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Pyramida zazáří nad městem

Tipy MF DNES
ZÁBAVA

Indiánské léto pobaví
návštěvníky arboreta
Pro milovníky Divokého západu
a indiánů bude připravena na tuto
sobotu v Arboretu Nový Dvůr akce
Indiánské léto. Cílem je představit
přírodu a kulturu amerických kontinentů. Na návštěvníky budou čekat ukázky westernového ježdění
a své umění ukáže i mistr světa
v práskání bičem. Po celý den budou probíhat prohlídky arboreta
po stezce amerických dřevin
a bude také zpřístupněna výstava
Počátky lesnictví v USA.
(gou)
POUŤ

Kopřivnice ožije tradiční
poutí a jarmarkem
Poslední srpnový víkend ožije Kopřivnice tradiční Bartolomějskou
poutí. Starodávný jarmark bude
i letos připraven v sadu dr. E. Beneše v sobotu 28. srpna od 9 do 15 hodin. Kromě kolotočů, střelnic, prodejních stánků a dalších atrakcí,
které ke každé pouti neodmyslitelně patří, se mohou návštěvníci těšit také na přehlídku kopřivnických kapel či jízdu v nablýskaných
veteránech, neděle bude patřit
klaunům a cirkusu.
(gou)
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Netradičním způsobem se mladí architekti rozhodli
podpořit kandidaturu Ostravy na Evropské hlavní
město kultury 2015. Nad centrem postaví Cheopsovu
pyramidu v životní velikosti. A bude ze světla.
OSTRAVA První div světa v centru
Ostravy? Proč ne, řekli si architekti
z Projektstudia a rozhodli se vztyčit
egyptskou pyramidu nad Masarykovým náměstím. Hrobka faraona
Chufua, jehož řecká podoba jména
je Cheops, tak bude po dobu jednoho měsíce svítit nad hlavami Ostravanů.
O „promítnutí“ nějaké slavné
stavby, která by připomněla podstatu architektury, se uvažovalo delší
dobu. „Otázkou bylo, jak světly vztyčit daný projekt do prostoru. Mys-

lím, že pyramida je jako odpověď
jednoznačná,“ popisuje Oldřich
Bajger z Projektstudia. Mluví se sice
o tvaru jehlanu, ale lidé pravděpodobně uvidí spíše týpí. Autoři předpokládají, že se hrany protnou ve
výšce 147 metrů nad zemí. Ve vrcholu se však paprsky nezastaví, budou
pokračovat dále.
„Zhruba rok jsme vymýšleli, jaká
svítidla použít, aby šlo vidět tu
masu pyramidy. Zvolené reflektory
se používají například na velkých
stadionech,“ vysvětluje Pavel Janeč-

FAKTA

Jak pyramida funguje?
Vztyčit hrany pyramidy jsou
architekti schopni s pomocí
čtyř výkonných reflektorů, které
jsou ukotveny v ulicích Ostravy.
Hlavním záměrem nápadu bylo,
aby si lidé uvědomili velikost
a proporce Cheopsovy pyramidy.
Její kopie tak je v životní velikosti.
Hrany jehlanu jsou 250 metrů
dlouhé a protínají se ve výšce
147 metrů nad zemí.Také drátěné
krychle základen jsou odvozeny od
kamenných bloků, které použili
Egypťané.
Autoři předpokládají, že by šlo za
dobrých podmínek pyramidu vidět
až z Lysé Hory.

» Kam na víkend Poslední prázdninový víkend nabídne návštěvníkům Ostravy několik zábavných akcí. Nejvíce si užijí děti, které zavítají na hrad či do zoo
OSTRAVA Již potřinácté se milovníci koní, zejména těch ve službách
policie, setkají v Ostravě u příležitosti konání dalšího ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií.
Letos mohou návštěvníci vidět parkurové soutěže v jízdě na koni a
další doprovodný program v sobotu 28. srpna od 12.30 hodin v zadní
části Komenského sadů poblíž
Hrušovské ulice. Jezdci změří své
síly ve sportovních disciplínách
a předvedou, jak dokáží obstát
v náročných situacích, kterým
musí čelit při výkonu služby .
Ve 13 hodin odstartuje cross parkur O pohár ředitele Městské policie Ostrava s překážkami do
100 centimetrů. Atraktivní zrcadlové skákání dvojic O pohár primátora města Ostravy začne ve 14.40 hodin, odpolední program vyvrcholí
speciálním policejním parkurem
pro služební koně O pohár hejtmana Moravskoslezského kraje.
Sobotní i nedělní večer nadcházejícího víkendu si mohou návštěvníci Ostravy zpestřit trochou strašidelného adrenalinu, pokud zavíta-

Náročné překážky V Komenského sadech změří v sobotu své síly členové jízdní policie od nás i ze zahraničí.
Čekají na ně celkem tři disciplíny, z nichž hlavní bude takzvaný policejní parkur.

Mamas & Papas

NOVÁ SCÉNA VLAST

20.30

Zámecká ul, tel. 556 412 276

Kajínek

21.00

Kouzelná chůva a Velký třesk
Twilight sága: Zatmění
Záložní plán

Bohumín

Havířov

KINO-K 3

KINO CENTRUM

Studentská 781, tel. 596 012 124

Muž ve stínu

19.00

KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050

MINIKINOKAVÁRNA

Bruntál
KINO CENTRUM

LETNÍ KINO

Alenka v říši divů
Sexy 40
Predátoři

17.30
18.00, 20.00
20.30

15.30
17.45
20.00

A-Team

21.30

Jeseník

Český Těšín
KINO CENTRAL

Ženy v pokušení

Štefánikova 27, tel. 558 711 106

18.00
20.15

Vrahouni
Počátek

KINO
Tyršova 1071, tel. 556 835 098

20.00

Frýdek-Místek

Kopřivnice
LETNÍ KINO
Obránců míru 369/2

17.00, 19.30

Krnov

MUZEUM TĚŠÍNSKA

MĚSTSKÉ MUZEUM

Pražská 3/14, tel. 558 761 221

Zacpalova 1, tel. 554 614 570

Krása lidového oděvu v dílech
regionálních umělců
do 10. října

Velké prádlo

Frýdek-Místek

ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK

Ostrava
KINO ART

Třinec

Kopřivnice

Petřvald

KINO KOSMOS

TECHNICKÉ MUZEUM TATRA

TECHNICKÉ MUZEUM

Záhumenní 369, tel. 556 871 106

K muzeu 89, tel. 596 541 092

Tatra & Sodomka

Kouzlo krystalu

Sexy 40
Záložní plán

18.00
20.00

Smetanovy sady, tel. 556 709 128

Princ z Persie: Písky času

21.30

Kpt. Jaroše 794, tel. 596 511 931

Kajínek

17.00, 19.30

Kajínek

21.30

(DKMO), 28.října 124, tel. 597 489 111

Muži, kteří nenávidí ženy
KINO LUNA

17.00, 19.30

Dukelská 6, tel. 558 331 727

Predátoři

17.30, 20.00

do 31. srpna

Nový Jičín

Shrek: Zvonec a konec
13.00
Ženy v pokušení
13.15
Poslední vládce větru
13.15, 17.45
Shrek: Zvonec a konec
13.30
Kajínek
14.00, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30
21.00, 21.30
Čarodějův učeň
14.15, 16.45, 19.15, 20.00
Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty
14.30, 16.30
Počátek
14.50
Expendables – Postradatelní
15.00, 17.15, 19.30, 21.45
(K)Lamač srdcí
15.30, 20.00
Machři
15.45, 18.00, 20.15
Poslední vládce větru
15.45, 18.15
Největší z Čechů
17.50
Salt
21.45

Novinářská 6c, tel. 595 699 989

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Orlová - Lutyně, tel. 596 511 931

17.45
20.00

Solomon Kane

Český Těšín

KINO KVĚTEN

LETNÍ KINO

KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

Frenštát pod Radhoštěm
Záložní plán

Karviná

Kostelní 3, tel. 599 527 851

Výstavy Do zámku ve Frýdku-Místku
na expozici železničních modelů

Nový Jičín

KINO VESMÍR

16.30, 19.30

15.30
17.30
19.45

Foto: Archiv policie

jí do areálu Slezskoostravského
hradu. Po oba „strašidelné večery“ bude celý hrad až do noci plný
bubáků a jiných tajemných bytostí. Během programu se o návštěvníky postarají průvodci v různých
strašidelných kostýmech, kteří je
provedou osmi tajemnými a strašidelnými místy. Hrad bude speciálně nasvícen a nazdoben a jeho hosté mohou zavítat také na dobový
jarmark s občerstvením a drobnými předměty.
Na konec prázdnin připravili
pracovníci ostravské zoologické zahrady zábavný program, jehož
hlavní částí budou v neděli 29. srpna rybářské závody pro děti, jež
proběhnou v dopoledních hodinách u jednoho z rybníků v areálu
zoo a budou určeny pro děti do
15 let. Závod proběhne mezi 9.30 a
12. hodinou. Každý závodník s sebou musí mít povinnou výbavu
dle rybářského řádu. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná rezervace na telefonním čísle
777 049 812 nejpozději do pátku
27. srpna.
Gabriela Koudelková

MULTIKINO CINESTAR

Orlová

Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

Ženy v pokušení
Solomon Kane

17.45
20.00

LETNÍ KINO

Na Nábřeží, tel. 596 812 582

KINO POHODA

Krnov
Poslední vládce větru
A-Team

nám. Republiky 7, tel. 596 819 501

Jak vycvičit draka
A-Team
Solomon Kane

Jesenická 1, tel. 775 954 202

16.00
18.00
20.00

Výškovická 113, tel. 596 751 712

Kuky se vrací
Sexy 40
Predátoři

Hlavní 112, tel. 558 438 083

LETNÍ KINO

jehlan tak můžou koukat i její návštěvníci.
Po dobu světelného projektu budou architekti a egyptologové mít
přednášky ve Staré Aréně na Masarykově náměstí. Tematické večery,
kterých bude dohromady osm, začínají vždy v sedmnáct hodin. Jejich
návštěvníci se dozví o Chufuově
době, postupu stavby pyramid
nebo o tom, jak vnímá archeologii
známý fotograf české redakce National Geographic. První přednáška
se koná ve čtvrtek 2. září a povede ji
divadelní a televizní režisér Radovan Lipus.
Ostravská pyramida skoro po měsíci zhasne 25. září. „Celkové náklady na ni ještě neznám, ale budou se
pohybovat ve statisících korun,“
uzavírá Kotek.
Jakub Záhora

Soutěž jízdních policií zpestří dětem konec prázdnin

Kina Shrek: Zvonec a konec – poslední díl oblíbené série
Bílovec

ka, ředitel společnosti Thorn, která
má technické provedení na starosti. Podle něj bude hlavní problém
se světelným smogem města, kvůli
němuž se budou hrany jehlanu ztrácet.
Svítidla jsou umístěna ve čtyřech
základnách v ulicích centra, David
Kotek se však nebojí, že by je někdo
ukradl. „Policisté přislíbili svou
účast a dozor nad celou akcí. Součástí budou také bezpečnostní kamery,“ říká mladý architekt.
Slavnostní zahájení se koná již
dnes, v osm hodin večer začnou
projevy politiků a autorů, rozsvícení Cheopsovy pyramidy bude v devět hodin. Nová radnice navíc mimořádně prodlouží otevírací dobu
Vyhlídkové věže až do jedenácti hodin večer, na ohňostroj a světelný

28. října 12, tel. 556 701 156

ZÁMEK
Zámecké náměstí 1264, tel. 558 630 001

Železniční modely

do 19. září

Alfred Neubauer – „Muž tisíce triků“
do 12. září

Opava

Havířov

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MUSAION

Komenského 10, tel. 553 714 809

Dělnická 24, tel. 596 813 456

Peníze v proměnách věků

do 23.října

Podoba mincí v průběhu věků
do 30. září

Jablunkov

Ostrava

MUZEUM TĚŠÍNSKA

OSTRAVSKÉ MUZEUM

Mariánské náměstí 14, tel. 558 761 211

Masarykovo náměstí 1, tel. 596 125 338

Jablunkov na skle malovaný
do 30. září

do 30. listopadu

CHKO Beskydy – domov velkých šelem
do 29. srpna

do 17. října

Vaším objektivem Na největší české fotoalbum na internetu rajče.net za jeho existenci nahrálo fotky více než 365 tisíc uživatelů. Dnes přinášíme fotografie Jaroslava Krkošky, na kterých zachytil kulturní události ve Frýdku-Místku
Beskydské rekordy 2010
Díky Beskydskému Veselétu je ve
Frýdku-Místku přes prázdniny živo.
21. srpen byl ve znamení rekordů.

Beskydy sound Již v pořadí čtvrtý ročník oblíbeného
hudebního festivalu se uskutečnil v polovině srpna ve
Frýdku-Místku.

V kotli Letos ke spokojenosti návštěvníků vystoupily

V letním kině Promítání pod širým
nebem si mohli filmoví fanoušci letos
vychutnat také ve Frýdku-Místku.

kapely Vypsaná fixa nebo Horkýže Slíže.

4x foto: Jaroslav Krkoška (jarinko.rajce.net)

