
O tom,  jak dopadla prázdninová re-
konstrukce  sálu  klubu  Atlantik,  se 
můžete  přesvědčit  hned  2.  října  na 
vernisáži  obrazů  výtvarnice  Taťány 
Rekové.  Příjemnou  atmosféru  akce 
podtrhne  hudba  známé  ostravské 
kapely  Bandaband.  Z  úplně  jiného 
soudku  je série promenádních kon-
certů,  jejichž  pořádání  v  Komen-
ského  sadech  podporuje  statutární 
město  Ostrava.  „Letošní  poslední 
promenádní koncert, který je naplá-
nován  na  5.  října,  dopřeje  Ostrava-
nům  klasickou  dechovku  v  podání 
Kobeřanky,  jejíž  repertoár  se  skládá 
ze  slezských  a  moravských  lidovek 
a  zahrnuje  i  pruské  a  německé  tra-
dicionály,“ zve Martin Vidura, ředitel 
Centra  kultury  a  vzdělávání  Morav-
ská Ostrava, a upozorňuje i na to, že 
na 15. října je naplánován další výlet 
pro  seniory.  „Tato  mezi  dříve  naro-
zenými velmi oblíbená akce  je pod-
porována  městským  obvodem  Mo-
ravská Ostrava a Přívoz. Tentokrát se 
senioři vypraví na exkurzi do dětma-
rovické  elektrárny  i  za  architektu-
rou  současného  Havířova,  navštíví 
životický  památník  a  celý  výlet  za-
končí exkurzí v minipivovaru ve Voj-
kovicích,“  upřesňuje  Martin  Vidura 
a z nabitého programu klubu vybírá 
další  zajímavé  pořady.  „Ve  spolu-

práci  s  polonistickým  oddělením 
katedry slavistiky Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity zavádíme zcela 
nový  diskusní  cyklus  Stolik  polski. 
Bude  to  pravidelný  dvojjazyčný  po-
řad v podobě diskusních panelů, kde 

bude při setkáváních s Poláky žijící-
mi  v  českém  Slezsku  dáván  prostor 
polské  kultuře  a  historii.  Začínáme 
21.  října,  kdy  nás  tato  mezinárodní 
interkulturní  platforma  zavede  do 
města  Gdaňsk,  představí  nám  jeho 

bohatou  historii  a  především  turis-
tický potenciál.“

Pozornost si určitě zaslouží  i klu-
bová talk show Akvárium, jejíž vznik 
finančně  podporuje  městský  obvod 
Moravská  Ostrava  a  Přívoz.  Lukáš 

Melník, herec Divadla Petra Bezruče, 
zde 30. října v roli moderátora přivítá 
populárního ostravského herce Nor-
berta Lichého a také kardiochirurga 
a  divadelního  dramaturga  Daniela 
Kozáka  z  Fakultní  nemocnice  Ost-
rava i Jeronýma Bartoše, oblíbeného 
mladého  kuchaře  provozujícího  ve-
ganské bistro na Kuřím rynku.

A co vybrat z barvitého programu 
klubu  Parník?  Těm,  kteří  mají  rádi 
otevřenou  a  uvolněnou  atmosféru, 
lze  doporučit  divadelně-hudeb-
ní  večer  DI-VI-DLO  Jiřího  Stivína. 
Populární  hudebník  zde  9.  října 
přestaví  filmové  a  divadelní  hity 
doprovázené  videoprojekcí  a  mlu-
veným slovem. „A stejně jako každý 
rok  se  vrátí  jazzový  festival  Ostrava 
Jazz  Nights,“  dodává  Martin  Vidu-
ra.  „Tady  mimo  jiné  vystoupí  ky-
tarista  rockové  skupiny  Jethro  Tull 
Martin  Barre  a  jeho  Band  Support 
Shelly Bonet. Koncert bude 13. října 
uspořádán  v  klubu  Fabric.  A  opět 
přímo  na  půdě  klubu  Parník  se 
bude  15.  října  v  rámci  ostravských 
jazzových  nocí  konat  koncert  Carl 
Verheyen Bandu.“

To musíte vidět, slyšet

Atlantik a Parník plné života

Lidová konzervatoř 
otevírá nové obory
I  v  tomto  roce nabízejí  Lidová konzer-
vatoř  a  Múzická  škola  Ostrava,  které 
sídlí  ve  dvou  budovách  v  Ostravě-Pří-
voze,  svým  posluchačům  tradiční,  ale 
i zcela nové obory. „Zájemci o studium 
hry  na  elektrickou  kytaru  mají  u  nás 
možnost  získat  kvalitní  interpretační 
i  improvizační zkušenosti, ať už rocko-
vé,  jazzové  či  popové,“  říká  Dana  Ha-
vlenová,  vedoucí  Lidové  konzervatoře, 
a pokračuje: „Nabízíme další zkušenosti 
již pokročilým muzikantům, ale mohou 
k nám přijít i naprostí začátečníci. Co se 
týká  dalších  hudebních  oborů,  od  září 
nabízíme  zcela  novou  výuku  zobcové 
flétny,  kterou povede Markéta Odlevá-
ková. Její přístup i zkušenosti by mohly 
zajímat  učitele  základních  i  středních 
uměleckých  škol.“  A  protože  Lidová 
konzervatoř už dávno není jen hudební 
školou,  nabízí  i  vzdělávání  ve  výtvar-
ných  oborech  (kresba,  malba,  textilní 
výtvarnictví,  keramika,  výtvarná  foto-
grafie a další). Na léty prověřenou tradi-
ci navazuje rovněž literárně dramatický 
obor:  zájemci  se  zde  mohou  seznámit 
se základy herecké profese a dalších di-
vadelních disciplín, mohou ale podnik-
nout  i  první  krůčky  na  poli  literárním, 

v  oboru  tvůrčího  psaní.  „Všechny  obory 
otevíráme  nejen  pro  mládež  ve  školním 
věku, ale i dospělé a dokonce i aktivní se-
niory,“ připomíná Dana Havlenová. 
  Více informací na www.lko.cz, 
 případně na telefonu 732 450 227 

Sochy Jiřího Kačera
Až  do  poloviny  listopadu  si  návštěvníci 
galerie Magna mohou prohlédnout sochy 
a  velkoformátové  grafiky  Jiřího  Kačera. 
Ten  pracuje  s  různými  druhy  kamenů  – 
s  měkkou  opukou  a  pískovcem,  stejně 
jako  s  vápencem,  mramorem  či  tvrdou 
a odolnou žulou. Jeho jednoduché, někdy 
až minimalistické kamenné skulptury  tak 
trochu  připomínají  zlomky  starověkých 
architektur  neznámého  původu,  torza 
kamenného článkoví či záhadných kamen-
ných  předmětů  nepoznaných  civilizací. 
Ale zároveň jsou to plastiky zcela součas-
né,  dotýkající  se  smyslu  lidského  konání 
a  lidského  údělu.  Vernisáž  Jiřího  Kačera 
se uskuteční 13. října od 18 hodin v galerii 
Magna. 

Cooltour ve znamení 
pohybu 
Po  roce  se  do  Cooltouru  v  rámci  Ozvěn 
Malé  inventury  vrací  vybrané  prestižní 

představení  pohybového  divadla.  Jde 
o každoroční přehlídku toho nejlepšího, 
co  v  rámci  pohybového  divadla  za  rok 
na  divadelních  prknech  a  v  tanečních 
sálech vzniklo. V Cooltour se tak ve čtvr-
tek 30. října objeví představení 4 měsí-
ce Osla, multimediální inscenace Terezy 
Sléhové kombinující tanec, loutky, video 
a  hudbu.  Ve  čtvrtek  16.  října  se  zde 
v  rámci programu Etudy  těla představí 
několika  mezinárodními  cenami  ověn-
čený Adam Orszulík, student Janáčkovy 
konzervatoře  Ostrava.  Přestavení  začí-
nají v 19 hodin v Multižánrovém centru 
Cooltour na Černé louce v Pavilonu C1.

DLO se vybarvilo
Do nové sezony vstupuje divadlo s no-
vým vizuálním stylem a  lehkých úprav 
doznalo  i  samotné  logo.  Stěžejní  částí 
nového  loga  je  opět  spirála,  která  re-
flektuje tvar „staré“ části divadla. A ba-
revných  změn  si  návštěvníci  mohou 
všimnout  i  na  pravidelných  měsíčních 
tiskovinách,  kde  nyní  panují  růžová 
a  zelená  barva.  Ty  by  svou  veselostí 
měly  akcentovat  právě  pozitivní  a  op-
timistickou povahu divadla  (nejen) pro 
děti. Kromě loga a plakátů se proměnily 
i webové stránky. Jsou teď pro uživatele 
přehlednější,  modernější  a  obsahově 
vydatnější. 
  www.dlo-ostrava.cz 

Středeční 
rozhlasové 
koncerty 
Ve  středu  15.  října  bude  v  Českém 
rozhlase  Ostrava  v  19  hodin  zahájen 
cyklus  komorních  koncertů,  který 
potrvá až do května příštího roku. Už 
čtrnáctý ročník těchto ojedinělých hu-
debních svátků otevře koncert k příle-
žitosti výročí prvního transportu Židů 
v Evropě v podání vokálních souborů 
Adash  a  Noach  v  čele  s  uměleckým 
vedoucím  Tomášem  Novotným.  Kla-
vírní  koncert,  který  přednese  Eliška 
Novotná, je připraven na 5. listopadu, 
kdy se ostravský rozhlas rozezní tóny 
hudby Smetany, Janáčka, Suka a dal-
ších českých mistrů.

Benda  Quartet  pak  10.  prosin-
ce  představí  Haydna  a  Schuberta, 
14.  ledna  2015  vystoupí  Liselotte  Ro-
kyta  s  Panovou  flétnou  a  Jan  Rokyta 
s  cimbálem  a  zobcovou  flétnou.  Na 
hudbu  velikánů  světové  hudby  Bacha 
a  Janáčka  se  mohou  posluchači  těšit 
ve  středu  11.  února,  o  měsíc  později, 
4. března, jim violistka Kristína Fialová 
a  klavírista  Martin  Levický  představí 
díla Liszta, Kalabise, Pärta a Hindemi-

AKCE MĚSÍCE

Divadelní improvizace v klubu Atlantik.  Foto: Petr Kiška
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www.agenturapresto.cz 

Petr nouzovský kromě klasického vio-
loncellového repertoáru interpretuje 
i díla soudobých skladatelů a jazzu.
  Foto: Archiv agentury Presto

tha.  Dubnový  koncert  je  naplánován 
na  15.  den  v  měsíci  a  hudbu  Astora  
Piazzolly,  Josého  Bragata,  Richarda 
Galliana  přednesou  Petr  Nouzovský, 
violoncello,  a  Ladislav  Horák,  akor-
deon/bandoneon. V závěrečném kon-
certu  cyklu  zazní  20.  května  humor 
v hudbě v podání Tria Amadeus.

Vstupenky  jsou  k  dostání  v  poboč-
kách  Ostravského  informačního  servi-
su, nebo v den koncertu přímo na místě 
hodinu před začátkem představení.

www.klubatlantik.cz
www.klubparnik.cz
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Kubištovo dílo 
i odkaz
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Hudba 
Janáčkovců 
láká…

KOncerT

hned	 dva	 koncerty	 za	 jeden	 večer	 si	
s	 janáčkovou	filharmonií	 střihne	mladá	
norská	trumpetistka	s	netradičním	jmé-
nem	Tine	Thing	helseth,	a	to	2.	října	od	
19	hodin	v	domě	kultury	města	ostravy	
(dKMo).	Půjde	o	hummelův	Koncert	pro	
trubku	a	orchestr	es	dur	a	stejnojmen-
ný	 haydnův	 koncert.	 Umělkyně	 teprve	
v	 roce	 2011	 ukončila	 norskou	 hudební	
akademii	 a	 od	 té	 doby	 si	 již	 stihla	 za-
hrát	 s	 takovými	 orchestry,	 jako	 jsou	
Vídenští	 filharmonikové,	 liverpoolská	
filharmonie	 či	 se	 Šanghajským	 symfo-
nickým	 orchestrem.	 V	 pondělí	 13.	 října	
pak	 Camerata	 janáček	 zahájí	 v	 dKMo	
řadu	 komorních	 koncertů	 janáčkovy	
filharmonie.	Program	je	umně	sestaven	
z	 děl	 plných	 maďarského	 (Weiner,	 Bar-
tók,	liszt)	a	rumunského	temperamentu	
(Chiriac,	dinicu),	dramaturgicky	vhodně	
doplněný	 o	 nejznámější	 skladbu	 Itala	
Vittoria	 Montiho	 z	 roku	 1904	 –	 Čardáš.	
Slavný	 Čajkovského	 klavírní	 koncert	
b	 moll	 v	 podání	 olgy	 Kern	 si	 milovníci	
janáčkovy	 filharmonie	 ostrava	 mohou	

Čtvrtek	2.	 října	2014	si	 již	nyní	mohou	
v	diáři	označit	 všichni	milovníci	umění	
a	 historie.	 V	 ostravském	 domě	 umění	
bude	ten	den	slavnostně	zahájen	velko-
rysý	výstavní	projekt,	který	má	ambici	
důkladně	zmapovat	 život,	dílo	a	dějin-
ný	kontext	 tvorby	slavného	malíře	Bo-
humila	Kubišty	 i	 jeho	inspirační	odkaz,	
jak	se	zrcadlí	v	dílech	 jeho	současníků	
a	pokračovatelů.	návštěvníci	výstavy	se	
mohou	 vedle	 Kubištových	 pláten	 těšit	
také	 na	 díla	 dalších	 autorů	 zvučných	
jmen,	jako	jsou	např.	emil	Filla,	Vincenc	
Beneš,	antonín	Procházka,	 jan	Zrzavý,	
josef	Váchal,	josef	Šíma,	František	Mu-
zika,	 jindřich	 Štyrský	 a	 další.	 Výstava	
představí	kolem	padesáti	autorů.

„jedním	 z	 cílů	 výstavy	 je	 poukázat	
na	Kubištovu	vůdčí	 roli	v	rámci	celého	
českého	 moderního	 umění	 20.	 stole-
tí,	 která	 byla	 vždy	 předpokládaná,	 ale	
nebyla	 nikdy	 výstavně	 prokázána,“	
vysvětluje	 očekávané	 přínosy	 projek-
tu	 Karel	 Srp,	 který	 vede	 tým	 historiků	

Skandinávie 
a Francie 
v Minikině
Severský	 filmový	 podzim	 přivede	 od	
6.	do	12.	 října	do	Minikina	další	 ročník	
velmi	 populární	 přehlídky	 filmů	 skan-
dinávské	 provenience.	 drsnou	 poeti-
ku	 severských	 filmů	 si	 mohou	 naplno	
vychutnat	 i	 nedoslýchaví	 diváci,	 a	 to	
díky	 používaným	 titulkům,	 které	 jsou	
barevně	 rozlišeny	 podle	 postav.	 jde	
o	naprosté	unikum,	jež	nepoužívá	žád-
ný	jiný	festival.	Kromě	toho	se	14.	října	
v	rámci	Filmového	klubu	představí	dva	
projekty	studentů	zlínské	filmové	školy	
a	pražské	FaMU.	ostravané	by	si	neměli	
nechat	 ujít	 8milimetrový	 film	 Terapie,	
ve	 kterém	 si	 zahrála	 celá	 řada	 herců	

Festival outdoorových filmů 
V  pátek  3.  října  bude  v  17  hodin  v  Domě  kultury  města 
Ostravy  odstartován  12.  ročník  Mezinárodního  festivalu 
outdoorových filmů, a to vernisáží výstavy fotografií Jaku-
ba Šedivého s názvem Langu Khola – Alone on the River. 
Od 18 hodin bude v divadelním sále následovat slavnost-

ní  zahájení  festivalu  s  bohatým  kulturním  programem 
a promítáním filmů. Od 4. až do 15.  října se pak budou 
denně promítat dech beroucí filmy z hor, moří i vzduchu 
v kině Art, poté se festival rozjede do 40 měst České a Slo-
venské republiky.  www.outdoorfilms.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

ostravských	 divadel.	 Závěr	 října	 bude	
patřit	 Francouzskému	 podzimu.	 Fran-
couzská	 kinematografie	 se	 díky	 spolu-
práci	 s	 ostravskou	 alliance	 française	
představí	 ve	 dnech	 27.	 až	 31.	 října.	
Festival	uzavře	Frankofonní	noc	s	non-
stop	filmovými	projekcemi,	které	budou	
ráno	 zakončeny	 francouzskou	 snídaní	
přímo	v	kavárně	Minikina.

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 
16. 10. v 15 hodin pro seniory Dál nic
16. 10. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Dál nic
17.–19. 10. v 17 a 19.30 hodin Zmizelá 
20. 10. v 15 hodin pro seniory Andělé 
20.– 22. 10. v 17 a 19.30 hodin Andělé 
23. 10. v 15 hodin pro seniory Arcibiskup Bezák Zbohom 
23. 10. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Arcibiskup 
Bezák Zbohom 
24.–26. 10. v 17 a 19.30 hodin Parádně pokecal
27. 10. v 15 hodin pro seniory The Equalizer 
27.–29. 10. v 17 a 19.30 hodin The Equalizer
30. 10. v 15 hodin pro seniory Místa 
30. 10. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Místa 
31. 10. – 2. 11. v 17 a 19.30 hodin Dárce
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 
2. 10. v 19 hodin Lenka Dusilová & Baromantika
3. 10. v 18 hodin slavnostní zahájení 12. ročníku 
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2014
6. 10. v 19 hodin Geraldine Aron: Můj báječný rozvod, 
Filmová a Divadelní Agentura Praha
11. 10. v 18.45 hodin G. Verdi: Macbeth, přímý přenos 
z Metropolitní opery New Yorku 
13. 10. v 19 hodin slet bubeníků
16. 10. v 16.30 hodin Manon, přímý přenos  
Královského baletu Londýn 
18. 10. v 18.45 hodin W. A. Mozart: Figarova svatba,  
přímý přenos z Metropolitní opery New Yorku 
19. 10. v 10 hodin Halloweenská party pro děti  
s Pavlem Novákem
22. 10. v 19 hodin Abraxas, koncert
23. 10. v 19 hodin Karel Plíhal, koncert
23. 10. ve 20 hodin Partička, improvizační show
24. 10. v 19 hodin Irena Dousková: Hrdý Budžes,  
Divadlo A. Dvořáka Příbram
25. 10. v 19 hodin Ander z Košíc
27. 10. v 19 hodin Halina Pawlowská, talk show známé 
spisovatelky 
29. 10. v 19 hodin Rob Becker Caveman (Jeskynní muž),  
one man show 

VÝSTAVy V DKMO
22. 9. – 13. 10. Together to (pre)school, fotografie
1.–13. 10. Svatováclavský festival
3.–13. 10. Langu Khola-Alone on the River, výstava fotografií 
Jakuba Šedivého k XII. Mezinárodnímu festivalu outdoorových 
filmů, v 17 hodin vernisáž výstavy

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!

2. 10. v 17 hodin vernisáž výstavy Zářivý krystal, Bohumil 
Kubišta a české umění 1905–2013, Dům umění
7. 10. v 16.30 hodin Umění ve válce a válka v umění, 
přednáška Renaty Skřebské z cyklu Reflexe každodennosti 
v umění, knihovna GVUO
7. a 9. 10. v 17 hodin komentovaná prohlídka Zářivý krystal, 
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013, Dům umění
11. 10. ve 13 hodin komentovaná prohlídka Zářivý krystal, 
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013, Dům umění
14. 10. v 16.30 hodin Karel Veliký, přednáška Marka Zágory 
z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve 
středověku VII, knihovna GVUO
14. a 16. 10. v 17 hodin komentovaná prohlídka Zářivý 
krystal, Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013,  
Dům umění
21. 10. v 16.30 hodin Martin Strakoš, internacionální 
a regionální aspekty architektury Valašska od konce 19. do 
počátku 21. století, přednáška NPÚ v Knihovně GVUO
21. 10. v 17 hodin komentovaná prohlídka Zářivý krystal, 
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013, Dům umění
21. 10. v 19 hodin Benedict Anderson Band /D/USA/DK, 
koncert z cyklu Pohyby-Zvuky-Prostory, Dům umění 
23. 10. v 17 hodin komentovaná prohlídka Zářivý krystal, 
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013, Dům umění
25. 10. ve 13 hodin komentovaná prohlídka Zářivý krystal, 
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013, Dům umění
30. 10. v 17 hodin komentovaná prohlídka Zářivý krystal, 
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013, Dům umění
30. 10. v 19 hodin Rouilleux, koncert z cyklu Pohyby-Zvuky- 
-Prostory, Dům umění 

Změna	programu	vyhrazena

GALerIe BeSeDA
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po — Pá: 9.00 — 17.00 hodin
8. 10. 2014 – 16. 1. 2015 výstava obrazů Jana Gemrota 
a Pavla Vašíčka
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

OSTrAVSKé MuzeuM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava,  
web: www.ostrmuz.cz
VÝSTAVy
17. 9. – 12. 10. Jakub Geltner: Fasádoid, Galerie Lauby
18. 9. – 16. 11. Myšlenkový pochod, výstavní prostory muzea 
19. 9. – 26. 10. Nejdelší noc 21. srpna 1968, výstavní 
prostory muzea. Výstava se koná ve spolupráci s Policií 
České republiky, Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu SKPV.

www.jfo.cz

www.minikino.cz

  Foto: Archiv Janáčkovy 
 filharmonie Ostrava

Hypnotizér (1912), olej na plátně.

Festival Mezipatra v Minikině.
  Foto: Petr Kiška

 Foto: Archiv festivalu outdoorových filmů

PřeDnášKy A VÝSTAVy

umění	a	kurátorů	připravujících	Kubiš-
tovu	 retrospektivu.	 díky	 zevrubným	
archivním	 výzkumům	 odhalí	 výstava	
a	doprovodná	výpravná	publikace	i	do-
sud	neznámé	peripetie	dobrodružného	
života	 Bohumila	 Kubišty,	 který	 zemřel	
na	španělskou	chřipku	téměř	záhy	poté,	
co	přežil	1.	světovou	válku	v	roli	důstoj-
níka	dělostřelectva.

Výstava	Zářivý	krystal,	Bohumil	Ku-
bišta	a	 české	umění	 1905–2013	potrvá	
do	4.	ledna	2015.	

 www.gvuo.cz 

Dům umění 
Otevřeno: Út – ne od 10 do 18 hod.

vychutnat	30.	nebo	31.	října	od	19	hodin	
v	dKMo.	Kromě	této	skladby	během	ve-
čera	 zazní	 ještě	Podešvova	Pocta	leoši	
janáčkovi	a	Šostakovičova	symfonie	č.	5.	
Za	 dirigentským	 pultem	 stane	 ve	 světě	
uznávaný	dirigent	Michail	jurowski.	Říká	
se,	 že	 v	 těle	 olgy	 Kern,	 ruské	 pianist-
ky	 z	 Moskvy,	 proudí	 krev	 Čajkovského.	
olga	již	ve	svých	27	letech	získala	zlatou	
medaili	 v	prestižní	 soutěži	Vana	Clibur-
na	v	Texasu	 (a	byla	po	30	 letech	první	
ženou,	která	tuto	soutěž	vyhrála)	a	má-
lokdo	ví,	že	vůbec	první	soutěž	vyhrála	
ve	svých	11	 letech	na	Concertino	Praga	
v	 České	 republice.	 dnes	 patří	 na	 inter-
pretační	špici	své	generace.	



Ekofilm připlouvá

Selský rynek

VýlEty páně BroučkoVy
Z pražSké Vikárky přES MěSíc až k huSitůM 
Jedinečné autorské pojetí Janáčkovy opery Výlety páně 
Broučkovy osloví diváky Divadla Antonína Dvořáka už 
16. října. Předlouhou díla byl román Svatopluka Če-
cha – ve své době oblíbená satira na nabubřelce vy-
dávající se za hrdiny. Zmíněná repertoárová novinka 
vznikla pod vedením režijního tandemu SKUTR tvo-
řeného režiséry Martinem Kukučkou a Lukášem Trpi-
šovským, jejichž inscenace jsou známé nejen v České 
republice, ale také v zahraničí. Autorská multižánrová 
představení tohoto tandemu vždy slibují nevšední zá-
žitky, takže příznivce Janáčkových oper čeká nevšední 
pojetí klasického díla.

židoVSký wEStErn
Premiéra hry Bílý muž a Rudá tvář slavného světové-
ho dramatika maďarského původu George Taboriho 
uvede 25. října diváky do nové sezony v Komorní scé-
ně Aréna. V „židovském westernu“ se v poušti potká-
vají domnělý Indián a židovský otec postižené dcery 
a vzájemně se trumfují ve výčtu příkoří, která museli 
snášet pro svůj původ. Tabori nechává zaznít starou 
pravdu, že „pod kůží jsou všichni lidé stejní“ a že na-
vzdory všemu utrpení stále toužíme po obyčejném 
lidském štěstí. 

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

2. 10. v 18 hodin scénické čtení Komorní scény Aréna k premiéře Tomáše Vůjtka: Slyšení
5. 10. v 9.30 hodin komentovaná procházka s historikem umění Martinem Strakošem: 
Architektura dvojměstí Cieszyn / Těšín / Český Těšín. Začátek u železničního nádraží 
v Českém Těšíně.
9. 10. v 18 hodin Poetické atentáty, Dům duševního zdraví
Do 7. 10. Jan Daňhel: Vyvolávaní ustalovaní, výstava fotografií
Do 10. 10. výstava Dany Sahánkové v Galerii Dole
13. 10. v 18 hodin Petra Herotová: Opakovaný vtip není vtipem, vernisáž výstavy 
v Galerii Dole
14. 10. v 16 hodin Karpatsko-dukelská operace 1944, přednáška Petra Petružely
15. 10. v 19 hodin Demokracie po česku aneb Tak jsme to chtěli? Moderovaná debata 
v rámci mezinárodní konference Forum 2000. 
15. – 17. 10. vždy od 17 hodin Mezinárodní literární festival Protimluvfest
19. 10. v 10 hodin ateliér pro děti a jejich rodiče
20. 10. Martin Rejžo Pavlík: Vteřiny slunce a requiem, autorské čtení
23. 10. v 18 hodin Leoš Janáček, moderovaná debata ve spolupráci s Národním 
divadlem moravskoslezským
Do 31. 10. veřejná soutěž o vizuál Fiducie, vice na www.antikfiducia.com. 

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

1. 10. v 17 hodin prolog k 12. ročníku Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů. 
2. 10. v 16 hodin doprovodný program k 12. ročníku 
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů: Marek 
Šimíček – Bajkal 700, přednáška.
3. 10. v 16 hodin MUDr. Jan Cimický, CSc.: Dvířka do 
neznáma. Křest knihy a beseda.
4. 10. v 10 hodin vyrábíme s knížkami TOPP podzimní 
dekorace do oken.
7. 10. v 16 hodin Petr Ludwig: Konec prokrastinace, 
přednáška.
9. 10. v 16 hodin Zdeněk Svěrák: Tři bratři, beseda 
a autogramiáda k nové pohádkové knize.
9. 10. v 18 hodin Pavel Maurer: Nejezte blbě! Beseda. 
13. 10. v 16 hodin cyklus o zdravém životním stylu a výživě, 
4. díl. Přednáší Rudolf Tkáčik.
14. 10. v 16 hodin Ondřej Vetchý, čtení dětem. 
15. 10. v 16 hodin Vlastimil Vondruška, beseda 
a autogramiáda známého spisovatele a historika.
16. 10. v 16 hodin Jiří Vokáč Čmolík: Mít, či nemít? Peníze. 
Přednáška a autogramiáda.
16. 10. Den knižních novinek, velký knižní čtvrtek.
17. 10. v 16 hodin Martin Straka: Když fotoreportér musí, 
křest knihy a autorské čtení. 
20. 10. v 16 hodin tvoření s Kaštanovým krámkem, 
vyrábíme strašidelný závěs do pokojíčku.
21. 10. v 16 hodin Ivona Březinová: Fotbal s Fandou, křest 
a beseda známé české spisovatelky.
22. 10. v 16 hodin Ivan Mrázek: Drahé kameny starověkých 
civilizací, beseda a autogramiáda. 
24. 10. ve 14 hodin Jožo Ráž: Můj příběh, tisková konference 
a autogramiáda.
29. 10. v 16 hodin Jaroslav Kmenta: Padrino Krejčíř – 
Afričan, autorské čtení.
30. 10. v 16 hodin Kateřina Petrusová: Pekáč buchet, 
beseda a autogramiáda. 
 � 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
Do 29. 10. Příroda skrz objektiv, výstava Bohuslava Krejčího 
6.–10. 10. Týden knihoven, amnestie upomínek
6.– 29. 10. Svatopluk Hrnčíř: Poklad Uctívačů ginga, výstava 
knih a fotografií spisovatele knih pro děti a mládež k jeho 
nedávnému úmrtí
7. 10. v 16 hodin Tenerife a La Palma, cestovatelská beseda 
s Darinou Klichovou 

oddělEní pro děti a MládEž
6.–10. 10. Týden knihoven, amnestie upomínek
6. 10. v 9 hodin KMO pro handicap, beseda pro žáky 
8. a 9. tříd na téma lidé a handicapy
9. 10. v 8 hodin beseda pro žáky 6. a 7. tříd s Romanem 
Štolfou, předsedou vodáckého klubu
9. 10. od 14 hodin Poslechni si pohádku, čteme pohádky
16. 10. od 13 hodin Tělo v pohybu, oblíbené tančení
23. 10. od 14 hodin Čtení tam a zase zpátky, zábavné čtení 
30. 10. od 14 hodin Už straší i v knihovně! Zábavné odpoledne 
s tvůrčí dílnou a strašidelným čtením. Za finanční podpory 
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz vyrábíme strašidelnou 
magnetickou záložku.

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

1. 10. ve 20 hodin úvodní přednáška kurzu filozofie 
a psychologie východu a západu Kdo opravdu jsem? 
Kurz, který zahrnuje 13 přednášek, bude zahájen 8. října.
14. 10 v 19 hodin Být pánem svého času, přednáška 
o negativních faktorech a zlozvycích při organizování času 
a jak je ovládat.

Bude to jako plavba na dlouhou trať. 
Začne 2. a skončí 5. října. Za tu dobu 
návštěvníci spatří sto filmů a za-
žijí bohatý doprovodný program. 
Připlouvá na vlně nadšení s hlav-
ním tématem, kterým je pro letošek 
voda. Už počtyřicáté si lidé z Ostravy 
a okolních měst budou moci zajít do 
kin na snímky zabývající se životním 
prostředím. Ekofilm propluje nejen 
Ostravou, zakotví i v Karviné a Čes-
kém Těšíně. Festivalovým centrem 
se letos stane nově zrekonstruovaný 
Dům kultury Akord, od něhož po-

vede pomyslná trasa do kina Vesmír 
a do Ostravského muzea. Ekofilm do-
plachtí i do Poruby, kde na Hlavní tří-
dě všechny čeká již tradiční Ekopouť. 

O tom, že Ekofilm každý rok ros-
te, svědčí i fakt, že se letos přihlásilo 
222 filmů. Je to téměř o sto více než 
loni. Snímky pocházejí ze 34 států a 5 
kontinentů. Českých dokumentů je 
letos méně než polovina, celkem jich 
je 66. Návštěvníky určitě potěší filmy 
z Austrálie, Keni, Ekvádoru či třeba 
z Chile. Největší počet z nich je tra-
dičně z Německa.  www.ekofilm.cz 

S podporou městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz připravuje 
Centrum kultury a vzdělávání oblíbe-
né trhy s pochoutkami od místních 
farem.  Selský rynek se bude opět ko-
nat 23. října na Jiráskově náměstí, kde 
své zboží nabídnou řezníci, uzenáři 
i zelináři. Samozřejmostí bude stánek 
s mléčnými výrobky, například farmář-
skými sýry a jogurty, vůni a výtečnou 

chuť pokrmů určitě zajistí bohatý vý-
běr koření a bylinek. A pozornosti jistě 
neujde ani stánek skřečoňského mini-
pivovaru a široká nabídka košíkářských 
a řezbářských prací. Za každý nákup 
příchozí navíc dostanou slosovatelný 
kupon, na který bude možné vyhrát 
dárkové balíčky zdejších prodejců. 
Součástí velkého trhu bude i kulturní 
program, který zajišťuje KZ Gama. 

Z hiStoriE MoraVSké oStraVy a příVoZu

Hlavním tématem letošního Ekofilmu je voda.  Foto: archiv Ekofilmu

   Foto: archiv ndM

  Foto: archiv kSa

Svatováclavský hudební festival 
vstoupil v pondělí 8. září koncer-
tem Jaromíra Nohavici do evange-
lického Kristova kostela v Ostravě, 
který je veřejnosti možná známěj-
ší jako červený kostel u Husova 
sadu. Písně oblíbeného umělce 
se vznášely nad hlavami poslu-
chačů, z nichž většina věděla víc 
o historii života umělce, než o his-
torii církevní stavby, v níž se kon-
cert odehrával… Kostel, který byl 
v roce 1958 zařazen na seznam 
kulturních památek, byl postaven 
podle projektu vídeňských archi-

tektů Karla Trolla a Ludvíka Faigla 
v letech 1905 až 1907. Aby mohla 
stavba ve stylu holandské renesan-
ce vzniknout, musela být bahnitá 
půda zpevněna devíti sty dřevě-
nými kůly. Výstavba jednolodní 
budovy z režného zdiva se 60met-
rovou věží asymetricky umístěnou 
do vstupního průčelí stála 300 ti-
síc korun. Dominantou interiéru 
je mramorový oltář se šesti svícny 
a velkým dubovým křížem. Výbor-
nou akustiku má kostel i díky stro-
pu z dřevěných kazet, který se kle-
ne nad 750 místy k sezení.

hudební festival v kostele

Říjen 2014 Listování 3

poZVánka do diVadla důM knihy knihcEntruM.cz

knihoVna MěSta oStraVy

noVá akropoliS

antikVariát a kluB Fiducia 

  Foto: archiv Svatováclavského hudebního festivalu



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

ADAM ŠTECH 9. 10. – 14. 11. 2014

čt

2
19.00

Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio
Dana Vrchovská – vocal, Vojtěch Eckert – piáno, Ondřej Štajnochr – kontrabas, 
Tomáš Hobzek – bicí / 100 Kč

pá

3
20.00

Flamenco s „Morenitem de Triana“
Flamencové představení za doprovodu slovenského kytaristy a zpěváka Morenita de Triana, 
charismatického hudebníka Michaela Cáby a v roli španělských „chochete“ se představí Denisa Pavelová, 
Petra Pšenicová a Pavla Truksová. / 180 Kč

po

6
20.00

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / Vyprodáno

st

8
20.00

Vlasta Horváth & kapela 
Turné na podporu nového CD „TO MÁME ZNÁT“ / 100 Kč

čt

9
20.00

DI-VI-DLO Jiřího Stivína
Hudební revue se zpěvy a cancy. Jiří Stivín hraje � lmové a divadelní hity doplněné videoprojekcí 
a mluveným slovem. / 250 Kč

pá

10
20.00

Glayzy
Mystický rock z mlžného Zaolží / 100 Kč

po

13
20.00

Martin Barre & Band FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS 

Kytarista Jethro Tull Martin Barre s kapelou zahraje klasické věci od Jethro Tull a také skladby 
ze sólových alb. Support: Shelly Bonet. Koncert je pořádán za � nanční podpory Statutárního 
města Ostravy. / 500 Kč / pořádáme v klubu Fabric

út

14
20.00

Malgorzata Bigaj & hosté
Jako hudební doprovod vystoupí hosté: Tomasz Kałwak (PL)–klávesy, Marek Podkowa (PL)–saxofon, 
Lukáš Mužík (CZ)–baskytara, Pawel Śmieciuch (PL)–bicí. Pořádá Lidová konzervatoř a Múzická škola 
Ostrava. / 100 Kč

st

15
20.00

Carl Verheyen Band FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS 

Carl Verheyen – guitars, Stuart Hamm – bass, John Mader – drums. Koncert je pořádán
za � nanční podpory Statutárního města Ostravy. / 250 Kč

čt

16
20.00

Peter Cmorik & Band
Turné na podporu nového CD „o Tebe“. Peter Cmorik – zpěv, kytara, Marek Jamber – basová kytara,
Maroš Goga – kytara, Martin Tomeš – bicí . / 200 Kč

pá

17
20.00

Joe After Trio JAZZ

Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem / 100 Kč
st

22
20.00

Fleret
Koncert vizovické kapely / 200 Kč

čt 

23
20.00

Tomáš Pastrňák
Křest CD. Dále vystoupí Igor Malijevský, Jaroslav Rudiš, Igor Jelínek a Roman Pluhař / 100 Kč

pá

24
20.00

Jaroslav Wykrent – křest CD
Doprovází kapela IN BLUE ve složení: Ruda Březina – sax, � étna, Petr Stojan – klávesy, Radek Hrůza – bicí, 
Ivo Kolařík – basa, Ivan Němeček – el. kytara, Petr Vyňuchal – ak. kytary, percusions / 300 Kč

po

27
19.00

LR Cosmetic Big Band SWING

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

28
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

st

29
19.00

Václav Fajfr
Autorský koncert s hostem – René Souček / 100 Kč

čt

30
20.00

VEIN  FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS 

Florian Arbenz – drums, Thomas Lähns – bass, Michael Arbenz – piano.
Koncert je pořádán za � nanční podpory Statutárního města Ostravy. / 200 Kč

pá

31
20.00

Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty / 100 Kč

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

st

1 15:00 Století Mirolava Zikmunda / CZ 2013, 75 min. KINO SENIOR

17:00 Pocta Karel Slach 1  OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Pocta Karel Slach 2  OSTRAVA KAMERA OKO
čt

2 18:00 Hořící keř / CZ/PL 2013, 206 min. OSTRAVA KAMERA OKO

pá

3 17:00 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014, 109 min.
19:30 Výchozí bod / I Origins, US 2014, 113 min.

so

4 15:00 Tři bratři / CZ/DK 2014, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 2D / US 2014, 103 min.
19:30 Zmizelá / Gone Girl, US 2014, 145 min.

ne

5 15:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři / US 2014, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Výchozí bod / I Origins, US 2014, 113 min.
19:30 Díra u Hanušovic / CZ 2014, 102 min.

po

6 17:00 Okay / DK 2002, 93 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Sodoma Reykjavík / Sódóma Reykjavík, IS 1992, 78 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

út

7 17:00 Originál / Original, DK/SE 2009, 104 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Vychladlá stopa / Köld slóð, IS 2006, 99 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
st

8 15:00 Ženská za volantem / Rallybrudar, SE 2008, 99 min. KINO SENIOR

17:00 Sny o vůni citronů / Små citroner gula, SE 2013, 99 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 LFO / SE 2014, 95 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
čt

9 17:00 Přijede prezident! / Kekkonen tulee!, FI 2013, 85 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Neplač pro mě / Känn ingen sorg, SE 2014, 95 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
pá

10 17:00 V říši divů / Eventyrland, NO 2013, 93 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Ti praví / Ainoat oikeat, FI 2013, 117 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
so

11 15:00 Útěk z planety Země / US/CA 2013, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Utajené dítě / Tyskungen, SE 2013, 105 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Třídní sraz 2 / Klassefesten 2 – begravelsen, DK 2014, 95 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
ne

12 15:00 Pošťák Pat / Postman Pat: The Movie, GB 2014, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Maturitní večírek / Studentfesten, SE 2013 SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Imaginaerum / FI 2012, 86 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
po

13 17:00 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014, 109 min.
19:30 Nick Cave: 20 000 dní na Zemi / 20,000 Days on Earth, GB 2014, 95 min.

út

14 17:00 8 mm terapie, Skoro úplně vymyšlený � lm / CZ, 20+57 min.
19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min.

st

15 15:00 Láska na kari / A Houndread Foot Journey, US 2014, 122 min. KINO SENIOR

17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 Nick Cave: 20 000 dní na Zemi / 20,000 Days on Earth, GB 2014, 95 min.

čt

16 17:00 V tichu / SK 2014, 84 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Kmen / Plemja, UA/NL 2014, 130 min. FILMOVÝ KLUB
pá 

17 17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Improdabing v Minikině IMPROCHÁZKA

so 

18 15:00 Dům kouzel / The House of Magic, BE 2013, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 Výchozí bod / I Origins, US 2014, 113 min.

ne

19 15:00 Tři bratři / CZ/DK 2014, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Nick Cave: 20 000 dní na Zemi / 20,000 Days on Earth, GB 2014, 95 min.
19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min.

po

20 17:00 O koních a lidech / Hross í oss, IS/DE 2013, 81 min.
19:30 Uzavřené promítání 

út

21 17:00 Století Mirolava Zikmunda / CZ 2013, 75 min.
19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.

st

22 15:00 Lepší teď než nikdy / And So It Goes, US 2014, 94 min. KINO SENIOR

17:00 Magický hlas rebelky / CZ 2014, 75 min.
19:30 Björk: Biophilia Live / GB 2014, 97 min.

čt 

23 17:00 Felvidék – Horná zem / SK 2014, 75 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Radio Alice / Lavorare con lentezza, IT 2004, 111 min. FILMOVÝ KLUB
pá

24 17:00 Intimity / CZ 2014, 104 min.
19:30 Soudce / The Judge, US 2014, 142 min.

so

25 15:00 Škatuláci / The Boxtrolls, US 2014, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Místa / CZ 2014, 121 min.
19:30 Björk: Biophilia Live / GB 2014, 97 min.

ne

26 15:45 Bolšoj balet živě – Legenda o lásce BALET V MINIKINĚ

po

27 17:00 Pěna dní / Ĺ Écume des jours, FR/BE 2013, 131 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM

19:30 Co jsme komu udělali / FR 2014, 98 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM
út

28 17:00 Život té druhé / La Vie d‘une autre, FR/LU/BE 2012, 97 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM

19:30 Nedotknutelní / Intouchables, FR 2011, 112 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM
st

29 15:00 Paříž-Manhattan / Paris-Manhattan, FR 2012, 74 min. KINO SENIOR

17:00 Co jsme komu udělali / FR 2014, 98 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM

19:30 Tlukot mého srdce se zastavil / FR 2005, 108 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM
čt

30 17:00 Bohémský život / La Vie de bohème, FR/DE/SE/FI 1992, 100 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM

19:30 Mommy / CA/FR 2014, 139 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM

pá

31 17:00 Paříži, miluji Tě / Paris, je t‘aime, FR/LI/CH/DE 2006, 115 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM

19:30 Frankofonní noc – maraton francouzských � lmů až do rána  FRANCOUZSKÝ PODZIM

st

1
18.00

Science Cafe: Povodně a lidé VĚDA

Hostem pravidelného cyklu přednášek je tentokrát doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
čt

2
18.00

Táťána Reková – Ostravský aboriginal VÝSTAVA

Množství teček vytvářejících jeden obraz Taťány Rekové se za pět let její tvorby výrazně znásobil.  
A není to jen změnou tloušťky násadky redispera, které ke své tvorbě používá. Mění se i motivy 
obrazů… Na vernisáži zahraje kapela BANDABAND. www.tatana-rekova.cz 
Výstavu můžete vidět až do 4. 11. 2014

ne

5
14.00

až
18.00

Kobeřanka – Promenádní koncert KOMENSKÉHO SADY

Dechovka slezských muzikantů z Kobeřic. Od slezských a moravských lidovek, přes německé tradicioná-
ly až po populární melodie – to je repertoir oblíbené dechové kapely, která už 25 let hraje jak o dušu. 
Pořádáme za � nanční podpory Statutárního města Ostrava

st

8
18.00

Martin Malíček – Kuba CESTOPIS

Perla Karibiku? Ostrov svobody? Čtyřdenní putování po Kubě pohledem cestovatele Martina Malička. / 50 Kč
po

13
19.00

Nedotknutelné prostitutky FILM

Jaké je to narodit se prostitutkou? Jsou kasty systémem bohů nebo lidí? Jak je těžké se z nich osvobodit? 
Dokument Nedotknutelné prostitutky sleduje osud lidu Badi - nejnižší nepálské kasty. Jaké jsou histo-
rické souvislosti jejich postavení, jaká je současnost a jaké jsou největší výzvy sociální transformace se 
pokusí odpovědět nejen � lm, ale i oba autoři v debatě po � lmu. Autoři � lmu - Helena Humňalová a Jiří 
Pasz jsou spolužáci z oboru Humanitární a sociální práce na UP. / 30 Kč

út

14
15.00

Celebrity za ostravskými humny – Debatní klub „My 50+“
Podzimní cyklus setkávání Ostravanů s odborníky 

st

15
9.00

Z elektrárny do pivovaru  VÝLET

aneb za energiemi a historií Slezska
Poznejte spolu s námi útroby největší černouhelné elektrárny v Česku. Exkurze v EDĚ bude pokračovat 
komentovanou prohlídkou nejmladšího města republiky. Socialistický realismus i „brusel“ v ulicích 
Havířova. Prohlídka památníku Životické tragedie. Exkurze v rodinném pivovaru Kozlíček i s ochutnáv-
kou. Akce v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách. Zájezd je podpořen grantem Měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 100 Kč

čt

16
18.00

Kyrgystán – po hedvábné stezce CESTOPIS

Cestopis ve spolupráci s CK Kudrna / 65 Kč
pá

17
19.00

Improvizační zápas Odvaz (Ostrava) DIVADLO

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

20
18.00

Divadlo Propadlo – Kočárky  DIVADLO

Pásmo se skládá ze sedmi komických scének, jejichž děj spojuje nejpohodlnější dopravní prostředek, 
který známe z našeho útlého dětství, ale na nějž si většina z nás nepamatuje. V představení de� lují 
rázovité postavičky z venkova – od bodrých tatíků s poněkud svérázným přístupem ke kojencům, přes 
jejich ženské protějšky se zálibou v klevetách až po hašteřivé sousedy. Nebude chybět ani Polednice 
a Klekánice. V jedné ze scének zazní i ostravský dialekt, za nějž by se nemusel stydět ani Ostravak 
Ostravski. Budoucí maminky se během představení mohou seznámit s revolučními novinkami v oblasti 
laktace. Kočárky nás provezou jak žhavou současností, tak i dobou minulou. Nepotřebujete přitom 
k tomu ani dudlíka. / 70 Kč

út 

21
18.00

Stolik Polski – platforma interkulturalna PL/CZ

Gdańsk turystycznie – reminiscencje po wyjeździe studenckim 
Spotkanie prowadzą: Petr Bláha, Mirka Fialková – studenci zaoczni polonistyki 

Polský stůl – mezikulturní platforma
Turistický Gdaňsk – vzpomínky na studentský výlet. Večerem provází studenti polonistiky Petr Bláha 
a Mirka Fialková.

st

22
18.30

KAFE V PĚT – Emma Smetana a Sunny� ower LITERÁRNÍ VEČER

Čtení ze sbírky povídek Kafe v pět, která na podzim vyjde u Pana Nakladatele. Sbírka vznikla na základě 
letošní povídkové soutěže, do které přispělo neuvěřitelných 184 budoucích literátů. 8 nejlepších povídek 
bude ve sbírce otištěno. Večerní literární tour začíná v 17.00 hodin v Knihovně města Ostravy (u Sýko-
rova mostu), odtud pokračuje do Literární kavárny Academia (17.30) a vrcholí v klubu Atlantik (18.30). 
Hostem večera kapela Sunny� ower! Akci pořádá KNIHOVNA!!!,  klub Atlantik a Pan Nakladatel. 

čt

23
18.00

Londýn CESTOPIS

Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady na cestu.   
Znáte ho z � lmů, znáte ho z fotek – poznejte ho nyní i na vlastní kůži. Světoznámé atrakce, 
kosmopolitní atmosféra, proslulé černé taxi. A spoustu památek, do kterých máte vstup zdarma. 
www.radynacestu.cz / 75 Kč

pá

24
18.00

Ivo Petr – Bulharsko CESTOPIS

Bulharsko rozhodně nejsou jen Černé moře, musaka a pliska. Jsou to také hory a rozhodně ne ledajaké. 
Vždyť impozantní Musala je nejvyšší horou celého Balkánu. Za doprovodu fotogra� í a podmanivé hudby 
se vydáme přes dva nejvyšší horské masívy této země - přes mramorový Pirin a přes hory tisíce jezer - 
Rilu. / 50 Kč

po

27
19.00

Bezruči v Atlantiku – Čekání na Godota DIVADLO

Předpremiérové scénickém čtení Divadla Petra Bezruče. Neformální večer v klubu Atlantik bude spojen 
s premiérou inscenace Čekání na Godota v režii Štěpána Pácla. www.bezruci.cz

st

29
18.00

Zdividla DIVADLO

Divadelní show oblíbeného ostravského spolku tentokrát ve víru recitace. / 50 Kč
čt

30
19.00

Akvárium – klubová talk show TALK SHOW

Norbert Lichý –  populární ostravský herec, Daniel Kozák – známý kardiochirurg se jako velký milovník 
divadla stal dramaturgem DK Akord, co má společného kardiochirurgie s divadelními prkny? Jeroným 
Bartoš – provozuje veganské bistro na Kuřím rynku a vaří v ranní televizní show. Co myslíte, má rád pečený 
bůček? Jak je jednoduché nebo naopak složité prorazit v masožravé Ostravě s veganskou jídelnou? Talk 
show moderuje Lukáš Melník. S podprou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz / 90 Kč

pá

31
19.00

ODVAZ Ostrava IMPROCHÁZKA 2014

Improvizační show v rámci festivalu divadelní improvizace Improcháska 2014 / 100 Kč

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

Malíř Adam Štech během několika let po absolvování Akademie výtvar-
ných umění v Praze (v ateliérech Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla) dokázal 
zaujmout místo na výtvarné scéně. V roce 2010 získal Cenu kritiky, která se 
udílí mladým umělcům do třiceti let věku. Autor čerpá z historického odkazu 
klasické malby, obrazy dekonstruuje a posléze ve vlastní malbě znovu sklá-
dá, ovšem v jiném kontextu a s posunutým významem. Kurátorem výstavy 
je Ing. Milan Weber. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 9. října v 17 hodin. 

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
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