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Druhé kolo Líhně je už domácí
HAVÍŘOV (red) – Až ve druhém kole nej-

větší klubové soutěže v České a Slovenské
– Radegast Líheň 2013 – se naplno projeví
kapely z Karvinska a Havířovska. Fanoušci
pevně věří, že zvrátí dosavadní průběh sou-
těže, když do dalších bojů zatím ze čtyř po-
stupujících nastoupí hned tři slovenští zá-
stupci.

Dvanáctý ročník soutěže symbolic-
ky začal v Music clubu Jam v Opavě.
V hardrockovém duchu si to tady roz-
daly dvě slovenské skupiny, ACES

(Bratislava) a Destroyed Head
(Vráble), a jediný česky mluvící zá-
stupce – Hard n´Soul (Uničov).

„Nejvíce originality prokázali mladí
slovenští ACES v čele s famózním zpě-
vákem. Byli schopní zahrát jak syrové
blues, tak pěkný nářez a skvěle praco-
vali s dynamikou skladeb. Obě plus této
kapely bohužel chyběla ostatním sku-
pinám, a tak se porota jednohlasně
shodla na postupujícím,“ přesto úro-
veň kapel historicky prvního Jam ko-

la porotci chválí. Soutěž pokračuje už
v pondělí druhými koly. Jak prozradil
ředitel soutěže Marek Slonina, začíná
se v Opavě, kde nastoupí alternativní
kapely Lavalier (Bratislava), Touch-
wood (Brno) a ANNO (Olomouc).

Ve středu se v Barraku v metalovém
duchu představí slíbené regionální ka-
pely Kallibra (Orlová), PostCoal (Kar-
viná) a Behind Our Walls (Ostrava).

Ve čtvrtek vystoupí na pódiu ost-
ravské Garage kapely v alternativním

duchu Acid Station (Ostrava), Bum-
brlíci z pomerančové zahrady (Pře-
rov) a Šamanovo zboží (Ostrava).

Tentýž den v Jazz clubu v Havířově
v poprockovém kole účinkují Meybe
(Frýdek-Místek), The Weather (Ru-
žomberok, Slovensko) a první zástup-
ce města zrodu soutěže – Ajdontker z
Havířova. Koncerty začínají vždy v 19
hodin, vstupné se neplatí a podrob-
nosti jsou pravidelně zveřejňovány na
stránkách www.lihen.cz.

Výstava Vladislavy Šrámkové a Evy Dudové
ORLOVÁ – Batiky Vladislavy

Šrámkové a oleje Evy Dudové za-
plnilyminulý týdenGalerii naZŠKe
Studánce v Orlové, kde mají vy-
braní žáci rozšířenou výuku vý-
tvarné výchovy.

Vernisáže se osobně zú-
častnily obě umělkyně. Spo-
lečně vystavují už poněkoli-
káté, v Orlové dokonce vysta-
vovaly před pěti lety.

V batikách Vladislavy
Šrámkové se střídají kouzel-
ná zákoutí městských domů s
krajinou a portréty. Touto vel-
mi starou klasickou techni-
kou se autorka zabývá více než
dvacet let. Také pro svou do-
konalost a obrovskou působi-
vost získaly velký obdiv všech
zúčastněných.

Výstavu doslova prosvítila
plátna paní Dudové, která se
nevyhýbá ani abstrakci, ani
konkrétním tématům. Výsta-
va tím působí velmi svěže a jis-
tě potěší každého, kdo ji přijde
zhlédnout.

Mgr. ELIŠKA ULMANOVÁ

KNIŽNÍ TIP

Diplomatova žena

Román Diplomatova žena
vypráví téměř neuvěřitelný
příběh židovské Polky Marty
Nedermanové, která působi-
la v odboji proti fašistům. Při
jedné akci byla zatčena a
skončila v nacistickém věze-
ní, kde prožívala nekonečné
útrapy. Přichází konec války
a Marta se při osvobozování
potkává s americkým vojá-
kem Paulem. Když je náhoda
svede dohromady podruhé,
zamilují se do sebe a plánují
společnou budoucnost.

Cesty osudu jsou však ne-
vyzpytatelné a naděje na
šťastný život berou za své.
Marta se dozvídá, že letadlo,
ve kterém její snoubenec le-
těl, se zřítilo a nikdo nepře-
žil. Zoufalá a těhotná mladá

žena přijímá nabídku k sňat-
ku britského diplomata.

Marta buduje rodinné
hnízdo v Londýně po boku
svého muže a malé dcerky,
zároveň pracuje jako sekre-
tářka na ministerstvu. Po-
klidný život se mění v dra-
ma, když Marta přislíbí po-
moc britské špionážní službě
v boji proti komunistickému
nepříteli. Klíčovou osobou,
která Martu může dovést k
důležitým dokumentům, je
člověk z její minulosti. Tajná
mise se mění v boj o život, po-
myslné dveře mezi Výcho-
dem a Západem se pomalu za-
vírají a Martě hrozí, že se ne-
dostane zpátky domů.

Dramatický příběh plný
napětí i lásky najdete v oddě-

lení beletrie Regionální
knihovny v Karviné-
-Mizerově. BARBORA JAVORKOVÁ

Díla dětí vystavují na Půdě
ČESKÝ TĚŠÍN (swi) – Výstava

prací žáků výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy Pavla Ka-
lety v Českém Těšíně je až do 8.
března k vidění v českotěšínské
Galerii Půda.

Výstava dostala název MIX
a je doslova mixem výtvar-
ných technik, tvarů i barev a
průřezem výtvarné tvorby dě-
tí za poslední rok. Je jich tady
k vidění na dvě stovky a jsou to
dílka vskutku zajímavá.
Ztvárňují krásu, která nás ob-
klopuje, a kterou my dospělí v
našem spěchu ani nevnímá-
me.

„Inspiraci čerpáme ze všed-
ních témat, která mají pro nás
silnou výtvarnou poetiku,” řek-
la jedna z učitelek výtvarné vý-
chovy, Pavla Richterová.

Je to poprvé, co českotěšín-
ská ZUŠ má příležitost pre-
zentovat se v tak velkých pro-
storách. „Sleduji práci těch dě-

tí a vím, že tam vznikají oprav-
du pěkná díla. Byla by škoda,
kdyby je nemohly ukázat ve-
řejnosti. Nabídl jsem proto

škole naše výstavní prostory a
vedení nabídku rádo přijalo,“
řekl kurátor Galerie Půda La-
dislav Szpyrc.

Výtvarné práce dětí jsou vskutku zajímavé. foto: EMILIE ŚWIDROVÁ

Zpívá Milan Drobný
KARVINÁ (red) – Příznivci pís-

niček Yvetty Simonové a Milana
Drobného by si neměli v pátek 8.
března v 18 hodin nechat ujít mi-
nirecitál s hity obou protagonistů,
které nikdy nestárnou, nazvaný
Drobnosti Milana Drobného.

Drobnosti jsou především
vzpomínkový pořad, kde usly-
šíte řadu evergreenů, které
oba zpěváky proslavily v 70. a

80. letech minulého století, a to
včetně zlatých hitů Milana
Chladila z této doby.

Program je zpestřen i růz-
nými vyprávěnými zážitky ze
života obou umělců, kteří prá-
vem patří mezi pilíře česko-
slovenské populární scény 20.
století. A koná se ve velkém sá-
le Městského domu kultury
Karviná.

Setkání s kapitánem
KARVINÁ (toj) – O životě na lodi a své práci bude dnes vpodvečer v li-

terárním salonu Regionální knihovny Karviná-Mizerov vyprávět karvin-
ský rodák, dnes kapitán říční nákladní lodi Marcel Gore.

Po absolvování školy v Děčíně začal Marcel Gore jezdit jako
člen posádky na lodi pro holandskou společnost, po šesti letech
praxe na lodi složil kapitánské zkoušky a od té doby je kapitá-
nem. I když pro něj práce na lodi už není tak vzácná a řekněme
romantická jako na začátku, svou práci má rád a neměnil by. Na
lodi se ženou vychovávali také dceru od jejích pěti měsíců. Be-
seda začíná v 17 hodin a bude doprovázena fotografiemi ze ži-
vota na lodi.

Na Expediční kameru
KARVINÁ (red) – Již potřetí mohou milovníci cestování a adrenalinu z

Karviné a okolí zhlédnout souhrn nejúspěšnějších snímků s outdorovou
tématikou Expediční kamera 2013.

Nejsou to žádné kašírované cestopisné filmy podle před-
loh producentů, ale filmy, které natočili sami účastníci ex-
pedic. Ve středu 6. března od 16 hodin uvidíte v malém sále
MěDK v Karviné snímky jako Zabijácká krása, ve kterém se
dva špičkoví paraglidisté, Juraj Kleja a Dalibor Carbol, po-
kouší o něco, co ještě nikdo nedokázal, a sice doletět do zá-
kladního tábora druhé nejvyšší hory světa, K2.

JakodalšíbudetéžkezhlédnutíisnímekVkůživlkaposto-
pách Džingischána (2), australského cestovatele Tima Sco-
pa, který nás tentokrát zavede do Kazachstánu. I tentokrát
programem provede karvinský cestovatel a dobrodruh Ivo
Petr.

Muzikál s plejádou hvězd
HAVÍŘOV (jp) – V Kulturním domě Leoše Janáčka

jsou dnes, 26. února, na programu Andílci za školou
– teenagerskýmuzikál s písničkamiMichala Davida.

Režie Filip Renč, texty Lou Fanánek Hagen.
V hlavních rolích účinkují Josef Vojtek, Bohouš
Josef, Sabina Laurinová, Linda Finková, 5Angels,

FilipAntonioadalší.„Celýmuzikálbylpostavenna
hlavním tématu: přitáhnout do hlediště i naši mlá-
dež a všechny skvěle pobavit. A to se také i podařilo
podle úspěchu prvních vystoupení, kde se výborně
pobavilynejen děti a mládež,ale i jejich rodiče,“uvá-
dějí autoři muzikálu. Začátek je v 18 hodin.

Černá síla z pohledu
švédského dokumentu
HAVÍŘOV (jp) – Dokumentární

klub kina Centrum v Havířově uve-
de v pondělí 4. března švédský do-
kumentohnutíBlackPower vUSA.

Pro řadu obyvatel Ameriky
období 1967 až 1975 znamenalo
revoluci. Černošská komuni-
ta se razantně přihlásila o svá
práva. Nejednalo se jen o ra-
sový význam, ale zejména o
ekonomický a politický sy-
stém. Hnutí Black Power za-

čalo zakládat politické a kul-
turní instituce, aby podpořilo
společné zájmy černochů, a
vyzdvihlotaksvéhodnoty.Vté
době se švédští novináři roz-
hodli o tomto hnutí natočit do-
kument. Ze své vnější per-
spektivy pořídili fascinující
nahrávky těch, kteří ve své do-
bě hodně znamenali...

Režie Göran Olsson. Začá-
tek je v 17 hodin.

Vladislava Šrámková a Eva Dudová společně vystavují v Galerii v orlovské ZŠ Ke Studánce. foto: ARCHIV

krátce
Světlo, barva

KARVINÁ – Štefan Dušička 
a Kamil Stergiadis před-
staví veřejnosti své obra-
zy, keramiku a fotograie v 
Mánesově síni Městského 
domu kultury v Karviné.
Vernisáž proběhne 5. břez-
na v 17 hodin a výstava po-
trvá do 30. dubna.

Světový den modliteb
za Francii

KARVINÁ – První březno-
vý týden již patří v ce-
lém světě Světovému dnu 
modliteb, tentokrát za 
Francii. Program pro nás 
připravily ženy z fran-
couzského výboru SDM. 
Heslem jsou Ježíšova slo-
va „Byl jsem cizí a přija-
li jste mě“. Slezská církev 
evangelická v Karviné 
proto zve v neděli 3. břez-
na ke společným mod-
litbám za tuto zemi. Na 
programu je pro nás při-
pravena prezentace foto-
grafií, písně, ochutnávka 
tradičních jídel a další do-
provodný program včetně 
programu pro děti. Setká-
ní se koná v 16 hodin v 
sále Slezské církve evan-
gelické v Karviné.

Výstava o chovu 
hospodářských zvířat

PETŘVALD – Když jsem já 
sloužil to první léto... je ná-
zev výstavy o chovu hospo-
dářských zvířat, která za-
čne slavnostní vernisáží 
26. února v 10 hodin ve vý-
stavní síni Muzea Těšín-
ka v Petřvaldě. Exponá-
ty, které budou na výstavě  
k vidění, pocházejí ze Šum-
perska; zapůjčilo je tamní 
muzeum. 

Premiéra 
na polské scéně 

ČESKÝ TĚŠÍN – Měsíční 
běs (Księżycowy Demon) 
je název divadelní hry, 
kterou v premiéře uvede 
polská scéna Těšínského 
divadla v sobotu 2. břez-
na v 17.30 hodin. Děj se 
odehrává právě v americ-
kém Milwaukee, ve 20. le-
tech 20. století, a jeho hr-
diny jsou manželé Aram a 
Seta, kteří do Států přišli 
z Arménie. Útěkem z vlas-
ti si sice zachránili život, 
ale jeho smysl hledají jen 
těžko. Teprve až když se 
jim podaří probudit v sobě 
křehké mezilidské vazby, 
nalézají kontinuitu svých 
životních příběhů.

Přednáška 
o čínské medicíně
ORLOVÁ – Čínská medi-

cína, přednáška na téma 
My a zdraví, bude hlav-
ním tahákem besedy pro 
veřejnost v rámci Univer-
zity volného času, která se 
koná v úterý 5. března v 15 
hodin. Přednáška se koná v 
městské knihovně a vstup-
né je 30 korun.

O berlínském lmovém
festivalu

HAVÍŘOV – Berlinále s ti-
tulem aneb Film v Berlíně 
a Berlín ve ilmu je název 
přednášky ilmového znal-
ce Miroslava Beinhauera 
ve středu 27. února v lout-
kovém sále Kulturního 
domu Petra Bezruče. Začá-
tek je v 18 hodin.

Ples klubu
seniorů

HAVÍŘOV – V Domě PZKO 
v Havířově-Bludovicích se 
koná ve čtvrtek 28. února 
ples Klubu seniorů. Začá-
tek je v 15 hodin. (jp, toj)


