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Tipy mûsíce
Tenor na roztrhání

DÛm kultury mûsta Ostravy uvádí 20. ledna
v 19 hodin hru „Lo Stupendo aneb Tenor na
roztrhání“ souãasného dramatika Kena Lud-
wiga, rodáka z americké Pensylvánie. Jde
o blázniv˘ pfiíbûh talentovaného, ale nesmûlého
a opomíjeného ãlovíãka, kter˘ ãeká na svoji Ïi-
votní pfiíleÏitost. Dojemné lidské okamÏiky se tu
stfiídají s v˘buchy slovní a situaãní komiky.
SviÏn˘ sled zápletek pak vyústí v závûreãn˘
blázniv˘ kolotoã zámûn osob a pfiesnû do sebe
zapadajících omylÛ a náhodn˘ch shod. 

„Tenor na roztrhání“ je bezesporu Ludwigo-
vou nejúspû‰nûj‰í hrou. Svûtovou premiéru mûl
v roce 1986 v lond˘nském Globe Theatre v pro-
dukci slavného autora muzikálÛ Andrewa
Lloyda Webbera a stal se jednou z nejpopulár-
nûj‰ích komedií konce minulého století. Doãkal
se více neÏ 200 inscenací na celém svûtû, byl
pfieloÏen do 16 jazykÛ a inscenován v témûfi
30 zemích. 

Autor Ken Ludwig absolvoval Trinity College
v Cambridgi a právnickou fakultu Harvardské
univerzity. Na Harvardu v‰ak studoval i muziká-
lové divadlo pod vedením Leonarda Bernsteina
a fiadu let se také podrobnû zab˘val studiem
Shakespearov˘ch her. V souãasné dobû se
vedle psaní divadelních textÛ, muzikálov˘ch lib-
ret a filmov˘ch scénáfiÛ stále vûnuje právnické
praxi v advokátní kanceláfii Steptoe & Johnson. 

V pfiedstavení vinohradského divadla v re-
Ïii Jana Dvofiáka hrají Václav Vydra, Simona
Postlerová, Svatopluk Skopal, Zlata Ada-
movská a dal‰í.

Slovenská Peha

DÛm kultury mûsta Ostravy pfiiná‰í 23. ledna
v 19 hodin koncert známé slovenské skupiny
Peha se zpûvaãkou Katkou Knechtovou, která
oslÀuje nejen sv˘m hlasem, ale také autorsk˘mi
schopnostmi. Podepsala se napfiíklad pod titul-
ní píseÀ k nejnovûj‰ímu filmu Juraje Jakubiska
„Bathory“.

PEHA se na slovenské hudební scénû objevi-
la poprvé v dubnu 1997, v roce 2001 v Aurel –
slovenské obdobû amerického Grammy nebo
na‰eho Andûla – zpûvaãka Katka Knechtová
získala hlavní cenu za nejlep‰í Ïensk˘ pûveck˘
v˘kon. Nominována pfiitom byla vedle sloven-
sk˘ch hvûzd Mariky Gombitové a Jany Kirsch-
ner. Katka není jen interpretkou skupiny, ale
i autorkou písní a spoluautorkou skladeb a po-
dle mnoh˘ch hudebních kritikÛ je v souãasnosti
nejv˘raznûj‰ím Ïensk˘m talentem na slovenské
hudební scénû.

·est taneãních hodin
v ‰esti t˘dnech

Ve strhujícím hereckém duetu o lidské opu‰-
tûnosti a nikdy ne-
umírající nadûji se
divákÛm pfiedstaví
22. ledna od 19
hodin Chantal
Poullain v roli opu‰-
tûné Lily Harrison,

která si najímá uãitele tance v podání Oldfiicha
Kaisera.

Premiéra v roce 2001 v jednom komorním di-
vadle v Los Angeles sice nevyvolala Ïádnou
zvlá‰tní senzaci, ale postupem ãasu si titul zís-
kal znaãnou popularitu. Kritici kusu vyãítali pfie-
dev‰ím jistou schematiãnost a pfiedvídatelnost –

publikum si ji ale doslova zamilovalo. Hra se
rychle ‰ífiila, pfiedev‰ím po men‰ích divadlech,
aÏ v roce 2003 vstoupila na Broadway. Od fe-
nomenálního broadwayského úspûchu uÏ putu-
je hra kfiíÏem kráÏem cel˘m svûtem, divadelní
diváci ji mohli spatfiit ve v‰ech koutech Ameriky,
v Austrálii, Rakousku, ·v˘carsku, Nûmecku
(zde se díky 25 rÛzn˘m nastudováním stala nej-
hranûj‰ím titulem za posledních tfiicet let!), a do-
konce i Izraeli, Japonsku nebo Lichten‰tejnsku.
O neb˘valé popularitû ·esti taneãních hodin
v ‰esti t˘dnech svûdãí i to, Ïe v souãasné dobû
vzniká podle autorské úpravy dramatu v pro-
dukci spoleãnosti Universal Pictures celoveãer-
ní film.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Infotherma 2008

Nejvût‰í specializovaná topenáfiská v˘stava
Infotherma je zamûfiena na ekologické a eko-
nomické vytápûní, úspory energie a vyuÏívání
obnoviteln˘ch zdrojÛ v mal˘ch a stfiedních ob-
jektech. 14.–17. ledna se koná jiÏ 15. roãník.

Chce b˘t pfiehlídkou nejnovûj‰ích v˘robkÛ
a sluÏeb, ale také místem setkání pfiedních od-
borníkÛ, v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch pracovi‰È
a projekãních ateliérÛ. Dal‰í novinkou bude
Videofórum – festival videoklipÛ, krátk˘ch filmÛ,
videoprezentací firem a reklamních spotÛ s te-
matikou topenáfiství a úspor energií. 
Areál V˘stavi‰tû âerná louka
Moravská Ostrava
Tel.: 596 119 900, www.inforpres.cz

Celé âesko ãte dûtem 

PrestiÏního pro-
jektu pod zá‰titou
Ministerstva kultu-
ry âR a Dûtského
fondu OSN – UNI-
CEF âeské repub-
liky, v jehoÏ rámci
známé osobnosti

ãtou dûtem pohádky, se 28. 1. v Librexu od 16
hodin zúãastní i Miss Europe Monika Îídková.

Projekt Celé âesko ãte dûtem vznikl proto,
aby si spoleãnost uvûdomila, jak ohromn˘ v˘-
znam má hlasité ãtení dítûti pro jeho emocionál-
ní v˘voj a pro formování návyku ãíst si v dospû-
losti. Vûdci shodnû tvrdí, Ïe pravidelné hlasité
pfiedãítání uãí dítû jazyku a my‰lení, rozvíjí jeho
pamûÈ a obrazotvornost, obohacuje ho o vûdo-
mosti a vzory morálního chování, posiluje jeho
sebevûdomí.
DÛm knihy LIBREX
Smetanovo námûstí 8, Moravská Ostrava
Tel: 596 117 676, www.librex.cz 

Koncerty
Za jazzem do rozhlasu

V rámci VII. cyklu komorních koncertÛ
2007–2008 uvádí 16. ledna âesk˘ rozhlas ve
své koncertní síni Jazzov˘ veãer. Moderní jazz
postaven˘ na tradiãním základû vycházejícího
z mainstreamu, kter˘ má nejblíÏe ke klasické
akustické podobû, zahrají na saxofon R. Fra‰,
na bicí K. Slezák, bas P. Dvorsk˘ a na klavír
V. ·mída. Zaãátky koncertu v 19 hod.
âesk˘ rozhlas
Dr. ·merala 2, Moravská Ostrava
Tel: 596 203 111

Novoroãní koncert
v divadle

Trochu neobvykl˘ program nabízí na leto‰ní
Nov˘ rok Divadlo Antonína Dvofiáka. Místo tra-
diãního operního pfiedstavení máte tentokrát
moÏnost vyslechnout 1. ledna Novoroãní kon-
cert sestaven˘ z dûl M. A. Charpentiera,
Tilmana Susata, G. F. Händla, Adama Michny
z Otradovic, Antonína Dvofiáka, Josepha
Horowitze a Leonarda Bernsteina. Zahraje vám
je Ostrava Brass Quintet a Landek Quartet, na
bicí nástroje Rostislav Mike‰ka. Tû‰it se mÛÏe-
te i na sopranistku Evu Dfiízgovou-Jiru‰ovou.
Koncertem, kter˘ zaãíná v 16 hodin v Divadle
Antonína Dvofiáka, vás provede Jan Fi‰ar.
Divadlo Antonína Dvofiáka
Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz

Janáãkova filharmonie
zaãíná Beethovenem

Janáãkova filharmonie zahajuje lednov˘ pro-
gram Novoroãním koncertem v Domû kultury
mûsta Ostravy 4. ledna v 19 hodin. Zazní
skladby L. van Beethovena: pfiedehra Promet-
heus, Koncert pro housle, violoncello a klavír
C dur op. 56, Symfonie ã. 7 A dur op. 92. Úãin-
kují: Janáãkova filharmonie Ostrava a Theodore
Kuchar – dirigent.

10. a 11. ledna v 19 hodin pak pokraãuje
Velk˘ symfonick˘ cyklus. Na programu je:
L. van Beethoven: Konc. pro klavír a orchestr
ã. 5 Es dur op. 73 „Císafisk˘“, J. Suk: Symfonie
ã. 2 c moll op. 27 „Asrael“. Úãinkují: Piers Lane
(Anglie) – klavír, Theodore Kuchar – dirigent.

Pokud mezi va‰e oblíbené autory patfií
Antonio Vivaldi, pak byste si nemûli nechat ujít
komorní koncert 21. ledna v 19 hodin. Usly‰íte
âtvero roãních dob a dal‰í jiné skladby v po-
dání bratislavsk˘ch komorních sólistÛ.

Tím ale lednové pofiady Janáãkovy filharmo-
nie nekonãí. 21. ledna v 15 hodin uvádí
Komponovan˘ pofiad „Den hraãek“. Úãinkují:
Elena Gazdíková – soprán, Roman Buchal –
trubka, Milo‰ A. Machek – dirigent a moderátor.
31. ledna bûÏí cyklus Jeunesses Musicales,
kter˘ umoÏÀuje mlad˘m umûlcÛm zahrát si
s velk˘m orchestrem. Jejich koncertování zaãí-
ná v 18 hodin.
Janáãkova filharmonie
DKMO, 28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399, www.jfo.cz

Janáãkova konzervatofi
pfiedstaví nové kfiídlo

Janáãkova konzervatofi nabízí na 9. leden
Novoroãní koncert Studentského symfonické-
ho orchestru Janáãkovy konzervatofie a Gym-
názia v Ostravû s hosty, dirigentem bude Petr
·umník. 24. a 25. ledna (v 17 hodin) se pak
pfiedstaví taneãní oddûlení. Nejvíce se ov‰em
v‰ichni tû‰í na 29. leden, v 18.30 hod. probûh-
ne slavnostní inaugurace nového koncertní-
ho kfiídla s následn˘m klavírním koncertem.
Zvuku nového nástroje si náv‰tûvníci mohou
uÏít na druhém koncertû je‰tû i o den pozdûji.
Janáãkova konzervatofi
âeskobratrská 40, Moravská Ostrava
Tel: 596 112 007

Dûtem
Z Divadla loutek 
bude cirkusové ‰apitó 

Japonsk˘ loutkáfi, v˘tvarník a reÏisér Noriyuki
Sawa promûní Divadlo loutek v cirkusové ‰api-
tó, v nûmÏ loutka a loutkáfiské vymy‰lenosti jis-
tû potû‰í nejen nejmlad‰í diváky.

Cirkus a divadlo mají k sobû blízko i daleko.
Mají spoleãné neopakovatelné kouzlo fantazie.
V jednoduchém pfiíbûhu budou dût‰tí diváci pro-
vázet dûvãátko Maru‰ku, která jednoho dne
zvûdavû pozvedne cíp plachty, pod níÏ cirkus
právû ti‰e odpoãívá. Tajemné zvuky, veselá
muzika, barvy, svûtla a kouzla cirkusu ji obklopí
a Maru‰ka se stane jeho souãástí. Promûní se
v artistku, kouzelníka i cviãitelku dravé zvûfie. 

Premiéra bude uvedena v pátek 1. února
v 17.00 hod.

Jak ‰vec Dratviãka 
vysvobodil princeznu

Marionetové divadlo – divadélko plné loutek
ãeká 6. ledna na své nejmlad‰í publikum.
Pohádka Jak ‰vec Dratviãka vysvobodil prin-
ceznu je na ostravské scénû uvádûna poprvé
v její historii.

V˘raznou ãást tvofií hudba a písniãky, reÏisé-
rem inscenace je hostující mlad˘ polsk˘ reÏisér
Robert Drobniuch, loutky a scénu (jíÏ je velké
loutkové divadlo, které jako by vypadlo ze vzpo-
mínek nás dospûl˘ch, kdy jsme se poprvé setka-
li s nefal‰ovan˘m marionetov˘m loutkov˘m diva-
délkem), navrhla pfiední slovenská scénografka
Eva Farka‰ová. Hraje se v 10 a v 15 hodin.

Kráska a zvífie

Podle známé staré francouzské pohádky vy-
tvofiil básník Franti‰ek Hrubín dramatick˘ text,
kter˘ byl pÛvodnû urãen jedinému divadlu – pfií-
rodnímu divadlu s otáãiv˘m hledi‰tûm v parku
krumlovského zámku. Proslulé, témûfi hororové
téma je dobfie známé i ze slavn˘ch filmov˘ch
zpracování a na ostravské loutkové scénû bude
pfiedvedeno 20. ledna v 10 hodin.

Hostující slovensk˘ tvÛrãí t˘m vytvofiil velk˘
fantazijní tvar. Loutky, v˘razná, témûfi filmová
hudba Rudolfa Gériho, projekce a slovo básní-
kovo vypráví siln˘ pfiíbûh o obûtavé lásce
Krásky, která pfiekoná zlá kouzla a vysvobodí
netvora ze zakletí. Inscenace si získala nad‰e-
n˘ ohlas divákÛ ‰irokého vûkového spektra.

Dal‰í pfiedstavení:
13. 1. v 10 a 15 hod. Pinokio
27. 1. v 10 a 15 hod. O rybáfii a rybce 

Divadlo loutek, Pivovarská 15, Ostrava 1
Tel.: 596 114 884

I kdyÏ na vánoãních trzích, které pofiádal Úfiad
mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
na Masarykovû námûstí, byl Ïiv˘ betlém jen
s nûkolika málo zvífiátky, stal se vût‰ím lákad-
lem, neÏ nûkteré prodejní stánky. V pfií‰tím roce
bude rozhodnû roz‰ífien.



■ „Nejhlub‰í údolí svûta“ pfiedstaví autofii
Josef Urban a Robert Kazík 9. ledna v 16 ho-
din. Kniha je vûnována prÛzkumÛm vodákÛ
z t˘mu Denali v nejhlub‰ích kaÀonech na‰í pla-
nety, nejodlehlej‰ím a nejdivoãej‰ím místÛm na

zemi. Knihu pokfití fil-
mov˘ reÏisér Filip
Renã, kter˘ na jejím
základû natoãil nov˘
celoveãerní film „Na
vlastní nebezpeãí“.
Závûreãná kapitola
zachycuje drsné udá-
losti, které proÏili s re-
Ïisérem Renãem pfii
jedné z objevn˘ch
cest na Balkán. Jejich
skupina byla totiÏ pfie-

padena a unikala pfied ozbrojen˘m komandem
po fiece za neuvûfiitelnû dramatick˘ch skuteã-
ností. Tento motiv se také reálnû odrazil v akã-
ním dramatu Na vlastní nebezpeãí. 

■ Ostravaci v‰em – to je obrazová publikace,
kterou autofii Boris Renner a Richard Skláfi vû-
nují kaÏdému, kdo se chce nechat vtáhnout do
krás industriálního mystéria Ostravy. Besedy
a autogramiády pod názvem „Industriální turisti-
ka aneb star˘ pecafi není doma“ se 15. ledna
v 17 hodin zúãastní autofii knihy a pozvání pfii-
jali i RNDr. Luká‰ Îenat˘ – námûstek primátora
statutárního mûsta Ostravy, Jerzy Kronhold –
generální konzul PR v Ostravû, ing. Miroslav
Fojtík – fieditel Hornického muzea OKD.

■ Na zaãátku knihy KdyÏ ticho mluví Martin
Hilsk˘ prozrazuje, jaká byla jeho studia – i ta na
Oxfordu, jak˘ byl pobyt mezi umûleckou avant-
gardou v New Yorku na konci 60. let, líãí Ïivot
anglisty v letech normalizaãních a setkání s tû-
mi, jejichÏ literární díla pfiekládal, kdyÏ se po ro-
ce 1989 otevfiely hranice. Knihu autorÛ Martina
Hilského a Ludmily Korecké KdyÏ ticho mluví
pokfití 16. 1. v 16 hodin doc. Eva Mrhaãová –
dûkanka Filozofické fakulty OU, prof. Ale‰e
Svoboda – vedoucí Katedry anglistiky a ameri-
kanistiky FF OU, doc. Petr Hol˘ – Filozofická fa-
kulta Ostravské univerzity. Na autogramiádû
zazní ukázky z pfiekladÛ sonetÛ W. Shakespea-
ra v podání ãlena ãinohry NDM Jana Fi‰ara.

■ Hrdinou nejnovûj‰í knihy Stafiec a smrt spi-
sovatele a scenáristy Jifiího Stránského, zná-
mého ‰iroké vefiejnosti jako tvÛrce seriálu Zdi-
voãelá zemû, je star˘ muÏ, témûfi devadesátile-
t˘ Vilém, kter˘ byl za totality nûkolikrát vûznûn.
Minulost a osudy vûznûn˘ch kamarádÛ se v je-
ho vzpomínkách samozfiejmû objevují, ale pod-
statnû vût‰í roli hraje souãasnost – rodinné pro-
blémy, rozvod milované vnuãky Aniãky, ztrace-
né pfiátelství s nûkdej‰ím kamarádem Karlem,
nyní tchánem Vilémovy dcery. NejdÛleÏitûj‰í
osobou pro Viléma je ale jeho manÏelka Milka,
která sice uÏ pfied tfiemi lety zemfiela, ale on si
s ní pfiesto den co den povídá… Novela je osla-
vou celoÏivotní lásky a oddanosti, která nekon-
ãí ani manÏelãinou smrtí. Beseda a autogramiá-
da probûhne 22. 1. v 16 hodin.

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

Pfiedná‰ky

Autogramiády

Starodávn˘m Japonskem

Prostfiednictvím pfiedná‰ek a doprovodné vi-
deoprojekce se mÛÏete 26. ledna pfienést do
japonsk˘ch konãin. Celodenní kurs bude probí-
hat od 10 do 18 hodin. 

Pfiihlá‰ky: kaÏd˘ v‰ední den od 17 do 21 ho-
din v místû konání (ul. 28. fiíjna 8, Ostrava) ne-
bo e-mailem: ostrava@akropolis.cz.

Dal‰í pfiedná‰kou v Akropolis je Umûní réto-
riky – Pouãování jako základní nástroj v˘chovy,
umûní myslet a mluvit a tradiãní rady fieãníkÛm.
Stfieda 9. ledna v 19 hod.
Nová Akropolis, ul. 28. fiíjna 8, Ostrava
(u S˘korova mostu), www.akropolis.cz

O mezilidsk˘ch vztazích

Z mnohem ‰ir‰í perspektivy neÏ je obvyklé,
se budou vztahy probírat v Librexu 7. ledna od
16.30 hod. Dozvíte se, co mÛÏeme udûlat pro
to, abychom je pfiimûli zdravû fungovat. Pfied-
ná‰í Drahoslav Adeh âervenka – pracuje s lid-
mi více neÏ 15 let a má dlouholeté zku‰enosti
v oblasti osobního a duchovního rozvoje.

Bambini di Praga 
podle Hrabala

Tentokrát ov‰em není fieã o známém dût-
ském pûveckém sboru, ale o premiéfie nové
hry. PÛvabn˘ pfiíbûh vykutálen˘ch poji‰ÈovákÛ
a jejich pochybné kariéry, úsmûvné pfiíhody,
lásky a sny typicky „ãesk˘ch“ postaviãek, tak jak
je ve svém díle nezapomenutelnû vylíãil jeden
z na‰ich nejvût‰ích spisovatelÛ 19. ledna v 19
hodin oÏijí v Divadle Jifiího Myrona. První reprí-
zu mÛÏete vidût hned o den pozdûji v 17 hodin.

Jak je u Bohumila Hrabala zvykem, setkáte
se s mnoÏstvím postav, které jsou se sv˘m sna-
Ïením mnohdy komické, neúspû‰né, politování-
hodné, ale témûfi bez v˘jimky sympatické.
Poji‰Èováci, Ïivnostníci, naivní sleãinky, „umûlci“
i umûlci, nejrÛznûj‰í podvodníãci – tento v˘ãet
zdaleka není vyãerpávající. HrabalÛv humor
a jeho laskavé „pábení“ pfievedl pro jevi‰tû Vác-
lav N˘vlt, dramatik, filmov˘ scénárista a drama-
turg. HrabalÛv svût stále a stále pfiitahuje (kro-
mû jiÏ zmínûného laskavého humoru) také
znaãnou mírou vcítûní, ãtenáfi ãi divák získává
dojem, Ïe kaÏdá z postav a postaviãek je mu
blízká a je hodna jeho pozornosti. Bohumil
Hrabal zkrátka znal lidské touhy, vá‰nû i sla-
bÛstky jako málokdo. Jako reÏisér mu bude se-
kundovat umûleck˘ ‰éf ãinohry Janusz Klimsza. 
Dal‰í pfiedstavení: 23. 1. 2008 v 19.00 hod.,
30. 1. 2008 v 19.00 hod.
Divadlo Jifiího Myrona
âsl. legií 12, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz

ARIADNE AUF NAXOS

Premiérové nastudování opery Richarda
Strausse uvede v nûmeckém originále Divadlo
Antonína Dvofiáka 26. 1. v 19.00 hodin a o den
pozdûji v 17.00 hodin. 

PÛvabná komorní opera o jednom dûjství
s pfiedehrou, která vychází z diváky i divadelní-
ky oblíbeného principu „hry ve hfie“ – zde „ope-
ry v opefie“. Zábavn˘ pfiíbûh o zbohatlíkovi, kte-
r˘ se ve svém domácím divadle rozhodne uvést
operu, okouzlil diváky uÏ pfii vídeÀské premiéfie
v roce 1916. Primadony (role Zerbinetty je po-
vaÏována za nejtûÏ‰í v oboru koloraturního so-
pránu), skladatelé, pfiedpremiérová nervozita
a „opravdová opera“ se objeví na jevi‰ti Národ-
ního divadla moravskoslezského teprve podru-
hé. Dirigují Oliver Dohnányi a Mgr. Jan ·rubafi.
Divadlo Antonína Dvofiáka
Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www. ndm.cz

Goldbergovské variace

Premiéru komedie Georga Taboriho o stvofie-
ní a umuãení naplánovala Komorní scéna Aréna
na 5. ledna v 18.30 hod.

Goldbergovské variace jsou hrou o stvofiení
svûta a ãlovûka a souãasnû o tvofiení divadelní
inscenace. Hra nemá stavbu klasického drama-
tu, jsou to právû ony hravé variace – jak˘si in-
telektuální kabaret, nesmírnû vtipn˘ a provoka-
tivní dialog s biblí a Ïidovsk˘mi i kfiesÈansk˘mi
mysliteli napfiíã staletími, ve kterém se hofice
obráÏí zku‰enost ãlovûka 20. století a jehoÏ
smyslem je podpofiit i dialog mezi lidmi rozdíl-
n˘ch ras i vyznání, dialog bez ideologick˘ch
schémat a pfiedsudkÛ, a dobrat se spoleãnû
vzájemného poznání a pochopení.

Dal‰í pfiedstavení: 7. 1., 15. 1, 23. 1.

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

Premiéry

Divadlo
Derniéra Ïárlivosti

Témûfi rok se odehrával na jevi‰ti Divadla
Antonína Dvofiáka tragick˘ pfiíbûh Ïárlivosti uro-
zeného moufienína Othella, kter˘ se zamiloval
do dcery vlivného senátora Desdemony. Baletní

lyrické drama podle Williama Shakespeara
v choreografii Jozefa Sabovãíka, kter˘ jiÏ
v Ostravû vytvofiil úspû‰né inscenace Anna
Karenina, Ma‰karáda, Carmen i nejnovûj‰í ba-
letní premiéru Spartaka se bude 5. ledna hrát
v Divadle Antonína Dvofiáka naposledy.
Divadlo Antonína Dvofiáka
Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz

âtyfii vraÏdy staãí, 
drahou‰ku 

Divadlo Petra Bezruãe rozjede na svém jevi‰-
ti 9. a 23. ledna bláznivou situaãní komedii po-
dle stejnojmenného ãeského filmu. 

Dvû gang-
sterské ban-
dy usilují u-
loupit ‰ek na
milión dola-
rÛ, kter˘ pfie-
váÏí jist˘ Ja-
mes Porter.
Do loupeÏ-
nické hry je

vtaÏen nic netu‰ící uãitel Georg Camel, snaÏící se
upoutat pozornost sv˘ch ÏákÛ, ktefií v‰ak dávají
pfiednost pokleslému komiksovému seriálu. Zni-
ãehonic se ov‰em kolem nebohého uãitele zaã-
nou zbûsile kupit mrtvá tûla a v jeho bytû se ob-
jevují neãekané náv‰tûvy podivn˘ch individuí… 

V pÛvodním scénáfii do sebe zapadají v‰ech-
na koleãka, Ïádn˘ motiv ãi epizodní postava ne-
jsou v pfiíbûhu samoúãelnû. JenomÏe, jak upra-
vit scénáfi s padesáti ‰esti postavami pro potfie-
by souboru disponujícího deseti herci? 

Vûfite – nevûfite, ale Bezruãi zvolili variantu
opaãnou – pokusili se vytvofiit pro jednotlivé ak-
téry jakési univerzální figury, které procházejí
dûjem a vû‰í na své tûlo dal‰í a dal‰í pfievle-
ky…A tak je‰tû pár postav pfiipsali! Zaãátky
pfiedstavení jsou ve 20 hodin.
Divadlo Petra Bezruãe
Tfiída 28. fiíjna 120, Ostrava
Tel.: 596 618 363, www.bezruci.cz

Noc Tribádek konãí

UÏ jen 8. a 11. ledna máte moÏnost nav‰tívit
v Komorní scénû Aréna pfiedstavení Noc
Tribádek. Derniéra probûhne 4. února.

Drama souãasného ‰védského literáta Per
Olova Enquista o problémech, které ve vztazích
proÏíváme v‰ichni, je dal‰ím z jeho pseudo-
dokumentárních her popisující Ïivoty slavn˘ch.
Je‰itn˘ Ïárlivec, excentrická alkoholiãka a man-
Ïelka hereãka aneb rodinn˘ Ïivot Augusta
Strindberga. Pro Noc Tribádek je unikátní i fakt,
Ïe postavy se ve skuteãnosti nikdy nesetkaly
Komorní scéna Aréna
28. fiíjna 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz VernisáÏ

·ain Ginottová
„Na poãátku“

8. ledna v 16 hodin zahájí pfiední ãesk˘ foto-
graf Jindfiich ·treit vernisáÏ fotografií ·ain
Ginottové (narozena v Jeruzalémû 1958). Je
pÛvodní profesí bioloÏka, fotografovat zaãala
pro izraelskou správu pfiírodních rezervací, po-
zdûji se vûnovala také fotografii umûlecké. 

V˘stava „Na poãátku“ je v mnohém inspirová-
na Biblí, pfiedev‰ím pfiíbûhem stvofiení (zde se
Ginottová vrací ke svému centrálnímu tématu
pfiírody a jejího vztahu k ãlovûku), ale i Ïidov-
sk˘mi dûjinami a biblick˘mi proroctvími o konci
dnÛ. Fotografie jsou doprovázeny biblick˘mi
ver‰i. Na vernisáÏi zahraje soubor ADASH
(Ostravská univerzita).

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

Starosta pokfitil knihu
âe‰i na K2

Pfied pouh˘mi pûti mûsíci vystoupil na
proslulou himálajskou horu K2 horolezec
Libor Uher, jeden z devíti ãlenÛ expedice
Czech Mountaineering expedition K2 Ostra-
va 2007, v jejímÏ ãele byl Leopold Sulovsk˘,
kter˘ je rovnûÏ ãlenem zastupitelstva mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz.
13. prosince byla starostou Miroslavem
Svozilem pokfitûna kniha pojednávající o do-
saÏení vrcholu jedné z nejobávanûj‰ích hor
svûta. Jmenuje se âe‰i na K2.

Kniha má 120 stran a Sulovsk˘ se na ní podí-
lel s Josefem Albrechtem. Je z velké ãásti slo-
Ïena z fotografií a vhodnû doplnûna texty. Ing.
Leopoldu Sulovskému se kniha, i pfies doslova
‰ibeniãní termín vydání, líbí. „Povedla se, stejnû
jako celá v˘prava,“ poznamenal lakonicky. 

âeskému horolezci se povedlo zdolat vrchol
K2 po dlouh˘ch jednadvaceti letech. Na tuto ho-
ru hor vysokou 8 611 metrÛ vystoupil naposledy
Josef Rakoncaj. Stejnû jako Uher vylezl na K2
bez pouÏití kyslíku. 

K2 se nachází v pohofií Karakorum na hrani-
cích Pakistánu a âíny v oblasti ledovce Baltoro.
Jméno pohofií Karakorum v pfiekladu znamená
âerná suÈ nebo Moréna a je odvozeno od stej-
nojmenného prÛsmyku, kter˘ spojuje Leh, hlav-
ní mûsto Ladaku, s ãínskou provincií Sinkiang. 

K2 je mezi horolezci povaÏována za velkou
v˘zvu. Vrchol je zhruba o 240 metrÛ niÏ‰í neÏ
Mount Everest, ale mnohem strmûj‰í. Lidská
noha poprvé vystoupala na K2 v roce 1954. 

Starosta Svozil gratuluje horolezci Leopoldu „Poldovi“ Sulovskému ke krásné kníÏce. Blahopfiál
i Radek PastrÀák ze skupiny BUTY, zcela vpravo pokofiitel K2 Libor Uher. Kniha je k dostání ve
v‰ech knihkupectvích.
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V˘stavy
Stiborovy akty a portréty

Fotograf Miroslav Stibor se letos doÏil osm-
desát˘ch narozenin. V Galerii Opera, která se
nachází v Divadle Jifiího Myrona (âs. legií 14),
jsou k vidûní vÏdy hodinu pfied pfiedstavením –
a to aÏ do 23. ledna – jeho fotografie z let

1960–1970, pfiedev‰ím akty a nûkolik portrétÛ.
Stibor v˘stavu chápe i jako rozlouãení se svou
pedagogickou kariérou, naposled na Institutu
tvÛrãí fotografie Slezské univerzity v Ostravû.
Jako autor nûkolika fotografick˘ch pfiíruãek
a uãitel cel˘ch generací fotografÛ se doãkal mi-
mofiádného ocenûní – je po nûm pojmenována
v Olomouci i umûlecká ‰kola.

Stibor fotografoval ve svém olomouckém ate-
liéru Ïenské akty uÏ pfied více neÏ pÛlstoletím
a byl taky jeden z prvních, kdo je doma (s pro-
blémy) a v cizinû (s obdivem) vystavoval. Na Ïe-
nu a její tûlo se dívá jako na v˘tvarn˘ objekt. Dá
se pfiedpokládat, Ïe neÏ stiskl spou‰È fotoapará-
tu, mûl nûkolik skic… Je to staromódní ateliérov˘
fotograf, ale na tom není ani ‰petka odsouzení.
V ãase, kdy nahé lidské tûlo na nás shlíÏí dennû
ve stovkách magazínÛ, bilboardÛ ãi klipÛ, jsou ve
srovnání s nimi Stiborovy akty jako antické fiecké
sochy. Ostatnû ty fotografoval také.

Je‰tû jedna drobnost zaujala na vernisáÏi
13. prosince – potvrzuje se, Ïe Ostrava se stá-
vá multinárodním a multirasov˘m mûstem.
Automobilka Hyundai a call centrum v adminis-
trativním parku Orchard group na Hornopolní
ulici pfiivedly do v˘stavních síní a na koncerty ji-
né tváfie. (va)
Galerie Opera, Divadlo Jifiího Myrona
âsl. legií 12, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 272

Viridian: Klub aktivních
pfiátel v˘tvarného umûní

Pfiíznivci a úãastníci v˘tvarn˘ch kurzÛ
Galerie Viridian si letos pfiipomnûli 10. v˘ro-
ãí ãinnosti. Jak˘ byl jubilejní rok? Odpovídá
iniciátorka tohoto zdafiilého projektu Elen
Thiemlová:

Mûli jsme spoustu opravdu hezk˘ch akcí, kte-
ré mûly ohlas i u ‰iroké vefiejnosti – dokonce
i âeská televize pfiijela natoãit reportáÏ, která
pak byla vysílána v pofiadu Kultura.cz.

Z v˘znamnûj‰ích akcí uvedu v˘stavy Anny
Borské, Johna Najta, ZdeÀka Telafiíka, ZdeÀka
Burdka a Karly Dorazilové. Velk˘m záÏitkem
byly lekce s Ludvíkem Kuncem – o kresbû zví-
fiat, o monotypu atd. V dobû prázdnin jsme mû-
li nádhern˘ plenér v Kunãicích pod Ondfiejní-
kem. Viridian mûl také v˘roãní v˘stavy ke své-
mu 10. v˘roãí zaloÏení ve vestibulu Nové radni-
ce a v Kulturním domû K-Trio v HrabÛvce. Vy-
stavujeme také v Kulturním domû mûsta
Ostravy.

Patrnû nejkrásnûj‰í leto‰ní akcí byla ãervnová
druhá mobilní v˘stava Viridianu, které pfiedchá-
zelo spoleãné ‰ití malífisk˘ch halen a baretÛ.
Ná‰ ateliér se promûnil v ‰icí dílnu i na podzim,
kdy jsme zase spoleãnû vyrábûli masky a lam-
piony na lampionov˘ prÛvod v maskách. Poda-
fiilo se nám vyrobit 15metrovou housenku, která
se stala hvûzdou lampionového prÛvodu.

Velkou radost nám také udûlali ti kurzisté, kte-
fií úspû‰nû obstáli u talentov˘ch zkou‰ek na
umûlecké vysoké ‰koly a na fakulty architektury. 

A co v roce 2008? Na co se uÏ teì mÛÏe-
me tû‰it?

Kromû plánovan˘ch v˘stav Davida Johanide-
se, Miroslava Ko‰Èála ãi Luìka Koneãného bu-
de ve Viridianu probíhat i akce „Bfiezen s Pet-
rem Sedlíkem“. Tento znám˘ malífi a grafik,

Na závûr roku jsme se mohli ve Viridianu potû-
‰it v˘stavou „Kráska a zvífie podruhé“ Ludvíka
Kunce a návrháfiky Jitky Stauder (jedné z prv-
ních kurzistek Viridianu).

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Obrazy Pavla Rudolfa 
a Tomá‰e Hlaviny

10. 1.–15. 2. 2008. Oba umûlci rozvíjejí kon-
ceptuální zpÛsob práce. Pavel Rudolf bude vy-
stavovat obrazy, které zachovávají urãitá pravi-
dla, není to ale ãist˘ konstruktivismus, spí‰ de-
monstrace my‰lenkov˘ch procesÛ. O generaci
mlad‰í Tomá‰ Hlavina hrav˘m zpÛsobem pfie-
hodnocuje nalezené objekty, do kter˘ch vkládá
celou ‰kálu v˘znamÛ, odkazÛ, metafor a dokon-
ce filozofick˘ch paralel. Kurátory v˘stavy jsou
PhDr. Jifií Valoch a Ing. Milan Weber.

Plán na rok 2008
21. 2.–28. 3. – Josef Bolf (1971)
3. 4.–9. 5. – Vladimír Skrepl (1953)
12. 5.–30. 5. – Diplomové práce studentÛ v˘-
tvarn˘ch oborÛ fakulty umûní Ostravské univer-
zity
5. 6.–25. 7. – Zbynûk Sedleck˘ (1976)
21. 8.–26. 9. – Barbora Klímová (1977)
2. 10.–7. 11. – Jan Pi‰tûk (1961)
13. 11.–31. 12. – Marius Kotrba (1959)

Discipuli – kopisté
z Hladnova

V úter˘ 22. ledna v 17.00 hod. bude zaháje-
na jiÏ 6. v˘stava Discipuli ve V˘stavních prosto-
rách Sokolská 26. Studenti Gymnázia Hladnov
zde mají úÏasnou pfiíleÏitost pfiedstavit své v˘-
tvarné práce ‰iroké vefiejnosti jiÏ od roku 2000. 

Pfiede‰lé v˘stavy byly zamûfieny na kresbu
a drátûn˘ objekt, lidskou hlavu, krajinu a mûsto,
abstrakci, land art. Leto‰ní, v pofiadí ‰está v˘-
stava, má název Discipuli – kopisté z Hladnova
a v jejím rámci se studenti snaÏili napodobit dí-
la svûtoznám˘ch malífiÛ. Obrazy si studenti vy-
bírali dle svého vlastního uváÏení a po dohodû
s vyuãující PhDr. Alenou Lacinovou. „Nebyl to
zcela jednoduch˘ úkol a nejtûÏ‰í zfiejmû bylo
namíchat barvy. Cílem v‰ak nebylo vytvofiit
pfiesnou kopii, ale nauãit se vnímat prostor, tva-
ry, barvy… Práce byla nároãná a trvala mnoho
hodin.“

V˘sledek máte moÏnost shlédnout a posoudit
jiÏ sami na v˘stavû Discipuli a to do 15. února.

Mladé „umûní ulice“

V˘tvarnice AneÏka Ho‰ková a její norsk˘ host
Anders Gronlien vystavují do 20. ledna v os-
travské Fiducii. 

I pfiesto, Ïe díla AneÏky Ho‰kové (*1982)
a obrazy jejího (moÏná známûj‰ího) bratra
Jakuba, pÛsobí jako vnitfinû neoddûlitelné spoji-
té nádoby, dá se její dílo pfiedev‰ím díky v˘raz-
né a osobitû plo‰nû pÛsobící stylizovanosti bez
problémÛ jednodu‰e identifikovat. Ho‰ková kro-
mû komiksu ãerpá z fashion designu, symboliky
tattoo, indie-music estetiky, cartoon filmÛ, pun-
ku apod. Na obraze pfiísnûji dodrÏuje pfiechody
barevn˘ch ploch, které lemuje souvislou „ho‰-
kovskou“ linií. 

Její norsk˘ host Anders Gronlien (*1979) ve
sv˘ch silnû graficky pÛsobících kompozicích za-
chází s obdobn˘mi rekvizitami mnohem stfiíd-
mûji. 
Fiducia – antikvariát a galerie
NádraÏní 30, Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tel.: 596 117 312

bude mít ve Veãerní galerii Viridian v˘stavu
s názvem „KfiíÏová cesta“ a zároveÀ bude po
ãtyfii bfieznové pondûlky vést v˘uku na hodi-
nách veãerního aktu.

Zaãátkem roku bude Viridian vystavovat také
v budovû Krajského úfiadu, o na‰e práce proje-
vují zájem i dal‰í v˘stavní sínû, pfiesnûj‰í termí-
ny v˘stav budou uvedeny na na‰ich stránkách
www.viridian.cz. V letních mûsících se budete
moci tû‰it na na‰i tfietí mobilní v˘stavu, na v˘le-
ty do krajiny a prázdninov˘ kurz kresby. Jako
kaÏd˘ rok i v roce 2008 plánujeme lampionov˘
prÛvod v maskách.

Existuje je‰tû moÏnost pro ty, ktefií si chtûjí
„na stará kolena“ splnit si svÛj sen malovat
v ateliéru a mít profesionálního rádce? 

Zaãínáme s dopoledními kurzy. Otevírá se tak
dal‰í ‰ance hlavnû pro dfiíve narozené zájemce
zdokonalit se v kresbû ãi malbû a splnit si tak
svÛj sen, na kter˘ dfiíve nena‰li ãas. Momentál-
nû jsou v‰echny odpolední kurzy beznadûjnû
plné, proto doporuãujeme v‰em zájemcÛm, aby
si vãas podali pfiihlá‰ku na ‰kolní rok
2008/2009. (da)

V Ostravském muzeu

V Ostravském muzeu si mÛÏete vybrat (kro-
mû stál˘ch sbírek) hned ze tfií aktuálních akcí.
Do 15. 1. je k vidûní v˘stava Rysunki saty-
ryczne. 

Po krátké vánoãní pauze bude od 10. ledna
do 28. 2. pokraãovat expozice Divadlo Antoní-
na Dvofiáka v promûnách doby a umûlec-
k˘ch souborÛ. Ke krátkému pfieru‰ení v˘stavy
do‰lo jen kvÛli jejímu pfiesunu do jin˘ch prostor. 

Na její místo se totiÏ nastûhovala v˘stava
Fenomén Vítkovice, která prostfiednictvím mo-
delÛ a fotografií v˘znamn˘ch v˘robkÛ vznikl˘ch
v minulosti i zcela nedávno bude do konce
bfiezna prezentovat alespoÀ ãást v˘robního
sortimentu spoleãnosti Vítkovice. 
Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 123 760, 597 578 450
www.ostrmuz.cz

Dal‰í v˘stavy

■ V˘stava poklady starého umûní bude pfiístup-
ná do 27. ãervna. Jde o souãást sbírky Galerie
v˘tvarného umûní v Ostravû. Jména Aachen,
Cranach, Crespi, Dürer, Fetti, Goya, Hollar,
Rembrandt, Teniers, Tiepolo a dal‰í jsou dosta-
teãn˘m lákadlem. Pfiedstavovan˘ v˘bûr se sna-
Ïí co moÏná nejplastiãtûji mapovat období vy-
mezené lety 1500 aÏ 1800. 
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû
DÛm umûní, Jureãkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566

■ Od chrámÛ po dispeãinky se jmenuje v˘bûr
z díla Václava Vrby v Galerii 7 do 11. 1. Autor
je tvÛrcem 200 interiérÛ, napfi. sv. Host˘n,
chrám BoÏského Spasitele Ostrava, Bludov
a dal‰í. 
Galerie 7, Chelãického 7, Moravská Ostrava
Tel.: 596 121 937

■ 18. ledna konãí v˘stava prací Romana
Franty âím víc, tím líp. Nahradí ji v˘stava ob-
razÛ Ivany ·tanclové, která potrvá do konce
února. 
Galerie Beseda
Jureãkova 18, Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tel: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz

■ Ve vestibulu Domu kultury mûsta Ostravy
a v jeho Galerii Gaudeamus po cel˘ leden zpfií-
jemní chvíle ãekání na jiné programy expozice
Malujeme pro radost, malujeme pro Vás, ma-
lujeme srdcem. Vystavuje mgr. Anna Hajná se
sv˘mi Ïáky.
Galerie Gaudeamus – DÛm kultury mûsta
Ostravy, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111

■ Tamara âerná – Fotografie od 4. 1. do 4. 2. 
Galerie Thálie, Divadlo Antonína Dvofiáka
Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www. ndm.cz

■ Marie Blabolilová – obrazy, grafiky od
9. ledna do 20. února 2008.
Galerie Magna 
Bieblova 3, Moravská Ostrava
Tel.: 596 112 839

■ Vladimíra ·rámková – batika, 8. 1. aÏ 10. 3.
Galerie Na chodbû pfii Z· Gajdo‰ova,
Ostrava, tel.: 596 627 610
www.volny.cz/zsogajdosova

■ V. Sláma – Klauni a stra‰id˘lka do 15. 1.
Galerie S, NádraÏní 104, Moravská Ostrava
Tel: 596 124 812

■ Taras Ku‰ãynsk˘ (1932–1983) – fotografie
do 31. ledna 
V˘tvarné centrum CHAGALL, Autorská síÀ
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel: 596 124 344, www.chagall.cz 

■ Prodejní v˘stava obrazÛ, keramiky, tapi-
sérií, ‰perkÛ
GALERIE D. ART
Tyr‰ova 14, Mor. Ostrava, tel.: 596 111 664
Po–Pá 10.00–18.00 • So 9.00–12.00

■ Prodejní v˘stava uÏitého umûní, obrazÛ,
grafiky, keramiky, ‰perkÛ, skla, art-protis
GALERIE BLONDEL, Husovo nám. 6, 
Mor. Ostrava, tel.: 596 110 595
Po–Pá 10.00–13.00 • 14.00–18.00

■ AVIGNONSKÉ SLEâNY (A. Sládek, V. Jirá-
nek, E. Ovãáãek, M. Chabera a dal‰í) 
GALERIE LA FEMME, Reální 4, 
Moravská Ostrava tel.: 775 775 010
Po–Pá 10.00–18.00 • So 10.00–13.00

■ Lenka Bûláková: Ve svûtû andûlÛ – v˘sta-
va keramick˘ch so‰ek do 15. 1. 
Apatyka, NádraÏní 33, (za Stodolní ul.)
Moravská Ostrava
Po–ât 9.00–18.00, Pá 9.00–17.00 

Jan ·er˘ch 
v Galerii kresby Minikino

Lednová v˘stava v Galerii kresby Minikino
pfiedstavuje soubor kreseb Abigail. Autorem je
praÏsk˘ v˘tvarník Jan ·er˘ch (35), ãlen dnes jiÏ
zaniklé v˘tvarné skupiny BJ (Bezhlav˘ jezdec –
spolu s Josefem Bolfem, Jánem Manãu‰kou
a Tomá‰em VaÀkem), která se koncem 90. let
pokusila o novou syntézu konceptu a klasické
techniky v ãeském vizuálním umûní, které docílila
pfiekvapivû jednoduch˘mi v˘tvarn˘mi prostfiedky.

Jan ·er˘ch, absolvent Akademie v˘tvarn˘ch
umûní v Praze, nevystavuje v Ostravû poprvé.
Pamatuje napfiíklad heroické doby Antikvariátu
a galerie âern˘ pavouk (Ozzy, 2000) ãi Galerie
761 (BLA, 2003). Souãasná v˘stava kreseb
v Minikinû je zaloÏena na jménech protagonis-
tÛ, vybran˘ch ze synopse filmu Blade: Trinity.
Jan ·er˘ch k tomu dodává: „ZmiÀovan˘ film
jsem nikdy nevidûl, nûkteré postavy bych si
zfiejmû mûl vybavit z pfiedcházejících dílÛ série,
popravdû ale nemám nejmen‰í potuchy, kdo je
kdo. Moje selektivní pamûÈ pracuje v tomto pfií-
padû zcela neúprosnû a poskytuje mi tak pro-
stor pro vytváfiení alternativní vizuální podoby.“
Zahájení je 3. 1. 2008 v 18 hod. Trvá aÏ do
6. 2. 2008.
Abigail, Galerie kresby Minikino
Kostelní ul. 3, Ostrava

Aktuální informace vãetnû fotografií 

z Moravské Ostravy a Pfiívozu 

najdete na

www.moap.cz

Souãástí v˘stavy o divadle Antonína Dvofiáka
jsou i kost˘my, které dokreslují atmosféru sta-
r˘ch divadelních inscenací.
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kam v centru

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.

9. 1. v 19. 00 hod. Ostrava Dixie Band.
Dixieland.

10. 1. Drive Wave. Jazz.
11. 1. Piáno band & hosté. Svûtové ever-

greeny.
16. 1. Pianothéka Richarda Pogody. Zazní

písnû J. Voskovce, J. Wericha, J. JeÏka, J. ·lit-
ra, J. Suchého.

17. 1. The Gizd Q. Jazz.

17. 1. ve 20.00 hod. Ladí Neladí. Koncert
v klubu Fabric. Natáãí âT studio Ostrava.

18. 1. Fermata (SK). Koncert slovenské le-
gendární kapely.

20. 1. v 19.30 hod. Jarek Nohavica. Kon-
cert pouze na stání v klubu Fabric.

22. 1. Pepa Streichl na palubû s… Justin
Lavash (GB), britsk˘ písniãkáfi.

23. 1. Stanley’s Dixie Street Band. Dixie-
land.

24. 1. v 19.30 hod. Jarek Nohavica. Charita-
tivní koncert.

28. 1. v 19.00 hod. LR Cosmetic Big Band
Edy ·urmana. Swing.

29. 1. Joe After Trio. Jazz.
30. 1. Nadace. Koncert ostravské kapely „za

dobré vysvûdãení“.
31. 1. Boris Band Combination. Jazz.

Klub Parník 2007–2008

Za Klub Parník chceme podûkovat v‰em na-
‰im náv‰tûvníkÛm, ktefií si k nám v roce 2007 na-
‰li cestu a vybrali si z nabídky koncertÛ, kterou se
snaÏíme nadále obohacovat o nové projekty. 

Mapovali jsem opût turné ãeské a slovenské
klubové scény, probûhlo u nás mnoho neod-
mysliteln˘ch koncertÛ jako: Vladimír Mi‰ík &
ETC, Peter Lipa & band, Radim Hladík s Blue
Effectem, Laco Deczi s Celulou New York a ji-
n˘ch. Nedílnou souãástí dramaturgie Parníku
byla, je a nadále bude jazzová hudba, tento
men‰inov˘ Ïánr má z na‰í strany velkou podpo-
ru a proto jsme se mohli potkávat na pravidel-
n˘ch jazzov˘ch veãerech Borise Urbánka, kaÏ-
d˘ mûsíc vyprodan˘ch koncertech LR Cosmetic
Big Bandu Edy ·urmana a na mnoha dal‰ích
koncertech kapel hrajících tento Ïánr z celé re-
publiky. Velice nás tû‰í stoupající zájem
o Festival Ostrava Jazz Night, ve kterém se
snaÏíme nabídnout koncerty svûtov˘ch jazzo-
v˘ch osobností, vyráÏejících na koncertní turné
po Evropû. Tento festival by mûl b˘t také lákad-
lem i v roce 2008, v jarní ãásti se pfiedstaví tyto
kapely: Yellowjackets – jedna z nejv˘znamnûj-
‰ích moderních jazzov˘ch kapel, která v minu-
lém roce oslavila jiÏ 25 let své existence. Po
loÀském úspû‰ném koncertu se do Parníku
opût vrátí Michael Landau group. V kvûtnu pfii-
jede Mike Stern se svou asi nejlep‰í sestavou,
kde za bicí usedne Dave Weckl, na basu bude
hrát Anthony Jackson a na saxofony Bob
Franchescini. Dal‰í koncert bude neménû
hvûzdnû obsazen, basista Chris Minh Doky
vystoupí spoleãnû s charismatick˘m kytaristou
Hiram Bullockem, Ricky Peterson u piána
a za bicí usedne Keith Carlock. 

V roce 2008 se mÛÏete také tû‰it na koncerty
RadÛzy, Jarka Nohavici, Michala Pavlíãka
s Bárou Basikovou, Kamila Stfiihavku, na pro-
jekt Pepy Streichla s hosty, skupiny Koa, T4,
-123 min, Blue Effect s Matadors a mnoho dal-
‰ích, staãí jen pravidelnû nahlíÏet na www.klub-
parnik.cz, aÈ vám nûco neuteãe.

Pavel Giertl & Jakub Veleck˘
Parník team

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.

POZOR ZMùNA:
zaãátky pfiedstavení pouze v 19.00 hodin.

2.–4. 1. Vá‰eÀ a cit (Vel. Brit/USA 2007)
Vá‰niv˘ milostn˘ pfiíbûh o skuteãném setkání
mladé Jane Austenové a Toma Lefroye, jeÏ
pravdûpodobnû inspiroval její nejvût‰í romány.
V titulních rolích: Anne Hathaway a James
McAvoy.

5.–7. 1. Kurz negativního my‰lení (Norsko
2006) âerná komedie o tom, jak vzdorovat inva-
liditû. Scénáfi a reÏie: Bärd Breien.

9.–11. 1. Kauza CIA (USA 2006) V reÏii
Roberta De Nira vznikl jedineãn˘ film zachycují-
cí atmosféru strachu a paranoi, která panuje
v tajn˘ch sluÏbách.

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

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

7. 1. ·tûrkovna music open 2007. V˘stava
fotografií Petra Hlubka.

7. 1. v 18.00 hod. âínou a Tibetem do
Indie. Cestopisná pfiedná‰ka Libora Bednáfie.
Ve spolupráci s CK Adventura.

8. 1. v 18.00 hod. Otevfiená radnice Morav-
ské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné setkávání
obãanÛ s vedením radnice na téma: Budouc-
nost Farské zahrady.

10. 1. 18.00 hod. Flanelová nûha v Atlanti-
ku. Luká‰ Bárta vyprovází do svûta svou bás-
nickou sbírku. Komponovan˘ veãer s literaturou
a hudbou. Ze sbírky Flanelová nûha a románu
PrÛvodci ãtou Jana Balcarová a Luká‰ Bárta.
Hudební libování zprostfiedkují Ondra Hrbáã,
Tomá‰ Uvíra, Filip Lombart. Exkluzivní hosté
veãera: básnífika a prozaiãka Lydie Romanská-
Lidmilová, písniãkáfi a v‰estrann˘ muzikant
MíÈa Dostál. Kfititelnice a literárního poÏehnání
se chopí… nûkdo z nich… âerstvû poÏehnanou
knihu Flanelová nûha si mohou náv‰tûvníci za-
koupit za mimofiádnû nízkou cenu pfiímo bûhem
veãera. Celé poetické setkání zakonãí autogra-
miáda.

15. 1. v 17.00 hod. Ezoterika a dispoziãní
prognostika. Pfiedná‰ka Ing. Marie Boháãové
a GraÏyny Veselé. Ve spolupráci se spoleãnos-
tí Noetis.

17. 1. v 18.00 hod. Echo Ostrava-Picture
2007. Projekce vybran˘ch filmÛ z Mezinárod-
ního festivalu studentsk˘ch filmÛ Ostrava-Pictu-
re, kter˘ probûhl v Trenãínû a Ostravû v listopa-
du 2007.

22. 1. v 18.00 hod. Lucie Bublavá a Jan
Dospiva. Folk s obãasn˘mi v˘lety do okolních
ÏánrÛ.

23. 1. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch s primátorem Statutárního
mûsta Ostravy ing. Petrem Kajnarem na téma:
Jak se Ïije seniorÛm.

23. 1.v 19.00 hod. Veãer studentského di-
vadla aneb Ani ve zkou‰kovém období neza-
hálíme. Prezentace v˘sledkÛ práce v seminá-
fiích dramatické v˘chovy a amatérského diva-
delního souboru studentÛ a jiÏ nestudentÛ
PdF OU.

24. 1. v 18.00 hod. Patagonie – Ïula, led
a vítr. Cestopisná pfiedná‰ka Ivo Petra.

28. 1. v 18.00 hod. Îivot v kavárnû. Diva-
delní studie kavárensk˘ch t˘pkÛ. Úãinkuje
Divadelní studio pfii klubu Atlantik.

31. 1. v 18.00 hod. Budoucnost mÛÏe znát
kaÏd˘. Pfiedná‰ka o dispoziãní prognostice. Ve
spolupráci se spoleãností Noetis 

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

12.–14. 1. Inland Empire (USA/Fr/Pol. 2006)
Poslední snímek kultovního reÏiséra Davida
Lynche. Îivotní osudy hereãky Nikki Grace se
zaãínají podobat její roli ve fiktivnímu filmu, kte-
r˘ právû natáãí.

16.–18. 1. Neznámá (Itálie 2006) Oscarov˘ re-
Ïisér Giuseppe Tornatore vypráví pfiíbûh mladé
Ukrajinky, která chce Ïít a pracovat v Itálii, av‰ak
nemÛÏe se zbavit temné minulosti. Film získal
pût prestiÏních cen Itálie David di Donatello.

19.–21. 1. Hrdinové a zbabûlci (USA 2007)
Robert Redford, Meryl Streepová a Tom Cruise
v politickém thrilleru pfiibliÏující válku v Afghá-
nistánu z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu.

23.–28. 1. Once (Irsko 2006) Pfiíbûh o pouliã-
ním hudebníkovi a emigrantce, ktefií se do sebe
zamilují v t˘dnu nabitém událostmi, kdy pí‰í,
zkou‰í a nahrávají fiadu písní. Hrají: Glen Han-
sard a Markéta Irglová.

30. 1.–1. 2. Královna AlÏbûta: Zlat˘ vûk
(Velká Británie 2007) Cate Blanchettová v titul-
ní roli vrcholné vlády královny AlÏbûty v druhé
polovinû 16. století. 

FILMOV¯ KLUB

8. 1. MÛj vÛdce: Skuteãnû skuteãná sku-
teãnost o Adolfu Hitlerovi (Nûmecko 2007)
Osobitû pojatá tragikomedie scénáristy a reÏi-
séra Dani Leviho, v níÏ je vÛdce pojat jako ko-
mická bizarní figurka.

15. 1. Persepolis (Francie 2007) Animovan˘
snímek podle „prvního a nejlep‰ího“ íránského
comicsu v‰ech dob a vypráví o dospívání v ãer-
ném ‰átku v muslimské totality. ReÏie: Marjane
Satrapi.

22. 1. Chladn˘ ráj (·v˘carsko 1986) Film reÏi-
séra Bernarda ·afafiíka o emigraci, lásce a ztra-
cen˘ch iluzí na pozadí studeného blahobytu.

29. 1. Tristram Shandy (Vel. Británie 2005)
Îivot a názory blahorodého Tristrama Shandy-
ho od pastora Laurence Sternea poslouÏil jako
originální inspirace pro jednu z nejlep‰ích brit-
sk˘ch komedií souãasnosti.

HRAJEME PRO DùTI 
soboty a nedûle od 16.00 hodin

5.–6. 1. Rattaouille (USA, 2007) Krysák
Remy sní o tom, Ïe se stane vyhlá‰en˘m ku-
chafiem v pafiíÏské pûtihvûzdiãkové restauraci.

12.–13. 1. Garfield 2 (USA, 2006) Dal‰í pfií-
bûhy oblíbeného kocoura.

19.–20. 1. Dvanáct mûsíãkÛ (âR) Pásmo
animov. pohádek na motivy zimních pfiíbûhÛ.

26.–27. 1. âarodûjné pohádky (âR) Pásmo
animov. pohádek pln˘ch kouzel a ãarování.

Kulturní zafiízení
Gama

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

2., 9., 16., 23. a 30. 1. v 17.00 hod. Sport
v akci! Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

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

8. a 9. 1. v 9.00 a 10.30 hod. Kriminalita
mládeÏe. Nejãastûj‰í trestné ãiny mladistv˘ch.

15. a 24. 1. v 15.30 hod. Opravdovsk˘ ma‰-
karní bál. Kouzelná promûna klukÛ a holãiãek
v prince, princezny…

16. 1. v 9.00 a 10.45 hod. Díl tfietí: Kup mi
bonbóny a kolu! V˘prava za kulturou.

17. a 23. 1. v 9.00 a 10.45 hod. Máme rádi
zvífiata. Zázraky ze svûta zvífiat.

17. 1. v 9.00 a 10.30 hod. miniART. Kera-
mická dílna pro pfied‰koláky.

18. 1. v 8.15, 9.30, 10.45 a 13.30 hod. Miss-
Dance. Holãiãí pohybové studio.

22. a 25. 1. v 8.30 a 10.45 hod. Holocaust.
Pfiedná‰ky pro Ïáky Z·.

23. 1. v 9.00, 10.30 a 10.45 hod. Haudu-
judu, kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í.

23. 1. v 13.30 hod. www.mrazik.cz. Ram-
pouchy, sanû, sobi a… Mrazík.

25. 1. v 8.15, 9.30, 10.45 a 13.30 hod. Ba-
revné pískání. Zábavné hudební setkání ma-
l˘ch flétnistÛ.

30. 1 v 9.00 a 10.30 hod. Dûtsk˘ ateliér:
Housenka Bill. Vytvofiení pestrobarevného ka-
maráda.

Minikino hraje dennû od kvûtna leto‰ního ro-
ku pro ostravskou vefiejnost v nov˘ch pro-
storách na Kostelní ulici v centru mûsta.
Dramaturgie kina se soustfieìuje na kvalitní,
umûlecky hodnotné snímky, pfiitaÏlivé pro
zájemce o dobr˘ film. 

Projekce Filmového klubu nabízí oceÀované
snímky ze svûtov˘ch festivalÛ a díla v˘razn˘ch
nekonvenãních osobností filmového svûta.
Promítání pro dûti probíhá v nûkolika úrovních,
pro nejmen‰í se hraje pravidelnû odpoledne
o víkendu, pro studenty základních a stfiedních
‰kol jsou uzavfiené filmové projekce formou
v˘uky napfiíklad literatury, historie umûní, jazyka
nebo obãanské nauky atd. 

V˘hodou nov˘ch prostor je pfiíjemné prostfie-
dí stylové nekufiácké kavárny. Také kino bylo
vybaveno nejlep‰í digitální technikou. Pfiesto
pÛlroãní pauza mezi zru‰en˘m a obnoven˘m
Minikinem zpÛsobila, Ïe ãást ostravsk˘ch divá-
kÛ stále je‰tû neví, Ïe existuje nové kino v cent-
ru mûsta. Mûsíãnû se náv‰tûvnost pohybuje od
jednoho do dvou tisíc divákÛ. 

Ohlédneme-li se za onûmi sedmi mûsíci, mÛ-
Ïeme konstatovat, Ïe z pÛvodního víceménû
studentského kina je nov˘ prostor více vyuÏíván
stfiední generací divákÛ, bydlící v centru mûsta.
Tomuto trendu odpovídají i nejúspû‰nûj‰í tituly
uvedené v Minikinû: Obsluhoval jsem anglické-
ho krále, Vratné lahve, Tajnosti nebo Edith Piaf.

Naopak snímky urãené mladé generaci napfií-
klad Grindhouse, Auto zabiják, Planeta teror,
Prokletí domu sluneãnic nebo Disturbia vícemé-
nû propadly. Objednávky pfies webové stránky
pouÏívají hodnû mimoostrav‰tí diváci.

Minikino je alternativním kinem oproti napfií-
klad Cinestaru a pofiádá speciální pfiehlídky ve
spolupráci s nekomerãními organizacemi.
Spoleãnost âlovûk v tísni realizovala v Minikinû
projekt Rozmanitost – kde více neÏ 600 studen-
tÛ shlédlo dokumentární filmy zamûfiené proti
diskriminaci.

Minikino se chce v pfií‰tím roce zamûfiit na
spoleãné projekty s organizacemi, mající kultur-
ní a vzdûlávací poslání a nabídnout tak urãit˘m
zájmov˘m skupinám nûco jiného, neÏ mají
v programu bûÏná kina. Jedná se o novou kon-
cepci, která je zatím ve fázi pfiíprav. Tomuto zá-
mûru se pfiizpÛsobí i nov˘ hrací profil
Minikina, kdy pravidelné projekce budou dennû
pouze v 19 hodin a pro dûti se bude o víken-
du promítat v 16 hodin. 

V roce 2008 se mohou filmoví diváci tû‰it
v únoru napfiíklad na pfiehlídku Asociace ães-
k˘ch filmov˘ch klubÛ PROJEKT 100, která na-
bízí deset titulÛ ze Zlatého fondu svûtové kine-
matografie, dále v bfieznu na pfiehlídku doku-
mentárních filmÛ o lidsk˘ch právech JEDEN
SVùT, pfiipravují se Dny frankofonních filmÛ.

(JaK)

Minikino je alternativou Cinestaru

Dostáváte Centrum?
Zpravodaj CENTRUM s pfiílohou KAM

V CENTRU máte, váÏení spoluobãané, do-
stávat podle smlouvy s doruãovatelem, kte-
r˘m je âESKÁ PO·TA, do sv˘ch po‰tovních
schránek, a to nejpozdûji v prvním dnu kaÏ-
dého mûsíce. ProtoÏe máme zprávy o tom,
Ïe ne v‰echny v˘tisky CENTRA se dostanou
do va‰ich po‰tovních schránek, informujte
nás o tom. Tel.: 599 442 165 – kanceláfi sta-
rosty. Písemnû: MOAP, Proke‰ovo námûstí
8, 729 29 Moravská Ostrava.

www.moap.cz


