
UČEBNAPODŠIRÝMNEBEM

VÝUKANA ZAHRADĚ.Na Základní škole Boženy Němcové v Opavě v rámci projektu Učebna pod širým nebem – přírodní zahra-
da od 1. 9. 2018 do současnosti doslova vyrostla překrásná přírodní „učebna“ smožností pěstování, pozorování, výuky i volno-
časového využití. Namístě původní zahrady byl založen nový ovocný sad, vysázeny květnaté a jedlé záhony a pěstební políčka.
Bylo založeno broukoviště amotýlí záhony a k pozorování bude sloužit žákům takémeteorologická budka a květnatá louka.
V rámci předmětu Člověk a svět práce budou žáci pěstovat zeleninu rovněž v nových sklenících a učit se využívat bylinky, které
jsou vysazeny v nádherných vyvýšených záhonech. Venkovní výuce poslouží také altán s posezením a venkovní tabule. Součástí
přírodní zahrady jsou rovněž kompostéry, ohniště a k zalévání slouží zachycená dešťová voda. Stará zděná budova, sloužící jako
sklad nářadí a vnitřní učebna, byla opravena a dostala novou fasádu. Na tento projekt škola získala dotaci 258 114 korun od
Státního fondu životního prostředí a s vlastní finanční spoluúčastí tak vytvořila překrásnémísto k výuce veměstě a přesto v pří-
rodě. (er) Foto: ZŠBNO
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LÉTO SOSTRAVSKOU
V KOMENSKÉHOSADECH
Kdy: 21. srpna ve 14.00 hodin
Kde:Komenského sady,Ostrava
Zakolik: zdarma

Fakulty ostravské univerzity se letos spojily, aby
pro vás připravily zajímavý letní program, a ten-
tokráte se s nímpřemístí doKomenského sadů.
Budetemoci zjistit, jak bude znít lesní roh nebo
Osamělé palačinky v parku, či třeba jak si vyrobit
osobní deníček japonskou vazbou, nebodůmy-
slný landscape art. Pohodový konec léta pro vás
připravilaOstravská, stačí se zastavit. (pif)

ROSTLINNÝ SWAP
Kdy: 23. srpna ve 14.00 hodin
Kde: V Zahradní, ul. V zahradách, Ostrava
Za kolik: zdarma

Vyměňovat kytky, vyměňovat rady, pít kafe a re-
laxovat.Tak budetemoct strávit nedělní odpo-
ledne, pokud se zastavíte do restaurace V Za-
hradní v centru Ostravy. S sebou si vezměte
kytku, zakořeněný řízek, krabičku, sáček nebo
cokoliv, v čem si květenu odnesete. A když ne-
máte nic, nevadí, stavte se stejně. Třeba si právě
nějakou kytku odnesete. (pif)

Kam
vyrazit v okolí

LÉTO PLNÉ HUDBY – BA:ZEL
Kdy:21. srpna v 18.00 hodin
Kde:Galerie výtvarného umění vOstravě,
1750/9 Jurečkova,Ostrava
Zakolik: volný vstup

Poslednímkoncertem, na který semůžete přijít
podívat v rámci Léta plného hudby vGVUO, bude
vystoupení pražskéhoduaBa:zel. V pátek večer
si tento elektroakustický koncertmůžete užít
úplně zadarmo, když se přijdete doGVUOpodí-
vat. Projekt Ba:zel je založen na kontrastu křeh-
kosti vokálu amohutných podtónů, obsahující
klavír, flétnu, a basovou kytaru doprovázených
post-technem, trip-hopem, trap beaty. (pif)

DoPrahy se vrátil AlfonsMucha

Kdy: od 21. srpna
Kde:Obecní dům Praha
Za kolik: 290 Kč/190 Kč – snížené
Proč přijít:
Nový pohled na sbírku děl Alfonse
Muchy, kterou dlouhá léta komple-
toval náš tenisovýmistr Ivan Lendl.
Unikátní výstava nabízí díkymo-

derním technologiím 21. století jiné
pojetí vzácné sbírky českého se-
cesníhomistra. Ožívají například
slavné plakáty amodelky obklope-
né výjevy ze Slovanské epopeje.
K vidění jsou nové originály, mj. Fi-
gures décoratives, obraz Modlitba
nebo skici vitráže katedrály sv. Víta.
Ke slovu se prostřednictvím hlasu
herce Pierce Brosnana dostane
i sám autor Alfons Mucha.
Jedinečné pojetí expozice secesi

posouvá o více než sto let dopředu
a návštěvníky o více než sto let do-

zadu. Působivé architekto-
nické ztvárnění konceptu
provází nejvýznamnějšími
milníky Muchova života a
tvorby, které dokreslují ty
nejzásadnější informace od
předního odborníka namalí-
řovo dílo.
Připomeňme, že Alfons

Mucha byl světoznámým
českýmmalířem, grafikem
a návrhářem, který se pro-
slavil zejména užitým umě-
ním (plakáty, etikety, knihy,
šperky, nábytek). Jeho jméno
je také spjato s dekorativním
secesním stylem, jenž určo-
val „vzhled“ tehdejší doby.
Do jeho tvorby se silně otisk-
la i spolupráce s ikonou
francouzské divadelní scény,
herečkou Sarah Bernhard-
tovou.
Expozice čítá téměř 240

nejpoutavějších artefaktů
a je na co se dívat. (ska)

Víkendový
tip

Ke kořenůmmuzikálové legendy
Televizní odbornice Deníku
Gabriela KOVÁŘÍKOVÁ vy-
brala pro čtenáře jeden
z nejúspěšnějších čes-
kých muzikálů. Diváci jej
zhlédnou ze záznamu
z Kongresového centra
v Praze z roku 1996.

U zrodu pozdější muzikálové legendy,
kteráměla premiéru 13. října 1995
s DanielemHůlkou v titulní roli, stála
čtyři jména – skladatel Karel Svoboda,
textař Zdeněk Borovec, choreograf
Richard Hes a producent Egon Kulhá-
nek. „Měli jsme potřebu přijít s původ-
ním českým titulem, který by dokázal

konkurovat světovým produkcím. Tuto
myšlenku jsem přenesl na Richarda,
který s ní vřele souhlasil. Pak jsme
dlouho chodili a hledali téma,“ vyprá-
věl Deníku Egon Kulhánek, dnes ředitel
Hudebního divadla Karlín. „Poměrně
pravidelně jsme se tenkrát scházeli na
Vinohradech v klubu Radost FX, kde
jsme konzumovali ve velkémmnožství
whisky. A někdy nad ránem při jednom
z takových večírků se namě Richard
podíval, už jsmemoc nemohli mluvit,
a vyslovil slovo Dracula. Řekl jsem, tak
jo. Záhy jsme začali podnikat další
kroky, to znamená oslovovat autory –
Karla Svobodu a Zdeňka Borovce.“
Příběh o krutém vládci Transylvánie,

volně vycházející z námětu románu
Dracula irského spisovatele Abrahama
Stokera, zhlédly miliony diváků. Od

roku 2015 jej má na programu už zmí-
něné Hudební divadlo Karlín, které jej
nově nastudovalo u příležitosti dvaceti
let od světové premiéry. Věhlasmuzi-
kálu už dávno překročil i hranice Čes-
ka, uveden byl na Slovensku, v jihoko-
rejském Soulu, v Polsku, Německu,
Rusku, Belgii či v Lichtenštejnsku.

Program  
na celý týden.
KAŽDÝ PÁTEK 
v Deníku

Dracula
ČT art, 23. 8., 20.25

VMariánských Lázních se
setkávali králové a císařové
Mariánské Lázně patří k
našim nejslavnějším. V ná-
vštěvních knihách lázní
a hotelů najdeme jména jako
Goethe, Chopin, Mahler,
Edison, Twain nebo třeba
Kipling. Vlakem sem přijel
císař František Josef i anglic-
ký král Edward VII. a dokonce
se setkali na zdejším nádraží.
A po kolejích semmůžete

zamířit i dnes. Každé dvě
hodiny sem jezdí pohodlné
soupravy Západních expresů
z Prahy a Plzně smoderními
a pohodlnými vagóny.
V soupravě jsoumísta i pro
cestující na vozíku, pro ko-
čárky, nebo pro cestující,
kteří se vydali na cestu s ko-
lem. Cesta z Prahy sem trvá
vlakem necelé dvě a půl ho-

diny. Dvakrát denně sem
jezdí také rychlovlaky pen-
dolino, které nabízejí přímé
a rychlé cestování z Ostrav-
ska, Olomouce nebo z vý-
chodních Čech. Cesta z Ost-
ravy doMariánských Lázní
trvá necelých šest hodin.
Zdejší lázeňské domy na-

bízejí nejrůznější procedury,
turistickým cílemmohou být
léčivé prameny nebo přírod-
ní rezervace Kladská rašeli-
niště. Navštívit můžete také
jedinečný parkminiatur
českých staveb nebo pod-
niknout vlakové výlety do
okolí. Nedaleko se nachází
Cheb, Lázně Kynžvart, opač-
ným směrem pak Chodová
Planá, kde je Pivovarnické
muzeum a pivní lázně. (PR)

d
b
i_
1
0
9
0
4
6
6
-1
5

INZERCE

d
b
i_
1
0
9
5
8
9
1
-0
1

10 21. srpna 2020Deník
www.denik.cz

Rozsah: restaurační prostory v Městském domě v Přerově, 
Kratochvílova 148/1, o celkové výměře 955,3 m2, které zahrnují 

restauraci včetně salonku, kuchyni, sklady, část sklepních prostor 
včetně šaten pro personál, kavárnu včetně příslušenství, zázemí 

a kancelář. Nebytové prostory jsou způsobilé k užívání.
Termín zahájení provozu dle dohody.

Hledáme provozovatele restaurace 
a kavárny Městského domu v Přerově

Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel KISmPř,
tel.: 604 610 408, e-mail: reditel@kis-prerov.cz

Kontakt pro zájemce:


