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Tip měsíce

Strážce duší opět rozkrývá záhady minulosti 
Seriál Strážce duší, pod kterým je podepsáno Centrum dramatické tvorby Televizního studia 

Ostrava, se vrátil na obrazovku České televize. Až do poloviny léta se můžeme setkávat s Da vi-
dem Suchařípou, Zuzanou Norisovou a samozřejmě také s Lukášem Vaculíkem, který nedávno 
zazářil v příbězích z vodáckého prostředí Proč bychom se netopili. Původních devět dílů dopl-
ňují čtyři nové, a to Bratrstvo ohně, Syndrom ozvěny, Neviditelný zabiják a Propast věků. 

Strážce duší se žánrově pohybuje na pomezí detektivky a napínavého thrilleru. Jednotlivé 
epizody nabízejí strhující pátrání po nejzajímavějších záhadách dávné minulosti, které se dostá-
vají do zdánlivě nepravděpodobných souvislostí se současnými událostmi. Ostatně dějiny stále 
ukrývají mnoho provokativních tajemství, která se navzdory vědeckému zkoumání doposud 
nepodařilo uspokojivě vysvětlit. 

Kromě tří hlavních hereckých představitelů se dále představí také Jiří Dvořák, Igor Bareš, 
Markéta Hrubešová, Lucie Vondráčková nebo třeba Norbert Lichý. O režisérskou taktovku se 
podělili zástupci několika režisérských generací, jako například Dušan Klein, Juraj Deák, Ivo 
Macharáček, Roman Motyčka a Pavel Jandourek. „Autorem scénáře je ostravský autor Arnošt 
Vašíček, který nabídnul docela nedávno střet temné magie s věcnou realitou v trojdílném tele-
vizním filmu Ďáblova lest. I Strážce duší se mu žánrově hodně podobá,“ dodala Jolanda Pilařová 
z Televizního studia Ostrava. 

Třináctidílný seriál se vysílá vždy v pondělí na ČT1 ve 20 hodin.  (pb)

Foto: © Lenka Kordulová

Bavič ve zkušebně

Česká premiéra hry anglického dramatika 

Joe Penhalla Bavič (Dumb Show) proběhne 

13. 6. ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka. 

Režíruje J. Klimsza, dramaturgie: M. Pivovar. 

Ústřední postavou současného dramatu je 
úspěšný herec a moderátor, tedy ten, jemuž se 
dnes módně říká „bavič“. Pod falešnou identitou 
se k němu vetře párek bulvárních novinářů, 
a když muž konečně zjistí, kým ti dva ve skuteč-
nosti jsou, je pozdě – vědí toho na něj tolik, že 
ho mohou začít vydírat. On však nehodlá svou 
kůži prodat lacino… Hra nabízí divákům nelí-
tostné a strhující drama o odvrácené straně 
slávy a hercům tři velké příležitosti. 

Joe Penhall je jedním z nejpopulárnějších 
mladých anglických dramatiků a nositelem mno-
ha divadelních ocenění, včetně Ceny Laurence 
Oliviera. Žije v Londýně. Původním povoláním je 
novinář, i když za život vystřídal řadu profesí.

Premiéra 13. 6. v 19 hodin – Divadlo Antonína 
Dvořáka (zkušebna). Další představení 19. 6. 

a 24. 6. v 19 hodin.

Premiéry

Česká premiéra Oidipa

Poslední novou inscenací letošní sezony 

v Národním divadle moravskoslezském je 

hra Oidipus starořeckého dramatika Sofokla. 

V české premiéře ji uvede Divadlo Antonína 

Dvořáka 20. června v 19 hodin.

Aténský politik a kněz Sofokles patří mezi nej-
významnější dramatiky starověkého Řecka. Na-
psal 123 tragédií, z nichž se kompletně zachova-
lo sedm, nejlepší z nich je právě Oidipus. So-
fokles je nejznámějším a nejvíce ceněným vy-
pravěčem tragického mýtu o muži, který byl vi-
nen, aniž se provinil. Hra v režii hostujícího J. 
Mi   ku láška a úpravě M. Pi vo vara se pokouší zpro-
středkovat divákům prastarý příběh, který přešel 
přes propast času, nabídnout současnosti.

Premiéra 20. 6. v 19 hod. v Divadle Antonína 
Dvořáka, 1. repríza 21. 6. v 17 hodin.

DAD, Smetanovo nám. 1, Ostrava

Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz

Derniéry
Studentská Kytice

Představení Kytice (K. J. Erben, J. Suchý, 
F. Havlík) v interpretaci studentů 4. ročníku hu-
debně dramatického oboru Janáčkovy konzerva-
toře bude naposledy uvedeno 26. června v 18.30 

hod. Inscenace v režii Bedřicha Jansy úspěšně 
prošla mnoha festivaly (Pardubice, Český Těšín, 
Ostrava – Ostravar), koncem dubna vystupovali 
studenti s tímto představením v pražském 
Divadle v Celetné a 10. června jsou pozváni na 
Vyšehrad v rámci festivalu divadla a hudby Vy še-
hraní, který se koná v Praze již šestý rok. 

Alena Sasínová-Polarczyk jako statkářka Ra-
něv  ská a Josef Kaluža jako kupec Lopachin ve 
Višňovém sadu. 

Přednášky
3. června v 18 hod. – Velcí malíři a sochaři. 

Cyklus přednášek s videoprojekcí. 
10. června v 18 hod. – Chorvatsko. Cesto-

va telský večer s videoprojekcí. 
17. června v 18 hod. – Umění starověku. 

Výtvarná dílna – vyzkoušejte si malování a pati-
nování archeologických reprodukcí. Doplněno 
krátkou přednáškou o umění starověku.

24. června v 18 hod. – Velikáni hudby (ba-
rokní hudba, klasicismus, romantismus).

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava 

Tel.: 596 134 980, www.akropolis.cz

Josef Kaluža jako květinář a Tereza Dočekalová 
jako starší dcera v Tetování.

Výborná hra a velmi věrohodné herecké vý-
kony, to je Tetování v Aréně. „S herci se musíme 
dostat tam, kam se obyčejnému smrtelníku ne-
chce,“ řekl Jakub Špalek v rozhovoru, „bolí to, 
ale to k té kráse prostě patří.“ (va)

Představení v červnu: 2., 5. a 10. 6.

Komorní scéna Aréna

28. října 2, Moravská Ostrava

Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz

Červnový program představení Janáčkovy 
konzervatoře najdete na webových stránkách.

Janáčkova konzervatoř, Českobratrská 

958/40, tel.: 596 112 007, www.jko.cz

 Kirill Molčanov: Macbeth. 7. června v 15 

hodin, Divadlo Antonína Dvořáka. Z baletních 
děl, jejichž vznik byl inspirován slavnou tragédií 
Williama Shakespeara, vybral baletní soubor 
verzi ruského skladatele Kirilla Molčanova 
(1922–1982), skladatele, který je ve světě znám 
především jako autor filmové hudby. Svého ča-
su byl také ředitelem Velkého divadla v Moskvě, 
v jehož ředitelské lóži i zemřel. Choreografem 
inscenace Macbetha je Robert Balogh. 

Divadlo Antonína Dvořáka

Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz

 Zdeněk Jirotka – Miroslav Oščatka: Satur-

nin. 7. června v 17 hod. v Divadle Jiřího My-

rona. Český legendární humoristický román již 
zesnulého Zdeňka Jirotky se rozhodl převést na 
divadelní prkna sám režisér Miroslav Oš čat ka. 
Divadelní adaptace, která se v NDM úspěšně 
hrála tři roky, nabízí prostor pro vděčnou hravost 
blížící se ke „kanadským žertům“ a vyzývavé 
herecké úkoly. V hlavních rolích pána a jeho 
sluhy excelují V. Polák s F. Ve čeřou.

Divadlo Jiřího Myrona 

Čsl. legií 12, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz

 Petr Zelenka: Příběhy obyčejného šílen-

ství. 15. června v 18.30 hod. v Komorní scé-

ně Aréna. Autor hru, která se původně začala 
rodit jako filmový scénář, nejdříve dokončil pro 
divadlo a sám režíroval v pražském Dejvickém 
divadle. 

Komorní scéna Aréna

28. října 2, Moravská Ostrava

Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz

Zážitek v Aréně

Inscenace Višňového sadu A. P. Čechova 
v Komorní scéně Aréna obdržela v hodnocení 
Divadelních novin maximální počet 5 hvězdi-
ček, což ve slovním vyjádření znamená „Zá-
žitek“. „Patří k tomu nejlepšímu, co je na čes-
kých jevištích k vidění,“ zní v dalším hodnocení. 
V inscenaci vystupují jako hosté i herci ostat-
ních ostravských divadel, Norbert Lichý od Bez-
ru čů (nositel poslední ceny Thálie) a Gabriela 
Mikulková, naposled jako vynikající Heda Gab-
le rová ve stejnojmenném Ibsenově dramatu 
v Ná  rodním divadle moravskoslezském. 

Představení v červnu: 3., 4., 7., 8. a 19. 6.

„Temné“ drama

Herec a režisér Jakub Špalek, umělecký 

vedoucí divadelního spolku Kašpar, je reži-

sérem poslední premiéry v Aréně: Tetování 

německé autorky Ley Loher. 

Špalek označuje její text za perfektní: „Dlouho 
jsem něco takového neměl v ruce. Jsem nad-
šen.“ S nadšením jsou hry této autorky přijímány 
v posledních 15 letech v Evropě i zámoří. L. Lo-
her totiž patří k nejhranějším autorům světového 
dramatu. 

Příběh Tetování je v dramatické literatuře 
ojedinělý, provokující a jak Špalek říká – temný: 
sexuální zneužívání dcer otcem. Divák si je jistý 
jen v jednom: konec musí být ještě tragičtější 
a zoufalejší než osudy obou dívek. Ale než 
k němu dojde, je svědkem brilantních dialogů 
a přesvědčivých hereckých výkonů, kterým do-
minuje Dušan Škubal coby ztělesnění panovač-
né a nemravné otcovské autority. 

Významným inscenačním prvkem je hudba 
Radka Pastrňáka, vyvolávající atmosféru až 
drá savé bolesti, které jsou postupně vystaveny 
obě zneužívané dcery. 
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Koncerty

Festival

Pro všechny generace

Pod tímto názvem se 21. června v 17 hodin 

v evangelickém Kristově kostele (Husovo 

ná městí) představí Pěvecké sdružení Ostra-

va, člen Unie českých pěveckých sborů. 

Na koncert přijal pozvání hudební skladatel 
Jiří Laburda z Prahy. Zazní jeho skladby – 
Missa in RE v řeckolatinské verzi, další skladby 
pro sbor, sólo a varhany. Jiří Laburda pochází 
z jižních Čech, 38 let působil na Karlově univer-
zitě, od roku 1999 vyučuje na Pražské konzer-
vatoři. Sborová tvorba zaujímá stěžejní místo 
v jeho díle. Nad koncertem převzal záštitu sta-
rosta městského obvodu Moravská Ostrava 
a Pří voz ing. Miroslav Svozil.

Ciganski Diabli

Jediným koncertem na Moravě se 24. června 

v 19 hodin v DKMO představí držitelé platino-
vých desek za hudební alba „Ciganski Diabli“ 
a „Diabolske Vianoce“. Osmičlenná romská ka-
pela je zařazovaná odborníky mezi evropskou 
muzikantskou špičku. Repertoár ostravského 
koncertu budou tvořit především skladby z nej-
novějšího alba skupiny nazvaného „Dobre ca-
sy“, které je fúzí klasické hudby s jazzem a eth-
nem. Třešničkou na dortu netradičním a virtuóz-
ně zahraným aranžím bude temperamentní 
zpěv Silvie Sarkoziové. 

DKMO, 28. října 127, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Zpívání ve foyer: žáci 

Evy Gebauerové-Phillips

Koncert žáků pěvecké školy Evy Gebaue-
ro vé-Phillips pod záštitou ředitele NDM 
Luďka Go lata, místostarosty Moravské 
Ostravy a Přívozu To má še Kuřece s chotí a 
ing. L. Krause s chotí (Bochemie Bohumín) 
proběhne ve foyer Divadla Antonína Dvořáka 
17. června v 18 hodin. 

Koncert pořádá sopranistka Eva Ge baue-
rová-Phillips se svými žáky tradičně každý 
rok. Úspěš ná sólistka, která v bývalém 
Státním divadle v Ostravě vystupovala více 
než třicet let a pravidelně hostovala také 
v Národním divadle v Praze a v zahraničí, 
dnes pobývá část roku v Londýně. V Ostravě 
se pak věnuje mladým talentům, které při-
pravuje pro profesionální pěveckou dráhu.

Divadlo Antonína Dvořáka

Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz

Žáci základní a mateřské školy Ostrčilova 
International School se 20. června na Janáčkově 
konzervatoři Ostrava představí v anglickém mu-
zikálu Joseph and his Amazing Technicolour 

Dreamcoat – Josef a jeho kouzelný plášť. 

V anglickém originále bude tento muzikál 
v České republice uveden vůbec poprvé.

Děti zahrají a zazpívají 

biblický příběh v angličtině

Autorem muzikálové podoby biblického příbě-
hu Josefa, syna Jákobova, jenž se pro své výji-
mečné schopnosti  znelíbil svým bratrům a při-
vedl je až k pokusu o bratrovraždu, je Andrew 
Lloyd Weber, kterého proslavily například Jesus 
Christ Superstar či Evita. Muzikál u nás zatím 
nastudovalo pouze brněnské divadlo, a to v čes-
kém překladu a s dospělými herci. „Vybrali jsme 
si jej, protože je přizpůsobený tak, aby ho mohly 
zahrát a zazpívat děti,“ říká ředitelka školy 
Dagmar Dluhošová. „K jeho uvedení jsme museli 
zakoupit licenci Webberovy londýnské nadace.“

Na přípravě muzikálu se za dohledu a spolu-
práce profesionálů podílí všech 90 žáků prvního 
až pátého ročníku bilingvních (dvojjazyčných) 
tříd. Nejde jen o hudební interpretaci a zpěv či 
choreografii, ale žáci také sami vyrábějí rekvizi-
ty, pomáhají při šití kostýmů, přípravě scény, 
prošli výtvarnou soutěží, jak nejlépe vystihnout 
příběh na pozvánkách a plakátech. 

Děti zkoušejí pod hudebním vedením Vlastimila 
Ondrušky.

Malí herci a zpěváci intenzivně zkoušejí něko-
likrát týdně  pod hudebním vedením Vlastimila 
On drušky a ro dilého mluvčího Petra Totha. Režie 
se ujala Hana Foltová, pedagožka školy, v jejíž 
hlavě se nápad na nastudování muzikálu zrodil. 
Podle jejích slov děti, z nichž na počátku 90 pro-
cent nikdy nezpívalo, udělaly neuvěřitelný pokrok. 
„Nejen hudba, také texty jsou velmi náročné, 
a zvláště pro prvňáčky, kteří na začátku ani ne-
uměli číst a museli se poprat se složitými větami,“ 
říká Hana Foltová, „ale zvládli to perfektně! Navíc 
přitom získávají bohatou slovní zásobu, „napo-
slouchávají“ si melodicky cizí jazyk, a to má pak 
blahodárný vliv na samotné hodiny angličtiny. Sa-
mot nému nácviku navíc musela předcházet dlou-
há průprava, při níž se žáci s příběhem seznamo-
vali. „Josef a jeho kouzelný plášť děti svým příbě-
hem zcela pohltil. Už během zimních večerů sa-
my dobrovolně četly spolu s rodiči Bibli, dohledá-
valy si informace a historické podklady,“ vypráví 
Hana Foltová a dodává: „Našlo se mnoho objevi-
telů, kteří se předháněli v zakreslování Jose fo vy 
cesty do staroegyptských map, v malování obráz-
ků týkajících se příběhu. Potom děti vše prodis-
kutovávaly nejen se svými učiteli, ale i samy mezi 
sebou, často bouřlivě, o přestávkách.“

Kromě školáků se v titulních rolích představí 
také dva bývalí žáci – současný student Matičního 
gymnázia Michal Sed láček a posluchačka Janáč-
ko vy konzervatoře Daniela Závodňanská. Na cvi-
čo vání muzikálu od počátku sleduje i londýnská 
nadace A. L. Webera, která projevila zájem o fot-
ky nebo krátké video na své webové stránky 
www.josephthemusical.com. Lord A. L. Weber 
poslal škole e-mail, v němž dětem vyjádřil svou 
podporu a přání mnoha úspěchů na premiéře.

Premiéra muzikálu, nad kterým převzal 

záštitu starosta městského obvodu MOaP 

Miroslav Svozil, se uskuteční 20. června ve 

14 hodin na Janáčkově konzervatoři Ostrava. 

Druhé představení pro veřejnost žáci před-

vedou 21. 6. rovněž ve 14 hodin.

 Ludmila Kadrnková

Hostující divadla
 3. 6. v 19.30 hod. Souborné dílo Williama 

Sha kespeara ve 120 minutách. Divadlo 
v Dlou hé, Praha. Představení v rámci divadelní-
ho festivalu Dream Factory Ostrava. 37 her 
a 154 sonetů jednoho z největších světových 
dramatiků ve „fastfoodovém“ balení. Česká pre-
miéra americké komedie v originálním zpraco-
vání J. Borny získala letos cenu diváků na 
Grand festivalu smíchu v Pardubicích. Hrají: M. 
Matejka, M. Táborský, J. Vondráček.

 7. 6. v 19 hod. LO STUPENDO aneb Tenor 

na roztrhání. Převzaté představení Divadla na 
Vinohradech. Bláznivý příběh talentovaného, 
ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který 
čeká na svoji životní příležitost. Hrají: Václav 
Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, 
Martin Zahálka, Zlata Adamovská nebo Jana 
Boušková, Jana Malá, Gabriela Vránová, Michal 
Novotný.

 17. 6. v 19 hod. Mandragora. Divadlo Na 
Je zerce, Praha. Mandragora Niccola Machiave-
lli ho je nejslavnější komedie italské renesance. 
Vítejte ve slunné Florencii a staňte se svědky 
neuvěřitelného milostného dobrodružství. Hrají: 
R. Holub, M. Vladyka, J. Hrušínský, Z. Hruška, 
M. Preiss / R. Štabrňák, L. Krobotová / T. Něm-
cová, M. Šplechtová.

Dům kultury města Ostravy

28. října 127, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz  

Koncert Marie Rottrové je pro nemoc 

zpěvačky přeložen na 26. června v 19 hod. 

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Janáčkův máj: 

tradice i originalita

Druhá polovina letošního Janáčkova máje může 
uspokojit širokou paletu diváckého vkusu:

1. 6.  Basilejský komorní orchestr, mj. Haydn, 
Mozart (DKMO)

2. 6.  Sharon Klam – světově proslulá klarinetist-
ka (Janáčkova akademie)

3. 6.  Martinů Kantáta (Kytice), Zenkl, Poulenc – 
koncert pro dva, klavír (DKMO)

4. 6. Ostrava a její skladatelé (DKMO)
5. 6.  Galakoncert na počest jubilea Jarmily Šu-

lá kové, dále Jan Rokyta a cimbálovka 
Tech nik (DKMO)

6. 6.  Vynikající trumpetista Angličan Balson, mj. 
Bach a Handel (Janáčkova konzervatoř)

7. 6.  Magdalena Kožená (Evangelický kostel)
8. 6.  Janáčkův Rákos Rakoczy doplněný filmo-

vou produkcí, taneční soubor Hradišťan 
(DKMO)

9. 6.  Smetana, Martinů (klavír Ivo Kahánek), na 
závěr – Dvořákovo Te Deum je předzvěstí 
příštího jubilejního ročníku, který bude za-
hájen Dvořákovou Novosvětskou

Vstupenky v obvyklých předprodejích i na 

www.janackuvmaj.cz. Ceny vstupného od 

100 Kč do 400 Kč (M. Kožená), studenti a dů-

chodci za polovinu.

Čtyři dny 

s Továrnou na sny

Dream Factory Ostrava 2009 je nultý roč-

ník přehlídky činoherního a alternativního 

divadla v Ostravě. Bezmála dvě desítky diva-

delních souborů se představí od 3. 6. do 6. 6. 

nejen v klasických divadelních sálech (Di-

vad lo Jiřího Myrona, Bezruči, Komorní scé-

na Aréna, DKMO, Divadlo loutek), ale také 

například v Solné jeskyni Halos nebo v Ná-

rod ní kulturní památce Důl Hlubina.

Diváci festivalu, jehož pořadatelem je občan-
ské sdružení OVArt, zhlédnou kolem dvaceti in-
scenací v podání umělců z Česka, Slovenska 
a Polska. Kromě divadelních představení jsou 
na programu diskuze o současném divadle, au-
torské čtení ostravských dramatiků a koncerty. 

Program letošního ročníku je zaměřen na 
vedoucí osobnosti současného českého divadla 
z Prahy, Brna a Ostravy, a zároveň dává prostor 
alternativním a studentským formám scénic-
kých umění. Do programu se pořadatelé snažili 
zařadit divadelní soubory, které, ač jsou kritikou 
i diváky oceňované, do Ostravy často nepřijíž-
dějí. Dream Factory Ostrava nabídne například 
Divadlo v Dlouhé, Dejvické divadlo, Divadlo Na 
zábradlí, Divadlo U stolu, Národní divadlo Brno 
a další. Šanci představit své umění mají i stu-
denti a čerství absolventi oboru dramatických 
umění z DAMU, JAMU i Janáčkovy konzervato-

Malí herci zvládají náročné texty i zpěv.

ře a Gymnázia v Ostravě. Kromě hostujících 
divadel nabídnou své inscenace všechna čtyři 
místní divadla.

V Divadle Petra Bezruče, které se stalo hlav-
ním spolupořadatelem festivalu, bude uvedeno 
pět inscenací. Festival zahájí ve středu 3. 6. br-
něnské Národní divadlo se scénickou show 
Ha vel píše Husákovi, ve které účinkuje společ-
ně s Janem Grundmanem bývalý člen souboru 
Pavel Gajdoš. O den později budou u Bezručů 
uvedeny hned tři inscenace: Dora aneb sexuál-

ní neurózy našich rodičů brněnského divadla 
Rept, Debris s Marthou Issovou a Václavem 
Neužilem pražského Dejvického divadla a Za-

pomenuté světlo Divadla U stolu s bývalými 
členy DPB Janem Mazákem a Petrou Bučkovou. 
V pátek 5. 6. předvedou Bezruči v rámci festiva-
lu svou dramatizaci Orwellova románu 1984.

Program festivalu Dream Factory Ostrava 

2009 naleznete na: www.dreamfactoryostra-

va.cz

Janáčkova filharmonie

Cyklus Jeunesses musicales. 11. června 

v 18 hodin, společenský sál DKMO. Program: 
A. Dvořák: Ten ptáček, ten se nazpívá, Lidová: 
Dievča, dievča, B. H. Romberg: Concertino pro 
violoncello a orchestr d moll op. 51, E. H. Grieg: 
Koncert pro klavír a orchestr a moll op. 16 
(2. a 3. věta), F. Busoni: Concertino pro klarinet 
a komorní orchestr op. 48, P. I. Čajkovskij: 
Romeo a Julie, programní předehra. Účinkují: 
Markéta Berková – zpěv (ZUŠ B. Martinů, Ha-
vířov), Paulína Šoltisová – violoncello (JKGO), 
Michal Šupák – klavír (JKGO), Daniel Svoboda 
– klarinet (FU OU), Ondřej Vrabec – dirigent.

Koncert ve spolupráci s Pařížskou konzer-

vatoří CNSMDP. 19. června v 19 hod., spole-

čenský sál DKMO. Účinkují: Roman Patočka – 
housle, účastníci dirigentských kurzů z Pařížské 
konzervatoře, Zsolt Nagy – dirigent.

Klavírní soutěž Evropské unie – koncert 

vítězů. 29. června v 19 hod., společenský sál 

DKMO. Představí se čtyři nejlepší klavíristé ze 
soutěže. Spoluúčinkuje Janáčkova filharmonie 
Ostrava, Theodore Kuchar – šéfdirigent JFO. Po 
koncertě bude vyhlášen vítěz – nejlepší klavíris-
ta EU (do 30 let).

Janáčkova filharmonie Ostrava

28. října 2556, Moravská Ostrava

Tel.: 596 619 996, www.jfo.cz

Janáčkova konzervatoř

Tibor Déry: Smyšlená reportáž o americ-

kém popfestivalu. Představení studentů 4. roč-
níku hudebně dramatického oboru JKGO v režii 
Bedřicha Jansy. Janáčkův sál JKGO, 1. června 
a 17. června v 18.30 hod.

Absolventský koncert: Pavla Čichoňová – 

zpěv. Janáčkův sál JKGO, 3. června v 18.30 
hodin.

Arnošt Goldflam: Doma u Hitlerů aneb 

Historky z Hitlerovic kuchyně. Sylvie Bodorová 
– Sodoma komora. Hrají studenti 5. a 6. ročníku 
hudebně dramatického oboru JKGO v režii 
Martina Františka. Divadlo Petra Bezruče – 
Márnice, 8. června v 18.30 hod.

Koncert třídy zobcových fléten – studenti 
JKGO. Klubovna JKGO, 9. června v 18.30 hod.

Mladí umělci na hradě 4. Den divadla, hud-
by, tance a zpěvu s umělci z Janáčkovy konzer-
vatoře a Gymnázia v Ostravě. 13. června od 10 
hodin.

Zdeněk Podskalský: Žena v trysku století. 

Představení studentů 3. ročníku hudebně dra-
matického oboru JKGO v režii Marie Logojdové. 
Janáčkův sál JKGO, 15. června v 18.30 hod.

Mladé taneční umění v NDM. Absolventské 
představení studentů 8. ročníku tanečního od-
dělení Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia 
v Ostravě. Divadlo Antonína Dvořáka, 23. červ-
na v 19 hod. 

Koncert studentů tanečního oddělení 

JKGO. Janáčkův sál JKGO, 24. a 25. června 
v 17 hodin.

Janáčkova konzervatoř

Českobratrská 958/40, Ostrava

Tel.: 596 112 007, www.jkoc.z
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Výstavy

L. Kunc uchvátil Viridian

Čtvrtou mobilní výstavu, to znamená prů-

vod malířů s obrazy centrem Ostravy, při-

pravuje galerie Viridian. Milovníci umění si 

mohou zaškrtnout datum 19. června a čas 17 

ho din. Sraz bude jako obvykle na Masarykově 

náměstí. Po sléze se půjde směrem k Husovu 

sadu, cílovou stanicí bude opět Masarykovo 

náměstí. 

Z historie plynárenství

Klub plynárenské historie ve spolupráci 
s Ostravským muzeem připravil od 5. 6. do 

19. 7. výstavu ke 150. výročí vzniku plynárenství 
na Severní Moravě a ve Slezsku. 1. června 
1859 se rozsvítily první plynové lampy v Opavě 
a posléze zde byla uvedena do provozu první 
městská plynárna. Výstava mapuje historii ply-
nárenství v našem regionu od jeho počátků do 
roku 2006, část expozice je věnována užití ply-
nu v dopravě. Kromě dobových dokumentů, ko-
respondence, propagačních materiálů atd. si 
mohou návštěvníci prohlédnout kuchyni a kou-
pelnu vybavenou historickými plynovými spotře-
biči. Unikátem výstavy je také původní stolní 
plynová lampa ze státního zámku Jánský vrch, 
která je součástí tamního inventáře.

Ostravské muzeum

Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava

Tel.: 596 123 760, www.ostrmuz.cz

Librex
2. 6. v 17.00 hod. Od po-

vědi (Otázky) Václava Mo-

rav ce. Redaktor a moderátor 
ČT – politiky respektovaný 
a diváky oblíbený. Beseda.

3. 6. v 17.00 hod. Karel 

Pavlica, Povídání vlčí má-

my. Křest knihy, autorské čtení, beseda a auto-
gramiáda. Knihu pokřtí Monika Žídková – miss 
Europe a Kateřina Huberová.

4. 6. v 17.00 hod. Divadlo jako důkaz. Autor-
ské čtení – Martin Františák, Janusz Klim sza, 

Marek Pivovar, Tomáš Vůjtek v rámci divadel-
ního festivalu Dream Factory Ostrava – texty 
napsané jen pro tento večer. Žánr, forma, roz-
sah – vše je dovoleno, nic není zakázáno.

5. 6. v 17.00 hod. Oldřich Šuleř – Měsíční 

krajina. Křest knihy, beseda, autogramiáda. 
Kni hu pokřtí Petr Kajnar – primátor Statutárního 
města Ostravy.

6. 6. v 10.30 hod. Ludvík Vaculík. Beseda 
a auto gramiáda významného českého spisova-
tele.

8. 6. v 17.00 hod. Centrum vitality. Krotitelé 

tuků.

9. 6. v 17.00 hod. Bára Nesvadbová – Bru-

sinky. Beseda a autogramiáda k nejnovější 
knize autorky.

10. 6. v 17.00 hod. Polský stůl. Setkání 
s polskou kulturou.

11. 6. v 17.00 hod. Rajko Doleček. Necen-
zurované obrazy z dějin Kosova a Metohije.
Křest knihy, beseda, autogramiáda.

12. 6. v 17.00 hod. Bavič. Beseda k premiéře 
činohry v NDM.

16. 6. v 17.00 hod. Bedřich Ludvík – Praha 

město věží. Projekce filmu o stejnojmenném 
seriálu ČT, beseda, autogramiáda.

17. 6. v 15.00 hod. Pomerančový den. Me-
zi národní den Alzheimerovy nemoci. Bese da 
s lékařem a sociální pracovnicí.

19. 6. v 17.00 hod. Oidipus. Beseda k pre-
miéře činohry v NDM.

23. 6. v 17.00 hod. Jiří Greger. Obrazy – ver-
nisáž.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu:

ulice byt č. vel. plocha min. požadovaná prohlídky dne 

    výše nabídky 9. 6.      11. 6.

Pobialova 23 3 1+2 53,76 m2 100 000 Kč 9.00      13.00

S. K. Neumanna 8 5 1+2 85,76 m2 100 000 Kč 9.45      13.45 

Základní informace:

-  zájemce (žadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budově úřadu na Sokolské tř. 28, třetí po-
schodí, kancelář č. 317), nebo prostřednictvím internetu (www.moap.cz), případně při prohlídkách bytů: přihlášku s 
podmínkami, formulář pro výběrové řízení, smlouvu o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením,

-  obálku s označením „VŘ na pronájem bytů“, obsahující přihlášku, formulář a doklad o úhradě zálohy na náklady 
spojené s výběrovým řízením, žadatel odevzdá do 16.00 hod. dne 17. 6. 2009 do podatelny městského obvodu 
(Nová radnice, první poschodí vpravo, dveře č. 142),

-  podmínky pronájmu bytu jsou obdobné s předcházejícími VŘ a jsou uvedeny na rubu přihlášky

Více informací podá:

J. Adamovský, kanc. 317, tel. 599 444 204, P. Kristoforská, kanc. 313, tel. 599 444 203, www.moap.cz

Jedinečný zážitek si odnesli všichni ti, kteří 
navštívili Středisko pro rozvoj umění – Viridian, 
kde malíř Ludvík Kunc předváděl techniku zva-
nou monotyp. „Jde o pracovní postup na pome-
zí grafických technik. Vychází se z toho, že se 
nejedná o rozmnožování tiskem, ale o jediný 
otisk. Většinou se maluje olejovými barvami na 
kovovou desku nebo litografický kámen, při-
čemž vlhká malba se přenese na navlhčený 
papír. Otisk lze provést jenom jednou, odtud 
tedy pochází název monotyp. Chceme-li jej opa-
kovat, musíme celou malbu vytvořit znova. 
Hotový tisk má nenapodobitelný půvab v hladké 
splývavosti barev, které na papíře dostávají 
akvarelově průsvitný vzhled,“ řekla Elen Thiem-

Publikace, která doprovázela výstavu 
Svá ry zření (Fazety modernity na přelomu 
19. a 20. století) 1890–1918, v Galerii vý-
tvarného umění Ostrava získala 3. místo 
v sedmém ročníku národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2008. Byla vybrána z 34 
přihlášených projektů v kategorii Muzejní 
publikace roku.

Výstavní síň 
Sokolská

Sokolská 26, Ostrava, tel.: 596 138 937

www.ckv-ostrava.cz 

Otevřeno pondělí až pátek 10.00–17.00 hod.

Jiří Plieštik

Jiří Plieštik (1956) patří k sochařské generaci 
osmdesátých let. Absolvoval Akademii výtvar-

ných umění v letech 
1981–1987 u profesorů 
Hanzíka a Axmana. 
Zau  jímá zvláštní posta-
vení, jelikož navazuje 
na klasickou tradici čes-
kého i evropského mo-
derního sochařství. Je-
ho originální výraz je 
charakterizován oproš-
těným výtvarným názo-
rem s nímž pojednává 
silně abstrahovanou 
a maximálně stylizova-
nou figuru. 

Kurátorem výstavy je 
ing. Milan Web er. 4. 6.–3. 7. Výstavní síň. Ver-
ni sáž proběhne ve čtvrtek 4. 6. v 17 hod. 

• „Tváře, tvářičky“. Výstava prací žáků Zá-
kladní umělecké školy Sokolská 15 pod vede-
ním kantorek Kateřiny Ka zické a Jeleny 
Jedličkové.

Výstavní prostory II. NP do 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení na pronájem domu Koksární 119/6 v Ostravě-Přívoze 

za účelem realizace sociálních služeb v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Podmínky výběrového řízení:

•  do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze organizace zajišťující sociální služby, a to v jakékoliv oblasti
•  prohlídky objektu proběhnou dne 10. 6. 2009 v 15.00–16.00 hod. a dne 12. 6. 2009 v 10.00–11.00 hod. 
•  zájemci své návrhy na pronájem domu odevzdají v zapečetěných obálkách s nápisem „Neotvírat – VŘ na proná-

jem domu Koksární 6“ do 30. 6. 2009 na podatelnu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Nová radnice, 
kancelář č. 142). Obálky budou obsahovat tyto údaje a podklady: 
- název, sídlo a IČ organizace, jméno a příjmení pověřeného zástupce, kontaky
- Projekt sociálních služeb s popisem činnosti v oblasti sociálních služeb, které hodlají v domě Koksární 6 
  provozovat reference v oblasti dosavadní činnosti organizace
- rozsah a způsob financování úprav (stavebních a jiných), které hodlají v objektu realizovat
- požadovanou dobu pronájmu (pronájem je možný maximálně na dobu do 31. 12. 2024) 
- návrh výše nájemného

•  ustanovená komise sestaví pořadí žadatelů, které bude předloženo ke schválení radě městského obvodu ve III. 
čtvrtletí 2009. 

Informace: J. Adamovský, kanc. 317, tel. 599 444 204, www.moap.cz

Oznámení o nebytových prostorech nabízených k pronájmu
v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Správce Adresa nebytového prostoru Podlaží Počet Plocha

 Předchozí užívání  místn. m2

OBH – oddělení Nádražní 633/91 1. NP     2 59,71

správy a údržby DBF (prodejna) j.č. 633/902

Nádražní 936/195 Hornopolní 2851/49 1. NP     1 18,96

tel. č. 599 442 609 (prodejna)

Žádost o pronájem nebytových prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodářství, 

Sokolská 28, 3. patro, dveře č. 306, na podatelně dveře č. 142, 1. patro pravého křídla budovy Nové radnice 

nebo na oddělení správy a údržby domovního a bytového fondu, Nádražní 195, Ostrava-Přívoz.

Bližší informace a termín pro podání žádosti získáte na tel. č. 599 442 609. Prohlídka po dohodě možná.

lová s tím, že v minulosti monotyp používali 
například William Blake nebo Edgar Degas. 

Ludvík Kunc tentokrát maloval řídkými olejo-
vými barvami na skleněnou desku. K dotváření 
obrazů používal kromě štětce a vlastních rukou 
také různé netradiční nástroje, jako například 
žiletku, nůž, či houbu. Netřeba dodávat, že zná-
mý autor zvířecích kreseb udivoval přítomné 
tím, jak bravurně tuto techniku zvládá. 

Další setkání s Ludvíkem Kuncem je na-

plánováno na 3. června, kdy od 17 hodin 

bude ve Viridianu malovat technikou akvare-

lu. Vstup je opět zdarma.

Střelniční 8, Ostrava, www.viridian.cz

Další výstavy

• 19. května až 26. června vystavuje Miloš 

Polášek, fotograf a vydavatel snímky Ostra-

vy v Janáčkově konzervatoři. Výstava je do-

provodnou akcí Janáčkova máje.

Janáčkova konzervatoř, Českobratrská 

958/40, tel.: 596 112 007, www.jkoc.z

• Do 12. 6.: Vladivojna La Chia – BOX. Obra zy.
• 18. 6.–31. 7.: Milan Knížák – Marťan v Os tra-

vě. Obrazy a plastiky.

Galerie Beseda, Jurečkova 18, Mor. Ostrava

Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz

• 28. 5.–24. 6.: Polští studenti Institutu tvůrčí 

fotografie v Opavě. Ve spolupráci s Ge ne-
rálním konzulátem a Institutem tvůrčí fotografie 
FPF SU v Opavě. 

Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona

Čsl. legií 12, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz

• 20. 5.–9. 6.: Monika Tuszyńska – Hluboké 

tóny. Výstava obrazů studentky Akademie v Ka-
tovicích se koná v rámci Janáčkova máje a čes-
ko-polských dnů.
• 13. 6.–30. 8.: Martin Wilím a host Karel Ma-

cu ra – Minority (photo)report. Výstava foto-
grafií z cest.

Galerie Gaudeamus, 28. října 124, Ostrava

Tel.: 597 489 111

• 13. května až 17. června: Petr Šmaha – Kau-

za S.V.U. Mánes. Obrazy a kresby. Autor (nar. 
1945) prožil mládí v Ostravě, studoval na Škole 
uměleckého řemesla v Brně a na Akademii vý-
tvarného umění v Praze. Představitel expresivní 
malby v duchu nové figurace. Věnuje se malbě, 
kresbě, grafice; ilustroval řadu povídek.
• 24. června až 29. července: Vojtěch Ada mec 

– miniretrospektiva – kresby a drobná plasti-

ka. Základem jeho sochařských děl je lidská 
postava, případně její torzo, zabývá se i portrét-
ní tvorbou. Po roce 2000 vytvořil pro hradeckou 
arcidiecézi monumentální plastiku sedícího Ja-
na Pavla II. a sousoší sv. Radima a sv. Vojtěch 
pro hradiště Libice. V Ostravě vystavuje poprvé.

Galerie Magna, Bieblova 3, Ostrava

Tel.: 599 502 123, www.magna.zde.cz Shakespearovské slavnosti pokračují le-

tos druhým ročníkem. Opět se bude hrát 

na Slezskoostravském hradě. Slavnosti fi-

nančně podpoří i Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz. 

Kromě Komedie omylů s Jiřím Sedláčkem, 
Terezou Dočkalovou, Janem Fišarem a další-
mi ostravskými herci, bude moci divák vidět 
úplně novou inscenaci Veselé paničky wind-

sorské v hlavní roli s Bolkem Polívkou a Si-
monou Stašovou a v režii Jiřího Menzela, in-
cenaci Bouře s Janem Třískou, která byla 
uvedena také v minulém roce. Festival ukončí 
Sen noci svatojánské v hlavních rolích s Old-
řichem Víznerem a Sabinou Laurinovou.

Předprodej vstupenek začal 15. 5. 2009 
v sít i Ticketportal (www.ticketportal.cz) a v síti 
Os trav ského informačního servisu (www.os-
travainfo.cz).

Ceny vstupenek se pohybují v rozmezí od 
250 Kč do 800 Kč (VIP zóna včetně občerst-

vení). Vstupenky se budou prodávat na kon-
krétní místo – kromě poslední zóny, kde bude 
volné sezení stejné jako minulý rok.
Program:

17. 7.–20. 7. Veselé paničky windsorské
23. 7.–27. 7. Komedie omylů
28. 7.–30. 7. Bouře
1. 8.–4. 8. Sen noci svatojánské

 Začátky představení ve 20.30 hod.
Informace: www.shakesperova.cz/festival@

shakespearova.

Shakespearovské slavnosti 2009

Bolek Polívka 
vystoupí ve 
Veselých 
paničkách 
windsorských.

Muzejní happening

U příležitosti otevření nových, stálých expozic, 
které jsou postupně zpřístupňovány veřejnosti, 
pořádá Ostravské muzeum 23. června od 14 

hod. veselý happening na Masarykově ná měs tí.
Ve více než 5hodinovém pásmu vystoupí 

jednotlivci a soubory z ostravských uměleckých 
škol, v podvečer budou hrát ostravští hudebníci 
– skupina Moribundus, Pepa Streichl a Legendy 
se vrací. Na závěr proběhne promítání časo-
sběrného snímku o Ostravě. 

Na happeningové odpoledne jsou připraveny 
také komentované prohlídky náměstí, zájemci 
mohou rovněž zavítat do stálých expozic mu-
zea. Návštěvníci, kteří budou procházet náměs-
tím, určitě potkají některou ze stylizovaných 
osobností historie města Ostravy. A možná se 
dočkají dalších překvapení…
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 Informace o našem obvodu najdete na www.moap.cz kam v centru

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský informační 

servis, s.r.o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – ww.eprogram.cz, 
Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo Petra Bezruče – 

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, Dům dětí a mládeže 

Ostrčilova – www.volny.cz/ddamoo, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, 

Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo 

moravsko slezské – www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, 
Janáčkova filharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – 

www.dlo-ostrava.cz, Ostravské mu zeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské 

výstavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury 

města Ostravy – www.dkmoas, Centrum kultury a vzdělávání – 

www.ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, 
Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna 

– www.magna.zde.cz

Programový a kulturní 
zpravodaj Kam v centru je 
součástí zpravodaje Mo-
ravské Ostravy a Přívozu 
Centrum. V městské části 

Moravská Ostrava a Přívoz je distribuován do poštovních schránek 
všech  domácností. Redakce: v.vavrda@seznam.cz. Na tuto interne-
tovou adresu zasílejte i své kulturní tipy.

programový a kulturní zpravodaj Moravské Ostravy a Přívozu

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

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

Kulturní zařízení
Gama

Gen. Píky 13a, Ostrava

tel.: 596 611 760, www.ckv-ostrava.cz 

1. 6. v 18.00 hod. Světová premiéra! Jejich 

Pokusy o život / Já x 2. Autorská tvorba mla-
dých ostravských herců ze spolku Šílený PePa. 
Představení v rámci přehlídky Maják Ostrava 
2009. 40 Kč

3. 6. v 18.00hod. Kouzlo pohybu s Miss 

Cosmetic. Břišní tance, relaxace. 80 Kč
5.–6. 6. Volby. Pravidelné volby do Evrop-

ského parlamentu. 

9. 6. v 18.00 hod. Věda kontra iracionalita. 

Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.: Alternativní 
psychoterapie. 60 Kč

10. 6. v 18. 00 hod. Kouzlo pohybu s Miss 

Cosmetic. Břišní tance, relaxace. 80 Kč
11. 6. v 18.00 hod. Politické procesy jako 

divadlo. Historická přednáška Petra Šimíčka. 
V rám ci divadelní přehlídky Maják Ostrava 
2009.  40 Kč

15. 6. v 18.00 hod. Parodie na americké 

filmy. Divadelní představení A studia při klubu 
Atlantik. V rámci divadelní přehlídky Maják Os-
tra va 2009. 40 Kč

16. 6. v 17.00 hod. Make a connection. Zá-
vě rečné setkání studentů projektu www.pripoj-
se.cz.

17. 6. v 18.00 hod. Kouzlo pohybu s Miss 

Cosmetic. Břišní tance, relaxace. 80 Kč
18. 6. v 15.00 hod. Setkání seniorů a zdra-

votně postižených. S hejtmanem Moravsko-
slez ského kraje ing. Jaroslavem Palasem na 
téma: Jak se žije seniorům v našem kraji. 

18. 6. v 18.00 hod. Doteky hudby II. Akustický 
koncert autorských písní coverů v podání stu-
dentů Gymnázia Hladnov. 40 Kč

22. 6. v 18.00 hod. Otevřená radnice Mo-

rav ské Ostravy a Přívozu. Pravidelné se-
tkávání občanů s vedením radnice na téma: 
Bytové domy v našem městském obvodě – 
možnosti energetických úspor. 

23. 6. v 19.00 hodin. Omámený kolotoč. 

Van da Hýbnerová a Saša Rašilov roztáčí ko-
lotoč deseti postav v deseti milostných dialo-
zích. V rám ci divadelní přehlídky Maják Ostrava 
2009.  150 Kč (předprodej) 200 Kč (na místě)

24. 6. v 19.00 hod. Duo Heinz – little noise 

ambient. Experimental elektro. 50 Kč
25. 6. v 10.00 hod. Ma sa  rykovo náměstí. Za-

hrad ní slavnost. Přehlídka módy, moderní 
gastronomie a řemesel pořádána ve spolupráci 
se středními školami Moravskoslezského kraje. 
V případě nepříznivého počasí se akce usku-
teční v září 2009. 

25. 6. v 19.00 hod. Loděnice Děhylov. Garden 

Party. Tradiční studentská veselice. Hudba, ta-

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

www.klubparnik.cz, www.ckv-ostrava.cz 

Předprodej po–pá 10–17 hod. Rezervace 
vstupenek on-line. Začátky pořadů 

ve 20.00 hod., pokud není uvedeno jinak.

3. 6. BG STYL + hosté. Petra Šany Šanclová 
a Luboš Javůrek.

4. 6. Píseň mého srdce. Účinkují posluchači 
pěveckého oddělení Múzické školy v Ostravě-
-Mariánských Horách.

5. 6. Moribundus. Blues.
8. 6. v 19.00 hod. Ostravský dixieland. 

K. Šín, L. Valach, J. Smrčka, L. Poledník, V. On-
druš  ka, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil. Zpěv: 
J. Píchová.

10. 6. Yvonne Sanchez & band. Jazz/ Latin/ 
Bossa Nova.

11. 6. Yvonne Sanchez & band. Jazz/ Latin/ 
Bossa Nova.

12. 6. v 18.00 hod. Zahradní slavnost DKO. 

Účinkuje Ostravský dixieland. Pořádá Dámský 
klub Ostrava.

12. 6. v 19.00 hod. Jazz Open Ostrava. 

4. ročník festivalu na Slezskoostravském hradě. 
The Gizd Q, Mark Aanderud Trio, Yandim Band 
+ Jaya, SBB.

17. 6. Jazzcombo. P. Kedzierski – zpěv, P. 
Že lazko – sax., J. Sedláček – sax., Petr Tomešek 
– bass, D. Savkovič – piano, R. Hejduk – kytara, 
J. Krhut – bicí.

19. 6. Zpocený voko + Bandaband. Koncert 
ostravských kapel.

20. 6. V obraze s Jeseterem. Veřejná nahráv-
ka koncertu ostravské kapely s vámi a hosty.

24. 6. Bum Bum Band – ve víru rytmu 4. 

…já ty bubny rozbubnuju.
25. 6. Joe After Trio. Jazz.
26. 6. Boris Band Combination. Jazz.
29. 6. v 19.00 hod. LR Cosmetic Big Band. 

Swing.

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

Pokladna kina: vždy 45 minut před začátkem 
představení. Rezervace vstupenek on-line
www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz

Začátky představení v 19.00 hodin.

1. 6. El Paso (ČR 2009)
2. 6. Filmový klub. Rocková opera. Kompo-

no  va ný program k výročí básníka E. A. Poe
3.–5. 6. Pochyby (USA, 2008)
6.–8. 6. Veřejný nepřítel č. 1 (2. díl) (Francie)
9. 6. Filmový klub. Tulpan (SRN, Švýc., Rus-

ko, Kazachstán 2008)
10.–12. 6. Der Baader Meinhof Komplex 

(Ně mecko, 2008)
13.–15. 6. Předčítač (USA, Německo 2008)
16. 6. Filmový klub. Občan Havel přikuluje 

(ČR)
17.–19. 6. Normal (ČR, Dánsko, Finsko 2009)
20.–22. 6. Proměny (ČR, 2009)
23. 6. Filmový klub. La Bohéme (Rakousko)
24.–26. 6. Gran Torino (USA, 2008)
27.–29. 6. Líbáš jako Bůh (ČR 2009)
30. 6. Filmový klub. Vítejte v KLDR (ČR)

Kino Senior – začátky v 15 hodin

4. 6. Pochyby

11. 6. Baader Meinhof Komplex

18. 6. Normal

25. 6. Gran Torino 

Pro děti – začátky v 16 hodin

6.–7. 6. O princezně Furieně (ČR)
13.–14. 6. Zapomenutý ostrov (USA)
20.–21. 6. Kdopak by se vlka bál (ČR)
27.–28. 6. S krtkem do pohádky II (ČR)

3. 6. 9.30–12.00 hod., hřiště ZŠ Gen. Píky. 
Olym piáda v Kačerově. Opravdové olympijské 
disciplíny s obřím překvapením! Akce pro MŠ. Za 

finanční podpory MOb MOaP, vstup zdarma.
3., 10., 17. a 24. 6. ve 14 a 16 hod. Sport 

v akci! Turnaje v ping-pongu pro holky a kluky.
4. 6. v 9 hod. Kriminalita mládeže. Nej čas-

tější trestné činy mladistvých, právní ná sledky.

První Muzejní noc ve Výstavní síni Sokolská 29

15. května 2009 se na akci nazvané Muzejní noc poprvé společně představily nejrůznější ostrav-
ské galerie a muzea, mezi nimi i Výstavní síň Sokolská 26. Festival Muzejní noc je běžně pořádán 
ve velkých evropských městech už řadu let. Jde o velice jednoduchý princip, kdy zůstávají muzea 
a galerie otevřeny do pozdních nočních hodin a svým návštěvníkům nabízejí něco výjimečného, co 

nemají ve svém obvyklém denním programu. Volným vstupem počínaje a speciálními doprovodný-
mi akcemi (koncerty, filmové projekce, taneční vystoupení atp.) konče. Ve Výstavní síni Sokolská 29 
– účastníky přivítal starosta obvodu Miroslav Svozil (na snímku uprostřed) byla – kromě výtvarného 
umění „k mání“ i hudba a na závěr před půlnocí i divadlo. Výstavní síň patřila mladým…

nec, řeka, ryby, komáři. Ve spolupráci s agentu-
rou Educa24.

 100 Kč (předprodej), 150 Kč (na místě)
26. 6. v 18.00 hod. Lidská práva, opoziční 

hnutí a pád komunistických režimů ve Střed-

ní Evropě. Historie, současnost, publikace a re-
sumé mezinárodního semináře představí histo-
rik Ústavu pro soudobé dějiny Praha PhDr. Petr 
Blažek, Ph.D. Akce je pořádána v předvečer 
Dne památky obětí komunistického režimu. Po-
řádá Klub Atlantik.  60 Kč

29. 6. v 17.00 hod. Večer o drobnostech. 

Poetický komponovaný pořad s voice bandem 
Matičního gymnázia Ostrava.  40 Kč

Připravujeme příměstské tábory:

7.–10. 7. Proč bychom to nezkusili – v po-
hodě na vodě!

24.–28. 8. Od pravěku až k továrně na 
bonbóny

5. a 18. 6. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.

Holčičí pohybové studio.
10. 6. v 16.00 hod. Aby nezlobily. Malý kon-

cert dětí z hudebních kurzů.
11. 6. v 9.00 a 10.15 hod. Jak vzniká duha? 

Co jsou hromy a blesky? Pořad pro nejmenší.
12. a 19. 6. v 9.00 a 10.45 hod. Haudujudu, 

kámo. Veselá angličtina pro nejmenší.
15. 6. v 9.00 a 10.30 hod. Máte problém? Jen 

klid! Malovaná poradna ilustrátora A. Dudka.
18. a 23. 6. v 9.00 a 10.30 hod. Já & Ty. 

Dospívání, psychické změny, vztahy.
24. 6. od 10.00 do 17.00 hod., Masarykovo 

náměstí. Ke startu připravit… teď! Hasiči, 
Policie ČR, vojenská technika, Český Červený 
kříž, trenažér simulace nárazů, preventivní sta-
noviště, motokáry a křižovatky se značkami 
a semafory! Za finanční podpory MOb MOaP, 
vstup zdarma.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Prázdninový kolotoč aneb chtěl bych být…

7. 7. – 10. 7. 2009

  7. 7. Policista: Policie ČR, hry, soutěže, sport
  8. 7. Golfista: minigolf, kuželky 
  9. 7. Turista: hrad Bouzov, jeskyně Javoříčko
10. 7. Atlet: sportovní hry a soutěže

13. 7. – 17. 7. 2009

13. 7.  Hasič: ukázky simulovaných zásahů, 
beseda

14. 7. Cyklista: dopravní hřiště, kvizy, soutěže
15. 7.  Sportovec: skokanské můstky Frenštát 

pod Radhoštěm
16. 7. Kutil: výtvarná dílna, Minikino
17. 7. Fotbalista: velký fotbalový turnaj

 24. 8. – 28. 8. 2009

24. 8. Botanik: chráněné oblasti Ostravy
25. 8.  Řidič: dopravní soutěže, sportovně- 

-společenské hry
26. 8. Žokej: Dětský ranč Hlučín 
27. 8. Historik: kostel sv. Kateřiny, Hrabová
28. 8. Olympionik: maximální limit 3x

Cena 1 turnusu 750 Kč zahrnuje: pojištění, 
jízdné, vstupné, oběd (v restauraci), pitný režim. 
Vždy v době od 8.00 do 16.00 hod. Přihlášky 
a platby do 25. 6. 2009. Informace tel.: 596 
611 760, 774 905 686, www.ckv-ostrava.cz

Kurzy sebeobrany

17. června v 16.00 hod. se uskuteční kurz 
pro veřejnost pořádaný Městskou policií Os-
tra va, a to na ředitelství Městské policie na ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (tramvaj č. 
1, 2, 6, 13 – zastávka Důl Hlubina). Jeho 
součástí bude výuka základů sebeobrany. Je 
vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení, 
obuv na přezutí a hygienické potřeby (sprcha 
po sebeobraně). Účast není nutno avizovat 

předem. Inf. na tel. č. 599 414 156–159.


