hodin probûhne v Chagallu ver-
nisáÏ v˘stavy Max ·vabinsk˘ a jeho Ïáci.
Prohlédnout si ji mÛÏete aÏ do 6. kvûtna.

Max ·vabinsk˘ se narodil v KromûfiíÏi a zdej-
‰í památky, architektura a hanácká krajina pro
nûj byly po cel˘ Ïivot zdrojem inspirace. Po ce-
l˘ Ïivot bylo jeho heslem motto „Nic pfied umû-
ním“. Po první svûtové válce platil ·vabinsk˘ za
pfiedstavitele nejlep‰ích v˘tvarn˘ch umûlcÛ
u nás v portrétní kresbû i v tradiãním v˘tvarném
umûní. Z jeho ruky vy‰ly podobizny fiady zná-
m˘ch osobností. Vytvofiil slavn˘ portrét prvního
prezidenta a spolu s Muchou i námût na na‰e
první ãeské bankovky, jeho dílem jsou návrhy
lunet pro Národní divadlo. ·vabinsk˘ pÛsobil ja-
ko profesor na praÏské Akademii v˘tvarn˘ch
umûní v letech 1910–1939. Z jeho ÏákÛ mÛÏe-
me pfiipomenout V. Rabase, V. Silovského,
V. Sedláãka, K. Tondla, J. Rambouska, K. Mül-
lera, C. Boudu, A. Sychru, V. Wünscheho,
J. Ob‰ila a mnoho dal‰ích. 

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

Lesklá alej

Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû se v˘-
stavou dûl jednoho z pfiedních ãesk˘ch malífiÛ
stfiední generace pfiihla‰uje k probíhající velké
retrospektivní v˘stavû (Národní galerie v Praze,
Muzeum umûní v Olomouci). 22. dubna tady
vernisáÏí v 17 hodin zaãne v˘stava Michaela
Rittsteina s názvem Lesklá alej. 

Krajiny v díle Michaela Rittsteina sk˘tají divá-
kovi uÏ‰í pohled na malífiské dílo, které sv˘m v˘-
znamem dlouhodobû patfií k tomu nejlep‰ímu,
co ãeská v˘tvarná scéna nabízí. Spí‰e neÏ kraji-
nami skuteãn˘mi jsou ale krajinami umûlcova
svûta, do nûhoÏ vtahuje diváka zcela charakte-
ristick˘m zpÛsobem a nepopsatelnou energií.
Na v˘stavû budou prezentovány obrazy zahrnu-
jící období malífiovy tvorby mezi lety 1996–2005
a nebudou chybût ani monumentální malby (300
x 360 cm). V˘stava skonãí 14. ãervna.

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

V˘stava o zapomenutém
hrdinovi na Nové radnici

V pfiízemí Nové radnice je od 26. bfiezna
instalována v˘stava o moravskoostravském
rodákovi generálu Vilému Stanovském, kter˘
patfií mezi nejv˘znamnûj‰í postavy ãsl. letec-
tva mezi 1. a 2. svûtovou válkou. Stanovsk˘
byl nejen vynikající letec, ale i odváÏn˘ voják,
schopn˘ dÛstojník a pfiedev‰ím ãestn˘ muÏ
a vlastenec. 

Za 2. svûtové války byl vûznûn nacisty
v koncentraãním tábofie v Dachau, od roku
1952, po vykonstruovaném procesu, aÏ do
roku 1960 ho komunistick˘ reÏim drÏel ve
vûznicích v Ruzyni, na Borech a na Mírovû. 

Generál Vilém Stanovsk˘ patfií sv˘m v˘-
znamem k takov˘m vojákÛm jako byli H. Pí-
ka, ãi Fr. Fajtl, dostal nejvy‰‰í ãsl. a fran-
couzská vyznamenání, v rodném mûstû je
v‰ak prakticky neznám˘. V˘stava o Vilému
Stanovském konãí 4. dubna a koná se pod
zá‰titou na‰eho mûstského obvodu. Více
o Vilému Stanovském na www.moap.cz a ob-
sáhleji se budeme tomuto na‰emu rodákovi
vûnovat v kvûtnovém zpravodaji CENTRUM.

Krajina posetá tmou

Jaroslav Valeãka pfiedstavuje v˘raznou osob-
nost mlad‰í ãeské malífiské generace. Vedle ãet-
n˘ch galerií u nás s úspûchem vystavoval také ve
Velké Británii a Nûmecku. Jeho dílo bude od
10. dubna do 22. kvûtna k vidûní v Galerii
Beseda. Valeãkova malba originálním zpÛsobem
ãerpá z tradic symbolismu a spojuje vlivy umûní
19. a 20. století se souãasností. 

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

porcelánu, uÏiteãn˘ch pfiístrojÛ a dfievûného ná-
dobí. Slovenskou a maìarskou kuchyni charak-
terizují pfiedmûty sala‰nictví a pastevectví, pol-
‰tí muzejníci vystavují napfiíklad dokonalou rep-
liku klasické venkovské pece. Jak tûÏk˘ byl kaÏ-
dodenní boj o obÏivu dokumentují také v˘mluv-
né zvût‰eniny historick˘ch fotografií.

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

Prstové kresby

Od 2. dubna vystavuje galerie Magna obrazy
a kresby Pavla Mühlbauera.

Sv˘mi díly je autor zastoupen ve vefiejn˘ch
a soukrom˘ch sbírkách v tuzemsku i zahraniãí.
Jeho novûj‰í pigmentové kresby lze oznaãit jako
jeden z vrcholÛ souãasné ãeské kresby vÛbec.
Od roku 2005 se Pavel Mühlbauer totiÏ vûnuje
pigmentov˘m kresbám, ztvárnûn˘m pfiím˘m do-
tekem prstu, které vycházejí z jeho setkávání
s krajinou v jihozápadním okolí Prahy. Skládají
se pfiedev‰ím ze seskupení kruhov˘ch tvarÛ na-
vozen˘ch z promûnlivé souhry svûteln˘ch skvrn
a barevn˘ch odstínÛ lesního koberce. Tvorba
Pavla Mühlbauera patfií k nejryzej‰ím projevÛm
ãeského krajináfiství posledních desetiletí. Jeho
tvÛrãí postup se od samého zaãátku vyznaãuje
soustavn˘m pozorováním konkrétních míst a pfií-
rodních jevÛ, které pak v obrazovém zpracování
opro‰Èuje od druhotn˘ch prvkÛ a koncentruje do
„podstatné podoby“ objemÛ, prostorov˘ch vzta-
hÛ, mnohdy i barevn˘ch vjemÛ. Pfiesvûdãit se
o tom mÛÏete sami aÏ do 7. kvûtna. 

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

Pavel Skalník

Ilustrátor knihy ZdeÀka Mahlera „Král a la-
zebnice“ Ïije a pracuje v Torontu v Kanadû.
Vystavoval na mnoha místech v Kanadû, dále
v Itálii, Santiagu, Belgii, Francii, USA, Rakousku
a âR. Vûnuje se malbû, kresbû a grafice. Jeho
práce uvidíte do 14. 4. v Domû knihy Librex.

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

Jeden z RafanÛ

Do 9. 5. potrvá v Galeri Dole samostatná v˘-
stava Marka Meduny, ãlena umûlecké skupiny
Rafani.

Umûlecká skupina Rafani se ãasto vyjadfiuje
k mezinárodním politick˘m problémÛm, souãas-
nû podporuje ostatní umûlce a pomáhá aktivi-
zovat lokální umûleckou komunitu. Díla na hra-
nici spoleãenské etikety nezfiídka provokují, vy-
jadfiují v‰ak pfiedev‰ím ochotu umûlcÛ pfievzít
odpovûdnost za svût kolem sebe. Skupina byla
zaloÏená v roce 2000. Jejími ãleny v souãas-
nosti jsou: Jifií Franta, Petr Motejzík, Ludûk Rat-
housk˘, Marek Matûjka a Marek Meduna. Rafa-
ni vystavují od roku 2000 a jsou podruhé ve
finálovém kole Ceny Jindfiicha Chaloupeckého.

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

V˘stavy
KuchyÀská nostalgie

13. dubna naposledy mÛÏete zhlédnout v˘-
stavu Nejen chlebem v Ostravském muzeu.

âtyfii muzea zemí Visegrádské ãtyfiky (Ostrav-
ské muzeum, Trenãianske múzeum, Muzeum
v Sosnowcu a Hermann Ottó muzeum v Miskol-
ci) vzpomínají na kuchyni na‰ich prababiãek. 

Vystaveny jsou pfiedmûty denní potfieby vy-
bran˘ch zmínûn˘ch oblastí pfieváÏnû z první po-
loviny minulého století. 

Ostravsko reprezentuje hornická kuchynû –
stylovou „kredenc“ doplÀuje sbírka staroÏitného

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

Malífi Vladimír Skrepl (1953) patfií k dÛleÏit˘m
postavám ãeského v˘tvarného umûní uÏ od 80.
let. V jeho neoexpresivním vyjadfiování se stfiídají
meditativní polohy se „zdivoãelou“ emocionalitou,
figurativní pojednání s témûfi abstraktním zpÛso-
bem vyprávûní. Reaguje na rÛzné umûlecké stra-
tegie a kulturní kontexty, vãetnû tûch v souãas-
nosti aktuálních. Ve V˘stavní síni do 28. bfiezna.

Josef Bolf

Autor (1971) patfií k nejzajímavûj‰ím ãesk˘m
umûlcÛm mlad‰í generace. Tématy jeho malífi-
sk˘ch prací se stávají pfiedev‰ím emoce zrani-
telnosti, infantility, destrukce a omezenosti ko-
munikace. Tyto intenzivní záznamy emocí ve
spojení s vlivy komiksu nebo sci-fi získávají
schopnost komunikovat v obecné rovinû. Ve
V˘stavní síni od 3. 4. do 9. 5.

Grafické variace

V˘stava prací ÏákÛ Základní umûlecké ‰koly
Sokolská 15 pod vedením malífiky a v˘tvarné
pedagoÏky Jeleny Jedliãkové. V˘stavní prosto-
ry II. NP do 2. dubna.

Galerie Na chodbû – malby z dálnice „D47“

Rekonstrukce havífiské kuchynû z pfielomu 19. a 20. století na v˘stavû Nejen chlebem.
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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

1. 4. v 17.00 hod. Politické a ekonomické
souvislosti souãasné etapy budování proti-
raketového systému. Pfiedná‰ka Prof. PhDr.
Franti‰ka Varadzina, CSc.

2. 4. v 19.00 hod. Hudební bazar. MuÏi jsou
kfiehcí. Koncert Jana Buriana, Jifiího Buriana,
Mikolá‰e RÛÏiãky. Jako host vystoupí Lenka
Dusilová.

3. 4. v 18.00 hod. Bezejmenná Literární
Skupina a podveãerní básnûní i p(r)ózování.
Spoleãná umûlecká exhibice (samozfiejmû
vkusná) mlad˘ch ostravsk˘ch autorÛ. Ze sv˘ch
básní a próz ãtou V. ·pornová, K. V˘tisková,
K. âíÏek, D. ·eveãek a J. Ostfiansk˘. PrÛvodní
slovo zajistí ostravsk˘ basník Luká‰ Bárta.

4. 4. v 18.00 hod. Buddhismus v kaÏdo-
denním Ïivotû. Pfiedná‰ka Romana Virta.

7. 4. v 17.00 hod. S úsmûvem u klavíru.
Setkání ÏákÛ ZU· E. Marhuly.

7. 4. ve 20.00 hod. Iditarod trail invitational
2007. Diashow Honzy Kopky o nejdrsnûj‰ím zá-
vodû planety, zimním nonstop závodû 1 800 km
napfiíã Alja‰kou po stezkách psích spfieÏení na
upraven˘ch kolech v extrémních mrazech abso-
lutnû bez podpory. Klub Parník.

8. 4 v 18.00 hod. VùDA KONTRA IRACIO-
NALITA. Vûra Nosková – Módní hry s minul˘mi
Ïivoty. Cyklus pfiedná‰ek âeského klubu skep-
tikÛ Sisyfos.

14. 4. v 17.30 hod. ECHO 5. ROâNÍKU
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOORO-
V¯CH FILMÒ. Kembali – Jan Popelka, âR,
1. cena v kategorii cestopis, Na nádech – Martin
·tûpánek – Miroslav Hrd˘, âR, 1. cena v kate-
gorii voda, Adrenalin Cup 2007 – Daniel ·um-
bera, âR, 2. cena v kategorii adrenalinov˘
sport. Kino Vesmír.

14. 4. ve 20.00 hod. ECHO 5. ROâNÍKU
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOORO-
V¯CH FILMÒ. Harvest Moon – S. Siegrist,
R. Frost, USA a CH, hlavní cena a 1. cena v ka-
tegorii hory, Tepuy – Pavol Barabá‰, SK, 1. cena
v kategorii adrenalinov˘ sport, M˘tus jménem Ïra-
lok – Steve Lichtag, âR, 2. cena v kategorii voda.

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

16. 4. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch. Tentokrát s fieditelem cha-
rity Ostrava Martinem PraÏákem na téma: „pé-
ãe o seniory není nikdy dost“.

17. 4. v 18.00 hod. Veãer studentského di-
vadla. Prezentace v˘sledkÛ práce v semináfiích
dramatické v˘chovy a amatérského divadelního
souboru studentÛ a jiÏ nestudentÛ PdF Ostrav-
ské univerzity.

17. 4. v 16.30 hod. KATY≈ – film a minulost.
16.30 hod. Zloãin jménem KatyÀ (dokument P.
V‰elichové). 17.30 hod. KatyÀ (projekce filmu A.
Wajdy). Benefiãní projekci za pfiítomnosti pozÛ-
stal˘ch po obûtech stalinsk˘ch represí uvede A.
Wajda, P. V‰elichová, M. Borák.  Kino Vesmír.

18. 4. v 19.30 hod. Mystery of the dance –
Irská taneãní show. Kino Vesmír.

22. 4. v 18.00 hod. La poésie de la vie – poe-
zie Ïivota. Divadelní ztvárnûní francouzsk˘ch
básní Rity El Khoury (libanonské studentky me-
dicíny), v podání studentek Filozofické fakulty.

23. 4. v 18.00 hod. K2 – Leopold Sulovsk˘.
Po jednadvaceti letech opût na vrcholu K2.

24. 4. v 18.00 hod. Kamãatka a její vulkány.
Sopeãnou krajinou aÏ na její vrchol Kluãevské
(4750). Cestopis Ale‰e Sokola.

28. 4. v 9.00 hod. KÛÀ ke koním, osel
k oslÛm patfií. Divadelní pfiedstavení studentÛ
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pro
Ïáky Z· s lekcí dramatické v˘chovy.

29. 4. v 18.00 hod. Egypt 2 – Káhira, pyra-
midy a údolí Nilu. Za záhadami minulosti i sou-
ãasnosti. Cestopis Vladimíra Dokoupila.

30. 4. v 18.00 hod. Stesk kavárenského po-
valeãe. Kavárna klubu Atlantik.

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

1. 4. Filmov˘ klub. USA versus John Len-
non (USA 2006)

2.–4. 4. Pokání (VB/USA 2007)
5.–7. 4. Sweeney Todd: ëábelsk˘ holiã

z Fleet Street (USA 2007)
8. 4. Filmov˘ klub. Nebe nad Berlínem (SRN

/Fra 1987)
9.–11. 4. Michael Clayton (USA 2007)
12.–14. 4. Královna AlÏbûta: Zlat˘ vûk

(USA/VB 2007)
15. 4. Filmov˘ klub. ëáblova dílna (SRN/Ra-

kousko 2006)
16.–18. 4. Darjeeling s ruãením omezen˘m

(USA 2007)
19.–21. 4. Na vlastní nebezpeãí (âR 2008)
22. 4. Apokalypsa (USA 1979)
23.–25. 4. Once (VB 2007)
26.–28. 4. O Ïivot (âR 2008)
29. 4. Filmov˘ klub. Krtek (Mexiko 1970)
30. 4.–2. 5. Tahle zemû není pro star˘ (USA

2007)
HRAJEME PRO DùTI
Zaãátky v 16.00 hodin

5.–6. 4. Ztracen˘ poklad templáfisk˘ch rytí-
fiÛ (Dánsko 2006)

12.–13. 4. Potkan 007 (Norsko 2006)
19.–20. 4. Ztracen˘ poklad templáfisk˘ch

rytífiÛ 2 (Nûmecko 2007)
26.–27. 4. Potkan 007 a UFO (Norsko 2007)

2. 4. Michal HrÛza a kapela HrÛzy „Bílá
velryba tour 2008“. Koncert v klubu Fabric,
ve 20.00 hod. Host: skupina Photolab.

4. 4. Petr Bende & Band. Koncert. Host:
Markéta Poulíãková a L. B. P. band.

7. 4. Iditarod trail invitational 2007. Dia-
show Honzy Kopky o nejdrsnûj‰ím závodû
planety, zimním nonstop závodû 1 800 km
napfiíã Alja‰kou. Pofiádá klub Atlantik.

8. 4. Steve Smith & Vital Information.
Festival Ostrava Jazz Night. Koncert v klubu
Fabric, zaãátek ve 21.00 hod.

9. 4. Pianothéka Richarda Pogody. Zazní
písnû J. Voskovce, J. Wericha, J. JeÏka, J. ·lit-
ra, J. Suchého.

10. 4. Dana Vrchovská & Jifií Urbánek
Band. Jazz, zaãátek v 19.00 hod.

10. 4. Ladí Neladí. Koncert v klubu Fabric,
zaãátek ve 20.00 hod.

11. 4. Lanugo. Jazz. Markéta Foukalová –
zpûv, Viliam Bére‰ – klavír, Rastislav Uhrík –
kontrabas, Martin Kopfiiva – bicí.

12. 4. KOA. Koncert. Mário Bihári, Franti‰ek
Raba, Omar Khaouaj, Camilo Caller. 

13. 4. Parníková Grand Prix. 2. kolo turnaje
ve scrabble.

14. 4. Michael Landau group. Festival Os-
trava Jazz Night. Michael Landau – guitar, Chris
Chaney – bass, Gary Novak – drums.

15. 4. T4. Koncert. R. Dragoun, V. „Guma“
Kulhánek, S. „Klásek“ Kube‰, M. Kopfiiva.

17. 4. Kamil Stfiihavka + Leaders. Kon-
cert v klubu Fabric, zaãátek ve 20.00 hod.
Host: kapela Parade Marche.

18. 4. RadÛza. Koncert.
19. 4. RadÛza. Koncert.

22. 4. Pepa Streichl „Na palubû s…“ Host:
Bokomara.

23. 4. James Harries. Koncert.

24. 4. Ladí Neladí. Koncert v klubu Fabric,
zaãátek ve 20.00 hod.

24. 4. Laco Deczi & Cellula New York
(USA). Jazz.

25. 4. Peter Lipa Band. Blues.

26. 4. 4 DOHODY. Koncert.

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

30. 4. Drive Wave. Jazz.

Steve Smith 
and Vital Information

Po pûtadvaceti letech spoleãného hraní se dá
o Stevu Smithovi a Vital Information fiíci, Ïe jsou
ohromujícím fussion jazzov˘m molochem.
Jejich nejnovûj‰í nahrávka Vitalization ãi ná-
v‰tûva koncertu vám jako na podnose naserví-
ruje rÛznorodou paletu zvukÛ a hudby od funku
pfies swing aÏ po muziku inspirovanou tradiãní
jihoindickou hudbou. 

Ostravu kapela nav‰tíví ve svém hvûzdném
sestavení. Zakladatelem kapely a jejím bubení-
kem je Steve Smith, kter˘ obdrÏel fiadu ocenûní
magazínu Modern Drummer, kde se stal bube-

Jolana Ruchafiová

Dubnová v˘stava v Galerii kresby Minikino,
souãásti Minikino kavárny Centra kultury
a vzdûlávání Moravská Ostrava, pfiedstavuje

pásmo – velko-
f o r m á t o v o u
kresbu s ná-
zvem SPOLU-
OBâANÉ praÏ-
ské v˘tvarnice
Jolany Rucha-
fiové, absol-
ventky AVU
z ateliérÛ J. Da-
vida, M. Bie-
lického a V.
Skrepla. Vûnu-

je se malbû, kresbû, videu a instalacím.
Autorka komentuje své Spoluobãany takto:

„Agresivní dÛchodci, vyfintûní arogantní úfiední-
ci, manaÏerská monstra, snobové, „t˘pci“ a ne-
bezpeãní radikálové, taxikáfii a zdravotníci, nar-
cistní celebrity a umûlci pózující na vernisáÏi…,
takové postavy jsou zachyceny v fiadû vedle se-
be na velk˘ch papírov˘ch pásech. Jako na bû-
Ïícím pásu v˘robní linky se pfiedmûty sunou ne-
zadrÏitelnû vpfied, i proud tûchto osob je nekon-
ãící… Tlusté tahy ‰tûtcem sledují co nejúspor-
nûji vystihnout typ, linie je vedena vzpomínkou
na charakteristické rysy, grimasy a pohyby
osob, souvisejících reálií a atributÛ, podle kte-
r˘ch jsou figury snadno identifikovatelné. U kaÏ-
dé jsou formou tzv. „monologick˘ch mluvících
páskÛ“ typické fieãi, dne‰ním Ïargonem fieãeno
„hlá‰ky“, tato forma vyjadfiuje jejich povahu hes-
la a kli‰é. Postavy jsou na první pohled odpudi-
vé a záporné. Jsou to typy, se kter˘mi se chtû
nechtû musíme setkávat ve vefiejném prostoru,
jeÏ kazí náladu, soustfieìují okolo sebe konflik-
ty nebo si vefiejn˘ prostor i ostatní lidi v nûm
zvlá‰tním zpÛsobem osobují…“

¤adu dal‰ích prací Jolany Ruchafiové je moÏ-
no vidût na www.galerieholec.cz. Tato pozoru-
hodná umûlkynû vystavuje v Ostravû poprvé.
Od 3. 4. (zahájení v 18 hod.) do 30. dubna. 

Galerie kresby Minikino
Kostelní ul. 3, Ostrava

níkem roku pûtkrát po sobû, je také ãlenem sínû
slávy a podle ãtenáfiÛ stejnojmenného ãasopisu
patfií k nejlep‰ím 25 bubeníkÛm v‰ech dob.
Dokazuje to fakt, Ïe hrál s mnoha protagonisty
a kapelami, jako napfiíklad Ahmal Jamal, Steps
Ahead, Journey, The Buddy Rich Band, Zakir
Hussain a dal‰ími.

Dvojici v rytmické sekci pak dotváfií Baron
Browne, o kterém je známo, Ïe zahraje cokoliv.
Swing, skvûle funk i groove, jakékoliv liché rytmy.

Klávesistou této formace je Tom Coster, je-
hoÏ v‰estrannost se rozprostírá od HammondÛ
B3 po akordeon.

Nejnovûj‰ím ãlenem Vital Formation je Vinny
Valentino, kter˘ se zaãal vûnovat jazzu inspiro-
ván Georgem Bensonem, se kter˘m i pozdûji
hrál, a kter˘ o nûm tvrdí, Ïe je mlad˘m géniem
s brilantním tónem a s neotfiel˘mi nápady. Mûl
tu ãest sdílet pódium ãi nahrávat s takov˘mi jaz-
zov˘mi velikány jako jsou Gary Bartz, Randy
Brecker, Bill Evans, John Pattitucci, Richard
Bona, Bob Moses, George Benson, Steve
Gadd, Dennis Chambers nebo Jimmy McGriff.

Kulturní zafiízení
Gama

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

1., 8., 15., 22. a 29. 4. v 15.00 hod. Jak na
to. Pohybové studio pro holky a kluky. mimo

2., 9. a 16. 4. v 9.00 a 11.00 hod. Nebezpeãí
sekt a náboÏensk˘ch kultÛ. Pfiedná‰ky doc.
Tomá‰e Novotného.

2., 9., 16., 23. a 30. 4. v 17.00 hod. Sport
v akci! Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

3. a 4. 4. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.
Holãiãí pohybové studio. mimo KZ 

7., 8. a 9. 4. v 9.00 a 10.15 hod. Máme rádi
zvífiata. Zázraky ze svûta zvífiat. vÏdy mimo KZ

11., 21. a 24. 4. v 9.00 a 10.30 hod. Interne-
tová kriminalita. Forma propagace fa‰ismu,
po‰kozování webov˘ch stránek.

14. a 28. 4. v 9.00 a 10.30 hod. Máte pro-
blém? Jen klid! Malovaná poradna A. Dudka.

16. a 17. 4. v 9.00 a 10.30 hod. Díl pát˘:
A jedéééém! Pfiejdeme ulici, vyuÏijeme doprav-
ní prostfiedky.

16. 4. v 8.30 a 10.15 hod. Skryt˘ svût ‰ika-
ny. Obrana proti agresi, konkrétní pfiípady a je-
jich fie‰ení.

17. a 18. 4. v 9.00. a 10.45 hod. Haudujudu,
kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í mimo

22. a 23. 4. v 9.00 a 10.30 hod. miniART.
Keramická dílna pro pfied‰koláky. mimo 

24. a 25. 4. v 9.00 a 10.30 hod. Barevné
pískání. Zábavné hudební setkání mal˘ch flét-
nistÛ. mimo

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

29. 4. v 9.00 a 10.15 hod. Lín˘ Honza. Po-
hádka divadla Smí‰ek na motivy J. Lady.

30. 4. v 8.30 a 10.30 hod. Terorismus: osa
zla. 11. záfií a den poté…, Afghánistán, Irák,
Írán mimo

1.–30. 4. V˘stava AVE ART – Plakát a gra-
fika. 

Pozor, pozor! Super letní prázdniny! 
Exkurze, v˘lety, bojové hry a sportovní utká-

ní! „Na zkou‰ku“ malífiem, horolezcem, policis-
tou i reportérem! KaÏd˘ t˘den nov˘ program,
a to vÏdy od 8 do 16 hod. A to hned od 30. 6.
do 4. 7., pak 2. turnus od 7. do 11. 7., a je‰tû
také 3. turnus od 25. do 29. 8. 2008.


