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Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202
Doktor od jezera hrochů 17.30
Podivní 17.45, 20.00
Katka 19.45

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel. 558 438 083
Osadné – filmový klub 19.00

Havířov
KINO CENTRUM
nám. Republiky 7, tel. 596 819 501
Alvin a Chipmunkové 2 15.30
Exmanželka za odměnu 17.45, 20.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

Škola života 19.30

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061
Škola života 17.45
Iron Man 2 20.00

Kopřivnice
KINO PULS
Sokolovská 404, tel. 556 871 376
Protektor 18.00
Kawasakiho růže 20.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Exmanželka za odměnu 17.45, 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Vlkodlak 18.00, 20.15

Opava
KINO MÍR
Kolářská 5, tel. 553 615 658
Podivní 18.00

Ostrava
KINO ART
(DKMO), 28.října 124, tel. 597 489 111
Na hraně temnoty 17.00, 19.30
KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Souboj titánů 17.00
Ženy v pokušení 19.30
MINIKINOKAVÁRNA
Kostelní 3, tel. 599 527 851
Koncert 17.00, 19.30
AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR
Zahradní 17, tel. 595 995 733

Nine 19.30
MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989
Mamas & Papas 14.10
Garfield 3D 14.15
Ženy v pokušení 15.00, 17.30
StreetDance 3D 16.00, 18.15, 20.30
Princ z Persie: Písky času

19.00, 20.10, 21.30
Robin Hood 18.30, 21.30
Souboj titánů 19.00, 21.30
Sex ve městě 2 17.15, 18.15, 20.15, 21.15
Chlupatá odplata 14.30, 16.30
Hurvínek na scéně 15.00, 17.30
Kuky se vrací 15.50, 18.00
Zelená zóna 20.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727
Moon 17.30
Milý Johne 20.00

Bruntál
GALERIE V KAPLI
Jesenická 43, tel. 554 718 020
Míla Hudečková
Kresby na hedvábí a keramika

do 12. června

Frýdek-Místek
GALERIE POD SVÍCNEM
Farní 16, tel. 558 638 668
Karolína Némethová
Výstava fotografií pod názvem Cesta
domů/Way Home do 25. června

Havířov
VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WŰNSCHEHO
Dlouhá třída 46a, tel. 596 808 025
Adolf Dudek

Obrázky a ilustrace do 30. června

Karviná
ZÁMECKÁ GALERIE CHAGALL
Masarykovo náměstí 1, tel. 596 322 859
Kristian Kodet
Obrazy do 27. června

Nový Jičín
ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK
28. října 12, tel. 556 701 156
Miroslava Janoušková
Obrazy a sklo do 22. srpna

Opava
GALERIE CELLA
Komenského 10, tel. 553 714 809
Jan Kovářík
Sochy do 18. června

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

OSTRAVA Opravdové svátky literatu-
ry a možného aspiranta na kulturní
událost roku v Ostravě slibují pořa-
datelé literárního festivalu Měsíc au-
torského čtení, který 1. července vy-
pukne v samotném srdci Ostravy –
ve Staré Aréně.

Akce, která už má za sebou deset
let úspěšného fungování v Brně, se
bude letos díky kandidatuře Ostra-
vy na titul Evropské hlavní město
kultury 2015 vůbec poprvé odehrá-
vat také v Ostravě. „Za jedno deseti-
letí si myslím akce v Brně vydobyla
velmi slušné renomé,“ říká progra-
mový ředitel festivalu Petr Minařík
o projektu, který jen vloni navštívi-
lo dvanáct tisíc diváků a který je nej-
větší tuzemskou literární přehlíd-
kou.

Letošní ročník je věnován fran-
couzské literární tvorbě.

Akce, která má dvě programové li-
nie, jednu českou a jednu zahranič-
ní, představí dvaašedesát literátů.
„Letos jsou hosty zahraniční linie
spisovatelé z Francie, přijede jich pl-
ných jedenatřicet, bude jich tolik,
kolik autorů českých,“ vysvětluje Mi-
nařík.

Měsíc autorského čtení bude pro-
bíhat od 1. července do 1. srpna den-
ně v 19.00 a ve 20.30 hodin. Nejprve
se představí autoři ze země galské-
ho kohouta, pak se dostanou ke slo-
vu i české hvězdy. „Zpočátku jsme
označení hvězdy a literatura moc
nechtěli dávat k sobě, ale nakonec
se to vžilo, a když se podíváte na náš

program, tak zjistíte, že to není ni-
jak nadnesené,“ doplňuje Minařík.

Svá díla představí v prostorách
Staré Arény na Masarykově náměstí
opravdu spisovatelky a spisovatelé
zvučných jmen, chybět nebudou Mi-
chal Viewegh, Ivan Kraus, Pavel Ko-
hout či ostravský Ivan Landsmann.
Představí se ale i sice mladší tváře,
přesto však již oceňované nejen na
domácí scéně.

Z připravovaných, nebo právě
dokončených rukopisů budou číst

Petry Hůlová a Soukupová nebo To-
biáš Jirous či básník J. H. Krchov-
ský.

„Literatuře se má vrátit hlas. Ne-
jen poezie, ale i próza má svůj hlas
a je to skutečně dosvědčeno až čte-
ním. A je to velmi zajímavé a vzrušu-
jící. Člověk, který mluví sám za sebe
a řekne nám, co napsal a co nám
chce říct. Je to trochu podobné diva-
dlu, je to teď a tady,“ prohlásil na
tiskové konferenci k Měsíci autor-
ského čtení v Ostravě nedávno ze-
snulý spisovatel Jan Balabán a podě-
lil se i o své vlastní zkušenosti. „Já
jako autor si pamatuji na ten silný
pocit, který jsem mnohokrát zažíval
v Brně, kdy z těch lidí do vás něco
jde. To, co se vám vrací, je ohrom-
né. To povídání si. Takhle vznikla
lidská kultura, takhle si lidé povídali
příběhy. A to se najednou znovu vra-
cí.“

Festivalové dění má jednu prak-
tickou a velmi příjemnou okolnost.
Všechna čtení ve Staré Aréně budou
zdarma, zúčastnit se jich tedy může
každý, pochopitelně, pokud nebu-
de zcela plno.

Francouzští autoři budou číst tex-
ty v originále, za nimi však poběží
překlad do češtiny a nefrancouzsky
mluvící diváci se nemusejí bát ani
položit otázku, protože vše bude tlu-
močeno do češtiny.

Nápad pořádat Měsíc autorské-
ho čtení, osvědčený projekt s dese-
tiletou tradicí, vzešel od organizáto-
rů kandidatury Ostravy na titul Ev-
ropské město kultury v roce 2015.
„Je to akce, která si své publikum
nepochybně najde i v Ostravě. Je to
festival, který tu chyběl, ale vlastně
kromě Brna chybí všude. Jde
o akci, která nemá obdoby, a proto
do ní náš tým jde,“ prozradila dra-
maturgyně programu Ostrava 2015
Kateřina Ondřejková.

Martin Jiroušek

» Pokračování ze str. D1
„Auto jsme pomalovali v bar-

vách naší stužky, tedy do žluté, ze-
lené a červené. Původně jsme ne-
věděli, jak tam ty fotky dát, ale na-
konec nám pomohla paní učitelka
výtvarky Michaela Nová. Fotky
jsme vytiskli v životní velikosti
a připevnili k autu,“ říká Magdalé-
na Daňková, studentka 4. A.

Zatímco jiným studentům zůsta-
nou tabla po celý život, osud tabla
4. A Slezského gymnázia v Opavě
byl zpečetěn už po šesti dnech. Ne-
celý týden vydrželo vystavené ve
městě, pak neznámý vandal zničil
nejen celé tablo, ale i automobil sa-
motný. „Realizace tohoto nápadu
nebyla zrovna jednoduchá, o to
víc nás mrzelo zničení naší práce,“
dodává Daňková.

Třetí nejúspěšnější tablo, Sedm
smrtelných hříchů třídy 4. A Gym-
názia v Bohumíně, vzniklo přímo
ve třídě školy. „Na tématu jsme se
dohodli ve třídě, vymysleli jsme
sedm smrtelných hříchů, které se
k nám tak trošku hodí. Jedna ze
spolužaček nás malovala, jiná zase
česala, každý donesl nějaké látky,
které jsme pak různě kombinova-

li,“ popisuje autorka fotografií Len-
ka Glisníková. Při práci zejména
oceňuje příjemnou atmosféru.
„Všichni byli uvolnění právě díky
domácímu prostředí – a tak vše
probíhalo velmi hladce. Dopředu
jsem si promyslela akorát všechny

rekvizity, které by se k hříchům ho-
dily, pak už se jen fotilo a fotilo.“

„MF DNES se na akci Tablo
roku podílí zejména z důvodu bu-
dování a upevňování vztahu ke čte-
nářům. S rajce.net spolupracuje-
me také na rubrice Vaším objekti-

vem, kde uveřejňujeme zpravodaj-
ské regionální fotografie od účast-
níků daných akcí,“ popisuje smysl
soutěže Petra Hanzelková
z MF DNES.

Vítězná tabla posoudil také foto-
graf moravskoslezské přílohy

MF DNES Adolf Horsinka. Z hledis-
ka kvality fotografií ocenil zejmé-
na vítězné tablo. „Kompozicí, ná-
padem, provedením i technickým
zpracováním je ze všech tří nejlep-
ší. Moc se mi líbí atmosféra, i když
pro mě příliš pochmurná, která je

z fotek patrná. U tabla na druhém
místě se mi líbí zejména nápad,
který je velmi originální. I fotogra-
fické provedení je přesně promyš-
leno a k tomu výborně provede-
no,“ zhodnotil i druhé tablo.

Kateřina Smužová

Tipy MF DNES
FESTIVAL

Hvězdou přehlídky
bude Charlie Straight
Hudební festival zaměřený na
rockovou hudbu 3necké Kilowat-
ty se již po čtvrté uskuteční v Tři-
ci. Bude se konat 19. června a jako
hlavní hvězdu si pořadatelé vybra-
li kapelu Charlie Straight, která le-
tos získala tři ocenění Anděl. Ta
se prostřídá s mladými, nadějný-
mi kapelami jako Johny said the
number, Hentai Corporation
nebo s umělci na druhé electrosta-
ge. (mao)

VERNISÁŽ

Ve Fiducii se představí
otec a syn Šigutovi
Ve Fotografické galerii Fiducia
v centru Ostravy bude dnes večer
zahájena výstava Jiřího Šiguta na-
zvaná Pozdní sběr. Ve stejnou
dobu bude v totožném objektu,
ve sklepní Galerii Dole, otevřena
výstava jeho syna Vladimíra po-
jmenovaná Kabinky. Výstavy orga-
nizátoři uspořádali v rámci kulaté-
ho jubilea Jiřího Šiguta. Zahájení
obou vernisáží bude v 18.00 ho-
din. (mao)

Hvězdy literární scény
z Francie a Čech budou
pendlovat mezi Brnem
a Ostravou. Denně se
v centru města vystřídají
dvě osobnosti.

FAKTA

Měsíc autorského čtení
Po celý červenec bude Stará Aréna
hostit plejádu významných
českých a francouzských literátů.

Festival bude slavnostně zahájen
1. července v Ostravě a ukončen
1. srpna v Brně, kde se již tradičně
koná v divadle Husa na provázku.
Tým Ostrava 2015 na přípravách
literárního festivalu spolupracuje
s nakladatelstvím Větrné mlýny
a s Alliance française Ostrava,
která již téměř 20 let podporuje
česko-francouzské kulturní vztahy.

Nad festivalem převzal záštitu
pařížský starosta Bertrand
Delanoë, ostravský primátor Petr
Kajnar, brněnský primátor Roman
Onderka a Český PEN klub za
osobní asistence jeho předsedy
Jiřího Dědečka.

Na přípravě festivalu se vedle
oficiálních organizátorů
a odborníků podílí také mnoho
nadšených dobrovolníků
a studentů. Na stránkách akce:
www.autorskecteni.cz je možno
sestavit si svou vlastní literární
dovolenou přímo v centru Ostravy.

Kina Kuky se vrací – film o dobrodružném putování medvídka Výstavy Obrazy Kristiana Kodeta
v karvinské zámecké galerii Chagall

2. místo Studenti 4. A Slezského gymnázia v Opavě vsadili na originalitu a své tablo umístili
na vozidlo značky Wartburg. Foto: repro rajce.net

3. místo Sedm smrtelných hříchů se originálně rozhodli na svém tablu zpodobnit studenti
4. A z gymnázia Bohumín. Na snímku uprostřed je znázorněno obžerství. Foto: repro rajce.net

Slavný spisovatel Michal Viewegh bude jedním z autorů, kteří
v Ostravě osobně představí svou tvorbu. Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Ostrava se na měsíc promění
v oázu literárního čtení hvězd

Studenti vsadili s tably na neotřelý nápad a uspěli v soutěži


