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Tipy mûsíce
Swingování 
s Ondfiejem Havelkou

DÛm kultury rozezní 3. listopadu od 19 ho-
din veãer pln˘ swingu. Vystoupí zde skvûl˘
Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers. 

„Orchestr“ se zab˘vá
autentickou interpretací
populární hudby období ra-
ného a vrcholného swingu
od poãátku let tfiicát˘ch aÏ
k ran˘m letÛm ãtyfiicát˘m. 

Stylizace koncertního
show sleduje ve v‰ech de-
tailech typické dobové

zpÛsoby, poãínaje kost˘my a úãesy interpretÛ
a celkovou reÏií pfiedstavení konãe. Vitální jaz-
zov˘ v˘raz interpretÛ je umocÀován smyslem
pro show, nadhledem a humorem v‰ech sólistÛ,
pfiedev‰ím ale umûleckého fieditele bandu –
zpûváka, speakra a taneãníka Ondfieje Havelky.

Gospely z Harlemu

Obliba gospelÛ v na‰í republice prudce
stoupá napfiíã vûkov˘mi hranicemi. DÛka-
zem je oãekávané turné svûtovû proslulého
Harlem Gospel Choir. 4. listopadu si jej od
19 hodin mÛÏete vychutnat v Domû kultury. 

Letos slaví sbor 20 let od svého zaloÏení a ja-
ko ocenûní byli jeho ãlenové honorováni titulem
„Kulturní velvyslanci Harlemu“. Pfii sv˘ch cestách
po celém svûtû pfiedávají jeho ãlenové radost
z víry skrze svou hudbu a také intenzivnû pracují
ve fondech pro dûtskou charitu. SnaÏí se dûlat ze
svûta láskyplnûj‰í a svobodné místo. Svou hud-
bou a dynamick˘mi vystoupeními se snaÏí o vût-
‰í porozumûní mezi afroamerick˘mi kulturami –
tato inspirativní hudba se jmenuje gospel a je pre-
zentována pfiedev‰ím v „ãern˘ch kostelích“.

DKMO, 28. fiíjna 127, Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Lampionov˘ prÛvod
v maskách

K listopadov˘m tmav˘m podveãerÛm se
hodí hfiejiv˘ svit lampionÛ. 14. listopadu má-
te jedineãnou ‰anci vytáhnout své staré za-
prá‰ené lampionky (nebo si vyrobit vlastní)
a pfiijít v 17 hod. na Masarykovo námûstí.

Premiéry V˘roãí

Derniéry

Ostatní svûty: Ïeny

Mistrovsky napsaná hra pÛsobivû bofií ilu-
ze o vztazích muÏÛ a Ïen, matek a dcer a de-
maskuje na‰e choulostivé pfiedstavy o Ïivo-
tû. âeskou premiéru hry Kate Atkinsonové
v reÏii Janusze Klimzsy pfiipravilo na 1. listo-
padu v 19 hod. Divadlo Jifiího Myrona. 

Souãasná britská autorka K. Atkinsonová
(u nás je znám a hojnû ãten napfiíklad román
V zákulisí muzea) strhává závoje z du‰í moder-
ních Ïen a rafinovanû je propojuje se svûtem dáv-
no minul˘m. Autorka s jemnou ironií, inteligencí
a vtipem dává nadûji, Ïe máme moÏnost osudové
kolo svého údûlu vych˘lit nov˘m smûrem. 

1. repríza je 2. 11. v 17 hod., dal‰í pfiedsta-
vení 4. 11. a 20. 11.

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

Klasika: Spící krasavice

Po Louskáãkovi a Labutím jezefie nabízí
baletní soubor sv˘m divákÛm poslední
z trojlístku slavn˘ch baletÛ velikána ruské
hudby Petra Iljiãe âajkovského (1840–1893).
Premiéra Spící krasavice zaãne v 19 hodin
22. listopadu v Divadle A. Dvofiáka.

Aã libreto baletu vychází z pohádky francouz-
ského spisovatele Charlese Perraulta o princez-
nû, která se píchne o rÛÏi a na dlouh˘ ãas s ce-
l˘m královstvím usne, tedy ze ·ípkové RÛÏenky,
není balet zdaleka urãen jen dûtem. Divák kaÏ-
dého vûku si v nûm najde své – krásnou hudbu,
poezii, pÛvab klasického tance ãi pfiipomenutí
dávné lidské víry, Ïe dobro vítûzí nad zlem. 

2. premiéra je 23. 11. 2008 v 17 hodin.

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

Lakomec od BezruãÛ

Neuvûfiitelné zápletky i nedorozumûní
v klasickém díle svûtové dramatiky nabízí Di-
vadlo Petra Bezruãe poprvé na vefiejné gene-
rálce 27. listopadu v 18 hodin. Nebezpeãnû
aktuální komedii, kde o peníze jde aÏ v první
fiadû, zopakuje i o den pozdûji v 19 hodin.

Hlavní hrdina Harpagon je lichváfi a neciteln˘
lakomec. Pro peníze by udûlal témûfi cokoliv…

Divadlo Petra Bezruãe
Tfiída 28. fiíjna 120, Ostrava 1
Tel.: 596 618 363, www.bezruci.cz

Cikánsk˘ baron se louãí

Jedna z nejslavnûj‰ích klasick˘ch operet
mûla premiéru ve Vídni v roce 1885. Krásné
melodie z pera „krále valãíkÛ“ Johanna
Strausse usly‰íte v Ostravû naposled 15. li-
stopadu od 19 hodin. 

18. listopadu je také poslední moÏnost vidût
pfiedstavení Pfielet nad kukaããím hnízdem.

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

Judita je v bezpeãí

AÏ do 15. listopadu jsou v Galerii v˘tvar-
ného umûní k vidûní díla takov˘ch umûlcÛ
jako je Aachen, Kupelwieser, Repin, ·i‰kin,
Clavé, ale pfiedev‰ím nejslavnûj‰í obraz os-
travské sbírky Judita od Gustava Klimta.

Judita byla nejpravdûpodobnûji namalována
v letech 1904–1905. Gustav Klimt namaloval
podobn˘ch obrazÛ s tématem Judity nûkolik,
poslední aukãní cena pfiekroãila 20 mil. dolarÛ. 

V leto‰ním roce zakoupila GVUO z finanãních
prostfiedkÛ Moravskoslezského kraje vitrínu
Glasbau HAHN pro v˘stavní úãely Klimtovy
Judity. Je tfietí galerií v âeské republice, která
tento typ vitrín pro v˘stavní úãely vyuÏívá. 

Judita je v klimatizované vitrínû 880 x 1,355
x 215 mm umístûna i se sv˘m rámem. Ochra-
nu pfied odlesky a odrazy zabezpeãuje anti-
reflexní sklo s UV filtrem. Ve vitrínû se udrÏu-
je optimální vlhkost, kterou je moÏno ovliv-
Àovat zvenãí pomocí regulace speciální che-
mické látky. 

Krátce po umístûní Judity do vitríny se vlhkost
prostfiedí, ve kterém je obraz uchováván, upra-
vila na poÏadovanou hodnotu 53,5 %.

Z hlediska bezpeãnosti Juditu stfieÏí bezpeã-
nostní sklo, zámky a dal‰í zabezpeãovací prvky.
Sklo má vysokou ochranu proti UV záfiení: filtru-
je asi 90 % UV paprskÛ. 

Ve stfiedu do GVU zdarma

Od fiíjna nabízí Galerie v˘tvarného umûní
v Ostravû sv˘m náv‰tûvníkÛm kaÏdou stfie-
du voln˘ vstup. 

Navazuje tak na tradice velk˘ch svûtov˘ch
i ãesk˘ch galerií a muzeí, které tuto moÏnost na-
bízejí jiÏ del‰í dobu (pafiíÏsk˘ Louvre, Musée
d’Orsay, Centre Pompidou, lond˘nská The
National Gallery, Galerie hlavního mûsta Prahy
a dal‰í). Snahou je zpfiístupnit v˘tvarné umûní
‰iroké vefiejnosti. 

V˘stavní sály jsou otevfieny dennû kromû
pondûlí a nedûle od 10.00 do 13.00 a od
13.30 do 18.00 hodin.

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

Lampionov˘ prÛvod organizuje Veãerní galerie
Viridian. Pokud pfiijdete v maskách, mÛÏete se
zúãastnit soutûÏe o nejhezãí masku ãi kost˘m.
PrÛvod zaãne na Masarykovû námûstí, odkud se
pfiesune na Jiráskovo námûstí, poté do Husova
sadu a vrátí se po pû‰í zónû zpût na Masarykovo
námûstí, kde bude slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ
soutûÏe o nejhezãí masku a lampion. 

Viridian, Stfielniãní 8, Moravská Ostrava
Tel: 595 175 121

Konzervatofi slaví

Jedna z nejvût‰ích a nejmodernûj‰ích ‰kol
umûleckého smûru v âR – Janáãkova kon-
zervatofi slaví letos 55. v˘roãí zaloÏení.

V âeské republice jsou konzervatofie se stu-
dijními obory v‰ech forem divadelního a múzic-
kého umûní pouze v Ostravû a v Praze. 

Ostravská konzervatofi vznikla na základech
Hudební a varhanické ‰koly Matice ‰kolské
(1907), pozdûji Masarykova ústavu hudby
a zpûvu, a Hudební ‰koly Leo‰e Janáãka (zal.
1935) v roce 1953 jako hudebnû pedagogická
‰kola. V roce 1959 získala oficiální statut kon-
zervatofie a od roku 1996, kdy se pfiestûhovala
do nového areálu budov na ulici âeskobratrské,
nese jméno slavného skladatele – Leo‰e
Janáãka, Janáãkova konzervatofi. 

Areál konzervatofie se skládá ze dvou ãástí.
PÛvodní historická ‰kolní budova je propojena
s novou pfiístavbou. Fasádu sjednocuje reÏné
cihlové zdivo v kombinaci s omítnut˘mi plocha-
mi a architektonicky tak koresponduje s okolní-
mi budovami – symbolizuje architekturu ostrav-
sk˘ch staveb z pfielomu 19. a 20. století. Na do-
mû je umístûna lyra jako emblém ‰koly a text
Leo‰e Janáãka, jehoÏ busta od sochafie
V. Uruby stojí pfied ‰kolou.

Moderní budova z let 1991–96 od architekta
Josefa Havlíãka je vybavena jedním velk˘m
a tfiemi mal˘mi koncertními sály a konzervatofi
nabízí sv˘m studentÛm celkem 90 uãeben. 

K vybavení patfií také nûkteré velmi zajímavé
nástroje. V roce 1997 zde byly instalovány var-
hany pocházející z dílny V. Smolky z Krnova.
Mají 41 rejstfiíkÛ, 2 hrací stoly a 2 poãítaãe
a konzervatofi od ledna leto‰ního roku vlastní ja-
ko jediná ‰kola u nás unikátní klavírní kfiídlo
Steinway, za více neÏ 3 miliony korun.

24. listopadu pofiádá ‰kola slavnostní
pfiedstavení studentÛ 4. roãníku oboru dra-
matického umûní k 55. v˘roãí zaloÏení ‰koly:
K. J. Erben, J. Such˘, F. Havlík: KYTICE – re-
Ïie Bedfiich Jansa.

Listopadov˘ program Janáãkovy konzer-
vatofie je na www.jko.cz

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

Festival
âesko-korejské dny 3. aÏ 8. listopadu 

v Domû kultury mûsta Ostravy

■ 3. 11. ve 20 hod. Tatabojs a AHN Trio –
netradiãní spojení rocku a klasické hudby

■ 7. 11. od 9.00 do 11.30 hod. Umûlecké
ateliéry pro dûti a dospûlé – tu‰ová malba,
kaligrafie, v˘roba tradiãního lampionu, taneãní
a hudební dílna.

9.00, 10.00, 11.00 Exhibice Taekwondo –
ukázka bojového umûní.

17.30–18.30 Korea – zemû v srdci v˘chodní
Asie – PhDr. Jifií Jano‰ – koreanista.

17.00, 19.30 hod. Dech. Kino Art – premiéra
filmu reÏiséra Kim Ki-duka, vstupné 90 Kã.

19.00 hod. Korejské bubny. – Oficiální za-
hájení; koncert tradiãní hudby, korejské bubny
a maskov˘ tanec, vstupné 120 Kã.

■ 8. 11. 14.00–16.30 hod. Umûlecké atelié-
ry pro dûti i dospûlé – tu‰ová malba, kaligra-
fie, v˘roba tradiãního lampionu.

17.00, 19.30 hod. Dech. Kino Art – premiéra
filmu reÏiséra Kim Ki-duka, vstupné 90 Kã.
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Dûtem
Jak ‰vec Dratviãka 
vysvobodil princeznu

Klasick˘ loutkáfisk˘ text polské autorky
zdomácnûl i v âesku a od svého vzniku v ro-
ce 1935 na‰el tisíce nad‰en˘ch dûtsk˘ch di-
vákÛ. V roce 2004 se objevil i na obrazovce
âeské televize. 

V Divadle loutek se dûti setkají 9. listopadu
v 10 a 15 hodin s velk˘m klasick˘m loutkov˘m
divadlem, v nûmÏ iluzivnû oÏívají postavy, které
dobfie znají z jin˘ch pohádkov˘ch pfiíbûhÛ. 

Na své diváky ãeká ustaran˘ a ne‰Èastn˘ pan
král Dobrák, pfiísná a uplakaná chÛva – hof-
mistrynû, krásná princezna Zlatovláska, stra‰li-
v˘ drak, zpívající jeÏibaba, která si za svou radu
a pomoc pfieje, aby ji Dratviãka u‰il sedmimílo-
vé boty, ale i smû‰ní a bojácní rytífii.

Snûhurka, zvífiátka 
a sedm trpaslíkÛ

Loutková pohádka zachovává pÛvodní
pfiíbûh, je plná iluzí i loutkáfisk˘ch vymy‰le-
ností a vychází vstfiíc nejmlad‰ímu publiku.
Divadlo loutek s ní potû‰í malé i velké 23. li-
stopadu v 10 a 15 hodin. 

Harmonie pfiírody, v níÏ se znám˘ klasick˘
pfiíbûh odehraje, je tak v kontrastu se Ïivotem
lidsk˘m, v nûmÏ rozhoduje nenávist a krutost
zlé královny. 

Divadlo loutek, Pivovarská 15, Ostrava 1
Tel.: 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz 

Hrajeme si s malífii

Originální zpÛsob, jak seznámit dûti hra-
vou formou s moderním v˘tvarn˘m umûním
nabízí SdruÏení Telepace 8. a 9. listopadu
mezi 14. a 18. hodinou.

Pro v‰echny dûti od 5 do 10 let je pfiipravena
interaktivní v˘stava v budovû Telepace (v cent-
ru Ostravy u kostela sv. Václava).

Kostelní nám. 2, Ostrava 1
Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz

Koncerty
Bratfii Ebenové

Ojedinûl˘ koncert známé sourozenecké
skupiny – pohodová atmosféra, sametové
písniãky a inteligentní humor – uvádí 5. li-
stopadu od 20 hodin v Domû kultury nejpo-
pulárnûj‰í z bratrÛ Marek Eben. 

Bratfii Ebenové,
synové skladatele
Petra Ebena a sy-
novci Ilji Hurníka,
vlastnû do Ïádného
hudebního proudu
nepatfií. Spojení

Markovy kytary, Kry‰tofova klavíru ãi flétny, Da-
vidova klarinetu a sopránsaxofonu vytváfií ojedi-
nûl˘ ebenovsk˘ sound, obohacen˘ dal‰ími ná-
stroji. JiÏ koncem sedmdesát˘ch let, kdy Ebeni
vstupovali na scénu, se v jejich hudbû propléta-
ly vlivy klasiky, folku, rocku ãi jazzu a prvky vy-
tfiíbeného hudebního humoru.

Z Metropolitní opery 
do divadelního sálu DK

Ostrava se zafiadila do pfiím˘ch satelitních
pfienosÛ operních pfiedstavení z Metropolitní
opery v New Yorku v HD kvalitû a prostoro-
vém zvuku 5.1 na filmovém plátnû. 

Prvním pfiedstavením pfiená‰en˘m z New
Yorku do kina Art byla 11. fiíjna Straussova ope-
ra Salome.

Dal‰í pfiedstavení, kter˘m je opera Johna
Adamse Doctor Atomic, bude pfiená‰eno do
divadelního sálu 8. listopadu v 18.45 hod.

Souãasn˘ americk˘ skladatel John Adams
zpracoval ve své opefie závaÏnou událost mo-
derní historie – sestrojení atomové bomby.
Opera mûla svûtovou premiéru v roce 2005
v sanfranciské Opefie. 

22. listopadu si pak pfies oceán mÛÏete
poslechnout operu Hectora Berlioze – La
damnation de Faust (Faustovo prokletí).
Pfiedstavení jsou s anglick˘mi a ãesk˘mi titulky.

Rosini, Strauss i Mahler

Janáãkovu filharmonii Ostrava v rámci
Velkého symfonického cyklu 6. a 7. listopa-
du od 19 hodin bude dirigovat Heiko Mathias
Förster (Nûm.).

Program: G. Rossini: Semiramis, pfiedehra
k opefie. M. Rózsa: Koncert pro violoncello a or-
chestr op. 32. R. Strauss: Z Itálie, symfonická
báseÀ op. 16. 

28. listopadu od 19 hodin je na programu
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro
housle a orchestr e moll op. 64, G. Mahler:
Symfonie ã. 6 a moll Tragická. Úãinkují: Jen-
nifer Frautschi (USA) – housle, dirigent
Theodore Kuchar.

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

V kostele sv. Václava:
Ve sviÏném duchu

V kostele sv. Václava v Moravské Ostravû
uvádí Ilona Kuãerová 10. fiíjna v 19 hodin
Johann Strauss – Orchester, s pro nás ne-
obvykl˘m jménem „Ve sviÏném duchu“.

Tento starovídeÀsky straussovsk˘ orchestr
z nûmeckého mûsta Coburg úãinkuje po celém
svûtû – v Nûmecku, âesku, Maìarsku, Rakous-
ku, Itálii, Francii, na Kanársk˘ch ostrovech
i v Americe. MÛÏe se pochlubit vydáním CD se
sam˘mi skladbami Johanna Strausse otce v je-
ho jubilejním roce 2004. Du‰í orchestru je umû-
leck˘ vedoucí Jifií Preisinger, kter˘ je zároveÀ
i sólistou orchestru. Je pÛvodem i du‰í Mora-
vák, v Brnû vystudoval JAMU a záhy zastával
místo koncertního mistra v orchestrech Národ-
ního divadla v Bratislavû, pozdûji téÏ v Praze.
Od roku 1976 pÛsobí jako koncertní mistr Zem-
ského divadla v Coburgu. 

Jako sólistka vystoupí Luisa Albrechtová, kte-
rá mj. pÛsobí ve Wiener Residenzorchester ve
Vídni. Jako finalistka se zúãastnila mezinárodní
soutûÏe Cena Emy Destinnové v Lond˘nû, jako
sólistka absolvovala s Wiener Vokalisten kon-
certní turné v Japonsku. Trvale spolupracuje
i na operetních projektech lázeÀsk˘ch divadel
(Karlovy Vary, Mariánské Láznû, Franti‰kovy
Láznû). 

Duo kontrabas–klavír

19. listopadu probûhne v rámci Cyklu ko-
morních koncertÛ pofiádan˘ch v âeském
rozhlase Ostrava ve Studiu 1 od 19.00 hodin
koncert, na kterém se pfiedstaví ve sv˘ch
skladbách Jifií Slavík – kontrabas a Fred
Thomas – klavír (Anglie).

Duo Jifiího Slavíka a Freda Thomase vzniklo
na poãátku roku 2007, kdy se dva tehdej‰í spo-
luÏáci a spolubydlící rozhodli zaloÏit projekt, ve
kterém by mohli vyuÏít ve‰keré vûdomosti spo-
jené s neobvykl˘m pfiístupem k vlastnímu ná-
stroji. Jejich hudební tvorba pfiebírá inspiraci
z prvkÛ africké hudby.

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

V˘stavy

âtyfii ogafii ve Mlejnû

Do 18. listopadu si mÛÏete prohlédnout
v Galerii Mlejn v˘stavu „âtyfii ogafii“, která
se koná v rámci oslav hosta ze ·védska
Stanislava Franka.

Franek

Kuh

Riedl

Librex
11. 11. v 17.00 hod. Eva Romanská –

Svlékání z rÛÏe – sbírka básní ostravské autor-
ky. Autorské ãtení, beseda a autogramiáda.

12. 11. v 17.00 hod. Barbora Koudelková –
Útûk z afrického pekla, Návrat do ãeského
pekla. Beseda a autogramiáda s olomouckou
spisovatelkou, která popisuje své neuvûfiitelné
záÏitky.

14. 11. v 17.00 hod. Oldfiich ·ulefi – Tfietí
strana mince. Kfiest knihy, beseda, autogra-
miáda. Knihu pokfití primátor statutárního mûsta
Ostravy ing. Petr Kajnar.

19. 11. v 17.00 hod. Polsk˘ stÛl – Slezské
dûdictví – architektonické památky – besedu
pfiipravuje Ostravská univerzita a Glos ludu.

21. 11. v 17.00 hod. Spící krasavice (·ípko-
vá RÛÏenka) – beseda s ukázkami k premiéfie
baletu P. I. âajkovského a ke 100. v˘roãí naro-
zení svûtoznámého baletního mistra a choreo-
grafa I. V. Psoty. Besedy se zúãastní maìarská
choreografka a ‰éf baletu NDM Igor Vejsada.

22. 11. v 10.00 hod. Milan ·vihálek – Smrt
si nezpívá. Kfiest knihy – pokfití ji ing. Václav
Po‰ta – fieditel Hlavní báÀské záchranné sluÏby
Ostrava.

25. 11. v 17.00 hod. Erik Tabery – Hledá se
prezident (zákulisí voleb hlavy státu) – beseda
a autogramiáda nové knihy autora.

26. 11. v 19.00 hod. Martin Hilsk˘ – Dal‰í
setkání s W. Shakespearem – ukázky pfied-
nese Jan Fi‰ar – ãlen ãinohry NDM Ostrava.
Beseda a autogramiáda.

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

Jitka Válová 
vystavuje kresby

Galerie Magna vystavuje od 12. listopadu
lité kresby Jitky Válové. 

Malífika a grafiãka Jitka Válová (nar. 1922)
patfií spolu se sv˘m dvojãetem Kvûtou (1922–
1998) k nejv˘raznûj‰ím osobnostem ãeského
umûní od konce padesát˘ch let dvacátého sto-
letí. PfiestoÏe jejich tvorba je znaãnû odli‰ná,
byly vÏdy pojímány jako jeden celek – aÏ ke
spoleãnému ocenûní Herderovou cenou. 

Kresby, které Jitka Válová nyní pfiedstavuje
v Galerii Magna, mají své kofieny v dobû plod-
ného experimentování kolem poloviny ‰edesá-
t˘ch let. 

V rámci zkoumání intuitivní roviny bytosti za-
ãala Jitka v˘tvarnû reflektovat silné vjemy hud-
by, které zhmotÀovala v kresbách vytvofien˘ch
litím barvy na papífie (Hudební záznam, 1965).
Tato nekonvenãní (v pováleãném umûní v‰ak
ne zcela ojedinûlá) technika umoÏnila vznik vel-
mi citlivého záznamu autorãin˘ch vnitfiních poci-
tÛ a pfiedstav, záznamu fiízeného racionálním
vûdomím, ale i volnou emotivností. 

V posledních letech se Jitka znovu vrátila
k této technice ve spojení s inspirací hudby.
Nechává se rozeznít skladbami Ludwiga van
Beethovena, Antonína Dvofiáka a dal‰ích, pfii-
ãemÏ si jejich hudbu osvojuje a pfiená‰í litím
barvy na papír.

Cyklus lit˘ch kreseb je moÏné vidût aÏ do
konce prosince.

Do 5. listopadu je‰tû trvá v˘stava Ri-
charda Konviãky – obrazy.

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

Beseda: V zajetí fiádu

Galerie Beseda otevírá 13. listopadu v˘-
stavu obrazÛ Igora Grimmicha. 

Od poãátku své tvorby se Grimmich soustfie-
dil pfiedev‰ím na ãlovûka a prostfiedí, které ho
obklopuje. Stal se interpretem absolutní reality.
Jeho autorské oko upoutávají jedinû námûty
z opravdového zemitého Ïivota. Deskriptivním
zpÛsobem a z nadhledu se Grimmich ve sv˘ch
malbách pou‰tí do sociologického prÛzkumu
vrstev obyvatelstva Ïijícího ve mûstû. Stává se
voayerem, kter˘ pak nelítostnû zaznamenává
okamÏiky urvané z cizího soukromí. Expozice
potrvá do 9. ledna 2009. 

Do 7. 11. v˘stava – Zdena Höhmová –
RYTMUS NOCI – obrazy a kresby.

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

Pfiedná‰ky
4. 11. Vybrané pfiírodní extrémy a jejich

pÛsobení na Moravû a ve Slezsku. Pfiedná‰í
RNDr. Karel Kirchner, CSc., Prof. RNDr. Rudolf
Brázdil, DrSc.

Pfiedná‰ka bude zamûfiena na svahové po-
hyby, zejména sesuvy, jejich geologické a geo-
morfologické aspekty vzniku a aktivace, jejich
pÛsobení jako pfiírodního hazardu a dopadu
v krajinû s uvedením v˘razn˘ch sesuvn˘ch lo-
kalit na Moravû a ve Slezsku. 

Knihkupectví a literární kavárna Academia
Zámecká 2, Moravská Ostrava a Pfiívoz

jak vládne bravurnû tuÏkou. ProtoÏe ale ovládá
i ostatní malífiské techniky, pfiedstaví na v˘stavû
ve Mlejnû dvacítku olejomaleb – abstraktních
kompozicí ovlivnûn˘ch divadelními scénami,
které realizoval. 

V rámci své v˘stavy pozval své pfiátele: Sta-
nislava Holinku – figurální kompozice, Petra
Kuha – krajinomalba a Edu Riedla – krajinné
obrazy ovlivnûné Ïivotem.

Galerie Mlejn
NádraÏní 138A, Ostrava-Pfiívoz
Tel.: 596 136 033, 596 136 035
www.mlejn.com

Stanislav Franek, kter˘ v leto‰ním roce osla-
vil ‰edesátku, je scénografem Stockholmského
divadla. Pfied tfiemi lety se Franek pfiedstavil
v Librexu v rámci ‰védsk˘ch dní, kde pfiedvedl
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Ostravské muzeum hostí putovní v˘stavu
Hry a klamy libereckého zábavnû nauãného
science centra iQpark, které do praxe uvádí
Komenského princip „·kola hrou“. V˘stava
se koná za finanãního partnerství Mûstského
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz.

Základním prostfiedkem jsou rÛzné herní in-
teraktivní pomÛcky, které zábavn˘m zpÛsobem
ukáÏou, jak fungují fyzikální jevy, pfiírodní záko-
ny ãi lidské smysly v praxi. Náv‰tûvník se volnû
(v Liberci na plo‰e cca 1 600 m2) pohybuje me-
zi exponáty, které jsou doplnûny informacemi
zamûfien˘mi na pfiíslu‰n˘ jev. Tyto exponáty
jsou v maximálnû moÏné mífie názorné (tedy
pomûrnû jednoduché), interaktivní (tzn. umoÏ-
Àující zapojení náv‰tûvníka do jejich fungování),
atraktivní (tzn. demonstrující pfiíslu‰n˘ jev zají-
mavou formou) a edukativní (tzn. umoÏÀující
pochopení demonstrovaného jevu vãetnû jeho
pfiíãin a dÛsledkÛ).

Na otázky zpravodaje Centrum exkluzivnû
odpovídá autor a duchovní otec projektu
ing. Jifií Valá‰ek.

Kdy a jak vznikla my‰lenka na vznik tako-
vého centra, jak dlouho trvalo uvést ji do
praxe? 

Bylo to nûkdy na pfielomu roku 2000, kdy
jsme v zahraniãí narazili právû na obdobná za-
fiízení, která jsme u nás dosud nevidûli. To jsme
si fiekli „ano, to je tak hezké a zajímavé, Ïe to
u nás chceme taky…“ Je to ale o penûzích…
Nikde to komerãnû nestojí na vlastních nohou,
takÏe se musí shánût. V âeské republice zatím
nejsou podobná centra, protoÏe je nikdo ne-
chce financovat…

TakÏe se ani neplánuje více podobn˘ch
center v republice?

Ale ano, plánuje – pfiichází se na to, Ïe je to
dobr˘ a zajímav˘ projekt. V Ostravû napfiíklad
chtûla podobn˘ projekt budovat spoleãnost
Labyrint uÏ pfied ‰esti lety, ale nesehnala pení-
ze. Podobnû to skonãilo i ve VaÀkovce v Brnû,
kde mûli rozpoãet na projekt pfies 300 milionÛ…

V listopadu budou otevírat v Plzni Techmanii,
kde se spojila univerzita s mûstem a se ·ko-
dovkou. TakÏe postupnû budou vznikat dal‰í
a uvidíte, Ïe i v Ostravû se podobného centra
doãkáte…

KdyÏ jste mluvil o té finanãní nároãnosti,
v ãem pfiesnû spoãívá?

Základním kritériem pouÏitelnosti exponátÛ
je, Ïe musí b˘t nezniãitelné, nezcizitelné a ne-
potfiebují obsluhu. Není velk˘ problém samotné
exponáty vyrobit. Samozfiejmû, opotfiebovávají
se neustál˘m pouÏíváním, musí se obnovovat,
ale to netvofií tu podstatnou ãástku. 

A co tedy?
Nejvût‰ím problémem je mít na zaãátku bu-

dovu, místo a lidi, ktefií to budou obsluhovat – to
je nejdraÏ‰í. A to je to, co se nedá jen tak lehce
zajistit – staãí, kdyÏ se podíváte na jakékoli jiné
muzeum nebo podobné zafiízení – nedá se ko-
merãnû utáhnout, musí je vût‰inou dotovat
mûsta… Samotn˘ provoz, kdyÏ se to ov‰em
dobfie udûlá, tak se potom mÛÏe i uÏivit, ale ta
vstupní investice je nejhor‰í. To je to, co se jen
tak nesplatí bez pomoci.

V Ostravû se „vystavuje“ pfies pût desítek
exponátÛ, kolik jich existuje celkem – u vás,
v Liberci?

V parku jich je kolem dvou set, ale neustále
se obmûÀují, takÏe kdyÏ k nám pfiijedete za pÛl
roku, zaznamenáte spoustu novinek. SnaÏíme
se, aby náv‰tûvníci pokaÏdé na‰li nûco nového.

(fu)

V˘stava je otevfiena do 20. listopadu. Ote-
vírací doba: pondûlí aÏ pátek 9.00–17.00, so-
bota 9.00–13.00, nedûle 13.00–17.00 hodin.
Vstupné je pro dospûlé 60 korun, studenti a dÛ-
chodci 50 korun, dûti 40 korun.

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

Hry a klamy je v˘stava pro celou rodinu

Padesát staveb nacházejících se v Morav-
skoslezském kraji a pocházejících z 19. a 20.
století pfiedstavuje v˘stava v Domû umûní
na Jureãkovû ulici. Galerie mûsta Ostravy se
tím zapojila do celostátního projektu nazva-
ného Slavné vily âech, Moravy a Slezska.

V rámci tohoto projektu je v kaÏdém kraji re-
publiky uspofiádána v˘stava a vydána repre-
zentativní publikace. V˘stavy jsou putovní a ob-
jeví se nejen v dal‰ích mûstech daného kraje
(u nás napfi. v Opavû ãi Novém Jiãínû), ale i v ji-
n˘ch krajích. Budeme tak mít jedineãnou moÏ-
nost konfrontovat v následujících letech podobu
vilové architektury z celé âeské republiky. 

V˘stava v Domû umûní prezentuje „slavné vi-
ly“ na 50 panelech obrazy i v˘stiÏn˘m komentá-
fiem. Kromû toho obsahuje i nûkolik vybran˘ch
artefaktÛ – obrazy, sochy, nábytek – kter˘mi si
jejich majitelé vily vybavili. Zasvûcenému divá-
kovi je k dispozici i dvou set stránková obrazo-
vá publikace, jejímiÏ autory jsou odborné vefiej-
nosti dobfie známí architekti ãi teoretici a histori-
ci umûní: Vladimír ·lapeta, Jindfiich Vybíral,
Naìa Goryczková a Martin Strako‰. 

Vily jako rodinná a reprezentativní sídla jsou,
jako snad Ïádná jiná architektura, ovlivnûna
specifick˘m vztahem tvÛrce a uÏivatele, jinak
téÏ architekta a stavebníka. Tento fenomén sa-
mozfiejmû patfií k individuální v˘stavbû a ztrácí
se vlivem standardizace a unifikace, která je
charakteristická po druhé svûtové válce. Díky
tzv. socialistickému plánovanému hospodáfiství

ji provází aÏ ‰okující propad kvality stavebních
materiálÛ, jejich omezen˘ v˘bûr a pfiedev‰ím je-
jich katastrofální nedostatek, coÏ si v kontrastu
plnû uvûdomujeme aÏ v posledních cca 15 le-
tech. 

Podle jak˘ch kritérií bylo 50 slavn˘ch vil
Moravskoslezského kraje vybráno? Podle prof.
Vybírala to bylo pfiedev‰ím hledisko historické
a umûlecké a v posledním pÛlstoletí pak pfiibylo
i normotvorné. Tak se mohl do v˘bûru dostat
i typizovan˘ dÛm OKAL, kter˘ sice neopl˘vá

originalitou, ale zato postrádá nectnosti ‰edi-
v˘ch bfiízolitov˘ch monster.

Z Moravské Ostravy se do v˘bûru dostalo pût
staveb. Je to secesní vila Hanse Ulricha, po-
sledního nûmeckého starosty na‰eho mûs-
ta, na Sokolské tfiídû 26, kde v souãasnosti
sídlí Centrum kultury a vzdûlání s Klubem
Parník a V˘stavní síní Sokolská. Vila postavená
v letech 1898–1899 je samozfiejmû pfiístupná. 

Na Milíãovû ulici 20, pfiiléhající k Husov˘m
sadÛm, se nachází opût secesní vila dokon-
ãená v roce 1903 pro advokáta Julia Eisnera.
AÏ do roku 1945 v ní byla advokátní kanceláfi
a dva byty. V souãasné dobû patfií ministerstvu
vnitra a je prakticky nepfiístupná. 

Na Milíãovû ulici 16, zadním traktem pfiilé-
hající k Husov˘m sadÛm, je i vlastní nájemní
vila Paula Hawlika z roku 1909, postavená
v romantizujícím anglickém slohu. Ve vile se
pÛvodnû nacházelo ‰est luxusních bytÛ, po vál-
ce, kdy se majitelem stala Mototechna, se nû-
které pfiebudovaly na kanceláfie. V roce 1993 byl
objekt privatizován a je prakticky nepfiístupn˘. 

Z let 1910–1911 pochází vila Karla Krause
na NádraÏní 10, po první svûtové válce pfie-
stavûná na âeskou banku union ve stylu ne-
oklasicistní monumentální stavby a se so-
chafiskou v˘zdobou Augustina Handzela. Po
válce byl dÛm znárodnûn a aÏ do roku 1990
v nûm pÛsobilo Muzeum revoluãních bojÛ a bu-
dování socialismu. Poté jej získala Investiãní,
pozdûji âeskoslovenská obchodní banka. JiÏ

Pût vil z Moravské Ostravy bylo zafiazeno
mezi „Slavné vily Moravskoslezského kraje“

Vila Oldfiicha ·paãka na Sadové ulici (foto
z konce 20. let 20. stol.).

Vila Karla Krause na NádraÏní ulici.Vila Hanse Ulricha na Sokolské ulici (zadní trakt).

Vila Paula Hawlika na Milíãovû ulici 16 (foceno
od Husova sadu). 

Vila Julia Eisnera na Milíãovû ulici 20. 

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA 
Mûstsk˘ obvod 

Moravská Ostrava a Pfiívoz

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení 
pro poskytování úãelov˘ch dotací 

pro rok 2009 v oblastech:

I. kultury (umûleck˘ch aktivit – vizuálního,
hudebního, scénického, literárního
a ostatního umûní)

II. sportu, ekologické v˘chovy, volnoãaso-
v˘ch a zájmovû vzdûlávacích aktivit

III. sociální práce a vytváfiení lep‰ích Ïivot-
ních podmínek pro zdravotnû postiÏené

O jejich získání se mohou ucházet fyzické
i právnické osoby, které do 30. listopadu
2008 pfiedloÏí pfiihlá‰ku (na pfiedepsaném
formuláfii) s pfiíslu‰n˘mi náleÏitostmi, dokla-
dujícími jejich ãinnost ãi jinou souvislost
s mûstsk˘m obvodem Moravská Ostrava
a Pfiívoz. 

BliÏ‰í informace a formuláfie pfiihlá‰ek:
Úfiad mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz, odbor ‰kolství a volnoãasov˘ch
aktivit. Adresa: Sokolská tfiída 28, 729 29
Moravská Ostrava, telefon: 599 444 278, 
e-mail: slachtova@moap.ostrava.cz, nebo
na www.moap.cz

O vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení rozhodlo
Zastupitelstvo mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz usnesením ã. 565/13/08
ze dne 23. 9. 2008. 

druh˘m rokem je objekt uzavfien a ãeká na
moÏnost dal‰ího vyuÏití.

Z roku 1925 pochází vila Oldfiicha ·paãka
na Sadové ulici 17. DÛm je souãástí kolonie
luxusních rodinn˘ch domÛ, která vznikla po-
dél Komenského sadÛ. Jako vût‰ina tûchto
staveb je i vila v˘znamného stavitele a podni-
katele postavena podle britsk˘ch vzorÛ repre-
zentující tradiãní architekturu s velmi dobr˘m
fiemesln˘m zpracováním. Osou domu je vedeno
reprezentativní schodi‰tû s dfievûn˘m obloÏe-
ním. Vila je v majetku ·paãkovy rodiny i v sou-
ãasnosti a je vyuÏívána jako penzion. Vybavení
je pÛvodní. (va)

V˘stava Slavné vily Moravskoslezského
kraje potrvá v Domû umûní aÏ do 8. listopa-
du. Více na www.gvuo.cz, tel. 596 112 566. 

Bofiek ·ípek v Chagallu

Mezi nepfiehlédnutelné akce v˘tvarného
centra Chagall v listopadu patfií i v˘stava
Bofika ·ípka. VernisáÏ je ve ãtvrtek 6. 11.
v 17 hodin. V˘stava potrvá do 3. prosince.

Bofiek ·ípek studoval design nábytku na
SUP· v Praze, architekturu na Hochschule für
Angewandte Künste v Hamburku, filozofii a teo-
rii v˘tvarn˘ch umûní na univerzitû ve Stuttgartu
a fakultu architektury na Technické univerzitû
v Delftu. PÛsobil od roku 1968 v Nûmecku, v le-
tech 1983–1990 v Amsterodamu, kde zaloÏil ar-
chitektonické a designérské Studio ·ípek. Po-
boãku v roce 1990 zfiídil také v Praze. 

Je pedagogem, mj. pÛsobil v letech 1992 aÏ
1997 jako profesor architektury a designu na
V·UP v Praze, od roku 1998 jako profesor na
Hochschule für Angewandte Künste ve Vídni.
Vûnuje se architektonické ãinnosti a designu
nábytku, keramiky, porcelánu, skla a jin˘ch ma-
teriálÛ (stfiíbro, kÛÏe).

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

V˘stava zaujme dûti i dospûlé.



4
Informace o na‰em obvodu najdete na www.moap.cz 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

Minikino
Kostelní 3, Ostrava – tel.: 599 527 851

Pokladna kina: vÏdy 45 minut pfied zaãátkem
pfiedstavení. Rezervace vstupenek on line
www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz

Zaãátky v 19.00, pro dûti v sobotu a nedûli
v 16.00 hod. (pokud není uvedeno jinak).

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

www.klubatlantik.cz, www.ckv-ostrava.cz

4. 11. v 18 hod. USA. Cestopisná pfiedná‰ka
Vítka Procházky ve spolupráci s CK Adventura.

5. 11. v 17.45 hod. Kouzlo pohybu s Miss
Cosmetic. Bfii‰ní tance, relaxace.

Mezinárodní festival studentsk˘ch filmÛ
Ostrava-Picture 2008

• 10. listopadu
18.00 Slavnostní zahájení – Minikino 
19.00–22.00 Minikino – soutûÏní projekce
19.00–21.00 Klub Atlantik – soutûÏní projekce
• 11. listopadu
18.00–20.00 Minikino – soutûÏní projekce
20.00–21.00 Minikino – Umûní filmové reklamy
(workshop)
• 12. listopadu
10.00–14.00 V·B-TU nová aula – projekce
14.00–15.00 V·B-TU nová aula – M. Viewegh
autorské ãtení a beseda
15.00–16.00 V·B-TU nová aula – projekce
18.00–22.00 Minikino – soutûÏní projekce
18.00–20.00 Klub Atlantik – soutûÏní projekce
20.00–21.00 Klub Atlantik – malé pfiekvapení 
• 13. listopadu
18.00–20.00 Minikino – soutûÏní projekce
20.00–22.00 Minikino – Indust.cz uvádí: „ãeská
klipová zoo“ (workshop)
• 14. listopadu
18.00–20.00 Minikino – soutûÏní projekce
20.00–20.30 Minikino – slavnostní vyhlá‰ení ví-
tûzÛ a pfiedání cen
20.30–22.00 Minikino – projekce vítûzn˘ch fil-
mÛ a flasback poroty

11. 11. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch. S fieditelem mûstské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Franti‰kem Jurkem na
téma: zdravotní péãe o pacienta-seniora.

11. 11. v 18.00 hod. Vûda kontra iracionali-
ta. Prof. RNDr. Zdenûk Opatrn˘, CSc.: Ekoze-
mûdûlství, fair trade a genové inÏen˘rství rost-
lin. Cyklus pfiedná‰ek âeského klubu skeptikÛ
Sisyfos – v˘znamné osobnosti ãeského vûdec-
kého Ïivota bojují s m˘ty, povûrami a lidskou
hloupostí…

13. 11. v 18.00 hod. Turecké hory. Cesto-
pisná pfiedná‰ka Ivo Petra.

18. 11. v 18.00 hod. Otevfiená radnice
Moravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné
setkávání obãanÛ s vedením radnice na té-
ma: Návrh investic obvodu na rok 2009.

19. 11. v 17.45 hod. Kouzlo pohybu s Miss
Cosmetic. Bfii‰ní tance, relaxace.

20. 11. v 19.00 hod. PRÒVODCI – Luká‰
Bárta vyprovází do Ïivota svÛj nov˘ román.
Kfiest románu PrÛvodci ostravského básníka
Luká‰e Bárty. Ze své románové prvotiny vyda-
né nakladatelstvím Repronis v Ostravû pfiedãítá
autor spoleãnû s recitátorkou Janou Balcaro-
vou. Nechybí ani hudební dráÏdûní a zklidÀová-
ní. Román PrÛvodci si mohou zájemci zakoupit
bûhem pofiadu za mimofiádnû nízkou cenu.
Autorsk˘ veãer ukonãuje autogramiáda v atlan-
tické kavárnû.

24. 11. v 18.00 hod. Carlos Raúl Villa Nue-
va. Dokumentární film z produkce Bolivars Film
Venezuela. Ve ‰panûlském znûní.

25. 11. v 18.00 hod. Pfiírodní a kulturní per-
ly Mexika. Cestopisná pfiedná‰ka Libora Bed-
náfie ve spolupráci s CK Adventura.

26. 11. v 17.45 hod. Kouzlo pohybu s Miss
Cosmetic. Bfii‰ní tance, relaxace.

26. 11. ve 20.00 hod. Klub Parník. MuÏi
jsou kfiehcí. Koncert Jana Buriana, Jifiího
Buriana, Mikolá‰e RÛÏiãky. Jako host vy-
stoupí Lenka Dusilová.

27. 11. v 19.00 hod. Jan Kunze. Autorské
ãtení a kfiest knihy Dekadent dezert.

1.–3. 11. Bathory (SR/âR/VB/Maì. 2008)

4. 11. Filmov˘ klub. Mechanick˘ pomeranã
(Velká Británie 1971)

5.–9. 11. POLSKÉ DNY V OSTRAVù. Filmo-
vá pfiehlídka souãasn˘ch polsk˘ch filmÛ.

10.–14. 11. OSTRAVA PICTURE

15.–17. 11. Ukrutnû ‰Èastni (Dánsko 2008)

18. 11. Filmov˘ klub. Zabriskie Point (USA
1970)

19.–21. 11. Vicki Cristina Barcelona (USA
2008)

22.–24. 11. Nadine (Nizozemí/Belgie 2007)

25. 11. Filmov˘ klub. Noãní hlídka (Nizoze-
mí/Fra 2007)

26.–28. 11. Karamazovi (âR 2008)

29. 11.–1. 12. KatyÀ (Polsko 2007)

O víkendech v 16.00 hod. hrajeme pro dûti:

1.–2. 11. Letopisy Narnie: Princ Kaspian
(USA 2008)

8.–9. 11. Tisíc a jedna noc (âR)

15.–16. 11. DobrodruÏství Toma Paleãka
a Malenky (USA)

22.–23. 11. Dva mrazíci (âR)

29.–30. 11. Impyho zázraãn˘ ostrov (Nû-
mecko)

Pokud se ve va‰í po‰tovní schrán-
ce neobjeví ná‰ zpravodaj Centrum,
informujte nás: tel. 599 442 165 –
kanceláfi starosty, po‰tou, e-mailem
– adresy najdete na stranû 2 vlevo
nahofie.

Kulturní zafiízení
Gama

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

3. a 4. 11. v 9.00 a 11.00 hod. 2. svûtová
válka. Hlavní události nejniãivûj‰ího konfliktu
v dûjinách lidstva.

5. a 12. 11. v 9.00 a 10.30 hod. Poznáním
proti xenofobii a rasismu. Pfiedná‰ka doc.
T. Novotného.

3., 10. a 24. 11. v 15.00 hod. Jak na to.
Pohybové studio pro holky a kluky.

5., 12., 19. a 26. 11. v 17.00 hod. Sport v ak-
ci! Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

6. a 7. 11. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.
Holãiãí pohybové studio. MIMO 

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

13. a 14. 11. v 9.00. a 10.45 hod. Hauduju-
du, kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í.

MIMO 

14. 11. v 8.00 a 10.00 hod. KdyÏ komunisté
vládli. Rok 1948, 1968 a 1989.

18. 11. v 8.15., 9.30 a 10.45 hod. Divadelní
cestopis aneb Evropou od renesance po re-
alismus. Soubor ukázek nejslavnûj‰ích evrop-
sk˘ch divadelních her. Divadélko bratfií âapkÛ –
Hradec Králové.

20. 11. v 9.00 a 10.30 hod. 12 mûsíãkÛ.
Leden, únor, bfiezen a k tomu hodná Maru‰ka.

26. 11. v 9.00 a 10.15 hod. …a co bude dál?
Díl druh˘: Starovûk. Bohové, chrámy a mocné
fií‰e.

V˘stava – AVE ART – RoÏnovské motivy.

Od fiíjna 2008 zahajujeme kurzy 
pro dûti a dospûlé

Hudební – kytara, flétna, keyboard
Pohybové – rytmika, zdravotní cviãení, bfii‰ní

tance, aerobic
Jazykové – angliãtina, nûmãina, ital‰tina
Zájmové – paliãkování

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.

Pfii koncertech a jin˘ch akcích je od 1. zá-
fií striktnû zakázáno koufiit! Takfika 90 procent
diskutujících tento zákaz podpofiilo i na webo-
v˘ch stránkách Parníku. Klub má bezbariérov˘
pfiístup a bezplatn˘ internet. 

2. 11. Anna Maria Jopek. Festival Ostrava
Jazz Night. Polská zpûvaãka a klavíristka, jejíÏ
sláva uÏ dávno pfiesáhla rodnou zemi.

3. 11. v 19.00 hod. Hana Hegerová za
doprovodu skupiny Petra Maláska. Kon-
cert v Divadle Antonína Dvofiáka.

4. 11. v 19.00 hod. Ostravsk˘ dixieland.
5. 11. Martin Vajgl & Drumwave. Hosté:

Klaudius Kry‰pín a Zdenûk Zdenûk. Koncert na-
táãí âesk˘ rozhlas Ostrava.

6. 11. v 19.00 hod. Andrzej Jagodzinski
trio. Jazz. Polské dny v Ostravû.

7. 11. Trio Jurkoviã – Uhlífi – Hele‰ic. Jazz.
Darko Jurkoviã – kytara, Franti‰ek Uhlífi – kon-
trabas, Jaromír Hele‰ic – bicí. Festival Jazz &
Blues.

10. 11. v 19.00 hod. Citerov˘ koncert Mi-
chala Mullera. Vystoupení u pfiíleÏitosti jubilea
Citerária.

12. 11. ve 20.00 hod. Anna K. Koncert
v klubu Fabric.

12. 11. v 17.00 hod. Jazz talent – pfiehlídka
ZU· Ostrava-Mariánské Hory.

13. 11. v 18 hod. Festival ostravsk˘ch ZU·.
14. 11. Windy. Koncert ostravské kapely.
17. 11. LR Cosmetic Big Band Edy ·urma-

na. Koncert ostravské kapely.
21. 11. Million Pounds. 
22. 11. JablkoÀ – sladk˘ch 30. Sebeoslavn˘

koncert.

22. 11. ve 20.00 hod. t-music Sto Zvífiat
tour. Koncert v klubu Fabric.

24. 11. ve 20.00 hod. John Scofield –
Piety Street Band. Festival Ostrava Jazz
Night. Koncert v divadelním sále DKMO.

24. 11. ve 20.00 hod. Tomá‰ Sloboda
Sound Like This (SK) + Michal HrÛza &
kapela HrÛzy (CZ). Koncert v klubu Fabric.
V pofiadu Ladí Neladí, natáãí âT Ostrava.

25. 11. Panther Tuba Band. Koncert. Host:
Five Voluntary Brass.

26. 11. MuÏi jsou kfiehcí. Koncert Jana Bu-
riana, Jifiího Buriana, Mikolá‰e RÛÏiãky. Jako
host vystoupí Lenka Dusilová. Pofiádá klub
Atlantik.

27. 11. Piáno band Mirka Barto‰e. Jazz.
Zpûv: Marika a Tereza.

28. 11. Boris Band Combination. Jazz

29. 11. v 19.00 hod. Klub Parník. Velk˘
veãer IMPROVIZACE. 5 let âeské Improvi-
zaãní ligy v Ostravû – 5 let improvizaãní sku-
piny OSTR.UÎ.I.NY. Zahrají improvizaãní t˘-
my z Ostravy, Oder, Olomouce, Prahy
a moÏná i odjinud. Hudební doprovod klaví-
rista Va‰ek Kramáfi a dal‰í. 

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Retrospektiva 
Jana Pi‰tûka

Malífi Jan Pi‰tûk (1961) patfií ke generaci
umûlcÛ, která na sebe upozornila v polovinû
80. let a jeÏ se vyznaãovala hlavnû uvolnûnou
expresivitou. Jeho práce, inspirované soudobou
sofistikovanou technikou, se v‰ak od poãátku
vyznaãují stfiídmostí a ukáznûností. V roce 2008
pfiedstavuje v praÏském Mánesu svou retro-
spektivu a v˘bûr z tvorby pfiedstaví i na ostrav-
ské v˘stavû. V˘stavní síÀ do 7. listopadu.

Sochafi Marius Kotrba
vystavuje své malby

Sochafi (1959) s v˘razn˘m rukopisem (napfi.
socha v ostravském Husovû sadu), docent fa-
kulty umûní Ostravské univerzity, se ve V˘stav-
ní síni Sokolská 26 jiÏ pfiedstavil svou sochafi-
skou tvorbou v roce 2002. Nyní je prezentována
jeho pomûrnû znaãná malífiská produkce, která
je obohacena nûkolika plastikami. V˘stavní síÀ
od 13. listopadu do 31. prosince.

Marta StodÛlková:
Jazz & People ve foto

„Fotografie se jí stala koníãkem, kter˘ se
zmûnil ve vá‰eÀ.“

VáÏnûji se fotografii zaãala Marta StodÛlková
vûnovat v dubnu roku 2006, kdy fotila a poprvé
také zvefiejnila fotografie z folkového koncertu.
Její vztah k hudbû a fotografii ji pfiivedl k foto-
grafování na I. roãníku jazzového festivalu Jazz
Open Ostrava, kter˘ jiÏ fotografuje pravidelnû
a letos to byl jiÏ tfietí roãník.

V roce 2007 mûla první v˘stavu s názvem
„Jazz v Parníku, jazz na hradû…“, která byla
prezentována na rÛzn˘ch místech. Po úspûchu
této v˘stavy se rozhodla dále zdokonalovat ta-
ké v teorii a proto nastoupila ke studiu na Lido-
vé konzervatofii, obor v˘tvarná fotografie.

Bûhem minul˘ch dvou let byly její fotografie
jiÏ pravidelnû publikovány na internetov˘ch
stránkách Klubu Parník a pouÏity na plakátech
„Jazz Open Ostrava“ i v bukletech CD znám˘ch
interpretÛ jako napfi. Iva Bittová – Moravian
Gems.

V˘stavní prostory II. od 5. 11. do 28. 11.

Boris Urbánek


