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

Tipy mûsíce
Svûcen˘ a jiní v katedrále

Na novoroãním koncertû v Katedrále
BoÏského Spasitele v Moravské Ostravû, kte-
r˘ se koná 5. ledna v 19 hodin, bude hlavní
hvûzdou houslov˘ virtuoz Jaroslav Svûcen˘.
V˘tûÏek koncertu pomÛÏe Hospici sv. Luká‰e
v Ostravû-V˘‰kovicích, kter˘ je jedin˘m zafií-
zením svého druhu v na‰em mûstû. 

Na programu koncertu je pfiedev‰ím duchovní
hudba, kromû Svûceného vystoupí Kubínovo
kvarteto, polská sopranistka Ewa Stoschek,
sólistka opavského divadla ·árka Mar‰álková,
sólista NDM Pavel Kozel a italsk˘ zpûvák
Luciano Mastro.

Katedrála BoÏského Spasitele
Námûstí Msgre ·rámka 4/1760, Ostrava
Tel.: 596 114 706

Legenda âechomor

4. ledna od 19 hodin vás v Domû kultury
spolehlivû rozparádí novoroãní koncert
dnes uÏ legendární skupiny âechomor, kte-
rá sv˘m zcela neopakovateln˘m zpÛsobem
dokáÏe upravit lidové písnû, spojit rÛzné hu-
dební Ïánry a rÛzné hudební nástroje v je-
den bezchybn˘ celek.

âechomor vznikl v roce 1988 pod názvem
I. âeskomoravská nezávislá hudební spoleã-
nost a brzy po vydání prvního alba Dovûcnosti
vystupovala kapela po celé Evropû. 

V roce 1994 âechomor z akustického pojetí
zvuku pozvolna zaãal pfiecházet do elektrické
podoby. V roce 2000 „âeskomoravská“ vydává
své tfietí fiadové album nazvané âechomor. Po
vydání alba skupina definitivnû pfiijala souãasn˘
název âechomor a v létû 2000 pozval Jarek
Nohavica âechomor na spoleãné turné. 

âechomor v prÛbûhu svého pÛsobení získal
nûkolik ocenûní, projel celou Evropu, severní
Ameriku a Rusko, spolupracoval s divadlem Na
Palmovce, bratry Formany, s komorním or-
chestrem Collegium ãesk˘ch filharmonikÛ, úãin-
koval ve filmu apod.

Mistr flamenca 

Pódium Domu kultury se 17. ledna ve
20 hodin zmûní v taneãní parket, na nûmÏ
pfiedvede se skupinou Fantasia EspaÀola
své umûní José León – muÏ s nejrychlej‰íma
nohama ve svûtû ‰panûlského tance. 

Jeden z nejlep‰ích svûtov˘ch taneãníkÛ fla-
menca je drÏitelem dvou svûtov˘ch rekordÛ
v rychlostním flamencu a dokonce je zapsán
v Guinessovû knize rekordÛ. DokáÏe ‰piãkami
a patami obou chodidel udefiit o zem 1 600krát
za minutu, tedy 27krát kaÏdou vtefiinu…

PÛvodem je flamenco tradiãní ‰panûlská lido-
vá hudba (zpûv a tanec) z oblasti Andalusie,
dnes si pod pojmem vybavíme také jedineãn˘
kytarov˘ doprovod. Rytmus je zdÛrazÀován
pfiedev‰ím tleskáním rukou nebo bubnováním
rukama na cajón, nástroj ve tvaru krabice, na
které hudebník sedí. Cílem je dosáhnout duen-
de, stavu extáze, kdy hudebníky hudba úplnû
pohltí. Proto je pro flamenco také typické vzá-
jemné slovní povzbuzování, jako by se navzá-
jem chtûli v‰ichni vyburcovat k vy‰‰ímu v˘konu,
k hlub‰ímu proÏitku.

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

V divadle se bude ãarovat

Po del‰í dobû se ãinohra NDM vrací k po-
hádce. 17. ledna se zde v reÏii Pavla ·imáka
odehraje ãeská premiéra Dahlov˘ch âaro-
dûjnic.

Jde o pohádku souãasnou, od mistra svého
oboru. Roald Dahl napsal mimo jiné úspû‰nû
zfilmovan˘ pfiíbûh Karlík a továrna na ãokoládu.
Autor se kromû pohádek vûnoval stejnû úspû‰-
nû i tvorbû pro dospûlé a jeho pohádky jsou vût-
‰inou urãeny i jim, takÏe je mÛÏeme smûle
oznaãit za rodinné pfiíbûhy.  

Premiéra 17. ledna v 19.00 hodin. 1. repríza
18. ledna v 17.00 hod., dal‰í pfiedstavení
21. ledna v 18.30 hod.

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

Finská Divadelní komedie

Nejúspû‰nûj‰í finsk˘ dramatik (pí‰ící
‰védsky) Bengt Ahlfors má na svém kontû
asi tfiicet her, pfieváÏnû komedií. Jedna z nich
bude mít premiéru v Divadle Antonína Dvofiáka
31. ledna v 19 hodin.

Jak napovídá název, hra je zasazena do pro-
stfiedí divadelního zákulisí. Právû se zkou‰í nová
inscenace. S velkou dávkou humoru sledujeme
vztahy hercÛ s ne‰Èastn˘m autorem, reÏisérem,
inspicientem a dal‰ími. Jak vypadá divadlo uv-
nitfi? Je plné snÛ a pochybností, snaÏení a lenos-
ti, solidarity a závisti, politick˘ch intrik a erotick˘ch
dobrodruÏství. Doufáme, Ïe se budete smát… 

Premiéra 31. ledna v 19.00 hodin. 1. repríza
1. února v 17.00 hodin.

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

TáÀa: historie lásky

Divadlo Petra Bezruãe zve 23. ledna na
premiéru smutnû smû‰né hry o tom, jaké to
je, kdyÏ milujeme nesprávného ãlovûka. 

Roztanãená komedie TáÀa, TáÀa, kde „bláz-
nivé housle padají z v˘‰ky borovic v parku a po-
meranãe se kutálejí jako jablka“, historie lásky
ve stylu A. P. âechova, naplnûná nostalgicky
mámiv˘mi iluzemi, zaãíná v 19 hodin. 

Ve starém venkovském sídle se setkává sku-
pinka pfiátel. Procházejí se, tanãí, tlachají, popí-
její, hodují… milují. Milují? Za jejich zdánliv˘m
klidem se ukr˘vá vûãn˘ zápas muÏského a Ïen-
ského svûta. Vûãná touha lásky, vûãná bolest
lásky. KaÏd˘ ov‰em miluje nûkoho jiného.

Premiéra 23. ledna, dal‰í pfiedstavení
26. ledna v 18 hodin a 30. ledna v 19 hodin.

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

Beckett a Albee v Arénû

10. ledna v 18.30 hod. Samuel Beckett:
·Èastné dny.

24. ledna v 18.30 hod. Edward Albee: Kdo
se bojí Virginie Volfové.

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

Premiéry

Koncerty
Bohatá lednová nabídka

Mimofiádné koncerty Janáãkovy filharmonie
9. ledna v 19 hodin. Program: B. MartinÛ:

Koncert pro 2 smyãcové orchestry, klavír a tym-
pány H 271, S. Rachmaninov: Koncert pro kla-
vír a orchestr ã. 2 c moll op. 18, A. Dvofiák:
Symfonie ã. 9 e moll op. 95 (Z Nového svûta).
Úãinkují: Derek Han (USA) – klavír, Janáãkova
filharmonie Ostrava. Theodore Kuchar – ‰éf-
dirigent JFO.

18. ledna v 10 hodin. Program: E. Axman:
Otci, J. Kvapil: Horské rÛÏe, O. Ostrãil: Jarní,
Zimní, J. Kunc: Kaãena divoká, V. PetrÏelka: To
je má zem, L. Janáãek: âtyfii lidové muÏské sbo-
ry, L. Janáãek: âtvefiice muÏsk˘ch sborÛ,
L. Janáãek: âtvero muÏsk˘ch sborÛ morav-
sk˘ch, Z. Luká‰: Jaro se otvírá, E. SuchoÀ: Tri
slovenske piesnû, A. Tuãapsk˘: BûÏí voda, bûÏí,
F. Vach: Kebysce to, moÏná Hore Hronom,
J. ·oupal: âiÏmiãky, Panimamo. Úãinkují: Pû-
vecké sdruÏení moravsk˘ch uãitelÛ Roman MÏik
– housle, Lubomír Mátl – sbormistr a dirigent.

Velk˘ symfonick˘ cyklus

15. a 16. ledna od 19 hodin pokraãuje ve
spoleãenském sále Domu kultury Velk˘
symfonick˘ cyklus Janáãkovy filharmonie.

Program: J. Suk: Fantastické scherzo op. 25,
L. van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr
ã. 4 G dur op. 58, J. Brahms: Symfonie ã. 4
e moll op. 98. Úãinkují: Derek Han (USA) – kla-
vír, Theodore Kuchar – ‰éfdirigent JFO.

Kubínovo kvarteto

20. ledna v 19 hodin. Program: J. Kfi. VaÀ-
hal: Smyãcov˘ kvartet G dur, W. A. Mozart:
Smyãcov˘ kvartet ã. 21 D dur K 575, Ch. Sin-
ding: Klavírní kvintet e moll op. 5. Spoluúãinku-
je: Michal Bárta – klavír.

âechomor se zpûvaãkou Lenkou Dusilovou.

Jazz v âs. rozhlase

PrestiÏní jazzov˘ koncert ostravské skupi-
ny Boris Urbánek Combination band se
uskuteãní 14. ledna v 19 hodin v rámci VIII.
roãníku cyklu komorních koncertÛ pofiáda-
n˘ch Umûleckou agenturou Presto v prosto-
rách nahrávacího studia ã. 1 v budovû âes-
kého rozhlasu Ostrava.

Úãinkují: Boris Urbánek Combination band:
B. Urbánek – klavír, M. Îáãek – saxofony,
V. ·mída – trubka, R. Horvat – kytara, P. Benek
– bicí, J. Krompolc – basová kytara, J. Kupãík –
perkuse.

Dvakrát Ïivû
z Metropolitní opery

DÛm kultury zve na dal‰í dva z pfiím˘ch
satelitních pfienosÛ operních pfiedstavení
z Metropolitní opery v New Yorku v HD
kvalitû a prostorovém zvuku 5.1 na filmovém
plátnû. Pfienos si tak vychutnáte úplnû
stejnû, jako kdybyste sedûli pfiímo v New
Yorku.

10. ledna je na programu opera Giacoma
Pucciniho La Rondine (Vla‰tovka) a 24. ledna
si mÛÏete vychutnat dílo Christopha Willibald
Glucka Orfeus a Euridika. Obû pfiedstavení jsou
nastudována v ital‰tinû, ale mají anglické i ães-
ké titulky. Pfienosy zaãínají v 18.45 hodin.

Vla‰tovka se na operních jevi‰tích neuvádí
tak ãasto jako jiné Pucciniho opery, zato kaÏdé
její uvedení pfiiná‰í publiku skvûl˘ záÏitek.
Obzvlá‰È, kdyÏ se na jevi‰ti setká tak charizma-
tická operní dvojice (partnefii i v soukromí)
Angela Gheorghiu a Roberto Alagn. Dirigent:
Marco Armiliato.

Úspû‰ná inscenace Orfeus a Euridika o lásce
aÏ za hrob, která i bohy pfiesvûdãí o své pravdi-
vosti, dojímá diváky na celém svûtû.  Pfiedsta-
viteli ústfiedního páru jsou Stephanie Blythe
a Danielle de Niese, za dirigentsk˘m pultem
stane mistr Levine.

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

KniÏní tipy

9. 1. v 17.00 hod. Jan Cimick˘ – Stopami
dláÏdûní Mademoiselle Paris. Kfiest knihy –
beseda – autogramiáda. Sbírka ver‰Û nijak ne-
skr˘vá milostnou emoci, záÏitky mnoha prochá-
zek, které zanechaly hlubok˘ záÏitek a detailní
vzpomínku. Ve vzácné souhfie tu ver‰e básníka
dotváfií kresby dal‰ího milovníka PafiíÏe – Jana
Antonína Pacáka. Knihu pokfití prezidentka
Aliance Francaise MUDr. ZdeÀka Typovská
a fieditel Xavier Lavry.

13. 1. v 17.00 hod. ·lechtic podnikatelem,
Podnikatel ‰lechticem. Ostravská univerzita,
kfiest knihy, beseda a autogramiáda. Knihu po-
kfití prof. PhDr. Jifií Malífi, CSc. – MU Brno.

14. 1. v 17.00 hod. Roman Makarius a Petr
Faster – Memento dÛlních nehod v ãeském
hornictví. DÛlní havárie jsou sice tragickou,
av‰ak neodmyslitelnou souãástí hornictví (prof.
JUDr. ing. Roman Makarius, CSc.). Kfiest knihy,
beseda, autogramiáda – knihu pokfití pfiedstavi-
telé V·B–TU Ostrava.

20. 1. v 17.00 hod. Simona Monyová – Mat-
ka v koncích. Kfiest knihy, beseda a autogra-
miáda. Základním omylem vût‰iny matek je do-
mnûnka, Ïe se zvy‰ujícím se vûkem by mûly
zmoudfiet a v˘chovu potomkÛ zvládat snadnûji.
Ve skuteãnosti v‰ak jde pouze o to, aby si kaÏ-
dá matka dokázala zachovat aspoÀ tolik rozu-
mu, kolik mûla, neÏ svoje dûti poãala. Knihu po-
kfití pfiedsedkynû Fanklubu autorky.

23. 1. v 17 hod. Ladislav ·paãek – Nová
velká kniha etikety. Beseda a autogramiáda.
Univerzální prÛvodce rÛzn˘mi spoleãensk˘mi
událostmi vychází ze soudobého pojetí etikety
a protokolu. Je nezbytn˘m prÛvodcem pro ‰ko-
lu, úfiad i rodinu.

Poslední kni-
hou Ladislava
·paãka, mluvãí-
ho posledního
ãeskoslovenské-
ho a prvního ães-
kého prezidenta
Václava Havla, je
Nová velká kniha
etikety. Na 328
stranách s ãetn˘-
mi ilustraãními fo-
tografiemi je uni-
verzálním prÛ-

vodcem nejrÛznûj‰ími spoleãensk˘mi událost-
mi. Seznamuje ãtenáfie se v‰emi formami spo-
leãenského styku a mnoÏstvím informací a rad
pfiekonává v‰echny dosud vydané pfiíruãky spo-
leãenského chování. Poskytuje praktické návo-
dy, jak se chovat ve spoleãnosti, v kanceláfii, na
ulici i doma, jak správnû stolovat, jak se oblékat,
jak se chovat na recepci, jak jednat se zahra-
niãními partnery a dostává se takov˘ch podrob-
ností, jako je tfieba uvázání uzlu na kravatû. Je
nezbytnou pomÛckou pro ‰kolu, úfiad, firmu i ro-
dinu. Kniha má dvojnásobn˘ rozsah oproti po-
slední autorovû „Velké knize etikety“. Je k do-
stání ve v‰ech knihkupectvích a vÛbec nevadí,
jestli jste ji nestaãili koupit pod stromeãek.
Aktuální bude je‰tû desetiletí…

(da)

Besedy
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû ve

spolupráci s Markem Zágorou pfiipravila cy-
klus pfiedná‰ek o umûleck˘ch dílech stfiedo-
vûku, která vypovídají o dobovém zpÛsobu
Ïivota. Mgr. Marek Zágora, narozen˘ 1976
v Ostravû, je externí doktorand katedry historie
Ostravské univerzity. V souãasné dobû pracuje
jako uãitel na Gymnáziu a SO· v Orlové-Lutyni.
Zab˘vá se stfiedovûkou kaÏdodenností a vizuál-
ními prameny jako zdrojem informací o Ïivotû
stfiedovûké spoleãnosti.

Pfiedná‰ky probíhají aÏ do ãervna 2009
v badatelnû knihovny GVUO vÏdy druhé úte-
r˘ v mûsíci. Vstup je zdarma.

Vévodovy rukopisy

V úter˘ 13. ledna v 16 hodin je na fiadû
pfiedná‰ka na téma Vévodovy rukopisy.

Vévodovy rukopisy jsou svûdectvím o pest-
rosti Ïivota ve stfiedovûku a také sondou do do-
bového my‰lení. Jean, vévoda z Berry († 1416),
jeden z nejvût‰ích mecená‰Û pfielomu 14. a 15.
století, byl proslul˘ svou láskou k nádhern˘m ru-
kopisÛm, které nechával zhotovovat nejen pro
sebe, ale dával je ãasto také darem. Beseda
pfiedstaví ty nejznámûj‰í v ãele s „nejkrásnûj‰ím
rukopisem 15. století a stfiedovûku vÛbec“ Les
Trés Riches Heures de Duc de Berry, z nûhoÏ
jsou známy hlavnû iluminace k jednotliv˘m mû-
sícÛm roku. 

Galerie v˘tvarného umûní
DÛm umûní, badatelna knihovny
Podûbradova 1291/12, Ostrava 1
Tel: 596 112 566, www.gvuo.cz

O Rokytovi s pûsniãkú

Zaãátkem loÀského prosince vydalo os-
travské nakladatelství Repronis pÛvabnou
kníÏku s názvem S pûsniãkú na svûta kraj. 

Je o hudebním reÏisérovi Ostravského roz-
hlasu a zejména o muzikantovi, instrumentali-
stovi, folkloristovi a vynikajícím znalci lidov˘ch
písní Janu Rokytovi. Autorem je spisovatel

Milan ·vihálek,
kter˘ se ptá
a Rokyta odpo-
vídá. Rokyta se
ohlíÏí po své Ïi-
votní dráze mu-
zikanta a bilan-
cuje. Sám v od-
povûdích vy-
svûtluje, proã
byl takov˘, jak˘
byl. Narodil se
totiÏ pfied sedm-
desáti lety v Ja-
senné pod Sirá-

kovem a je tedy rodil˘ Valach. Jeho tatínek byl
vynikající muzikant a souãasnû du‰e Vala‰-
ského krúÏku v Jasenné. Mlad˘ Janek Rokyta
zpíval také v kostelním sboru za doprovodu var-
han. Jeho dûtství je vyplnûno pfiírodou, hudbou
a zpûvem. Po maturitû na vy‰‰í prÛmyslové
‰kole horní zaãal v roce 1953 spolupracovat
v Ostravském rozhlase s vynikajícím muzikolo-
gem a folkloristou Ivo Stolafiíkem, kter˘ prosa-
zoval lidovou muziku. O pût let pozdûji vznikla
pfii Vysoké ‰kole báÀské v Ostravû cimbálová
muzika s nefolklorním názvem Technik. Stala
se doslova senzací, protoÏe po nûkolika mûsí-
cích tvrdého nacviãování se tento hudební sou-
bor stal nejlep‰ím v republice. 

Jan Rokyta vybudoval dokonalou archivní
folklorní fonotéku, pro rozhlas upravil zhruba ti-
síc sto lidov˘ch písní. (na)

PÛvabné pamûti
AlÏbûty Babrajové

KníÏka od AlÏbûty Babrajové vznikla pro-
st˘m zpÛsobem: do zvlá‰tního se‰itu si au-
torka zapisovala postfiehy a bûh Ïivota od
svého mládí, aÏ po dobu, kdy pracovala na
statku a pozdûji jako hospodynû v rÛzn˘ch
domácnostech. 

Psala jednodu‰e, jasnû a pfiímoãafie; jako by
vyprávûla blízk˘m. Síla napsaného spoãívá
v tom, Ïe popisuje podrobnû v‰e. Kde Ïila, jak to
tam vypadalo, kde se vafiilo, kde spalo, jak˘ kdo
byl. Jak vypadal nábytek, dÛm, zpÛsob obÏivy,
vafiení. Tímto prostfiedím se proplétají popisy osu-
dÛ blízk˘ch. Vynecháno není vskutku nic. Pí‰e
o rÛzn˘ch svátcích a lidov˘ch zvycích, na které se
uÏ dávno zapomnûlo, o svatbách, pohfibech, ná-
v‰tûvách kostela, církevních událostech. Pí‰e
i o politice, válce, o lidech které mûla ráda.
Najdeme zde prost˘ v˘ãet toho, co Ïivot ztûÏova-
lo, o hladu a chamtivosti nûkter˘ch lidí, o své lás-
ce, sv˘ch dûtech. Tfieba o Václavovi, kter˘ vystu-
doval dvû prÛmyslovky, stal se v Ostravû auto-
mechanikem a leteck˘m fandou, postavil si dva
kluzáky a létal v nich na leti‰ti v Dolním
Bene‰ovû. Pak si postavil motorové letadlo
a s tím vzlétal uÏ v HrabÛvce, a ona – jako matka
– se vÏdycky modlila, aby se mu nic nestalo. 

Pamûti Anny Babrajové, které vydalo os-
travské nakladatelství Repronis, jsou cen-
n˘m popisem lidského osudu, pravdiv˘m
a laskav˘m. (an)

Tfietí strana mince 
mûsta Ostravy

Spisovatel Oldfiich ·ulefi pí‰e buì o Vala‰-
sku, nebo o Ostravû, nic mezi tím. Jeho po-
slední kniha se jmenuje Tfietí strana mince,
s podtitulem: Pfiíbûhy z ãerného mûsta, jak
‰el ãas. 

Tentokrát autor zvedl a oprá‰il pfiíbûhy, které
se jin˘m spisovatelÛm zdály malé, nepodstatné
a vÛbec tvofiené neliterární materií. A udûlal
z nich úsmûvné, smutné a tfieba i drsné portréty

ostravsk˘ch lidi-
ãek. ·ulefi si ne-
vym˘‰lí, ti lidé
tady skuteãnû
Ïili, jejich pfiíbû-
hy jsou známy,
psaly o nich no-
viny, jsou zane-
seni v policej-
ních hlá‰eních,
povûsti o nich se
‰ífiily v debatách
u hospodsk˘ch
stolÛ. Autor
ov‰em ostrav-

ské pfiíbûhy dotáhl, s umûleckou licencí dotvofiil,
dokreslil. Pfiíbûhy o státu Halda, tedy o Ïebrá-
cích, alkoholicích, zlodûjích a sociálních vydû-
dûncích, ktefií Ïili na haldách, kde se vylévala
Ïhavá struska a bylo teplo i v zimû. O Cicinû,
kolotoãové princeznû, o havífii Boturovi a po-
dobnû. Je zajímavé, Ïe vût‰í ãást knihy tvofií pfií-
bûhy z doby budování socialismu, coÏ se ale dá
pochopit, ·ulefi vût‰inu Ïivota, hlavnû toho spi-
sovatelsky tvÛrãího, proÏil v této dobû a zná ji
jako své boty. Jsou zde vykresleny i pfiíbûhy
z doby husákovské normalizace. 

Nakladatelství Montanex pfii‰lo pfied kon-
cem roku 2008 s opravdu pûknou knihou
o na‰em mûstû. (an)

Jesliãky se líbily

Letos jiÏ po ãtvrté obohatila vánoãní
atmosféru v Ostravû zpûvohra „Jesliãky
svatého Franti‰ka“ (v kostele sv. Václava),
která je urãena mal˘m i velk˘m divákÛm. 

„Jesliãky“ nav‰tívilo bûhem dvou dopoledních
pfiedstavení 15. a 17. 12. bezmála ‰est set Ïá-
kÛ základních ‰kol a studentÛ gymnázií. Podle
reakce dûtí a pedagogÛ byla akce velmi úspû‰-
ná. Potvrdila se potfieba informovat dûti obdob-
n˘mi pfiedstaveními o prvotním smyslu vánoã-
ních svátkÛ, které se bohuÏel v dne‰ní dobû stá-
vají pfieváÏnû spotfiební záleÏitostí.

Obû pfiedstavení pro vefiejnost 17. 12.
a 26. 12. byla vyprodána a setkala se u publika
s více neÏ vfiel˘m pfiijetím. Forma zpûvohry je
pfiijatelná, pouãná a povzná‰ející jak pro dûti,
tak pro dospûlé, umûlecká úroveÀ v‰ech pfied-
stavení byla velmi dobrá.

Rádi bychom seznámili ãtenáfie s historií to-
hoto díla. Skladatel Pavel Helebrand napsal
zpûvohru v roce 1995 pro Dûtské operní studio
pfii Národním divadle moravskoslezském. V je-
ho nastudování s nûkolika ãleny opery Ná-
rodního divadla moravskoslezského v reÏii Ilji
Racka mûla zpûvohra premiéru v létû 1997 na
hudebním festivalu Janáãkovy Hukvaldy a pak
byla po nûkolik let reprízována vÏdy v pfiedvá-
noãním ãase v divadle Antonína Dvofiáka.

(ik)

Varhanní koncert

3. ledna od 19 hodin v hudebním sále Do-
mu kultury zahraje na varhany Luká‰ Petfi-
valsk˘, kter˘ je nejen varhaníkem v beroun-
ském kostel sv. Jakuba, ale i ãlenem
Liturgické komise pfii âeské biskupské kon-
ferenci a PapeÏské spoleãnosti pro liturgic-
kou hudbu.

Jak jste s hudbou zaãínal?
Doma jsem se s hudbou setkával a kdyÏ mi

bylo pût let, zaãal jsem se uãit. Chodili jsme do
kostela v Ostravû, kde hrály varhany a byl tam
orchestr a sbor. KdyÏ mi byl deset let, v‰iml si
mû pan profesor Marek a mûl jsem ‰tûstí, Ïe uÏ
jsem dosáhl na pedály. Po absolvování gymná-
zia jsem zaãal studovat muzikologii v Praze.
Jako absolventskou práci jsem sloÏil Sonátu
pro varhany.

TakÏe vy a varhany – to patfií k sobû?
Varhaníka v kostele jsem dûlal vlastnû od

dvanácti let. V roce 1998 mi nabídli místo var-
haníka u Sv. Ignáce na Karlovû námûstí. Tam
jsem se setkal s jezuity a kontakt s nimi mi
otevfiel cestu do svûta. TakÏe dodnes jezdím do
¤íma a vÛbec do Itálie.

A skladatel Luká‰ Petfivalsk˘?
O loÀsk˘ch Vánocích mûla premiéru má

Vánoãní m‰e a letos Velikonoãní m‰e pro sbor
a varhany. (MaS)

Koncerty

Proluky ano ãi ne?
29. ledna se koná ve Fiducii debata na

téma, které je v souãasné dobû mimo-
fiádnû aktuální: Zastavût ãi nikoliv prolu-
ky po domech v centru mûsta, které byly
zniãeny nebo odstranûny v posledních
‰edesáti letech?

Fiducia – antikvariát a galerie
NádraÏní 30, Moravská Ostrava 
Tel.: 596 117 312
www.antikfiducia.com

Historické pu‰ky

Historie pu‰kafiské firmy Lebeda se naz˘-
vá v˘stava v Ostravském muzeu, která po-
trvá aÏ do 22. února.Dûtem

■ Kouzeln˘ cirkus Nori japonského loutkáfie
a reÏiséra Noriyukiho Sawy je pro dûtské di-
váky jedním velk˘m pfiekvapením. Pfiijìte se po-
dívat 4. ledna v 10 hodin.

■ Pfiíhody a legrácky s pejskem a koãiãkou
uvede Divadlo loutek 11. ledna v 10 hodin.

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

V prÛbûhu v˘stavy si mohou náv‰tûvníci pro-
hlédnout pfies 60 kusÛ zbraní nejslavnûj‰í ãeské
pu‰kafiské firmy 19. století.  Zbranû, které byly
vyrobeny ve 20. aÏ 80. letech 19. století na v˘-
stavu zapÛjãilo 9 institucí z celé republiky.

Ostravské muzeum realizovalo pfied dvûma
lety v˘stavu Revolvery a pistole v promûnách
doby. V˘stava byla velmi úspû‰ná, a proto se
k této zajímavé tematice vrátilo.

Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava 
Tel.: 596 123 760, www.ostrmuz.cz
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V˘stavy
Vzpomínka na A. Slívu

Pfiesnû v pÛlce ledna zaãne v Chagallu v˘-
stava Antonína Slívy. Potrvá aÏ do 18. bfiezna.

Antonín Slíva (1919–1989) pracoval dlouhá
léta jako propagaãní v˘tvarník v Ostravû (VÎKG
Ostrava, Vratimovské papírny). Vûnoval se
kresbû a malbû, tematicky portrétÛm, záti‰ím
a pfiedev‰ím krajinû Ostravska, Beskyd a Jese-
níkÛ. Pro podnikové noviny VÎKG Jiskra vytvo-
fiil velké mnoÏství ilustraãních kreseb, pfiede-
v‰ím portrétÛ pracovníkÛ.

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

Dfievûné fantazie

Do 16. ledna je k vidûní v Galerii 7 v˘stava
dfievûn˘ch plastik Vlastimila Dvofiáka, které
vás pfienesou do svûta bájí a m˘tÛ.

Umûlec se narodil v roce 1946 a v souãasné
dobû Ïije v Rázové u Bruntálu. Studoval umû-
leckoprÛmyslovou ‰kolu, obor nástûnná malba.
Láska k práci se dfievem u nûj ale zvítûzila.
Dnes má za sebou více neÏ 30 let praxe ve v˘-
tvarné ãinnosti – zpracovával grafické návrhy,
velkoplo‰né reklamy, pracoval se dfievem, vyrá-
bûl drobné i monumentální plastiky. Jeho práce
jsou umístûny ve sbírkách v tuzemsku i zahra-
niãí. Nejvût‰ím dílem je ‰est metrÛ vysok˘ pylon
umístûn˘ na hfibitovû v Ostravû-Polance.

Galerie 7, Chelãického 7, Moravská Ostrava
Tel.: 596 121 937

Unikátní originály v Domû umûní
Od prosince 2008 probíhá v ostravském

Domû umûní nejvût‰í v˘stava moderního
umûní v âeské republice – s unikáty ze sou-
krom˘ch sbírek a díly miliardov˘ch hodnot!
Shrnuje v˘voj ãeského moderního umûní
pfielomu 19. a 20. století, kter˘ byl pozname-
nán neb˘val˘m tvÛrãím kvasem…

V˘stava
Sváry zfie-
ní 1890 aÏ
1918 (Fa-
zety mo-
dernity na
p fi e l o m u
19. a 20.
století) je
unikátním
p o ã i n e m
G a l e r i e
v˘tvarné-
ho umûní
v Ostravû.
P o p r v é
v tuzem-

sku se totiÏ
p o d a fi i l o

shromáÏdit na jedno místo, v jednom ãase
a v koncentrované podobû díla ãtyfi desítek
pfiedstavitelÛ ãeského moderního umûní pfielo-
mu 19. a 20. století, vãetnû prací bûÏnû uloÏe-
n˘ch za dvefimi soukrom˘ch, vefiejnosti nepfií-
stupn˘ch sbírek. 

Sváry zfiení zdÛrazní vymezená léta jako
vnitfinû se prorÛstající útvar, pln˘ napûtí a stfie-
tÛ. Do tûsného sousedství vstoupí práce, jeÏ by
se za jin˘ch okolností vedle sebe neobjevily.

Náv‰tûvník v˘stavy tak pronikne do mimofiád-
nû plastického a jedineãného odkazu ãeské v˘-
tvarné kultury, jejíÏ v˘znam pfiesáhl hranice teh-
dej‰ího Rakousko-Uherska.

Podle fieditele Galerie v˘tvarného umûní
v Ostravû Jifiího JÛzy je tato v˘stavní akce nej-
nároãnûj‰ím a nejrozsáhlej‰ím projektem v his-
torii GVUO, na nûmÏ se spolupracovalo s pûti
desítkami institucí a soukrom˘mi sbûrateli.
„K nejv˘znamnûj‰ím pracím z privátních sbírek
patfií Dvojník Bohumila Kubi‰ty (1911). K vidûní
ale jsou také bûÏnû nevystavované kresby
Aloise Bílka. Vrcholem v˘stavy je pak zcela jis-
tû panoramatick˘ obraz Antonína Slavíãka
Praha od Ládví (1908), kter˘ je ukázkou autoro-
va pojetí impresionismu. Umûlecká hodnota vy-
stavovan˘ch dûl je nevyãíslitelná, teoretická se
pohybuje kolem ãtyfi miliard korun,“ prozradil Jifií
JÛza. 

Ostrava se stala místem konání jedineãné v˘-
stavy díky tomu, Ïe má kvalitní sbírkov˘ fond

moderního ãeského umûní – ãítá 4 000 dûl.
„Díky tomu jsme se také rozhodli jako sponzor
vstoupit do dûní v krajské galerii. Ostravské
publikum si zaslouÏí b˘t odmûnûno kulturní ak-
cí evropského formátu. A ten tato v˘stava roz-
hodnû má,“ doplnil generální fieditel spoleãnosti
Vítkovice Holding Jan Svûtlík, která na uspofiá-
dání akce v˘raznû finanãnû pfiispûla.

Souhrnnû lze fiíci, Ïe dosud nejvût‰í v˘stava
ãeského moderního umûní je pfiehlídkou tuzem-
ského impresionismu a symbolismu, dekaden-
ce a expresionismu, kubismu a civilismu pfielo-
mu 19. a 20. století. I laické vefiejnosti jsou zná-
má jména jako Antonín Slavíãek, Bohumil
Kubi‰ta, Václav ·pála, Josef âapek ãi Jan
Zrzav˘. Neprávem v‰ak dosud nebyli dostateã-
nû popularizováni Eugen von Kahler, Wenzel
Hablik, August Brömse a Jan Autengruber. Pfii-
tom napfi.
âerno‰ka
( 1 9 1 1 )
E u g e n a
von Kah-
lera je jed-
nou z per-
liãek v˘-
stavy. 

·iroké-
mu publi-
ku by po-
dle odbor-
níkÛ mo-
hla vedle
z m í n û -
n˘ch obra-
zÛ uãarovat také ‰ance seznámit se s pfiíprav-
n˘mi studiemi a definitivním obrazem Pískafii na
Seinû (1907) od zakladatele abstraktního malífi-
ství Franti‰ka Kupky, kter˘ dlouhou dobu vlast-
nil prezident Edvard Bene‰. 

Vzhledem k vystaven˘m unikátÛm je vstupné
více neÏ pfiijatelné! Normální vstupenka stojí
100 Kã, zlevnûná (dÛchodci, dûti a mládeÏ do
18 let, studenti a drÏitelé prÛkazÛ ISIC, ITIC,
GO 26, ZTP, KPVU, âSOP) pfiijde jen na 20 Kã,
hromadné náv‰tûvy ‰kol zaplatí na osobu 10
Kã, skupiny nad 10 osob 70 Kã, rodinné vstup-
né stojí 100 Kã. 

Vedle toho se galerie snaÏí zpfiístupnit v˘tvar-
né umûní ‰iroké vefiejnosti i jinak – od fiíjna
umoÏÀuje kaÏdou stfiedu voln˘ vstup. (fu)

V˘stavní sály otevfieny: úter˘ – sobota od
10.00 do 13.00 a od 13.30 do 18.00 hodin.

Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû –
DÛm umûní, Jureãkova 9, Ostrava 1
Tel.: 596 112 566

Marian Me‰ko – obrazy

Do 11. února pfiedstavuje Galerie Magna dí-
la slovenského umûlce Mariana Me‰ka (1945). 

Malífi a pedagog Ïije a pracuje v Bratislavû.
Samostatnû vystavuje od roku 1971, do roku
1989 v‰ak programovû odmítá úãast na jakéko-
liv oficiální v˘stavû. Nyní pÛsobí jako pedagog. 

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

Moravská krajina 

15. ledna skonãí v Galerii S v˘stava olejÛ
Jana Hladkého. 

Autor se v˘tvarné tvorbû vûnuje od dûtství,
pfiestoÏe nakonec vystudoval úplnû jiné, neÏ v˘-
tvarné, obory. Cítí se b˘t realistick˘m tvÛrcem
a maluje jen to, co osloví jeho srdce…

Galerie S, NádraÏní 104, Moravská Ostrava
Tel.: 596 124 812

Helga Bergerová

AÏ do konce ledna vystavuje Galerie Thá-
lie díla Helgy Bergerové. Umûlkynû nikdy ne-
byla v Ïádné organizaci ani umûlecké skupinû.
Je sama sebou – maluje, sochafií a kreslí.
Kromû své tvorby zasvûtila svÛj Ïivot divadlu,
ve kterém temnou scénu oÏivuje barevn˘mi re-
flektory. Malovala v polovinû Evropy, kterou
procestovala a její obrazy jsou v‰ude tam, kde
byla. A dokonce i v USA, kde je‰tû nebyla…

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

Posledního setkání jubilantÛ (pfiinesli
jsme o nûm informaci v prosincovém Cent-
ru) se zúãastnil i Jan Vala, jehoÏ otec je au-
torem jedné z nejhezãích písní o na‰em
mûstû. Pfiiná‰íme historii jejího vzniku.

Jmenuje se Ostravûnka a poprvé zaznûla
pfied Vánocemi roku 1941 v koncentraãním tá-
bofie Oranienburgu.  Jejím autorem je zfiejmû
nejznámûj‰í pfiedváleãn˘ moravskoostravsk˘ vi-
nárník a písniãkáfi Jan Vala. Je to smutná vá-
noãní píseÀ plná stesku. Je tak populární, Ïe se
dostala i do repertoáru zvonkÛ ve vûÏi staré
radnice na Masarykovû námûstí.

Jan Vala byl známou ostravskou postavou
konce tfiicát˘ch let minulého století. Na NádraÏ-
ní ulici provozoval známou Jugoslávskou vinár-
nu (existuje dodnes), coÏ byl tehdy prvotfiídní
podnik. V nûm se scházeli umûlci, z hercÛ
a zpûvákÛ namátkou (kdyÏ hráli v Ostravû)
Hana Vítová, Ljuba Hermanová, Zora Rozsypa-
lová, pozdûji Josef Kobr, Lubomír Toko‰, Jára
Pospí‰il, Jaroslav Vojta, Ivo Îídek ãi Beno
Blachut. Z malífiÛ tfieba Josef Dobe‰, Jan

Slavíãek, Helena Salichová, Valentin DrÏkovic,
Oldfiich Lasák, Vilém Wünsche, Otakar Kubín.
Pfiicházely i dal‰í intelektuální veliãiny, napfiíklad
Vojtûch Martínek, znám˘ ostravsk˘ profesor
Leopold Vrla, Fran Smûja a dal‰í.

Syn Jan Vala vzpomíná: „Jednou si tatínek dû-
lal z Hitlera legraci tak, Ïe si dal pod nos hfieben
a zvedl ruku k nacistickému pozdravu. Gestapo
ho odvedlo 4. záfií 1939 a skonãil v Oranienbur-
gu, poboãce koncentraãního tábora Sachsenhau-
sen. Bylo tam více OstravanÛ, tfieba profesor Ru-
dolf Tlapák (nûkdej‰í fieditel Matiãního gymnázia),
doktor Houdek, ostravsk˘ malífi a ‰tamgast z vi-
nárny Josef Dobe‰, redaktor Karel Fiala, Josef
Pekárek. Mezi spoluvûzni byl i malífi Josef âapek,
pozdûj‰í prezident Antonín Zápotock˘ a dal‰í.“

Jan Vala získal v koncentráku kytaru tak, Ïe
mu ji tûsnû pfied popravou vûnoval jeden fran-
couzsk˘ student. Na ní pak hrával pro vûznû
ãeské i moravské lidovky, ale i písniãky, které
sám sloÏil. Napfiíklad KdyÏ je ve ·tramberku
pouÈ. To uÏ jen vzpomínal na dobu, kdy ho List
paní a dívek nazval moravsk˘m Chevalierem. 

KdyÏ Jan Vala sloÏil Ostravûnku a zahrál ji na
darované kytafie, stala se okamÏitû nejpopulár-
nûj‰í písní lágru. Dokonce nûmeãtí stráÏci se
doÏadovali, aby se zpívala „Ostrolenka“. Oblíbili
si ji Dánové, Norové i Francouzi.

V polovinû ãervna 1945 se Jan Vala vrátil do
Ostravy a znovu otevfiel Jugoslávskou vinárnu.
Ostravûnka se v ní pak zpívala a rÛzní muzikanti
si ji opisovali. Hodnû se hrála díky Tomá‰i
Hanãlovi v Ostravském rozhlase. (na)

Ostravûnku hraje
zvonkohra na Staré radnici

V roce 1945 namaloval ostravsk˘ malífi a ValÛv pfiítel Josef Dobe‰ obraz chvíle, kdy na pochodu
smrti najednou oranienbur‰tí vûzni zjistili, Ïe stráÏe uprchly a oni jsou svobodní. Ústfiední postavou
na obraze je Honza Vala se svou kytarou, jak hraje a zpívá. Z dal‰ích osobností je na obraze
pozdûj‰í prezident republiky Antonín Zápotock˘. Kritici Dobe‰ovi vyãítali nejen nepfiíli‰ pfiesvûdãivé
umûlecké ztvárnûní, ale i velmi nepravdûpodobné reálie. Termín pochod smrti se na obrazu jeví
spí‰e jako piknik.

Václav ·pála, autoportrét.

Bohumil Kubi‰ta, Dvojník.
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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 Atlantik
âs. legií 7, Ostrava, tel.: 599 527 110

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

12. 1. v 18.00 hod. Shakespearovy Slavné
dialogy. Divadelní pfiedstavení souboru A stu-
dio pfii klubu Atlantik.

13. 1. v 18.00 hod. Tanzanie – Kilimanjaro
– stfiecha Afriky. V˘stup na Mt. Meru a Uhuru
Peak – nejvy‰‰í hory Afriky, setkání s Masaji,
putování za zvífiaty do n. p. Serengeti, Ngoro-
-Ngoro, Lake Manyara, Amboseli a Tsavo. Ces-
topisná pfiedná‰ka Libora Bednáfie ve spoluprá-
ci s CK Adventura.

14. 1. v 17.00 hod. Od na‰ich nejmen‰ích
aÏ po studenty. VernisáÏ v˘stavy ÏákÛ ZU·
Edvarda Randa ve Slezské Ostravû.

15. 1. v 18.00 hod. Libor Bednáfi – Z Pekin-
gu Tibetem a Nepálem do Indie. Z Pekingu do
Xi-anu („Hlinûná armáda“), Chengdu (chovná
stanice pandy velké), Lhasy – hlavní mûsto
Tibetu (Potála – sídlo Dalajlámy, nejposvátnûj‰í
chrám DÏokhank), náhorními planinami tajem-
ného Tibetu s vyhlídkou na M. Everest pfies nej-
vy‰‰í sedla svûta do hlavního mûsta Nepálu
Kathmándú. Letecky do Váránasí (nejposvát-
nûj‰í mûsto hinduistÛ), prohlídka nejkrásnûj‰í
stavby svûta Thaj Mahal v Agfie a muslimské
památky v Dillí. Cestopisná pfiedná‰ka Libora
Bednáfie ve spolupráci s CK China Tours.

16. 1. v 19.00 hod. Buddhismus v moder-
ním svûtû. Pfiedná‰ka uãitelky Petry Jaro‰ové.

19. 1. v 18.00 hod. Shakespearovy Slavné
dialogy. Divadelní pfiedstavení souboru A stu-
dio pfii klubu Atlantik.

20. 1. v 18.00 hod. Otevfiená radnice
Moravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné
setkávání obãanÛ s vedením radnice. Téma:
bezpeãnostní situace v centru Ostravy.

21. 1. v 18.45 hod. Kouzlo pohybu s Miss
Cosmetic. Bfii‰ní tance, relaxace.

22. 1. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch na téma: V˘tvarné umûní
je také i pro dfiíve narozené.

22. 1. v 18.00 hod. Mexiko, Guatemala – ze-
mû AztékÛ a MayÛ. Mexico City – jedno z nej-
vût‰ích svûtov˘ch velkomûst, pyramidy v Tule
a Tehotihuacanu, nejvy‰‰í hora Mexika – Citlate-
petl (P. Orizaba), olmécká kultura, mayská mûs-
ta na Yucatanu (Chitzen Itzá, Palenque, Uxmal,
Coba), pfiekrásné pobfieÏí Karibiku, Guatemala –
ãlunem po fiece Usumacintû do Tikalu, Living-
stone – garifunská kultura, Lago Atitlán, Antigua
mûsto mezi sopkami, vodopády v Chiapasu.

28. 1. v 18.00 hod. Kouzlo pohybu s Miss
Cosmetic. Bfii‰ní tance, relaxace.

29. 1. v 18.00 hod. Korsika. Kalisté, zname-
ná „Nejkrásnûj‰í“ neboli „Toulky po Korsice“.
Cestopisná pfiedná‰ka Ivo Petra.

31. 1. v 19.00 hod. Klub Parník. Národní
a „mezinárodní“ improvizaãní show. Vy-
stoupí OstruÏiny, Praliny a asi Francouzi.

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

www.klubparnik.cz, www.ckv-ostrava.cz 
Pfiedprodej po–pá 10–17 hod. Rezervace 

vstupenek on-line. Zaãátky pofiadÛ 
ve 20.00 hod., pokud není uvedeno jinak.

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

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Kowolowski: Simulakrum

Vedoucí ateliéru malby na ostravské Fakultû
umûní se vûnuje malbû, performanci, instalaci,
videu a kurátorské i kritické ãinnosti. V˘stava
bude zahrnovat obrazy, doplnûné instalací a vi-
deoprojekcí z posledního roku. Projekt bude
koncepãnû poodhalovat otázky simulací a simu-
lákra, vztahÛ v globalizovaném svûtû, jak to po-
jmenoval francouzsk˘ filosof Baudrillard. V˘-
stavní síÀ 8. 1.–13. 2. 2009.

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

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

Zaãátky pfiedstavení v 19.00 hodin.

Pro dûti v sobotu a nedûli v 16.00 hod.
pro seniory v 15.00 hod. 

(pokud není uvedeno jinak).

5.–6. 1. Dvanáct (Rusko 2007)
7.–9. 1. Umírající zvífie (USA 2008)
10.–12. 1. Sestra (âesko 2008)
13. 1. Filmov˘ klub. Velké ticho (Nûmecko,

Francie, ·v˘carsko 2005) Pozor zaãínáme
v 18.00 hodin!!

14.–16. 1. Fígle (Polsko 2007)
17.–19. 1. Nestyda (âesko 2008)
20. 1. Filmov˘ klub. Poustevna, das ist Pa-

radies! (âesko 2007)
21.–23. 1. Mamma Mia! (VB, USA 2008)
24.–26. 1. Tokio! (JiÏní Korea, Japonsko,

Francie, Nûmecko 2008)
27. 1. Filmov˘ klub. âas umírat (Polsko

2007)
28.–30. 1. Králova pfiízeÀ (Velká Británie

2008)
31. 1.–1. 2. Vicky Kristina Barcelona (USA,

·panûlsko 2008)

PRO DùTI
10.–11. 1. Madagaskar 2 (USA)
17.–18. 1. (Ne)‰Èastnû aÏ na vûky (Nûmec-

ko) 
24.–25. 1. DobrodruÏství Robinsona Cru-

soe, námofiníka z Yorku (âeskoslovensko)
31. 1.–1. 2. âarovné lyÏe (âeskoslovensko)

KINO SENIOR
8. 1. v 15.00 hod. Umírající zvífie (USA

2008)
15. 1. v 15.00 hod. Fígle (Polsko 2007)
22. 1. v 15.00 hod. Mamma Mia! (VB, USA

2008)
29. 1. v 15.00 hod. Králova pfiízeÀ (Velká

Británie 2008)

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

Hvûzdice zdobí vstup 
do pû‰í zóny

Novou dominantou vstupu do centrální
mûstské pû‰í zóny na spojnici ulic Reální
a Po‰tovní je od 9. prosince bronzová plas-
tika s názvem Hvûzdice. Jejím autorem je
akademick˘ sochafi âestmír Su‰ka, jeden ze
zakladatelÛ slavné v˘tvarné skupiny Tvrdo-
hlaví. 

Hvûzdice vysoká 135 cm spoãívá na Ïelezo-
betonovém základu, k nûmuÏ je pfiichycena
ocelov˘mi trny. Spolu s dal‰ími objekty moder-
ního umûní, k nimÏ patfií v centru Ostravy napfi.
Socha pro Ostravu k novému tisíciletí v Husovû
sadu autora Mariuse Kotrby nebo plastika Úsvit,
kterou vytvofiil ze skla, laminátu a kovu pfied
Domem umûní Luká‰ Rittstein, je v˘razn˘m oÏi-
vením vefiejn˘ch prostranství na‰eho obvodu. 

âestmír Su‰ka umístí v Ostravû také dal‰í ze
sv˘ch plastik – námûstí Dr. Brauna ve Svinovû
zdobí dva metry dlouhá bronzová JeÏovka.
Autor v posledních letech proslul prací s ne-
v‰edními nástroji i materiály – velk˘ ohlas si zís-
kala napfi. jeho v˘stava v tovární hale praÏské-
ho Karlína, kde pfiedstavil staré pivovarnické
cisterny, do nichÏ vyfiezával rÛznorodé vzory
autogenem a plazmovou pilou. 

Kulturní zafiízení
Gama

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

7. 1. v 9.00 a 11.00 hod. Máte problém?
Jen klid! Malovaná poradna ilustrátora Adolfa
Dudka. MIMO

7. a 14. 1. v 9.30 a 10.15 hod. …a co bude
dál? Díl tfietí: Stfiedovûk. Hrady, rytífii a ãest.

7., 14. a 21. 1. v 15.00 hod. Sport v akci!
Turnaje v ping-pongu pro holky a kluky.

8. a 9. 1. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.
Holãiãí pohybové studio. MIMO

13. 1. v 8.00 a 10.30 hod. Internetová kri-
minalita. Forma propagace fa‰izmu, po‰kozo-
vání webov˘ch stránek, vydírání.

15. a 16. 1. v 9.00 a 10.45 hod. Haudujudu,
kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í. MIMO

20. 1. v 8.00 a 10.00 hod. Neonacismus.
Kofieny a vznik, ideologie, nadvláda rasy.

21. 1. v 9.00 a 10.30 hod. Ptáãkové v zimû.
Daleké cesty anebo pfiezimování?

27. 1. v 9.00 a 10.30 hod. Holocaust. Útlak
Ïidovského obyvatelstva, koncentraãní tábory,
vyhlazovací tábory smrti.

29. 1. v 9.00 a 10.00 hod. Doktorská po-
hádka. Zdalipak se doktorÛm podafií léãit?

30. 1. v 10.00 hod. Barevná vysvûdãení.
Známkování v malování.

V˘stava – AVE ART – RoÏnovské momenty.

Pofiádáme kurzy pro dûti a dospûlé:
Jazykové – angliãtina.
Hudební – kytara, flétna, keyboard.
Pohybové – bfii‰ní tance, zdravotní cviãení.

14. 1. Sunny Flower. Koncert.
15. 1. The Gizd Q. Jazz.
16. 1. Moribundus. Blues.
21. 1. v 19.00 hod. Johanky z parku + Pfie-

stupn˘ rock. Dvojkoncert ostravsk˘ch kapel.
22. 1. Combo Zby‰ka Brzusky. Swing.
23. 1. Joe After Trio. Jazz.
26. 1. v 19.00 hod. LR Cosmetic Big Band.

Swing.
27. 1. 70 flákÛ Richarda Kroczka st. Vy-

stoupí: Vûra ·pinarová s kapelou Adama Pavlí-
ka, Ruda Bfiezina, Pepa Streichl, Buty.

28. 1. v 18.00 hod. Koncert pro bílou holu-
bici. Vzpomínkov˘ veãer na písniãkáfiku Nikol
Kantorovou, pofiádá Múzická ‰kola Ostrava-
-Mariánské Hory.

29. 1. Drive Wave. Jazz.
30. 1. Boris Band Combination. Jazz.

31. 1. v 19.00 hod. Národní a „meziná-
rodní“ improvizaãní show. Vystoupí Ostru-
Ïiny, Praliny a asi Francouzi. Pofiádá klub
Atlantik.

1. Do prohlíÏeãe napi‰te na‰i adresu www.moap.cz

Na úvodní stránce najdete: 1. CZECH POINT – kliknûte zde.

2. Zpravodaj CENTRUM v obrazové podobû PDF – kliknûte zde.

3. Aktuality – Aktuální informace z Moravské Ostravy a Pfiívozu
vãetnû fotografií – kliknûte zde. 

V Klubu Parník, Minikino kavárnû a Klubu Atlantik je bezplatné pfiipojení wi-fi (pfiineste si no-
tebook s sebou a mÛÏete surfovat po internetu. Pfiestûhujte si svou kanceláfi!)

âtenáfii Knihovny mûsta Ostravy mají moÏnost bezplatného pouÏití internetu v ãítárnû –
28. fiíjna 289/2, po–so, a v poboãce na námûstí sv. âecha 474/7 v Pfiívoze, po, út, ãt, pá.
Nezaregistrovaní ãtenáfii zaplatí za libovolnû dlouhé pfiipojení pouze 10 Kã.

www.moap.cz

Pfiehled rubrik


