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Na Dni města zazpívá i Janek Ledecký
ORLOVÁ (toj) – Obyvatelé města se o

tomto víkendu budou bavit. Koná se tra-
diční Den města a hned v neděli folklorní
přehlídka nazvaná Festival národnost-
ních kultur.

Pořadatelé připravili zajímavý pro-
gram, který začíná v sobotu po poled-

ni fotbalovým turnajem reprezentan-
tů partnerských měst a na odpoledne a
večer je připravena hudební smršť
nejrůznějších stylů. U letního kina bu-
dou po oba víkendové dny parkovat ko-
lotoče a další pouťové atrakce. Tradiční
Fotbalový miniturnaj polských part-

nerských měst Rydułtowy, Czechowice-
Dziedzice a města Orlová začíná ve 14
hodin na hřišti FK Slavia Orlová. Hu-
dební menu je následující: Akorďanka,
Verona, Zespół Sukces i Orkiestra ko-
palni Anna (Rydułtowy), Janek Ledec-
ký a skupina Mandrage. Představí se ta-

ké protagonisté z muzikálu Děti ráje s
vystoupením Nám to vyjde – Míša Nos-
ková, Petr Poláček a Genny Ciatti. Pro-
gram pro děti obstarají Klauni z Balón-
kova.

Druhý den bude patřit folkloru. V 15
hodin začíná VII. ročník Festivalu ná-

rodnostních kultur, na kterém se
představí národopisné soubory Olši-
na a Olšinka, Taneční a pěvecký sou-
bor Komunitního centra Maják z Or-
lové, Folklorní soubor Zaolzi, sloven-
ský Folklorní soubor Šmykňa, Hra-
dišťan a Estrada Ludowa Czantoryja.

Z obrazů Jiřího Malíře vyzařuje radost a klid
HAVÍŘOV – Regionální výtvarník

z Těrlicka, člen tvůrčí skupiny Suš-
ská paleta Jiří Malíř, vystavuje vý-
běr ze své bohaté tvorby v Galerii
Kulturního domu Radost. Malým
dílem deseti obrazů přispěl i dva-
náctiletý vnuk Jiří.

Na výstavě Sezóny je k vi-
dění přes šedesát Malířových
děl. Jsou z posledního období,
doplněné o některé vzpomín-
kové práce. Autor, který v
březnu oslavil pětasedmdesá-
tiny, se zabývá různými ná-
měty – maluje portréty, lyric-
ké akty, zátiší, figurální moti-
vy nebo krajiny. K oblíbeným
malířským technikám patří
olejomalba, tempera a akva-
rel. Velmi živě a dynamicky
působí jeho kresby tuší. Spo-
lečným jmenovatelem je do-
mov.

„Jeho malířská tvorba vy-
povídá o širokém zájmu nejen o
umění, ale o životní realitu vů-
bec. Všímá si zejména radost-
ných a kladných stránek toho-
to světa. Uvědomuje si, že život
člověka v dnešní individuali-
zované společnosti je stále více
ovládán penězi a z nich pak ne-

gativními důsledky v mezilid-
ských vztazích. Snad i proto
utíká k malířské tvorbě, v níž
hledá uspokojení a svůj vztah k
lidem. Z jeho obrazů lze vyčíst
radost, pohodu a klid,“ uvedl
při zahájení vernisáže vý-
tvarník a pedagog Otta Dedek.

Mezi hosty byla také Marie
Turková z Ostravy. „Vyzvedla
bych umělcovu citlivost a opti-
mistický pohled. Líbí se mi ba-
revnost. Je vidět, že čerpá z re-
ality a nohama stojí na zemi.
Netradiční je obrazový cyklus
Křížová cesta, který zachycuje
Kristovo utrpení. Výstava i ja-
ko celek je velmi působivá,“ vy-
jádřila krátce svůj názor Tur-
ková. Obrazy vnuka charak-
terizoval Malíř takto. „Práce
odpovídají jeho věku i vývoji.
Podle výtvarného projevu jej
nelze již dnes uvádět na Olymp,
ani však zatracovat. Cesty k
umění jsou mu otevřené,“ hod-
notil výtvarník.

Vernisáž obohatilo duo Ma-
rie Němcová (housle) a Lucie
Kredbová (klávesy) ze ZUŠ
Leoše Janáčka. Výstava potr-
vá do 26. května. JOSEF PINTÉRJiří Malíř s manželkou na vernisáži. foto: JOSEF PINTÉR

Umělci
pobaví děti
z domovů
HAVÍŘOV (toj) – Děti z dět-

ských domovů a stacionářů z
celého Moravskoslezského
kraje čeká svátek.

V Havířově se 24. květ-
na od 16.30 hodin koná již
tradiční setkání s ná-
zvem Havířov se baví, na
kterém se představí nejen
známí umělci, ale děti
bude bavit také kouzel-
ník Richard Nedvěd a
sledovat mohou také
exhibici ve stolním teni-
se dvojice Marek Čihák –
Ivan Karabec. Ale tím
hlavním, kdo děti určitě
zaujme, bude Dáda Pa-
trasová, skupina Maxim
Turbulenc a ty větší pak
koncert skupiny Roxette
revival.

„Tuto akci s obměnami
pořádáme již podeváté
a vždy máme plnou halu.
Věřím, že tomu bude i ten-
tokrát,“ řekl organizátor
akce Rostislav Horáček.

KNIŽNÍ TIP

V Mrazivém tichu ožívá minulost

Jan Forstner je psychi-
atr, který po těžké životní
krizi dostává šanci začít
nový profesní život na kli-
nice v městečku, odkud po-
chází. Tajuplný případ se-
bevraždy mladé ženy, který
se mu dostává do rukou,
rozplétá s novinářkou Car-
lou Wellerovou. Společně
narazí na stopu k tajem-
ství, které opřádá celou kli-
niku. Nitky případu jsou
propleteny nejen s klini-
kou, kde Jan působí, ale
především i s jeho minu-
lostí. Jan v sobě skrývá
trauma. Před více než dva-
ceti lety zmizel jeho tehdy
šestiletý bratr. Zmizení se
nevysvětlilo a Janovi po
něm zůstal jen záznam
Svenova hlasu v diktafonu.
Téže noci tragicky zahynul
i otec obou chlapců, ani je-
ho smrt nebyla
vysvětlena…

Psychologický thriller ně-
meckého autora Wulfa Dor-
na, který zaujme příznivce
mysteriózních příběhů, na-

jdete mezi novinkami v od-
dělení beletrie Regionální
knihovny v Karviné-
-Mizerově.

BARBORA JAVORKOVÁ

Sušané zvou na setkání
HORNÍ SUCHÁ (toj) – Místní

skupinaPZKOvHorníSuché zvena
první letošní setkání k 60. výročí
založení souboru písní a tanců
Sušané (Suszanie).

Setkat se mají bývalí i sou-
časní členové souboru, kte-
rých bylo v průběhu let více
než čtyři sta. „Je to výjimečná
příležitost setkání všech gene-
rací tanečníků souboru,“ říká
šéfka souboru Barbara Mrač-
nová.

Proběhne rovněž aukce
předmětů spjatých se soubo-
rem a jeho činností a je připra-
vena i výstava fotografií a kro-

nik zachycujících 60 let čin-
nosti souboru.

Samotné oslavy soubor na-
plánoval na podzim. Vystoupí
nejen v Horní Suché, ale též v
Těšínském divadle. „Pokud by
někdo z bývalých tanečníků
chtěl vystoupit na podzimních
koncertech, budu ráda. Kon-
takt je na telefonu
732 864 649 nebo e-mail
suszanie@pzkosuchagorna.cz,
“ řekla Barbara Mračnová.
Nejbližší setkání u příležitosti
letošních oslav proběhne tuto
sobotuv17hodinvDoměPZKO
v Horní Suché.

Vystavují dvě dámy
ORLOVÁ – Díla regionálních výtvarnic – malířky Šárky Zwardońové z

Karviné a umělecké keramičky Markéty Kubikové z Bohumína – můžete
až do poloviny června obdivovat v galerii v ZŠ Ke Studánce v Orlové.

Vernisáž proběhla 2. května a sešli se na ní příznivci umění, žáci
i jejich rodiče, učitelé, přátelé. Člověk se často vrací k přírodě. Roz-
hlédli jsme se kolem sebe – keramika paní Kubikové – dokonalost sa-
ma, přirozenost, jednoduchost forem, výpověď zcela přímá a jedno-
značná. Andělé, kočky, psi, sovy, ale i komplikované dekorativní
koule, svícny. A obrazy? Šárka Zwardońová se nebojí experimento-
vat. Kresba a malba je výchozí technikou, ale autorku láká novum,
zkouší kombinované techniky, různé materiály, nebojí se spojit kus
přírody se svou představou. Vrací se ke svým starým osvědčeným té-
matům, jako by ctila minulostní motivy a vzpomínky na dětství
a možná i způsob života svých rodičů. Kouzlo starých věcí, kufříčků
s panenkami, zátiší s plechovým květináčem. ELIŠKA ULMANOVÁ

Rockshow na plátně
HAVÍŘOV, KARVINÁ (jp, toj) –

Kino Centrum v Havířově i v Karvi-
né uvedou záznam koncertů Paula
McCartneyho a skupiny Wings ze
severoamerického turné v roce
1976.

Diváci uslyší 30 písní cel-
kem ze čtyř koncertů – z New
Yorku, Seattlu a dvakrát z Los
Angeles. Jednotlivá vystoupe-

ní byla součástí turné Wings
Over the World Tour, z něhož
pochází také trojalbum živých
nahrávek Wings Over Ameri-
ca. Sám Paul McCartney se až
dosud zdráhal zpřístupnit celý
film široké veřejnosti. V Haví-
řově se promítá 16. května
v 18 hodin a v Karviné 25. květ-
na v 17.30 hodin.

Pavel Šporcl vystoupí
 v Karviné

KARVINÁ – Typické modré 
housle virtuosa Pavla Šporc-
la se rozezní sálem MěDK v 
Karviné zítra, ve středu 15. 
května, v 19 hodin. 

Nová knihovna 
sportovní literatury

HAVÍŘOV – Dnes v úterý 14. 
května, v 10 hodin se koná 
slavnostní otevření archivu 
sportovní a rekreační lite-
ratury v Městské sportov-
ní hale v ulici Astronau-
tů. Na návštěvníky čeká 
prohlídka jedinečné a uni-
kátní knihovny plné zají-
mavých titulů. Provozova-
telem bude Rudolf  Šimek 
ve spolupráci se Správou 
sportovních a rekreačních 
zařízení.

Doubravské slavnosti 
DOUBRAVA – Tradičními 

slavnostmi ožije v sobotu 
obec Doubrava. Součástí je 
hudebně-zábavné odpoledne, 
ale také výstava bonsají a 
spolková výstava. Slavnostní 
zahájení je v půl čtvrté na ná-
městí. Poté se představí hu-
dební skupina Stones, Elán 
revival a na závěr Legendy se 
vrací. Kromě hudebních čí-
sel jsou připraveny také kov-
bojská show skupiny Black 
and Brown a také soutěž v 
pojídání knedlíků. Na své si 
ale přijdou všichni – dospě-
lí i děti.

Expedice Brunej
BOHUMÍN – Přednášku o 

tom, kterak členové ex-
pedice zkoumali ekosy- 
stém a biodiverzitu deštné-
ho pralesa v národním par-
ku Temburong v Bruneji 
na ostrově Borneo, pove-
de v bohumínské knihovně 
její účastník Milan Koch, 
vyučující na gymnáziu v 
Orlové. Koná se zítra, ve 

středu 15. května, od 17 ho-
din v přednáškové místnos-
ti MK. 

Sólo 
pro Elišku Balzerovou
HAVÍŘOV – Můj báječný roz-

vod. To je název laskavé ko-
medie, kterou irská autorka 
Geraldine Aron věnovala 
všem, kteří nikoli vlastní 
vinou zůstali sami. Všech-
ny postavy vytváří Eliška 
Balzerová. Představení se 
koná ve velkém sále Kultur-
ního domu Petra Bezruče 
dnes, v úterý 14. května, v 
19 hodin.

V Jazz clubu 
akustická hudba

HAVÍŘOV – V havířovském 
Jazz clubu ve čtvrtek 16. květ-
na vystoupí brněnská kape-
la Mlčeti Dřevo. Ve své tvor-
bě vychází z naswinglého  
blues s prvky funku a popu v 

jeho nejlepším smyslu. Začá-
tek je ve 20 hodin.

Hejnał-Echo zazpívá 
na Máji nad Olzou

KARVINÁ – Mužský pěvec-
ký sbor Hejnał-Echo a folklor-
ní soubor Ostravička se před-
staví posluchačům na dalším 
koncertě v rámci letošního 
Máje nad Olzou. Koná se v 
lázeňském parku v Karviné-
Hranicích v neděli 19. května 
od 14 hodin.

Bylinkářství v praxi 
ORLOVÁ – Další přednáška v 

rámci Univerzity volného času 
se koná ve čtvrtek 16. května 
v 15 hodin prostorách Městské 
knihovny Orlová. Je určena ve-
řejnosti a mluvit se bude o by-
linkářství.

Přednáška o Austrálii
HAVÍŘOV – V loutkovém sále 

Kulturního domu Petra Bezru-

če se ve čtvrtek 16. května koná 
přednáška cestovatele Robina 
Hilla – Australská zima. Pouš-
tě, hory, mořské útesy, vodopá-
dy i tropické lesy, lóra a fau-
na. To jsou témata vyprávění o 
měsíční cestě po Austrálii. Do-
plněno promítáním fotograií 
a hrou na domorodý hudební 
nástroj didgeridoo. Začátek je 
v 18 hodin.

Renata Drössler 
v Noivě

ČESKÝ TĚŠÍN – Třinecká ro-
dačka, pražská šansoniérka 
Renata Drössler se v sobotu 
18. května představí v kavár-
ně Noiva se svou novou des-
kou nazvanou Znovuzroze-
ná. Vystoupení začíná v 17 
hodin.

One-woman show 
Simony Stašové

KARVINÁ – Simona Stašová 
ztvárnila postavu Shirley Va-
lentine v komedii o hledání 

vlastní identity z dílny zná-
mého britského komediogra-
fa Willyho Russella. Předsta-
vení uvádí MěDK v Karviné 
23. května v 19 hodin.

Na Lodičkách 
zahraje Doga

KARVINÁ – Na Den dětí při-
pravili zábavu i pro dal-
ší generace. Kromě muzi-
ky je připraveno například 
vystoupení místního kyno-
logického klubu. Ve večer-
ních a nočních hodinách 
zaburácí Lodičkami rocko-
vé riffy karvinských kapel 
v čele s kapelou Doga. Vi-
dět a slyšet ale můžete také 
kapely Ingot, Black Bull, 
Červená žába, Hrot, Ahard, 
Messalina a Sjetý gumy. 
Moderátorem večera bude 
Ruda Schweser. Vstupenky 
na akci stojí v předprodeji 
120 korun. Organizátoři na-
bízejí také možnost stanová-
ní před areálem.  (red) 

krátce

Keramické výtvory Markéty Kubikové můžete obdivovat v gale-
rii v orlovské ZŠ Ke Studánce. foto: ARCHIV


