
Festival v ulicích je součástí
Colours of Ostrava
Na koncerty, výstavy a workshopy můžete přímo do centra města bezplatně
BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Nový fenomém oz-
dobí Ostravu ve dnech 15. až
17. července. V době konání
festivalu Colours of Ostrava
ožijí kulturním programem
nejen tradičně areály výsta-
viště Černá louka a Slezsko-
ostravského hradu, ale nově i
Masarykovo náměstí a při-
lehlé prostory a ulice.

První ročník Festivalu v
ulicích – jak zní název této
akce – oživí centrum morav-
skoslezské metropole koncer-
ty, divadly, akrobacií, stán-
ky, workshopy a také filmy.
Vstup na hlavní program bu-
de bezplatný. „Cílem je vnést
do města život a kvalitní zá-
bavu, zatraktivnit centrum
města tak, aby na každém
kroku čekalo na procházející
nějaké překvapení. Od pátku
do neděle nabídneme netra-
diční zábavu jak pro dospělé,
tak i pro děti. Dále očekává-
me v ulicích centra Ostravy
také účastníky a návštěvníky
mistrovství Evropy v atletice
do třiadvaceti let a návštěv-
níky Colours of Ostrava, kte-
ří ke svoji vstupence získají
další bonus navíc,“ říká Zlata
Holušová, zakladatelka Fes-
tivalu v ulicích.

Hudební scény
a pouliční
muzicírování
Na dvou hudebních pódiích –
ArcelorMittal stage a Ostra-
var stage – zahrají mnohé ka-
pely a sólisté, například
Charlie Straight, Xavier

Baumaxa, Úspěch, Tomáš
Klus, Unifiction, Stanley Di-
xie Street Band a někteří exo-
tičtí umělci z USA, Nového
Zélandu, Španělska či Afriky
vystupující na festivalu Co-
lours of Ostrava. Vrcholné
cirkusové umění a akrobacii
předvede Kawa Musical Cir-
kus z Indie. Pobaví známí
komici z pořadu Na stojáka. I
další program podle Zlaty Ho-
lušové bude stát za to: „Při-
pravena je hudební ulička
(na ulici 28. října), kde si bu-
dou moci zájemci vyzkoušet a
nakoupit nástroje z celého

světa, jako jsou bubínky, fu-
jary, píštaly, biče a kytary,
nebo zažít jam sessiony, se-
mináře a improvizovaná vy-
stoupení pouličních tvůrců.
Anebo také si odnést vlastno-
ručně vyrobená trička.“

Tanec ve stanu
a divadla
Pro tancechtivé vyroste stan,
v němž si návštěvníci mohou
zatančit ve prospěch ne-
ziskových organizací na Ost-
ravsku. V rámci Festivalu v
ulicích jsou na programu di-

vadelní představení v Ná-
rodním divadle moravsko-
slezském, Komorní scéně
Aréna a nové přístavbě Diva-
dla loutek za zlevněné vstu-
penky.

„Jsme rádi, že se na této
výjimečné akci podílí šesta-
dvacet institucí včetně
magistrátu města a obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz.
Pořadatelé se zaručili, že ne-
bude narušen noční klid v
centru města, neboť akce Fes-
tivalu v ulicích potrvají v pá-
tek do 20 hodin, v sobotu do
21 a v neděli do 18 hodin.

HUSÍ KŮŽE

Jiří Kráčalík, ředitel
Mezinárodního festi-
valu outdoorových
filmů, Ostrava
Husí kůži mám pokaždé, když nastává
jednání v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu České republiky o reformě.
Vždycky jenom trnu, komu zase uberou
finance, snad ne starým a nemocným li-
dem, a kde ještě nastanou škrty, a to už
o kultuře a umění ani nemluvím. Myslím si osobně, že husí kůži musí mít –
podobně jako já – mnoho obyvatel naší republiky. (hla)
Foto: archiv

O zamilovaném robotovi
aneb Něco v ní je
Výlet do blízké budoucnosti ve světě showbyznysu

Ostrava – Činohra Národního
divadla moravskoslezského
uvedla premiéru hry britské-
ho dramatika Alana Ayck-
bourna Něco v ní je. Autor si
vybral téma umělé inteligen-
ce a děj vsadil do reálií natá-
čení televizního seriálu v
blízké budoucnosti.

Samotný příběh je téměř
banální: android, jeden z ro-
botů, kteří při výrobě seriálu
nahrazují živé herce, projeví
emoce. Protože jde o ženu,
zamiluje se do ní, tedy do ro-
bota, mladý začínající sce-
nárista. Jelikož se robot cho-
vá jinak, než tvůrci umělých
bytostí očekávají, je konsta-
tována porucha a nařízeno
rozebrání, vymazání paměti a
restart pro znovupoužití. Za-
milovaný scenárista ženu-ro-
bota unese, aby zabránil zni-
čení svého snu – sám totiž za-
čal natáčet vlastní příběh, ve
kterém milovaného androida
obsadil do hlavní role.

Slabinou hry je předvída-
telnost děje, silnou stránkou
jsou herecké příležitosti, a
textu nelze upřít vtip. Režisér
Filip Nuckolls dává maxi-
mální prostor hercům. Ti mu
důvěru oplácejí výbornými
výkony.

Potlesk pro
Andreu Mohylovou
V hlavní roli Jackie neboli
robota JCF 31333 vystupuje
Andrea Mohylová. Těží z ře-
meslně výborně zvládnutého
hereckého střihu mezi cho-

váním naprogramovaného
stroje a bytostí s umělou inte-
ligencí, která projevuje
schopnost vlastního prožitku
a citu.

Jejího partnera Adama
Trainsmithe při premiéře
ztvárnil Ondřej Brett. Jeho
Adam by mohl být komičtější
postavou. Snad si herec ještě
dá práci s využitím všech
možností, které text nabízí.

Velmi výraznou postavu
vytváří Renáta Klemensová
jako Prim, členka televizního
inscenačního týmu. Dialogy
mezi ní a postavou stárnoucí-
ho, unaveného a poněkud
zneuznalého bývalého filmo-
vého režiséra Chandlera Ta-
tea, kterého s citem pro valéry
postavy hraje Jan Fišar, od-
halují zákulisí odlidštěné te-
levizní tvorby. V postavě
Trudi, lesbické partnerky
Prim, má bohužel málo he-
reckých možností Gabriela
Mikulková. Výborně ztvárňu-

je postavu bezcitné oblastní
ředitelky Carly Peperbloo-
mové Pavlína Kafková. Totéž
platí o Františku Večeřovi v
roli Marmiona, mluvčího
zdravotně těžce postiženého
majitele továrny na roboty i
majitele televizního studia
Lectera Trainsmithe. Toho s
mimořádným vkusem a citem
pro komický rozměr postavy
hraje Miroslav Rataj. Režisér
Filip Nuckolls v závěru hry
dává prostor vlastní vizi vy-
znění příběhu. Nic proti to-
mu, bohužel však právě způ-
sob, jakým se rozhodl dopo-
vědět příběh Jackie a Adama
Trainsmithe, je ze všeho nej-
předvídatelnější a jistou ba-
nalitu, kterou v sobě Ayck-
bournův text obsahuje, ještě
umocňuje. To však nic nemě-
ní na faktu, že Národní diva-
dlo moravskoslezské má díky
hře Něco v ní je na repertoáru
další komedii zaručující do-
brou zábavu. (svk)

Beethoven dnes večer na Máji
Opava – Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj
pokračuje dnes večer v kostele svatého Ducha v Opa-
vě. Na programu jsou Beethovenovy opusy. Nejdříve
zazní Coriolan, předehra op. 62 a dále Mše pro sóla,
smíšený sbor, varhany a orchestr C dur op. 86. Sólis-
ty večera jsou Eva Dřízgová-Jirušová, Gabriela
Hűbnerová, Peter Berger a Miloslav Podskalský, dá-
le účinkují Moravský komorní sbor a Pražský ko-
morní orchestr s dirigentem Paolem Gattem. (hla)

Hlavní hvězdou Štěrkovny Open
Music bude Richard Müller
Hlučín – Hlavní hvězdou festivalu Štěrkovna Open
Music, který se uskuteční v červenci v Hlučíně na
Opavsku, bude slovenský zpěvák Richard Müller.
Ten se i s početnou doprovodnou kapelou představí
na závěr hudební přehlídky v sobotu 30. července.
Kromě Müllera se na břehu Hlučínského jezera
představí i další hvězdy české hudební scény. Napří-
klad Nightwork či Monkey Business. Velkou novin-
kou letošního ročníku festivalu Štěrkovna Open Mu-
sic je jeho délka. Akce bude třídenní a uskuteční se
v termínu od 28. do 30. července. Během tří dnů se
v Hlučíně objeví celá řada velkých jmen. Zahrají po-
nuré hudební seskupení The Prostitutes, dále skupi-
na Tleskač, říznými kytarami ozdobená elektronika
kapely Skyline a v zahraničí úspěšná kytarovka
Sunshine. Vystoupí i pražský písničkář Xindl X a al-
ternativní Mako!mako, které se dostalo do finále sou-
těže Československo má talent. Vstupenky na Štěr-
kovnu Open Music jsou již v prodeji. (hla)

Páteční Dobré ráno
s Jedničkou se
zpěvačkou Dashou
Ostrava – „Do pátečního ran-
ního vysílání jsme pozvali
muzikálovou zpěvačku a he-
rečku Dashu, vlastním jmé-
nem Dagmar Sobkovou, která
je držitelkou Ceny Thálie za
rok 2010 za roli Máří Magdalé-
ny v kultovním muzikálu Je-
sus Christ Superstar,“ uvedl
dramaturg Pavel Janošec.
Zpěvačka také přiblíží své
účinkování v pořadu Star-
Dance, kde naživo večer co ve-
čerdoprovázítanečníky. (hap)

SKUPINA CHARLIE STRAIGHT vystoupí na Festivalu v ulicích. Foto: Lukáš Dvořák

ANDREA MOHYLOVÁ (Jackie alias JCF 31333) a Ondřej Brett (Adam) ve
hře Něco v ní je. Foto: Národní divadlo moravskoslezské

Festival v ulicích

OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM

Isabelle Faust a Saša Melnikov okouzlili
Ostrava – Hned po prvních tónech bylo zřejmé, že festivalové
obecenstvo na Janáčkově máji uslyší něco neobyčejného. Váš-
nivá a vrcholně soustředěná hra vynikající německé houslist-
ky Isabelle Faust a ruského klavíristy Alexandra Melnikova
patřila k pozoruhodným interpretacím skladeb Schumanna,
Feldmana, Cagea a Bartóka. Oba umělci bravurně prezentovali
své procítěné a poetické umění plné kontrastů i jedinečného ly-
rismu s brilantní technickou náročností. V sále Janáčkovy
konzervatoře znělo bravo a nadšené publikum nechtělo účin-
kující z koncertního pódia pustit. Úterní koncert nazvaný Svár
romantismu a současnosti byl další festivalovou lahůdkou.

Isabelle Faust je houslistka velkého formátu. Její repertoár
je velmi široký – od Bacha po Hartmana. Když před osmi roky
nahrála skladby od Lutosławského, Szymanovského a Janáč-
ka, New York Times je označily jako jednu z nejlepších klasic-
kých CD roku 2003, za nahrávku Hartmanova Concert funèbre
získala cenu Cannes Classical Award 2002. S Pražskou komorní
filharmonií a Jiřím Bělohlávkem natočila v roce 2004 Dvořá-
kův a o tři roky později Beethovenův houslový koncert. S pia-
nistou Alexandrem Melnikovem dokončili v roce 2009 nahráv-
ku kompletních Beethovenových sonát. (tam)

Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami 
pro předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz nebo 
na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální celotýdenní předplatné 
vašeho regionálního Deníku 
na 2 roky.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)
Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 
včetně DPH za každou započatou minutu 
pro volání z pevné linky. 
Volání z mobilního telefonu dle tarifu 
mobilního operátora.

Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte ZDARMA

•   Technická specifi kace
•   GSM: 900 a 1800 MHz 
•   Displej: monochromatický 1,3 
•   Rozměry: 104 × 49 × 15 mm 
•   Hmotnost: 68 g (bez baterie) 
•   Pohotovostní režim: až 250 hodin 
•   Doba hovoru: až 5 hodin 
•   FM rádio 
•   Tel. seznam pro 250 kontaktů 
•   SOS tlačítko s možností 
 nadefi novat 5 vlastních čísel 
•   Hlasitý odposlech 
•   Vyzváněcí profi ly 
•   MP3 přehrávač 
•   SMS a EMS zprávy 
•   SIM Toolkit 
•   Další funkce: úkoly, opakovaný 
 budík, kalkulačka 
•   Dostupné jazyky: čeština a angličtina 
•   Paměťové karty: microSD (max. 2 GB) 
•   Vestavěná svítilna 
•   Baterie: Li-ion 1000 mAh 
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MOBILNÍ TELEFON
speciálně upravený 
pro seniory!

Získejte zdarma dárek
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