
Náměstí Svatopluka Čecha v Ostra-
vě-Přívozu po roce opět přivítá Sva-
továclavský jarmark. V neděli 28. září 
tady už v deset hodin začne rej, jenž 
by měl návštěvníkům přiblížit dobu 
svatého Václava, patrona české země 
a symbolu české státnosti. 

Své stánky tu rozbalí řemeslníci, 
kteří představí dlabané nádoby, ke-
ramiku, výrobky z drátu, perníčky, 
šperky i jiné roztodivnosti, svou pra-
cí se pochlubí vyšívačka, košíkářka, 
tkadlena, kovář i řezbář tvořící sochu 
anděla. Tu se bude točit historický 
kolotoč, jinde na visutém žebříku 
bude možné si zadovádět či zkusit 
štěstí ve střelnici, u starodávného 
siloměru nebo ve věštírně. Kdo bude 
mít zájem, může se nechat vyfotit 
v dobových kostýmech nebo si zajít 
k lazebníkovi.

Náměstí se rozvoní žitnými plac-
kami, klobásami, haluškami, rytíř-
skými špízy, medem, vínem, medo-
vinou i dalšími dobrotami a dobře 
najedení hosté se budou moci ko-
chat uměním kejklířů, sokolníků, 
bubeníků, šermířů i šarlatánů, bu-
dou si moci ukrátit čas sledováním 
dobových her i zaposlouchat se do 
písní středověké kapely Weytora. 

A co by to bylo za Svatovácláv-
ský jarmark, kdyby na něj nezavítal 

i samotný kníže Václav se svou dru-
žinou? Slavnostní průvod dorazí na 
náměstí ve 14 hodin a kdo bude chtít 
vévodu české země pozdravit Svato-

václavským chorálem, jeho text na-
lezne na nepřehlédnutelných cedu-
lích spolu se životopisem slavného 
knížete.

„Řekla bych, že v pestrém pro-
gramu každý najde něco pro sebe. 
Děti i dospělé však určitě osloví 
především dvojice hravých med-

víďat, která na jarmark vnesou 
tak trochu pohádkovou atmosféru 
večerníčků Václava Chaloupky,“ 
předpokládá místostarostka Petra 
Bernfeldová a dodává, že tradič-
ní Svatováclavský jarmark pořádá 
městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Mo-
ravská Ostrava.

„Rád bych pozval nejen všechny 
obyvatele obvodu, ale také všechny 
přespolní. Svatováclavská neděle 
je ideální k tomu, aby se návštěv-
níci jarmarku ponořili do atmo-
sféry dob dávno minulých a užili 
si vše příjemné, co středověké trhy 
a slavnosti mohly nabídnout,“ říká 
Jiří Havlíček, starosta městského 
obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz. „Náš jarmark dává příchozím 
možnost prožít den plný netradič-
ních zážitků a také je velmi dobrou 
příležitostí k tomu, aby zde svůj 
um představili zástupci nejrůzněj-
ších tradičních řemesel.“

Přijměte pozvání a vstupte do 
časů slávy království českého. Pro-
storu budete mít dostatek, jarmark 
končí o šesté hodině večerní.

To musíte vidět, slyšet

Svatováclavský jarmark 2014

Víkend na kole 
Ve dnech 20. a 21. září proběhne v rám-
ci mezinárodního dne bez aut v Miniuni 
na Černé louce Víkend na kole. Všichni 
cyklisté budou mít v sobotu i v nedě-
li vstup do Miniuni od 10 do 18 hodin 
zdarma. Úschovna kol zajištěna.

Lidová konzervatoř 
otevírá nové obory
I v tomto roce nabízejí Lidová konzerva-
toř a Múzická škola Ostrava, které sídlí 
ve dvou budovách v Ostravě-Přívoze, 
svým posluchačům tradiční i zcela nové 
obory. „Zájemci o studium hry na elek-
trickou kytaru mají u nás možnost zís-
kat kvalitní interpretační i improvizační 
zkušenosti, ať už rockové, jazzové či 
popové,“ říká Dana Havlenová, vedou-
cí Lidové konzervatoře, a pokračuje: 
„Nabízíme další zkušenosti již pokro-
čilým muzikantům, ale mohou k nám 
přijít i naprostí začátečníci. Co se týká 
dalších hudebních oborů, od září nabí-
zíme zcela novou výuku zobcové flétny, 
kterou povede Markéta Odleváková. Její 
přístup i zkušenosti by mohly zajímat 
učitele základních i středních umělec-
kých škol.“ A protože Lidová konzerva-
toř už dávno není jen hudební školou, 

nabízí i vzdělávání ve výtvarných oborech 
(kresba, malba, textilní výtvarnictví, ke-
ramika, výtvarná fotografie a další). Na 
léty prověřenou tradici navazuje rovněž 
literárně-dramatický obor: zájemci se zde 
mohou seznámit se základy herecké pro-
fese a dalších divadelních disciplín, mo-
hou ale podniknout i první krůčky na poli 
literárním, v oboru tvůrčího psaní. „Všech-
ny obory otevíráme nejen pro mládež ve 
školním věku, ale i dospělé a dokonce i ak-
tivní seniory,“ připomíná Dana Havlenová. 
Více informací na www.lko.cz, případně na 
telefonu 732 450 227. 

Po stopách 
železničáře
V areálu Miniuni – světě miniatur – si mo-
hou návštěvníci prohlédnout novou stálou 
expozici Po stopách železničáře. Ta nabízí 
ukázky historického drážního zařízení, sig-
nalizačního zařízení, kancelář výpravčího, 
staré jízdní dokumenty – jízdenky, dobové 
uniformy a čepice a mnoho dalšího. Au-
torem je David Pšenčík a expozice bude 
k vidění až do 20. prosince.

Cesta kolem světa 
Svou jubilejní dvacátou sezonu otevře 
Komorní scéna Aréna fotografickou výsta-

vou. Tou bude část snímků z rozsáhlého 
souboru s názvem Návrat domů aneb 
Cesta legionáře Václava Balcara ko-
lem světa. Jde o fotografie, které nafo-
til legionář Václav Balcar během dlouhé 
cesty domů. Vydal se na ni poté, co byl 
během bojů v 1. světové válce zraněn 
a nucen opustit frontu. Vydal se na ces-
tu domů, ale přece jen trochu oklikou. 
Své putování zachytil prostřednictvím 
svého fotoaparátu, neboť kouzlu tohoto 
nového umění propadl už v mládí. Jeho 
snímky zachycují putování z Vladivos-
toku přes Tichý oceán ke břehům USA 
se zastávkami v Japonsku (Nagasaki), 
na Filipínách (Manila), Guamu a Havaji 
(Honolulu). Svými snímky napsal jakýsi 
fotografický román, který nepostrádá 
emotivnost i poetičnost, nicméně je 
především cenným dokumentárním 
materiálem zachycující ducha i reá-
lie doby. Expozice patnácti fotografií 
původně focených na skleněné desky 
bude mít vernisáž 18. září v 17 hodin ve 
foyer Komorní scény Aréna.

Dvě loutkové 
premiéry
Divadlo loutek Ostrava připravilo na září 
hned dvě premiéry. Ta první s názvem 
Aika ze ztracené pohádky se odehraje 
19. září, premiéra představení Oskar a rů-
žová paní je připravena na konec měsíce. 

Zažít Ostravu 
jinak 
Ulice bez aut, ulice plné sportujících lidí, 
hrajících si dětí, ulice plné zábavy a dob-
rého jídla. To je akce Zažít Ostravu jinak, 
kterou v sobotu 20. září pod vedením 
Multižánrového centra Cooltour pořádá 
hned několik ostravských kulturních in-
stitucí. Vloni akce uzavřela ulici 30. dubna 
přímo naproti budově Magistrátu města 
Ostravy. Letos se přesouvá do okolí kos-
tela sv. Václava nedaleko Masarykova ná-
městí a pokryje prostor až k řece, včetně 
břehů řeky Ostravice. Lidé se mohou od 
14 do 21 hodin těšit na odpoledne plné 
sportovních aktivit, koncertů, tanečních 
workshopů a spoustu stánků nejen s vy-
nikajícím jídlem. Co je důležité, zapojit se 
může každý, každá pomoc a nápad jsou 
vítány. Koneckonců podnázev akce zní 
„sousedská slavnost“, takže organizátoři 
budou vděčni za zapojení místních obyva-
tel. „Náš městský obvod tuto akci, která li-
dem ukazuje pohled na život i Ostravu tak 
trochu z jiného úhlu pohledu, maximálně 
podporuje,“ komentuje konání festivalu 
místostarosta Dalibor Mouka, pod jehož 
záštitou se akce koná. 

Na ulici se objeví hřiště se školním 
sportovním nářadím nebo volejbalové 

AKCE MĚSÍCE

www.ckv-ostrava.cz

Děti i dospělé určitě osloví především dvojice hravých medvíďat. Foto: archiv CKV

KULTURNÍ PŘEHLED NA SrPEN A Září 2014 www.moap.cz
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sítě, chystá se i závod v běhu na pod-
patcích. Kromě toho se příchozí můžou 
těšit na tančírnu, divadelní a hudební 
program, prodejnu použitých kol nebo 
bleší trh. 

Město se prostě naladí na tempo 
chodců a cyklistů a ožije pod vlivem ak-
tivit jeho obyvatel. A ulice a bulváry se 
otevřou odpočinku, zábavě, kulturním 
zážitkům, posezení a nejrůznějším spor-
tovním aktivitám.



VÝSTAVA

DIVADLO

Výstava 
odhalující 
povrch věcí

2	 Kdo	hledá,	najde	 Srpen	a	září	2014

Divadlo bez 
bariér 2014

FESTIVALY

V	roce	2000	se	v	divadle	loutek	ostrava	
(dlo)	poprvé	konala	přehlídka	divadelní	
tvorby	překonávající	hranice	mezi	námi	
a	v	nás.	od	té	doby	 ji	ostravští	 loutkáři	
pořádají	 v	každém	sudém	roce.	Původ-
ně	 byla	 zaměřena	 takřka	 výhradně	 na	
děti	 se	 zdravotním	 hendikepem	 a	 spe-
ciálními	potřebami.	náplní	letošního,	už	
8.	bienále	budou	od	29.	září	do	2.	října	
inscenace,	které	překlenují	veškeré	bari-
éry	a	tabu	mezi	lidmi,	a	to	napříč	všemi	
oblastmi	 –	 zdravotními,	 národnostními,	
generačními,	 kulturními,	 mentálními	
a	 jinými.	 Stěžejním	 fragmentem	 bude	
také	divadelní	tvorba,	která	hledá	nové	
formy	komunikace	s	divákem.

Představení	 se	 budou	 odehrávat	 na	
obou	scénách	dlo	a	v	nedalekém	multi-
žánrovém	 centru	 současného	 umění	
Cooltour.	 jsou	mezi	nimi	 tituly	pro	nej-
menší	děti	(dokonce	od	jednoho	roku!),	

Ve	dnech	12.	září	až	29.	října	se	uskuteč-
ní	ve	výstavních	prostorách	Ma‘Ma	Club	
Gallery	 v	 ostravě,	 v	 ulici	 Poděbradova	
16,	výstava	brněnského	sochaře	a	vyso-
koškolského	 pedagoga	 Tomáše	 Medka	
(*1969),	který	působí	na	Fakultě	výtvar-
ných	umění	VUT	jako	odborný	asistent	
v	ateliéru	sochařství	 I.,	kde	 je	zároveň	
vedoucím	3d	studia.

V	 popředí	 Medkových	 uměleckých	
zájmů	 jsou	 geometrické	 tvary	 a	 jejich	
konstrukce,	které	dávají	vzniknout	pro-
storovým	 strukturám	 a	 objektům.	 Ty	
vychází	 z	 reálného	 světa,	 a	 jak	 uvádí	
Kateřina	 Tučková,	 „chytá	 do	 nich	 pro-
stor,	obaluje	vzduch	a	uzavírá	nehmot-
né“.	 Ústředním	 motivem	 jeho	 tvorby	
je	 struktura,	 kterou	povýšil	na	pro	něj	
příznačnou	estetiku.	

Tomáš	Medek	má	na	svém	kontě	více	
než	sto	společných	a	samostatných	vý-
stav	v	zahraničí	i	tuzemsku.	Z	jeho	rea-

Klub outsiderů
divadlo	Petra	Bezruče	odstartuje	se-
zonu	Ztráty	a	nálezy	2014/15	českou	
premiérou	inscenace	Klub	outsiderů.	
Současná	německá	spisovatelka,	dra-
matička	 a	 filmová	 režisérka	 Felicia	
Zeller	 si	 nebere	 servítky	 a	 ve	 svých	
hrách	 se	 pouští	 do	 kritiky	 sociálních	
nešvarů,	na	něž,	bohužel,	i	u	nás	na-
rážíme	na	každém	kroku.	Ve	hře	Klub	
outsiderů	 si	 bere	 na	 mušku	 neprak-
tické	 praktiky	 pracovníků	 sociálních	
a	 pracovních	 úřadů.	 Staňte	 se	 svěd-
ky	 českého	 boomu	 jejích	 her!	 Pre-
miéra	 se	 uskuteční	 v	 pátek	 19.	 září	
v	18.30	hod.	v	divadle	Petra	Bezruče.	
Režie	inscenace	se	ujal	jiří	honzírek,	
v	hlavních	rolích	se	představí	Marké-
ta	haroková,	Pavla	Gajdošíková,	Mar-
cela	Čapková,	lukáš	Melník	a	ondřej	
Brett.	

„hrdiny	Klubu	outsiderů	jsou	úřed-
níci	a	úřednice,	tedy	lidé	s	profesemi,	
které	 pokládáme	 za	 privilegované	
a	často	nad	obyčejné	lidi	se	povyšují-
cí.	Klub	outsiderů	může	být	příběhem	

Minikino v novém 
Pokud jste pravidelnými návštěvníky Minikina v centru Os-
travy a chystáte se po prázdninách na film, těšte se. Kinosál 
vás uvítá v nových barvách. Opotřebované modré sedačky 
vystřídaly zbrusu nové červené. Vyměněn je také koberec, 
po kterém za 7 let provozu kina prošlo přes sto tisíc diváků.

Zářijový program Minikina nabídne festival Ostrava Ka-
mera Oko, který se zaměřuje na kameramanskou tvorbu. 
Poběží od 26. září do 2. října hned v několika jednosálových 
ostravských kinech. V Minikině budou jeho zásluhou k vidě-
ní i artové snímky, které se do široké distribuce nejspíš nikdy 
nedostanou. Ve spolupráci s organizací Lékaři bez hranic 
zde bude představen dokument Směr: Válečná zóna, který 
odhaluje rizika humanitárních organizací při poskytování 
zdravotní péče v oblastech válečných konfliktů. 

Zářijový program v repríze uvede například Magický hlas 
Rebelky známé dokumentaristky Olgy Sommerové, reflek-
tující životní a uměleckou dráhu zpěvačky Marty Kubišové, 
nebo originální americký snímek Chlapectví, zachycující 
období dospívání jednoho obyčejného kluka. V Minikině 
můžete také se svými dětmi zhlédnout nový český pohádko-
vý film Jana Svěráka Tři bratři. K čerstvým premiérám patří 
romantické drama Láska na kari režiséra Lasse Hallströma, 
thriller Nejhledanější muž, ve kterém herecky exceluje le-
tos tragicky zesnulý Philip Seymour Hoffman, a islandskou 
komedii O koních a lidech. Od září budou čtvrteční večery 
opět patřit filmovému klubu a o víkendu se do kina vrátí od-
polední promítání pro děti.

 www.ckv-ostrava.cz

DůM KuLTurY

Pořádáte kulturní či jinou akci v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz?  
Dejte nám o ní vědět. Pište na adresu: literatky@literatky.cz

o	přebujelém	sociálním	systému,	kde	
si	úředníci	nudou	zoufají,	nebo	příbě-
hem	o	vyhoření	střední	třídy,	na	kte-
rou	nestačí	armády	 terapeutů.	Třídy,	
která	 má	 všechno,	 co	 potřebuje,	 jen	
žít	 se	 jí	 jaksi	 nechce,“	 uvedl	 režisér	
inscenace	jiří	honzírek.

DůM KuLTurY MěSTA OSTrAVY, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava 
tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz

KInO ArT 
1.–3. 9. v 17 a 19.30 hodin Tři bratři, pohádka
4. 9. v 15 hodin Husí kůže
4. 9. v 17 a 19.30 hodin Husí kůže,  
Klub náročného diváka
5.–7. 9. v 17 a 19.30 hodin 22 Jump Street
8.–10. 9. v 17 a 19.30 hodin Zejtra napořád
11. 9. v 15 hodin Století Miroslava Zikmunda
11. 9. v 17 a 19.30 hodin Století Miroslava Zikmunda,  
Klub náročného diváka 
12.–14. 9. v 17 a 19.30 hodin Mission London
15.–17. 9. v 17 a 19.30 hodin Běž, chlapče, běž
18. 9. 15 hodin pro seniory Violetta koncert
18. 9. v 17 a 19.30 hodin Violetta koncert,  
Klub náročného diváka 
19.–21. 9. v 17 a 19.30 hodin Sex Tape
22.–24. 9. v 17 a 19.30 hodin Knězovy děti
25. 9. v 15 hodin Ostře sledované vlaky
25. 9. v 17 a 19.30 hodin Ostře sledované vlaky,  
Klub náročného diváka 
26. 9. – 2. 10. Filmový festival OKO,  
www.filmfestivalostrava.com
Staňte se členem Klubu náročného diváka  
a využívejte slevy na všechny klubové filmy! 
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

KOncErTY A DIVADELní PřEDSTAVEní V DKMO 
16. 9. v 19 hodin Milan Kundera: Jakub a jeho pán – pocta 
Denisi Diderotovi, Divadlo Bez zábradlí Praha
20. 9. v 19 hodin Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, 
Agentura Harlekýn Praha
22. 9. v 19 hodin Lutz Hübner: Úča musí pryč!,  
Divadlo Verze Praha
27. 9. v 10 hodin Michal na hraní, pro děti
29. 9. v 19 hodin 4TET, strhující koncert pánského kvarteta

VÝTVArné cEnTruM chAgALL
repinova 16, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 112 019, 
www.chagall.cz, chagall@iol.cz

AuTOrSKá VÝSTAVní Síň OSTrAVA
do 10. 9. České ateliérové sklo
11. 9. – 15. 10. Kristián Kodet, malba, grafika

gALErIE čESKé FOTOgrAFIE OSTrAVA
do 17. 9. Květoslav Kubala, fotografie
18. 9. – 31. 12. Václav Marcol

gALErIE VÝTVArnéhO uMění V OSTrAVě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566
Ostravský Dům umění se po rekonstrukci  
suterénních depozitářů otevírá opět veřejnosti!

VÝSTAVY
Do 14. 9. Dita Pepe, Dům umění
Do 14. 9. Proměny německé grafiky přelomu 
19. a 20. století, Dům umění
Do 7. 9. Rafi Segal – Architektura: Koncepce a tvary, 
Dům umění
Do 7. 9. Stálá expozice Skvosty ze sbírek Galerie 
výtvarného umění v Ostravě, Dům umění

KuLTurní PrOgrAMY
9. 9. v 16.30 hodin Světová kronika Hartmanna Schedela, 
přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen 
poznání života ve středověku V., knihovna GVUO.
16. 9. v 19 hodin Magda Mayas a Tony Buck, koncert 
australského bubeníka a experimentální klavíristky z Berlína. 
24. 9. v 16.30 hodin Petr Bezruč a Slezské písně očima 
ilustrátorů, přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny 
životů – rozplétání osudů předních českých výtvarníků, 
knihovna GVUO.

PrOgrAM PrO DěTI
Novinka! Samoobslužná výtvarná dílna a herna pro 
rodiče s dětmi, bez nutnosti rezervace, denně kromě pondělí 
10–18 hodin, Dům umění
Výtvarné dílny k výstavám s animátorkami GVUO, pro děti 
i dospělé, rezervace na: animace.gvuo@gmail.com nebo  
tel. 731 691 561

Změna	programu	vyhrazena

gALErIE BESEDA
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po — Pá: 9.00 — 17.00 hodin
19. 6. do konce září 2014 Blanka Nováková, Markéta 
Korečková: obrazy a sochy Bez cukru
2. 10. do konce prosince 2014 Jan Gemrot a Pavel Vašíček, 
obrazy
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

VÝSTAVY V DKMO
1.–30. 9. Zločin a oběti, výstava pořádaná Bílým kruhem 
bezpečí vyzývá k odvaze vnímat oběti zločinu a umět jim 
zprostředkovat pomoc. Představuje provokující až šokující 
exponáty s cílem prolomit mlčení o obětech trestných činů. 
Cílem je poskytnout návštěvníkům informace o nových 
právech obětí i existujících zdrojích možné pomoci. Vernisáž 
se uskuteční 2. 9. v 16.30 hodin. Vestibul DKMO 

www.dlo-ostrava.cz 

www.mamacz.cz

www.bezruci.cz

Představení osloví diváky všech věko-
vých kategorií.  Foto: archiv DLO

  Foto: Archiv MA´MA club gallery

  Foto: Ilustrační foto z archivu 
 Divadla Petra Bezruče

Návštěvníci Minikina se mohou těšit nejen na rekonstruované prostředí, ale i na nové premiérové filmy.  Foto: archiv Minikina

PřEDnášKY A VÝSTAVY

lizací	 ve	 veřejném	 prostoru	 je	 nezbyt-
né	 zmínit	 alespoň	 dvě	 z	 nich.	 Vítězný	
projekt	Uroboros,	objekt	z	nerezavějící	
oceli	výšky	7	m	od	roku	2008	v	Remeši,	
Francie,	a	Pocta	T.	a.	edisonovi,	objekt	
z	nerezavějící	oceli	(3,3	m)	realizovaný	
v	roce	2010	v	Brně.	S	díly	autora	je	mož-
no	se	setkat	v	nova	Scotia	art	Gallery,	
halifax,	Kanadě,	v	národní	galerii	v	Pra-
ze,	jakož	i	v	soukromých	sbírkách	v	ČR	
a	zahraničí.	

 Petr Pivoda, kurátor výstavy

pro	 děti	 předškolní	 i	 školní	 a	 také	 pro	
dospělé.	 S	 nimi	 na	 přehlídku	 přijedou	
divadla	pražská,	divadlo	drak	z	hradce	
Králové,	 ale	 i	 soubory	 ze	 Slovenska	 či	
Maďarska.	Program	obohatí	dvě	výstavy	
v	dlo,	jedna	v	kavárně	Cooltour	a	inter-
aktivní	 představení,	 dílny	 a	 semináře,	
které	se	budou	konat	přímo	ve	školách	
a	speciálních	zařízeních.



Klasika je prostě klasika

Jdeme za vámi! Tradiční zaháJení sezony
Tradiční zahájení ostravské divadelní sezony 2014/2015 
s názvem Jdeme za vámi! se uskuteční v neděli 31. srpna 
od 15 hodin na náměstí Msgre Šrámka. Uvidíte ukázky 
z repertoáru Divadla loutek Ostrava, Divadla Petra 
Bezruče, Komorní scény Aréna, baletu, činohry a operety 
a muzikálu NDM. Pro diváky jsou připraveny ukázky 
z rozličných představení. Náměstí rozezní muzikálové 
melodie z repertoáru NDM, které jako mimořádné hosty 
pozve Jitku Zelenkovou a Tomáše Savku, Divadlo Petra 
Bezruče pozve na Ztráty a nálezy, Divadlo loutek Ostrava 
přivede Šíleně smutnou princeznu, klub Atlantik 
představí divadlo improvizace Odvaz atd. Rozhodně 
opět půjde o výjimečnou akci, která stylově uzavře 
divadelní prázdniny. Vstup je zdarma.

KyTice
Ve spolupráci s dětským Operním studiem NDM vzniká 
projekt, který je oslavou dvacátého výročí založení 
Operního studia NDM. Jde o inscenaci na ryze české 
téma – Kytici K. J. Erbena v autorském podání dvorního 
spolupracovníka operního studia Pavla Helebranda. 
Společně s vedoucí studia Lenkou Živockou vybrali pět 
balad – Kytice, Vrba, Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební 
košile, které adaptovali do emotivních jevištních obrazů. 
� Premiéra�je�naplánována�na�14.�září��
� v�Divadle�Jiřího�Myrona.
 www.ndm.cz

nádražní 30, 702 00 ostrava 
e-mail: info@antikfiducia.com, tel. č.: 596 117 312 
Po – Pá: 10 – 18 hod. 

Do 5. 8. Břetislav�Malý:�Noc�čeká, výstava brněnského malíře Břetislava Malého 
v Galerii Dole
8. 9. v 18 hodin vernisáž�výstavy�Dany�Sahánkové v Galerii Dole, výstava potrvá 
do 10. října
9. 9. v 16 hodin přednáška Petra Petružela na téma Slovenské�národní�
povstání�1944
14. 9. v 10 hodin Ateliér�pro�děti�a�jejich�rodiče, vede výtvarnice Marcela 
Lysáčková
17. 9. v 18 hodin Jiří�Černý�–�Jan�Skácel�v�českém�rocku�a�folku, antidiskotéka 
věnovaná básníkovi Janu Skácelovi a hudebním zpracováním jeho básní.
22. 9. v 18 hodin Okrášlení�památníku�Jámy�Trojice�a�křest�bulletinu�Krásná�
Ostrava, sraz v 18 hodin před objektem Jámy Trojice v ulici Těšínské, Slezská 
Ostrava. Rukavice, pracovní oblečení a dobrá nálada vítány.
23. 9. v 18 hodin Rok�bez�Magora, projekce filmu a debata s režisérem 
u příležitosti výročí nedožitých sedmdesátin undergroundové legendy, básníka 
Ivana Martina Jirouse alias Magora. 
30. 9. v 18 hodin Jiří�Siostrzonek�–�Identita�lidí�na�Hlučínsku, přednáška 
sociologa v rámci cyklu akcí věnovaných Hlučínsku.
5. 10. v 9.30 hodin komentovaná procházka s historikem umění Martinem 
Strakošem: Architektura�dvojměstí�Cieszyn�/�Těšín�/�Český�Těšín 
Veřejná�soutěž
Do 15. září bude na webu a na facebooku klubu vyhlášena veřejná soutěž na nový 
vizuál Fiducie včetně loga, návrhu propagačních materiálů i vizuálu Galerie Dole. 
Zájemci budou moci zasílat své návrhy do konce října.

smetanovo náměstí 8, moravská ostrava,  
tel. č.: 596 117 676, www.librex.cz/dumknihy

2. 9 v 16 hodin Evropský�den�židovské�kultury, Leo Pavlát, 
ředitel Židovského muzea. 
6. 9. v 10 hodin zábavné�sobotní�vyrábění�z�knížek�edice�
TOPP, každou první sobotu v měsíci. 
8. 9. v 16 hodin Cyklus�o�zdravém�životním�stylu�a�výživě, 
3. díl: Vliv psychiky a výživy na naše zdraví. Přednáší Ivana 
Guřanová.
9. 9. v 16 hodin Hana�Hindráková:�Dobrovolnice. Beseda 
a autogramiáda k nové knize. 
11. 9 v 16 hodin Michal�Petrov:�Retro�ČS. Beseda 
a autogramiáda s autorem knihy a televizního cyklu Retro ČS. 
12. 9. v 16 hodin Jan�Trachta:�Tichý�dech, beseda 
a autogramiáda. Kniha získala cenu v soutěži Magnesia Litera 
jako objev roku. 
15. 9. v 16 hodin Mezinárodní�den�Alzheimerovy�choroby, 
beseda s vedoucí střediska SILOE Ostrava Bc. Martou 
Machovou a dalšími hosty. 
15. 9. v 16 hodin tvoření�s�Kaštanovým�krámkem, každé třetí 
pondělí v měsíci. 
16. 9. v 16 hodin Přidej�se�k�nám, beseda na téma 
dobrovolnictví v Ostravě. 
17. 9. v 16 hodin Pavel�Šporcl, beseda světoznámého 
houslisty. 
18. 9. v 16 hodin Petr�Doležal:�S.E.X. Zcela netradiční 
autogramiáda a beseda s nepřehlédnutelným autorem 
šokující knihy o psaní a revolucích v nás.
19. 9. v 14–18 hodin besedy�s�piloty�ke�Dnům�NATO. 
24. 9. v 16 hodin Philippe�Bernold, beseda s francouzským 
dirigentem a flétnistou pořádaná ve spolupráci se 
Svatováclavským hudebním festivalem. 
25. 9. v 16 hodin Karel�Hvížďala, beseda se známým 
novinářem.
26. 9. Knihobraní, zahájení knižní sezony. U příležitosti 
otevření rekonstruované kavárny bude probíhat celodenní 
program. Tvoření s knížkami TOPP, Divadlo Ententýky, 
v 10 hodin vystoupí dětský ilustrátor Adolf Dudka, od 14 hodin 
bude probíhat testování IQ pomocí standardizovaných 
testů společnosti Mensa, v 16 hodin beseda Tváře Ostravy 
a v 18 hodin hudební vystoupení. Celodenní sleva na knihy. 
30. 9. v 16 hodin doprovodný program k 12. ročníku 
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Roman�
Vehovský:�Zaostřeno�(nejen)�na�Novou�Kaledonii. 
� Aktuální informace na www.knihcentrum-ostrava.cz

Knihovna města ostravy, pobočka Přívoz,
nám. s. čecha 7, ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

oddělení Pro dosPělé
3. 9. – 29. 10. Příroda�skrz�objektiv, výstava fotografií 
Bohuslava Krejčího 

oddělení Pro děTi a mládež
11. 9. od 13 do 15.30 hodin Tělo�v�pohybu, oblíbené tančení 
na taneční podložce.
25. 9. od 13 do 15 hodin Odpoledne�s�knihami, čteme 
a plníme zábavné úkoly z knih. Akce z finanční podpory 
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz.
Týden�mobility,�motto:�Naše�ulice,�naše�volba
16. 9. od 10 do 11 hodin beseda s�Romanem�Štolfou, 
předsedou vodáckého klubu Posejdon
18. 9. od 13 do 15 hodin Ostravský�koník, tvoření 
s Kaštanovým krámkem 

28. října 8, 702 00 ostrava (u sýkorova mostu) 
tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

2. 9. od 19 hodin Egyptská�kniha�mrtvých, přednáška 
s videoprojekcí
16. 9. od 19 hodin Karma�a�dharma, univerzální zákony, 
přednáška
24. 9. od 20 hodin úvodní přednáška kurzu filozofie 
a psychologie východu a západu: Kdo�opravdu�jsem?�
Přihlášky posílejte na: ostrava@akropolis.cz 
Předprodej vstupenek v místě konání  
Po–Čt mezi 17.30 – 21.00 hod.

Předprodej vstupenek a abonen-
tek na jednotlivé koncertní cyk-
ly sezony 2014/2015 Janáčkovy 
filharmonie Ostrava je v plném 
proudu. Navíc předprodej probíhá 
i v novém reprezentativním pro-
storu Janáček POINT, který najde-
te v pravé části vstupní haly Domu 
kultury města Ostravy. V nabídce 
ostravského orchestru je celá škála 
nejrůznějších koncertů. Každý si 
může najít to své „pravé ořechové“. 
Pro vyznavače klasiky jsou tu sym-
fonické a komorní koncerty, pro 
první seznámení těch nejmenších 
posluchačů s tzv. vážnou hudbou 
připravila Janáčkova filharmonie 
pokračování „nevážných“ koncertů 
pro (pra)rodiče s dětmi. Těm, kte-

ří ještě nejsou zcela přesvědčeni 
o tom, že to, co jim v životě schází, 
je klasika, nabízí koncerty „napůl 
cesty“ tzv. crossovery. S crossove-
rovou řadou čtyř koncertů se po 
loňské úspěšné premiéře setkáte 
opět v multifunkční aule Gong. Na 
programu je kromě zahajovacího 
koncertu filmové hudby 11. září od 
19 hodin i vystoupení „Janáčkovců“ 
s Čechomorem v prosinci, s Da-
nem Bártou v únoru příštího roku 
a nakonec s nestárnoucím Mirem 
Žbirkou poslední den v dubnu. Při 
zakoupení abonentky na jednotlivé 
koncertní řady ušetříte 30 procent 
z ceny vstupenek.
� �Více�informací�nejen�o�cenách�
� naleznete�na�www.jfo.cz

z hisTorie moravsKé osTravy a PŘívozU

Janáčkova filharmonie Ostrava na prestižním koncertě v pařížském Théâtre des 
Champs-Elysées, kde 12. července doprovázela operní divu první velikosti Annu 
Netrebko, opět potvrdila, že takovéto výzvy zvládá výborně.  Foto: archiv JFo

Ukázka ze zahájení sezony v roce 2013.  Foto: archiv ndm

28. října 124, 702 00 ostrava
tel. č.: 596 619 914, www.jfo.cz 

11. 9. v 19 hodin Hudba�biografu, multifunkční aula Gong
14. 9. v 16 hodin Obrázky�z�prázdnin�aneb�Kde�jste�všude�
byli, DKMO (od 14 hodin Dětský klub)
18. a 19. 9. v 19 hodin Inaugurační�koncert�nového�
šéfdirigenta�JFO, DKMO 

Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy 
v Ostravě vyjela první parní tramvaj. 
Koleje procházely Přívozem a Mo-
ravskou Ostravou a směřovaly až do 
Vítkovic. Tato tramvaj poprvé vyje-
la v den narozenin císaře, 18. srpna 
1894. Kromě dopravy osob byla pro-
vozována také nákladní doprava. 
Z velké části šlo o přímý přechod že-
lezničních vozů na tramvajovou síť, 
která měla (a dodnes má) stejný roz-
chod kolejí jako železnice, přesně 
1 435 mm. V roce 1896 byla zprovoz-
něna odbočka z nádraží Moravská 
Ostrava město, které se nacházelo 
zhruba naproti dnešnímu hotelu 

Palace, přes náměstí k Říšskému  
(Sýkorovu) mostu. 

Výstava, která mapuje 120 let 
MHD v Ostravě, je v Ostravském 
muzeu ke spatření do 31. srpna. 
Pokud jste ji nestihli navštívit, snad 
vás potěší alespoň několik snímků, 
které dokumentují stodvacetiletou 
historii dopravy v centru Ostra-
vy. Na výstavu naváže den otevře-
ných dveří, jimž oslavy letošního 
120. výročí MHD vyvrcholí v sobotu 
13. září, a to v martinovském a po-
rubském areálu Dopravního podni-
ku Ostrava. 
 www.dpo.cz

historické prvenství našeho obvodu
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PozvánKa do divadla 

JanáčKova Filharmonie 

dŮm Knihy KnihcenTrUm.cz

Knihovna měsTa osTravy

nová aKroPolis

anTiKvariáT a KlUb FidUcia 

Nostalgická atmosféra ostravských ulic, v nichž cinkaly předchůdkyně dnešních tramvají. Foto: archivní záběry



KULTUROU
CENTRUM ŽIJE

Programový a kulturní zpravodaj Centrum žije kulturou je 
součástí zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz Centrum. Své kulturní tipy můžete zasílat e-mailem 
na adresu: literatky@literatky.cz

Svatováclavský 
jarmark
Náměstí Svatopluka Čecha 
Ostrava-Přívoz

Neděle  
28. září 2014 
10–18 hod.

Medvíďata, 

sokolníci, pastevecký 

pes s domácími 

zvířaty, lazebnictví, 

věštírna, historický 

kolotoč, střelnice, 

provazový žebřík, 

siloměr, raznice 

mincí, řemesla, 

dobové speciality, 

historická hudba, 

kejklíř, šermíři, 

historická skupina 

Agripa 

14.00 hod.
Slavnostní příjezd 
knížete Václava 
a jeho družiny.

IRENA JŮZOVÁ 21. 8. – 3. 10. 2014
Irena Jůzová je absolventkou Školy monumentální tvorby Akademie 
výtvarných umění v Praze u profesora Aleše Veselého. Několikrát úspěšně 
reprezentovala české výtvarné umění v zahraničí, přičemž nejznámější je její 
instalace „Kolekce – Série“ v československém pavilonu na bienále současného 
umění v Benátkách v roce 2007. V současnosti se zabývá propojením umění, 
vědy a technologie uplatněním nehmatatelných materiálů jako výrazových 
prostředků. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. 

čt

11
20.00

Joe After Trio JAZZ

Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem / 100 Kč
čt

12
20.00

Moribundus
Koncert ostravské kapely / 100 Kč

út

16
19.00

Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka / 100 Kč

čt

18
20.00

Monty a Nekapela
Plnotučné tóny z vinic pod Pálavou / 100 Kč

pá

19
20.00

Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty / 100 Kč
po

22
19.00

Martin Chodúr zpívá šanson
Zazní skladby Hany Hegerové i kultovních legend Scotta Walkera, Toma Waitse a Roda McKuena.
Za doprovodu: Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas, Patrik Benek – bicí, 
Marcela Božíková – saxofon. / 200 Kč

čt

25
20.00

Futurum KONCERT BRNĚNSKÉ LEGENDY

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty / 100 Kč
Roman Dragoun – klávesy, zpěv, Miloš Morávek – kytara, Emil Kopřiva – kytara, 
Honza Seidl – bicí, Jakub Michálek – basa. / 200 Kč

pá

26
20.00

Formace Jazz Q JAZZ

M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara, J. Hendrych – piáno, S. Helis – baskytara, 
P. Litwora – bicí / 100 Kč

po

29
19.00

LR Cosmetic Big Band SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner, Martin Frynta / 150 Kč

www.klubparnik.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

po

1 17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Díra u Hanušovic / CZ 2014, 102 min.

út

2 17:00 Magický hlas rebelky / CZ 2014, 75 min.
19:30 Love song / Begin Again, US 2013, 104 min.

st

3 15:00 Knězovy děti / Svecenikova djeca, HR/RS 2013, 96 min. KINO SENIOR

17:00 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014, 109 min.
19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min.

čt

4 17:00 Ida / PL/DK 2013, 80 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Ostře sledované vlaky / CZ 1966, 92 min. FILMOVÝ KLUB

pá

5 17:00 Láska na kari / A Houndread Foot Journey, US 2014, 122 min.
19:30 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 2D / US 2014, 103 min.

so

6 15:00 Mikulášovy patálie na prázdninách / FR 2014, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Láska na kari / A Houndread Foot Journey, US 2014, 122 min.
19:30 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 3D / US 2014, 103 min.

ne

7 15:00 Jak vycvičit draka 2 / US 2014, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco, FR/US/BE/IT 2014, 103 min.
19:30 Díra u Hanušovic / CZ 2014, 102 min.

po

8 17:00 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014, 109 min.
19:30 Láska na kari / A Houndread Foot Journey, US 2014, 122 min.

út

9 17:00 Trabantem až na konec světa / CZ 2014, 98 min.
19:30 Nejhledanější muž / A Most Wanted Man, GB/US/DE 2014, 121 min.

st

10 15:00 Trabantem až na konec světa / CZ 2014, 98 min. KINO SENIOR

17:00 Ida / PL/DK 2013, 80 min.
19:30 2001: Vesmírná odysea / 2001: Space Odysey, GB/US 1968, 149 min.

čt

11 17:00 Století Miroslava Zikmunda / CZ 2013, 75 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min. FILMOVÝ KLUB

pá

12 17:00 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 2D / US 2014, 103 min.
19:30 Filmjukebox – letní blockbustery

so

13 15:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři / US 2014, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 O koních a lidech / Hross í oss, IS/DE 2013, 81 min.
19:30 Nejhledanější muž / A Most Wanted Man, GB/US/DE 2014, 121 min.

ne

14 15:00 Tři bratři / CZ/DK 2014, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Láska na kari / A Houndread Foot Journey, US 2014, 122 min.
19:30 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014, 109 min.

po

15 17:00 O koních a lidech / Hross í oss, IS/DE 2013, 81 min.
19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min.

út

16 17:00 Směr válečná zóna / BE/KE/CG 2013, 70 min.  LÉKAŘI BEZ HRANIC

19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.
st 

17 15:00 Ida / PL/DK 2013, 80 min. KINO SENIOR

17:00 Magický hlas rebelky / CZ 2014, 75 min.
19:30 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 3D / US 2014, 103 min.

čt 

18 17:00 Raport o velké válce / CZ 2013 DEN NATO

19:30 Válečný kůň / War Horse, US 2011, 141 min. DEN NATO

pá

19 17:00 Místa / CZ 2014, 121 min.
19:30 Dřív než půjdu spát / Before I Go to Sleep, US/GB/FR/SE 2014, 92 min.

so

20 15:00 Útěk z planety Země / US/CA 2013, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Lepší teď než nikdy / And So It Goes, US 2014, 94 min.

ne

21 15:00 Tři bratři / CZ/DK 2014, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 O koních a lidech / Hross í oss, IS/DE 2013, 81 min.
19:30 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.

po

22 17:00 Láska na kari / A Houndread Foot Journey, US 2014, 122 min.
19:30 Místa / , CZ 2014, 121 min.

út 

23 17:00 Lepší teď než nikdy / And So It Goes, US 2014, 94 min.
19:30 Dřív než půjdu spát / Before I Go to Sleep, US/GB/FR/SE 2014, 92 min.

st

24 15:00 Kouzlo měsíčního svitu / US 2014, 109 min. KINO SENIOR

17:00 Místa / CZ 2014
19:30 Nejhledanější muž / A Most Wanted Man, GB/US/DE 2014, 121 min.

čt

25 17:00 Ztracen 45 / CZ 2014, 67 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Je muž, který je vysoký, šťastný? / FR 2013, 88 min. FILMOVÝ KLUB

pá

26 17:00 Ida / PL/DK 2013, 80 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Parchanti spí dobře / Les Salauds, FR/DE 2013, 100 min. OSTRAVA KAMERA OKO

so

27 15:00 Pošťák Pat / Postman Pat: The Movie, GB 2014, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Maria Stock / CZ 2013, 50 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Příšerný vlasy / Pelo malo, VE/PE/AR/DE 2014, 93 min. OSTRAVA KAMERA OKO

ne

28 15:00 Útěk z planety Země / US/CA 2013, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zoran, můj synovec idiot / IT/SI 2013, 106 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Fízlové hajzlové / Wrong Cops, US 2013, 83 min. OSTRAVA KAMERA OKO

po

29 17:00 Příšerný vlasy / Pelo malo, VE/PE/AR/DE 2014, 93 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Přežijí jen milenci / DE/US/GB/FR/CY/ 2013, 123 min. OSTRAVA KAMERA OKO

út

30 17:00 Zoran, můj synovec idiot / IT/SI 2013, 106 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Cesta ven / CZ 2014, 103 min. OSTRAVA KAMERA OKO

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Výstavní síň Sokolská 26
Sokolská tř. 26, Moravská Ostrava, www.ckv-ostrava.cz

IRENA  JŮZOVÁ
5 – 50kV

21. 8. – 3. 10. 2014
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 21. srpna 2014 v 17 h

Otevřeno: pondělí – pátek 8–17 h
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ANDREA MATYSOVÁ  21. 8. – 3. 10. 2014
Tak trošku jinak
Nerada zasahuji do fotogra� í a nechávám je tak, jak vznikly. 
Je to přece záznam, který zachytí a zachová daný okamžik v našich životech. 

pá

5
19.00

Improvizační zápas Odvaz (Ostrava) DIVADLO

Přísný rozhodčí, nekompromisní pravidla, vaše témata a skvělá improvizace! / 100 Kč 
so

6
17.00

Zády k času – Jarmila Hrubcová VÝSTAVA

Vernisáž výstavy. 
ne

7
15.00

ODVAZ  WORKSHOP

Workshop ligy divadelní improvizace
Užijte si improvizovanou zábavu pod vedením zkušených lektorů z divadla Odvaz. 
Vyzkoušíte si různé improvizační techniky a také kategorie. / 180 Kč

po

8
18.00

Ostrava Picture
8. ročník mezinárodního festivalu studentských � lmů Ostrava-Picture
Slavnostní zahájení a projekce soutěžních � lmů www.ostrava-picture.cz 

st

10
18.00

Ostrava Picture
Projekce � lmů www.ostrava-picture.cz

pá

12
18.00

Nabíjení energií pyramid podle Egypťanů PŘEDNÁŠKA

Přednáška Aleše Rumlera / 50 Kč
ne

14
14.00

Promenádní koncert KOMENSKÉHO SADY

Pořádáme za � nanční podpory Statutárního města Ostrava
ne

14
15.00

ODVAZ  WORKSHOP

Workshop ligy divadelní improvizace
Užijte si improvizovanou zábavu pod vedením zkušených lektorů z divadla Odvaz. 
Vyzkoušíte si různé improvizační techniky a také kategorie. / 180 Kč

po

15
7.00

Orava VÝLET

Celodenní výlet na slovenskou Oravu. Dřevěné kostely na seznamu UNESCO, Oravská 
přehrada i hluboké lesy plné hub. Průvodcem výletu bude rodilý Oravan, kterého znáte také jako baristu 
klubu Atlantik – Šimon D. Akce v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách. Zájezd je před-
nostně určen seniorům a podpořen grantem Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz / 200 Kč 

út

16
18.00

Island PŘEDNÁŠKA

Přednáška Ivo Petra / 50 Kč
st

17
15.00

ODVAZ  WORKSHOP

Workshop ligy divadelní improvizace
Užijte si improvizovanou zábavu pod vedením zkušených lektorů z divadla Odvaz. 
Vyzkoušíte si různé improvizační techniky a také kategorie. / 180 Kč

st

17
19.00

Stesk kavárenského povaleče v Izraeli KAVÁRNA

Přátelé kouzel, projdeme kavárenskou stezkou od Jeruzeléma přes Haifu do Tel Avivu! 
Spatříte kofeinovou kulturu, která je svěží a stále na živu i ve Svaté zemi. Vydáme se spolu 
za příběhy a za písněmi a nebude v tom žádný trik. Šalom Café Masaryk! 
Účinkují: Anna Cónová, Miroslav Rataj, Vlastimil Ondruška a Radovan Lipus
S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz / 100 Kč

čt

18
15.00

Celebrity za ostravskými humny
Diskusní pořad sdružení seniorů

pá

19
18.00

Krajem Patriotů VÝSTAVA

Výběr těch nejlepších fotogra� í z jarní fotogra� cké soutěže Patriotů MSK, která probíhala ve spolupráci 
s ostravským industriálním fotografem Borisem Rennerem. Výstava ukazuje krásy Moravskoslezského 
kraje okem místních obyvatel

so a ne 

20
a

21

ODVAZ  WORKSHOP

Dvoudenní workshop divadelní improvizace
Seznamte se, užijte si skvělou zábavu plnou improvizačních her a kategorií, a to pod 
vedením zkušených lektorů z divadla Odvaz s profesionálním hudebním doprovodem. 
Sobota 9.00–12.00 a 13.00–16.00, neděle 9.00–12.00 / 900 Kč

so

20
13.00
20.00

Zažít město jinak – Sousedská slavnost KOSTELNÍ ULICE

Scéna i hřiště klubu Atlantik na druhé sousedské slavnosti v centru Ostravy.  
pá

24
18.00

New York CESTOPIS

Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady na cestu. 
Rady na cestu / 75 Kč

ne

26
19.00

Improvizační zápas Odvaz (Ostrava) DIVADLO

Přísný rozhodčí, nekompromisní pravidla, vaše témata a skvělá improvizace / 100 Kč

www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110

ZŘIZOVATEL: PARTNEŘI:

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

cent r um ku l tur y  a  vzdě láván í
M o r a v s k á  O s t r a v a ,  p ř í s p ě v k o v á  o r g a n i z a c e0 9 / 2 0 1 4
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