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Cesta k harmonii už popatnácté
KARVINÁ – Již tradičně se v půli března

sjíždějí do Karviné propagátoři a příznivci
zdravého životního stylu. Letos se v domě
kultury koná již popatnácté ezoterický fes-
tival nazvaný Cesta k harmonii.

Na návštěvníky dvoudenní akce (16.
a 17. března) čeká řada přednášek, me-
ditací, poradenství, duchovní hudby a
cvičení se zaměřením na sebepoznání,
alternativní medicínu, ezoteriku a
zdravý životní styl. Za dobu svého tr-
vání si festival našel řadu příznivců i
mimo tento region.

„Návštěvníci se už sjíždějí z celé re-

publiky, festival se za patnáct let stal vy-
hledávanou akcí všech příznivců ezote-
riky,“ řekla mluvčí festivalu Marcela
Mrózková Heříková.

A o co bývá největší zájem? „O osob-
nosti nebo témata… Mnozí lektoři už
mají okruh příznivců. A pak jsou té-
mata, takzvaně věčná – láska, peníze,
úspěch, štěstí –, jen se třeba jmenují troš-
ku jinak, ale v podstatě jde o tohle – hle-
dání harmonie v životě,jak už název fes-
tivalu napovídá,“ dodává Heříková.

Podle ní si ve dvoudenním pro-
gramu určitě každý najde to své. Po-

zornost jistě připoutá účast Aleny
Krejčové alias Alenky Pastelky, zná-
mé z TV Barrandov, která poslucha-
če ve dvouhodinové přednášce se-
známí a poučí o problémech vyplý-
vajících z překyselení organismu.
Její přednáška je na programu v so-
botu od půl čtvrté.

„Léčitelka a karmická kreslířka Ale-
na Krejčová pracuje s nadpřirozenými
schopnostmi již řadu let. Pomohla stov-
kám lidí z celé republiky, ale i ze Sloven-
ska či Rakouska. Uvidíte a uslyšíte ji
nejen na přednášce, ale bude k dispozici

po oba dny i se svým synem, taktéž psy-
chotronikem a léčitelem Lukášem, pro
osobní léčení, diagnostiku a poraden-
ství,“ přibližuje mluvčí ezoterického
festivalu.

Hudební fajnšmekry jistě potěší
koncert ženské vokální skupiny
Yellow Sisters, který v rámci festivalu
proběhne ve velkém sále v sobotu od 19
hodin. Ryze autorská tvorba dělá ze
skupiny Yellow Sisters nejoriginál-
nější českou a cappellu.

Celý program najdete na
www.medk.cz. TOMÁŠ JANUSZEK

Nové výstavní plochy fotoklubu v Havířově
HAVÍŘOV – Dlouhodobé přání

havířovského fotoklubu mít stálé
výstavní prostory se splnilo. Mi-
nulý týden byla slavnostně ote-
vřena minigalerie v budově měst-
ské knihovny v ulici Svornosti, pří-
značně nazvaná Po schodech.

Členové fotoklubu zakou-
pili z vlastních prostředků tři-
cet velmi úhledných rámů a
nainstalovali je na stěnu scho-
diště. „Rámy budou využívat
především naši členové, ale na-
bízíme je také k prezentaci
ostatním zájemcům z Havířo-
va i okolí,“ uvedl člen výboru
Jaroslav Hrachovec.

Jako první představili vý-
běr ze své tvorby právě čle-
nové fotoklubu. Snímky jsou
námětově i technickým pro-
vedením velmi rozmanité.
„Jsem rád, že se nám prostor
pro vystavování našich prací
rozšířil. Je to tu moc hezké.
Myslím si, že schodiště má
nejen své kouzlo, ale je také
hodně navštěvované,“ po-

chvaloval si Tomáš Duda z
Těrlicka.

Na vernisáži krátce vystou-
pil předseda fotoklubu. „Chce-
me prohloubit a rozšířit spolu-
práci zejména s fotokluby z re-
gionu. Jejich výstavy v naší ga-
lerii by se mohly stát takovým
základem k vzájemné výměně
zkušeností. V každém případě
pro nás je dnešní den velkým
přínosem a impulsem k další-
murozvoji.Očekávámtaké,žese
ještě trochu početně rozroste-
me,“ krátce nastínil některé zá-
měry Květoslav Klíma.

Dynamicky se rozvíjející
fotoklub při městském kul-
turním středisku má v sou-
časnosti jednadvacet členů.
Mezi jeho nejvýznamnější ak-
tivity patří pořádání pravi-
delných bienále – Setkání re-
gionálních fotoklubů. Na kvě-
ten se připravuje již pátý roč-
ník. Vernisáž bude 30. dubna v
Kulturním domě Leoše Ja-
náčka. JOSEF PINTÉRKatarína Kuchárová a Jaroslav Hrachovec na vernisáži. foto: JOSEF PINTÉR

Herci Jiřímu Tibitanzlovi
by bylo pětasedmdesát let
HAVÍŘOV (pam) – Uplynulou

neděli by se dožil pětasedmdesáti
let známý havířovský divadelník Ji-
ří Tibitanzl. Celý život strávil na
cestách hraním pohádek pro děti
po celé republice. V Havířově za-
ložil festival Miniteatro, který po
jeho úmrtí před pěti lety nese i je-
ho jméno.

Jiří Tibitanzl se narodil 17.
března 1938 v Českých Budě-
jovicích. Rodina se brzy pře-
stěhovala do Písku, což vý-
znamně ovlivnilo život malé-
hoJiříka.Jakomalýklučinasi
tam zahrál ve filmu. A to ne jen
tak ledajakém! Hlavní roli v
něm hrál Jindřich Plachta,
šestiletý Jirka měl jednu z
hlavních dětských rolí. Film
nazvaný Kluci na řece byl na-
točen koncem druhé světové
války v roce 1944.

Na střední škole připravil
Tibitanzl hry z tvůrčí dílny pá-
nů Voskovce a Wericha, za což
byl ze školy dokonce vyloučen!
Přestěhoval se na Ostravsko, v
Karviné založil filmový klub.
Přesto ho to táhlo k divadlu. Se
souboryVětrníkapozdějiKruh
objížděl celé Československo s
pohádkami,kterévětšinousám
napsal nebo upravil. Založil
festival profesionálních diva-

del pro děti Miniteatro, jehož
22. ročník proběhne od 13. do 21.
dubna 2013.

Aktuální vzpomínkou bude
nedělní představení pohádky
Čert a Káča v podání Jana Pře-

učila s Evou Hruškovou, při-
pravuje se i pamětní deska Ji-
římu Tibitanzlovi. U vchodu
do loutkového divadla, tam,
kde probíhají Miniteatra Ji-
řího Tibitanzla.

Herec, mim a komik Jiří Tibitanzl miloval své rodné jižní Če-
chy. Na snímku z rodinného archivu je na pravidelné vodnické
akci v Třeboni. foto: ARCHIV

Děti nakreslily obrázky
s ilustrátorem Dudkem
ORLOVÁ – Ilustrátora Adolfa

Dudka znají snad všechny děti v
republice. Jeho kouzelné ilustra-
ce knih pro dětské čtenáře oslo-
vují nejen nejmladší generace, ale
i ti starší se vracejí dodětských let.
Upřímná, jednoznačná kresba pl-
ná barev je hlavním výrazovým pro-
středkem tohoto autora.

Adolf Dudek má však mno-
hem širší pole působnosti. Už
tím, že ilustruje knihy pro dě-
ti, dokazuje, že dětský svět je
mu velmi blízký. Vymyslel
svoje programy komponova-
né jako vystoupení pro děti ve
školách, družinách, domech
dětí apod. Ty se proměnily ve

fantastickou komunikaci me-
zi dětmi a výtvarníkem s jedi-
nečným cílem – mít rád umě-
ní, dokázat něco nakreslit, vě-
řit si. Nikdy neschází humor!
Adolf Dudek dokáže okouzlit
děti od předškolního věku až
po teenagery.

My jsme se měli možnost
takto pobavit v pondělí 25.
února v Základní škole Ke
Studánce v Orlové. Atmosféra
byla uvolněná, báječná. Není
to navíc poprvé, kdy s námi
Adolf Dudek spolupracoval, a
doufáme, že ne naposledy.

Mgr. Eliška Ulmanová,
ZŠ Ke Studánce Orlová

KNIŽNÍ TIP

Japonské sci-fi

Známý a v Česku velmi ob-
líbený japonský spisovatel
Haruki Murakami přichází s
novou knihou. Pod tajuplným
názvem 1Q84 skrývá mnoho-
vrstevný román, ve kterém se
snoubí láska i věda.

Představte si, že byla pře-
hozena fiktivní výhybka a
svět, jak ho známe, už není. Od
jistého okamžiku je úplně ji-
ný. Hlavní hrdinové příběhu
Aomame a Tengo v něm musí
najít jeden druhého a za-
chránit se před hrozícím ne-
bezpečím.

Co vlastně tyto dva spojuje?
Aomame a Tengo spolu kdysi
chodili do školy. Dvacet let se
neviděli a i přesto, že se jejich

životní cesty rozešly, nepře-
stali na sebe myslet. Ona pra-
cuje jako fyzioterapeutka a ve
svém oboru je opravdu skvě-
lá, on je nadaný, ale neprů-

bojný matematik. Oba něco
skrývají. Aomame svérázným
způsobem pomáhá mužům,
kteří unikají spravedlnosti,
na onen svět. Tengo se nechá
přemluvit k na první pohled
nezávadnému literárnímu
podvodu. Jaké důsledky bu-
dou mít tyto činy na další osu-
dy hrdinů? Autor opět doká-
zal, že umí vytvořit příběh,
který zaujme nejen temati-
kou, ale především čtivostí.
1Q84 je rozsáhlý román, v
němž jsou skvělým způsobem
vykresleny mezilidské vztahy.
Najdete ho v oddělení beletrie
Regionální knihovny v
Karviné-Mizerově.

BARBORA JAVORKOVÁ

Přímý přenos z opery
HAVÍŘOV (jp) – V kině Centrum čeká v úterý 12. března na diváky ope-

ra Falstaff podle veselohry Williama Shakespeara.
Italský hudební skladatel Guiseppe Verdi v době, kdy zkom-

ponoval Falstaffa, dosáhl požehnaného věku 80 let. Ve své tvor-
bě byl již osvobozen od zaběhnutých pravidel žánru a projevil
nečekaný talent pro komediálno. Jednotlivé árie a duety se zde
mísí v kontinuálním a bouřlivém, jednolitém hudebním roz-
machu a činí z díla operní komedii, která i dnes promlouvá ja-
zykem osvobozujícího smíchu. Začátek je 19.30 hodin.

Fru Fru v Jazz clubu
HAVÍŘOV (jp) – Jazz club v Ha-

vířově hostí v pátek 15. března hu-
dební skupinu Fru Fru. Na diváky
čeká prožitek výjimečného setká-
ní.

Skupina se prezentuje oje-
dinělým hudebním projevem,
který v sobě kombinuje prvky
popu, rocku, funku, jazzu a to
vše ochucené kabaretní at-

mosférou s dekadentně tea-
trálními prvky. A aby toho ne-
bylo málo, Fru Fru nabízí vel-
mi výrazné nevšední texty v
autorském rukopisu Václava
Bartoše, který si vydobyl své
renomé působením ve skupi-
ně Pavla Fajta Pluto. Na pro-
gramu je i křest alba Freak
Show. Začátek je ve 20 hodin.

O životě schizofrenika
HAVÍŘOV (jp) – Dokumentární klub kina Centrum v Havířově uvede v

pondělí 18. března český film Otázky pana Lásky.
Unikátní portrét Otázky pana Lásky přerůstá v esej o relati-

vitě hranic mezi zdravými a nemocnými. Vypráví o neobvyk-
lých formách lásky a potřebě tolerance vůči lidským jinakos-
tem.

Režisérka Smržová o svém dokumentu uvedla: „Tragiko-
mické situace z Jiřího života, zarážející reakce jeho okolí i jeho
amatérská videa vypovídají o tom, že schizofrenie není jen pro-
blém nadaného člověka, ale také problém fungování moderní spo-
lečnosti. Začátek je v 17 hodin.“

Výprodej knížek 
v Orlové

ORLOVÁ – Milovníci kní-
žek jistě vědí, ale jen pro 
pořádek... Právě dnes se ve 
stánku před Městskou kni-
hovnou v Orlové koná od 9 
do 17 hodin prodej vyřaze-
ných knih.

Yellow Sisters
KARVINÁ – Ženská vokál-

ní kapela Yellow Sisters vy-
stoupí 16. března v 19 hodin 
v rámci XV. ročníku ezote-
rického festivalu Cesta k 
harmonii ve velkém sále 
MěDK Karviná. Yellow Si-
sters jsou zvukové iluzio-
nistky a procházejí s leh-
kostí napříč žánry soulu, 
funky, r´n´b, world music, 
jazzu a reggae… Yellow Si-
sters rády experimentují s 
melodií i rytmem a hleda-
jí nové způsoby práce s hla-
sem.

Koncert Schmitzera
HAVÍŘOV – Herec kultovní-

ho divadla Ypsilon a písnič-
kář lehce undergroundové-
ho odéru Jiří Schmitzer se 
představí v pátek 15. břez-
na v Kulturním domě Ra-
dost. Začátek koncertu je v 
19 hodin.

Velikonoční jarmark
BOHUMÍN – Historická ře-

meslná vesnička bude v so-
botu 16. března dominantou 
letošního Velikonočního 
jarmarku, který se koná 
tradičně na náměstí TGM. 
Ve vesničce bude historic-
ký kolotoč, střelnice, ale i 
domeček s řezbářem, ková-
řem, košíkářem či s ukázka-
mi plstění vlny, práce na ko-
lovrátku a na tkalcovském 
stavu. Na jarmarku nebu-
dou chybět živá zvířátka, 
pletení pomlázek i dílnič-
ky pro děti s výrobou veli-
konočních magnetek.

Vietnam očima 
F. J. Teistera

BOHUMÍN – Historik Jan 
František Teister se se zá-
jemci podělí o své zážitky 
z nedávné cesty do Vietna-
mu. Přednáška se koná ve 
čtvrtek 14. března od 17 ho-
din.

Expediční kamera 
BOHUMÍN – Promítání il-

mů s outdoorovou temati-
kou nazvané Expediční ka-
mera má další zastávku v 
Bohumíně v pátek 15. břez-
na v 17 hodin v přednáško-
vé místnosti knihovny. Na 
outdoorové nadšence če-
kají vítězné snímky z růz-
ných mezinárodních festi-
valů a ty nejlepší české i 
zahraniční ilmy uplynulé 
sezony plné dobrodružství, 
divoké přírody, extrémních 
zážitků, sportů, špičkových 
horolezců i cyklistů.

Přednáška 
o architektuře

HAVÍŘOV – Městská 
knihovna v Havířově v uli-
ci Svornosti zve na před-
nášku Martina Strakoše, 
Expo 58 jako laboratoř svě-
tové architektury a domácí 
ohlasy v podobě bruselské-
ho stylu. Koná se v pátek 
15. března v půjčovně se za-
měřením na hudbu a umě-
ní. Začátek je ve 12 hodin.

Pohádka Čert a Káča
HAVÍŘOV – Divadlo Evy 

Hruškové a Jana Přeuči-
la z Prahy uvede v nedě-
li 17. března v loutkovém 
sále KD Petra Bezruče čer-
tovskou pohádku s loutka-
mi a písničkami. Začátek je 
v 15 hodin.  (red)

krátce


