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

Tipy mûsíce

Divadlo

Dny NATO v kavárnû,
Minikinû a na leti‰ti

Dny NATO v Ostravû jsou ojedinûlou akcí,
která svou koncepcí a rozsahem nemá ob-
doby nejen v celé âeské republice, ale ani ve
stfiední Evropû. 

Jejím cílem je prezentovat ‰iroké vefiejnosti
co nej‰ir‰í ‰kálu prostfiedkÛ, kter˘mi disponuje
âeská republika a její spojenci na poli zaji‰Èo-
vání bezpeãnosti. V loÀském roce pfiehlídku
nav‰tívilo 60 tisíc náv‰tûvníkÛ.

Leto‰ní osm˘ roãník akce ve dnech 17.–20.
záfií je vûnován 90. v˘roãí vzniku ãeskosloven-
ského letectva. K vidûní budou nejmodernûj‰í
vojenské letouny souãasnosti, atraktivní dyna-
mické ukázky na zemi i ve vzduchu, v˘zbroj
a v˘stroj elitních armádních, policejních i zá-
chranáfisk˘ch jednotek. 

Souãástí akce jsou besedy, filmové projekce,
semináfie v Librexu a Minikinû a prezentace vo-
jenské a záchranáfiské techniky gradující sobot-
ním programem na Leti‰ti Leo‰e Janáãka Os-
trava v Mo‰novû. Vstup je zdarma.

Program: 
18. 9. Minikino kavárna Ostrava – doprovod-

n˘ program.
19. 9. DÛm knihy Librex – doprovodn˘ pro-

gram. Beseda s domácími i zahraniãními vojen-
sk˘mi piloty. 

20. 9. Leti‰tû L. Janáãka Ostrava v Mo‰novû.

Více na: www.dny-nato.cz

Dostaveníãko ve foyer

Dostaveníãko ve foyer Divadla Antonína
Dvofiáka… s ãinohrou Národního divadla
moravskoslezského. První z fiady neobvykl˘ch
setkání – pfiíleÏitost potkat se skuteãnû nablízko
s tûmi, které znáte z jevi‰tû a dozvûdût se
o nich nûco víc – a mÛÏete se i ptát! Tentokrát
vystoupí v rolích, které nenapsal Ïádn˘ drama-
tik, ale spí‰ Ïivot sám. 26. záfií v 18 hodin.

NDM, âs. legií 148/14, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz

První premiéra sezony

Karel Gounod byl v˘znamn˘ francouzsk˘
operní skladatel, jehoÏ opera Faust a Markétka
se stala vzorem pro francouzsk˘ operní sloh.

Cesta Charlese Gounoda k jeho nejslavnûj‰í-
mu titulu ale nebyla zdaleka pfiímoãará – vlast-
nû aÏ na ãtvrt˘ pokus se mu podafiilo realizovat
pfiání zhudebnit jeden ze základních kamenÛ
moderního písemnictví. PafiíÏ zaÏila slavnou
premiéru opery FAUST 19. bfiezna 1859. Od té
doby – pfiestoÏe ji zpoãátku francouzské publi-
kum vnímalo jako „pfiíli‰ nûmeckou“, zatímco
Goethovi rodáci v Nûmecku operou pohrdali pro
její „pfiíli‰nou francouzskost“ – je Causy jedním
z nejhranûj‰ích svûtov˘ch operních titulÛ. 

Osmou ostravskou inscenaci Gounodova
FAUSTA (poprvé v originále a pod pÛvodním
názvem) nastudují dirigenti Oliver Dohnányi
a Jan ·rubafi, reÏisérem je Ludûk Golat, sbor-
mistrem Jurij Galatenko. Úãinkují Luciano
Mastro j. h. / Cristiano Olivieri j. h. (Faust),
Martin Gurbaº / Bogdan Kurowski (Méphisto-

Festival
Svatováclavsk˘ hudební
festival zaãíná

Letos se jiÏ popáté dokonale spojí vzne‰e-
nost sakrálních prostorÛ chrámÛ, kostelÛ
a kaplí s fenoménem hudby. Svatováclavsk˘
hudební festival probíhající ve dnech 28. zá-
fií aÏ 28. fiíjna na mnoha místech Moravsko-
slezského kraje opût pfiipravil umûlecky
hodnotnou a atraktivní nabídku koncertÛ
a dal‰ích netradiãních duchovních projektÛ.

Zahajovací koncert festivalu obstará v nedûli
28. záfií v 17 hodin Janáãkova filharmonie Ostra-
va spolu se Slovensk˘m filharmonick˘m sborem
Bratislava. Na programu je Ludwig van Beet-
hoven – Missa solemnis D dur, op. 123. Úãinkují:
Margaret Chalker (·v˘carsko) – soprán, Jana
S˘korová, alt, Les∏aw Âwidziƒski (Polsko) – te-
nor, Peter Mikulá‰ (Slovensko) – bas.

4. fiíjna – Evangelick˘ kostel
Program: J. Suk, J. Novák, L. Janáãek, G.

Finzi, B. Britten. Úãinkují: Musici boemi, Pavel
Wallinger – umûleck˘ vedoucí, Clara Nováková
– flétna (Francie), Timothy Lissimore – klavír
(Anglie).

24. fiíjna – Kostel sv. Václava
Program: Sebastian Claren, Morton Feldman,

Petr Kotík, Galina Ustwolskaja. Úãinkují: Os-
travská banda, Petr Kotík – dirigent (USA), Ste-
ven Fox – kontratenor (USA).

25. fiíjna – Kostel Neposkvrnûného poãetí
Panny Marie (Ostrava-Pfiívoz)

Program: „Pocta ãesk˘m svûtcÛm“. Úãinkují:
âesk˘ filharmonick˘ sbor Brno, Petr Fiala – sbor-
mistr, Petr Levíãek – tenor, Pavla Zbofiilová – alt.

28. fiíjna – Katedrála BoÏského Spasitele –
závûreãn˘ koncert 

Program: Johannes Brahms – Nûmecké
Requiem, op. 45. Úãinkují: Janáãkova filharmo-
nie Ostrava, Theodore Kuchar – dirigent (USA),
âesk˘ filharmonick˘ sbor Brno, Petr Fiala –
sbormistr, Eva Dfiízgová-Jiru‰ová – soprán,
Václav Sibera – baryton.

Podrobn˘ program a rozpis míst konání festi-
valu naleznete na: www.shf.cz

phélés), Agnieszka Bochenek-Osiecka / Jana
Kaãírková j. h. / Iulia Elena Surdu j. h. / Yun
Hong Zhao j. h. (Marguerite).

Premiéra je 27. záfií v 19 hodin v Divadle
Antonína Dvofiáka. Druhá premiéra je 28. zá-
fií v 17 hodin.

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

Hádej, kdo pfiijde…

Hlavním inspiraãním zdrojem divadelní hry
byl autentick˘ pfiíbûh S. Tracyho a K. Hep-
burnové. PraÏské Divadlo na Fidlovaãce ji
uvede v Domû kultury 8. záfií v 19 hodin.

„Ti dva spolu nadosmrti bojovali, milovali se
i zraÀovali,“ fiíká maìarsk˘ autor András Kern,
kter˘ své hrdiny sleduje od jejich prvního setká-
ní, pfies utajovan˘ pomûr aÏ po vefiejnû pfiizna-
n˘ milostn˘ vztah, kter˘ trval pln˘ch 27 let. Za tu
dobu Tracy a Hepburnová spolu natoãili celkem
devût filmÛ. Tím posledním byl snímek Hádej,
kdo pfiijde na veãefii, z nûhoÏ je odvozen ãesk˘
název pro Kernovu hru. V jejím podtextu je kro-
mû obdivu k velk˘m umûlcÛm obsaÏena i no-
stalgická vzpomínka na „vûãné milence“.
Spencer zesnul 10. ãervna 1967, pouh˘ch 17
dní po natáãení – a Kate nikdy nena‰la odvahu
zhlédnout jejich poslední spoleãn˘ film. Zemfiela
rovnûÏ v ãervnu, jenÏe o ‰estatfiicet rokÛ po-
zdûji… Hrají: T. Töpfer, E. Balzerová, Z. Mary‰-
ka, M. Kobrová, P. Neãas, M. Hol˘ a dal‰í.

Klasika, jak ji neznáte

Divadlo Kalich nabídne v DKMO 15. záfií
v 19 hodin osobitou úpravu klasického pfií-
bûhu Don Quijota. 

Autory moder-
ní úpravy je dvo-
jice Lasica-Sa-
tinsk˘, ktefií ji
v‰ak nikdy he-
recky nerealizo-
vali. V souãasné
inscenaci vystu-
puje Jifií Lábus

a Oldfiich Kaiser, s písnûmi J. Filipa a M. Ko-
fiínka a texty M. Lasici a T. Janovice. 

Co v detektivce nebylo

Brilantnû napsaná detektivní komedie
s vtipnou zápletkou se odehrává v prostfiedí
spofiádané anglické rodiny nedaleko Lond˘na
a vy se pfii ní mÛÏete zasmát 18. záfií v 19 hod.

Úctyhodn˘ pan Ondfiej Bennett Ïije jen pro
svoji rodinu a zahrádku. Je to ‰Èastn˘ ãlovûk aÏ
do dne, kdy se v domû objeví nezvan˘ host
z JiÏní Ameriky, vydûraãsk˘ gauner Pedro Jua-
rez, a zcela zmûní smysl jeho Ïivota. Na‰tûstí je
nablízku zaãínající autor detektivek Timoteus
Gregg… Úãinkují: Petr NároÏn˘, Václav Vydra,
Jana ·vandová, Jana Bou‰ková a dal‰í.

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

Koncerty
Sejdou se, aby pomohli…

19. záfií od 20 hodin propÛjãí svÛj prostor
Katedrála BoÏského spasitele pro benefiãní
koncert Charity Ostrava na podporu Hospice
sv. Luká‰e. Vystoupí Jifií Schmitzer, Traband
a dûtsk˘ pûveck˘ sbor Ondrá‰ek. Koncert bude
vysílán v pfiímém pfienosu a reprízách TV NOE. 

Katedrála BoÏského Spasitele
Nám. Msgre ·rámka 4/760, Moravská Ostrava

Jubilejní sezona zahájí
Berliozovou symfonií

Janáãkova filharmonie v sezonû 2008/2009
oslaví 55. v˘roãí zaloÏení a nabídne v ní velmi
atraktivní program. Navíc ji ãeká jedno z v˘-
znamn˘ch zahraniãních turné. Zamífií do Spoje-
n˘ch státÛ americk˘ch, kde bude reprezentovat
âeskou republiku, Ostravu a ãeskou hudební
kulturu na 18 koncertech v 18 rÛzn˘ch mûstech.

Pûtit˘denní turné je naplánováno na pfielom led-
na a února 2009.

Zahajovací koncert leto‰ní sezony 11. a 12.
záfií pfiinese jednu z hudebních perel – Berliozo-
vu Fantastickou symfonii. Tento skvost z dílny
mistra romantismu odráÏí autorovy Ïivotní peri-
petie – muãivou touhu, prchavé chvíle ‰tûstí
i tragick˘ pád do tr˘znivého zmaru – to v‰e
v monumentálnû instrumentovaném hudebním
dramatu.

Mimofiádn˘ záÏitek slibuje i KorngoldÛv Kon-
cert pro housle a orchestr D dur v podání Pavla
·porcla. Janáãkovu filharmonii bude fiídit ‰éf-
dirigent Theodore Kuchar. 

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

Vzpomínka na Janáãka

V majestátním prostfiedí Kostela sv. Václava
se 18. záfií od 19 hodin uskuteãní koncert vû-
novan˘ v˘roãí 80 let od úmrtí L. Janáãka. Vy-
slechnete jeho Lidové balady, Ukvalskou poesii
a Zápisník zmizelého. Úãinkují: Erika ·polerová
a italsk˘ pûvec Luciano Mastro, ãlenové NDM.
Klavír – Tomá‰ Gaál, profesor JAKO. Dûtské
operní studio NDM pod vedením Lenky Îivocké.

Souãástí bude v˘stava plakátÛ studentÛ
Soukromé stfiední ‰koly AVEART s tematikou
Leo‰ Janáãek a jeho dílo. 

Kostel sv. Václava, Kostelní námûstí,
Moravská Ostrava, tel.: 596 114 706

L. Janáãek zemfiel pfied
80 lety v Mor. Ostravû

12. srpna 1928 zemfiel na zápal plic, tûsnû po
sv˘ch 74 narozeninách, Leo‰ Janáãek. Místem
jeho skonu bylo Kleinovo sanatorium, které je
dnes souãástí Mûstské nemocnice v Ostravû na
Fifejdách. 

Dlouhá léta pfiipomínala toto datum kamenná
deska umístûná na budovû sanatoria, v souãas-
né dobû je – po rekonstrukci – v budovû fieditel-
ství mûstské nemocnice. 

Bronzová busta Leo‰e Janáãka byla po
dlouhá desetiletí na podstavci pfied b˘val˘m
fieditelstvím mûstské nemocnice na ulici Od-
boje ã. 1, v souãasné dobû má mnohem dÛ-
stojnûj‰í a adresnûj‰í umístûní pfied novou bu-
dovou Janáãkovy konzervatofie na ulici âes-
kobratrské 40.

V Moravské Ostravû pfiipomíná památku hu-
debního génia Janáãkova ulice, sídlí zde Janáã-
kova konzervatofi i Janáãkova filharmonie (ul.
28. fiíjna 124, budova DKMO).

Janáãkovu v˘roãí je letos vûnována fiada
akcí, pfiedev‰ím JanáãkÛv máj, festival Folklor
bez hranic, kter˘ pfiipomíná lidovou hudbu jako
jeden ze zdrojÛ jeho tvorby.

Leo‰ Janáãek se narodil v obci Hukvaldy na
severov˘chodní Moravû 3. 7. 1854. Studoval
nejprve v Brnû, kde se mu dostalo základního
hudebního vzdûlání. TamtéÏ posléze absolvo-
val gymnázium. Poté ode‰el do Prahy, kde stu-
doval na varhanické ‰kole a dal‰ího hudebního
vzdûlání se mu dostalo v Lipsku a ve Vídni.
Poté se vrací do Brna, zakládá varhanickou
‰kolu, pÛsobí jako dirigent a skladatel. V roce
1919 spoluzakládá brnûnskou konzervatofi.
Leo‰ Janáãek se velice brzy oÏenil se svojí
‰estnáctiletou Ïákyní ZdeÀkou Schulzovou. Za
rok se jim narodila dcera Olga a pozdûji syn
Vladimír, oba v‰ak zemfieli; syn uÏ ve 2 a pÛl le-
tech, dcera kdyÏ jí bylo 21 let.

V souãasné dobû je Janáãek nejhranûj‰ím
a spolu s Antonínem Dvofiákem nejvíce cenû-
n˘m ãesk˘m hudebním skladatelem na zahra-
niãních koncertních pódiích. (a)
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V˘stavy
Knihovna Galerie v˘tvar-
ného umûní otevfiena

Jediná vefiejná galerijní knihovna v Morav-
skoslezském kraji, která sídlí v Dokumentaãním
a správním centru Galerie v˘tvarného umûní
v Ostravû (GVU), pfiivítala 20. srpna první ãte-
náfie a badatele. Dokumentaãní centrum sídlí
v rekonstruované vile na Podûbradovû ulici
1291/12 v Moravské Ostravû. 

Knihovna nabízí 4 700 titulÛ z oblasti umûní,
teorie dûjin umûní a historie, 9 000 katalogÛ
z v˘stav galerií celé âR, ãasopisy o umûní od
zaãátku 20. století po souãasnost a dokumenta-
ci v˘stav GVU v Ostravû.

Knihy jsou pÛjãovány k prezentaãnímu stu-
diu. Knihovna má k dispozici 20 badatelsk˘ch
míst a tfii PC s pfiístupem na internet.

Provozní doba je pro vefiejnost zatím stano-
vena na stfiedu a ãtvrtek, a to od 10.00 do 17.25
hodin. Je vhodné si objednávat materiály telefo-
nicky pfiedem.

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

Grafika V. Kolenãíka

Vojtech Kolenãík (1955) studoval u R. Fily na
S·UP v Bratislavû a u prof. A. Brunovského na
V·VU tamtéÏ. Patfií mezi v˘razné osobnosti slo-
venského v˘tvarného umûní. Vûnuje se malbû,
kresbû, grafice, kniÏní ilustraci a grafickému de-
signu. Je pedagogem, vedoucím katedry grafiky
na Vysoké ‰kole v˘tvarn˘ch umûní v Bratislavû
a ãlen v˘tvarné skupiny G bod. Uspofiádal
mnoÏství samostatn˘ch v˘stav (Bratislava, Pra-
ha, VídeÀ, Washington…). 

VernisáÏ jeho ostravské v˘stavy zaãne
v Chagallu 4. záfií v 17 hodin. V˘stava potrvá
do 1. fiíjna.

Fotografie mnoha témat

Od 4. záfií aÏ do 1. listopadu máte moÏnost
prohlédnout si v Chagallu fotografie Miro-
slava Gasidly. 

Miroslav Gasidlo pracuje v ediãní sekci na
Vysoké ‰kole v˘tvarn˘ch umûní v Bratislavû, kde
se krom jiného vûnuje fotografiím umûleck˘ch
dûl. Pracuje také s reklamní fotografií, ve volné
tvorbû se zab˘vá portrétní a reportáÏní fotografii.
Nevyh˘bá se ani pfiírodním snímkÛm a aktÛm. 

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

V. Suchánek – grafika

Vladimír Suchánek patfií k v˘znamn˘m
osobnostem na‰eho souãasného v˘tvarné-
ho umûní; svûdãí o tom fiada cen, které zís-
kal na mnoha pfiehlídkách evropské a svûto-
vé grafiky. Od 4. záfií se mÛÏete pokochat
jeho nezamûniteln˘m grafick˘m projevem
v Ostravském muzeu. 

Vladimír Su-
chánek vyzkou-
‰el nejrÛznûj‰í
techniky, ale tou
nejpouÏívanûj‰í
se stala barevná
litografie. Obsa-
hová víceznaã-
nost obestírá
jednotlivé grafic-
ké listy zvlá‰tní
atmosférou, ta-
jemn˘m napûtím
a vytváfií pÛsobi-
vé poetické aso-
ciace. V˘tvarník
své my‰lenky

nevyjadfiuje zjednodu‰enû a pfiímoãafie, nechá-
vá na vnímavosti kaÏdého diváka, jak je dotvofií
ve své obrazotvornosti. Základním vyjadfiova-
cím prostfiedkem litografií je virtuózní kresebná
linka, ãasto pfiecházející z pevného profilu tváfie
nebo postavy do improvizovan˘ch voln˘ch ob-
rysÛ. Kresbu kombinuje s lavírovan˘mi barev-
n˘mi plochami ãi skvrnami, v nichÏ vyuÏívá
sv˘ch zku‰eností z akvarelu a monotypu.
V˘znamná úloha pfiíslu‰í také vytfiíbené, kultivo-
vané barevnosti. 

Vedle voln˘ch grafick˘ch listÛ jsou neodmys-
litelnou souãástí tvorby Vladimíra Suchánka
ilustrace k ver‰Ûm ãesk˘ch i svûtov˘ch básníkÛ
a také drobná uÏitková grafika – ex libris, novo-
roãenky ãi návrhy po‰tovních známek. V˘stava
potrvá do 5. fiíjna.

Dal‰í akce v muzeu: 5. 9.–5. 10. Ostrav‰tí
v˘tvarníci.

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

Expresion para el Tacto
– V˘raz doteku II. 

Do konce záfií mÛÏete „vyzkou‰et“ v Knihov-
nû mûsta Ostravy netradiãní v˘stavu haptické-
ho (hmatového) umûní mexického sochafie
Davida TreviÀa Escobeda, kter˘ se zab˘vá tvor-
bou nevidom˘ch a pro nevidomé a kromû vlast-
ní v˘tvarné tvorby se zamûfiuje i na práci s po-
stiÏen˘mi. 

Plastiky jsou urãeny nejen k dívání, ale hlav-
nû ke hmatovému vnímání. Expozice v mûstské
knihovnû tak chce prostfiednictvím hmatového
zpÛsobu pfiiblíÏit umûní nejen nevidom˘m a tûÏ-
ce zrakovû postiÏen˘m lidem, ale i lidem zdra-
v˘m, ktefií se tak mohou vcítit do svûta nevido-
m˘ch.

Knihovna mûsta Ostravy
28. fiíjna 2, Moravská Ostrava
Tel.: 599 522 611

Návrat 
„voskové techniky“ 

Do 24. záfií vystavuje Galerie Magna poe-
tické znakové obrazy a monotypy akademic-
kého malífie Václava Kimla. 

Byl to jeden z v˘razn˘ch pfiedstavitelÛ osobi-
té tvorby v dnes tolik oceÀovan˘ch ‰edesát˘ch
letech. Pro jeho malbu je typická technika
enkaustiky, znovuobjevená antická technika
malování hork˘m voskem. Pfii této inovované
metodû se kvalitní pravé vãelí vosky mísí se
stálobarevn˘mi pigmenty vysoké kvality a odol-
nosti, vosk je naná‰en enkaustickou Ïehliãkou
na papír.

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

Léto v Galerii Beseda:
vtip a ironie

Galerie Beseda, sídlící na Jureãkovû ulici
18, je nedaleké Galerii v˘tvarného umûní
velmi zdatn˘m – a vítûzícím – konkurentem,
pokud se t˘ãe souãasného ãeského umûní.
V leto‰ním létû se po Jifiím Davidovi (ãerven)
prezentoval Luká‰ Miffek (ãervenec) a od
konce srpna aÏ do 29. záfií Daniel Balabán.
O takov˘ch jménech si mohou z nedalekého
GVU Ostrava nechat zatím jenom zdát.

Librex
2. 9. v 17.00 hod. – Tomá‰ Brhel – âerno-

bílé kouzlo pfiírody – fotografie: v˘stavu za-
hájí fotograf a pedagog Fedor Gabãan.

16. 9. v 17.00 hod. – Karin Pavlosková –
kfiest knihy „Ztroskotat a zvítûzit“ (pfieplavba
Indického oceánu). Knihu pokfití primátor Statu-
tárního mûsta Ostrava Petr Kajnar.

17. 9. v 17.00 hod. – Jan Pokorn˘ – Jak se
dûlá RadioÏurnál. Beseda s v˘znamn˘m mo-
derátorem âeského rozhlasu, kterou chceme
mimo jiné pfiipomenout 85. v˘roãí zaloÏení âes-
kého rozhlasu. 

20. 9. v 16.00 hod. – RNDr. Jifií Grygar – v˘-
znamn˘ astrofyzik – Okna vesmíru stále do-
kofián. Beseda a autogramiáda.

29. 9. v 17.00 hod. – Jifií Dûdeãek – pfied-
seda âeského centra Mezinárodního PEN
klubu. Kfiest knihy Heiku, Heieãku – beseda
a autogramiáda.

30. 9. v 17.00 hod. – Milo‰ ·tûdroÀ – Masa-
rykova univerzita Brno – Leo‰ Janáãek. Pfied-
ná‰ka s ukázkami a beseda k 80. v˘roãí úmrtí
Leo‰e Janáãka. Milo‰ ·tûdroÀ – hudební sklada-
tel, teoretik, pedagog (vyuãuje napfi. na JAMU),
autor fiady orchestrálních dûl a komorních skla-
deb, bude hovofiit o svûtovû uznávaném sklada-
teli Leo‰i Janáãkovi, jeÏ je cenûn˘ pfiedev‰ím pro
nezvyklou melodiku, vycházející z lidové hudby
moravsk˘ch regionÛ, zejména Slovácka a La‰-
ska. Ve svûtû je Janáãek znám hlavnû díky sv˘m
operám, orchestrálnû-vokálnímu dílu Glagolská
m‰e, symfonické básni Taras Bulba a komorním
skladbám, pfiedev‰ím smyãcov˘m kvartetÛm.

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

RÛzné
V˘stava kovov˘ch soch

Od 13. 9. do 31. 10. budou na prostranství
pfied Domem kultury mûsta Ostravy vystavovat
své práce mladí sochafii a umûleãtí kováfii.
V rámci akce probûhne i Mezinárodní kováfiské
sympozium. Organizátorem akce je SSU· AVE
ART Ostrava.

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

Pro milovníky módy

V pátek 5. 9. se uskuteãní 2. roãník módní
show FASHION IN OSTRAVA – velká odpoled-
ní pfiehlídka módních svûtov˘ch znaãek, které
pfiedvedou ostravské modelky a modelové
IL MODELS®. Pfiipraven je i bohat˘ kulturní pro-
gram, prezentace automobilÛ, ãtyfikolek a do-
konce vífiiv˘ch van! Osobnû se pfiedstaví i horo-
lezecká expedice K2, která se podûlí o dojmy ze
sv˘ch expedic! Moderátorem akce je znám˘
moderátor pofiadu Medúza Ale‰ Juchelka.

Areál V˘stavi‰tû âerná louka, Mor. Ostrava
Tel.: 596 119 900, www.cerna-louka.cz

Luká‰ Miffek, Sosáãek.

PouÈ bez bariér

JiÏ popáté se uskuteãní v Divadle loutek set-
kání handicapovan˘ch dûtí a mládeÏe s diva-
dlem – Divadelní pouÈ bez bariér 2008. 

Pestr˘ program bude probíhat od pondûlí
22. záfií do ãtvrtku 25. záfií po cel˘ den v pro-
storách Divadla loutek, ale napfi. i v dûtsk˘ch
oddûleních ostravsk˘ch nemocnic a ústavÛ.

Kromû divadelních pfiedstavení pÛjde i o kre-
ace pouliãních divadel, o rÛzné dílny pro handi-
capované dûti ãi o atrakce s pravou pouÈovou
atmosférou a drobn˘mi dárky.

V rámci festivalu probûhnou i dva GALA-
PROGRAMY (23. 9. a 24. 9. vÏdy v 16 hodin),
na nichÏ se na scénû divadla pfiedstaví se sv˘-
mi vystoupeními Ïáci a klienti ze speciálních
‰kol a ústavÛ, Taneãní skupina Setkání pod ve-
dením Terezy Vejsadové a studenti Janáãkovy
konzervatofie se scénickou symfonickou pohád-
kou S. Prokofjeva PéÈa a vlk.

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

Ostrava se baví

Kulturnû-charitativní akce s názvem „Os-
trava se baví“ se koná v Bonver Arénû 12. 9.
od 17 hodin.

Akce je pfiedev‰ím urãena pro dûti z dûtsk˘ch
domovÛ a stacionáfiÛ z celého Moravskoslez-
ského kraje, které budou mít vstup zdarma. Sa-
mozfiejmû je zvána i vefiejnost. Vystoupí stolní
tenista Petr Korbel, Verona, Dáda Patrasová,
Michal David a skupina Elán Revival.

Nenechte mozek zahálet

Obãanské sdruÏení Senior servis organizuje
kurzy trénování pamûti pro seniory. Cílem kurzu
je pfiesvûdãit seniorskou populaci, Ïe si je‰tû
docela slu‰nû pamatuje, kdyÏ jí nûkdo poradí,
jak na to. Trénování pamûti je nejen efektivní
nástroj proti jejímu zhor‰ování, ale také cesta ke
zv˘‰ení sebevûdomí. Kurzy probíhají 2 aÏ 3x do
roka. 

Základní kurz se skládá z 8 lekcí, v délce
1,5 hod. Cena základního kurzu je 200 Kã.
Nov˘ bûh kurzu zaãíná 30. 9. 2008, v Domû
s peãovatelskou sluÏbou na Gajdo‰ovû ulici
39 v Moravské Ostravû. Kurz probíhá kaÏdé
úter˘ v dobû od 9 do 10.30 hod. Zájemci se
mohou pfiihlásit na tel. ã. 776 763 519. 

Leto‰ní tfiicátník Luká‰ Miffek, absolvent
AVU, je postmodernista, jehoÏ barvami h˘fiící
kompozice jsou vtipné a groteskní aÏ k provo-
kativnosti. Jeho pozice malífie (souãasníka
21. století) je v‰ak na hraniãním pásmu mezi
tzv. umûním a tzv. k˘ãem a je pouze na diváko-
vi, kter˘ z tûchto zorn˘ch úhlÛ v hodnocení pfie-
váÏí. 

Miffkova v˘stava se jmenovala „Tenkej led,“
coÏ je i název jednoho vystaveného obrazu a na
tenkém ledû postmoderny, která v obrazech
s „Ïenskou tematikou“ se dostává aÏ k hranici
lascivnosti, se pohybuje i Miffka. 

Postmodernistou je i v záfií prezentovan˘ Da-
niel Balabán. Název jeho v˘stavy „Tak co“ není
vÛbec jednoznaãn˘. ZáleÏí totiÏ jak jej vyslo-
víme. Buì jako v˘zvu k zaujetí postoje a aro-
gantní: „myslete si o tom co chcete“ nebo útû‰-
né: „nic si z toho nedûlejte“ anebo je‰tû úplnû ji-
nak…

Obrazy Daniela Balabána oãekávají diváka
nepfiedpojatého, kter˘ si pozornû v‰ímá jejich
stavby, barevného fie‰ení, gest a symbolického
v˘znamu jednotliv˘ch prvkÛ, jejich kontextÛ
a vzájemn˘ch vztahÛ. Autor to rozhodnû nijak
divákovi neusnadÀuje a oãekává od nûho pat-
fiiãnou míru zvûdavosti a empatie. Vût‰ina obra-
zÛ bude vystavena poprvé.

SoubûÏnû probûhne v˘stava obrazÛ studenta
malby z ateliéru D. Balabána na Fakultû umûní
Ostravské univerzity Pavla Samlíka (*1988).
Talentovan˘ student 2. roãníku dostal pfiíleÏitost
vystavovat se sv˘m pedagogem obrazy vûno-
vané tématu „Kavárny“. 

Kurátor galerie Petr Pivoda mûl s v˘bûrem
dûl pro v˘stavy Jifiího Davida, Luká‰e Miffka
a Daniela Balabána opût ‰Èastnou a pouãenou
ruku. (dr)

Galerie Beseda
Jureãkova 18, Ostrava
Tel.: 596 278 835

Slavné vily Moravsko-
slezského kraje

„Téma individuálního bydlení není jen otáz-
kou minulosti, kapitolou, která je jednou pro
vÏdy uzavfiená. Chápeme naopak tuto látku ja-
ko stále Ïivou a aktuální, jako problematiku, kte-
rá pfiímo vyÏaduje, aby se k ní aktivnû vyslovo-
vali pfiedev‰ím architekti a stavitelé dne‰ní“,
fiíká autorsk˘ t˘m v˘stavní expozice. 

VernisáÏ zaãne 29. záfií v 17 hodin a expozi-
ce bude v Galerii mûsta Ostravy k vidûní aÏ do
8. listopadu.

Na v˘bûru 50 vil Moravskoslezského kraje se
podíleli Jindfiich Vybíral, Vladimír ·lapeta, Naìa
Goryczková a Martin Strako‰.
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Motto :
„KaÏdá doba má své hrdiny. Také na‰e doba

je má. âteme o nich, potkáváme je, chceme ji-
mi b˘t. Proã se tedy vracet tak daleko, proã ta
dlouhá cesta historií, kdy se lidé oblékali k bi-
tvám do Ïeleza, ale v míru orali jen dfievûn˘m
pluhem?

ProtoÏe hlas hrdinÛ tûch vzdálen˘ch ãasÛ
nám není vzdálen˘, najdeme-li v nûm to, co zÛ-
stalo Ïivé.“

Pfied ãtyfimi lety radnice mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz „obnovila stfiedovû-
ké právo v˘roãního trhu“, a to v den sv. Václava,
na poãest patrona na‰í zemû.

I leto‰ní jarmark bude pfiipraven tak, aby
vhodnû a zajímavû vytvofiil jak v˘pravou, tak
i produkcemi, den pln˘ zábavy nejen pro dûti,
ale také pro jejich rodiãe.

Historick˘ jarmark budou tvofiit stylové pro-
dejní stánky a fiemeslnické chatrãe vkusnû za-
komponované v centru produkcí, tvofiící roman-
tick˘ obraz stfiedovûkého trhu, kter˘ bude Ïít
obchodem tradiãních rukodûln˘ch v˘robkÛ ale
i ukázkami lidov˘ch fiemesel lidov˘ch umûlcÛ
a fiemeslníkÛ.

Po v‰echny roãníky pfiijíÏdûl mezi Ostra-
vany i sám svat˘ Václav. Nejinak tomu bude
i letos. Pfiíjezd druÏiny a poÏehnání „vévody,
patrona ãeské zemû“ mÛÏeme oãekávat po
14 hodinû.

Svatováclavské slavnosti, které pofiádá radni-
ce Moravské Ostravy a Pfiívozu, se staly za ta
léta cílem nejen mnoha ostravsk˘ch mû‰ÈanÛ
a lidí z blízkého okolí, ale také náv‰tûvníkÛ
z Polska, âech i jiÏní Moravy. I kdyÏ se téma
slavností kaÏdoroãnû mûní, filosofie zÛstává za-
chována – návrat k tradiãním lidsk˘m a kultur-
ním hodnotám, poohlédnutí do historie a zacho-
vání vazeb souãasnosti s minulostí mûsta leÏící-
ho na hranici Moravy a Slezska. Tato slavnost
dnes jiÏ patfií k neodmysliteln˘m akcím v kultur-
ním kalendáfii na‰eho mûstského obvodu.

Centrem pro‰el barevn˘ prÛvod muzikantÛ
15. srpna odpoledne byli na radnici centrální-

ho mûstského obvodu pfiijati zástupci v‰ech
folklorních souborÛ, které se od 11. srpna zú-
ãastnily festivalu Folklor bez hranic Ostrava
2008. Jde o mezinárodní projekt, kter˘ pofiáda-
lo obãanské sdruÏení Spoleãnost pro kulturu
a umûní v Ostravû spolu se Souborem lidov˘ch
písní a tancÛ Hlubina. Podrobnûji na www.
moap.cz, zpráva ze 4. srpna.

Místostarostové mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz Jifií Groll a Tomá‰ Kufiec
v neformální, pfiátelské a srdeãné atmosféfie
pfiedali hostÛm pamûtní dárky a podûkovali za
úãast na festivalu, kter˘ byl vítan˘m zpestfiením
spoleãenského a kulturního Ïivota mûsta v do-
bû letních prázdnin. 

Místostarosta Tomá‰ Kufiec beseduje s jednou
z úãastnic setkání na radnici. Místostarosta Jifií Groll pfii pfiedávání dárkÛ.

Paní Ivana Valíãková z prodejny U Bylináfie
(Bozdûchova ulice) ne‰etfií chválou na – pro ni
neznámého – pracovníka Technick˘ch sluÏeb
na‰eho mûstského obvodu, kterého ov‰em na
Bozdûchovû ulici vidí nûkolikrát t˘dnû. „Vyfiiìte
mu, prosím, ná‰ dík,“ konãí svÛj dopis. Pan Jan
Robenek s manÏelkou nejsou obãany na‰eho
obvodu, ale pfiekvapil je – pfiíjemnû – pofiádek
v centru mûsta. „Pozorovali jsme jednoho z tûch,
ktefií zastávají tuto opovrhovanou a zatracova-
nou profesi. Jmenuje se Milan Horvát“ a… ná-
sleduje podûkování. Pofiádek na Mariánsko-
horské 21 oceÀují manÏelé, ktefií chtûjí vyjádfiit
„podûkování za to, jak pracuje a dovede se usmí-
vat“. Tímto ãlovûkem je opût zamûstnanec Tech-
nick˘ch sluÏeb MOaP pan Imrich ·árkózy. 

Jak jsme se dozvûdûli, od února leto‰ního
roku je v Technick˘ch sluÏbách MOaP reali-
zován projekt „Návrat do práce,“ a to ve
spolupráci s Úfiadem na‰eho mûstského ob-
vodu a Úfiadem práce, kter˘ je zamûfien na
dlouhodobû nezamûstnané tûÏce umístitel-
né obãany. 

Ale‰ M. z Verdunské ulice napsal: V dubnu
(CENTRUM 4) jste psali o tom, Ïe nejlep‰í je
prodávat staroÏitnosti v draÏbû. Ale jak je zaji‰-
tûno, Ïe pfii draÏbách, kter˘ch je mnoho, nedo-
jde k podvodÛm?

O odpovûì jsme poÏádali obãana na‰eho ob-
vodu, kter˘ je dlouholet˘m profesionálním dra-
Ïebníkem (organizuje draÏbu a ruãí za její prove-
dení podle zákona), pana Karla Barona: „Nej-
prve základní termíny:

Navrhovatel je ten, kdo chce nûco vydraÏit
(prodat v draÏbû). 

DraÏebník je ten, kdo draÏbu zaji‰Èuje, orga-
nizuje a ruãí za její provedení podle zákona
a má pro tuto ãinnost Ïivnostenské oprávnûní. 

DraÏitelem je ten, kdo se úãastní draÏby
a splÀuje podmínky, aby mohl draÏit (podávat
nabídky – podání). 

VydraÏitelem je ten, kdo dal nejvy‰‰í nabíd-
ku a vûc mu byla pfiiklepnuta licitátorem. 

Licitátor je ãlovûk (nezávislá fyzická osoba),
která draÏbu provádí, to znamená, Ïe provede
vyvolání (popí‰e a pfiedvede draÏenou vûc)
a uvede nejniÏ‰í podání, licituje vy‰‰í nabídky
draÏitelÛ a nakonec udûluje pfiíklep nejvy‰‰í na-
bídce, tím draÏbu ukonãí. 

Vefiejné draÏby se fiídí od roku 2000 záko-
nem ã. 26/2000 Sb. o vefiejn˘ch draÏbách.
Zákon je dost komplikovan˘ a nároãn˘.

V˘znamn˘m aspektem, kter˘ do velké mí-
ry zaruãuje draÏitelÛm korektní chování dra-
Ïebníka i licitátora, je právo úãastníka draÏ-
by do 3 mûsícÛ po udûlení pfiíklepu podat Ïa-
lobu proti platnosti draÏby. Tato prostá sku-
teãnost v kombinaci s neúmûrn˘m ãasem, kter˘
v âR uplyne od Ïaloby k rozsudku i nepfiedví-
datelnosti interpretace práva rÛzn˘mi soudci, je
akutní hrozbou pro draÏebníky, protoÏe si dob-
fie dovedou pfiedstavit potíÏe, které by jim na-
staly po tfiech aÏ sedmi letech, kdy by soud zru-
‰il platnost draÏby.

A nyní ke korektnímu pfiístupu licitátora:
DraÏba to je obchod, trochu jako droga. Jsou
známy pfiípady, kdy vydraÏitel „vylezl“ tak vyso-
ko, Ïe to nemûlo Ïádn˘ racionální obchodní, ani
vûcn˘ smysl, ale stalo se. 

U bûÏn˘ch draÏeb je jen nûkolik draÏitelÛ
a v závûru zpravidla zvy‰ují jen dva. Na draÏbách
staroÏitností b˘vá stovka draÏitelÛ a jsou mezi ni-
mi takoví, kter˘m jde o prestiÏ nebo jen o „hau-
rovství“ za pár stovek (nûkdy tisícÛ, v Praze o fiá-
dy v˘‰e). V tûchto situacích dovede zku‰en˘ lici-
tátor navodit situace, které v˘sledkem potû‰í pro-
dávajícího. Je pfiirozené, Ïe licitátora nûkdy na-
padne: „pro boha uÏ toho nechejte, uÏ je to moc
vysoko“, ale je‰tû jsem nezaÏil, aby tuto my‰len-
ku licitátor vyslovil. Nûkdy to konãí vydraÏitelov˘m
nezaplacením, tj. zmafiením draÏby. Na to zákon
pamatuje a urãuje pfiísné sankce vãetnû úhrady
nákladÛ opakované draÏby zmafiitelem a odmít-
nutí jeho úãasti na dal‰í draÏbû.

Holandská draÏba – tento pojem a draÏební
postup vznikl na poãátku devadesát˘ch let
v souvislosti s tak zvan˘mi „mal˘mi privatizace-
mi“ provozoven tehdy státních podnikÛ. Postup
této holandské draÏby byl vzru‰ující, ale i do
znaãné míry problematick˘ (po „teì“ licitátora,
rozhodoval jen on, kdo dfiíve zvedl draÏební ãís-
lo). Souãasn˘ zákon o draÏbách to neumoÏ-
Àuje, ale obsahuje institut sníÏení vyvolávací
ceny, pokud nejsou uãinûny Ïádné nabídky
draÏitelÛ. Musí to b˘t v˘slovnû dohodnuto ve
smlouvû. Za tûch okolností to licitátor akceptuje
a po neúspû‰ném vyvolání nejniÏ‰ího podání vy-
volá vûc znovu s niÏ‰í vyvolávací cenou.“

âtenáfii nám pí‰í…

Trh s historií
a romantikou

Krojovan˘ prÛvod od 16 hodin pro‰el mûstsk˘m centrem aÏ na Slezskoostravsk˘ hrad, kde vystou-
pily dûtské folklorní kolektivy a od 18 hodin se uskuteãnil závûreãn˘ festivalov˘ koncert. 

Festival hostil kaÏd˘ den jin˘ ostravsk˘ ob-
vod, pátek 15. srpna pfiipadl právû na centrum.

Kromû folklorních souborÛ a muzik z Ostravy
(Hlubina, Hlubinka, Slezsk˘ soubor Heleny
Salichové, ·evãík, Holúbek, Luluìori, Kotek,
Cvrãci, ·lahorek, Vrobelci) se festivalu úãast-
nily soubory z Tchaj-wanu, Nového Zélandu,
Ruska, Slovenska a Maìarska. 

V centru mûsta se uskuteãnily koncerty na
Jiráskovû a Masarykovû námûstí a v Janáãkovû
konzervatofii. Tan zaznûl i pofiad Îivot jako pí-
seÀ, hold jubilantÛm L. Janáãkovi, Z. Kyselé,
I. Stolafiíkovi a J. Rokytovi. Hostem byla Jarmila
·uláková, která se letos doÏívá 79 let a lidové
písni se vûnuje od roku 1948, kdy poprvé zpíva-
la na vefiejnosti se souborem Vsacan. (a)
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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

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

Pokladna kina: vÏdy 45 minut pfied zaãátkem
pfiedstavení. Rezervace vstupenek on line

www.minikino.cz
Zaãátky pfiedstavení v 19.00 hod.

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

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

3. 9. v 18.00 hod. Miroslav Sabev – Obrazy.
VernisáÏ v˘stavy u pfiíleÏitosti zahájení sezony
2008/2009.

4. 9. v 18.00 hod. Peru. Cestopisná pfied-
ná‰ka Ivo Petra.

8. 9. v 18.00 hod. Stesk kavárenského po-
valeãe – Istanbul. Setkání Radovana Lipuse
s pfiáteli dobré kávy. Vystoupí Miroslav Rataj
a znalec a milovník Istanbulu, multiinstrumenta-
lista Tomá‰ Rossi se stylovou kapelou NISOS.
Projekt realizován za finanãní podpory Mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz 

9. 9. v 18.00 hod. Vûda kontra iracionalita.
PhDr. Marek Matûjka, MIM: Proã lidé podlé-
hají reklamû aneb Rozdíl mezi emoãní a ra-
cionální sloÏkou my‰lení. Cyklus pfiedná‰ek
Klubu skeptikÛ Sisyfos – v˘znamné osobnosti
ãeského vûdeckého Ïivota bojují s m˘ty, povû-
rami a lidskou hloupostí… KaÏd˘ mûsíc aÏ do
prosince 2008!

Ve 13 hod. pfiedná‰ka pro ‰koly – pfiihlá‰ky
na educa24@seznam.cz. Poprvé v Ostravû!

12. 9. v 18.00 hod. Students’ Ostrava-
-Picture party a SLAM POETRY. Doprovodn˘
program II. roãníku Mezinárodního festivalu stu-
dentsk˘ch filmÛ Ostrava-Picture. Netradiãní za-
hájení ‰kolního roku, regionální kolo soutûÏe ve
„slamu“. Pfiihlá‰ky do soutûÏe zasílejte mailem
(lipaslezska@seznam.cz) a dal‰í informace na
www.ostrava-picture.cz. První cena 30 000 Kã!

16. 9. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch s nov˘m fieditelem mûstské
policie Mgr. Jifiím Vesel˘m na téma: „Îije se se-
niorÛm v Ostravû bezpeãnû?“ 

16. 9. v 18.00 hod. Invisibles. Série doku-
mentárních filmÛ organizace Lékafii bez hranic.
V anglickém znûní s ãesk˘m pfiekladem.

18. 9. v 18.00 hod. Lucie Bublavá a Jan
Dospiva. Folk s obãasn˘mi v˘lety do okolních
ÏánrÛ. Jako host vystoupí zpívající posunovaã-
vlakvedoucí z Fr˘dku-Místku René Souãek.

22. 9. v 18.00 hod. El Reventón, los inicios
de la producción petrolera en Venezuela
(1883–1943). Na Reventón aneb poãátky pro-
dukce ropy ve Venezuele (1883–1943). Ciclo
Documental de Venezuela Bolivar Films. Do-
kumentární film z produkce Bolivar Films ve spo-
lupráci s Ostravskou univerzitou a velvyslanec-
tvím republiky Venezuela. Ve ‰panûlském znûní!

23. 9. v 18.00 hod. Otevfiená radnice
Moravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné
setkávání obãanÛ s vedením radnice tento-
krát na téma: v˘sledek hospodafiení za rok
2007 vãetnû realizovan˘ch investic.

25. 9. v 18.00 hod. Stará dobrá Ostrava.
Pozoruhodná svûdectví archivu televizního stu-
dia Ostrava. Dûdictví ãeského prÛmyslu objekti-
vem kamer âeskoslovenské televize. 

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

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.

4. 9. The Uniques (SK) + Toxique (CZ). Kon-
cert v klubu Fabric, zaãátek ve 20 hod. V po-
fiadu Ladí Neladí, natáãí âT studio Ostrava.

5. 9. Combo Zby‰ka Brzusky. Swing. Zpûv:
Simona Pavelková a Jerry Erben.

7. 9. Parníková Grand Prix. 4. kolo turnaje
ve scrabble.

10. 9. El Rey. Koncert ostravské kapely.
12. 9. Moribundus. Blues.
17. 9. Drive Wave. Jazz.
18. 9. Joe After Trio. Jazz.
19. 9. The Gizd Q. Jazz.
24. 9. Boris Band Combination. Jazz.
25. 9. RadÛza. Koncert.
26. 9. RadÛza. Koncert.
27. 9. Ty Syãáci. Koncert.
29. 9. LR Cosmetic Big Band Edy ·urma-

na. Swing, zaãátek v 19.00 hod.

30. 9. Lenka Dusilová & The Band. Koncert
v klubu Fabric, zaãátek ve 21 hod. L. Dusilová
– zpûv, kytara, B. Hlavenková – Fender piano,
zpûv, Grey McMurry – kytara, Mike Chiavarro
– basa, Joe Bagale – bicí, zpûv, beatbox.

1. 9. Moje borÛvkové noci (Hongkong/Fran-
cie 2007)

2. 9. Filmov˘ klub. René (âR 2008)
3. 9.–8. 9. PafiíÏ (Francie 2008)
9. 9. Filmov˘ klub
10. 9.–15. 9. Bathory (SR/âR/Vel. Brit./Maì.)
16. 9. Filmov˘ klub. Slepé lásky 
17. a 19. 9. Hank a Mike (Kanada/USA 2008)
18. 9. Filmové projekce v rámci Dne NATO 
20.–22. 9. Po svatbû (Dánsko/Vel. Brit.

/·védsko 2008)
23. 9. Filmov˘ klub
24.–26. 9. Karamazovi (âR 2008)
27.–29. 9. AÏ na krev (USA 2008)
30. 9. Filmov˘ klub

HRAJEME PRO DùTI – SOBOTY A NEDùLE 

Zaãátky pfiedstavení v 16.00 hodin

6.–7. 9. Zapomenut˘ ostrov (USA 2008)
13.–14. 9. Letopisy Narnie: Princ Kaspian

(Vel. Brit./USA)
20.–21. 9. Animované pásmo ãesk˘ch po-

hádek
27.– 28. 9. Kung Fu Panda (USA 2008)

Kulturní zafiízení
Gama

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

3., 10., 17. a 24. 9. v 15.00 hod. Jak na to.
Pohybové studio pro holky a kluky.

4., 11., 18. a 25. 9. v 17.00 hod. Sport v ak-
ci! Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

4. a 5. 9. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.
Holãiãí pohybové studio. MIMO

11. a 12. 9. v 9.00. a 10.45 hod. Haudujudu,
kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í. MIMO

18. a 19. 9. v 9.00 a 10.30 hod. miniART.
Keramická dílna pro pfied‰koláky. MIMO

18. a 19. 9. v 9.00 a 11.00 hod. Podstata
asertivity. Cviãení a hry sociálnû psychologic-
kého v˘cviku.

22., 23. a 24. 9. v 9.00 a 11.00 hod. KdyÏ ko-
munisté vládli. 40 let vlády, rok 1948, 1968,
1989.

25. 9. v 9.00 a 10.30 hod. To dá‰! SoutûÏe,
hádanky, kvizy a Hopsalín.

26. 9. v 9.00 a 10.15 hod. Pohádka o ko-
courovi âiãinovi. O tom, jak je ãasté koukání
na telku nebezpeãné. Divadlo Smí‰ek.

V˘stava – AVE ART – grafika a plakát 

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

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Tûm, kdo se tady 
nenarodili 

Barbora Klímová (1977) ve spolupráci
s Janou BartoÀovou, Josefem DaÀkem a os-
travsk˘mi obyvateli.

Barbora Klímová je vítûzkou Ceny Jindfiicha
Chalupeckého za rok 2006. Její instalace, foto-
grafie a videa se vyznaãují nenápadností a ob-
sahovou mnohoznaãností. DÛleÏit˘m inspiraã-
ním zdrojem se pro autorku stává zájem o ar-
chitekturu a urbanismus. Sv˘mi sotva postfieh-
nuteln˘mi zásahy do prostfiedí testuje na‰e vní-
mání. V˘stavní síÀ 21. 8.–26. 9.

Na pû‰í zónû bude insta-
lována plastika Hvûzdice

Hvûzdice je název 135 cm vysoké bronzové
plastiky ak. sochafie âestmíra Su‰ky, která bu-
de umístûna pfii vyústûní ulice Reální do ulice
Po‰tovní v Moravské Ostravû, tedy na zaãátku
centrální mûstské pû‰í zóny. 

Plastika bude posazena na základ ze Ïelezo-
betonu o pÛdorysu 1x1 metr a v˘‰ce 30 cm.
Bronzová skulptura k nûmu bude uchycena
ocelov˘mi trny. V˘bûr umûleckého díla a ve‰ke-
ré náklady jsou v kompetenci odboru kultury
Magistrátu mûsta Ostravy. 

Podle investora, kter˘m je ostravská architek-
tonická kanceláfi OSA projekt, se v ideálním pfií-
padû mÛÏe s instalací bronzové plastiky poãítat
aÏ koncem podzimu. Jedno z moÏn˘ch dat je
právû 17. listopad. Hvûzdice se totiÏ bude na-
cházet jen pár krokÛ od vysoko‰kolské menzy
v Reální ulici, na níÏ jsou i dal‰í pracovi‰tû
Ostravské univerzity.

Dostáváte CENTRUM?
Ná‰ zpravodaj CENTRUM dostává

podle smlouvy s âeskou po‰tou kaÏdá
domácnost v na‰em obvodû DO PO·-
TOVNÍ SCHRÁNKY oznaãené jménem
majitele. ProtoÏe máme informace, Ïe
ne vÏdy se tak stane, informujte nás
o tom, abychom mohli zjednat nápravu. 

Tel.: 599 442 165 – kanceláfi starosty,
po‰tou, e-mailem – adresy najdete na
stranû 2 vlevo nahofie.

Archiv mûsta Ostravy zve na v˘stavu
Spolkov˘ a kulturní Ïivot s podtitulem Ostra-
va v 19. a v 1. polovinû 20. století, která se
koná ve vestibulu Nové radnice. 

V rámci v˘stavy je pfiedstavena pestrá paleta
dobového materiálu, kter˘ Archiv mûsta Ostra-
vy jiÏ po dobu 85 let, od 1. záfií 1923, ve sv˘ch
depozitáfiích uchovává a zpfiístupÀuje. Prostfied-
nictvím vybran˘ch archiválií je ukázána rÛzno-
rodost a bohatost spolkového a kulturního Ïivo-
ta obyvatel Ostravy v minulosti. V˘stava mapu-
je na základû dobov˘ch dokumentÛ, fotografií,
plakátÛ, zápisÛ a úfiední korespondence ‰ífii za-
pojení obãanÛ v rámci rÛzn˘ch spolkÛ zamûfie-
n˘ch napfi. na oblast hudby, v˘tvarného umûní
a ochotnického divadla. Dále sleduje moÏnosti
náv‰tûv kulturních a spoleãensk˘ch podnikÛ,

mezi nimiÏ zcela jistû hrály prim plesy a rÛzné
slavnosti, ale velké oblibû se tû‰ila rovnûÏ diva-
delní a pozdûji i filmová pfiedstavení. Stranou
nezÛstávala ani ãetba knih novin a ãasopisÛ,
pÛjãovan˘ch prostfiednictvím ãtenáfisk˘ch spol-
kÛ a pozdûji vefiejn˘ch knihoven nebo úãast na
pfiedná‰kách k aktuálním tématÛm. 

ZdÛraznûna je i úloha ãeského divadla v sou-
vislosti s 28. fiíjnem 1918, neboÈ z jevi‰tû Národ-
ního domu (dnes divadla Jifiího Myrona) se ná-
v‰tûvníci v prÛbûhu pfiedstavení právû v tento
den dovûdûli novinu, Ïe byl vyhlá‰en samostat-
n˘ ãeskoslovensk˘ stát.

V˘stava je vefiejnosti volnû pfiístupná od
2. do 30. záfií, sedm dnÛ v t˘dnu, v pracovní
dny od 8 do 19 hod., v soboty a nedûle od
9 do 19 hod.

O spolkovém Ïivotû Ostravy na Nové radnici

B. Klímová vyuÏívá formu na první pohled ne-
nápadn˘ch objektov˘ch intervencí zdánlivû utili-
tárních pfiedmûtÛ – okenních Ïaluzií, kachliãek
na stûnû, osvûtlovacích tûles – do galerijního
prostoru.

Benda vystavuje
v Galerii kresby Minikino

Ostravsk˘ malífi a ilustrátor Zdenûk Jano‰ec
zvan˘ Benda pfiedstavuje svÛj nov˘ cyklus ko-
lorovan˘ch kreseb s názvem „·in aneb návrat

domÛ“. Tento vyuãen˘
valcífi a v˘tvarn˘ auto-
didakt pro‰el fiadou po-
volání (byl i hrobníkem ãi
zfiízencem patologie)
a nyní zakotvil v dílnû
ostravského Divadla
loutek. Bendovy obrazy,
kresby a plastiky znají
pamûtníci z mnoha v˘-
stav ostravského v˘tvar-
ného podzemí za minu-

lého reÏimu (halda Ema, podchody pod Fr˘d-
lantsk˘mi mosty), byl ãlenem legendární v˘tvar-
né skupiny Pfiirození a patfiil mezi kmenové au-
tory galerie baru âern˘ pavouk. Proslul rovnûÏ
i ilustracemi k Miltonovu Ztracenému ráji. 

·in je první písmeno hebrejského slova nebe.
NáleÏí tarotové kartû blázna, kterého Benda na-
maloval na domovní znamení pfiívozského ãin-
Ïáku, kde v lednu 1989 vystavoval. Bendu fas-
cinují houby a dûti, coÏ mÛÏete vidût v Galerii
kresby Minikino na Kostelní ulici ã. 3 v Ostravû
od 11. 9. (zahájení v 18 hodin) do 8. 10. 2008.
Kurátorem v˘stavy je Vladislav Holec.


