
10
2008

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

Tipy mûsíce
A Quoi tu penches?
– cirkus v divadle 

K ãemu se pfiiklání‰? – to je hlavní motto
pantomimického vystoupení, které 14. fiíjna
v 19 hod. nabídne Divadlo Antonína Dvofiáka. 

Jediné pfiedstavení nového cirkusu v podání
cirkusové spoleãnosti Méli-Mélo v âeské repub-
lice je souãástí kulturního festivalu FRANCOUZ-
SK¯ PODZIM V OSTRAVù 2008 pofiádaného
Alliance Francaise v Ostravû. Pûtice hlavních
hrdinÛ nás zve ke sledování jejich nerovného do-
brodruÏství v atmosféfie konãícího dûtství. âetná
Ïonglérská, provazochodecká a akrobatická ãís-
la nás provedou dûjovou linií tohoto nev‰edního
vystoupení beze slov, ve kterém si rozhodnû pfii-
jdou na své i milovníci taneãních vystoupení.

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

Konzervatofi jubiluje
Dnem otevfien˘ch dvefií

8. fiíjna v 18.30 hod. se koná v Janáãkovû
konzervatofii slavnostní koncert k 55. v˘roãí
zaloÏení této v˘znamné kulturní a vzdûláva-
cí instituce v Ostravû. 

Na 15. fiíjna pfiipravuje konzervatofi Den otev-
fien˘ch dvefií. Program koncertu: L. Janáãek,
R. Kubín, J. Gerschwin, L. Bernstein – Symfo-
nick˘ orchestr JKGO. Petr ·umník – dirigent,
Michal Bárta – klavír, Jan JuráÀ – klarinet.

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

Molière: Po mnû je veta!

Jsem v agónii! Umírám, jsem mrtev! JiÏ cí-
tím, kterak se lékafiství na mnû mstí! Tûmito
a mnoha dal‰ími podobn˘mi náfiky je pro-
slulá hofiká komedie Zdrav˘ nemocn˘.

Jízlivá komedie o egocentrickém, sebelítosti-
vém a chamtivém mû‰Èanu Arganovi, kter˘ ve
své hypochondrii a sebestfiednosti tyranizuje
celou rodinu, vstoupila do ‰irokého povûdomí
uÏ v 17. století, kdy Ïil její autor, Molière. Na je-
vi‰ti Domu kultury ji opût oÏiví praÏské Studio
Dva 9. fiíjna od 19 hod. Hrají: K. Roden, E. Ja-
nou‰ková, K. Nováková, K. Hádek / J. Nosek,
M. Roden, J. Krausová a dal‰í.

Cimrmanovo âeské nebe

25. a 26. fiíjna od 19 hodin se v Domû kul-
tury odehraje mimopraÏská premiéra 15. ju-
bilejní hry Divadla Járy Cimrmana.

Na scénû se potkají svat˘ Václav, Jan Ámos
Komensk˘, Jan Hus, Karel Havlíãek Borovsk˘,
praotec âech, mar‰álek Radeck˘, Miroslav
Tyr‰ a babiãka BoÏeny Nûmcové. Nová hra je
vlastnû schÛzí ãeské nebeské komise. Vede ji
svat˘ Václav a Jan Ámos Komensk˘ je zapiso-
vatel. V jeho roli se vystfiídají oba autofii Zdenûk
Svûrák a Ladislav Smoljak. 

DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 127, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Koncerty
Janáãkova filharmonie

2. a 3. fiíjna pokraãuje Velk˘ symfonick˘ cy-
klus Janáãkovy filharmonie Ostrava. Program:
B. Bartók – Hudba pro smyãce, bicí a celestu.
W. A. Mozart – Koncertní symfonie pro flétnu,
hoboj, lesní roh, fagot a orchestr ES dur K Anh.
9 (originální verze). B. MartinÛ – Symfonie ã. 5
H 310. Úãinkují: Sólisté JFO, Theodore Kuchar
– ‰éfdirigent JFO.

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

Katefiina Chroboková 
rozezní varhany v DKMO

DÛm kultury pfiipravil na 7. fiíjna v 19 hodin
varhanní koncert talentované a velmi úspû‰né
ãeské varhanice
Katefiiny Chrobo-
kové, která svou
mezinárodní karié-
ru odstartovala ví-
tûzstvím na Ound-
le International Or-
gan Festival v Ang-
lii. V pomûrnû krát-
ké dobû si získala
publikum také
v Belgii, Holand-
sku, Litvû, Lucem-
bursku, Nûmecku,
Polsku, Portugal-
sku a Mexiku.

Varhanistka Ka-
tefiina Chroboková vystupovala na leto‰ním
Janáãkovû máji, kdyÏ v Janáãkovû konzervato-
fii uvedla díla Oliviera Messianea. Její umûlecká
dráha zaãala v Ostravû, poté absolvovala fiadu
mistrovsk˘ch kurzÛ. I pro zcela náhodné ná-
v‰tûvníky jsou její koncerty naprost˘m oÏive-
ním, k nûmuÏ pfiispívá i atraktivní vzhled mladé
virtuózky.

Premiéry
Podskalák

Jedna z nejoblíbenûj‰ích ãesk˘ch lido-
v˘ch operet se 4. fiíjna v 19 hodin opût vrací
do Ostravy na jevi‰tû Divadla Jifiího Myrona. 

PÛvodní hfie o ãtyfiech obrazech Franti‰ka
Ferdinanda ·amberka Podskalák z roku 1882
zajistily nehynoucí popularitu bezesporu ‰lágry
a hudební ãísla divadelního a filmového herce,
textafie a pfiedev‰ím nejslavnûj‰ího ãeského
písniãkáfie Karla Ha‰lera. V roce 1928 byl Pod-
skalák s úspûchem také zfilmován a titulní roli si
s velkou chutí zahrál Theodor Pi‰tûk. Zábavn˘
pfiíbûh lidové operety o ãtyfiech obrazech nás
zavede do Podskalí (dnes uÏ neexistující praÏ-
ské osady na pravém bfiehu Vltavy) mezi jeho
svérázné obyvatele.

2. premiéra 5. 10 v 17.00 hod., dal‰í pfied-
stavení: 8., 14. a 24. 10. vÏdy v 19.00 hod. 

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

Budete se smát, 
budete se bát

18. fiíjna v 19 hodin mají premiéru v Divadle
Antonína Dvofiáka Osidla smrti. Nedávno ze-
snul˘ Ameriãan Levin byl romanopiscem a dra-
matikem, jemuÏ se v˘sostnû dafiilo v tvorbû thril-
lerÛ a komedií. PÛvodní divadelní hra Osidla smr-
ti je kombinací obojího. Zku‰en˘ spisovatel a dra-
matik, kter˘ právû zápolí s tvÛrãí krizí, dostane do
rukou geniální hru s názvem „Osidla smrti“, jejíÏ
mlad˘ autor prosí zku‰enûj‰ího kolegu o radu,
jak ji je‰tû vylep‰it. Ten v‰ak má jin˘ zájem: dílo
by si rád pfiisvojil. Chce to jen maliãkost: ná-
v‰tûvníka sprovodit ze svûta… Tuto v˘chozí si-
tuaci Levin dále rozehrává s velkou invencí, je-
den zvrat v dûji stfiídá druh˘. Premiéra 18. fiíjna
v 19.00 hod., 1. repríza 19. fiíjna v 17.00 hod.

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

Od Idiota k Jobovi

Tragikomick˘ pfiíbûh o touze milovat své rodi-
ãe oÏije u BezruãÛ v dramatizaci Marty Ljubko-
vé, Arno‰ta Goldflama a Martina Franti‰ka
v pfiedpremiéfie 8. fiíjna v 18 hodin. Pfiíbûh pro
odváÏná srdce, která pocítila nekoneãné jistoty
laskavého domova. Pfiíbûh pro odváÏné du‰e,
které hledají bájn˘ svût Ráje na zemi. Pfiíbûh
pro ty, ktefií cestují do Ameriky. Premiéra je
10. fiíjna v 19 hodin.

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

V Arénû zaãíná jaro…

Ani divadlo Aréna nezÛstalo pozadu a na fií-
jen pfiipravilo novou premiéru. V sobotu 18. fiíj-
na zde uvedou hru Franka Wedekinda Procit-
nutí jara. Dal‰í pfiedstavení je na programu
20. fiíjna. Zaãátky jsou v 18.30 hod.

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

Víkend v Telepace: Centrum pro rodinu a sociální péãi o.s. – Klub ÁMOS srdeãnû zve dûti
i dospûlé na interaktivní v˘stavu HLAVOLAMY a DOBRODRUÎSTVÍ NA HRADù ve dnech
11. 10. a 12. 10. od 14.00 do 18.00 hod. v budovû Telepace (Kostelní nám. 2, Ostrava 1).
V kulisách hradních rozvalin na náv‰tûvníky ãekají zajímavé prostorové hlavolamy, hry a há-
danky. Informace: 596 114 209, www.prorodiny.cz

Autogramiády
2. 10. v 17.00 hod. Markéta Hejkalová –

Kouzelník z Pekingu. Beseda a autogramiáda.
21. 10. v 15.30 hod. Halina Pawlovská –

Zanzibar. Beseda a autogramiáda 
22. 10. v 17.00 hod. Bára Nesvadbová –

Pohádkáfi. Beseda a autogramiáda.

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

Za hudbou do rozhlasu

Také letos pokraãuje cyklus komorních kon-
certÛ v âeském rozhlase. AÏ do kvûtna se jich
zde uskuteãní celkem sedm. Jako první v pofia-
dí 1. 10. od 19 hodin vystoupí TRIO ARUNDO:
J. Souãek – hoboj, J. Mach – klarinet, V. Voná-
‰ek – fagot. Program: W. A. Mozart, E. Schul-
hoff, B. MartinÛ, J. Francaix.

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

Vokalíza: dvû kvarteta

Podzimní minipfiehlídka Vokalíza, která nabízí
to nejlep‰í ze souãasn˘ch populárních vokál-
ních kvartet, pokraãuje 23. fiíjna v 19 hodin
koncertem dámského vokálního kvarteta, patfií-
cího ve svém Ïánru k souãasné ãeské ‰piãce. 

âtyfii hlasy, ãtyfii srdce, ãtyfii pfiístupy, jak
uchopit melodii, rytmus, náladu a vytvofiit hud-
bu. Yellow Sisters jsou zvukov˘mi iluzionist-
kami a procházejí s lehkostí napfiíã soulem, fun-
ky, world music, jazzem i reggae.

Spirituály a gospely v podání osobitého muÏ-
ského kvarteta uzavfiou 30. fiíjna v 19 hodin
programovou nabídku minipfiehlídky Vokalíza.
Q VOX, kterému uÏ tleskalo i publikum v Nû-
mecku, ·panûlsku, Velké Británii, Francii,
Estonsku ãi Izraeli, tvofií Tomá‰ Krejãí (baryton),
Tomá‰ Badura (tenor-baryton), Petr Julíãek (te-
nor) a Ale‰ Procházka (bas).

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

Slavnostní vernisáÏí zaãne v Galerii V˘tvar-
ného umûní 7. fiíjna v 17 hodin v˘stava dûl Mi-
roslava ·najdra inspirovan˘ch krajinami Gusta-
va Klimta. 

Miroslav ·najdr vystudoval Státní konzerva-
tofi Brno, obor lesní roh. Pod vlivem svého otce
Franti‰ka ·najdra se uÏ od dûtství vûnoval v˘-
tvarnému umûní. Nelze tak jednoznaãnû fiíci,
zda je více hudebníkem ãi v˘tvarníkem. V ‰e-
desát˘ch a sedmdesát˘ch letech maloval hlav-
nû podobizny slavn˘ch malífiÛ, napfi. El Greca,
Velasquese, Filly ãi George Braqua a Antoniho
Clavé. První sekání s Klimtem proÏil jiÏ v dût-
ství, kdyÏ se v otcovû knihovnû setkal s repro-
dukcí obrazu Nadûje. Klimtovy krajiny inspiro-
valy ·najdra pfiedev‰ím zpÛsobem, jak˘m
umûlec pracoval s barvou. V pfiedstavách ·na-
jdra malífie a hudebníka se Klimtovy krajiny
navíc propojují s dílem hudebního skladatele
Gustava Mahlera. A právû tyto inspirace si mÛ-
Ïete do 15. listopadu prohlédnout v Galerii v˘-
tvarného umûní. 

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

Veselé krajiny 
Smutného Oldfiicha

Oldfiich Smutn˘ (1925) patfií ke generaci, kte-
rá vstoupila na ãeskou v˘tvarnou scénu tûsnû
po konci 2. svûtové
války. Od poloviny
60. let maluje krajiny
– záti‰í proslunûné
záfiiv˘m svûtlem, in-
spirované bûlavou
a pastelovou barev-
ností tradiãních jiho-
ãesk˘ch lidov˘ch sta-
veb. Od 1993 se za-
b˘vá i keramikou
(malované talífie). Vû-
noval se scénografii,
pracím pro architekturu, byl spoluautorem au-
diovizuální prezentace kanadského pavilonu na
svûtové v˘stavû EXPO v Bruselu (1958). Jeho
lyrické a zároveÀ optimisticky ladûné obrazy si
mÛÏete prohlédnout v Chagallu od 2. fiíjna do
5. listopadu.

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

Zanikl˘ svût RomÛ
a SintÛ

6. fiíjna v 16 hodin probûhne ve vestibulu
Radnice mûsta Ostravy vernisáÏ zajímavé foto-
v˘stavy znázorÀující staleté dûjiny pÛvodních
RomÛ a SintÛ v ãesk˘ch zemích.

V˘znamnou souãást tvofií unikátní pfiedváleã-
né fotografie z rodinn˘ch archivÛ, které poprvé
pfiedstavují skuteãn˘ Ïivot za nacismu témûfi vy-
hubeného etnika. Expozice skonãí 20. fiíjna.

Vestibul Radnice mûsta Ostravy
Proke‰ovo námûstí 8, Moravská Ostrava

Skvosty 
Evropského umûní

Evropské umûní ze sbírek GVUO se svou
kvalitou vfiazuje do evropského muzejního
kontextu. Dokumentuje umûlecké bohatství
sbírek v oblasti italského a nizozemského umû-
ní mezi lety 1500–1800, malífiství 19. a 20. sto-
letí stfiedoevropského okruhu a zejména v ob-
lasti ruského malífiství, které pfiedstavuje nejv˘-
znamnûj‰í sbírku po Národní galerii v Praze. 

Od 8. fiíjna aÏ do 15. listopadu budou v Os-
travském muzeu k vidûní díla umûlcÛ jako je
Fetti, Aachen, Kupelwieser, Egger-Lienz, Klimt,
Dominguez, Repin, ·i‰kin, Maljavin, Clavé,
Troyon, Cozza a dal‰í.

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

V˘stavy
Obrazy R. Konviãky

Tvorba Richarda Konviãky (1957) se profi-
lovala na ãeské scénû v rámci v˘razného ná-
stupu generace mlad˘ch v˘tvarníkÛ v druhé
polovinû osmdesát˘ch let. Jeho díla vystavu-
je Galerie Magna od 1. fiíjna do 5. listopadu.

Práce Ri-
charda Konviã-
ky z nového mi-
lénia naznaãují
stále hlub‰í úlo-
hu monumen-
tálního „mentál-
ního prostoru“.
D r a m a t i c k ˘
smysl ve‰keré
autorovy tvorby
byl vlastnû
vÏdy zaloÏen
na v‰udypfií-

tomné diagonále, pohybující se mezi stabilitou
a nestabilitou, mezi destrukcí a rekonstrukcí.
Konkrétní jevy a otázky mûstské civilizace, se
kter˘mi byla bûhem posledních dvaceti let jeho
tvorba neodmyslitelnû spojována, uÏ nepfied-
stavují jádro jeho sdûlení. Noãní scény jsou
v‰ak stále v˘raznou souãástí jeho tvorby: pÛl-
noc jako „pravé poledne my‰lení“ je základem
jeho vnímání svûta a doslova ãasem, kdy ãasto
zaãíná svou malífiskou „noãní smûnu“, bûhem
níÏ pracuje aÏ do rána.

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

Rytmus noci

Od 2. fiíjna do 7. listopadu vystavuje své
obrazy a kresby v Galerii Beseda akademic-
ká malífika Zdena Höhmová. 

Od roku 1988 se vûnuje volné malífiské tvor-
bû, kresbû, grafice a pfiíleÏitostnû kniÏní ilustra-
ci. Je ãlenkou SdruÏení Q a SdruÏení praÏsk˘ch
malífiÛ. Îije a pracuje v Brnû a v Praze. Od roku
1981 uspofiádala u nás i v zahraniãí pfies 70 au-
torsk˘ch v˘stav, zúãastnila se kolem 150 spo-
leãn˘ch v˘stav, umûleck˘ch projektÛ, bienále
a sympozií, veletrhÛ souãasného umûní, aukã-
ních salonÛ a dal‰ích.

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

Îádné bílé skvrny

Do 20. fiíjna je moÏné ve Fiducii nav‰tívit v˘-
stavu prací Katariny Szanyi Hudeãkové. Mûkce
nasazená svûtla, v nichÏ se zobrazované reali-
ty rozpou‰tí a vzájemnû uvolnûnû mísí a prostu-
pují, charakterizují i nejnovûj‰í autorãiny obrazy,
které z velké ãásti vznikly bûhem jejího leto‰ní-
ho letního tvÛrãího stipendijního pobytu v Egon
Schiele Art Centru v âeském Krumlovû.

Název „Îádné bílé skvrny“ mÛÏe odkazovat
k puristicky my‰lenému malífiskému protimluvu.
ZároveÀ zde vystupuje na povrch „Ïenskost“
Katarinina poãínání a uvaÏování – tím, co na po-
vrchu nezanechává skvrny není Ïádná specific-
ká barva, ale deodorant.

Antikvariát a galerie Fiducia
NádraÏní 30, Ostrava 1
Tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com

Ostrava Art 2008 
a nová Galerie ZaMa

11. záfií byla v galerii Mlejn zahájena v˘sta-
va Ostrava ART 2008. Tato akce je souãástí
sedmi v˘stav v galeriích Ostravské muzeum,
G7, Galerii Chagall, Galerii Kruh, Galerii Jáma
10 a novû otevfiené Galerii ZaMa. V sedmi gale-
riích pfiedstavuje svá díla na 80 v˘tvarníkÛ. K v˘-
stavû byl vydán katalog s informacemi o v‰ech
vystavujících a pofiadatelsk˘ch galeriích.

V˘stavní a prodejní Galerie ZaMa (nachází
se v prostorách b˘valého staroÏitnictví
Ostravská antikva u ASO, nyní VZP) na So-
kolské ulici 9 je  nejmlad‰í galerií v Morav-
ské Ostravû. V budoucnu bude prezentovat
pouze moravskoslezské v˘tvarníky. 

Zdislava Mouková (na snímku) a Marie Îo-
chová pfiedstavují od 18. záfií v Galerii ZaMa
umûlce, ktefií vystavovali v létû v kanadském
mûstû Calgary. 

Dal‰í program OSTRAVA ART 2008:

Galerie Kruh, Zahradní 1 do 10. fiíjna:
Alena Fousková, Karel Hruda, Vlastimil Krãmáfi,
Ivana Kubová, Zdenûk Kuãera, Dá‰a Lasotová,
Thomas Lax, Tereza Smetanová, Rudolf ·tafa,
Michaela Terãová, Jan Teisler, Ivan Titor

Galerie Jáma 10, NádraÏní 91 do 24. fiíjna:
D. Fialová, A. Hudeãek, F. Kowolowski, J. Kud-
la, P. Lysáãek, H. Puchová, J. SurÛvka

Galeria ZaMa, Sokolská 9: Eva Tamborská,
Karel Hruda, Jan Teisler, Michaela Terãová,
Vratislav VarmuÏa

Ostravské Muzeum, Masarykovo nám. 1
do 5. fiíjna: Daniel Balabán, Jaromír E. Brabe-
nec, Robert Buãek, Eva Tamborská, Martin Ku-
chafi, Karel Lepík, Gabriela Nováková, Libor No-
votn˘, Marek Sibinsk˘, Ivo Sumec, Jana ·mol-
ková, Jakub ·paÀhel, V. VarmuÏa, Ondfiej Vorel

Galerie G7, Chelãického 7 do 10. fiíjna:
Eduard Halber‰tát, Jifií Holík, Ivo Chovanec,
Marius Kotrba, Ivana Kunová, Jifií Moldfiík, Pa-
vel Noga, E. Ovãáãek, J. Rusek, Z. Janáãek

Galerie Mlejn, NádraÏní 3136/138A do
14. fiíjna: Fanis Ainacidis, Dalibor Andr˘sek,
Milan CIeslar, Antonín Gavlas, Karol Hercík, Vla-
dimír DubeÀák, Dominika Michalidisová, Václav
Návrat, Jifií Neuwirth, Josef Ondrá‰ka, Petr
Ra‰ka, Radomíra Rosenfeldová, Josef RÛÏiãka,
Jifií Sibinsk˘, Pavel Vácha, Zdenûk VyslouÏil

V˘tvarné centrum Chagall, Repinova 16 do
12. fiíjna: Václav Flandr, Martin Gabãan, Kate-
fiina Pavlasová, Libor Hujer, Jelena Jedliãková,
Miroslav Kubátek, Bedfiich Pûknica, Jarka Rybo-
vá, Karel ¤íhovsk˘, Kamil ·paãek, Václav Vrba

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Jan Pi‰tûk (1961)

Malífi Jan Pi‰tûk patfií ke generaci umûlcÛ,
která na sebe upozornila v polovinû 80. let a jeÏ
se vyznaãovala hlavnû uvolnûnou expresivitou.
Jeho práce, inspirované soudobou sofistikova-
nou technikou, se v‰ak od poãátku vyznaãují
stfiídmostí a ukáznûností. V roce 2008 pfiedsta-
vuje v praÏském Mánesu svou retrospektivu
a v˘bûr z tvorby pfiedstaví i na ostravské v˘sta-
vû. V˘stavní síÀ 30. 9. aÏ 7. 11.

28. fiíjen 1918 v Ostravû
a gen. Vilém Stanovsk˘

V˘stavní síÀ Sokolská (II. patro) prezentuje
od 9. do 31 fiíjna v˘stavbu dobov˘ch dokumen-
tÛ vztahujících se k 90. v˘roãí vzniku âeskoslo-
venské republiky v Ostravû.

Druhá ãást v˘stavy je vûnována generálu
Vilému Stanovskému, rodáku z Moravské Os-
travy, kter˘ za na‰i samostatnost bojoval za
1. svûtové války ve francouzsk˘ch legiích. Gen.
Stanovsk˘, vûznûn˘ za 2. svûtové války nacisty
a v 50. letech komunisty, patfií k zakladatelÛm
ãs. letectva. 

MfiíÏ jako socha

Leto‰ní roãník mezinárodního Sympozia
prostorov˘ch forem Ostrava 2008 mûl téma
MfiíÏ jako socha. V˘sledkem sympozia sou-
stfiedûného pfiedev‰ím na práci umûleck˘ch
kováfiÛ jsou tfii umûlecká díla, která jsou ny-
ní vystavena v prostorách DKMO.

Unikátní práce, které se v rámci projektu
architekta Jana Teislera stanou souãástí Farské
zahrady v centru Ostravy, byly vytvofieny na
území více neÏ stoleté vítkovické kovárny. Díla
vystavená v prostorách Domu kultury mohou,
stejnû jako v loÀském roce, hodnotit i Ostravané
a náv‰tûvníci mûsta prostfiednictvím anketních
lístkÛ.

Projekt pfiemûny b˘valé Farské zahrady na
Zahradu andûlÛ podporuje Mûstsk˘ obvod
Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

Hudební lahÛdky Svato-
václavského festivalu

Bûhem fiíjna se naplno rozjíÏdí 5. roãník
Svatováclavského hudebního festivalu. Také
v leto‰ním roce pfiipravili organizátofii umûlecky
hodnotnou a atraktivní nabídku koncertÛ a dal-
‰ích netradiãních duchovních projektÛ na fiadû
míst Moravskoslezského kraje. Podrobn˘ pro-
gram a rozpis míst konání je na www.shf.cz

4. fiíjna – Evangelick˘ kostel (âeskobratrská
ul., M. Ostrava). Program: J. Suk, J. Novák, L. Ja-
náãek, G. Finzi, B. Britten. Úãinkují: Musici boemi,
P. Wallinger – umûleck˘ vedoucí, C. Nováková –
flétna (Francie), T. Lissimore – klavír (Anglie)

24. fiíjna – Kostel sv. Václava (Kostelní ná-
mûstí, Mor. Ostrava). Program: S. Claren,
Morton Feldman, Petr Kotík, Galina Ustwol-
skaja. Úãinkují: Ostravská banda, Petr Kotík –
dirigent (USA), Steven Fox – kontratenor (USA)

25. fiíjna – Kostel Neposkvrnûného poãetí
Panny Marie (Námûstí Sv. âecha 5, Ostrava-
Pfiívoz). Program: „Pocta ãesk˘m svûtcÛm“. Úãin-
kují: âesk˘ filharmonick˘ sbor Brno, P. Fiala –
sbormistr, P. Levíãek – tenor, P. Zbofiilová – alt. 

28. fiíjna – Závûreãn˘ koncert – Katedrála
BoÏského Spasitele (Nám. Msgre ·rámka, Mor.
Ostrava). Program: Johannes Brahms – Nû-
mecké Requiem, op. 45. Úãinkují: Janáãkova
filharmonie Ostrava, Theodore Kuchar – diri-
gent (USA), âesk˘ filharmonick˘ sbor Brno,
Petr Fiala – sbormistr, Eva Dfiízgová-Jiru‰ová –
soprán, Václav Sibera – baryton.

Festival
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STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
MùSTSK¯ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ

Proke‰ovo nám. 8, Ostrava
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytu:

ulice byt ã. vel. plocha min. poÏadovaná prohlídky dne 
v˘‰e nabídky 14. 10.    16. 10.

Maroldova 3 87 1+3 66,73 m2 39 037 Kã 9.00      14.00

Základní informace:
- zájemce (Ïadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budovû úfiadu na Sokolské

tfi. 28, tfietí poschodí, kanceláfi ã. 317), nebo prostfiednictvím internetu (www.moap.cz), pfiípadnû pfii
prohlídkách bytÛ: • pfiihlá‰ku s podmínkami

• formuláfi pro v˘bûrové fiízení
• smlouvu o úhradû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením,

- obálku s oznaãením „V¤ na pronájem bytÛ“, obsahující pfiihlá‰ku, formuláfi a doklad o úhradû zálo-
hy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením, Ïadatel odevzdá do 16.00 hod. dne 22. 10. 2008 na po-
datelnu mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie ã. 142),

- podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z pfiedchozích v˘bûrov˘ch fiízení (jsou uvedeny
na rubu pfiihlá‰ky).

Více informací podá: J. Adamovsk˘, kanc. 317, tel.: 599 444 204
P. Kristoforská, kanc. 313, tel.: 599 444 203, www.moap.cz

■ „VáÏen˘ pane starosto“, pí‰e paní Marie
Zemanová z Bieblovy ulice, „obãané z na‰í lo-
kality Bieblovy, Valchafiské, Gorkého a Podû-
bradovy dûkují za uskuteãnûní pfiechodu pro
chodce“. 

■ Na v˘letû ve Fr˘dku-Místku byli seniofii
z Gajdo‰ové a Dobrovského ve tfietím záfiijo-
vém t˘dnu: „Zasíláme pozdrav s díky za to, Ïe
nám byl umoÏnûn v˘let pln˘ kulturních akcí,“
stojí v pozdravu. 

■ Pí‰i vám proto, Ïe v mûsíãníku Centrum ãtu
vût‰inou klady na‰í radnice, co dokázala, kde
pfiispívá, co vyfie‰ila apod. Jako nájemníka na
ulici NádraÏní 33 mû ale netû‰í, pí‰e paní Jar-
mila Krejãifiíková, jak je fie‰en problém s par-
kováním na Stodolní ulici. My, ktefií jsme nuceni
parkovat na ·kroupové ulici nebo jen projíÏdût
Stodolní, musíme tam zaparkovaná auta míjet
velmi krkolomn˘m zpÛsobem. I jako chodec si
nepfiipadám bezpeãnû, kdyÏ procházím mezi
tûmito auty.

Odpovídá paní Veronika Lhotská z úseku
anal˘z a vnûj‰ích vztahÛ MP Ostrava: 

Velitel spádové sluÏebny Mûstské policie Zá-
mecká vûc náleÏitû pro‰etfiil. 

Na ulici Stodolní po rekonstrukci není moÏ-
nost provádût zásobování Ïivnostensk˘ch pro-
vozoven jin˘m zpÛsobem, neÏ pfiímo z ulice
Stodolní (z dÛvodu absence moÏnosti zásobo-
vání z dvorních ãástí). Vzhledem k ‰ífii komuni-
kace dochází pfii zásobování na nezbytnû nut-
nou dobu i k ãásteãnému stání vozidel na chod-
níku. Hlídky mûstské policie se pfii v˘konu své
ãinnosti vûnují prioritnû zabezpeãování místních
záleÏitostí vefiejného pofiádku, pfiiãemÏ v‰ak pfii
zji‰tûní pfiestupku proti bezpeãnosti a plynulosti
silniãního provozu tento v rámci sv˘ch moÏnos-
tí fie‰í. O tom svûdãí skuteãnost, Ïe v prÛbûhu
leto‰ního roku bylo na ul. Stodolní doposud vy-
fie‰eno celkem 462 pfiestupkÛ zpÛsoben˘ch po-
ru‰ením zákona 361/2000 Sb. 

Problematikou se budeme samozfiejmû i na-
dále zab˘vat.

Podnût paní Krejãifiíkové jsme pfiedali
i radnímu na‰eho obvodu ing. ZdeÀku Nyt-
rovi, pfiedsedovi komise bezpeãnostní, kter˘
tuto problematiku pfiednesl na dopravní ko-
misi. Komise dopravy na svém zasedání roz-
hodla:

1. Tento problém bude mûstsk˘ obvod fie‰it
formou ãasovû omezeného parkování, tzn.
modré parkovací stání a kotouã s ãasov˘m ur-
ãením.

2. Se zástupcem fieditele Mûstské policie
v Ostravû byl dohodnut zv˘‰en˘ dohled nad
parkujícími auty v této oblasti.

3. Po zavedení ãasovû omezeného parková-
ní bude situace vyhodnocena, a v pfiípadû, Ïe
nedojde k nápravû, komise doporuãí dal‰í opa-
tfiení.

Grilování na Gajdo‰ce
3. ãervence a 28. srpna se na DPS Gajdo‰o-

va konalo zahradní grilování. Poãasí nám pfiálo,
svítilo sluníãko a byla i sluníãková nálada. Gri-
lovaly se klobásky, jejichÏ vÛnû se linula do
‰irokého okolí a podávalo se nealko. V‰em
zúãastnûn˘m se tato zahradní párty líbila a by-
li by rádi, aby se v zapoãaté tradici i nadále po-
kraãovalo. 

Srpnové grilování nám navíc zpestfiila hu-
dební produkce. K poslechu a zpûvu nám krás-
nû vyhrávali pan Ladislav Svoboda a pan Jan
Jufiica. Skoro v‰ichni jsme si zazpívali nestár-
noucí písnû Cikán ãern˘ cikán, Babylon a dal‰í
a i ten, kdo neumûl zpívat, si broukal „pod
vousy“.

A co fiekli o grilování samotní úãastníci?

Paní Milada Fra‰ová: „Bylo to mé první gri-
lování v Ïivotû, moc se mi líbilo a byla bych rá-
da, kdyby se opakovalo ãastûji.“

Paní Vûra Botlíková: „Grilování se povedlo,
v‰ichni byli spokojeni, klobásky chutnaly. Paní
Klárová je pfiipravila velmi dobfie.“

Paní Dá‰enka Grabovská: „S grilováním
jsem velmi spokojena. Ná‰ úfiad se o nás se-
niory dobfie stará a podûkování patfií také paní
Klárové, která se nám velmi vûnuje.“

Oddûlení péãe o obãany
odboru sociálních vûcí

Vyúãtování sluÏeb
spojen˘ch s uÏíváním bytu

Ve zpravodaji Centrum v ãervnu jsem uvedl, Ïe
se nám podafií vãas vyhotovit a rozeslat roãní vy-
úãtování sluÏeb spojen˘ch
s uÏíváním bytu a nebyto-
v˘ch prostor za rok 2007.
BohuÏel tomu tak nako-
nec nebylo. Tûm obãa-
nÛm, kter˘ch se to t˘ká, se
tímto omlouvám. Ve skupi-
nû domÛ dfiíve patfiících
pod správu firmy LAER,
v.o.s., a v nûkolika dal‰ích,
muselo b˘t pfiistoupeno ke kontrole v‰ech údajÛ
vloÏen˘ch do databáze, coÏ si vyÏádalo znaãnû
velkého ãasu ke zpracování a do‰lo tím ke zpoÏ-
dûní. V souãasné dobû by v‰ak mûli mít v‰ichni
obãané roãní vyúãtování doruãené. Nyní jsou ro-
zesílány sloÏenky s pfieplatkem na sluÏbách
a v nejbliÏ‰í dobû budou rozesílány sloÏenky
s uvedením nedoplatku.

Pfiesto je skupina lidí, ktefií koneãné vyúãto-
vání se sloÏenkou zatím nedostali. V prÛbûhu
ãervence a srpna zaãaly na odbor bytového
hospodáfiství docházet dotazy s v˘hradami, ná-
mitkami ze stran nájemcÛ na doruãená vyúãto-
vání sluÏeb spojen˘ch s uÏíváním bytÛ a neby-
tov˘ch prostor za rok 2007. Tyto reklamace ne-
byly zatím vyfie‰eny.

âásteãnû tato mimofiádná situace vznikla
pfievodem evidenãních dat do nového softwaro-
vého programu pro správu a údrÏbu domovního
a bytového fondu, instalací upgradu tohoto pro-
gramu a instalací nové v˘poãetní techniky, také
v‰ak aktualizacemi databáze a nutn˘mi oprava-
mi a chybami, které vznikly pfii práci s nov˘m
programem, nûkteré chyby jsou i na stranû do-
davatelÛ tûchto sluÏeb.

Reklamace se t˘kaly hlavnû sluÏeb – spotfie-
ba studené vody, ohfiev TUV a spotfieba teplé
vody. Uvedené sluÏby jsou ve vût‰inû pfiípadÛ
spoleãné pro nûkolik domÛ. Pokud byla z které-
hokoliv domu patfiícího do bloku podána rekla-
mace, jsou kontrolována, pfiípadnû opravována
v‰echna vyúãtování t˘kající se bloku tûchto do-
mÛ a bytov˘ch jednotek. V‰ichni dotãení obyva-
telé nemají proto dokonãeno vyúãtování za rok
2007 do doby vyfie‰ení celé záleÏitosti a tímto je
Ïádáme o trpûlivost v této vûci.

Co se t˘ká úklidu v˘tahÛ, spoleãné spotfieby
elektfiiny a elektrooprav ve spoleãn˘ch prosto-
rech domÛ – tyto sluÏby nejsou blokov˘mi v˘‰e
uveden˘mi sluÏbami, ale jedná se o sluÏby roz-
poãítávané podle poãtu pfiihlá‰en˘ch osob nebo
na bytovou jednotku.

Reklamace prÛbûÏnû budeme vyfiizovat a v co
nejkrat‰ím termínu budeme zasílat opravné vy-
úãtování nebo vyjádfiení k reklamaci s uvedením
termínu vyplácení pfieplatkÛ ãi splatnosti nedo-
platkÛ nájemcÛm bytÛ a nebytov˘ch prostor. 

Za vzniklou situaci se omlouváme a dûkuje-
me za pochopení.

Ing. Jifií Groll
místostarosta

âtenáfii nám pí‰í…

Statutární mûsto Ostrava zaãátkem leto‰ní-
ho roku zadalo v rámci v˘bûrového fiízení ve-
fiejnou zakázku na zpracování materiálu
„Studie provozování systému parkování
a odstavování vozidel v Ostravû“.

Z v˘sledkÛ studie by mûl b˘t zfiejm˘ budoucí
smûr, kter˘m by se mûlo mûsto Ostrava v ob-
lasti parkování a odstavování motorov˘ch vozi-
del ubírat a jak tuto ãinnost co nejefektivnûji
a nejracionálnûji pro obãany zabezpeãit. Je
zfiejmé, Ïe lék na dlouholeté neduhy v dopravû
to nebude, ale ukáÏe moÏnou cestu, jak problé-
my s parkováním v dal‰ím období zaãít fie‰it.  Ví-
tûz vefiejné soutûÏe spoleãnost Mott MacDo-
nald Praha by mûl mûstu tuto studii odevzdat
nejpozdûji do konce fiíjna 2008 k dal‰ímu vyuÏi-
tí. Vûfiím, Ïe spoleãn˘mi silami v‰ech zaintere-
sovan˘ch se nám podafií i v této oblasti dosáh-
nout pozitivní v˘sledek a zv˘‰it spokojenost ob-
ãanÛ mûsta a jeho náv‰tûvníkÛ.

Ing. Jan Stoklasa
radní

Problémy s parkováním
se vyjasní

● Neotevírejte cizím osobám, které neznáte!
Pokud se vám bude zdát jejich chování pode-
zfielé, okamÏitû zavolejte na bezplatnou linku
158 ãi 156.

● Plynafii, vodafii ãi elektrikáfii, ktefií jdou pro-
vádût odpoãet na mûfiidle, které máte umístûno
v bytû, vás vÏdy s dostateãn˘m pfiedstihem vy-
rozumí na domovní nástûnce, kdy se bude pro-
vádût odeãet!

● Nikomu nedávejte, napfi. pfied po‰tou, kdy si
pfiicházíte pro dÛchod, peníze ani jiné cennosti
s tím, Ïe je znám˘m va‰ich rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ!

● Nechejte si namontovat fietízek a panora-
matické kukátko na dvefie svého bytu! Investice
v korunách vám mÛÏe zachránit tisíce korun,
které z vás vymámí podvodník ãi podvodnice.

● Zdravotní poji‰Èovny nevracejí osobnû pe-
níze do rukou, ale pfieplatky budou vráceny
pfies vá‰ úãet u zdravotní poji‰Èovny!

● Nikdy se nebavte pfied lidmi o tom, kolik
máte doma penûz ãi cenností!

● Navzájem se mezi sousedy informujte o ci-
zích osobách, které se pohybují kolem va‰ich
bytÛ ãi domÛ.

● Podvody neprovádûjí jen muÏi, ale v mno-
ha pfiípadech i Ïeny, které na vás budou pÛso-
bit mile a budou vám projevovat úãast nad va-
‰ím nelehk˘m Ïivotem.

● V pfiípadû jak˘chkoliv podezfiení volejte po-
licisty na bezplatné lince 158 nebo 156.

npor. Mgr. René Korytáfi
vedoucí obvodního oddûlení Ostrava-stfied

Policie varuje seniory pfied podvodníky

„Hry a klamy“ v Ostravském muzeu
Ostravské muzeum uvádí od 10. fiíjna do 20. listopadu zábavnû edukativní v˘stavu Hry

a klamy libereckého science centra IQpark, která mj. obohatí a zatraktivní ‰kolní v˘uku u nû-
kter˘ch „ne pfiíli‰ oblíben˘ch“ pfiedmûtÛ, a tím podnítí zájem mladé generace o technické obory.

Hlavním partnerem celé akce je ná‰ Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz. V˘stava je
urãena ‰iroké vefiejnosti, rodinám s dûtmi a organizovan˘m náv‰tûvám ze základních a stfied-
ních ‰kol. V˘stava vznikla i v IQ parku v Liberci a její první zastávkou byla Praha.

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

Drtivá vût‰ina seniorÛ nav‰tûvuje velice ãasto lékafie, a tím zvy‰uje moÏnost vrácení pe-
nûz nad zákonem stanoven˘ limit 5 000 Kã. Toho zneuÏívají podvodníci, ktefií pfiicházejí za
pfiedem vytipovan˘mi seniory s tvrzením Ïe jsou ze zdravotní poji‰Èovny a Ïe právû pfieãer-
pali tento limit, ãímÏ mají nárok na vrácení penûz. Háãek je v tom, Ïe Ïádají poplatek ve v˘‰i
1 000 Kã s tím, Ïe tento poplatek jim bude vrácen spolu s penûzi za léky. Na základû tûchto
posledních událostí ostravská policie opûtovnû vydává soubor níÏe uveden˘ch rad, kter˘mi
by se mûli seniofii fiídit pfii komunikaci s cizími lidmi:

Anketa Senior roku
Návrh na ocenûní u pfiíleÏitosti Mezinárod-

ního dne seniorÛ mÛÏe do 15. fiíjna 2008 za-
slat kaÏd˘, kdo zná ze svého okolí aktivního
nebo nûãím jin˘m v˘jimeãného Ostravana
star‰ího 60 let. Vítûzem prvního roãníku byla
na‰e spoluobãanka paní MUDr. Blanka Malá.
• V pfiihlá‰ce je tfieba uvést jméno, pfiíjmení,
vûk a kontakt na kandidáta, zdÛvodnûní no-
minace, jméno a kontakt pfiedkladatele. 
• Tipy posílejte na adresu: redakce Ostravská
radnice, Proke‰ovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz 
• Na obálku nebo do e-mailu pfiipi‰te heslo
Senior roku 2008. (tz)

Recyklohraní ve ‰kole
Z· NádraÏní 117 je zapojena do celostátního

projektu Recyklohraní. Jeho cílem je podpofiit
zpûtn˘ odbûr baterií a pouÏit˘ch drobn˘ch
elektrozafiízení a prohloubit znalosti ÏákÛ v ob-
lasti tfiídûní a recyklace odpadÛ.

Nádoba pro sbûr je umístûna pfii vchodu do
hlavní budovy ‰koly a lze do ní vyhodit napfi. vy-
fiazené monoãlánky, rádia, mp3 pfiehrávaãe,
diskmany, walkmany, kalkulaãky, telefony, el.
hraãky, hudební nástroje. Nesbíráme rezavé,
po‰kozené nebo tekoucí lepkavé baterie. 

Loni kaÏd˘ v âR odevzdal jednu baterii. To
na kvóty EU nestaãí a v roce 2012 by na kaÏ-
dého obyvatele âR mûly pfiipadnout minimálnû
tfii baterie roãnû. Mgr. Zuzana Holubová

Halloweenská show – Spoleãensk˘ sál
Domu kultury bude patfiit 25. fiíjna od 10 hod.
dûtem. S Mí‰ou a Hopsalínem si mohou na
stra‰idelné minidiskotéce uÏít mnoÏství vese-
l˘ch písniãek a soutûÏí. Pro nejhezãí stra‰idla
jsou pfiipraveny i sladké odmûny.
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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

2. 10. v 18.00 hod. Velká cesta jiÏní Indií.
Cestopisná pfiedná‰ka Libora Bednáfie. Ve spo-
lupráci s CK Adventura a CK China Tours.

3. 10. v 18.00 hod. Sny. VernisáÏ v˘stavy
obrazÛ Jany Dûdochové.

6. 10. v 18.00 hod. Zpíváme a hrajeme po-
pulár. Setkání ÏákÛ ZU· E. Marhuly.

7. 10. v 18.00 hod. Nov˘ Zéland. JiÏní ostrov
oãima cyklisty Vítka Procházky s drobnou
ochutnávkou ostrova severního.

8. 10. v 15.00 hod. Jak myslíme na seniory
nejen pfied volbami? Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch s kandidáty do krajského za-
stupitelstva a senátu.

9. 10. v 18.00 hod. Pozoruhodná svûdectví
archivu televizního studia Ostrava. âesko-
slovensko – fenomén minulého století. Série te-
levizních záznamÛ z doby nedávno minulé.
U pfiíleÏitosti 90. v˘roãí zaloÏení âSR.

VI. roãník Mezinárodního festivalu
outdoorov˘ch filmÛ: 10.–19. 10. Ostrava

• 10. 10. v 17.30 hod. Kino Vesmír. Slavnost-
ní zahájení festivalu filmÛ s Pavlem Andûlem. 

• 13. 10. v 17.30 hod. Klub Atlantik. The Ra-
ce / Závod (12 min. Nûmecko) – závod paragli-
disty a lezce. Vrtiglavica (28 min. Slovinsko) –
speleologická expedice do jeskynû Vrtiglavica.
Nov˘ Zéland – zemû protinoÏcÛ II – jiÏní ost-
rov (39 min. âesko). Po stopách snûÏného
levharta – 2. díl (28 min. âesko) – Kfii‰Èálová
hora: exp. z liduprázdné oblasti Nepálu.

• 14. 10. v 17.30 hod. Klub Atlantik. Jambo
(11 min. âesko) – cestopis ze zemû na rovníku.
Mont Blanc 4807 m n.m. (45 min. âesko) – v˘-
stup na Mont Blanc po úrazu hlavy. The
Windows of Life/Okna Ïivota (19 min. Belgie)
– krásy podmofiského svûta a prostfiedí. Zapo-
menut˘ Tibet (22 min. âesko) – v‰e o v˘chod-
ní ãásti Tibetu Ambo. St. Petersburg A Travel
Guide/PrÛvodce Petrohradem (5 min. VB)

• 15. 10. v 18.00 hod. Klub Atlantik. Petr
„Pepé“ Piechowitz. Dataprojekce s hudbou
o lezení v Yosemitech (90 min.).

• 16. 10. v 17.30 hod. Klub Atlantik. A Ru-
ssian Wave/Ruské vlnûní (27 min. Kanada) –
nové divoké fieky na severov˘chodû Ruska.
Cliff basecamp (15 min. âesko) – lezení party
kamarádÛ na ostrovû Hvar. Everest: A climb
for Peace/Everest: lezení pro mír (63 min.
USA) – charitativní v˘stup na Everest.

• 19. 10. v 17.00 hod. Klub Atlantik. Od nuly
do osmi tisíc metrÛ (50 min. âesko) – z 0 m n.
m. – expedice na kajacích aÏ do 8 000 m –
Dhaulagiri. Volání severu (19 min. âesko) –
úspûch ãeské musherky v Norsku. Draãí lodû
2008 (37 min. âesko) – závod v Pfierovû.

• 19. 10. v 19.00 hod. Klub Atlantik. Po sto-
pách snûÏného levharta – 3. díl (28 min âR)
– okolo Dhaulagiri: exp. z liduprázdné oblasti
Nepálu. 3 Peaks 3 Weeks: For the People of
Africa/3 vrcholy 3t˘dny: Pro lidi Afriky (52
min. USA) – charitativní v˘stupy na vrcholy Afri-
ky. Western Caucasus (feng-shuy-video)/
Západní Kavkaz (25 min. Rusko).

• Dal‰í akce festivalu – umûlé horolezecké
stûny, skákací trampolíny, let v balonu aj. –
najdete na www.mfof.cz.

14. 10. v 18.00 hod. Vûda kontra iracionali-
ta. Cyklus pfiedná‰ek Klubu skeptikÛ Sisyfos –
v˘znamné osobnosti ãeského vûdeckého Ïivota
bojují s m˘ty, povûrami a lidskou hloupostí…
KaÏd˘ mûsíc aÏ do prosince 2008!

20. 10. v 18.00 hod. Srí Lanka. Nejkrásnûj-
‰ím ostrovem pû‰ky, na kole, autobusem a vla-
kem. Cestopisná pfiedná‰ka s promítáním filmu
Du‰ana Ignaãíka.

21. 10. v 18.00 hod. Otevfiená radnice
Moravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné
setkávání obãanÛ s vedením radnice, tento-
krát na téma: „Sport v Moravské Ostravû
a Pfiívozu“.

Filmová pfiehlídka 
FRANCOUZSK¯ PODZIM 2008

1.–12. 10. (ve spolupráci s Alliance Francaise)

• 1.–2. 10. Nesahejte na sekeru (Francie
/Itálie 2007)

• 3.–4. 10. PafiíÏi, miluji tû (Fr/Licht/·v˘c/
Nûm. 2006)

• 5.–6. 10. Prostû spolu (Francie 2007)
• 7. 10. Filmov˘ klub. Daleká cesta (âesko-

slovensko 1949)
• 8.–9. 10. Strach(y) ze tmy (Francie 2007)
• 10.–12. 10. PafiíÏ (Francie 2008)

13. 10. Filmov˘ klub. Filmová avantgarda
14. 10. Filmov˘ klub. Ghetto jménem Baluty

(âesko 2008)
15.–17. 10. Útûk do divoãiny (USA 2007)
18.–20. 10. Mamma Mia! (Velká Britá-

nie/USA 2008)
21. 10. Filmov˘ klub. THX 1138 (USA 1971)
22.–24. 10. Gone baby gone (USA 2007)
25.–27. 10. Tobruk (âesko 2008)
28. 10. Filmov˘ klub. 2001: Vesmírná Ody-

ssea (Velká Británie/USA 1968)
29.–31. 10. Máj (âesko 2008)

HRAJEME PRO SENIORY
20. 10. Mamma Mia! (VB/USA 2008)
29. 10. Máj (âesko 2008)

HRAJEME O VÍKENDECH PRO DùTI
4.–5. 10. Cesta do pravûku (âR 1955)
11.–12. 10. ¤í‰e hraãek (USA 2007)
18.–19. 10. Mach a ·ebestová o prázdni-

nách I (âR 2006)
25.–26. 10. Pfiíbûhy cvrãka a ‰tûÀátka (âR)

Minikino hraje 
pro v‰echny diváky!

Minikino se od loÀska zabydlilo v nov˘ch pro-
storách a opût nabízí divákÛm v‰ech vûkov˘ch
kategorií bohat˘ program. Pro vefiejnost probûh-
ne dal‰í roãník z fiady pfiehlídek FRANCOUZSK¯
PODZIM, kde mimo nejúspû‰nûj‰í leto‰ní fran-
couzské filmy uvedeme i dvû premiéry. Nesahej-
te na sekeru (Ne touchez pas la hache) je bra-
vurnû zfilmovanou adaptací Balzakovy novely
Vévodkynû de Langeais od reÏiséra Jacquese
Rivetta a Strach(y) ze tmy (Peur(s) du noir), kde
originálním zpÛsobem zpracovali pfiední fran-
couz‰tí v˘tvarníci téma stra‰ideln˘ch okamÏikÛ.
Cyklus filmÛ nazvan˘ 20. století oãima filmové-
ho umûní pobûÏí kaÏdé úter˘ ve Filmovém klu-
bu. Deset veãerÛ bude vûnováno napfi. objevo-
vání vesmíru, poãítaãové revoluci, Ïidovskému
fenoménu, dehumanizaci, ekologii atd. KaÏdé
z témat bude uvedeno lektorem Mgr. Martinem
Jirou‰kem, následovat bude film a pfiekvapení
pro diváky – originální filmové útrÏky. Cel˘ projekt
vznikl za finanãní podpory Mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

Minikino také pokraãuje ve speciálních uzavfie-
n˘ch pfiedstaveních pro seniory, které mají velkou
odezvu. Hrajeme vÏdy v 15 hodin a za pfiíznivé
ceny. V fiíjnu napfiíklad uvidíte muzikál Mamma
Mia! (20. 10.), nov˘ ãesk˘ film Máj (29. 10.) a na
listopad pfiipravujeme vítûzn˘ film z karlovarské-
ho filmového festivalu Ukrutnû ‰Èastni. 

Nejmen‰ím filmov˘m divákÛm se Minikino vû-
nuje o víkendech promítáním v 16 hodin. Pro-
gram stfiídají hrané a animované snímky, jak
klasikÛ ãeského animovaného filmu, tak sou-
ãasné moderní animace. Dûti se mohou tû‰it na
své oblíbené hrdiny Macha a ·ebestovou
(âR), Cestu do pravûku (âR), ¤í‰i hraãek
(USA) a dal‰í. V kavárnû si malí náv‰tûvníci mo-
hou krátit chvíli v dûtském koutku. (Juk)

Pokud se ve va‰í po‰tovní schránce
neobjeví ná‰ zpravodaj Centrum, in-
formujte nás: tel. 599 442 165 – kan-
celáfi starosty, po‰tou, e-mailem – ad-
resy najdete na stranû 2 vlevo nahofie.

Kulturní zafiízení
Gama

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

1. a 2. 10. v 9.00 a 11.00 hod. Téma alko-
hol. Pfiíãiny a dÛsledky závislosti, léãba.

6., 13. a 20. 10. v 15.00 hod. Jak na to. Po-
hybové studio pro holky a kluky.

7., 14. a 21. 10. v 17.00 hod. Sport v akci!
Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

9. a 10. 10. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.
Holãiãí pohybové studio. MIMO 

16. 10. v 9.00 a 10.15 hod. …a co bude dál?
Díl první: Pravûk. Jeskynû, mamuti a boj o oheÀ.

16., 17. a 23. 10. v 9.00. a 10.45 hod. Hau-
dujudu, kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í. 

MIMO 
22. 10. v 9.00 a 10.30 hod. Pasáãek vepfiÛ.

Jak si princezna vybírala Ïenicha a nakonec
pfiebrala.

23. a 24. 10. v 9 a 11 hod. KdyÏ komunisté
vládli. 40 let vlády, rok 1948, 1968, 1989.

27. a 29. 10. v 10.00 hod. 3x3 je 9 a Petr je
medvûd. Písniãkové soutûÏní dopoledne.

30. 10. v 9.00 a 10.30 hod. Malovaná po-
radna ilustrátora Adolfa Dudka. 

V˘stava – AVE ART – Divadelní plakát.

Od fiíjna 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

Vjadaãka v Galerii 
kresby Minikino

Kurátor galerie Vladislav Holec vystavuje
soubor kreseb inspirovan˘ch duchem horsk˘ch
osad a samot obce Bílá v beskydsk˘ch Zadních
horách na moravsko-slovenské hranici. Vjadaã-
ka, hájenka DoroÈanka a Koneãná se stávají cí-
lem v˘letÛ mnoha ãesk˘ch malífiÛ a malífiek,
a tudíÏ uvidíme Bendu, Josefa Bolfa, Ale‰e Hu-
deãka, Lenku Kosohorskou, Petra Lysáãka, Ha-
nu Puchovou, Jifiího SurÛvku, Katarínu Szanyio-
vou, Helenu a Pavla ·mídov˘ch a Tomá‰e VaÀ-
ka – na Kostelní ulici ã. 3 v Ostravû od 9. 10.
(zahájení v 18 hodin) do 5. 11. V˘stavu uvede
spisovatel Jan Balabán z kolonie Big Sur na
Koneãné.

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.

Klub Parník vstupuje do nové sezony po re-
konstrukci: nové podlahy, nové WC i barvy na
zdech. Pfii koncertech a jin˘ch akcích je od
1. záfií striktnû zakázáno koufiit! Takfika 90
procent diskutujících tento zákaz podpofiilo i na
webov˘ch stránkách Parníku. Klub má bezba-
riérov˘ pfiístup a bezplatn˘ internet. 

2. 10. ve 20.00 hod. Ladí Neladí. Koncert
v klubu Fabric. Natáãí âT studio Ostrava.

3. 10. David Kollar Band (Slovensko). Jazz.
Festival Jazz & Blues.

7. 10. Tres Hombres (Rakousko). Jazz.
Festival Jazz & Blues.

9. 10. v v 19.00 hod. Dana Vrchovská & Jifií
Urbánek Band. Jazz.

10. 10. Ondfiej Pivec, Jake Langley, Tomá‰
Hobzek, Joel Frahm (CZ/USA). Jazz.

15. 10. Ivan Hlas Trio. Ivan Hlas – kytara,
zpûv, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba – violoncello,
Norbi Kovács – kytara.

16. 10. ve 21.00 hod. Dan Bárta & Illus-
tratosphere. Koncert v klubu Fabric.

17. 10. Dan Gladi‰ & Bangladesh. Koncert.

19. 10. ve 21.00 hod. Erik Truffaz Group.
Festival Ostrava Jazz Night. Vynikající fran-
couzsk˘ trumpetista a hlavní osobnost pro-
gresivního jazzu. Koncert v klubu Fabric. 

19. 10. Parníková Grand Prix. 5. kolo turna-
je ve scrabble.

20. 10. v 19.00 hod. LR Cosmetic Big Band
Edy ·urmana. Swing.

21. 10. PB Tristan (Francie). Ve spolupráci
s Alliance Francaise Ostrava.

22. 10. ve 20.00 hod. MIG 21. Koncert
v klubu Fabric. Velké ekologické turné 2008.

22. 10. ve 21.00 hod. Candy Dulfer &
Band. Festival Ostrava Jazz Night. Koncert
pofiádáme v Garage clubu Ostrava-Martinov.

23. 10. -123 min. Koncert. Zdenûk Bína, Fre-
derik Janáãek, Milo‰ Dvofiáãek. Festival Jazz &
Blues.

24. 10. KOA. Koncert. Mário Bihári, Franti‰ek
Raba, Omar Khaouaj, Camilo Caller.

29. 10. Laco Deczi & Cellula New York
(USA). Jazz. Akce: jednotná vstupenka na kon-
cert L. Decziho a ASPM je 300 Kã. Festival
Jazz & Blues.

30. 10. Jan Spálen˘ & ASPM. Jazz, blues.
Akce: jednotná vstupenka na koncert L. Deczi-
ho a ASPM je 300 Kã. Festival Jazz & Blues.

31. 10. Boris Band Combination. Jazz.

22. 10. v 16.00 hod. Den ostravské hispa-
nistiky k 15. v˘roãí zaloÏení oddûlení ‰pa-
nûl‰tiny na Filozofické fakultû Ostravské
univerzity v Ostravû (1993–2008). Kulturní
ãást Dne ostravské hispanistiky. Vystoupení
studentÛ ‰panûl‰tiny. Recitace, zpûv, hudba.
Promítání filmu ve ‰panûlské originální verzi.
Setkání pedagogÛ s absolventy i souãasn˘mi
studenty oboru ‰panûlsk˘ jazyk.

23. 10. v 18 hod. Indick˘ festival. Hudba, ta-
nec, pfiedná‰ka, promítání, ochutnávky spe-
cialit.

30. 10. v 18.00 hod. OSTR.UÎ.I.NY versus
zbytek svûta. Zápas ligy divadelní improvizace.

Kouzlo pohybu s Miss Cosmetic – bfii‰ní
tance, relaxace: 1. 10., 8. 10., 29. 10. – zaãát-
ky vÏdy v 17.45 hod. Pohybov˘ kurz ve spo-
lupráci se spoleãností Miss Cosmetic.


