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Martina Šnytová v roli Friedy a Robert Jícha jako Golo v muzikálu George Gershwina  
Pardon my English. V Divadle Jiřího Myrona jsou v květnu dvě představení, a  to 25. 
a 26., začátky v 18.30 hod. 

Premiéry

Hostující
divadla

Komediální lovestory
Populární britský dramatik Alan Ayckbourn má 
na svém kontě přes šedesát her, které se inscenují 
po celém světě. Komedie Něco v ní je (s původním 
názvem  Comic  Potential)  nás  přivádí  do  nepříliš 
vzdálené budoucnosti a do televizního studia. 
K výrobě nekonečných seriálů už nejsou potřeba 
herci, ale androidi s naprogramovanými emoce-
mi a scénářem. Jenže co se stane, když v sobě ro-
bot  objeví  smysl  pro humor? Může u něj  tento 
komický  potenciál  vést  ke  schopnosti milovat? 
Adam Trainsmisth a JCF 31333, osudem vyvole-
ní a zároveň fatálně nepřijatelní milenci třetího ti-
síciletí, ukazují budoucnost, ve které je změněno 
vše až na lidskou přirozenost. 

Premiéra 26. 5. v 18.30 hodin, 
1. repríza 28. 5. v 18.30 hodin. 

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

Noc na Karlštejně  
Divadelní podoba díla vychází z filmového scé-
náře Zdeňka Podskalského datujícího se do se-
dmdesátých let 20. století. Divadelní úpravy se 
ujal syn známého filmového a televizního reži-
séra Zdeněk Podskalský mladší. 
Námět  scénáře  vychází  ze  stejnojmenné 
Vrchlického divadelní hry, která měla premiéru 
v  roce  1884  v  Královském  národním  divadle 
v Praze. Vrchlický pojednává o  lásce a vztahu 
krále  Karla  IV.  k  mladičké  manželce  Elišce 
Pomořanské. Děj se odehrává především na krá-
lově hradě Karlštejn, jenž dal Karel IV. zbudo-
vat jako pevnost střežící korunovační klenoty. 
 
Premiéra 19. 5. v 18.30 hodin,
2. premiéra 21. 5. v 18.30 hodin. 
Další představení: 23. 5. v 18.30 hodin.  

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

10. 5. v  19 hodin: Herci jsou unaveni. 
Komedie  z  hereckého  prostředí  s  překvapivým 
koncem. Herci se schází na grilování. Zábava se 
rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata z he-
reckých šaten: scénáře, role, vztahy, peníze, zdra-
ví  atd.  Masky  však  rychle  padají.  Jde  opravdu 
o přátelské setkání? Hrají: S. Skopal, S. Postlerová 
/ V. Křížová, N. Konvalinková / J. Boušková, V. 
Vydra / J. Čenský, B. Petrová / L. Zahradnická.
17. 5. v  19 hodin: Na  útěku.  Úsměvná  jevištní 
roadmovie s francouzskou lehkostí vypovídá o vě-
cech  nelehkých. A víc  než  o  cestě  na  útěku  dvou 
žen, obdařených kuráží a fantazií vůči životu, je to 
o cestě jedné lidské bytosti k druhé. A to je povzná-
šející. Hrají: Jana Štěpánková a Zlata Adamovská.
20. 5. v  19 hodin: Dealer´s choice. 
Zaměstnanci  jedné  londýnské  restaurace  se  kaž-
dou  neděli  setkávají  k  partičce  pokeru.  Jednoho 
dne  se  objeví  záhadný muž,  jak  se  záhy  ukáže, 
profesionální  hráč.  Majitel  restaurace  jej  pozve 
k  hracímu  stolu.  Rozehrává  se  napínavá  partie, 
v níž zdaleka nejde jen o karty. Hrají: D. Novotný, 
V. Neužil, J. Plesl, I. Trojan atd.
30. 5. v 19 hodin: Kumšt. Komedie v režii 
Jana Hřebejka  o  životě  a  schopnostech  umět 
žít v podání vynikajících hereckých osobností. 
Hrají: Jan Tříska, Jan Hrušinský s Jan Kačer.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Tipy měsíce

Pestré vrstvy na Hlubině
Autobiografická próza Pestré vrstvy je první napsa-
nou a vydanou knihou Ivana Landsmanna. Rukopis 
byl dokončen v červnu 1986, ale kniha byla vydána 
až  po  třinácti  letech  od  svého vzniku. V prestižní 
anketě Lidových novin o nejlepší knihu roku 1999 
zvítězila s naprostou převahou.
Dramatizaci kultovního románu o hornické Ostravě 
připravuje  tým  vedený  režisérem  Janusem 
Klimszou.Tato  černá  perla  sezony  se  bude  hrát 
v prostorách národní kulturní památky Důl Hlubina. 

Premiéra 18. 3. v 19 hodin, 1. repríza 21. 3. 
v 18 hod. Další představení 23. 3. v 18 hod. 

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

Janáčkovův máj
Letošní ročník Mezinárodního hudebního fes-

tivalu Janáčkův Máj se uskuteční od 23. května 
do 12. června.
Svou  festivalovou  premiéru  bude mít  klaví-

rista Fazil Say. Soudobou houslovou školu zase 
přiveze jedna z nejvýraznějších evropských in-
terpretek Isabelle Faust. Mladá Němka má skvě-
lou reputaci a nebojí se do programu zařazovat 
díla autorů 20. století.
Festival zažije rovněž některé slavné návraty. 

Na zahajovacím koncertu vystoupí Gerhard Op-
pitz, po deseti letech se vrací do Ostravy Lisz-
tův komorní orchestr z Budapešti, chybět nebu-
de  ani Gidon Kremer,  Ivan Ženatý  či Guarne-
ri trio Praha.

Z programu vybíráme: 
23. 5. v  19.30 hodin: Zahajovací koncert. 
DKMO.  Program:  Janáček  –  Sinfonietta, 
Beethoven – Koncert pro klavír a orchestr č. 5 
Es dur op. 73. Interpreti: Gerhard Oppitz – kla-
vír, Tomáš Netopil – dirigent, JFO.
25. 5. v  19.30 hodin: V  duchu romantis-
mu. JKGO. Program: Suk – Elegie op. 23, Men-
delssohn-Bartholdy – Klavírní trio d moll op. 49, 
Brahms – Klavírní  trio H dur op. 8.  Interpreti: 
Guarneri trio Praha, Čeněk Pavlík – housle, Ma-
rek Jerie – violoncello, Ivan Klánský – klavír. 
26. 5. v  19.30 hodin: Koncert oceněných 
prací skladatelské soutěže Generace 
2010. JKGO. Interpreti: Pavel Rybka – varha-
ny, Dušan Foltýn – hoboj, Tomáš Thon – var-
hany, Rostislav Mikeška –  bicí,  Izabela Koža-
ná-Manderla  –  cembalo,  Adriana  Žigmundo-
vá – klavír, Vendula Křivánková – violoncello, 
Zbigniew Kaleta – klarinet, saxofon. 
28. 5. v 19.30 hodin: Kouzlo přírodní lyriky. 
DKMO. Program: Janáček – Liška Bystrouška 
(suita z opery), Martinů – Rhapsody - Concerto 
pro violu a orchestr H 337, Koronthály – Vari-
ace na lidovou píseň, Beethoven – Symfonie č. 
6 F dur op. 68 „Pastorální“. Interpreti: Bohuslav 
Matoušek – housle, Marko Ivanović – dirigent, 
Filharmonie B. Martinů Zlín. 
30. 5. v  19.30 hodin: Pocta maďarským 
klasikům.  JKGO.  Program: Bartók  – Diverti-
mento, Liszt – Malédiction, Mendelssohn-Bar-
tholdy – Kvartet a moll op. 13, Liszt – Uherská 
rapsodie č. 2. Interpreti: Gergely Bogányi – kla-
vír, János Rolla a Lisztův komorní orchestr. 
31. 5. v  19.30 hodin: Svár romantismu 
a  současnosti I.  JKGO. Program: Schumann 
– Sonáta pro housle a klavír č. 1 a moll op. 105 
a Tři romance op. 94, Feldman – Vertical Thou-
ghts 2, Cage – Nokturno 03:30, Bartók – Sonáta 
č. 2. Interpreti: Isabelle Faust – housle, Alexan-
der Melnikov – klavír. 

Více na www.janackuvmaj.cz

Ostravská muzejní noc

Město neřesti

KMO využívá čtečky
elektronických knih

Den dětí na věži

Dne  21.  5.  se  zapojí  muzea,  galerie  a  dal-
ší kulturní instituce do Ostravské muzejní noci 
2011,  která  v  netradičních  podvečerních  a  ve-
černích hodinách (od 17 do 24 hodin) nabídne 
veřejnosti pestrý výstavní program pro všechny 
věkové kategorie. 
Třetího ročníku se zúčastní rekordních sedm-

advacet institucí (v našem obvodu mj.: GVUO, 
Ostravské muzeum, Fiducia, Viridian atd.), kte-
ré významným způsobem ovlivňují kulturní ži-
vot města. Všichni zúčastnění nabídnou během 
festivalu  vstup  zdarma  a  bohatý  doprovodný 
program  (koncerty,  filmové  projekce,  taneční 
vystoupení,  přednášky,  workshopy  atp.).  Také 
letos  bude možné využít  zvláštní  autobusovou 
dopravu, která zajistí mezi zúčastněnými insti-
tucemi přepravu zdarma.

www.ostravskamuzejninoc.cz

Dne  8.  5.  je možné  se  zúčastnit  akce  na-
zvané  Ostrava,  město  neřesti,  během  které 
průvodci  Ostravského  informačního  servi-
su  podají  výklad  o  historii  ostravských  ne-
věstinců  a  nočního  života  v  Ostravě.  Kaž-
dý z účastníků pozná opravdové příběhy teh-
dejších ostravských donjuanů i vyhlášených 
kurtizán, a  také místa, která na přelomu 19. 
a 20. století žila bouřlivým nočním životem. 
Prohlídky  začnou  v  10,  11,  14  a  15  hodin. 
Sraz je vždy na Prokešově náměstí před bu-
dovou Nové radnice.

Finanční odměna, kterou Knihovna města Os-
travy získala za ocenění Městská knihovna  roku 
2010,  posloužila  ke  koupi  deseti  čteček  elektro-
nických knih. Tři z nich jsou k dispozici v poboč-
ce ústřední knihovny na ulici 28. října. 
„Čtečky  půjčujme  prozatím  pouze  na  místě 

v dané pobočce, tedy nikoliv domů. Důvod je jed-
noduchý, chceme, aby čtečky mohlo vidět a vy-
zkoušet si co nejvíce čtenářů a návštěvníků,“ vy-
světluje Miroslava Sabelová, ředitelka KMO. Půj-
čování čteček domů, a to výhradně registrovaným 
čtenářům, bude zřejmě zavedeno od července.

Ostravský informační servis pořádá 29. 5. 
Den dětí. Rodiče se svými ratolestmi mohou 
na  Vyhlídkovou  věž  Nové  radnice  zavítat 
od 10 do 14 hodin. Starší děti si vyzvednou 
plánek,  který  je  provede  historickým  cent-
rem Ostravy. Mladší děti půjdou do Komen-
ského sadů, kde na ně budou čekat nástrahy 
v podobě hodu balónku na plechovky, skáká-
ní  v  pytli  nebo  skládání  puzzle.  Připravené 
budou také otázky týkající se našeho města. 
Po splnění všech úkolů bude následovat za-
sloužená odměna.

Provazník dětem  se nazývá výstava v GVUO, 
která začíná 24. května. Jméno J. Provazníka, ma-
líře, grafika, scénografa, ale hlavně ilustrátora dět-
ské literatury je spojeno s Ostravou od roku 1936, 
kdy se zde natrvalo přestěhoval. Jeho zpracování 
Malého Bobše od J. V. Plevy nebo Perly pohádek 
B. Němcové patří k ozdobám dětských knihovni-
ček a tyto knihy se dědí z generace na generaci.

Knihovny
12. 5. od 15 do 16 hodin: Středověk v knihách. 
Veřejné čtení pro děti. 
19. a 26. 5. od 12 do 17 hodin: Na hrady! 
Luštíme záhady. 
26. 5. od 12 do 16 hodin: Znaky měst a hradů. 
Vyrábět se budou modely hradů, erbů, znaků. 
Do 31. 5.: Renáta Gebauerová – Dal dary lidem. 
Výstava kreseb a počítačové grafiky. 

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. Sv. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
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Koncerty
16. 5. v 19 hodin: Vlasta Redl. Koncert legendy 
českého folku.
22. 5. v  19 hodin: Moravanka. Vyprodané kon-
certy  a  rozebrané  statisícové  náklady  gramofono-
vých desek u nás i v zahraničí, široký okruh poslu-
chačů několika generací - to jsou nejpřesvědčivější 
důkazy  obliby  dechového  orchestru,  vedeného 
Janem Slabákem.
24. 5. v  19 hodin: Iva Bittová.  Koncert  jedné 
z  nejvýraznějších  osobností  české  alternativní  hu-
dební  scény,  která  působí  od  vlastních  interpretací 
lidových  písní  přes  experimentální  jazz,  rock  až 
po houslové aplikace skladeb vážné hudby a operní 
zpěv. V roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni 
účinkovala už i v newyorské Carnegie Hall.

n

Wagnerova Valkýra v Met
14. 5. v  17.45 hodin: Valkýra.  Přímý  přenos 
z  New  Yorku.  I  druhá  opera  Wagnerova  cyklu 
Prsten Nibelungův,  v  režii  Roberta  Lepage  a  pod 
taktovkou Jamese Levina, bude mít hvězdné obsa-
zení. Bryn Terfel ztvární roli Wotana, vládce bohů, 
Deborah Voigt  přidá  ke  svému  bohatému wagne-
rovskému repertoáru roli Brünnhildy, jako dvojčata 
Siegmund a Sieglinde se představí Jonas Kaufmann 
a  Eva-Maria Westbroek  a  Stephanie  Blythe  bude 
zpívat roli Fricky. Nová inscenace.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

n

Janáčkova konzervatoř 
3. 5. v  18.30 hodin: Absolventský koncert. 
Klára  Švachová  –  housle,  Kateřina  Špačková  – 
akordeon. 
4. 5. v 13 hodin: Koncert studentů pěveckého 
oddělení z Konzervatoře Brno. 
5. 5. v 18.30 hodin: Tomáš Rychecký – Nevinní 
jsou nevinní.  Premiéra  maturitního  představení 
studentů  4.  ročníku  hudebně  dramatického  oboru 
JKGO v režii V. Klemense. 
11. 5. v 18.30 hodin: Talenty regionu. Přehlídka 
talentovaných žáků ZUŠ MSK. 
17. 5. v  18.30 hodin: Absolventský koncert. 
Petra  Pechancová  –  klavír,  Vojtěch  Michalíček  – 
housle. 
18. 5. v 18.30 hodin: Pavel Kohout – Arthurovo 
Bolero. Absolventské představení studentů 6. roč-
níku hudebně dramatického oboru JKGO v režii B. 
Kokotka. 
19. 5. v  18.30 hodin: Absolventský koncert. 
Veronika Labudková – klavír. 
20. 5. v  18.30 hodin: Mladé talenty 
s  Moravskou filharmonií Olomouc.  Koncert 
Moravské filharmonie Olomouc s absolventy JKGO. 
Petra Pechancová – klavír, Simona Kučová a Vojtěch 
Michalíček – housle, Alena Kyjovská – fagot, Lucie 
Snopková – lesní roh, Petr Vronský – dirigent. 
21. 5. v 17 hodin: Muzejní noc na JKGO. 

Janáčkova konzervatoř
Českobratrská 958/40, Ostrava
Tel.: 596 112 007, www.jko.cz 

Janáčkova filharmonie
Velký symfonický cyklus: 12. a 13. 5. v 19 hodin, 
společenský  sál  DKMO.  Program:  Ludwig  van 
Beethoven – Symfonie č. 2 D dur, Ferenc Liszt – 
Faustovská  symfonie. Účinkují:  Pěvecké  sdružení 
moravských  učitelů,  Lubomír  Mátl  –  sbormistr, 
Theodore Kuchar – šéfdirigent JFO. 

Janáčkova filharmonie Ostrava
28. října 2556, Moravská Ostrava 
tel.: 596 619 996, www.jfo.cz 

Fakulta umění OU 
 
2. 5. v 15 hodin: Daniel Both – housle.
3. 5. v  17.30 hodin: Jitka Zvonařová-Skalická  – 
zpěv. 
9. 5. v 15 hodin: Ekaterina Pastuchova – klavír. 
11. 5. v 17.30 hodin: Jan Vilášek – klarinet. 
16. 5. v 17.30 hodin: Lucie Karlová – flétna. 
18. 5. v 17.30 hodin: Kateřina Uličná – zpěv. 
25. 5. v 17.30 hodin: Yang Ji Yeon – housle. 
27. 5. v 17.30 hodin: Martina Šnytová – zpěv. 
31. 5. v 15 hodin: Jan Garláthy – lesní roh, Pavel 
Skopal – klarinet. 

Aula v  budově Pedagogické fakulty OU 
(Českobratrská 16) 

24. 5. od 14 do 18 hodin a 25. 5. od 9 do 18 
hodin: Klavírní seminář Ivana Klánského. 

Komorní sál Fakulty umění OU (Sokolská 17) 
www.fu.osu.cz 

Vanda Chaloupková: Cítím přesně to, co Čechov s Ibsenem píší…
V první polovině května začne Česká televi-

ze vysílat seriál 4teens (více příloha Kam v cen-
tru, květen 2010). Jednu ze stěžejních rolí ztvár-
nila pohledná tmavovláska Vanda Chaloupková. 
Jméno,  které  jistě  stojí  za  zapamatování.  Ost-
ravská rodačka, absolventka Janáčkovy konzer-
vatoře a gymnázia v Ostravě, rozvíjí svůj herec-
ký talent především v renomovaném pražském 
divadle Na Fidlovačce. Zároveň hostuje v Ná-
rodním divadle moravskoslezském.  

Co vám natáčení seriálu 4teens přineslo 
a jaký největší zážitek jste si z příprav tohoto 
seriálu odnesla?  
Především  to  pro  mě  byla  velká  zkušenost, 

protože  jsem  poprvé  stála  před  kamerou,  což 
také považuji za největší zážitek. Zajímavé rov-
něž bylo, když jsem při natáčení dialogu mluvi-
la na vypínač. (smích) Setkala jsem se se zají-
mavými lidmi (M. Táborský, N. Konvalinková, 
E. Kočičková, T. Šefrnová), s některými z nich 
se vídám dodnes. Natáčení bylo senzační a moc 
jsem si ho užila.

V současnosti působíte v divadle Na Fidlo-
vačce, což se mnoha hercům na začátku je-
jich kariéry nepoštěstí. K čemu tuto skuteč-
nost přičítáte? Jak prozatím své angažmá 
hodnotíte?   

Při zkouškách na DAMU mě oslovil pan Töp-
fer s panem Deákem a nabídli mi v práci v tomto 
divadle. Nabídkou jsem byla velmi poctěna, ta-
kovou příležitost si člověk přece nemůže nechat 
ujít. Práce v divadle se mi moc líbí. A pokud jde 
o hodnocení? Přijďte se sami podívat na někte-
rou inscenaci, ve které vystupuji… (smích)

Po derniéře inscenace Válka s mloky vás 
mohou návštěvníci NDM vidět v pohádce Ča-
rodějnice. Jaký je váš vztah k pohádkám? 
Myslíte si, že lidé v dnešní době mají ještě zá-
jem a čas sledovat pohádky? 
Pohádky mám moc ráda, nejvíc si je vychutnám 

o Vánocích. Sleduji všechny, které stihnu. (smích) 
Mj. Mrazík, Obušku z pytle ven!, Sůl nad zlato atd. 
Taky je ráda čtu, moje nejmilejší jsou Pohádky bí-
lého slona od Dagmar Klanové. Ty četla už moje 
babička, když byla malá. Kniha vyšla v roce 1949. 
Myslím si, že čas na pohádku si každý najde. Hez-
ky to vyjádřil Dustin Hoffman na premiéře filmu 
Hledání Země Nezemě, když řekl: „Můžete dozrát, 
dorůst, ale nesnažte se dospět.“

Mezi své oblíbené dramatiky řadíte Čecho-
va a Ibsena. Proč zrovna tyto autory realis-
tických dramat řadíte výše než ostatní dra-
matiky?
Těchto  dvou  autorů  si  cením  především 

proto,  jak  krásně  umí  vyjádřit  lidské  pocity 
a myšlenky. Občas, když je čtu, tak si říkám: 
„Takhle to cítím i já!“ Od Čechova mám nej-
raději Racka a od Ibsena zase Hedu Gablero-
vou. Nina a Heda jsou role, které bych si moc 
ráda zahrála.

Jaký máte recept na to, aby vás herectví 
stále bavilo a nemusela jste si s přibývají-
cími roky nikdy přiznat, že hrajete v nud-
ném příběhu, ve kterém se jen střídají he-
recké role, ale chybí spokojenost v osobním 
životě…?  
Já  doufám,  že mě  herectví  bude  bavit  stále. 

Podle mě  by  toto  povolání  zevšednět  nemělo, 
každá  role  je  jiná,  respektive  nová. Ale  samo-
zřejmě se můžu mýlit. Tuhle otázku mi položte 
až za pár let… (smích)   (peb)

Divadlo loutek otevírá alternativní scénu

Noc s Andersenem byla už po jedenácté

V pátek 20. května se pro veřejnost slavnost-
ně otevře nová přístavba Divadla loutek Ostra-
va, která vedle hlavní budovy DLO vyrostla bě-
hem necelého roku. 
V  pětipodlažním  objektu  (další  dvě  podlaží 

jsou pod zemí) se nachází nová alternativní scéna 
s kapacitou 60 diváků, sto venkovních míst po-
skytne amfiteátr. Dominantou budovy je pohád-
kový orloj na  jejím průčelí, v němž se v dvou-
hodinových  intervalech  objevuje  šest  pohybli-
vých  dřevěných  loutek  v  životní  velikosti.  Pří-
stavbu navrhl tým architektů Petr M. Hájek, Ga-
briela Minářová a Bronislav Stratil, z nichž prv-
ní dva aktéři stáli u zrodu původní budovy diva-
dla dokončené v roce 1999 a krátce na to ověnče-
né titulem Dům roku. 
Rozšíření  divadla  loutek  o  alternativní  scénu 

je  financováno  z Regionálního  operačního  pro-
gramu Moravskoslezsko,  zhruba  osmi  procenty 
se na něm podílelo město Ostrava.
Nový  prostor  nabídne  kromě  inscenací  ko-

morního typu (na alternativní scénu se například 
trvale „přestěhuje“ oblíbená inscenace Z Dení-
ku Ostravaka) i další využití: alternativní před-

stavení, která umožní zapojit dětské diváky pří-
mo do děje, práci se zdravotně postiženými for-
mou  terapie  s  loutkou,  workshopy,  semináře, 
dětské  studio  či  pořady pro  seniory,  a v nepo-
slední  řadě  tolik nezbytné zázemí pro vybave-
ní divadla i jeho personál. 
20. května od 10 hodin čeká na návštěvníky 

bohatý program: v přízemí budovy bude otevře-
na nová cukrárna s galerií loutek, až do 13 ho-
din se mohou zájemci účastnit komentovaných 
prohlídek, zábavné dopoledne pro děti proběh-
ne ve spolupráci s Hitrádiem Orion. Atrakce pro 
malé  návštěvníky  budou  pokračovat  i  v  odpo-
ledních hodinách, na 19.30 hodin je v amfiteát-
ru připraven koncert Rock&Roll Band Marcela 
Woodmana. Po celý den bude promítán časos-
běrný dokument o přístavbě. 
Slavnostní program završí po 21. hodině hra 

světel – 3D projekce na budovu a pouliční oh-
ňové  divadlo.  První  premiérou  na  alternativní 
scéně pak bude pohádka O víle menší než zrn-
ko máku slovenského divadelníka a hudebníka 
Martina Geišberga, která se veřejnosti představí 
v neděli 22. května.  (lk)

Žáci I. D. ze ZŠ Matiční 5 absolvovali z první-
ho na druhý duben v ústřední pobočce Knihovny 
města Ostravy v Oddělení pro děti a mládež Noc 
s Andersenem. Ta se konala už po jedenácté jako 
oslava Mezinárodního  dne  dětské  knihy,  kterým 
se každoročně na celém světě připomíná den na-
rození známého dánského pohádkáře (2. 4. 1805).
Prvňáčci  se  sešli  v  18  hodin    před  knihov-

nou vybaveni  polštářky  a  spacáky,  aby   mohli 
po celý večer  i   noc poznávat, hádat a naslou-
chat  čtení  pohádek,  na  které  v  naší  uspěchané 
době není doma tolik času... 
Hned po obdržení skřítčího průkazu od králov-

ny Petronie I. z království Obraťlist a její Skřítčí 
rady se utkali v jeskyni s drakem, osvobozovali 
jednu pohádku za druhou, přiřazovali pohádkové 
postavy do správných pohádek, strávili v hudeb-
ním sále hodinu pohybových her s knížkami, na-
učili se tančit menuet s vílou Fajnnáladou, poslali 
z této akce vzkaz v láhvi v šesti jazycích do řeky 

Ostravice a nakonec si roztáhli v čítárně spacáky 
a poslechli si pohádku na dobrou noc… 
Ráno po snídani a závěrečném vyhodnocení ob-

drželi věcné odměny, a i když trošku unaveni, ale 
s úžasnými zážitky se rozešli do svých domovů.
  Olga Maturová, ZŠ Matiční 5

Dětem
21. 5. v  15 hodin: O  rybáři a  Zlaté rybce. 
Pohádka plná písniček, napsaná na známé a bo-
hužel  i  dnes  tolik  aktuální  téma  lidské  chamti-
vosti, je svým poselstvím pro dnešní dobu přímo 
předurčená.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111
www.dkmoas.cz

14. a 15. 5., 21. a 22. 5. od 14 do 18 hodin: 
Doba měst a hradů. Tato interaktivní výstava 
představuje život na hradě i v podhradí a středo-
věkou kulturu. Pro návštěvníky jsou připraveny 
repliky, které si budou moci vyzkoušet (brnění, 
přilby,  dámské  gotické  klobouky,  sudlice, meč 
atd.). Výstaviště Černá louka, pavilon C.
14. a 15. 5., 21. a 22. 5. od 14 do 18 hodin: 
O zvuku a lidech. Interaktivní výstava přiblíží 
zvuk v  různých podobách a ukáže  jeho důleži-
tost v našem životě. Návštěvníci  si mohou vy-
zkoušet různé netradiční hudební nástroje a do-
zví  se  zajímavé  informace o  zvuku. Výstaviště 
Černá louka, pavilon C.
 
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
Klub ÁMOS, Kostelní nám. 2
728 02 Ostrava 1
Tel.: 596 114 209
www.prorodiny.cz 
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Dům kultury města Ostravy oslavil padesátiny

Ve fotografiích Jiřího Zerzoně 
dominuje humor a nadsázka

Dne 16. 4. uplynulo padesát  let od zaháje-
ní činnosti Domu kultury města Ostravy (pů-
vodní  název Dům kultury pracujících Vítko-
vic – Železáren a strojíren Klementa Gottwal-
da). V souvislosti s tímto výročí se konal slav-
nostní  koncert,  na  kterém  za  doprovodu Big 
Bandu Gustava Broma vystoupili např.  Jaro-
slav Wykrent, Petra Janů či Eva Dřízgová.  
Dům  kultury  je  instituce,  ovlivňující  vý-

raznou měrou  kulturní  život  města  od  šede-
sátých  let minulého  století  až  do  současnos-
ti. „Do roku 1989 navštěvovalo tehdejší Dům 
kultury  Vítkovic  milion  návštěvníků  ročně 
a od roku 1989 do současnosti v průměru 500 
tisíc,“ říká programová ředitelka DKMO Sta-
nislava Golová s tím, že se stále denně konají 
různé akce, což představuje průměrný souhrn 
cca 3 000 akcí ročně. 
Během padesáti  let se na  jevištích  této kul-

turní  instituce  vystřídalo mnoho  umělců,  kte-
ří  dokázali  i  opakovaně  vyprodat  sály.  Z  di-
vadelní  oblasti  můžeme  vzpomenout  Diva-
dlo  Járy  Cimrmana,  Radošinské  naivné  diva-

Ve výtvarném centru Chagall bude až do 29. 
6. probíhat výstava fotografií Jiřího Zerzoně, 
jednoho z fotografů fotících pro náš městský 
obvod. Výstava se zaobírá dvěma hlavními té-
maty,  jednak  to  je  „město Ostrava“,  a  druhé 
téma lze shrnout pod industriální pojem „Vít-
kovice“. 

Výstav, kte-
ré mapují dění 
v Ostravě, 
se každoroč-
ně koná mno-
ho. Můžete 
tedy prozradit, 
v čem jsou vaše 
fotografie od-
lišné od sním-
ků jiných au-
torů, kteří se 
také zaměřují 
na Ostravu?
Určitě  se  liší 

tím, že jsem ne-
fotil na žádných 
fotogenických místech  (např. mezi  romským 
obyvatelstvem,  bezdomovci,  v  domově  seni-
orů, ve věznici atd.). Nejedná se tedy o žádné 
sociální fotografie, ale jsou to prostě moment-
ky  ze  života  v Ostravě. Konkrétně  jde  o  za-
chycení zajímavých okamžiků z návštěv poli-
tiků, kulturních představení, konferencí, kon-
certů,  vernisáží  a  podobně.  Zkrátka  z  akcí, 
na které se také nedostane každý. Zároveň lze 
v těchto fotografiích spatřit určitý humor nebo 
nadsázku, ale rozhodně ty vyfocené lidi neu-
rážím.  

Téma Vítkovic můžeme dále rozdělit 
na samotný závod, Dolní oblast, detaily šes-
té ústředny a portréty rodin, které už něko-
lik generací pracují v tomto železárenském 

dlo Bratislava,  Studio Ypsilon  Praha,  divadlo 
Pod  Palmovkou  atd.  Naopak  z  hudební  ran-
ku  lze  zmínit  Hanu  Hegerovou,  Lucii  Bílou, 
Lenku Filipovou, Dana Bártu, Bobana Marko-

podniku… 
Ještě  bych  dodal,  že  sjednocujícím  zna-

kem těchto částí jsou lidé. Zatímco většina fo-
tek je barevných, tak u portrétů generací jsem 
zvolil černobílé provedení. Na  těchto portré-
tech, které doplňuje příběh každé rodiny, bude 
možné pozorovat historii této firmy. 

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl 
pro cyklus rodinných portrétů?
Líbí  se mi,  když člověk kráčí ve  šlépějích 

svých předků a  je hrdý na  to, co  třeba v mi-
nulosti  udělal  jeho  děda  nebo  otec.  Zároveň 
jsem  chtěl  zdůraznit,  že  určitý  produkt  ně-
kdo vytváří a že to není práce v rukavičkách. 
I proto v těchto jedenácti případech převládá 
subjektivní pohled a důležité role hrály svět-
lo a kompozice.  

Podle jakých kritérií jste vybíral fotogra-
fie, které se nakonec na výstavě objevily?
To  není  o  kritériích,  ale  o  pocitu.  Buď  se 

mi  fotka  líbí,  nebo  ne… Musí  mě  zaujmout 
na  první  pohled  a  musím  si  říct:  „Jo,  to  je 
ono.“ I když je pravda, že jsem ke své práci už 
natolik sebekritický, že se mně málokterá má 
fotka  líbí…  Kromě  pocitového  kritéria  musí 
být fotka kvalitní po řemeslné stránce. To ře-
meslo tam musí být vidět! I proto třeba mám 
rád sportovní fotografie, kde nelze nic stylizo-
vat. Buď vyfotíš dobrou fotku, nebo nevyfotíš.  

S jakými pocity by měl návštěvník z vaší 
výstavy odcházet? 
Určitě by se měl člověk při prohlížení foto-

grafií zamyslet, co jsem tím chtěl vlastně říci. 
Osobně mám rád humor, přičemž preferuji ten 
černý,  tak  také doufám, že se mi  to podařilo 
přenést i do prezentovaných fotografií. Hlav-
ně do těch, které se týkají momentek z Ostra-
vy. Opravdu  nemám  rád,  když  se  bere  život 
moc vážně!   (peb)
Karikaturu J. Zerzoně nakreslil Václav Šípoš.

Fotografie, které lze interpretovat mnoha způsoby. Především takové jsou snímky J. Zerzoně.

4. 5. v 18 hodin: Carl Gustav Jung. 
18. 5. v 18 hodin: Slované. 
31. 5. ve  20 hodin: Kontroluj své emoce, 
kontroluješ svůj život. Cyklus přednášek. 

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava
(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz 

n

10. 5. v 16 hodin: Těžba a zpracování stříbra 
v Kutné hoře. V prosinci  roku 2009 zakoupila 
Galerie Středočeského kraje v  aukci  londýnské-
ho  aukčního  domu  Sotheby`s  jedinečnou  pozd-
ně středověkou iluminaci s vyobrazením dobývá-
ní a zpracování stříbra v Kutné Hoře. Přednáška 
Marka Zágory představí celou iluminaci a přiblíží 
i středověké způsoby těžby a zpracování stříbra.

Knihovna GVUO
Poděbradova 1291/12, Ostrava

Do  1. 6.: Miroslav Moucha.  M.  Moucha 
(1942)  používá  v  malbě  elementární  geomet-
rické obrazce. Většina malířských prací vychází 
z Bible. Abstraktními ilustracemi ke knize Bere-
schid zachytil vznik světa.
 
Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel.: 596 124 334, www.chagall.cz 

n

Do  3. 6.: Jaroslav Koléšek – Vzdušný pro-
stor. Výstava přináší poměrně ucelený  pohled 
na  tvorbu  tohoto mladého umělce patřícího  již 
dnes ke špičce české výtvarné scény.
Do 3. 6.: Robert Šafarčík – obrazy. Tvorbu 
R. Šafarčíka (1982)  lze  jen obtížně  jednoznač-
ně klasifikovat. Jeho barevné kompozice vznik-
lé energickými tahy štětce na plátně nejsou pr-
voplánově líbivé a dekorativní. Snaží se o vyjá-
dření vlastního uměleckého názoru.

Galerie Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz 

n

Do 14. 5.: Jindra Viková. „Na mne vždy nejvíc 
působily tváře lidí, které potkávám, z nichž mnohé 
mizí v nenávratnu. Zůstává jen zvědavost na to, co 
bylo za nimi skryto. Tyto vjemy postupně blednou 
a já se snažím z nich zachovat alespoň to nejpod-
statnější pro mou představu,“ říká autorka, která se 
pohybuje na výtvarné scéně již čtyřicet let.
Od 18. 5.: Roman Brichcín – obrazy. Dílo R. 
Brichcína (1958) má výrazné rysy univerzalismu 
barokní epochy. Dalším tématem, které se v kres-
bě i malbě několikrát opakuje, je vztah k souro-
zencům,  na  jejichž  existenci  malíř  nahlíží  přes 
břehy řeky Léthé. Vernisáž začne v 18 hodin.

Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel.: 599 502 123, magna@email.cz

n

4. 5. v 15 hodin: Osm. Prezentace tvorby stu-
dentů,  absolventů  a  pedagogů  Fakulty  umění 
Ostravské univerzity v Ostravě.
19. 5. v  17 hodin: Čtení ze šuplíku. Autorské 
čtení klientů občanského sdružení MENS SANA.
Do  22. 5.: Jan Konůpek – Hamletova kyti-
ce. Svou tvorbu Konůpek (1883 – 1950) v jisté 
fázi svého života spojil se jménem Aloise Dyka 
a  jeho  nakladatelstvím Emporium. Roku  1916 
zde vyšlo Konůpkovo grafické album leptů, in-
spirované  literární  předlohou  Shakespearova 
Hamleta a o dva roky později Erbenovou Kyticí.  
Do  3. 6.: Boris Podrecca. Výstava  předního  ra-
kouského  architekta  B.  Podreccy  reprezentuje  je-
den z pohledů na moderní středoevropskou tvorbu. 
V  ČR  Podrecca  realizoval  dvě  stavby:  Rakouský 
kulturní institut a galerii Oskara Kokoschky v Praze.
Do  5. 6.: Alfons Mucha.  Výstava  se  koná 
u příležitosti  výročí  150  let  od narození mezi-
národně  nejuznávanějšího  českého  umělce Al-
fonse Muchy. Komentované prohlídky Gabrie-
ly Pelikánové se uskuteční: 5., 12. a 26. 5. v 17 
hod. Omezená kapacita, nutná rezervace na ad-
rese: srubarova@gvuo.cz. 

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz

4. 5. v 17 hodin: ADRA – Pomáhám, zn. rád. 
Přednáška a beseda. 
6. 5. v 18 hodin: Břetislav Hula – Indie. Ver-
nisáž fotografií v Galerii 6.
10. 5. v 17 hodin: Petra Bártová. Cyklus be-
sed Moderní  metody  medicíny  aneb  opravdo-
vé celebrity. Tentokrát s lékařkou Neurologické 
kliniky Fakultní Nemocnice Ostrava. 
11. 5. v 17 hodin: Noc na Karlštejně. Beseda 
k premiéře muzikálu NDM.  
12. 5. v 17 hodin: Jiří Gavar – Překyselení orga-
nizmu aneb jak nastartovat hubnutí. Beseda
17. 5. v 16 hodin: Vlasta Redl – My tři a já. 
Křest, beseda, autogramiáda.  
18. 5. v 17 hodin: Něco je v ní. Beseda k pre-
miéře činohry NDM. 
20. 5. v 17.30 hodin: Dalibor Gregor, Stani-
slav Hošek – Poníci: Český sportovní pony. 
Křest, beseda, autogramiáda.
24. 5. v 19 hodin: Martin Hilský – Shakespeare. 
Křest překladu celého díla. 
25. 5. v  17 hodin: Jindřich Štreit. Vernisáž 
fotografií. 
26. 5. v  17 hodin: Kateřina Chroboková. 
Beseda s cembalistkou doplněná ukázkami nahrá-
vek. Tato akce se koná v rámci 36. ročníku Mezi-
národního hudebního festivalu Janáčkův máj.
27. 5. v 17 hodin: Zdeněk Jirotka, Oldřich Víz-
ner – Saturnin. Ukázky a beseda. Koná se k při-
pomenutí 100. výročí narození Zdeňka Jirotky.
31. 5. v 17 hodin: „Ostraváci“ – Poznáváme 
naše nové sousedy. Beseda, projekce fotogra-
fií, ukázka hudby. Tentokrát o Skotsku.

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 676, informace@librex.cz

10. 5. v 18 hodin: Jaromír Funke. Tato legen-
da  české  fotografie  byla  vůdčí  osobností  české 
fotografické avantgardy dvacátých a třicátých let 
našeho století. Vernisáž výstavy fotografií.
13. 5. v 18 hodin: Vráťa Brabenec a Ondřej 
Mrázek. Legenda českého undergroundu a pře-
kladatel Charmse na autorském večeru. 
15. 5. v  10 hodin: Dětský ateliér k  výsta-
vě Ondřeje Malečka. Ateliér vede výtvarnice 
Marcela Lysáčková.
Do 20. 5.: Ondřej Maleček. Výstava jednoho 
z nejpozoruhodnějších talentů současné výtvar-
né  scény. V  roce 2006 byl nominován na cenu 
Startpoint pro absolventy vysokých uměleckých 
škol střední Evropy.
23. 5. v 18 hodin: Pavla Malinová. Vernisáž 
výstavy obrazů Pavly Malinové, loňské finalist-
ky Ceny kritiky za mladou malbu.
24. 5. v  18 hodin: Skladatel Paul Hindemith 
a předválečná Ostrava. První z cyklu diskusí ve spo-
lupráci s Národním divadlem moravskoslezským.

Klub Fiducia
Nádražní 30, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com

Petra Janů a Big band Gustav Broma na oslavě 
50 let Domu kultury města Ostravy.

viče aj.  „Stále však  je  řada umělců, kteří  ješ-
tě  v  DKMO  nebyli  a  o  jejichž  návštěvu  sto-
jíme.  Patří mezi mě  např. Divadlo Bolka Po-
lívky  s  divadelním  představením  Mínus  dva 
s  Bolkem  Polívkou  a Milanem  Lasicou  nebo 
divadelní představení Paní plukovníková s Jiři-
nou Bohdalovou a Simonou Stašovou. Ale dále 
už nebudu prozrazovat, protože bychom nemě-
li naše diváky a příznivce čím překvapit,“ ne-
skrývá plány do budoucna S. Golová. 
U příležitosti tohoto významného jubilea zá-

roveň vychází kniha Martina Strakoše pod ná-
zvem Bílá loď uprostřed Ostravy, která mapu-
je historii tohoto kulturního domu. „Publikace 
připomíná historické souvislosti, nejen ideolo-
gické důvody vzniku, provoz, významné akce 
a události,  ale  i  současnost objektu  a  zde pů-
sobících lidí, různých kulturních a zájmových 
spolků a sdružení. Zároveň je zřejmé, že se jed-
ná o reprezentativní práci, výtvarně nápaditou, 
která je vhodná jako prezentace kulturních po-
činů města i v širších nadregionálních souvis-
lostech,“ upřesňuje Stanislava Golová.   (peb)
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Programový a kulturní zpravodaj Kam v centru je součástí zpra-
vodaje městského obvodu Mo ravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat na internetovou adresu: v.vavrda@seznam.cz

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský infor-
mační servis, s.r.o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.
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, 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 filhar-
monie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – www.dlo–ostra-
va.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

 


