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Tipy mûsíce
Královna lidové písnû

Jarmila ·uláková… Pokud padne toto jmé-
no, snad kaÏd˘ automaticky dodá – lidová pís-

niãka a kapela
Fleret. Podafiila se
jim spoleãnû totiÏ
nevídaná vûc – ze
star˘ch lidovek se
staly hity, které si
prozpûvují i velmi

mladí lidé. Koncert 14. února v 19 hodin
v Domû kultury mûsta Ostravy toho bude ur-
ãitû dÛkazem. První dáma moravského folklóru
v pfií‰tím roce oslaví témûfi neuvûfiitelné osmde-
sátiny! Zpûv, vystupování a hraní, tím neustále
Ïije i v tomto vûku. Nikdy nezpívala proto, aby
byla slavná – zpívala a zpívá „prostû pro lidi“.
V jejím repertoáru se kromû vala‰sk˘ch lidovek
a vala‰ského folku objevují písnû nadregionální
a publikum je vítá po celé republice.

V latinsko-americkém
rytmu

Brazilská samba, bossa
nova, argentinské tango, fla-
menco andalusk˘ch cikánÛ,
taneãní styly Kuby jako jsou
salsa, bolero, rumba ãi mam-
bo a mnohem víc lze oãe-
kávat od vystoupení kubán-
ské hudební a taneãní skupi-
ny SANTY y su marabú, kte-
rá sklidila fiadu mezinárodních festivalov˘ch tro-
fejí. V ostravském Domû kultury vás tento tem-
peramentní záÏitek ãeká 28. února od 19 hodin.

Yellowjackets zahajují
Ostrava Jazz Night

Jedna z nejv˘znamnûj‰ích moderních jaz-
zov˘ch kapel souãasnosti zahájí Festival
Ostrava Jazz Night koncertem v divadelním
sále DK mûsta Ostravy 25. 2. ve 20.00 hod.

Yellowjackets
jsou inovaãní
skupinou, která
jiÏ pfies 25 let
hraje electric
jazz a bofií zdi
mezi Ïánry. Jak
sám leader ka-

pely Russell Ferrante fiíká: „Nepfiem˘‰líme nad
tím, jestli se jeden styl hodí k druhému. Nic není
pfiesnû Ïánrovû omezeno. R&B, elektrická nebo
akustická hudba, blues, pop – to v‰e je jen hud-
ba a my s ní dûláme to, co je pro nás pfiirozené.“

Za celou dobu své existence vydali Yellow-
jackets fiadu desek. Album Mint Jam (2001), by-
lo nominováno na cenu Grammy za nejlep‰í
souãasné jazzové album. Od svého debutu pla-
tí Yellowjackets za jednu z hybn˘ch sil hudeb-
ních zmûn a jejich novátorsk˘ pfiístup slibuje ne-
ustál˘ hudební v˘voj.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Premiéry
Nebezpeãné vztahy

Osvícenství nám zanechalo kromû dal‰ího
slavn˘ román v dopisech, jehoÏ autorem je dÛ-
stojník a spisovatel Choderlos de Laclos. Látky
se chopil jeden z nejlep‰ích souãasn˘ch svûto-
v˘ch dramatikÛ Christopher Hampton a stvofiil
hru, která bere dech. Pfiijìte se pfiesvûdãit
16. února do Divadla Antonína Dvofiáka.

Vikomt de Valmont a mark˘za de Merteuil,
ústfiední dvojice, shledává rozko‰n˘mi nejen
milostná spojení, ale také pohrávání si s city
druh˘ch. Dvojice rozjíÏdí pro svou potûchu sérii
drobn˘ch i vût‰ích intrik na vrub sv˘ch bliÏních,
baví se jejich naplÀováním a vytyãuje si stále
dal‰í a „smûlej‰í“ cíle. JenÏe, jak uÏ vûdûl jin˘
dramatik, „s láskou nejsou Ïádné Ïerty“. Co se
zdálo b˘t zpoãátku pÛvabn˘m, aã nejapn˘m
Ïertováním, mûní se postupnû v cynickou
a bezohlednou manipulaci, která se stává stej-
nû nebezpeãnou pro ty, jimÏ je urãena, jako pro
ty, kdo ji rozehráli. 

Konání ústfiední dvojice je zvrhlé, ale také
dráÏdivé a pfiitaÏlivé. Co se v‰ak stane, kdyÏ se
vikomtovi a mark˘ze v‰e vymkne z rukou?
Odpovûì naleznete v reÏii Andrzeje Celiƒského
j. h. na prknech Divadla Antonína Dvofiáka.
Dodejme je‰tû, Ïe látka byla nûkolikrát zfilmo-
vána, shodou okolností také Milo‰em Forma-
nem. 
Premiéra 16. 2. 2008 v 19.00 hodin
1. repríza 17. 2. 2008 v 17.00 hodin 
20. 2. 2008 v 19.00 hod. 
Divadlo Antonína Dvofiáka
Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz

Klasická opereta

MoÏná nejklasiãtûj‰í z klasick˘ch operetních
titulÛ éry vídeÀské operety je právû Veselá vdo-
va. Ta byla dílem, které navÏdy proslavilo své-
ho skladatele Franze Lehára. Premiéru pfiipravi-
lo Divadlo Jifiího Myrona na 23. února.

Krom slavn˘ch melodií (píseÀ o Vilje, „U Ma-
xima jsem znám“, „Îeny, Ïeny“ atd.) nabízí tato
opereta nûco v operetním repertoáru v˘jimeã-

ného – vtipné, sviÏné a uvûfiitelné libreto. Ná-
vrat Hany Glawari a Danila Daniloviãe na os-
travské jevi‰tû proto jistû potû‰í nejen milovníky
operetního Ïánru… 
Premiéra 23. 2. 2008 v 19.00 hodin 
2. premiéra 24. 2. 2008 v 17.00 hodin
27. 2. 2008 v 19.00 hod.
Divadlo Jifiího Myrona
âsl. legií 12, Moravská Ostrava
596 276 203, www.ndm.cz

Dramatizace filmového
scénáfie: Prolomit vlny 

Divadlo Petra Bezruãe pfiiná‰í strhující pfiíbûh
o síle a moci lásky. Premiéra této dramatizace
scénáfie k filmu Larse von Triera probûhne
1. února, dal‰í pfiedstavení pak 5. a 8. února.

V zapadlé vesniãce v severním Skotsku se
hluboce vûfiící dívka, mladiãká a naivní Bess,
provdá za protfielého a svûtáckého tûÏafie Jana.
Ten je silnû pfiitahován ãistotou i nevinností dív-
ky, jeÏ pravidelnû rozmlouvá s Bohem. ·tûstí
novomanÏelÛ trvá jen krátce, brzy po sÀatku
Jan utrpí úraz a ochrne. Zdrcen˘ Jan nesnese
pomy‰lení, Ïe se jiÏ nikdy nebude moci se svou
Ïenou milovat, a pfiesvûdãí proto Bess, aby spa-
la s jin˘mi muÏi. KdyÏ se Bessino chování roz-
kfiikne po vesnici, lidé se mladé Ïenû zaãnou
vyh˘bat, a posléze je sv˘m okolím dokonce vy-
obcována. Témûfi v‰emi opu‰tûná Bess se pfie-
sto rozhodne naplnit to, co vidí jako svÛj osud… 
Divadlo Petra Bezruãe
Tfiída 28. fiíjna 120, Ostrava
Tel.: 596 618 363, www.bezruci.cz

Fra‰ka: Dezertér z Vol‰an

Fra‰ku v kabaretním hávu o útûku ze hfibito-
va (a o tom, co z nûj po‰lo) nastudovala Komor-
ní scéna Aréna a v premiéfie ji uvede 16. úno-
ra. Dal‰í pfiedstavení bude 18. února.

Emil Artur Longen (1885–1936) se narodil
v Pardubicích v rodinû notáfie. V patnácti utekl
ke koãovnému divadlu, za to byl otcem poslán
do ústavu du‰evnû chor˘ch. V ‰estnácti se s ro-
dinou roze‰el a zapsal se na praÏskou Akade-
mii v˘tvarn˘ch umûní. 

Jako herec-kabaretiér zaãínal v komick˘ch
rolích, v nichÏ se v‰ak objevovaly i tragické mo-
menty. To platí i pro jeho dramatickou tvorbu,
jejíÏ vrchol spadá do dvacát˘ch let minulého
století, kdy Longen psal pro Divadlo Vlasty
Buriana (snad nejznámûj‰í je hra C. a k. polní
mar‰álek). Do tohoto období patfií i jednoaktová
fra‰ka Dezertér z Vol‰an z roku 1926. Domnûl˘
neboÏtík se v ní dozví leccos nepûkného o svém
manÏelství a o ambiciózních Ïivotních plánech
„truchlících pozÛstal˘ch“. Zaãátky obou pfied-
stavení jsou v 18.30 hod.
Komorní scéna Aréna
28. fiíjna 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz

Aktuální informace vãetnû fotografií 
z Moravské Ostravy a Pfiívozu na

www.moap.cz

Od 22. ledna do 15. února pfiedstavují ve V˘stav-
ní síni Sokolská studenti gymnázia Hladnov kopie
svûtovû proslul˘ch obrazÛ. V˘stava má název
Discipuli a autory napodobenin dûl takov˘ch ma-
lífiÛ jako je tfieba Picasso, Salvador Dali, A. Modi-
gliani jsou studenti ve vûku 12 aÏ 17 let. Auto-
portrét Picassa na snímku vytvofiil Jakub Ruãka
ze sekundy tohoto gymnázia. Spolu s kaÏdou ko-
pií je vystavena i barevná fotografická reproduk-
ce pÛvodního obrazu (v dolní ãásti snímku).

Otevfiena kavárna
Klubu Atlantik

Po krat‰í provozní pfiestávce byla
16. ledna znovuotevfiena kavárna klubu
Atlantik na ulici âs. legií 7. Klub Atlantik je
zafiízením Centra kultury a vzdûlání mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

Vût‰í ãást náv‰tûvníkÛ kavárny tvofií v do-
poledních a odpoledních hodinách vysoko-
‰kol‰tí studenti. V bezprostfiední blízkosti klu-
bu Atlantik se nacházejí objekty Filosofické
a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
V kavárnû je nainstalován WIFI systém
a moÏnost pfiipojení na internet je zdarma. 

Jak kavárnu tak i sál klubu se 60 místy si
lze pronajmout k prezentacím firem ãi podob-
n˘m soukrom˘m uzavfien˘m akcím. Sál má
kapacitu 60 míst, je vybaven stupÀovit˘m hle-
di‰tûm a má k dispozici zvukové a obrazové
zafiízení. Sál je s kavárnou bezprostfiednû pro-
pojen. Klub má bezbariérov˘ pfiístup. 
www. klubatlantik.cz, tel. 599 527 110

Dokud nás Smrt nespojí 

Mladé divadelní sdruÏení THeatr ludem
poprvé v Ostravû pofiádá ve spolupráci s Os-
travskou univerzitou mezinárodní projekt
„Dokud nás Smrt nespojí = pfiedstavení, ver-
nisáÏe, scénická ãtení, diskuse, filmové pro-
jekce. 

To v‰e se uskuteãní 20. a 21. února ve spo-
leãn˘ch „visegrádsk˘ch veãerech“, ve kter˘ch
bude hlavním tématem smrt. 

V rámci komponovaného odpoledne diváci
20. února v 18.00 hodin v Divadle loutek Ostra-
va budou mít moÏnost zhlédnout divadelní
pfiedstavení THeatra ludem „Úzkosti“, které
zpracovává smrt ve snu. Následovat bude ver-
nisáÏ fotografií praÏského v˘tvarníka Rudolfa
·mída „Smrt není“ s netradiãním poho‰tûním
a poté se pfiedstaví praÏské taneãní divadlo
DOT 504 s pfiedstavením „ExitOfUs“. 

Veãer zakonãí odborná diskuse s diváky na
téma sebevraÏdy. Následující den 21. února se
v 16.00 hodin na Katedfie pedagogiky primární-
ho a alternativního vzdûlávání uskuteãní verni-
sáÏ fotografií Evy Palkoviãové, ostravské fo-
tografky „Úzkosti a radosti“. Následovat bude
pfiedná‰ka a diskuse „Dobrá smrt“ a doplní je
projekce televizních dokumentÛ k tématu umíra-
jící a spoleãnost, eutanazie, právo na dobrou
smrt. 

V Antikvariátu Fiducia se bude od 19.30 ho-
din diskutovat na téma „Smrt v Ïivotû a umû-
ní“. Dvoudenní „setkávání se smrtí“ zakonãí
projekce filmu Petera Greenawaye „Zet a dvû
nuly“. 

Vefiejné diskuse bude moderovat publicista
ãasopisu Reflex Petr Tfie‰Àák a diskutovat bude
fiada odborníkÛ z rÛzn˘ch oblastí.

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

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

Z divadelního pfiedstavení „Úzkosti“.



Velk˘ symfonick˘ cyklus
pokraãuje

Janáãkova filharmonie Ostrava v rámci svého
Velkého symfonického cyklu pfiiná‰í 7. 2. a 8. 2.
novinku. Jako ilustrace toho, Ïe hudba pouÏitá ve
filmu dokáÏe pfiesnû vystihnout atmosféru, bude
v sále promítnut pfied samotn˘m koncertem film
„Agónie“ (od 16.30 hod.). Melodie z filmu pak sa-
mostatnû zazní na koncertû v 19 hod. Program:
B. Smetana: Prodaná nevûsta, pfiedehra,
A. Schnittke: Koncert pro violoncello a orchestr
ã. 2, L. van Beethoven: Symfonie ã. 5 c moll op.
67. Úãinkují: Alexander Ivashkin (Rusko) – vio-
loncello, Theodore Kuchar – ‰éfdirigent JFO.

28. 2. a 29. 2. v 19 hodin – program: H. Ber-
lioz: Korzár, pfiedehra, P. Hindemith: Symfo-
nické metamorfózy na téma C. M. von Webera,
P. I. âajkovskij: Symfonie Manfred op. 58. Diri-
guje: Theodore Kuchar – ‰éfdirigent JFO
Janáãkova filharmonie, DKMO
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399, www.jfo.cz

Janáãkova konzervatofi
pfiedstaví „Steinway“

5. 2. v 18.30 hod. Koncert strunného od-
dûlení – sál L. Janáãka JKGO

6. 2. v 18.30 hod. Inauguraãní koncert kla-
víru „Steinway“ – sál L. Janáãka JKGO

20. 2. v 18.30 hod. Koncert Konzervatofie
Brno – sál L. Janáãka JKGO

27. 2. v 18.30 hod. Koncert dechového od-
dûlení – sál L. Janáãka JKGO
Janáãkova konzervatofi
âeskobratrská 40, Moravská Ostrava
Tel.: 596 112 007

Písniãkáfii v Templu

Klub Templ na Stodolní uvádí v únoru dva
zajímavé písniãkáfiské recitály. 24. 2. v 18
hodin se pfiedstaví Arno‰t Frauenberg
a o dva dny pozdûji zahraje duo Îambo‰i.

Písniãkáfi Arno‰t Frauenberg se sice na
ãeské folkové scénû pohybuje uÏ pûknou fiádku
let, av‰ak v˘raznûji o sobû dal vûdût aÏ loni al-
bem Rozednívání. S deskou autorovi ze stfiedo-
ãeského Îebráku vypomáhali napfiíklad Slávek
Janou‰ek, Jaroslav Samson Lenk nebo duo
Îambo‰i. A právû ti zahrají 26. 2. 
Klub Templ (vedle Boomerangu)
Stodolní 22, Moravská Ostrava
Tel.: 608 972 908

2
kam v centru

AutogramiádyFestivalKoncerty
Tance ãtyfi století

Ve foaye Divadla Antonína Dvofiáka si mÛÏe-
te 12. února v 18.30 hod. poslechnout Koncert
tancÛ ãtyfi století v podání Moravskoslezského
komorního sdruÏení.

Moravskoslezské
komorní sdruÏení
tvofií pfiední hráãi o-
perního orchestru
Národního divadla
moravskoslezského
a Janáãkovy filhar-
monie. Svou umû-
leckou ãinností na-
vazuje na dlouhole-
té tradice komorní

hudby v Ostravû a ostravském regionu. 
Repertoár souboru je velice bohat˘ a rÛzno-

rod˘. Zahrnuje vedle skladeb klasického ãeské-
ho a svûtového kvartetního repertoáru i skladby
tzv. vy‰‰ího populáru. Kvarteto tedy mÛÏe vy-
stupovat jak na klasick˘ch veãerních koncer-
tech, tak pfii rÛzn˘ch spoleãensk˘ch a slavnost-
ních pfiíleÏitostech. âasto spolupracuje se só-
listy NDM i s jeho jednotliv˘mi soubory, to zna-
mená se sólisty opery, baletu a se ãleny ãino-
hry. 

Program: W. A. Mozart – Malá noãní hudba –
Menuet, J. Suk – Barkarola a Menuet, O. Ned-
bal – Valse noble, Ch. Gounod – Faust a Mar-
kétka, K. Ditters z Dittersdorfu – Anglické tance,
G. Bizet – Menuet de l’Arlésienne, P. I. âajkov-
ski – Mazurka de salon, B. Smetana – Smyãco-
v˘ kvartet ã. 2 f moll – Finale/Presto

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

Trio Concertino

Soubor Trio Concertino byl zaloÏen v roce
1999 na PraÏské konzervatofii. Nedlouho po je-
ho vzniku pfii‰el úspûch v podobû 2. ceny a Ce-
ny za nejlep‰í provedení skladby Bohuslava
MartinÛ na soutûÏi „O cenu Beethovenova
Hradce“ v Hradci nad Moravicí. Vystoupení
v rámci Cyklu komorních koncertÛ probûhne ve
stfiedu 27. 2. ve Studiu 1 âeského rozhlasu
Ostrava od 19.00 hod.

Z dÛvodu studia houslisty Jana Fi‰era v USA
mûlo trio do roku 2004 témûfi ãtyfiletou pauzu.

Soubor ve sloÏení Ivo Kahánek – klavír, Jan
Fi‰er – housle, Tomá‰ Jamník – violoncello – se
ale rychle etabloval na domácí scénû a dnes
pravidelnû koncertuje jak v Praze (Spolek pro
komorní hudbu, komorní abonentní fiada
PraÏské komorní filharmonie, Mozartiana Iuven-
tus aj.), tak i v ostatních mûstech âeské repub-
liky. V˘znamn˘m úspûchem pro Trio Concer-
tino je obdrÏení ceny âeského spolku pro ko-
morní hudbu za rok 2006. 

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

Svût, o kter˘ mi jde…

Beseda a auto-
gramiáda knihy
Svût, o kter˘ mi jde
zahraniãního zpra-
vodaje âT ZdeÀka
Velí‰ka probûhne
19. února v 17 ho-
din v Domû knihy
Librex.

Globalizace, sou-
drÏnost Evropy a je-
jí energetická bez-
peãnost, rozhovor
s Madeleine Albrightovou o neutû‰enosti politic-
ké scény v âechách i o jejích názorech na ev-
ropskou a americkou politiku. To jsou nûkterá
ze stûÏejních témat druhé knihy komentáfiÛ
ZdeÀka Velí‰ka zahrnující období od srpna
2006 do srpna 2007 a v aktuálních dovûtcích do
fiíjna 2007. Je z nich patrná snaha nabídnout ji-
n˘ pohled, vymykající se hlavnímu názorovému
proudu.

Vzácná náv‰tûva 

13. února v 16 hod. se uskuteãní v Domû
knihy LIBREX beseda a autogramiáda v˘znam-
ného filozofa a sociologa, profesora Václava
Bûlohradského. V. Bûlohradsk˘ vystudoval na
Filozofické fakultû Univerzity Karlovy v Praze
ãe‰tinu, historii a filosofii. V roce 1970 po sovût-
ské okupaci ode‰el do emigrace a pÛsobil po-
stupnû jako pedagog na Filozofickém institutu
v Janovû, od roku 1973 byl tamtéÏ profesorem
sociologie. Dlouhá léta spolupracoval s ãesk˘mi
exilov˘mi ãasopisy a nakladatelstvími a ãesk˘m
domácím disentem.

Od roku 1990 je profesorem politické sociolo-
gie na univerzitû v Terstu a profesorem na
Fakultû sociálních vûd UK v Praze. Svá díla vy-
dával nejprve pouze v Itálii, poté v ãe‰tinû v exi-
lov˘ch nakladatelstvích, v âesku od roku 1991.
Publikuje téÏ v Británii, USA a Kanadû.

Dal‰í akce v Librexu:
10. 2. v 11 hod. Martin Dejdar ãte dûtem po-

hádky v rámci projektu „Celé âesko ãte dû-
tem“.

27. 2. v 17.30 ho-
din Lumír Václavík –
Historie Thálie Mo-
ravskoslezské Os-
travy. Kfiest knihy,
beseda a autogramiá-
da; knihu pokfití doc.
Vladimír Just, divadel-
ní vûdec UK Praha.

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

Pfiedná‰ky
OdváÏná cestovatelka

Knihovna mûsta Ostravy zve v úter˘ 5. února
na povídání s cestovatelkou, spisovatelkou a lé-
kafikou MUDr. Karin Pavloskovou v rámci cyk-
lu „Ostravsk˘ strakáã“, coÏ je pravideln˘ cy-
klus besed se zajímav˘mi lidmi.

Karin Pavlosková je první âe‰kou obeplouva-
jící svût na plachetnici, autorkou nûkolika knih
(Grónsko, Drama mezi Oceány, Mofieplavecká
odysea) a zároveÀ skvûlou a vtipnou vypravûã-
kou. Beseda bude obohacena o videosnímky
z cest. O sv˘ch dobrodruÏstvích bude vyprávût
a na va‰e dotazy odpovídat od 17 hodin.

Knihovna mûsta Ostravy
ul. 28. fiíjna 2, 702 00 Ostrava
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz

OST-RA-VAR 2008

Od stfiedy 27. února do nedûle 2. bfiezna
probûhne 12. roãník Festivalu Ostravsk˘ch
ãinoherních divadel. Akci jako kaÏd˘ rok pofiá-
dá ãinohra Národního divadla moravskoslez-
ského ve spolupráci s Komorní scénou Aréna,
Divadelní spoleãností Petra Bezruãe a Divad-
lem loutek za podpory statutárního mûsta
Ostravy. 

Smyslem je úãastníkÛm v nûkolika dnech na-
bídnout reprezentativní prÛfiez tvorbou ostrav-
sk˘ch profesionálních divadel za poslední rok.
Své názory na uvedené inscenace pak mÛÏete
vyjevit na semináfiích, jichÏ se úãastní divadelní
kritikové a teoretikové, studenti divadelní vûdy,
pfiíznivci i odpÛrci divadla z fiad vefiejnosti a sa-
mozfiejmû inscenátofii a ti z hercÛ, jimÏ to ná-
roãn˘ festivalov˘ program dovolí.

Ve stfiedu se zaãíná jiÏ dopoledne „hostující“
inscenací studentÛ Janáãkovy konzervatofie
a gymnázia v Ostravû. Noãní pfiedstavení uvidí-
te letos v prvních dvou dnech, studenti z Brna,
Bratislavy a Olomouce plánují setkání studentÛ
kateder divadelních vûd, uskuteãní se ve zku-
‰ebnû v Divadle Jifiího Myrona v pátek 29. úno-
ra od 21.30 hod.
Dal‰í program: 
27. 2. v 10.00 hod. Carlo Goldoni „Poprask
na lagunû“
27. 2. v 18.30 hod. Koncert dechového oddû-
lení Janáãkovy konzertofie a Gymnázia
v Ostravû
27. 2. v 16.30 hod. âtyfii vraÏdy staãí, dra-
hou‰ku, Divadlo P. Bezruãe
28. 2. 18.30–21.20 hod. Pfielet nad kukaããím
hnízdem, Divadlo A. Dvofiáka
28. 2. v 16.30 hod. Should i stay or should
i go?, Divadlo P. Bezruãe
29. 2. 19.00–21.30 hod. Fantom Morisvillu
aneb píseÀ dûsu, Divadlo A. Dvofiáka
29. 2. v 16.00 hod. EvÏen Onûgin, Divadlo
P. Bezruãe

V‰e o svatbách

Ve dnech 9.–10. února se uskuteãní v Domû
kultury mûsta Ostravy Svatební festival. Jeho
souãástí bude i opravdová svatba naÏivo!

Na 2 300 metrech ãtvereãních v˘stavní plo-
chy pfiedvede svou nabídku sluÏeb v oblasti
zprostfiedkování svateb pfiibliÏnû 60 vystavova-
telÛ. Úãast pfiislíbily svatební salóny, firmy nabí-
zející zaji‰tûní svateb, restauratéfii, hoteliéfii,
zlatníci, fotografové, kvûtináfii, cukráfii, pÛjãovny
limuzín, kadefinice a kosmetiãky, vizáÏisté, sva-
tební agentury, cestovní kanceláfie, hudebníci
a dal‰í firmy, jejichÏ sluÏeb je pfii úspû‰ném za-
ji‰tûní klasické svatby zapotfiebí.

V prÛbûhu festivalu náv‰tûvníky ãekají módní
pfiehlídky, velk˘m lákadlem se zdá i vystoupení
znám˘ch zpûvákÛ a skupin: Elvis Presley
Revival, K2 – dívãí rocková skupina ãi Ali Amiri.

Vyvrcholením programu festivalu bude SVAT-
BA NAÎIVO, tedy sezdání jednoho manÏelské-
ho páru pfiímo v místû konání festivalu, vãetnû
ve‰kerého servisu pro svatebãany zdarma. 

DÛm kultury bude zpfiístupnûn v sobotu od
10–18 hod. a v nedûli od 10–17 hod.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

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

Proke‰ovo nám. 8, Ostrava, 729 29

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytu:

ulice byt ã. vel. plocha min. poÏadovaná prohlídky dne
v˘‰e nabídky 12. 2. 14. 2.

Palackého 91 3 1+1 37,99 m2 22 224 Kã 9.00 13.00
Palackého 73 2 1+1 58,20 m2 34 047 Kã 9.20 13.20
Spodní 25 3 1+1 53,70 m2 31 414 Kã 10.00 14.00
Jílová 33 3 1+3 86,25 m2 50 456 Kã 10.15 14.15
Jílová 18 1 1+2 60,45 m2 35 363 Kã 10.30 14.30
Jirská 11 4 1+1 51,37 m2 30 051 Kã 11.00 15.00

Základní informace:
- zájemce (Ïadatel) si vyzvedne na odboru bytového hospodáfiství (v budovû úfiadu na Sokolské tfi. 28,

tfietí poschodí, kanceláfi ã. 317), nebo prostfiednictvím internetu (www.moap.cz), pfiípadnû pfii pro-
hlídkách 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 20. 2. 2008 do 15.00 hod. do po-
datelny 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

Dostáváte Centrum?
Zpravodaj CENTRUM s pfiílohou KAM

V CENTRU máte, váÏení spoluobãané, dostá-
vat podle smlouvy s doruãovatelem, kter˘m je
âESKÁ PO·TA, do sv˘ch po‰tovních schrá-
nek, a to nejpozdûji v prvním dnu kaÏdého mû-
síce. 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 starosty.
Písemnû: MOAP, Proke‰ovo námûstí 8,
729 29 Moravská Ostrava.

Dûtem
Kouzeln˘ cirkus Nori

Kdo by nemûl rád cirkus? A kdo z dûtí je‰tû
nikdy nebyl v cirkusovém ‰apitó? Cirkus a diva-
dlo mají k sobû blízko i daleko. Mají spoleãné
neopakovatelné kouzlo fantazie. Divadlo Loutek
uvádí premiéru Kouzeln˘ cirkus Nori 1. února
v 17 hodin, dal‰í pfiedstavení je pak v nedûli
3. 2. v 10 a 15 hodin.

V jednoduchém pfiíbûhu budou dût‰tí diváci
provázet Maru‰ku, která jednoho dne zvûdavû
pozvedne cíp plachty, pod níÏ cirkus právû ti‰e
odpoãívá. 
Divadlo loutek Ostrava
Pivovarská 15, Ostrava 1, tel.: 596 114 884

www.moap.cz
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kam v centru

V˘stavy

VernisáÏ
Makro a mikro svûty
Ivana Titora

19. února v 17 hodin v Domû umûní probûh-
ne vernisáÏ prací Ivana Titora. V˘stava pak po-
trvá do 12. dubna. Malífi, kreslífi a pedagog se
narodil, Ïije a pracuje v Ostravû.

TûÏi‰tûm jeho tvorby je popírání zdánlivû da-
n˘ch struktur a systémÛ na‰eho Ïivota, touha
proniknout pod klaman˘ povrch tohoto zdání
a objevit v rovinû fantaskních vizí fenomény,
které skuteãnû urãují podobu a bûh lidské civili-
zace. Obrazy na první pohled pÛsobí svou v˘ji-
meãnou kompoziãní propracovaností. V jedi-
ném, mnohdy zcela neãekaném zábûru, se
spojuje pohled na makrosféru monumentální
stavby a zároveÀ i krikrosféru jemn˘ch detailÛ.
Titor je tvÛrcem na‰eho vûku – reaguje na kon-
krétní souvislosti Ïivota na historickém prahu
mezi prÛmyslovou a postprÛmyslovou existencí.
Galerie v˘tvarného umûní
DÛm umûní, Jureãkova 9, Ostrava

Îivot oãima V. HubeÀáka

Malífi a kreslífi
Vladimír Hube-
Àák je pfiíslu‰ní-
kem generace,
která opustila
h r a d i ‰ È s k o u
„umprumku“ po-
ãátkem sedm-
desát˘ch let
a k níÏ patfií také
dal‰í s ostrav-
sk˘m regionem
spojení umûlci
(Jindfiich Ole‰,

Jan Spratek, Bofiek Zeman, Eva Kuãerová, Ale‰
Rabenseifner). Jeho obrazy a kresby si mÛÏete
prohlédnout v galerii Magna od 20. února aÏ
do 26. bfiezna. 

Jeho malby jsou obrazem vnímání v‰ednosti
a banality lidského Ïivota, smû‰nosti jeho ud˘-
chaného tempa, v nûmÏ ztrácíme jistotu a kon-
zum si pleteme s hodnotami. 

Zahrady M. Blabolilové

Malífika, grafiãka a restaurátorka Marie Bla-
bolilová vystavuje od roku 1974 (pfies 65 samo-
statn˘ch v˘stav v âR, Belgii a USA a pfies 145
kolektivních v˘stav po celém svûtû). Její obrazy
a grafiky s názvem „Zahrady“ mÛÏete vidût
v galerii Magna do 13. února.

Ve sv˘ch pracích nehledí na smûry a trendy,
stojí na svém. Její umûní vypadá prostû, a pfii-
tom se dot˘ká mnoha problémÛ i z nev˘tvar-
n˘ch oblastí, napfiíklad aproximace nebo digita-
lizace. Rozvíjí stejné motivy, námûtem zÛstává
pfiíroda (i ta mûstská) a pfiedmûty (také domy,
silnice a sídli‰tû) vyrobené ãlovûkem. Lidé se
v jejím díle nevyskytují, párkrát se zjevila zvífia-
ta – koãky, ptáci, labutû. Forma dûl je klasická.
Obecnû platí, Ïe pfiijmout dokáÏeme jenom to,
co známe, a Marie Blabolilová stále pfiichází
s nûãím nov˘m. 

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

Poklady starého umûní 

Aachen, Cranach, Crespi, Dürer, Fetti, Goya,
Hollar, Rembrandt, Teniers, Tiepolo – alespoÀ
jedno z tûchto jmen jste uÏ urãitû nûkdy nûkde
sly‰eli… Nyní si mÛÏete dopfiát i „oãit˘“ záÏitek
– a to aÏ do ãervna leto‰ního roku v Galerii v˘-
tvarného umûní v Ostravû.

V˘znamnou souãástí její sbírky je kolekce
starého umûní, která je neobyãejnû zajímav˘m
souborem pfiedstavujícím poklad v‰ech ostrav-
sk˘ch sbírek. Pfiedstavovan˘ v˘bûr se snaÏí co
moÏná nejplastiãtûji mapovat období vymezené
lety 1500 aÏ 1800. 
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû
DÛm umûní, Jureãkova 9, Ostrava

V˘stavy 
v Ostravském muzeu

Do konce února si je‰tû bude moÏné
v Ostravském muzeu pfiipomenout Divadlo
Antonína Dvofiáka v promûnách doby a umû-
leck˘ch souborÛ. 

Retrospektivní v˘stava Fenomén Vítkovice
mapuje 180letou v˘robní tradici Vítkovick˘ch
Ïelezáren Fenomén Vítkovice a skonãí aÏ po-
sledního bfiezna. Ukazuje i dosud nevystavova-
né unikáty z historie firmy. Sada exponátÛ pro ni
byla sestavena a pfienesena do vefiejnû pfiístup-
n˘ch prostor vÛbec poprvé v historii.

Do 15. dubna potrvá v˘stava s názvem
Nejen chlebem. Je to spoleãná expozice zemí
Visegrádské ãtyfiky (âeská republika, Sloven-
ská republika, Maìarsko a Polsko) a zavede
vás do národních kuchyní tûchto zemí. Na‰i re-
publiku bude pfiibliÏovat napfiíklad ostravská
hornická kuchynû, Slovensko pak tfieba kuchy-
nû sala‰nická. Podrobnûji se v˘stavû budeme
vûnovat v bfieznovém ãísle. 

Otevfieno dennû 9–17 hod., v sobotu
9.00–13.00 hod., v nedûli 13.00–17.00 hod.
Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 123 760, 597 578 450
www.ostrmuz.cz

Women in condition

V ostravské Fiducii vystavuje své fotografie
do 21. 2. Silvia Saparová. Autorka je absol-
ventkou Vysoké ‰koly v˘tvarn˘ch umûní v Bra-
tislavû u prof. Miloty Havránkové. V souãasné
dobû vede tamtéÏ ateliér fotografie na Katedfie
fotografie a nov˘ch médií. 

Silvia Saparová je fotografkou, která postavi-
la svoji tvorbu na permanentní autorské inter-
venci do okolního svûta. Pfiíznaãná pro její prá-
ci je inscenovaná fotografie, realizace sochafi-
sk˘ch artefaktÛ a jejich následná instalace v re-
álném prostfiedí. 

Silvia nejde cestou pozorného vnímání a ná-
sledného zachycení „vrcholného okamÏiku“ jisté
situace, ale právû naopak, snaÏí se ovládnout
fotografované prostfiedí, poloÏit otázku, vyprá-
vût pfiíbûh.
Fiducia – antikvariát a galerie
NádraÏní 30, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 312

V˘stavy v Librexu

5. 2. v 17 hod. Ostravaci v‰em – vernisáÏ
fotografií Borise Rennera ze stejnojmenné kni-
hy zachycující technické památky a industriální
turistiku.

26. 2. v 17.00 hod. Edita Andr˘sková – Ha-
kuna Matata (Ïádn˘ problém) – fotografie
z Keni. Úvodní slovo na vernisáÏi bude mít Fe-
dor Gabãan.

Akt v ãeské fotografii

V˘stavní kolekce v Autorské a Stálé galerii
ãeské fotografie Chagall pfiedstaví do 1. bfiezna
díla F. Drtikola, T. Ku‰ãynského, I. Armutidiso-
vé, G. Fárové, J. Saudka, S. Saudkové, J. Pas-
ternaka, R. Junga, F. Gabãana, M. Polá‰ka,
P. Sikuly, K. Kálaye, O. Bleyové a mnoh˘ch dal-
‰ích.

âasto b˘vá pfiipomínáno, Ïe ve 168leté histo-
rii fotografie, kterou si pfiipomeneme v roce
2008, bylo vytvofieno témûfi v‰echno. KaÏdá no-
vá fotografická v˘stava, dal‰í a dal‰í prezentace
profesionálÛ i amatérÛ naopak dokazuje, Ïe
zdaleka je‰tû ne. VÏdy se objeví nové pfiístupy,
speciální techniky a pfiedev‰ím jiné pohledy au-
torÛ na danou problematiku. I v jednom z nej-
oblíbenûj‰ích fotografick˘ch témat – aktu, pfii-
cházejí autofii stále s nov˘mi postupy, pfiístupy
a pohledy. 

Fotografick˘ akt v prÛbûhu dûjin pro‰el mno-
ha promûnami – od prvotních aktÛ, usilujících
o odhalení krásy Ïenského tûla, v dané dobû
neakceptovatelné pro svoji dávku zdánlivého
eroiãna, pfies Drtikolovo moderní pojetí aÏ po
souãasnou mnohostrannost zobrazování Ïen-
ského i muÏského tûla. 

V Chagallu dále uvidíte od 7. 2. do 5. 3. v˘-
bûr prací ostravsk˘ch v˘tvarníkÛ na v˘stavû
V˘tvarné umûní 2. poloviny 20. století na
Ostravsku.

Z mnoÏství umûlcÛ pÛsobících na Ostravsku
je tûÏké jmenovat jen nûkteré. Pfiipomínáme pfií-
slu‰níky tvÛrãí skupiny Ostrava, která se zfor-
movala v roce 1959 (napfi. V. Kristin, J. Myszak,
B. Tkaczyk, D. TÛma, R. Prokop, J. Otipka,
M. Zezula) ãi ãleny sdruÏení umûlcÛ Kontrast,
kde se seskupili mladí umûlci (mj. E. Ovãáãek,
J. Kapec, Z. Kuãera, R. Valenta, V. VarmuÏa). 

V roce 1998 se pfiedstavila nastupující nej-
mlad‰í generace v Ostravû a Praze na v˘stavû
Ostrava – umjeni (D. Balabán, S. Cigo‰, J. Ko-
lé‰ek, M. Kotrba, P. Lysáãek, M. PraÏák, R. Ro-
han, J. SurÛvka ad.). 

Socha a sochafiská 
kresba

Je‰tû do 6. února mÛÏete stihnout v Autor-
ské síni v Chagallu expozici se sochafiskou te-
matikou. 

Sochafiská kresba je specifická, je svébytn˘m
umûleck˘m projevem. Spí‰e na okraji sochafio-
va díla byla povaÏována za umûlcovu pomÛcku
a objevovala v základních bodech architekturu
figury a obsah zam˘‰lené plastiky. V moderním
sochafiství teprve A. Rodin trval na tom, aby so-
chafii kreslili, aby se prostfiednictvím kresby na-
uãili dívat na objekt i na pfiírodu kolem sebe. 

Do okruhu pfiedstavitelÛ ãeské sochafiské
kresby patfií z v˘znamn˘ch sochafiÛ napfi. Jan
·tursa, Karel Pokorn˘, Karel Dvofiák, Vincenc
Makovsk˘, Jan Lauda. Otto Gutfreund patfiil
k umûlcÛm, ktefií si neustále zaznamenávali vi-
dûnou skuteãnost. 

Porovnávat sochy a sochafiské kresby je
moÏné od pondûlí do pátku od 9.00 do 19.00
hod., v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.
V˘tvarné centrum CHAGALL, Autorská síÀ
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel: 596 124 344, www.chagall.cz 

MÛj sen

Po cel˘ únor si mÛÏete prohlédnout v Domû
kultury v˘stavu prací z 12. roãníku mezinárodní
v˘tvarné soutûÏe MÛj sen, která je zamûfiena na
propagaci osobnosti a díla v˘znamného rodáka
na‰eho kraje Sigmunda Freuda. 

Vût‰inou je v‰em alespoÀ okrajovû známo,
o co se Freud zajímal a jaké v˘zkumy po cel˘
svÛj Ïivot dûlal. Spousta lidí – a to nejen v za-
hraniãí, ale i u nás doma – ale netu‰í, Ïe se na-
rodil v âeské republice, v Pfiíbofie. Pro mnohé je
to Nûmec nebo Raku‰an. 

Autorka a organizátorka projektu paní mgr.
Marie ·upová proto zvolila k propagaci jako do-
minantní prostfiedek v˘tvarno, protoÏe zrakem
pfiijímáme nejvût‰í ãást informací okolo sebe,
v˘tvarné práce se dají posílat z celého svûta,
dobfie archivovat, prezentovat apod.

Aby se název nejen vztahoval k Freudovi
a jeho odkazu, ale aby byl blízk˘ i tûm, kter˘m
je soutûÏ urãena – dûtem, mládeÏi, i nej‰ir‰í
laické vefiejnosti, vybrala pro pfiipomenutí
Freudova stûÏejního díla „V˘klad snÛ“ název
MÒJ SEN. Se sny máme totiÏ zku‰enost
v‰ichni, bez ohledu na místo narození, kulturu,
barvu pleti; kouzelné slovíãko „mÛj“ zase peda-
gogÛm velmi pomáhá, aby námût dûti pfievzaly
za svÛj, aby se s ním ztotoÏnily, rády na tématu
pracovaly… A ta radost z práce se pak samo-
zfiejmû odrazí do v˘sledku.

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

VraÏda v domû

Po cel˘ únor potrvá v Galerii Beseda v˘sta-
va obrazÛ Ivany ·tenclové VraÏda v domû. 

Název je odvozen od názvu ústfiedního obra-
zu v˘stavy, kter˘ je parafrází obrazu Jakuba
Schikanedera stejného názvu.

Ivana ·tenclová (26) bezesporu patfií k nejv˘-
znamnûj‰ím autorÛm nejmlad‰í generace. Pro
svÛj obsah, osobit˘ a pÛsobiv˘ rukopis jsou její
díla v hledáãku teoretikÛ a sbûratelÛ a vystave-
na jsou i v Národní galerii.

Absolventka Akademie v˘tvarn˘ch umûní
v Praze se ve své volné tvorbû zab˘vá pfiede-
v‰ím kresbou, malbou a digitální fotografí.
StûÏejním prvkem obrazÛ se stává práce s figu-
rálními motivy, jeÏ ãasto korespondují se vzta-
hem k rodinû a blízk˘m lidem.

Pfies své mládí má autorka za sebou více neÏ
tfiicet samostatn˘ch a skupinov˘ch v˘stav. Je
nositelkou nûkolika cen. Známé jsou rovnûÏ
portréty celebrit globalizovaného svûta (napfi.
Ivany Trumpové, Osmana Laffity a dal‰ích)
a autoportréty, které rozhodnû nejsou adorací
portrétovan˘ch.

Autorka pouÏívá pfii své tvorbû nejrÛznûj‰í
materiály a nebojí se experimentovat. V˘bornû
kreslí, má cit pro prostor, barvu a proporce.
Vedle tradiãních malífisk˘ch materiálÛ, jako jsou
olejové nebo akrylátové barvy, pracuje i s ma-
teriály prÛmyslov˘mi, jako jsou plasty (PVC, PE
fólie, Mirelon) nebo dráty a kabely.

V˘stava obrazÛ v Galerii Beseda, která je
první v˘stavou v Ostravû, pfiedstavuje poslední
práce této talentované a pfiesvûdãivé autorky. 

Otevírací doba Galerie Beseda: po–ãt 9–19
hodin, v pátek do 18 hodin.

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

M. Blabolilová: Slepice

K. Kálay: Ona

Socha je samostatné trojrozmûrné dílo vy-
tvofiené z nejrÛznûj‰ích materiálÛ, nejvíce b˘vá
pouÏíván kov, kámen, dfievo i keramika. Soch se
mÛÏeme dot˘kat, pfii pohledu z rÛzn˘ch úhlÛ se
jejich podoba mûní. Sochy b˘vají pouÏívány jako
souãást interiérÛ i exteriérÛ, ale také jsou umís-
tûny samostatnû na vefiejn˘ch prostranstvích. 

Materiálem pro sochy je tfieba i Ïelezn˘ odpad.
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Dal‰í informace o kultufie ve mûstû Ostravû pfiiná‰ejí: Ostravsk˘ informaãní
servis, s.r.o. – www.ostravainfo.cz, Mûsíãník Program – ww.eprogram.cz,
Ostravsk˘ kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo Petra Bezruãe – 
www.bezruci.cz, Komorní scéna Aréna – www. divadloarena.cz, Galerie
Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz,
Antikvariát a galerie Fiducia – www.antikfiducia.com, Galerie Beseda –
www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang –
www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, DÛm dûtí a mládeÏe
Ostrãilova – www.volny.cz/ddamoo, Knihovna mûsta Ostravy – www.kmo.cz,

Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo 
moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáãkova konzervatofi – www.jko.cz,
Janáãkova filharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava –
www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské 
v˘stavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, DÛm kultury
mûsta Ostravy – www.dkmoas, Centrum kultury a vzdûlávání – 
www.ckv-ostrava.cz, Internetov˘ kulturní server 365 dní – www.365dni.cz,
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna
– www.magna.zde.cz

Programov˘ a kulturní
zpravodaj Kam v centru je
souãástí zpravodaje Mo-
ravské Ostravy a Pfiívozu
Centrum. V mûstské ãásti

Moravská Ostrava a Pfiívoz je distribuován do po‰tovních schránek
v‰ech domácností. Redakce: v.vavrda@seznam.cz. Na tuto interne-
tovou adresu zasílejte i své kulturní tipy.

programov˘ a kulturní zpravodaj Moravské Ostravy a Pfiívozu

Klub Parník
Sokolská 26, Ostrava, tel.: 596 138 936

www.klubparnik.cz, www.ckv-ostrava.cz 
Pfiedprodej po–pá 10–17 hod. 
Rezervace vstupenek on-line.
Zaãátky pofiadÛ ve 20.00 hod., 

pokud není uvedeno jinak.

Minikino
Kostelní 3, Ostrava – tel.: 599 527 851
www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz 

Pokladna kina: vÏdy 30 minut pfied zaãátkem
pfiedstavení. Rezervace vstupenek on line.

Zaãátky pfiedstavení pouze v 19.00 hodin,
pokud není uvedeno jinak.

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

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

Kulturní zafiízení
Gama

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

Klub Prostor
Klub PROSTOR s.r.o.

Havlíãkovo nábfieÏí 28, Moravská Ostrava
Klub se nachází v centru Ostravy, na bfiehu

fieky Ostravice, asi 100 metrÛ od S˘korova mo-
stu proti proudu fieky. Mimo akce je otevírací do-
ba: pátek–sobota 18.00–02.00 hod.
1. 2. DJ Kirby – Rockování
2. 2. DJ Martin – Hardcore party
8. 2. DJ Valentino – Tequila party (Tequila za
25 Kã)
9. 2. DJ Valentino – Zpívánky
15. 2. DJ KIrby – rock and metal party
16. 2. DJ Martin – before KoRn party
22. 2. FOK – festival ostravsk˘ch kapel
23. 2. CARNAL DIAFRAGMA birthday party –
koncert kapel, CARNAL DIAFRAGMA-goreg-
rind, Ostrava, NEEDFUL THINGS-grind core
Pardubice, DEMENTED RETARDET – chirur-
gick˘ brutaldeathgrind P¤EROV, PURULENT
SPERMCANAL-gurman goregrind legenda
z Ostravy. Zaãátek v 19.00 hod.
29. 2. Koncert kapel-Cent, Orchidea, Light pro,
HC3, Psychic Dependence

4. 2. v 18.00 hod. Setkání ÏákÛ ZU· E. Mar-
huly. Hudební session mlad˘ch interpretÛ.

5. 2. v 18.00 hod. Otevfiená radnice Morav-
ské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné setkávání
obãanÛ s vedením radnice tentokrát na téma:
Námûty obãanÛ k rozvoji Moravské Ostravy
a Pfiívozu.

7. 2. v 18.00 hod. Obrazy, kresby. VernisáÏ
v˘stavy Jana Drozda.

8. 2. v 18.00 hod. Pfiedná‰ka Prof. Ivana
O. ·tampacha. Problémy ãeské zahraniãní po-
litiky, v˘znam angaÏovanosti intelektuála, kfies-
Èansk˘ fundamentalismus.

9. 2. v 18.00 hod. Klub Parník, Jazz and
improvisation on the ship 2. Kompono-
van˘ veãer ostravské improvizaãní skupiny
OSTR.UÎ.I.NY a kapely Ostas lada impro.
První improvizaãní veãer leto‰ního roku.
Poezie, divadlo a jazz. Atlantik v Parníku.

12. 2. v 18.00 hod. Neznám˘ Egypt – Oázy
a Sinaj. Cestopisná pfiedná‰ka V. Dokoupila.

14. 2. v 18.00 hod. Z Nordkappu na Gibral-
tar na lehokole 2007. Jan Galla a Eli‰ka Malí-
ková projeli Evropu ze severu na jih za 11 dní,
20 hodin a 10 min. 6 153 km na lehokole. 

15. 2. v 18.00 hod. V ãesk˘ch vesnicích ru-
munského Banátu. Mléko od krávy, s˘r dûlan˘
tûsnû pfied veãefií, fiízek z telátka, které je‰tû pfied
chvílí bûhalo po dvorku… Cestopis Petra Plaãka.

18. 2. v 17.00 hod. KaÏdodenní Ïivot v nû-
meck˘ch koncetraãních táborech. Beseda
s p. Luìkem Eliá‰em, b˘val˘m nacistick˘m vûz-
nûm a pamûtníkem dramatick˘ch událostí
II. svûtové války.

19. 2. v 17.00 hod. Diskuzní klub. Pofiádá
Masarykova dûlnická akademie a Mladí sociální
demokraté MS kraje. 

21. 2. v 18.00 hod. Perly evropské pfiírody.
Od Polárního kruhu po Balkán aneb to nejlep‰í
z cest Ivo Petra.

22. 2. v 18.00 hod. Represe a mechanis-
mus politick˘ch procesÛ 50. let v âeskoslo-
vensku. Historická pfiedná‰ka Petra ·imíãka.

25. 2. v 18.00 hod. Proletáfii v‰ech zemí,
tfieste se! Vesel˘m zpÛsobem o nevesel˘ch ãa-
sech bol‰evické totality – Masopustní zábava.
Program: ãtení z dobového tisku, literární pásmo
vûnované J. V. Stalinovi a K. Gottwaldovi, burza
nápadÛ a zlep‰ovacích návrhÛ, vefiejná sbírka
prostfiedkÛ pro Fond solidarity, pfiedná‰ka z dû-
jin mezinárodního dûlnického hnutí (Vliv opice
na polid‰tûní práce). Vstup v dobovém odûvu ví-
tán (svazácké ko‰ile, tesilové kalhoty, doplÀky
z v˘roby spfiátelen˘ch socialistick˘ch zemí).

26. 2. v 16.00 hod. Karnevalov˘ rej. Zadáno
pro matefiské ‰koly.

28. 2. v 18.00 hod. The Patient, jednoaktov-
ka detektivní hry od Agathy Christie. Úãinku-
je divadelní skupina Elto. Katedra germanistiky
a amerikanistiky FF Ostravské univerzity.

29. 2. v 18.00 hod. Kenya a Tanzanie. Nej-
krásnûj‰í národní parky v˘chodní Afriky, v˘stup
na nejvy‰‰í vrchol Afriky Kilimanjaro, tropick˘
ostrov Zanzibar (ostrov kofiení a nádhern˘ch
pláÏí). Ve spolupráci s CK Adventura.

7. 2. Missing Base. Jazz – fusion
8. 2. v 19.00 hod. Voctail. Vokální jazzov˘

kvintet

9. 2. v 18.00 hod. Jazz and improvisati-
on on the ship 2. Komponovan˘ veãer os-
travské improvizaãní skupiny OSTR.UÎ.I.NY
a kapely Ostas lada impro. Pofiádá klub
Atlantik.

12. 2. -123 min. Koncert
13. 2. -123 min. Koncert
14. 2. v 19.00 hod. Dana Vrchovská & Jifií

Urbánek Band. Jazz
15. 2. Ondfiej Pivec ORGANIC quartet. Jazz
18. 2. v 19.00 hod. LR Cosmetic Big Band

Edy ·urmana. Swing
19. 2. Pepa Streichl „Na palubû s…“ Host

Retro Blues
20. 2. Sunnyflower. Koncert
21. 2. Drive Wave. Jazz
24. 2. Parníková Grand Prix. 1. kolo turna-

je ve scrabble

25. 2. YELLOWJACKETS. Jedna z nejv˘-
znamnûj‰ích moderních jazzov˘ch kapel
souãasnosti zahájí Festival Ostrava Jazz
Night. Koncert v divadelním sále DK mûsta
Ostravy ve 20.00 hod. Podrobnûj‰í informa-
ce najdete v rubrice Tipy mûsíce na str. 1
Kam v centru.

27. 2. STABILITY. Koncert. Miroslav Chy‰ka
– kytara, Oldfiich Krejãoves – kytara, zpûv, Jan
Jakubec – basa, Roman Vícha – bicí.

28. 2. Combo Zby‰ka Brzusky. Swing
29. 2. Monika Naãeva, Michal Pavlíãek &

DJ Five. Respekt tour 2008

L. Kosohorská v Galerii
kresby Minikino

Únorová v˘-
stava v Galerii
kresby Mini-
kino, souãásti
Minikino kavár-
ny Centra kultu-
ry a vzdûlávání
Moravská Os-
trava a Pfiívoz,

pfiedstavuje cyklus kreseb s názvem Bez tíÏe.
Autorkou je momentálnû brnûnská v˘tvarnice
ze Îamberku pod Orlick˘ma horama Lenka
Kosohorská, absolventka ateliéru Kresby a ate-
liéru Intermédií brnûnské FaVU a studentka ate-
liéru Scénografie JAMU. Charakteristick˘m,
prvoplánovû archaick˘m a perfektnû zvládnu-
t˘m stylem se dnes jiÏ bezesporu v˘znamnû za-
fiazuje do progresivního proudu soudobé ãeské
pfiedmûtné malby bez kfieãovit˘ch snah o gro-
tesku, angaÏovanost ãi brutalitu.

Lenka Kosohorská komentuje svou v˘stavu
takto: „Název v˘stavy je Ve stavu bez tíÏe, nebo
prostû jen Bez tíÏe, jedná se o cyklus kreseb,
kter˘ jsem zaãala dûlat pfiedloni na zimní klau-
zuru a pokraãovala jsem na nûm aÏ do jara
2006, pak jsem práci pfieru‰ila skoro na rok
a teì znovu volnû navazuji nûkolika nov˘mi
kresbami. 

Jedná se o intuitivní kresbu perem nebo cen-
tropenovou tuÏkou (kresby udûlané s ní budou
postupnû mizet vlivem blednutí, takÏe dal‰í pro-
ces). Kresby mohou b˘t chápány i jako deníko-
vé záznamy snÛ ãi událostí skuteãného Ïivota
v posunuté rovinû – mé vlastní fantazie. 

KaÏd˘ divák si k nim mÛÏe dosadit vlastní pfií-
bûh, v˘znamy, od toho tu ty kresby jsou…“

(vh)
7. 2. 2008, zahájení v 18 hod. 
5. 3. 2008, kurátor V. Holec

Galerie kresby Minikino
Kostelní ul. 3, Ostrava

Udûlejte si den pro sebe
V budovû ICEC Holding – 4. patro, So-

kolská 99 (naproti garáÏí trolejbusÛ DPMO)
se koná 1. 2. akce pro Ïeny.

Program:
10.00–15.00 – kurz image, vizáÏ, etiketa s po-
radenstvím vizáÏisty a kosmetiãky zdarma
15.00–16.00 – prohlídka prostor Institutu pro
Ïeny
16.30 – uvítání ostravsk˘m souborem maÏo-
retek Rytmus Ostrava
17.00 – módní pfiehlídka butiku Isabell Mode
18.00 – Ïhavé tance latinské Ameriky
19.00 – Vyhlá‰ení tomboly

1. 2. Královna AlÏbûta VB 2007
2.–4. 2. Síla srdce USA/VB 2007

Pfiehlídka Projekt 100
6. 2. Obrazy starého svûta âSR 1972
7. 2. Ty, kter˘ Ïije‰ ·védsko 2007
8. 2. Aquirre, hnûv boÏí Nûmecko 1972
9. 2. Nenápadn˘ pÛvab burÏoazie

Andalusk˘ pes Francie 1972
10. 2. Zabriskie Point USA 1970
11. 2. Námûstí spasitele Polsko 2006
12. 2. Nov˘ svût USA 2005
13. 2. Îelvy mohou létat Írán/Írák 2004
14. 2. Kabinet Dr. Caligariho Nûmecko 1919
15. 2. Svatá hora Mexiko/USA 1973
16.–18. 2. P.S. Miluji tû USA 2007
20.–22. 2. ChyÈte doktora âR 2007
23.–25. 2. Na druhé stranû Nûm./Tur. 2007
27.–29. 2. A bude hÛfi âR 2007

Filmov˘ klub
5. 2. Ztracená dovolená âR 2007
19. 2. Jan Saudek âR 2007
26. 2. 4 mûsíce, tfii t˘dny a dva dny Rumun-
sko 2007

Hrajeme pro dûti v soboty a nedûle
Zaãátky v 16.00 hodin

2.–3. 2. ¤í‰e hraãek USA 2007
9.–10. 2. âtyfilístek âR
16.–17. 2. Pan Vãelka USA 2007
23.– 24. 2. âarovné lyÏe âR

2., 7., 13., 14., a 19. 2. v 10.00 hod. opra-
vdov˘ ma‰karní bál. Promûna klukÛ a holãiãek
v prince a princezny.

5. a 6. 2. v 9.00 a 10.15 hod. Máme rádi zví-
fiata. Zázraky ze svûta zvífiat.

6., 13., 20. a 27. 2. v 17.00 hod. Sport v ak-
ci! Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

5., 12., 19. a 26. 2. v 15.00 hod. Jak na to.
Pohybové studio pro holky a kluky.

8. 2. v 8.15, 9.30, 10.45 a 13.30 hod.
MissDance. Holãiãí pohybové studio.

11. a 12. 2. v 9.00 a 10.30 hod. Terorismus:
skrytá hrozba. Historie, hlavní teroristické sku-
piny a jejich politické cíle.

14. a 15. 2. v 9.00 a 10.30 hod. miniART.
Keramická dílna pro pfied‰koláky.

18. 2. v 9.00 a 10.15 hod. Já & ty. Proces
dospívání, tûlesné a psychické zmûny.

19. a 20. 2. v 8.30 a 10.45 hod. Holocaust.
Útlak ÏidÛ.

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

26. 2. v 8.15., 9.30., 10.45 a 13.30 hod.
Barevné pískání. Zábavné hudební setkání
mal˘ch flétnistÛ.

29. 2. v 9.00 a 10.15 hod. Americk˘ sen.
Bofiení iluzí.

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Do 15. února je moÏné vidût ve V˘stavní
síni Sokolská expozici Pavla Rudolfa (1943)
a Tomá‰e Hlaviny (1966).

Oba umûlci rozvíjejí konceptuální zpÛsob prá-
ce. Obrazy Pavla Rudolfa zachovávají urãitá
pravidla a demonstrace my‰lenkov˘ch procesÛ.
O generaci mlad‰í Tomá‰ Hlavina hrav˘m zpÛ-
sobem pfiehodnocuje nalezené objekty, do kte-
r˘ch vkládá celou ‰kálu v˘znamÛ a metafor. 

Od 21. 2. do 28. 3. 2008 Vladimír Skrepl
(1953). Malífi Vladimír Skrepl patfií k dÛleÏit˘m
postavám ãeského v˘tvarného umûní uÏ od
80. let. V jeho neoexpresivním vyjadfiování se
stfiídají meditativní polohy se „zdivoãelou“ emo-
cionalitou, figurativní pojednání s témûfi ab-
straktním zpÛsobem vyprávûní. Reaguje na rÛz-
né umûlecké strategie a kulturní kontexty, vãet-
nû tûch v souãasnosti aktuálních.

Do 15. 2. trvá v˘stava Discipuli – kopisté
z Hladnova. V˘tvarné práce studentÛ Gymná-
zia Hladnov pod vedením PhDr. Aleny Lacinové.
Viz tipy mûsíce na stranû 1 Kam v centru.

Záhadné postaviãky
Josefa Bolfa

Autor (nar. 1971) patfií k nejzajímavûj‰ím ães-
k˘m umûlcÛm mlad‰í generace. Je znám˘ svou
tvorbou na pokraji malby a ilustrace. Podívat se
na jeho díla mÛÏete od 21. února do 28. bfiez-
na ve V˘stavní síni Sokolská.

Letos teprve ‰estatfiicetilet˘ malífi Josef Bolf
patfií k nejv˘raznûj‰ím osobnostem na‰í v˘tvar-
né scény. Je natolik pozoruhodn˘, Ïe uÏ dlouho
zajímá na‰e pfiední sbûratele. 

Tématy jeho malífisk˘ch prací se stávají pfie-
dev‰ím emoce zranitelnosti, infantility, destruk-
ce a omezenosti komunikace. Tyto intenzivní
záznamy emocí ve spojení s vlivy komiksu nebo
sci-fi získávají schopnost komunikovat v obecné
rovinû. Zobrazovan˘mi subjekty jsou tvorové
podobní lidem, ale zkfiíÏení s domácími miláãky,
takÏe chvílemi to vypadá jako ãlovûk s psíma
u‰ima, koãka s lidsk˘ma u‰ima, podivn˘ králík
apod. Jednotlivé obrazy vyhlíÏejí jako vyjmuty
z komixu, ze svého kontextu a zachycují pouze
jeden okamÏik.
CKV – V˘stavní síÀ 
Sokolská 26, Ostrava 1, tel.: 596 138 937
Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Aktuální informace vãetnû fotografií 
z Moravské Ostravy a Pfiívozu na

www.moap.cz


