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

Tipy mûsíce Premiéry
H. Zagorová zavzpomíná
na ostravské zaãátky

Koncert stálice ãeské populární hudby zaãne
6. kvûtna v 19 hodin v Domû kultury. Tû‰it se
mÛÏeme nejen na známé hity, ale i novinky z al-
ba Zlodûj du‰í.

Jedna z mála zpûvaãek,
které se podafiilo dodnes
udrÏet na nejvy‰‰í pfiíãce
Ïebfiíãku vrtkavé divácké
obliby, vystoupila na jed-
nom ze sv˘ch prvních kon-
certÛ v Ostravû uÏ v roce
1965 a jen málokdo by
tenkrát vsadil na její bu-
doucí obrovsk˘ úspûch.
Zbourala m˘ty o tom, Ïe

zpûvaãka musí mít prÛzraãnû dokonal˘ hlas.
Svûdãí o tom statisíce prodan˘ch alb, stovky
nazpívan˘ch písniãek, devût Zlat˘ch slavíkÛ,
desítky zlat˘ch a platinov˘ch alb a dodnes bez-
nadûjnû vyprodané koncertní sály. 

LedÀáãek

Divadelní pfiedstavení plné typického suché-
ho britského humoru v podání sira, vdovy a ko-
morníka, ktefií se i ve star‰ím vûku dokáÏí tû‰it
ze Ïivota, rozehraje v Domû kultury praÏské
Divadlo Ungelt 19. kvûtna od 19 hodin. 

Odpolední ãern˘ ãaj, trocha mléka a cukru
neodmyslitelnû patfií k lehké konverzaãní kome-
dii v podání A. Vránové, P. Kostky, F. Nûmce. 

MozartÛv pfiedchÛdce

Sedm operních sólistÛ, ãinoherní sólisté a ko-
morní orchestr opery spoleãnû s reÏisérem Iljou
Rackem j. h. se vám pokusí na prvního máje pfii-
blíÏit pÛvabnou komickou operu pfiedchÛdce
W. A. Mozarta – Tommase Traetty „IL CAVA-
LIERE ERRANTE“. Premiéra bude 1. 5. v 19.00
hod. ve zku‰ebnû Divadla Antonína Dvofiáka.

Vlãice kontra Komedianti

Veãer dvou autorÛ a dvou operních dûl, které
dûlí celé století, mÛÏe b˘t zajímav˘m porovná-
ním italské opery z konce 19. století – slavného
veristického dramatu Komedianti (I Pagliacci)
a italské opery konce 20. století. Operu La lupa
(Vlãice) napsal Marco Tutino v roce 1990 právû
u pfiíleÏitosti oslav stého v˘roãí verismu, smûru,
kter˘ jednoznaãnû vládl italské opefie pfied sto
lety… Premiéra 31. 5. v 19.00 hod., 2. premiéra
1. 6. v 17.00 hodin

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

Záhadn˘ loupeÏník 
v operetû

Velká v˘pravná opereta vídeÀského klasika
Carla Millöckera zaujme diváky nejen dûjem,
kter˘ se odehrává v italském prostfiedí, ale také
sv˘mi nádhern˘mi melodiemi. Na zpûváky
a sbor jsou v tomto titulu kladeny velké inter-
pretaãní nároky, coÏ je hlavním dÛvodem, Ïe se
Gasparone neobjevuje ãasto na na‰ich scé-
nách. Diváci budou pfiíjemnû pfiekvapeni komic-
k˘mi situacemi, které se rozvinou kolem exi-
stence „záhadného loupeÏníka Gasparona“.
Premiéra 10. 5. v 19.00 hodin, 2. premiéra
11. 5. v 17.00 hodin. Dal‰í pfiedstavení 14., 15.,
30. 5. v 19.00 hodin.

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

Derniéra
Pitínského Matka

15. kvûtna hraje Divadlo Antonína Dvofiáka
naposledy pfiedstavení J. A. Pitínského Matka.
Derniéra grotesky o mozolnatejch rukách, sta-
r˘m socansk˘m kamarádství a mámû v‰eho
dûlÀáctva zaãne v 19 hodin.

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

MacbethÛv konec

Skotskému vojevÛdci Macbethovi se vyplnila
vû‰tba tfií ãarodûjnic. V touze po absolutní moci
se spolu s lady Macbeth dopou‰tí dal‰ích zloãi-
nÛ. Neotfielá „bezruãovská“ interpretace krvavé
shakespearovské tragédie nabídne temn˘ obraz
pokfiiveného svûta naposledy 29. 5. od 19 hod.

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

Nejslavnûj‰í ãesk˘
Jakub a jeho pán 

27. kvûtna Jifií Barto‰ka a Karel Hefimánek
sloÏí po desítkách let opût hold Denisi Didero-
tovi, Milanu Kunderovi, ale hlavnû divadlu, kte-

ré nepostrádá ‰arm
a vtip! Vtipná, hra-
vá, moudrá i jízlivá
variace Divadla

Ungelt na DiderotÛv román Jakub Fatalista je
setkáním dvou epoch, dvou ÏánrÛ, dvou autorÛ,
nezapomenutelného sluhy Jakuba a jeho pána.
Pfiíbûh o pfiátelství, lásce, zradû, ale také o ces-
tû, putování za tím, kdo jsme a co urãuje na‰e
kroky, zaãíná v 19 hodin. Hrají: J. Barto‰ka,
K. Hefimánek, V. Freimanová, Z. Îák, J. Carda,
D. Morávková, K. Janeãková a dal‰í.

AÈ jde láska k ãertu

DÛm kultury uvádí 5. kvûtna v 19 hodin úspû‰-
nou komedii praÏského Divadla Palace Theatre
o dvojici b˘val˘ch manÏelÛ, ktefií se po letech set-
kávají v hotelu, kam oba pfiijeli trávit líbánky se
sv˘mi nov˘mi partnery. Následuje to, co by niko-
ho z nich nenapadlo: opût se do sebe zamilují.
Hrají: J. Langmajer, I. Jire‰ová / K. Issová,
J. Tepl˘ / K. Rímsk˘, K. Frejová / J. âvanãarová.

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

Zh˘ral˘ MoliérÛv hrdina

U BezruãÛ má 23. 5. v 19 hodin premiéru hit
souãasné lond˘nské divadelní scény Don Juan
v Soho. ZámoÏn˘ cynik a svÛdce DJ Ïije
v Lond˘nû ve ãtvrti Soho. Hned po líbánkách
opustil u‰lechtilou humanitární pracovnici
Elviru. Sv˘m trvale bezskrupulózním chováním
i pohrdáním láskou zneklidÀuje i svého kumpá-
na Stana, na ulici DJ dokonce nutí (marnû)
muslimského bezdomovce, aby za darované
hodinky urazil Alláha. ·okující moderní verze
Moliérovy hry je na programu dále v termínech:
26., 27., 28., 30. a 31. 5. od 18 hodin.

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

RÛÏenka v ‰ípkovém trní

Klasick˘ pohádkov˘ titul o princeznû, nad je-
jíÏ kolébkou pronesou dvû hodné sudiãky jen
samé pfiíznivé vû‰tby… A co v‰echno se stane,
neÏ mÛÏe b˘t RÛÏenka osvobozena, to uvidíte
18. kvûtna v 15 hodin v Domû kultury.

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

Hra se smysly

MÛÏeme se na své smysly opravdu spoleh-
nout? Interaktivní v˘stava OâI NEVIDOM¯CH
– U·I NESLY·ÍCÍCH 26. 5. aÏ 6. 6. od 14 do
18 hod. v Klubu ÁMOS, Kostelní námûstí 2,
tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz.

Dûtem

Noc s Andersenem
Z pátku 28. bfiezna na sobotu 29. bfiezna 2008 probûhla na 634 místech na-

‰í republiky jiÏ po osmé Noc s Andersenem, ve které chtûli knihovníci pfiipo-
menout svátek dûtské knihy, kter˘ je v tento den slaven v mnoha zemích svû-
ta na památku narození známého dánského pohádkáfie Hanse Christiana
Andersena. Pohádková noc byla vûnována bratrÛm Josefu a Karlu âapkov˘m.

Dvacet ÏákÛ III.A Z· Ostrava, Matiãní 5 s paní uãitelkou Olgou Maturovou
se této akce zúãastnili a aktivnû ji proÏili v Knihovnû mûsta Ostravy.

Po úvodním ceremoniálu – seznámení s projektem a bratry âapkov˘mi,
pfiedstavení v‰ech ãlenÛ Velké skfiítãí rady (královny Jaroslavy království
ObraÈlist, ministra pro bezpeãnost Ondry, ctihodného skfieta pana Hú, prvního
rytífie království, alchymisty, vûdmy Ur‰uly, muzikoluse, skfiítka ze svûta lidí
Hanah), rozdûlení dûtí do skupin a pfiedstavení jejich patrona, podpisu skfiítãí-
ho fiádu i zazpívání skfiítãí hymny se dûti pustily do pohádkového pátrání – ãte-
náfisk˘ch úkolÛ a osvobození pohá-
dek (nalezením jejího konce). V hu-
debním oddûlení nám muzikolus
zahrál dvû oblíbené skladby bratfií
âapkÛ na klavír a nastal prav˘ lou-
peÏnick˘ bál v maskách.

Ráno byla vyhodnocena soutûÏ
podle poãtu pfiidûlen˘ch ÏetonÛ
a Velká skfiítãí rada spolu s králov-
nou pasovala dûti na opravdové
skfiítky. (ma)
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Koncerty
Absolventské koncerty
Janáãkovy konzervatofie

6. 5. v 18.30 hod. Sandra Nowaková – kla-
vír, 13. 5. v 18.30 hod. Marta Hanulíková –
klavír, 21. 5. v 18.30 hod. Katefiina Bednáfiová
– zpûv, Zlata Procházková – housle. 22. kvût-
na v 18.30 hod. vystoupí Tereza Vrane‰icová
– akordeon, Marcela Bodeãková – klavír.

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

PraÏsk˘ V˘bûr II

8. kvûten je náhradním termínem za zru‰en˘
fiíjnov˘ koncert, platí pÛvodní vstupenky. Za-
ãátek je ve 20 hodin. Skupinu po neshodách
opustil kytarista Michal Pavlíãek a basák Vilém
âok. Michala Kocába a bubeníka Klaudia
Kry‰pína po ãase doplnil nejtalentovanûj‰í roc-
kov˘ kytarista australské hudební scény Glenn
Proudfoot a baskytarista Richard Scheufler.
Spoleãnû s nimi se na pódiu objevuje i Zlata
E. Kinská. Kapela v novém sloÏení a uÏ pod
znaãkou PraÏsk˘ v˘bûr II vydala loni v kvûtnu
úspû‰nou desku Vymlácen˘ rockov˘ palice.

Klub Boomerang, Stodolní 22, Ostrava 1

Netradiãní hudební duo

Na 28. kvûtna pfiipravil Klub Templ velmi ne-
obvyklé setkání. Nevidom˘ klavírista, harmoni-
káfi a zpûvák Mário Bihári znám˘ ze skupiny
KOA zesnulé Zuzany Navarové vystoupí s ital-
sk˘m, rovnûÏ nevidom˘m, umûlcem Armandem
Battistonem ve 20 hodin.

Klub Templ, Stodolní 22, Ostrava 1
Tel.: 608 972 908

Li‰ka Bystrou‰ka a Ravel

15. 5. a 16. 5. se koná dal‰í z koncertÛ
Velkého symfonického cyklu.

L. Janáãek: Suita z opery Pfiíhody Li‰ky
Bystrou‰ky, M. Ravel: Koncert pro klavír a or-
chestr G dur, R. Vaughan Williams: Symfonie
ã. 2 G dur „Lond˘nská“. Úãinkují: Pascal Rogé
(Francie) – klavír, Teodore Kuchar. Zaãátek
v 19 hodin.

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

„Wanastovky“ – Best Of

Po nûkolika odkladech se pfiíznivci kapely
Wanastowi Vjecy koneãnû doãkají jejich nové
„‰ÀÛry“. Ta zaãne v Liberci a zastaví se v dal-
‰ích jedenácti mûstech – do ostravské Bonver
Arény dorazí 15. kvûtna v 19 hodin. 

Bonver Aréna (pÛvodnû âas Aréna, Hala
Tatran), Cingrova 10, Moravská Ostrava

Naposledy v rozhlase

Ve stfiedu 21. kvûtna od 19.00 hod. ve Studiu
1 âeského rozhlasu Ostrava zazní poslední kon-
cert sezony z Cyklu komorních koncertÛ v âRO.
Skladby ãesk˘ch i svûtov˘ch mistrÛ opery zazní
v podání sólisty Národního divadla Moravskoslez-
ského Martina Gurbaºa a klavíristy Michala Bárty.

M. Gurbaº je sólistou opery NDM Ostrava, ho-
stoval i ve státním divadle Praha, v ND Bratislava
a ve státním divadle Opava a koncertoval v mno-
ha zemích Evropy. Klavírista Michal Bárta vystu-
poval jako sólista v fiadû zemí a nyní pÛsobí jako
pedagog na Janáãkovû konzervatofii, vûnuje se
koncertní ãinnosti a komorním doprovodÛm.

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

Festival
33. JanáãkÛv máj

V roce 80. v˘roãí Janáãkova úmrtí se s nej-
lep‰ím úmyslem a v duchu Janáãkov˘ch nová-
torsk˘ch my‰lenek vydává 33. Mezinárodní
hudební festival JanáãkÛv máj vedle stávají-
cích i nov˘mi hudebními cestami, aby oslovil
dal‰í pfiíznivce hudby. Dosavadní místa konání
obohatí vystoupení v Opavû, Tfiinci, Fulneku
a Karviné. Nové koncertní prostory se ale obje-
ví i v rámci Ostravy, a to na Slezskoostravském
hradû, Evangelickém kostele v Mor. Ostravû
a kostele sv. Pavla ve Vítkovicích. Snahou po-
fiadatelÛ je, aby konkrétní hudební díla vÏdy
znûla v adekvátním prostfiedí a aby se okruh je-
jich posluchaãÛ je‰tû více roz‰ífiil.

TûÏko vyzvedávat nûkoho z hostujících umûl-
cÛ – aÈ jiÏ domácích nebo zahraniãních – a tak

snad jen lehká zmínka
o tom, Ïe svou festiva-
lovou premiéru budou
mít Janáãkovo trio,
skvûlá Jitka âechová,
francouzsk˘ kytarista
Pierre Laniau, vzhÛru
strmû smûfiující Jan
Martiník, ale také Os-
travská banda ãi Fes-
tivalov˘ komorní or-
chestr. Nicménû nej-
vût‰í radost mají pofia-
datelé z toho, Ïe mo-
hou zprostfiedkovat
umûní svûtového
houslisty Shlomo Mint-
ze a Ïe po dvaceti le-
tech pfiivítá Ostrava
DráÏìanskou filhar-
monii. Prezidentkou

festivalu je svûtoznámá sopranistka Gabriela
BeÀaãková, která vystoupí na pûveckém kon-
certu z dûl Schumannov˘ch, Janáãkov˘ch aj.
v Evangelickém kostele 8. ãervna.

Koncerty v kvûtnu

DÛm kultury mûsta Ostravy
Pondûlí 19. kvûtna v 19.30 hod. – zahajova-

cí koncert. Janáãek: Sinfonietta. Chaãaturjan:
Koncert pro housle a orchestr.

âtvrtek 22. kvûtna v 19.30 hod. Berlioz: ¤ím-
sk˘ karneval, pfiedehra op. 9. Offenbach: Kon-
cert pro violoncello a orchestr „Vojensk˘“. Ravel:
·panûlská rapsodie. Bizet: Arlézanka, suita ã. 2.

Nedûle 25. kvûtna v 19.30 hod. Weber:
Oberon, pfiedehra k opefie. Beethoven:
Symfonie F dur ã. 8 op. 93. Strauss: Sinfonia
Domestica.

âtvrtek 29. kvûtna v 19.30 hod. Teml:
Aenigma Vitae – pocta Leo‰i Janáãkovi.
Beethoven: Fantasie c moll op. 56 pro klavír,
sbor a orchestr. Janáãek: Glagolská m‰e pro
sóla, sbor, varhany a orchestr.

Janáãkova konzervatofi

Úter˘ 20. kvûtna v 19.30 hod. Liszt: MefistÛv
valãík ã. 1. Sonáta h moll. Smetana: Sny.

Úter˘ 27. kvûtna v 19.30 hod. Dupré:
Symphonie Passion. Messiaen: Le Banquet cé-
leste. Messiaen: Messe de la Pentecôte, ãásti
1., 4. a 5. Messiaen: Priere apres la Commu-
nion z „Livre du Saint Sacrement“. Eben:
Mutationes.

Stfieda 28. kvûtna v 19.30 hod. Gemrot: Trio
na téma Janáãkovy Sinfonietty. Luká‰: Trio
Boemo. Dvofiák: Trio f moll op. 65.

V˘stavi‰tû âerná louka 

Stfieda 21. kvûtna v 19.30 hod. Kotík: Solos
and Incidental Harmonies. Carter: Dialogy.
Srnka: Reservoirs. Ligeti: Koncert pro housle
a orchestr.

Hornické muzeum

Sobota 31. kvûtna 17.00 hod. „Ozvûny kame-
ne“, Grossover, Anal˘za a syntéza

Pfiesn˘ rozpis v‰ech koncertÛ na www.janac-
kuvmaj.cz. Cena vstupenek je od 100 do 300 Kã,
u koncertÛ v Janáãkovû konzervatofií 100–120
Kã. Vstupenky lze objednat on-line nebo zakoupit
v obvykl˘ch pfiedprodejích, tedy v Mûstském in-
formaãním stfiedisku nebo v místech koncertÛ.

âervnov˘ program festivalu pfiineseme v ná-
sledujícím ãísle na‰eho zpravodaje Centrum.

Jitka âechová je jako
klavírní sólistka velmi
vysoko cenûna kriti-
kou v mnoha evrop-
sk˘ch zemích a také
v zámofií.

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

Co je Czech POINT?
âesk˘ Podávací Ovûfiovací Informaãní

Národní Terminál, tedy Czech POINT je pro-
jektem, kter˘ by mûl zredukovat pfiíli‰nou
byrokracii ve vztahu obãan – vefiejná správa. 

Czech POINT bude slouÏit jako asistované
místo v˘konu vefiejné správy, umoÏÀující komu-
nikaci se státem prostfiednictvím jednoho místa
tak, aby „obíhala data ne obãan“.

Obãané mohou na pracovi‰tích oddûlení
matriky a ohla‰ovny, kanceláfi ã. 175 a 177,
úfiadu mûstského obvodu v budovû Nové radnice,
Proke‰ovo námûstí 8, Moravská Ostrava Ïádat
o ovûfiené v˘pisy z tûchto centrálních registrÛ:
- Katastru nemovitostí
- Obchodního rejstfiíku
- Îivnostenského rejstfiíku
- Trestního rejstfiíku

Ovûfien˘ v˘pis se vydává na poãkání v úfied-
ních hodinách úfiadu, a to vÏdy po zaplacení
správního poplatku, kter˘ Ïadatel uhradí v hoto-
vosti na pracovi‰ti Czech POINTu.

1. V˘pis z Katastru nemovitostí
O v˘pis z Katastru nemovitostí âeské repub-

liky mÛÏe poÏádat anonymní Ïadatel. V˘pis lze
poÏadovat na základû listu vlastnictví nebo po-
dle seznamu nemovitostí. Pokud Ïadatel Ïádá
v˘pis podle listu vlastnictví, musí znát katastrál-
ní území a ãíslo listu vlastnictví. První strana v˘-
pisu 100 Kã; kaÏdá dal‰í 50 Kã. 

Pokud Ïadatel Ïádá v˘pis podle seznamu ne-
movitostí, mûl by znát katastrální území a dále
buì parcelní ãíslo poÏadované nemovitosti, jed-
ná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu ne-
bo ãíslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto
pfiípadû je ovûfien˘ v˘stup zpoplatnûn stejnû.
O v˘pis lze zaÏádat i podle seznamu jednotek,
v pfiípadû, Ïe budova je dûlena na jednotky, coÏ
je typické u vût‰ích staveb, dûlících se na jed-
notlivé byty, garáÏe atd.

2. V˘pis z Obchodního rejstfiíku
O v˘pis z Obchodního rejstfiíku âeské repub-

liky opût mÛÏe poÏádat anonymní Ïadatel.
V˘pis lze poÏadovat na základû znalosti Iâ ob-
chodní organizace. 

I zde je vydání první strany v˘pisu zpoplatnû-
no ãástkou, jejíÏ maximální v˘‰e je zákonem
omezena na 100 Kã; kaÏdá dal‰í strana v˘pisu
je zpoplatnûna ãástkou, jejíÏ maximální v˘‰e je
zákonem omezena na 50 Kã.

3. V˘pis z Îivnostenského rejstfiíku
I v tomto pfiípadû mÛÏe o v˘pis z Îivnosten-

ského rejstfiíku âeské republiky poÏádat ano-
nymní Ïadatel. V˘pis lze poÏadovat na základû
znalosti Iâ obchodní organizace. I v tomto pfií-
padû je vydání první strany v˘pisu zpoplatnûno
ãástkou, jejíÏ maximální v˘‰e je zákonem ome-
zena na 100 Kã; kaÏdá dal‰í strana v˘pisu je
zpoplatnûna ãástkou, jejíÏ maximální v˘‰e je
zákonem omezena na 50 Kã.

4. V˘pis z Rejstfiíku trestÛ
Osoba, které lze na pracovi‰ti Czech POINT

v˘pis vydat, musí mít platn˘ doklad totoÏnosti
a musí mít pfiidûleno rodné ãíslo. To znamená,
Ïe v˘pis se mÛÏe vydat i cizincÛm, ktefií mají na-
pfiíklad trvalé bydli‰tû v âeské republice. Lze
vydávat v˘pisy i zplnomocnûncÛm na základû
úfiednû ovûfiené plné moci.

V pfiípadû, Ïe je moÏné vyfiídit Ïádost o v˘pis
z Rejstfiíku trestÛ elektronicky, zaplatí klient po-
dle zákona za tento v˘pis 50 Kã jako správní
poplatek. Na tento v˘pis se nevylepuje Ïádn˘
kolek.

V pfiípadû, Ïe Ïádost nemohla b˘t vyfiízena
elektronicky a musí b˘t manuálnû zpracována
na pracovi‰ti Rejstfiíku trestÛ, musí Ïadatel o v˘-
pis poÏádat formou papírové Ïádosti. Systém
Czech POINT umoÏÀuje vytisknout Ïadateli tuto
papírovou Ïádost jiÏ pfiedvyplnûnou jeho osob-
ními údaji. V tomto pfiípadû se neplatí správní

poplatek úfiadu,
ale vylep‰í se ko-
lek v hodnotû
50 Kã a Ïádost
úfiad po‰le ke
zpracování na
Rejstfiík trestÛ.

Dal‰ím mís-
tem na Magis-
trátu mûsta Os-
travy, kde lze
o v˘pisy poÏá-
dat je Oddûlení
stfiediska infor-
maãních sluÏeb
odboru vnitfiních
vûcí Magistrátu
mûsta Ostravy.

(inf)



Návrat k ‰ansonu…
Pfiedstava, Ïe angliãtina totálnû zvítûzila v po-

pulární hudbû, zfiejmû neodpovídá skuteãnosti.
Pfiesvûdãit se o tom mohli náv‰tûvníci DnÛ fran-
kofonie, které se uskuteãnily v kulturních zafií-
zeních centrálního ostravského mûstského ob-
vodu ve dnech 25. aÏ 28. bfiezna. 

43 zpûvákÛ a skupin pfii‰lo 28. bfiezna do
Klubu Templ na Stodolní ulici v Moravské Os-
travû, aby v regionální soutûÏi ve zpûvu usilo-
vali o postup do euroregionálního finále, které
se uskuteãní 20. ãervna v Banské Bystrici.
O vavfiíny vítûzÛ tam budou soutûÏit amatér‰tí
zpûváci z âeska, Slovenska a Polska.

Prvenství v kategorii „skupina – tfiída“ si odne-
slo Mendlovo gymnázium z Opavy pfied ostrav-
sk˘m gymnáziem z Hladnova a základní ‰kolou
Borovského z Karviné. V kategorii jednotlivcÛ
mûla pfii rozhodování porota nelehk˘ úkol. I kdyÏ
se totiÏ jednalo o zpûváky-amatéry, vÛbec to ne-
znamenalo, Ïe jsme vidûli „amatérské“ v˘kony,
tedy nekvalitní, protoÏe vût‰ina úãinkujících zpûv
a hudbu studuje, aÈ uÏ na umûleck˘ch ‰kolách
(Janáãkova konzervatofi, lidové ‰koly umûní),
nebo dokonce bere soukromé hodiny a zpûvu se
chce vûnovat jako Ïivotnímu povolání. 

Porota tak nakonec pfii koneãném hodnocení
vzala v úvahu nejen kvalitu zpûvu, ale i choreo-
grafii vystoupení a jeho originalitu – napfi. vlast-
ní francouzsk˘ text. Samozfiejmû, Ïe vût‰ina
úãinkujících si vybrala svûtovû proslulé ‰anso-
ny, napfi. Edit Piaf ãi J. Brella a doãkala se
v Klubu Templ, kter˘ pfiemírou náv‰tûvníkÛ
„praskal ve ‰vech,“ nûkdy aÏ frenetického oce-
nûní. 

V rámci DnÛ frankofonie se nûkteré akce
uskuteãnily v zafiízeních Centra kultury a vzdû-
lání MOaP, v Minikinokavárnû a v Klubu Parník.

Odbornou porotu doplnil místostarosta mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz pan
Tomá‰ Kufiec. (va)
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V˘stavy Librex
6. 5. v 17.00 hod. – Václav ·ípo‰: je pfiede-

v‰ím portrétista s vytfiíben˘m barevn˘m citem
a s citliv˘m vystiÏením okamÏité nálady modelu
a atmosféry, kter˘ se vûnuje i fotografování –
vernisáÏ obrazÛ a fotografií.

14. 5. v 17.00 hod. – Pavla Jazairiová: v˘-
znamná zahraniãní zpravodajka âeského roz-
hlasu pfiedstaví svou novou knihu Jiná Afrika –
beseda a autogramiáda.

26. 5. v 17.00 hod. – Jan Burian, Îeny, mu-
Ïi a jiné básnû: beseda a autogramiáda. Stíhá
toho neuvûfiitelnû mnoho – skládat písniãky,
koncertovat, vydávat desky, organizovat Festi-
val osamûl˘ch písniãkáfiÛ, cestovat po svûtû,
psát kníÏky a fejetony, uvádût svÛj televizní po-
fiad. Pfiitom ale tvrdí, Ïe uÏ od tfiiceti se s úspû-
chem uãí brzdit a ubírat plyn. Jako to dûlá? Pr˘
se nezab˘vá tím, co není dÛleÏité a vûnuje se
jen tomu, co ho baví. 

28. 5. v 17.00 hod. – Ondfiej Such˘: redak-
tor, novináfi, spisovatel, textafi. Aluminiov˘ klí-
ãek Felixe Holzmanna – kfiest knihy, beseda,
autogramiáda. Knihu pokfití Karel Spurn˘ – ‰éf
programu âeské televize, Studio Ostrava.

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

J. RÛÏiãková Na Chodbû

Galerie Na Chodbû zahájí 13. 5. v 17.00 hod.
v˘stavu prací Jindfii‰ky RÛÏiãkové.

Autorka je pedagoÏkou na gymnáziu v Orlové.
Vûnuje se malbû, kresbû a grafice. Její díla ne-
sou stopy poetického malífiství a dÛleÏit˘m zna-
kem v jejím v˘tvarném vyjádfiení je symbol.
Práce jsou obohaceny o expresi, imaginaci, ta-
jemství a existenciální hledání. V pedagogické
práci usiluje o rozvoj kreativity studentÛ, ktefií se
podílejí na v˘tvarnû zamûfien˘ch projektech.
Velmi dÛleÏitou souãástí její pedagogicko-
-v˘tvarné ãinnosti je podíl na úspû‰n˘ch v˘sled-
cích soutûÏí a pfiíprava talentovan˘ch studentÛ
na studium na vysok˘ch ‰kolách s v˘tvarn˘m
zamûfiením. V roce 2007 získala ocenûní „V˘-
razná pedagogická osobnost“. 

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

K poãátkÛm fotografie

2. kvûtna v 17.00 hodin zaãne v Chagallu
v˘stava se zajímavou fotografickou tematikou.

Ve 2. polovinû 19. století a na poãátku 20.
století byly fotografie zhotovovány platino-palla-
diov˘m obrazem, gumotiskem, olejotiskem, ky-
anotopií, vandyckem, albuminem a dal‰ími his-
torick˘mi technikami. Mnoho fotografÛ se dnes
k tûmto technikám vrací. Ve Stálé galerii ãeské
fotografie budou prezentovány fotografie, které
vybere kurátor Rudolf Jung a v Autorské galerii
ãeské fotografie budou pfiedstaveny fotografie
úãastníkÛ workshopu Historick˘ch fotografic-
k˘ch technik, kter˘ v roce 2007 vedl profesor
Miroslav Vojtûchovsk˘.

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

Obrazy Ivana Ouhela 

■ Od 14. 5. do 18. 6. budou v Magnû k vidûní
obrazy Ivana Ouhela.

Malífi, kreslífi a grafik Ivan Ouhel se narodil
v Ostravû. Autorova koloristická exprese, vyjad-
fiovaná v poslední dobû pfieváÏnû siln˘mi, témûfi
jednolit˘mi plochami, svûdãí o tom, jak (podle
vlastních slov) aktivnû „nutí barvy k sousedství“.

Od roku 1975 mûl více neÏ 60 samostatn˘ch
v˘stav a více neÏ 180 v˘stav po celém svûtû.
Mimo jiné je drÏitelem hlavní ceny soutûÏe
o nejkrásnûj‰í knihu roku 2000 vyhlá‰enou
Památníkem národního písemnictví v Praze.
Sv˘mi díly je zastoupen ve vefiejn˘ch a soukro-
m˘ch sbírkách v âeské republice i zahraniãí.
Îije a pracuje v Praze.

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

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Josef Bolf (1971)

Autor patfií k nejzajímavûj‰ím ãesk˘m umûl-
cÛm mlad‰í generace. Tématy jeho malífisk˘ch
prací se stávají pfiedev‰ím emoce zranitelnosti,
infantility, destrukce a omezenosti komunikace.
Tyto intenzivní záznamy emocí ve spojení s vli-
vy komiksu nebo sci-fi získávají schopnost ko-
munikovat v obecné rovinû. Ve V˘stavní síni
do 9. 5. 2008.

■ Pedagogové v˘tvarn˘ch oborÛ Fakulty
umûní Ostravské univerzity vystavují své prá-
ce od 12. do 30. kvûtna.

Tibetská 
„Radost prostoru“

V˘stava tibetského umûní pod tímto názvem
– budou na ní k vidûní vzácné so‰ky, tibetské
svinovací obrazy i rituální pfiedmûty – se usku-
teãní od 7. kvûtna do 6. ãervna 2008 ve dru-
hém patfie galerijní secesní vily Centra kultury
a vzdûlávání Moravská Ostrava. Expozice bu-
de otevfiena ve v‰ední dny od 10 do 17 hod.

Expozice pfiedstavuje historick˘ i souãasn˘
v˘voj umûní tibetského buddhismu. Prostfied-
nictvím so‰ek, ruãnû malovan˘ch svinovacích
obrazÛ – tzv. „thanegk“ nebo rituálních pfiedmû-
tÛ, mohou náv‰tûvníci poodhalit tajemství hlu-
boké kulturní symboliky z oblasti Himálaje. ¤a-
da pfiedstaven˘ch exponátÛ slouÏí pro buddhis-
ty jako meditaãní pomÛcka a bude doplnûna po-
pisky svého v˘znamu.

Vût‰ina exponátÛ byla vyrobena pfiímo
v Nepálu, a v souãasné dobû je ve vlastnictví
buddhistick˘ch center nebo pochází ze soukro-
m˘ch sbírek v âeské a Slovenské republice.

Novinky 
v Ostravském muzeu

■ Îivá pou‰È: do 8. 6. expozice peruánské
krajiny oãima Alejandra Balaguera. 
■ Otto Wagner a jeho Ïáci: 13. 5.–13. 7. 
■ Dva klenoty starého umûní ze sbírek Muzea
Novojiãínska – Kristus jako lékárník, Kamb˘-
sÛv ortel: do 1. 6. pozoruhodná ikonografie,
vybrané analogie.

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

Veronika Bromová
v Galerii kresby Minikino

Veronika Bromová, proslulá svou odváÏnou
umûleckou prací s fotografií a objevnou instala-
cí, vystavuje své kresby, akvarely, tu‰e a akryly
z let 2000–2008.

Sama autor-
ka komentuje
kresby takto:
„Kam aÏ si
vzpomínám,
vÏdycky jsem
k r e s l i l a ,
a vÏdycky to
byla pro mû
komunikace se
sebou samou
nebo jednodu-
‰e hra, kterou
jsem se nejlé-
pe a nejinten-
zivnûji zabavi-

la, zapomnûla na v‰e okolo a byla pohlcena ma-
gií vznikání a tvofiení. Pocit uvolnûní a svobody,
kter˘ pfii kreslení pociÈuji, není niãím jin˘m nahra-
diteln˘. Prvotní a nejzákladnûj‰í zpÛsob vyjádfie-
ní a zhmotÀování lidsk˘ch (sv˘ch) pfiedstav
a záznamÛ. Moje kresby jsou pro mne i deníko-
v˘m záznamem m˘ch momentálních du‰evních
rozpoloÏení. Mám období, kdy kreslím dennû,
a období, kdy nekreslím vÛbec, baví mû barviãky,
tuÏky a ‰tûteãky, které mne samy kresbou ve-
dou... protoÏe je tak pfiíjemné b˘t médiem, které
s pouÏitím tûchto jednoduch˘ch základních ná-
strojÛ a barev dokáÏe nastínit celkem sloÏité
hnutí du‰e a univerza. Kresby jsou pro mû odra-
zem, zrcadlem mojí du‰e, mého já. Pupeãní ‰ÀÛ-
rou, kterou jsem spojená se v‰ím. Kreslení je nej-
intimnûj‰ím a nejspontánnûj‰ím zpÛsobem mé
tvorby bez umûleck˘ch ambicí a protiváhou
k umûlecké práci s fotografií, kterou se bûÏnû
prezentuji a která je ze své podstaty technická,
a tedy studená. Kamarádka ze základní ‰koly
tvrdí, Ïe jsem si bûhem hodin ve ‰kole pokreslo-
vala tûlo propiskou a pak to ukazovala klukÛm.
Vzpomínám si, Ïe jsem si opravdu jako velmi
malá zhmotÀovala panenky a jiné figurky, s kte-
r˘ma jsem komunikovala. Má nepozornost ve
‰kole byla úmûrná kresbiãkám, kter˘ma jsem
bezmy‰lenkovitû zaplÀovala obaly penálÛ, lavice
a se‰ity. âísla a písmenka s obliãejíky a tûlíãky ke
mnû mluvila znaãnû jin˘m jazykem neÏ bylo zá-
hodno, také jsem pak v sedmé tfiídû propadla.
Dnes je mi více neÏ kdy jindy jasné, Ïe jsem vy-
rÛstala v opravdu nestandardním prostfiedí sv˘ch
rodiãÛ umûlcÛ, ilustrátorÛ, ktefií oba trpûli psy-
chickou poruchou. TakÏe myslím, Ïe moje kres-
lení bylo do znaãné míry únikem, kter˘ byl jimi
podporován. Krásn˘m únikem, kter˘ jsem si po-
nechala a kter˘ ráda ãas od ãasu pûstuji.“

V˘stavu Kresby Veroniky Bromové v Ga-
lerii Minikino na Kostelní ulici ã. 3 v Ostravû
(zafiízení Centra kultury a vzdûlávání
Moravské Ostravy) mÛÏete vidût od 7. 5. (za-
hájení v 18 hodin) do 4. 6. 2008.

Dal‰í v˘stavy

■ Do 22. 5. Jaroslav Valeãka – Krajina posetá
tmou.
■ 22. 5.–4. 7. Jifií David – obrazy.

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

■ 29. 5.–30. 6. Skupina A13.
■ Do 29. 5. Radek Nogol – obrazy.
■ 30. 5.–1. 7. Kresby neznámého muÏe.
■ Do 27. 5. Oldfiich Schnabl – obrazy.

Galerie Mlejn
NádraÏní 138a, Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tel.: 596 136 033

■ Do 28. 5. Adam Tuchliƒski: Bûlorusko
a Ukrajina 

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

■ Do 9. 5. Antonín Hin‰t – fotografie

Galerie 7, Chelãického 7, Moravská Ostrava
Tel.: 596 121 937

Pfiedstava ‰ansoniérky, která koufií cigaretu ve
‰piãce zfiejmû  ovlivnila i tuto Ïákyni karvinské
základní ‰koly.
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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, tel.: 599 527 110

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

5. 5. v 18.00 hod. ·panûlsko – Pyreneje na
kole. Cestopisná pfiedná‰ka Libora Bednáfie ve
spolupráci s CK Adventura.

13. 5. v 18.00 hod. Vûda kontra iracionali-
ta, prof. Jifií Hefit – Alternativní medicína
a léãitelství kriticky. Cyklus pfiedná‰ek âeské-
ho klubu skeptikÛ Sisyfos – v˘znamné osob-
nosti ãeského vûdeckého Ïivota bojují s m˘ty,
povûrami a lidskou hloupostí… KaÏd˘ mûsíc aÏ
do prosince 2008.

12. 5. – 17. 5. 
X. roãník divadelní pfiehlídky Maják

12. 5. v 17.00 hod. Magdalena Cónová –
Fotografie. VernisáÏ v˘stavy fotografií mla-
dé ostravské autorky s názvem „Máma“.

12. 5. v 18.00 hod. Kabaret Kaldera – Di-
vadlo na cucky (Olomouc). Ocitnete se ve
svûtû sladké vÛnû a neodolateln˘ch zákus-
kÛ. Pfiijìte sledovat souboj vá‰nû, lásky
a nenávisti, za doprovodu famózní hudby
a lahodného zpûvu. Nechte se spoleãnû opí-
jet tímto odérem.

12. 5. ve 20.00 hod. Komorní scéna
Aréna. Pojì do mého svûta – Divadlo Ne-
sly‰ím (Brno). Jak zní ticho, jak rozezvuãí po-
hyb, jak zpívají mé ruce…? Pozvání do
zvlá‰tního svûta Nesly‰ících, pokus o reflexi
jejich citlivosti k vizuálním podnûtÛm i schop-
nosti vizuální komunikace. 

13. 5. v 17.00 hod. Co dûlat…? – Dividlo
(Ostrava). Existencionální problémy dvou
sester. Text A. Goldflama v podání A. Kout-
né a V. Dombrovské.

V 17.30 hod. Îivot v kavárnû – Divadelní
soubor Atlantik. Studie kavárensk˘ch
t˘pkÛ.

V 18.00 hod. Co se stalo z MájovcÛ
aneb Po 150 letech tentokrát uÏ bez alma-
nachu. Literární a hudební symposion
Bezejmenné literární skupiny a jejích pfiátel
jen naoko k v˘znamnému v˘roãí v˘znamné-
ho sborníku. Veãerem provází básník Luká‰
Bárta.

V 18.30 hod. Îena pod pultem aneb
dvefií zeì neotevfie‰ – Divadlo GOHA (Os-
trava). Velmi studentské divadlo.

V 19.30 hod. Pandora – Chcete b˘t
‰Èastni, tak buìte – Studenti JKO (Ostra-
va). Souãasná hra z antického prostfiedí.
Antická hra ze souãasného prostfiedí.

14. 5. v 19.00 hod. Rozpaky zubafie Sva-
topluka Nováka – Divadlo KVAS (Karviná).
Nevkusná interaktivní komedie z prostfiedí
zubní ordinace.

15. 5. v 18.00 hod. Tfii sestry, tfii bratfii
a jeden prsten – Divadlo SCUK (Ostrava).
Dramatizace textu Jana Wericha Tfii sestry
a jeden prsten z knihy Fimfárum.

15. 5. ve 20.00 hod. Katovy ruce a svá-
zaná bázeÀ – Jifiíkovo vidûní (Ostrava). Hra,
která vznikla spojením dvou úspû‰n˘ch her
souboru. Jedineãná moÏnost shlédnout hry
Kat a bázeÀ a Svázané ruce jako paralelní
drama.

16. 5. v 18.00 hod. Hra – Divadlo vyso-
kozdviÏného soumara (Opava). Jednoaktov-
ka, která nemá podtitul.

16. 5. ve 20.00 hod. Komorní scéna Aré-
na. Zlomatka – Divadlo v ¤eznické (Praha).
Stfietnutí matky a syna, odvûk˘ konflikt, ba-
lancující na pomezí lásky a nenávisti, smû‰-
nosti a zoufalství. Legendární inscenace ne-
apolského dramatika Maria Gelardi v pfiekla-
du Mariny Feltlové. V reÏii Petera Gábora
úãinkují Jitka Smutná, Tereza Nekudová,
Ivan Koreãek, Jan ZadraÏil / Radek Valenta.

17. 5. v 15.00 hod. Komenského Sady.
Právo první noci – Divadelní soubor Odfii-
vous (Bílovec). Jak Ïili, ãím se trápili i bavili
bíloveãtí obãané v 17. století? Historická
freska z pera ZdeÀka Kuchty v reÏii Jindfii‰ky
MlãÛchové.

1.–2. 5. Tahle zemû není pro star˘ (USA
2007) Bratfii Coenové natoãili netradiãní detek-
tivní pfiíbûh ve stylu „noir“ z prostfiedí texasko-
mexické hranice. Film získal ãtyfii Oscary. V ti-
tulních rolích dominují: Tommy Lee Jones,
Javier Bardem a Josh Brolin.

3.– 5. 5. Once (VB 2007) Pfiíbûh o pouliãním
hudebníkovi a ãeské emigrantce, ktefií se do se-
be zamilují v t˘dnu nabitém událostmi, kdy pí-
‰ou, zkou‰í a nahrávají fiadu písní. V titulních ro-
lích Glen Hansard a Markéta Irglová. Oscar za
nejlep‰í píseÀ ve filmu.

6. 5. Filmov˘ klub. Control (USA/VB 2007)
Îivotopisn˘ pfiíbûh kultovní britské kapely Joy
Division, která stála u zrodu gotického rocku
a psychedelické scény. ReÏie Anton Corbijn,
hudební fotograf a autor videoklipÛ pro Nirvanu,
Front 242, Metallicu nebo U2.

7.–9. 5. Soukromá válka pana Wilsona (USA
2007) Drama podle knihy George Crila o skuteã-
ném pfiíbûhu texaského kongresmana Charlie
Wilsona (Tom Hanks), kter˘ tajnû pomáhal po-
vstalcÛm v Afghánistánu v jejich válce se Sovûty.

10.–12. 5. NeÏ si pro nás pfiijde (USA 2007)
Jack Nicholson a Morgan Freeman jako dva ne-
vyléãitelnû nemocní pacienti, ktefií to v posledních
mûsících sv˘ch ÏivotÛ je‰tû pofiádnû roztoãí…

13. 5. Filmov˘ klub. Extáze (âR 1933) Pfiijìte
slavit jaro s experimentální hudbou dua Norská
trojka. Tentokrát za doprovodu nejslavnûj‰ího
pfiedváleãného ãeského filmu o manÏelské krizi
a splynutí s pfiírodou od Gustava Machatého.

14.–15. 5. Jan Saudek (âR/USA 2007) Celo-
veãerní dokument Adolfa Ziky mapuje Ïivotní eta-
py slavného fotografa a kontroverzního ãlovûka.

16. – 18. 5. AÏ na krev (USA 2007) Film, kte-
r˘ byl natoãen na motivy románu Uptana
Sinclaira Petrolej, se odehrává v Kalifornii na
pfielomu 19. a 20. století. Daniel Day Lewis zís-
kal Oskara za nejlep‰í filmovou roli.

19. 5. Film a historie. Zapomenuté transpor-
ty do Bûloruska (âR 2008) Jeden ze ãtyfidílné
série vzpomínkov˘ch snímkÛ Luká‰e Pfiibyla,
podávající autentické v˘povûdi o osudech ães-
k˘ch ÎidÛ, ktefií pfieÏili nacistické deportace.

20. 5. Filmov˘ klub. Kámen mudrcÛ (Fran-
cie/Belgie, 1988) Historická freska o tr˘zniv˘ch
osudech lékafie a uãence Zenona Ligra, která re-
zonuje s ideov˘mi a lidsk˘mi dilematy na‰í doby.

21.–23. 5. O rodiãích a dûtech (âR 2007)
Josef Somr jako otec a David Novotn˘ jako syn
v novém filmu Vladimíra Michálka. Jednou za
mûsíc se jdou spoleãnû projít Prahou a v brilant-
nû vedeném dialogu posuzují dûjiny 20. století,
ale odkr˘vají i nejhlub‰í místa lidsk˘ch vztahÛ…

24.–27. 5. Obãan Havel (âR 2007) Tfiináct
let zaznamenával v˘znamné Ïivotní chvíle

2. 5. Combo Zby‰ka Brzusky. Swing. Zpívá
Simona Pavelková a Jerry Erben.

8. 5. Joe After Trio. Jazz.
9. 5. Madfinger. Jazz, funky.
12. 5. Panther Tuba Band. V˘roãní koncert.
13. 5. Jazz talent – pfiehlídka ZU· Ostrava –

Mar. Hory. Zaãátek v 17.00 hod.

13. 5. Mike Stern Band. Festival Ostrava
Jazz Night. Koncert v klubu Fabric, zaãátek
ve 21.00 hod. 

14. 5. Vladimír Mi‰ík & ETC… Koncert.
15. 5. Jaromír Nohavica a jeho pol‰tí pfiá-

telé. Koncert. Zakonãení polského koncertního
turné v Parníku.

16. 5. Piáno band Mirka Barto‰e. Jazz.
Zpûv: Marika a Tereza.

17. 5. ve 20.00 hod. Klub Parník. OFF SIDE
STORY & IMPRO (Celé âesko:) Veãerní
Jamování improvizátorÛ ãeskomoravsk˘ch im-
proskupin a jazzrockové formace Off side story.
Propojení netradiãního hudebního ztvárnûní tex-
tÛ I. Wernische, J. Kainara, J. Oliãe kapelou
Off side story a improvizaãního divadla v sobû
nese v‰e, co v Ïivotû mÛÏete potkat. www.my-
space.com/offsidestory, www.ostruziny.eu,
www.improliga.cz.

20. 5. Pepa Streichl „Na palubû s…“ Host:
Îambo‰i. 

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

22. 5. Laìa Kerndl & Jazz Friends. Koncert.
23. 5. Lubo‰ Pospí‰il & 5P. Koncert. 
26. 5. LR Cosmetic Big Band Edy ·urma-

na. Swing, zaãátek v 19.00 hod.

Kulturní zafiízení
Gama

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

2. a 5. 5. v 9.00 a 10.30 hod. Dûtsk˘ ateliér:
Pro maminku. Obrázky z krajky.

5. a 6. 5. v 9.00 a 10.15 hod. Mají my‰i ‰ko-
lu? Povídaní o zvífiátkách. mimo KZ

6., 13., 20. a 27. 5. v 15.00 hod. Jak na to.
Pohybové studio pro holky a kluky. mimo KZ

7., 14., 21. a 28. 5. v 9.00 a 11.00 hod.
Poznáním proti xenofobii a rasismu. Pfied-
ná‰ky doc. Tomá‰e Novotného.

7., 14., 21. a 28. 5. v 17.00 hod. Sport v ak-
ci! Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

7. a 9. 5. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.
Holãiãí pohybové studio. mimo KZ

12. a 25. 5. v 9.00 a 10.30 hod. Máte pro-
blém? Jen klid! Malovaná poradna Adolfa
Dudka. mimo KZ

14. a 15. 5. v 9.00 a 10.30 hod. Díl ‰est˘: Na
nû! Vztah k pfiírodû, bezpeãnost.

16. 5. v 8.30 a 10.15 hod. Téma: ·ikana.
Obrana proti agresi, konkrétní pfiípady, fie‰ení.

15. a 16. 5. v 9.00. a 10.45 hod. Haudujudu,
kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í. mimo KZ

19. a 20. 5. v 9.00 a 10.30 hod. miniART.
Keramická dílna pro pfied‰koláky. mimo KZ 

21. a 22. 5. v 9.00 a 10.30 hod. Kouzla ani-
mace. Kde a jak vznikají pohádkové postaviãky.

22. a 23. 5. v 9.00 a 10.30 hod. Barevné pís-
kání. Zábavné hudební setkání mal˘ch flétnistÛ.

mimo KZ
29. a 30. 5. v 8.30 a 10.30 hod. Terorismus:

Osa zla. 11. záfií a den poté… Afghánistán,
Irák, Írán.

30. 5. v 15.00 hod. ·kola není Ïádná nuda.
Koncert sboru stfiední ‰koly Waldorfská.

2.–30. 5. V˘stava – Sylva âeslarová –
Vesmír tvofií. 

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.

19. 5. od 15.00 do 19.00 hod. Cyklus semi-
náfiÛ o pasivních domech. Více informací na
ekoporadna.vitaova.cz. NA TENTO SEMINÁ¤
JE NUTNO SE P¤EDEM P¤IHLÁSIT –
lucie.kovacicova@vitaova.cz

21. 5. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch. Pravidelné setkávání se-
niorÛ, tentokrát s paní Danou Barnetovou.
Cestopisná pfiedná‰ka na téma Irsko. 

22. 5. v 18.00 hod. Indie. Zcela nev‰ední ce-
stopis, kter˘ vás prostfiednictvím autentick˘ch
zvukÛ provede Indií jak ji neznáte. Divadelnû la-
dûn˘ cestopis Miroslava Pfiívûtivého.

23. 5. v 18.00 hod. Vietnam blízk˘ pfiesto
vzdálen˘. Znáte Ïivot VietnamcÛ a jejich krás-
nou zemi? Cestopisná pfiedná‰ka Haa Minha
s ochutnávkou tradiãních vietnamsk˘ch po-
choutek.

27. 5. v 18.00 hod. Kavárna Klubu Atlantik.
Stesk kavárenského povaleãe – ¤ím. Setkání
Radovana Lipuse s pfiáteli dobré kávy.

29. 5. v 18.00 hod. Pozoruhodná svûdectví
z archivu Televizního studia Ostrava. Nenor-
mální normalizace (1968–1969). V rámci veãe-
ra uvedeme: Pfiedpremiéru dokumentu o L.
Eliá‰ovi, Archivní klip s Karlem Krylem, Doku-
ment Ostrava v r. 1968, Dokument Náv‰tûva
gen. Jeremenka v Ostravû, r. 1969 – veãera se
zúãastní L. Eliá‰, kter˘ mj. moderoval vysílání
v srpnu 1968.

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

mínu 7. 7.–11. 7. 2008. Pfiihlá‰ky do 30. 6. 2008
v Klubu Atlantik, telefon: 599 527 110 nebo 776
115 465.

Kouzlo pohybu: bfii‰ní tance, relaxace – kaÏ-
dou stfiedu od 18.00 hod.

b˘valého prezidenta V. Havla dokumentarista
Pavel Kouteck˘. Po jeho tragické smrti dílo do-
konãil reÏisér Miroslav Janek.

28.–30. 5. Umûní plakat (Dánsko 2006) Ex-
centrická studie rozvrácené rodiny oãima jede-
náctiletého dítûte. Nejlep‰í dánsk˘ film roku 2007.

31. 5.–2. 6. Smutek paní ·najdrové
(âR/Albánie 2006) Horké léto 1960 a právû za-
ãíná neuvûfiitelné, ale pravdivé dobrodruÏství tfií
studentÛ praÏské FAMU, ktefií odjíÏdûjí do âes-
kého ·ternberku natáãet svÛj absolventsk˘ film.

HRAJEME PRO DùTI
3.–4. 5. DobrodruÏství na pasece I (âR)

10.–11. 5. Král a skfiítek (âR)
17.–18. 5. Kronika rodu SpiderwickÛ (USA)
24.–25. 5. Ratatouille (USA) 
31. 5.– 1. 6. Mach a ·ebestová na prázdni-

nách II

27. 5. Komici s.r.o. Vystoupí ti nejlep‰í bavi-
ãi z pofiadu „Na stojáka“ kabelové televize HBO!
Ruda z Ostravy, Milo‰ Knor, Luká‰ Pavlásek
a Petr Vydra. 

28. 5. Rostislav Fra‰ International Quartet
(CZ/USA). Jazz. Rostislav Fra‰ – sax, Skip
Wilkins – piano, Gary Rissmiller – drums, Josef
Feão – bass.

30. 5. Boris Band Combination. Jazz.


