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Koncerty
Komorní hudba

 
V rámci VIII. cyklu komorních koncertů se 

11. února od 19 hodin ve Studiu 1 Českého 

rozhlasu Ostrava představí Trio Folarte. 

Trio Folarte bylo založeno v roce 2003. Jeho 
členové (Ďusi Burmeč – kytara, Anna Slezáková 
– kytara, zpěv, Vlastimil Flajšinger – kytara, 
Anna Slezáková – Miková – recitace) se poprvé 
sešli v souboru Moravia Guitar Consort, který 
se zaměřoval na interpretaci renesanční a ba-
rokní hudby. Nyní ovšem hrají především hudbu 
soudobou. V roce 2005 bylo Trio Folarte na zá-
kladě nahrávky vybráno k účasti v závěrečných 
kolech mezinárodní soutěže komorní hudby 
v Osace v Japonsku a v roce 2006 získalo 
1. cenu v mezinárodní kytarové soutěži v italské 
Gorizii. Úspěšně koncertuje na mezinárodní 
scéně kytarové i komorní hudby.

Program koncertu: C. Gagnon / L. Caroll, 
P. Bellinati, P. Hindemith, E. Satie, A. Piazzolla, 
M. D. Pujol.

Český rozhlas

Dr. Šmerala 2, Moravská Ostrava

Tel.: 596 203 111

Latinskoamerické rytmy

Třináctičlenná sestava hudebníků Carisma 

– música latina tvoří největší latino orchestr, 

navštěvující Evropu. V Domě kultury města 

Ostravy vystoupí 9. února v 19.00 hod.

 Kapela nabízí široké spektrum latinské muzi-
ky jak v tradičním provedení, tak s příměsí jaz-
zu, funku, rapu a dalších moderních stylů. 
Oblíbené písně Glorie Estefan, Marcely Morelo 
a dalších latinskoamerických hvězdných inter-
pretek jsou v podání zpěvaček Tandy či Taymit 
výjimečným zážitkem. Příjemný a tempera-
mentní zvuk skupiny je podporován vřelou at-
mosférou, kterou dotvářejí všichni muzikanti. 

DKMO, 28. října 127, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, 597 489 399

www.dkmoas.cz

Janáčkova filharmonie 

hostuje v USA

Janáčkova filharmonie Ostrava letos 

vstoupila do jubilejní 55. hudební sezony. 

Po svém vzniku 1. ledna 1954 se brzy zařadi-
la mezi přední česká symfonická tělesa a dnes 
sklízí zasloužený obdiv publika na domácí hu-
dební scéně i v zahraničí. Začátek „narozenino-
vého“ roku, který Janáčkova filharmonie zaháji-
la novoročním koncertem 9. ledna, se ponese 
ve znamení zahraničního turné do Spojených 
států amerických.

Na pětitýdenní turné do USA odcestovala 
Janáčkova filharmonie 22. ledna. V jeho průbě-
hu bude reprezentovat Ostravu a českou hu-
dební kulturu na 19 koncertech v 19 městech 
východního i západního pobřeží. Program kon-
certů a jejich dramaturgii připravil šéfdirigent 
Janáčkovy filharmonie Theodore Kuchar, který 
v této funkci v Ostravě působí již 4. koncertní 
sezonu. Základním pilířem koncertů budou 
v různých kombinacích díla českých hudebních 
skladatelů Bedřicha Smetany a Antonína Dvo-
řá ka, a to výběr ze symfonických básní Sme ta-
nova cyklu Má vlast, výběr z Dvořákových Slo-
vanských tanců a jeho symfonie č. 6, 8 a 9 – 
Novosvětská. Právě tato symfonie vznikla v do-
bě skladatelova pobytu ve Spojených státech 

Divadlo
Divadelní komedie

Do „kuchyně, ve které se chystá slavnostní 

premiéra“, nahlíží nejúspěšnější hra finského 

dramatika Bengta Ahlforse, kterou v premié-

rovém představení uvedlo 31. ledna Divadlo 

Antonína Dvořáka. 

Prostředí divadelního zákulisí, v němž se ko-
medie odehrává, přináší řadu vtipných, až bi-
zarních situací, ale ukazuje také pomíjivost he-
recké profese.

Bengt Ahlfors, píšící švédsky, je autorem asi 
třiceti her. V divadle si sám vyzkoušel nejrůzněj-
ší role – pracoval jako kritik, režisér, šéf divadla 
a příležitostně i jako scénograf či herec. 
Celosvětové uznání ale získal především díky 
svým inteligentním komediím. Divadelní kome-
dii, která je jeho vyznáním lásky k divadlu, 
v České republice poprvé uvedlo Divadlo na 
Vinohradech v roce 1999, Česká televize poz-
ději odvysílala úspěšný záznam slovenského 
nastudování bratislavského Národního divadla. 

Ostravskou inscenaci Divadelní komedie na-
studoval stálý host činohry NDM, slovenský re-
žisér Peter Gábor. Ve scéně Davida Baziky 
a v kostýmech Kataríny Holkové se vám před-
staví Anna Cónová v alternaci s Apolenou 
Veldovou j. h. (Matylda – režisérka), Veronika 
Forejtová (Linda Molinová – herečka), Marie 
Logojdová (Paní Jansonová), Lada Bělašková 
(Lotta – herečka), Vladimír Čapka (Inspicient), 
František Strnad (Perr – herec), Vladimír Polák 
(Harry – herec) a Petr Houska (Bengt – autor). 

1. repríza 1. 2. v 17.00 hodin. 

Další představení: 4. 2., 10. 2., 24. 2. – vždy 

v 19.00 hodin.

Divadlo Antonína Dvořáka

Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava

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

Kdo se bojí... v Aréně

Kdo se bojí Virginie Woolfové? je slavný 

di vadelní i filmový titul od Edwarda Albeeho. 

Dnešní šedesátníci si jistě vzpomenou na 
stejnojmenný film s hvězdným párem Liz Taylo ro-
vou a Richardem Burtonem, ale srovnání se bát 
nemusí, protože hostující polský režisér André 
Hübner-Ochodlo tvrdí, že jde o tak rozsáhlý dra-
matický text, v němž je třeba škrtat, takže ne vše, 
co bylo ve filmu, se hraje i v divadle. 

Název hry nijak nesouvisí s anglickou spiso-
vatelkou téhož jména, ale s písničkou, kterou 
kdysi zpívala Barbara Streisandová, (česky Kdo 
se bojí starého zlého vlka). Albeeho drama pat-
ří podle režiséra Hübnera-Ochodlo k nejvý-
znamnějším textům posledního půlstoletí a her-
ci Arény se podle něho nacházejí přesně v tom 
okamžiku, kdy jsou pro inscenaci v optimálním 
uměleckém i životním rozpoložení. 

Hra měla premiéru 24. ledna a zůstane v re-
pertoáru po celou letošní sezonu. Jde již o dru-
hou lednovou premiéru tohoto režiséra v Ko-
mor ní scéně Aréna. Tou první byla hra Samuela 
Becketta Šťastné dny, kterou její autor, jeden ze 
zakladatelů absurdního divadla, napsal v roce 
1961. Ochodlo, který je i šansoniérem, je v Os-
tra vě jako doma, nedávno režíroval u „Bez ručů“ 
inscenaci Prolomit vlny. K hudbě pro Kdo se 
bojí… si přizval svého krajana Adama Zu chow-
ského, roli Marty hraje Alena Sasínová-Po lar-
czyk, Jiřího Kostas Zer da loglu, Drahušku Tereza 
Dočkalová a Nicka Albert Čuba. 

Další představení: 1. 2. a 24. 2., vždy 

v 18.30 hod. a 25. 2. ve 14 hod. v rámci festi-

valu OST-RA-VAR. (va)

Komorní scéna Aréna

28. října 2, Moravská Ostrava

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

Čechov v sukních

Tak bývá, s poněkud bulvárním nádechem, 

označována ruská dramatička Olja Mu chi-

nová, jejíž hru Táňa, Táňa, uvedlo 23. ledna 

v premiéře Divadlo Petra Bezruče. 

Českému divákovi není tato tragikomedie 
zcela neznámá, v Divadle na zábradlí ji režíro-
val J. A Pitínský už v roce 1997, ostravskou in-
scenaci režíruje Da niel Špinar, jehož domov-
skou scénou je Divadlo na Vinohradech. Je to 
hra o lásce, o podobách milostného vztahu me-
zi věkově i názorově odlišnými dvojicemi. 

Foto: Roman Polášek

Čtyři protagonisté inscenace dramatu Kdo se bojí Virginie Woolfové? v Komorní scéně Aréna: zleva 
Albert Čuba, Kostas Zerdaloglu, Tereza Dočkalová, zády stojí Alena Sasínová-Polarczyk.

Konec je sice čechovovský – postavy si libují, 
jak je všechno u nich pěkné, což opakují až do 
omrzení, ale D. Špinar hru – která je psána jako 
filmový scénář o 12 kapitolách – režíruje ne 
v poklidném, ale ve velmi svižném tempu. Na 
jevišti je stále plno (proti originálnímu textu jsou 
přidány ještě dvě postavy komentátorů) a každý 
– spíše každá dvojice – dělá něco tak odlišné-
ho, že je divák nucen pohledem přeskakovat od 
jednoho k druhému.

Dějištěm hry je smyšlený ruský venkov – ale 
postavy nejsou žádní kolchozníci, ale něco, co 
by se dalo nazvat inteligencí – někdy před 30 
lety a možná už za perestrojky, to když jeden 
z protagonistů si v novinách přečte, že byl povo-
len stánkový prodej. 

V programu Daniel Špinar hru – i svoje pojetí 
– charakterizuje následovně: „Divoká jízda 
s gramofonem, obscénní pojídání pomeranče, 
šampaňské tekoucí po holém těle, střepy rozbi-
tého nádobí, smích a láska láska láska. Jak je 
pěkně…“ atd. 

Takováto režie i pojetí vyžaduje od herců 
maximum – a protože jsme měli to štěstí vidět 
jednu z posledních zkoušek, režisér své herce 
nikterak nešetřil a výsledek je vidět. Měli by to 
ocenit i diváci. 

Další představení: 5. 2., 10. 2., 19. 2., vždy 

v 18.00 hod. (va) 

 

Foto: Tomáš Ruta

Táňa – Sylvie Krupanská (vpravo), Dívka – 
Te re za Vilišová v inscenaci u Bezručů. 

amerických, kde Dvořák působil v letech 1892 
až 1895 jako ředitel newyorské konzervatoře.

Své první zahraniční turné uskutečnila 
Janáčkova filharmonie v roce 1958, od té doby 
navštívila opakovaně celou Evropu, dále Spo-
jené státy, Japonsko, Jižní Koreu, Tchaj-wan. 

Ostravské koncerty JFO

Komorní cyklus – Společenský sál DKMO: 

16. února v 19 hodin. Program: L. van Beethoven: 
Romance pro housle a klavír č. 1 G dur, L. van 
Beethoven: Sonáta č. 5 F dur op. 24 „Jarní“, 
A. Skoumal: Variace na cikánskou melodii, 
E. Ysaye: Sonáta č. 3 d moll „Ballade” op. 27, 
E. Ysaye: Poème élégiaque op. 12, P. de 
Sarasate: Fantazie na Bizetovu operu Carmen 
op. 25. Účinkují: Roman Patočka – housle, 
Adam Skoumal – klavír.

Kubínovo kvarteto – Hudební sál JFO: 

17. února v 19 hodin. Program: F. V. Kramář: 
Smyčcový kvartet č. 2 B dur op. 85, W. A. 
Mozart: Hobojový kvartet F dur K 370, A. Dvořák: 
Cypřiše – výběr, B. Martinů: Smyčcový kvartet 
č. 7 „Concerto da camera“ H 314. Spoluúčinkuje 
Barbora Šteflová – hoboj (FU OU).

Velký symfonický cyklus – Společenský 

sál DKMO: 26. a 27. února v 19 hodin. Program: 
L. van Beethoven: Leonora III, předehra, 

S. Rachmaninov: Rapsodie na Paganiniho téma 
pro klavír a orchestr op. 43, A. Dvořák: Symfonie 
č. 6 D dur op. 60. Účinkují: Lukáš Vondráček – 
klavír, Theodore Kuchar – šéfdirigent JFO.

X. reprezentační ples Janáčkovy filharmo-

nie Ostrava – Společenský sál Domu kultury 

města Ostravy: 28. února od 19.30 hodin.
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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 17. 2.      19. 2.

Chelčického 10  10 1+2 68,20 m2  30 690 Kč 9.00       13.00

Chelčického 12  4 1+2 76,12 m2  34 254 Kč 9.30       13.30

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 25. 2. 2009 do podatelny městského obvodu 
(Nová radnice, první poschodí vpravo, dveře č. 142),

-  podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z předchozích výběrových řízení (jsou uvedeny na rubu při-
hlášky).

Více informací podá:

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

Výstavy

Dětem
Pohádkový karneval s Hopsalínem: karne-

valový rej masek s diskotékou a soutěžemi za-
číná 1. února v 10 hodin ve společenském 
sále Domu kultury města Ostravy. 

DKMO, 28. října 127, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, 597 489 399

www.dkmoas.cz

Pinokio: Příhody dřevěného panáčka s dlou-
hým nosem Pinokia, jehož největší touhou bylo 
stát se opravdovým klukem, můžete v únoru 
shlédnout hned ve dvou inscenacích:

1. února v 10 a v 15 hodin v ostravském 
Divadle loutek, kde dobrodružství dřevěného 
hrdiny na jeho cestě za poznáním režírovala 
Irena Křehlíková. Poslední únorový den 28. 2. 

v 15 hodin se můžete vypravit na stejnojmenné 
představení Divadla AHA! Praha do Domu kul-

tury města Ostravy.

Divadlo loutek, Pivovarská 15, Ostrava 1

Tel.: 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz

První večeře páně 1929. Velkoformátové fotografie, které spojuje myšlenka dvou nejsamozřej-

mějších věcí na světě – narození a smrti a vším mezi tím, vystavuje v Ostravském muzeu od 

26. 2. do 5. 4. Jaroslav Malík. Autor pocházející z Jeseníku, absolvent Institutu tvůrčí fotografie 

FPF Slezské univerzity v Opavě, má za sebou poměrně rozsáhlé fotografické dílo i pedagogic-

kou činnost. Od roku 1999 vyučuje fotografii na Střední umělecké škole v Ostravě. 
Jaroslav Malík se věnuje především výtvarné fotografii. U zrodu děl, která jsou prezentována 

v Ostravském muzeu, stála krabice zaprášených skleněných desek kdesi z půdy, desek prvorepub-
likového lékaře patologa, lékaře fotoamatéra. Neumělý technický projev, obrázky poškrábané, potr-
hané, částečně vymazané, často nečitelné, rodina a přátelé, kolegové i pacienti, pitevna, krajina, 
svátky i všední dny, radost z narození dítěte, pózy před stiskem velkoformátového přístroje, patolo-
gické studie, chladný profesionální režim u pitevního stolu… to vše jako výraz všednosti a banality, 
grotesky i dramatu, sentimentu a absurdity, avšak také poezie a neuvěřitelné krásy. „Nález“ zpodob-
nil autor k obrazu svému, příběhy zachycené na původních záběrech dokončil, převyprávěl či para-
frázoval, avšak se silnou pokorou k zanechané prvotní formě. Obrazy, které vyvstaly ze skleněných 
desek, opatrně překračují jemnou, až neznatelnou hranici mezi fikcí a skutečností. 

Ostravské muzeum

Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava, tel.: 596 123 760, www.ostrmuz.cz

GALERIE MAGNA 

7. 1.–11. 2.: Marian Meško – obrazy

18. 2.–25. 3.: Vladimír Kordoš – retrospekti-

va. Vladimír Kordoš (*1945) studoval na Vysoké 
škole výtvarných umění v Bratislavě (ateliér skla 
v architektuře, doc. V. Cigler, 1964 až 1971). 
Člen skupiny Avance-Retard. Věnuje se komorní 
malbě, grafice, koláži, výtvarným řešením v ar-
chitektuře, užitému umění, instalacím a fotogra-
fiím. Žije v Bratislavě. Na výstavě bude prezen-
tován průřezem své tvorby s důrazem na projek-
ce body-artu a instalací (projekce DVD).

OSTRAVSKÉ MUZEUM

17. 12. 2008–22. 2. 2009: A. V. Lebeda, neko-
runovaný král českých puškařů – Historie puš-

kařské firmy Lebeda.

GALERIE BUDOUCNOST

4. 2.–2. 3.: Jaroslav Raška – Pole, louky, 

květiny. Fotografie. Jaroslav Raška (*1936) 
pracoval jako pedagog na katedře tělesné vý-
chovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 
Fotografováním se začal více zabývat v roce 
1998. Jeho zaměřením jsou krajiny, přírodní 
detaily a zátiší. 

GALERIE 7

20. 1.–20. 2.: Miloslav Kubeš – Člověče, 

kdo jsi? Fotografie. Může být spojována filoso-
fie s fotografií? Černobílé dokumentární práce 
z šedesátých let dvacátého století.

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

3. 2.–27. 2.:   Galerie Gaudeamus: Mgr. Dra-

ho slava Džilizová – Ohlédnutí. Kresba, mal-
ba, tapiserie.

23. 2.:  Vestibul: Všechny děti jsou naše, i ty 

které se nám nenarodily – černobílé fotografie 
autorky Marty Stodůlkové zachycují běžné situ-
ace ze života pěstounských rodin.

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL

Autorská výstavní síň
8. 1.–18. 2.: Josef Šmek – obrazy, sochy. 

Známý ostravský autor, jemuž učaroval umělec-
ký směr pop art, se představuje na autorské 
výstavě souborem kreseb, soch a obrazů pře-
devším s figurativními náměty známých osob-
ností české i světové umělecké scény (portréty 
B. Polívky, J. Kemra, S. Dalího, Matky Terezy, 
skupiny Rolling Stones, Beatles a dalších).

19. 2.–25. 3.: Abstraktní tvorba – malba. 

Vý  běr z tvorby českých autorů, mezi nimiž ne-
budou chybět autoři z našeho kraje.

Autorská galerie české fotografie
5. 1.–28. 2.: Libor Cabák, Vlasta Krautová 

– Židovské hřbitovy.

IN SIGNUM MEZI MÚZAMI

Ve foyeru Divadla Jiřího Myrona se od 

5. února do 4. března představí sedm umělců 

výtvarné skupiny In Signum.

Lenka Kovalová: Jonathan Livingston Racek 
na jiné planetě. Výtvarnice L. Kovalová je spo-
luzakladatelkou a ředitelkou Školy jógy Karakal. 
Filozofií jógy se inspiruje také ve své tvorbě.

Premiéry
Fialka z Montmartru

Maďarský operetní skladatel Emmerich 

Kálmán je autorem 18 operet, z nichž nejzná-

mější je bezesporu Čardášová princezna. 

Kla sická tříaktová opereta Fialka z Mont-
martru, jejíž premiéru v únoru uvádí Divadlo 
Jiřího Myro na, sice nepatří k těm nejslavnějším, 
ale diváky jistě zaujme melodickou bohatostí 
i dojemným příběhem. Libreto vzniklo na zákla-
dě románu Henri Murgera „Scény ze života bo-
hémy“, který se stal předlohou také pro Pucci ni-
ho operu Bohéma. 

Fialku z Montmartru nastudoval hostující reži-
sér František Laurin, dirigentem je Karel Mlá-
dek.

Premiéra 21. února v 19 hodin, druhá pre-

miéra 22. února v 17. hodin, další představe-

ní 24. února v 19 hodin.

Divadlo Jiřího Myrona

Čsl. legií 12, Moravská Ostrava

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

Výlet na ostrov snů

Známý brněnský výtvarník, ilustrátor a re-

žisér Rostislav Pospíšil napsal pohádku pro 

nejmladší dětské diváky od tří let a výtvarně 

ji naplnil půvabnými originálními obrázky, 

blízkými dětské fantazii. 

Příběh s názvem Výlet na ostrov snů bude 

mít v ostravském Divadle loutek premiéru 

27. února v 17 hodin.

Hlavním hrdinou je obyčejný kluk, se kterým 
má maminka každý večer trochu víc práce, než 
ho přiměje k tomu, aby zalehl pod peřinu a spal. 
Když konečně usne, vstoupí do jeho pokojíku 
tajemný, podivuhodný Pan Sen, který ho pozve 
na dobrodružnou cestu. Postel se v okamžiku 
promění v úžasnou plachetnici. Musí proplout 
kolem ostrovů, na nichž žijí sny zlé a protivné, 
které malého hrdinu uvězní. Ale za pomoci své-
ho průvodce zlé sny přemůže a dopluje na ost-
rov, na němž bydlí jenom sny krásné.

Režisér a zároveň autor výpravy k inscenaci, 
Rostislav Pospíšil, nespolupracuje s Divadlem 
loutek Ostrava poprvé. Loni v říjnu jste v DLO 
mohli vidět roztomilou pohádku Pidínci a modrý 
kocour, kterou napsal a režíroval pro Moravské 
divadlo Olomouc. 

Labutí sen o duši

Libreto k pohybovému představení na mo-

tivy hudby Petra Iljiče Čajkovského napsali 

Věra a Ilja Rackovi podle textu, který zane-

chala jejich dcera Zuzana Racková. 

V režii Ilji Racka a v pohybové spolupráci 
s Te rezou Vejsadovou a Lukášem Leopoldem 
se představí členové občanského sdružení Bílá 
holubice, kteří jsou žáky Múzické školy při Lido-
vé konzervatoři Ostrava-Mariánské Hory, herci 
ostravského Divadla loutek a další herci a ta-
nečníci. Mezi účinkujícími převažují děti a mlá-
dež s pohybovým postižením. 

Premiéra se konala 16. ledna, další před-

stavení 15. února v 17.00 hodin.

Divadlo loutek

Pivovarská 15, Ostrava 1

Tel.: 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz

OST-RA-VAR potřinácté

Festival ostravských činoherních divadel 

letos vstupuje do dalšího ročníku. Od svého 
vzniku jej organizuje Národní divadlo moravsko-
slezské ve spolupráci s ostatními ostravskými 
divadelními scénami – Divadlem Petra Bezruče, 
Komorní scénou Aréna a Divadlem loutek 
Ostrava. Přehlídka jejich tvorby v rámci festivalu 
není primárně určena široké veřejnosti, ale pře-
devším divadelním kritikům, teatrologům a stu-
dentům divadelních škol. Stejně jako v letech 
předchozích bude program zahrnovat několik 
diskuzních seminářů. Festival letos obohatí 
představení studentů 4. ročníku Janáčkovy kon-
zervatoře a gymnázia v Ostravě s názvem 
Kytice (K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík) v režii 
Bedřicha Jansy.

Termín konání festivalu OST-RA-VAR 2009: 

25. února až 1. března.

Program festivalu najdete na plakátech a na 
www.ndm.cz/ostravar.php

V divadle Domu kultury města Ostravy 

můžete navštívit představení mimoostrav-

ských divadelních scén:

1. 2. v 19.30 hod. Blbec k večeři: Komedie 
o tom, že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní 
padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje 
nejlíp“ uvede pražské Divadlo bez Zábradlí. 
V inscenaci se představí např. Václav Vydra, 
Veronika Freimanová / Jana Boušková a další.

11. 2. v 19.00 hod. Teremin: Dejvické diva-
dlo, Praha, nastudovalo příběh člověka, který 
navždy změnil tvář moderní hudby. Hra vychází 
z osudů skutečné postavy, ruského vědce, hu-
debníka, ale také tajného špiona Lva Sergejeviče 
Teremina (1896–1993), muže, o kterém prohlá-
sil Robert Moog, že nebýt jeho, nikdy by nedo-
kázal sestrojit syntezátor. Hrají: Ivan Trojan, 
D. Novotný, M. Myšička, J. Bábek, T. Vilhelmová 
/ Z. Stivínová a další.

Dům kultury města Ostravy

28. října 127, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, 597 489 399

www.dkmoas.cz

Hostující divadla

In Signum je volným sdružením profesionál-
ních výtvarníků v rámci Unie výtvarných umělců 
České republiky. Vznikla v roce 1995 a ze za-
kládajících sedmi členů se rozrostla na deset. 
Ačkoliv jednotliví autoři tvoří různými techni-
kami, zpracovávají různé žánry a náměty, pojí je 
dohromady společný pohled na svět a úlohu 
umění v něm, a jsou si příbuzni také gene-
račně. 

Na výstavě v Galerii Opera Divadla Jiřího 
Myrona chtějí výtvarní umělci „ukázat to, co 
v dnešním světě dokáže pohladit a zviditelnit 
věci i situace pozitivní“. Do své tvorby nechají 
nahlédnout Karol Hercík, Eva Damborská, 
Kateřina Pavlasová, Lenka Kovalová, Danuše 
Markovová, Antonín Gavlas, Václav Návrat.

Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona

Čsl. legií 12, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz
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Výstavní síň 
Sokolská

Sokolská 26, Ostrava, tel.: 596 138 937

www.ckv-ostrava.cz 

Otevřeno pondělí až pátek 10.00–17.00 hod.

Co znamená Mirage?

František Kowolowski (1967), vedoucí atelié-
ru malby na ostravské Fakultě umění, se věnuje 

malbě, performanci, 
instalaci, videu a ku-
rátorské i kritické čin-
nosti. 

Výstava nazvaná 
Mi ra  ge zahrnuje obra-
zy doplněné instalací 
a videoprojekcí z po-
sledního roku. Projekt 
koncepčně poodhalu-
je otázky simulací 
a simulákra, vztahů 
v globalizovaném svě-
tě, jak to pojmenoval 

francouzský filosof Baud rillard. 
Výstavní síň do 13. 2. 

Ruští umělci vystavují 

obrazy i sochy

Autorská dvojice Vasil Artamonov (1980) 
a Alexey Klyuy kov (1983) pochází z Ruska, ale 

oba dlouhodobě 
žijí v ČR. Upo zor-
nili na sebe již 
v řadě samostat-
ných i skupino-
vých výstav u nás 
i v zahraničí. Způ-
sob jejich práce 
má konceptuální 
základy, aniž by 
však rezignovali 
na vizuální strán-
ku díla. Vystaveny 
jsou obrazy, so-

chy, instalace a vi deoprojekce. Kurátorem vý-
stavy je MgA. Fran tišek Kowolowski. 

Výstavní síň 19. 2.–27. 3.

Malované na hedvábí

„Výtvarné činnosti se věnujeme,“ prohlašují 
Eva Vontorová a Irena Egertová, „ve společném 
ateliéru již přes dvacet let a naše tvorba prošla 
několika etapami. Pracovaly jsme s rozličnými 
materiály. Začínaly jsme dřevořezbou a pozvol-
na přešly k výrobkům z kůže. Ex pe ri men to valy 
jsme zejména s barevným zpracováním výrob-

Ve foyeru radnice města Ostravy vystavoval do konce ledna své fotografie horolezec Leopold 
Sulovský. Snímky pořídil v prostředí Himálají, Karakorumu, v Andách, ale i českých horách, a by-
ly prezentovány pod názvem „Hory očima Leopolda Sulovského“. 

Ing. Leopold Sulovský (54) je prvním Čechem, který zdolal Mount Everest (1991), v roce 2007 

byl vedoucím výpravy na K2, 30. ledna 2008 spolu s Josefem Lukášem zdolali alpským stylem 
nejvyšší horu Jižní Ameriky Aconcanquu. Leopold Sulovský je zastupitelem městského obvodu 
MOaP. Vernisáže jeho fotografií se zúčastnili i starosta obvodu ing. Miroslav Svozil a náměstek 
pri mátora města Ostravy pro oblast kultury Mgr. Lubomír Pospíšil.

ků. Textilu a ze-
jména hedvábí se 
však věnujeme 
nejdéle a v sou-
časné době se 
naše tvorba sou-
střeďuje na kom-
binovanou malbu 
právě na hedvábí. 
Používáme u prá-

ce různá media, předevší vosk a barvy na hed-
vábí. Obrazy se dotýkají přírodních témat, za-
měřují se na lidské vztahy a otázky běžného 
života. V současné době navštěvujeme kurzy 
malby v ateliéru Oldřicha Pelikána, protože i tu-
to techniku je třeba stále zdokonalovat. Na ma-
teriálu, jako je hedvábí, je třeba pracovat takřka 
bez oprav. Naši tvorbu můžete zhlédnout na 
výstavách v ostravském regionu, ale i mimo 
něj.“

Výstavní prostory II. NP 23. 1.–27. 2.

Přemožitel Everestu představoval fotografie hor a lidí

Bude mít Viridian Miss?

První v Ostravě a zřejmě i v Česku je spo-

lečnost Viridian, která nabídla kurzy kreslení 

a malby pro ty, kteří se chtějí tomuto koníčku 

věnovat až v důchodovém věku. 

Ale samozřejmě, že mezi frekventanty těchto 
kurzů jsou i lidé mladí – a  krásní. Jednou z nich 
je finalistka soutěže Česká Miss slečna Leona 
Gřešáková (na internetu lze pro tuto milou dí-
venku, jak říká ing. Elen Thiemlová, hlasovat 
pod číslem 4).

Paní Thiemlová 
však neřekla to 
hlavní, že v jejích 
kurzech se připra-
vila L. Gřešáková 
na přijímací zkouš-
ky na pražskou 
Vysokou školu 
umělecko-průmys-
lovou a uspěla. 

Ve Viridianu jsou 
kurzy rozděleny: 
pro začátečníky, 
pokročilé a na úz-
ce specializované 
– figurální kresby, 
kresby aktu, olejo-
malby, sochařské 
techniky, před náš-
ky z dějin umění 
atd. 

Viridian má svou vlastní Večerní galerii VIRI-
DIAN, ve které vystavují jak posluchači kurzů, 
tak i známí umělci. Galerie je otevřena od pon-
dělka do čtvrtka od 15.00 do 19.30 hodin. Po 
celý únor v ní budou vystavovat svá díla poslu-
chači. V lednu se pochlubili svými díly v budově 
úřadu Moravskoslezského kraje. 

V červnu roku 2006 se Viridian zapsal do 
dějin umění svou První mobilní výstavou na 
světě s názvem „Viridian jde mezi vás“, při níž 
autoři se svými díly pochodují v průvodu cent-
rem města. Tato akce je zapsána v české knize 
rekordů! Letos se koná 19. června. 

Viridian, ing. Elen Thiemlová

Střelniční 8, 702 00 Moravská Ostrava

e-mail: info@viridian.cz

tel.: 595 175 121, 608 315 777,  739 093 206

První Vánoční strom republiky v Československu 

se poprvé se rozzářil 13. prosince 1924 na brněnském 

Náměstí svobody. Pojmenoval ho tak spisovatel 

Rudolf Těsnohlídek, který se podobnou vánoční atrak-

cí inspiroval v Dánsku. 

A k tomu, aby ji prosadil, ho přivedl okamžik, kdy o Vá-
nocích roku 1919, spolu se dvěma přáteli, objevil u smrku 
odložené děťátko.

Byla to holčička, kterou se podařilo udržet při životě, 
a byla pojmenována Liduška. Lidušky se ujala ochotně 
jedna brněnská rodina, její schovanka se pak provdala za 
středoškolského profesora a odstěhovala se s ním do 
Prahy. Zemřela tu v roce 1992. Její matku, která byla vy-
pátrána, čekalo pět let těžkého žaláře.

V Ostravě byl postaven první Vánoční strom republiky 
na Masarykově náměstí již v roce 1925. Potvrzuje to his-
torická pohlednice s nápisem: III. Vánoční strom republiky 
sirotkům v M. Ostravě 1927. Kopii pohlednice poslal do 
redakce zpravodaje CENTRUM sběratel z Jihlavy, který 
se o soutěži, kterou jsme pořádali před Vánocemi 2007, 
dozvěděl z inernetu. Informaci o prvním Vánočním stromu 
republiky se nám přitom nepodařilo zjistit v žádných ar-
chivních dokumentech ani v dostupném dobovém tisku.

 (da)

Pohlednice s textem, že jde o třetí Vánoční strom republi-
ky v Ostravě v roce 1927, jednoznačně dokazuje, že prv-
ní Vánoční strom v našem městě byl v roce 1925.

Další svědectví o prvním Vánočním stromu republiky

Librex
2. 2. v 16.30 hod. DOCEO – beseda o mezi-

lidských vztazích – D. A. Červenka.

4. 2. v 17.00 hod. Marie Žochová – Bráška 

a já – křest knihy, beseda a autogramiáda knihu 
pokřtí Aleš Juchelka – známý moderátor oblíbe-
ného televizního pořadu Medúza, ukázky čte 
herečka Alena Sasínová-Polarczyk.

6. 2. v 17.00 

hod. Slavné vi-

ly MSK – 
Jindřich Vybíral, 
ing. arch. Naďa 
G o   r y c z  k o v á . 
Mgr. Mar tin 

Strakoš – bese-
da a autogra-
miáda obrazové 
publikace.

9. 2. v 17.00 

hod. Centrum 

vitality – Kro titelé tuků. Be seda o hubnutí s ro-
zumem – Jiří Ga var.

10. 2. v 16.00 hod. ...a pozdravujte filozofy! 

Výstava o životě a díle Jana Patočky. Vernisáž 
zahájí prof. Jan Sokol – UK Praha. Výstavu 
připravila Akademie věd ČR (Centrum pro teo-
retická studia a Archiv Jana Patočky).

11. 2. v 17.00 hod. Jindřich Štreit – Vítkovice 

– prezentace obrazové publikace vydané ke 
180. výročí založení Vítkovických železáren – 
beseda a autogramiáda.

17. 2. v 17.00 hod. Eva Lenartová – Čajovna 

u oranžové kočky. Křest knihy, beseda, auto-
gramiáda.

18. 2. v 17.00 hod. Polský stůl – setkání 
s polskou kulturou.

20. 2. v 17.00 hod. NDM – beseda k premié-
ře operety Fialka z Montmartru v Divadle Jiřího 
Myrona.

25. 2. v 17.00 hod. Marek Hýža a Ludvík Kle-

ga – Vodácká putování s Lukášem Po ler tem 

– křest knihy, beseda a autogramiáda – zúčastní 
se autoři, zástupci klubu Campanula a kmotr 
Lukáš Pollert. Na základě této knihy vznikl v Te-
le vizním studiu Ostrava televizní se riál.

Přednášky
Příběhy psané bronzem

Na 10. února připravila Galerie výtvarného 

umění v Ostravě v rámci přednáškového 

cyklu Marka Zágory Umělecké dílo jako pra-

men poznání života ve středověku přednáš-

ku Život svatého Vojtěcha a další příběhy 

„psané“ bronzem.

Na bronzových dveřích katedrály Panny Marie 
v polském Hnězdně je zachyceno 18 výjevů ze 
života druhého pražského biskupa, Slavníkovce 
Vojtěcha († 23. 4. 997). Bronz byl ve středověku 
velice oblíbeným materiálem k odlévání dveří 
a z let 800–1200 se jich několik dochovalo až 
do současnosti. Některé jsou téměř bez reliéfů, 
jiné naopak „barvitě vyprávějí“ příběhy světců či 
epizody ze Starého a Nového zákona. Přednáška 
přiblíží nejen tzv. Hnězdenské dveře, ale i něko-
lik dalších „bronzových“ skvostů.

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava

Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz

Ulrichova vila, kde nyní sídlí 
klub Parník.
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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

2. 2. v 17.00 hod. Setkání u klavíru. Hudební 
předehrávky žáků ZUŠ Eduarda Marhuly.

3. 2. v 18.00 hod. Albánie, Kosovo a jiho-

západ Srbska. Cestopisná přednáška Vladimíra 
Dokoupila.

4. 2. v 17.45 hod. Kouzlo pohybu s Miss 

Cosmetic. Břišní tance, relaxace.
6. 2. v 18.00 hod. Jak si udržet energii aneb 

smysl života. Setkání s Alešem Rumlerem.

10. 2. v 18.00 hod. Otevřená radnice Mo-

rav ské Ostravy a Přívozu. Pravidelné set-
ká vání občanů s vedením radnice na téma: 
Es te tizace prostoru hlavního nádraží v Os-
tra vě-Pří vozu.

11. 2. v 17.45 hod. Kouzlo pohybu s Miss 

Cosmetic. Břišní tance, relaxace.
12. 2. v 18.00 hod. Řecké ostrovy – Kyklády 

– ráj na jihu Evropy. Příroda, antické památky, 
moře a útesy na ostrovech Naxos, Paros, Anti-
pa ros, Santorini a Amorgos. Přednáší Libor 
Bed nář ve spolupráci s CK Adventura.

14. 2. v 17.00 hod. ZE SKLADU 96. Jarmila 
Hrubcová – vernisáž výstavy obrazů.

16. 2. v 18.00 hod. USA – severozápadní 

národní parky. Známé i ty méně populární NP 
amerického severozápadu. Přednáší Vítek Pro-
cház ka ve spolupráci s CK Adventura.

18. 2. v 17.45 hod. Kouzlo pohybu s Miss 

Cosmetic. Břišní tance, relaxace.

19. 2. v 18.00 hod. Festival NAVÝCHOD/

HABOCTOK. Expedice Korumdy East. 

Film o prvovýstupu havířovského oddílu HO 
TATRAN na Severním Pamíru na nejvyšší 
dosud neslezený vrchol tohoto pohoří. 

Altaj. Film o treku po nejkrásnější části 
sibiřského pohoří Altaj – Severočujských 
Bělkách. Překrásná příroda, dramatické vý-
stupy a křišťálová jezera ukrytá v tajze.

Bosna a Hercegovina. Fotoprojekce 
o horách, dolinách a památkách této středo-
balkánské země, která je po občanské válce 
stále velmi neznámá pro naše turisty.

Jarní skialpové výpravy na Balkán. 

Foto pro jekce, kde se přeneseme na prknech 
skialpinistických lyží do hor rumunského 
Fagaraše a bulharské Rily. Nejvyšší hory 
těchto balkánských pohoří za plného jara.

Polární Ural. Film o netradiční výpravě na 
krajní sever, do arktického okruhu Ruské fe-
derace. Pohoří Polární ural se nachází na 
dohled Severního Ledového oceánu. 

Dvakrát na Elbrus. Film o dvou expedi-
cích do pohoří Kavkaz, které obě skončily 
úspěšným zdoláním nejvyššího vrcholu 
Elbrus. Nejprve se příprava na výstup konala 
v dolině Adyr su, poté v dolině Uzunkol.

Makedonie. Fotoprojekce o výpravách do 
jihobalkánské země, která je na takové křižo-
vatce kultur, náboženství a přírodních extré-
mů, jakou jinde těžko najdeme. Nebudeme 
se toulat po horách, ale zastavíme se v zá-
koutích antických, tureckých či makedon-
ských měst.

Zimní sporty. Fotoprojekce z výcvikových 
programů v zimním období, kdy absolventi 
vyzkoušeli zimní lezení zamrzlých ledopádů, 
záchranu z ledovcových trhlin a nakonec 
opravdové výstupy v ledovcových veleho-
rách.

Triglav. Fotoprojekce zobrazující zdolání 
nejvyššího vrcholu bývalé Jugoslávie za ne 
zrovna dobrých klimatických podmínek. 
I když bylo počasí nádherné, sníh a led učinil 
z lehké letní túry náročný výstup.

21. 2. v 18.00 hod. OSTRAVSKÁ PREMIÉ-

RA!!! Komáři útočí. Kulturní občanské sdruže-
ní NAPŘÍČ uvádí autorskou multimediální ko-
medii Komáři útočí. Hra vznikla v rámci letní di-
vadelní dílny Lážo-plážo-napříč-teatro-show. 
Více info na www.napric.cz.

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.

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

2.–9. 2. Projekt 100

2. 2. Projekt 100. Upír Nosferatu (Murnau) 
(Německo 1922)

3. 2. Projekt 100. Něco z Alenky (ČSSR, 
VB, Něm, Švýc. 1988)

4. 2. Projekt 100. Anténa (Argentina 
2007)

5. 2. Projekt 100. Rekviem za sen (USA 
2000)

6. 2. Projekt 100. Sedm samurajů 
(Japonsko 1954)

7. 2. Projekt 100. Psycho (USA 1960)
8. 2. Projekt 100. Nosferatu – fantom 

noci (Herzog) (Německo, Francie 1979)
9. 2. Projekt 100. Farma zvířat (Velká 

Británie 1954)

10. 2. Filmový klub. Návrat čápů (SR 2007)
11.–13. 2. Podzimní zahrady (Fr, It, Rus 

2006)
14.–16. 2. Mezi zdmi (Francie 2008)
17. 2. Filmový klub. Ivetka a hora (ČR 2008)
18.–20. 2. Australie (Austrálie, USA 2008)
21.–23. 2. Juno (USA/Kanada 2007)
24. 2. Filmový klub. Falco (Rakousko 2008)
25.–27. 2. Po přečtení spalte (USA 2008)
28. 2.–2. 3. Hlídač č. 47 (Česko 2008)

Pro děti – soboty a neděle v 16 hod.

31. 1.–1. 2. Čarovné lyže 

7.–8. 2. Krakonoš a strašidla 

14.–15. 2. Kytice pohádek

21.–21. 2. Kdopak by se vlka bál

28. 2.–1. 3. Sobík Niko

Kulturní zařízení
Gama

Gen. Píky 13a, Ostrava

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

4., 11. a 25. 2. v 15.00 hod. Sport v akci! 

Turnaje v ping-pongu pro holky a kluky.
5. a 12. 2. v 9.00. a 10.45 hod. Haudujudu, 

kámo. Veselá angličtina pro nejmenší. MIMO
12. 2. v 9.00 a 10.15 hod. Opravdovský 

karneval. S opravdovskými princeznami a čaro-
dějnicemi a kovboji a…

13., 24. a 25. 2. v 9.00 a 10.30 hod. Holo-

caust. Útlak židovského obyvatelstva, koncent-
rační tábory, vyhlazovací tábory smrti.

Prázdninový program 9–13 hod.

Doba ledová je doba ledová

16. 2. Mamutí výtvarná dílna
17. 2. Jak to bylo v pravěku – exkurze
18. 2. Doba ledová – film, Minikino
19. 2. Za dávných časů…, Lib rex
20. 2. Úplně první pravěká olympiáda, sport

18. 2. v 9.00 a 11.00 hod. Máte problém? 

Jen klid! Malovaná poradna ilustrátora Adolfa 
Dudka. MIMO

22. 2. v 9.00 a 10.30 hod. Ptáčkové v zimě. 

Daleké cesty anebo přezimování?
25. a 26. 2. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance. 

Holčičí pohybové studio. MIMO
26. 2. v 9.00 a 10.00 hod. Princ na čočce. 

Veselá pohádka o tom, jak se pozná pravý 
princ.

Výstava AVE ART Rožnovské momenty.

Pořádáme kurzy pro děti a dospělé:

Jazykové – angličtina
Hudební – kytara, flétna, keyboard 
Pohybové – břišní tance, zdravotní cvičení

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.

Při koncertech a jiných akcích je od 1. září 

striktně zakázáno kouřit! Takřka 90 procent 
diskutujících tento zákaz podpořilo i na webo-
vých stránkách Parníku. Klub má bezba riérový 
přístup a bezplatný internet. 

4. 2. ve 20.00 hod. Ladí Neladí. Koncert 
v klubu Fabric. Natáčí ČT studio Ostrava.

5. 2. ve 20.00 hod. Ladí Neladí. Koncert 
v klubu Fabric. Natáčí ČT studio Ostrava.

5. 2. Michal Žáček, Rudy Horvath, Patrik 

Be nek, Tomáš „Coudy“ (Fleret). Koncert.
6. 2. Bandaband. Koncert ostravské kapely.
11. 2. Mamalör. Koncert ostravské kapely. 

Klezmer obohacen vokální složkou zpívanou 
v češtině.

12. 2. Pavel Pilch Jazz Band. Jazz.
13. 2. Café la maňana. (Valašské Meziříčí) 

Popová káva s jazzovým aroma.
18. 2. v 19.00 hod. Dana Vrchovská & Jiří 

Urbánek Band. Jazz.
19. 2. Blue Effect – unplugged. Koncert.
23. 2. v 19.00 hod. LR Cosmetic Big Band. 

Swing.
 26. 2. Bluesberry (Praha) + Pouze z nouze 

(Ostrava). Dvojkoncert bluesových kapel.
27. 2. Boris Band Combination. Jazz.

24. 2. v 18.00 hod. Cesta ke svobodě: Živé 

pochodně – Jan Zajíc. Historická přednáška 
z pramenů Ústavu pro studium totalitních reži-
mů.

25. 2. v 17.45 hod. Kouzlo pohybu s Miss 
Cosmetic. Břišní tance, relaxace.

26. 2. v 15.00 hod. Setkání seniorů a zdra-

votně postižených s renomovaným ostrav-

ským spisovatelem dr. Oldřichem Šuléřem.

26. 2. v 18.00 hod. Cesta ke svobodě: Únor 

1948 – komunistické převzetí moci. Historická 
přednáška Petra Šimíčka.

27. 2. v 18.00 hod. Balkánské horování. 
Bosna, Černá Hora, Albánie. Cestopisná před-
náška Ivo Petra.

Připravujeme na březen: Festival Jeden 

Svět 2009 – festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech, OSTR.UŽ.I.NY versus zbytek 
světa – zápas ligy divadelní improvizace.

Pátý ročník Ostravské laťky, který se 

uskutečnil 15. ledna v ostravské Bonver 

aréně, známé však pod původním jménem 

hala Tatran, přinesl skvělé výkony zejména 

v mužské kategorii.

Partnerem závodu byl městský obvod Mo-
rav ská Ostrava a Přívoz. Sta rosta ing. Miro slav 
Svozil také přivítal ženské účastnice tohoto 
špičkového sportovního klání.

V ženské kategorii se sešlo osm závodnic 
a vítězkou se stala za skok 184 cm závodnice 
Olympu Praha Barbora Laláková. „Chci se po-
kusit o limit na halové ME do Turína,“ poodha-
lila své plány.

V mužské části závodu se představila celá 
česká špička. Vítkovický výškař Jaroslav Bába 
výkonem 227 cm skončil druhý a tím si zajistil 
vstupenku na halové mistrovství Evropy do 
italského Turína. „Splněný limit je víc, než jsem 
čekal,“ prohlásil Bába. Rekord mítinku, který 
byl 229 cm, překonal výkonem 231 cm vítěz 

závodu Rus Těrešin. „Re kor dy jsou od toho, 
aby se překonávaly,“ řekl k tomu.

„Náš městský obvod podporuje takové akti-
vity, které mají ohlas u diváků a podnítí jejich 
zájem o dění v centru města,“ řekl na závěr 

vydařeného mítinku starosta Svozil. Zmínil při 
této příležitosti i další kulturní a společenské 
akce letošního roku, jako je Svatováclavský 
hudební festival, Shakespearovské divadelní 
slavnosti aj.  (da)

Na prvním snímku je vítězka závodu Barbora Laláková, na druhém starosta městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz ing. Miroslav Svozil, který vítal účastníky závodu kyticí. 

Partnerem Ostravské laťky byl i náš městský obvod

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 Na Hradbách 1922/15 1. NP 3 77,13

správy a údržby DBF (prodejna) j.č. 1922/901

Nádražní 936/195

tel. č. 599 442 609

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.

Kino Senior v Minikině

11. 2. v 15.00 hod. Podzimní zahrady (Fr, It, 
Rus 2006, 115 min.)

18. 2. v 15.00 hod. Australie (Austrálie, USA 
2008, 165 min.)

25. 2. v 15.00 hod. Po přečtení spalte (USA 
2008, 96 min.)


