
Tradiční vánoční trhy na Masary-
kově náměstí odstartuje v neděli 
30. listopadu rozsvícení vánočního 
stromu, kterého se ujme čtveřice 
andělů. Výjimečnost daného oka-
mžiku podtrhne vystoupení or-
lovského gospelového sboru Keep 
Smiling Gospel spolu s Martinem 
Chodúrem. 

„Podle ohlasu návštěvníků, kteří 
se k nám v adventním období sjíž-
dějí nejen z celé Ostravy, ale i z ce-
lého regionu, patří naše vánoční 
trhy k nejlepším v kraji,“ podotý-
ká s úsměvem Petra Bernfeldová, 
místostarostka městského obvo-
du. „Snažíme se laťku, kterou jsme 
v minulých letech nasadili opravdu 
vysoko, nejen udržet, ale stále ji 
posunovat výš. Věřím, že i letošní 
jarmark přispěje k vytvoření pravé 
předvánoční atmosféry a že si jej 
všichni náležitě užijeme.“

Během celého prosince budou 
punčem provoněným náměstím 
návštěvníky provázet rozmanitá vy-
stoupení folklorních souborů, kon-
certy skupin i divadelní představení. 
Ostravanům se představí například 
národopisný soubor Iršava, folklorní 
soubory Hlubina, Holúbek, Pentla, 
Odra a mnoho dalších. Děti určitě 
ocení divadelní představení O Popel-
ce a také sérii vánočních pohádek. 

Velkým lákadlem pro malé 
i velké určitě bude i mikulášský 
ohňostroj, který vypukne v pá-
tek 5. prosince v šest hodin ve-

čer. Každodenní program obohatí 
i hvězdy českého kulturního nebe 
v podání Adama Mišíka (4. pro-
since), kapely Dolbend (7. prosin-

ce), Davida Deyla (11. prosince),  
Rock´n´roll Bandu Marcela Wood-
mana (14. prosince), Moniky Ab-
solonové (18. prosince) a Heidy 

Janků (21. prosince). V neděli 
21. prosince pak ostravský vánoč-
ní trh vyvrcholí velkým koncertem 
kapely Tomáš Kočko&Orchestr, 
která je držitelem dvou cen Anděl 
za album roku. 

Kromě kulturních zážitků se 
mohou Ostravané i návštěvníci 
města těšit na množství stánků 
s nejrůznějšími výrobky a domácí-
mi specialitami, které náměstí pro-
voní společně se svařeným vínem, 
punčem a pečenými kaštany. Stej-
ně jako každý rok, ani letos nebude 
chybět venkovní kluziště, betlém, 
Ježíškova pošta nebo projížďky na 
velbloudovi. „Už teď se těšíme na 
skvělou atmosféru. Každoročně 
se snažíme připravit co nejpest-
řejší a nejbohatší program, věřím, 
že i letos budou návštěvníci trhů 
spokojeni,“ dodává Martin Vidura, 
ředitel Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava. Vánoční trhy, 
které toto centrum organizuje ve 
spoluprací se společností Sareza 
a obchodním domem Laso, jsou 
podporovány statutárním městem 
Ostravou a obvodem Moravská Os-
trava a Přívoz. � -gl-

To�musíte�vidět,�slyšet

Vánoční�trhy�plné�dárků�a�překvapení�

Benefiční�tour�
pro�dětskou�
hematoonkologii�
Velkým benefičním koncertem vyvrcholí 
27. listopadu v 18 hodin v klubu Parník 
sedmidílná benefiční tour, kterou hu-
debník Václav Fajfr uspořádal ve pro-
spěch dětské hematoonkologie Fakultní 
nemocnice Ostrava (FNO). „Pan Fajfr 
nás podporuje už třetí rok,“ upřesňuje 
Michaela Češková z dětské hematologie 
a hematoonkologie Kliniky dětského 
lékařství FNO. „Za peníze, jež se podaří 
vybrat, bychom rádi našim malým paci-
entům pořídili nové hračky.“

Nové�expozice�
železničního�muzea
Železniční muzeum moravskoslezské, 
které sídlí v budově nádraží Ostrava-
-střed, otevřelo dvě nové expozice. Jedna 
je věnována košicko-bohumínské dráze, 
druhá je zaměřena na trať mezi Svino-
vem a Těšínem.

Radnice�
v�proměnách�času�
V pondělí 17. listopadu se konají hned 
dvě komentované prohlídky Nové rad-

nice na Prokešově náměstí. Návštěvníci se 
dozvědí, jak se radnice během desetiletí vy-
víjela. Bouřlivé dvacáté století se podepsa-
lo nejen na celkovém chodu, ale i vzhledu 
jak exteriéru, tak interiéru největší ostrav-
ské radnice. 

Součásti výkladu bude rovněž samotná 
prohlídka vnitřních prostor budovy, stejně 
jako možnost vystoupat na vrchol ostrav-
ské radniční věže po schodech.

Prohlídky se konají v 10 a ve 14 hodin. 
Sraz je na Prokešově náměstí. 

Výstavy�ilustrací�
v�Divadle�loutek
Tak jako příběh v knize bývá doprovázen ilus-
tracemi, kniha může být naopak inspirací pro 
vznik divadelní hry. Divadlo loutek Ostrava 
připravilo pro své návštěvníky cyklus výstav 
pod souhrnným názvem Divadlo-inscenace & 
Kniha-ilustrace, které postupně přiblíží tvorbu 
výtvarníků ilustrujících knihy pro děti a spolu-
pracujících s divadly. Aktuálně v DLO až do pro-
since vystavuje umělec a performer Petr Nikl 
(představil se také na letošním festivalu Diva-
dlo bez bariér) své grafiky z autorské knihy 
pro děti i dospělé JĚLĚŇOVITÍ. Jsou vytvářeny 
speciální hlubotiskovou technikou mezzotinty, 
která umožňuje realizaci měkkých světelných 
přechodů a má své kořeny už v 17. století. Vý-
stavu lze navštívit ve foyer divadla. 

Předvánoční�pohoda
MA´MA Club Gallery pořádá v listopadu 
několik hned zajímavých akcí. V pátek 
14. listopadu bude zahájena výstava fou-
kaného a broušeného skla Josefa Divína, 
která potrvá až do 6. ledna příštího roku, 
27. listopadu zde budou od 17 hodin před-
nášet Ivan Wahla a Tomáš Rusín z ateliéru 
RAW o významném průkopníkovi moderní 
architektury Ludwigu Mies van der Rohe. 
A v neděli 30. listopadu se uskuteční hned 
dvě akce týkající se kostala sv. Ducha v Os-
travě-Výškovicích – bude zahájena výstava 
obrazů studentů SUŠ v Ostravě na toto 
téma, která potrvá do konce roku, a od 
18 hodin rozezní MA´MA Club Gallery 
adventní benefiční koncert ve prospěch 
kostela sv. Ducha. 
 Více�na�www.mamacz.cz

Festival�v�Minikině
Ve dnech 20. až 26. listopadu pořádá Mi-
nikino Ostrava ve spolupráci s francouz-
ským institutem v Praze Festival francouz-
ského filmu. Pro diváky je připraveno 11 
předpremiér francouzských filmů a jeden 
večer mohou zhlédnout hned několik 
krátkých filmů. Soubor promítaných sním-
ků je uměleckou reflexí současného živo-
ta ve Francii. Začátky představení budou 
vždy v 17 a v 19.30 hodin. Objednávky in-
-line HYPERLINK „http://www.minikino.cz“ 
� www.minikino.cz

Ostrava�zpívá�
gospel�
V pondělí 17. listopadu začínají zkouš-
ky projektu Ostrava zpívá gospel, 
který směřuje ke dvěma adventním 
koncertům 20. a 21. prosince v evan-
gelickém Kristově kostele v Ostravě, 
známém jako červený kostel u Huso-
va sadu. 

„Ostrava zpívá gospel je sbor ote-
vřený všem, kteří rádi zpívají. Žádné 
hudební konkurzy nepořádáme. Je-
dinou podmínkou účasti na projektu 
je, že se sboristé musí zúčastnit šesti 
naplánovaných zkoušek před koncer-
ty,” říká Terry English, hlavní dirigent 
a ředitel projektu Ostrava zpívá go-
spel. Terry English je se svou 25letou 
praxí ostříleným dirigentem, v po-
sledních 10 letech mimo jiné založil 
23 rock-gospelových sborů v centrál-
ní a východní Evropě.

Sbor doprovází kapela složená 
z předních ostravských hudebníků. 
Loni se do projektu přihlásilo 70 zpě-
váků, letos je cílem rozšířit sbor na 
100 účastníků. Taková podívaná bude 
představovat zážitek jak pro diváky, 
tak jistě bude výjimečným prožitkem 
pro samotné účinkující. Ti vedle kva-

AKCE�MĚSÍCE

Tradiční vánoční trhy každoročně přilákají spoustu návštěvníků do centra Ostravy. 

KULTURNÍ PŘEHLED NA LISTOPAD 2014 www.moap.cz
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  Foto: archiv�Ymca�Ostrava-Poruba

litních moderních gospelových písní 
přednesou i neotřelé klasiky jako Oh! 
Happy Day nebo Lean on Me. Projekt 
zastřešuje organizace Ymca Ostrava-
-Poruba.

Více�informací�na�Facebooku��
-�Ostrava�zpívá�gospel.



VÝSTAVA

DIVADLO

Netradiční 
podoba skla
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MOVE vrátí 
do Ostravy 
současný tanec

FESTIVAL 

Po	tom,	co	v	ostravě	po	několika	letech	
skončil	 festival	 Tanec	 ostrava,	 mohou	
fanoušci	 tance	 čekat	 ještě	 větší	 a	 mo-
dernější	 taneční	 zážitek,	 než	 na	 jaký	
byli	v	ostravě	doposud	zvyklí.	V	termí-
nu	od	10.	do	15.	 listopadu	budou	moci	
spatřit	 osm	 představení,	 která	 patří	
mezi	to	nejlepší,	co	česká	scéna	nabízí.	
Festival	MoVe	organizuje	Kulturní	cen-
trum	 Cooltour	 ve	 spolupráci	 se	 širším	
týmem	tvořeným	ze	zástupců	odborné	
a	 laické	 veřejnosti.	 „Tanec	 se	 posouvá	
dopředu	a	věnuje	se	mu	stále	více	lidí,	
není	to	už	jen	výsostné	právo	několika	
vyvolených,	 což	 nás	 vedlo	 k	 myšlence	
pojmout	 festival	 trošku	 jinak.	 Přizvali	
jsme	 kapacity	 tanečního	 a	 veřejného	
života,	abychom	vytvořili	festival,	kde	si	
každý	najde	to	své,“	říká	členka	organi-
začního	týmu	jana	Ryšlavá.	Během	pěti	
dní	se	diváci	mohou	těšit	například	na	
představení	jezdci	od	taneční	skupinky	
lenka	Vágnerová	&	Company	nebo	na	
představení	 loser(s)	 s	 akrobatickými	
prvky	sršícím	vtipem	beze	slov	a	další.	
„nechceme	 diváky	 nudit,	 i	 tancem	 se	

nápaditá,	 emocionální	 a	 zcela	 jistě	 je-
dinečná	–	 těmito	slovy	můžeme	stručně	
popsat	 tvorbu	 mladého	 českého	 skláře	
josefa	 divína,	 jehož	 díla	 z	 foukaného	
a	 broušeného	 skla	 budou	 k	 vidění	 ve	
dnech	14.	listopadu	2014	–	6.	ledna	2015	
v	 ostravské	 Ma´Ma	 Club	 Gallery.	 jeho	
práce	byla	reflektována	již	mnoha	odbor-
níky,	mezi	něž	se	řadí	například	uznávaný	
a	 světově	 známý	 profesor	 Vladimír	 Ko-
pecký,	 který	 divína	 charakterizoval	 ná-
sledovně:	„divín	 je	dítětem	štěstěny.	Byl	
verifikován	jako	talent	hned	po	příchodu	
na	školu.	nepatří	k	těm,	co	dlouho	hleda-
jí,	než	se	dokáží	prosadit.	leccos	zvládá	
s	lehkostí.	jako	by	neměl	pochybnosti.	jis-
těže	má.	ale	nesděluje	je.	lze	mu	jen	přát,	
aby	jednou	objevil	UlTIMa	ThUle	–	zemi	
někde	až	na	konci	světa,	nedostižně	vzdá-
lenou,	nejzazší	–	a	tam,	obohacen,	vynesl	
pro	nás	ještě	další	a	nová	díla.“	

josef	 divín	 (nar.	 1982)	 pochází	 z	 Va-
lašského	 Meziříčí.	 Vystudoval	 Střední	
uměleckoprůmyslovou	 školu	 sklářskou	

Klub outsiderů
na	repertoáru	divadla	Petra	Bezruče	se	
objevila	další	česká	premiéra.	Tentokrát	
jde	 o	 hru	 současné	 německé	 spisova-
telky,	 dramatičky	 a	 filmové	 režisérky	
Felice	Zeller	 s	názvem	Klub	outsiderů,	
která	je	zaměřena	na	nepraktické	prak-
tiky	pracovníků	sociálních	a	pracovních	
úřadů.	 jde	 tedy	 o	 hru	 pro	 ostravsko	
jako	stvořenou…

Klub	 outsiderů	 je	 blízký	 známému	
britskému	 seriálu	 Kancl,	 jen	 v	 ostrav-
ském	provedení	jde	o	„kancl“	poněkud	
peprnější.	 Šestice	 ztracenců,	 zoufalců	
bez	práce,	se	zde	potácí	mezi	kopírkou	
a	počítačem	místo	toho,	aby	absolvova-
la	 opravdový	 rekvalifikační	 kurz,	 který	
by	každého	z	outsiderů	mohl	posunout	

Večer k jubileu Komorní scény Aréna
Komorní scéna Aréna letos slaví dvacet let od svého vzni-
ku a další z akcí pořádaných k tomuto jubileu bude ve-
čer s názvem 20  let  v  dobré  společnosti… „Ten divadlo 
připravilo především pro své předplatitele. Večer bude 
rozdělen do několika částí, během nichž účastníci vystří-
dají různá prostředí,“ uvedla Alice Taussiková z Komorní 
scény Aréna. „V úvodu budou přicházející diváci vítáni 
welcome drinkem za poslechu skladeb kapely Mamalör 
v pasáži Knihovny města Ostravy. Zde také proběhne pre-
zentace nového traileru k dvacetiletému výročí divadla 
a jeho křest. Následovat bude vylosování dvaceti cen pro 
ty, kteří si zakoupili předplatné na letošní Sezonu neslý-
chaných zpovědí. Poté se hosté přesunou do foyer Arény, 

kde na ně již bude čekat další kapela, BandaBand.“ A ani 
potom nebude konec tohoto skvělého večera! Diváci se 
přesunou do sálu divadla, kde proběhne beseda s tvůrci 
legendární inscenace hry Tadeusze Slobodzianka Prorok 
Ilja. Přítomen bude její režisér Janusz Klimsza a někteří 
z herců, kteří tehdy byli do inscenace obsazeni. Na závěr 
večera bude promítnut záznam Proroka Ilji, který pořídilo 
ostravské studio České televize v roce 2002. Celým veče-
rem bude provázet bývalá herečka Komorní scény Aréna, 
nyní moderátorka Českého rozhlasu, Kateřina Huberová. 
Večer 20  let  v  dobré  společnosti… se odehraje v neděli 
23. listopadu od 18 hodin. Vstup je zdarma. 
 www.divadloarena.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	kousek	dál.	a	firma	na	tuto	skupinku,	
která	 v	 kanceláři	 urputným	 nicnedě-
láním	 předstírá	 činnost	 a	 motivaci	 ke	
skutečné	práci,	bezostyšně	bere	peníze	
od	úřadu	práce.	Situace	reálná,	nevese-
lá,	ovšem	v	podání	herců	divadla	Petra	
Bezruče	chvílemi	i	k	popukání.	

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.–2. 11. v 17 a 19.30 hod. Dárce
3. 11. ve 14 hod. pro seniory Chlapectví
3.–5. 11. v 17 a 20 hod. Chlapectví
6. 11. v 15 hod. pro seniory Magický hlas rebelky
6. 11. v 17 a 19.30 hod. KND Magický hlas rebelky
7.–9. 11. v 17 a 19.30 hod. Zázraky
10. 11. v 15 hod. pro seniory Joe
10.–12. 11. v 17 a 19.30 hod. Joe
13. 11. v 15 hod. pro seniory Česká pivní válka
13. 11. v 17 a 19.30 hod. KND Česká pivní válka
14.–16. 11. v 17 a 19.30 hod. Ida
17. 11. v 15 hod. pro seniory Pohádkář
17.–19. 11. v 17 a 19.30 hod. Pohádkář
20. 11. v 15 hod. pro seniory Ztracen 45
20. 11. v 17 a 19.30 hod. KND Ztracen 45
21.– 23. 11. v 17 a 19.30 hod. Intimity
24. 11. v 15 hod. pro seniory Výchozí bod
24.–26. 11. v 17 a 19.30 hod. Výchozí bod
27. 11. v 15 hod. pro seniory Skrytá tvář Route 66
27. 11. v 17 a 19.30 hod. KND Skrytá tvář Route 66
28.–30. 11. v 17 a 19.30 hod. Železná srdce
Staňte se členem Klubu náročného diváka (KND) 

KONcErTy A DIVADELNí PřEDSTAVENí V DKMO 
1. 11. v 17.45 hod. Carmen, přímý přenos z Metropolitní 
opery v New Yorku 
1. 11. ve 20 hod. Kontrafakt Tour 2014
7.–8. 11. Česko-korejské dny v Ostravě 
10.–11. 11. v 19 hod. Tomáš Klus, koncert 
10. 11. v 19 hod. Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
11. 11. v 19 hod. Radůza, koncert
16. 11. v 15 hod. O kocouru Mikešovi, pohádka
18. 11. v 19 hod. Kamil Střihavka, koncert
19. 11. v 19 hod. Otevřené manželství, divadlo
22. 11. v 18.45 hod. Lazebník sevillský, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku 
22. 11. v 19 hod. Manželský poker, divadlo,  
1. hra DP 14/15 skupina B
23. 11. v 19 hod. Play Strindberg, divadlo,  
1. hra DP 14/15 skupina A
25. 11. v 19 hod. Kutloch aneb I muži mají své dny, divadlo
26. 11. v 19 hod. Inflagranti & Pepa Vojtek, koncert
27. 11. v 19 hod. Mongolsko, země Čingischána, diashow 
28. 11. v 19 hod. Orchestr Václava Hybše & Věra 
Martinová, adventní koncert
29. 11. v 18 hod. Rusalka, záznam z Metropolitní opery 

GALErIE VÝTVArNéhO uMěNí V OSTrAVě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

4., 6., 11., 13., 18., 11., 20., 25. a 27. v 17 hod. komentovaná 
prohlídka Zářivý krystal, Bohumil Kubišta a české umění 
1905–2013, Dům umění
8., 22. 11. ve 13 hod. komentovaná prohlídka Zářivý krystal, 
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013, Dům umění
11. 11. v 16.30 hod. Kostnický koncil, přednáška Marka 
Zágory, knihovna GVUO
19. 11. v 16.30 hod. Náměstí a ulice měst moravsko-
slezského pomezí z pohledu archeologie, přednáška 
Františka Koláře a Michala Zezuly, knihovna GVUO
26. 11. v 16.30 hod. Zapomenutý sochař Julius Pelikán, 
přednáška Renaty Skřebské, knihovna GVUO

OSTrAVSKé MuzEuM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
VÝSTAVy
1.–30. 11. Jaroslav Vogel (1894–1970),  
interpret hudebního prostoru
5.–30. 11. Vzpomínky zmizelé v čase
PrOGrAM PrO VEřEjNOST:
13. a 20. 11. v 17 hod. komentovaná prohlídka výstavy 
Jaroslav Vogel
6. 11. 9–12 hod. a 15–17 hod. Ostravské muzeum: Genealogie 
a putování za svými předky, Archiv města Ostravy:  
Co najdete v archivu? „Znovuzrození“ archiválií 
v knihařské dílně
20. 11. 9–12 hod. a 15–17 hod. Zrod veřejného osvětlení 
v Ostravě, Ostravské muzeum
27. 11. 9–12 hod. a 15–17 hod. Nad šálkem kávy o historii 
ostravských kaváren, Archiv města Ostravy, registrace nutná

VÝSTAVy V DKMO
3.–9. 11. Korea šesti objektivy, výstava fotografií 
u příležitosti Česko-korejských dnů, vestibul
10.–30. 11. Marie Horská: Obrazy, vestibul 
10.–30. 11. Barevné smalty, Antonín Gavlas a výtvarná 
skupina IN SIGNUM, vestibul
1.–30. 11. Jaroslava Gembalová: Měděný dekorativní šperk, 
Galerie Gaudeamus

GALErIE BESEDA
jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po – Pá: 9–17 hodin
8. 10. 2014 – 16. 1. 2015 výstava obrazů Jana Gemrota 
a Pavla Vašíčka
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

www.moveostrava.cz

www.bezruci.cz

Představení Loser(s) mělo premiéru 
letos na Letní Letné a od té doby 
stačilo nadchnout tisíce lidí po celé 
republice.

Foukané, broušené sklo Josefa Divína

  Foto: archiv DPB

Návštěvníci jubilejního večera zhlédnou mimo jiné i záznam legendární inscenace Proroka Ilji. Foto: Archiv Komorní scény Aréna

PřEDNášKy A VÝSTAVy

ve	 Valašském	 Meziříčí	 a	 Vysokou	 školu	
uměleckoprůmyslovou	 v	 Praze	 –	 ateliér	
Sklo	 prof.	 Vladimíra	 Kopeckého.	 V	 sou-
časnosti	působí	jako	pedagog	na	Střední	
uměleckoprůmyslové	 škole	 sklářské	 ve	
Valašském	Meziříčí.	Má	za	sebou	řadu	tu-
zemských	 i	zahraničních	výstav.	Za	svou	
tvorbu	získal	více	než	desítku	ocenění.	

www.mamacz.cz
Otevírací doba: Po až Pá 10–16 hod.

dá	bavit	od	začátku	do	konce,	takový	je	
trend	a	my	ho	 s	novým	 festivalem	 re-
spektujeme,“	 vysvětluje	 jana	 Ryšlavá.	
„Kdo	se	přece	 jen	nechce	pouze	dívat,	
může	 navštívit	 některý	 z	 workshopů	
a	zkusit	si	tanec	aktivně,“	dodává	k	fes-
tivalovému	programu.



Pětadvacet let od Listopadu

Lákavý svět oPeret
Perlivá hudba, sladké melodie, všudypřítomná láska šá-
lená zapeklitými zápletkami, pořádná porce romantiky 
a zábavy, to je lákavý svět operet, svět, který svou měkkou 
náruč otevírá divákům na scéně Divadla Jiřího Myrona 
(DJM). 

K novým úspěšným počinům tohoto hudebního žánru 
patří opereta Bratránek z Batávie, jejíž děj dramaturg To-
máš Vůjtek, jenž se ujal i překladu, a režisér Tomáš Jirman, 
známý především svým hereckým působením v ostravské 

činohře, přesadili do prvorepublikového Československa. 
To však nebrání tomu, aby „marné dálek volání“ neznělo 
stejně neodolatelně jako v původních holandských kuli-
sách. Naopak. Tento posun dal operetce nové dimenze 
a možnost pohrát si i s dobovými reáliemi půvabně do-
kreslenými bezmála secesní scénou a nostalgií dobových 
kostýmů. Malá komorní opereta, která zaujala publikum 
už po své berlínské premiéře v roce 1921 a dodnes patří 
ke stálicím světového operetního repertoáru, vstoupila 
na prkna Národního divadla moravskoslezského už po-
čtvrté. V roli Julie, která je středobodem příběhu, mohou 
diváci spatřit Martinu Šnytrovou (v alternaci s Janou Do-
ležílkovou), nepřehlédnutelnou také v roli Krásné Heleny 
ve stejnojmenném díle francouzského operetního génia 
Jacquese Offenbacha. Premiéra této žánrové klasiky za-
jiskřila na scéně DJM v září loňského roku a vítězné trojské 
tažení pokračuje dál. Snový a růžově naivní svět operet, 
tak vzdálený starostem běžného života, prostě diváky láká 
i v přetechnizovaném a pragmatickém 21. století. 

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

2. 11. v 10 hod. dětský ateliér
5. 11. v 19 hod. projekce nového dánského snímku 1989
6. 11. v 18 hod. Diana Majdáková a Barbora Nácarová: Neviditeľná Štiavnica, 
přednáška 
11. 11. v 18 hod. Jaromír Typlt: Ladislav Zívr, přednáška a prezentace knihy
12. 11. v 17 hod. Denisa Václavová: Místa činu, přednáška 
13. 11. v 18 hod. Jiří Rak, beseda s historikem 
18. 11. v 16 hod. Petr Petružela: Český studenstký odpor proti okupačnímu režimu 1939
18.– 21. 11. listopad 89, akce k výročí 25 let od pádu komunistického režimu
18. 11. v 18 hod. slavnostní osazení pamětní destičky u domu politického vězně 
a spisovatele Jaromíra Šavrdy v Ostravě-Zábřehu, sraz u Kotvy v 18 hod.
20. 11. v 18 hod. Martin Horáček, prezentace knihy Za krásnější svět
23. 11. v 10 hod. dětský ateliér
24. 11. v 18 hod. vernisáž Davida Hanvalda v galerii Dole
25. 11. v 18 hod. Jan Rejžek, křest nové knihy hudebního kritika
27. 11. v 18 hod. Jan Šépka, přednáška architekta
28. 11. v 18 hod. vyhodnocení veřejné soutěže na vizuál klubu Fiducia, představení vítězů

smetanovo náměstí 8, Moravská ostrava,  
tel. č.: 596 117 676, www.knihcentrum-ostrava.cz

1. 11. v 15 hod. zábavné sobotní vyrábění s knížkami TOPP
3. 11. v 16 hod. Martin Raška, sólista JFO, beseda
5. 11. v 16 hod. Andrew A. Urbiš: Terapie tmou, přednáška
6. 11. v 16 hod. Eva Francová: Kuchařka ze Svatojánu, beseda
7. 11. v 16 hod. Antónia Mačingová, beseda
10. 11. v 16 hod. tvoření s Kaštanovým krámkem
10. 11. v 16 hod. Výživa pro sportovce rekreační i vrcholové, 
přednáška Kateřiny Thérové 
11. 11. v 15 hod. Richard Müller: Enter,  
beseda a autogramiáda
11. 11. v 17 hod. večeře s činohrou NDM,  
předpremiérová beseda
12. 11. v 16 hod. Jana Richterová: Zahrada lovec,  
křest a beseda 
13. 11 v 16 hod. Jiří Žáček: Kniha čtyřverší,  
beseda a autogramiáda
18. 11. v 17 hod. Nový občanský zákoník: Újma na zdraví, 
beseda
19. 11. v 16 hod. Alena Thomas: Děláme si to doma sami, 
workshop 
20. 11. v 16 hod. Iva Pekárková: Beton, beseda a autogramiáda 
24. 11. v 16 hod. tvoření s Kaštanovým krámkem
24. 11. v 16 hod. Eda Kriseová: Václav Havel,  
beseda a autogramiáda
25. 11. v 16 hod. Jiří Dědeček, beseda
26. 11. v 16 hod. Eva Vejmělková: Růžové moře,  
beseda a autogramiáda
27. 11. v 17 hod. Rostya Gordon Smith, Věra Staňková: 
Úspěšně s kůží na trh, beseda a autogramiáda
28. 11. v 16 hod. Emanuele Andrea Ridi: Pasta e Basta, beseda 
28. 11. v 18 hod. AHA DUO, jazzový hudební večer
29. 11. v 15 hod. Den pro dětskou knihu, beseda pro děti 

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

odděLeNí Pro dosPěLé
5. 11. – 31. 12. Tam, kde bych chtěl být,  
výstava výtvarných oborů Lidové konzervatoře v Ostravě
3.–28. 11. Česká exilová a samizdatová literatura,  
výstava knih českého disentu v letech 1969 až 1989  
k výročí sametové revoluce

odděLeNí Pro děti a MLádež
6. 11. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu
13. 11. od 13 do 15.30 hod. Zdobená svíčka,  
malujeme a zdobíme svíčky za finanční podpory ÚMOb 
Moravská Ostrava a Přívoz
20. 11. od 14 do 15 hod. Přečti nám, odpoledne s knihami 
a zábavnými úkoly
27. 11. od 15 do 16.30 hod. Vánoční věnce, tvořivá dílna, 
vyrábíme adventní věnce a vánoční ozdoby. Dílna je určena 
pro rodiče s dětmi. Je nutné se předem přihlásit.

soukroMá suPervize
Ve středu 26. listopadu se v 17 hodin v literárně kultur-
ním centru Academia na Masarykově náměstí (vchod 
ze Zámecké ulice) uskuteční vernisáž Mileny Kan-
torové k výstavě Soukromá supervize. Tuto adventní 
prodejní výstavu olejomaleb, inspirovanou skvělým 
slovenským satirikem Peterem Gregorem, příjemně 
doplňují ilustrace z kolekce k Shakespearovým Sone-
tům. Výstava potrvá do 4. ledna příštího roku.

28. října 49/23, 702 00 ostrava
www.staraarena.cz 

1. 11. v 19 hod. Halloweenský večer, 3K Film Klub
4. 11. v 19.30 hod. iShorts – Monster Cabaret,  
krátké hororové filmy
7. 11. ve 20 hod. Bey Ler Bey, koncert Alliance Francaise Ostrava
8. 11. ve 20 hod. Slam Poetry, regionální kolo
11. 11. v 19 hod. Fízlové, hajzlové, film v rámci Studia Karel
14. 11. v 19 hod. Internationals party pro studenty Erasmus
15. 11. v 19 hod. Brazil, 3K Film Klub
17. 11. v 18.30 hod. Slawomir Mrožek: Striptýz, divadelní 
představení studentů JKGO
17. 11. ve 20 hod. Starý kvíz, vědomostní interaktivní soutěž
22. 11. ve 20 hod. Duo Flamenco, koncert
24. 11. v 19 hod. Martina Trchová pro Himálaj, koncert, 
přednášky, výstava
25. 11. v 19 hod. Mami!, film v rámci Studia Karel
26. 11. v 19.30 hod. iShorts: Česko-německé kraťasy
27. 11. ve 20 hod. Calm Season, koncert
28. 11. ve 20 hod. Zajíc v pytli, kabaretní představení
29. 11. v 19 hod. Sci-fi anketa, 3K Film Klub

Událostem spojeným se 17. listopa-
dem 1989 bude přesně o 25 let poz-
ději, tedy 17. listopadu 2014, věnován 
program klubu Atlantik a Minikina. 
Ve spolupráci s ostravským studiem 
České televize uvede klub Atlantik sérii 
dokumentárních filmů mapujících lis-
topadové události na Ostravsku. Půjde 
například o film Marcela Petrova Opož-
děný východ, který připomíná, že za-
tímco Praha prakticky ihned po 17. lis-
topadu 1989 rezonovala atmosférou 
svobody a naděje, na severní Moravě 
se komunisté rozhodně nechtěli vzdát 
moci tak snadno. Ostravské osobnos-
ti pak v dokumentu Byli při tom aneb 
Ostravská sametová vzpomínají na lis-
topadové události a hodnotí stav země 
po pěti letech od revoluce. Film Občan 

Havel autora Pavla Kouteckého nahlíží 
do zákulisí politických i soukromých 
dramat prezidentského období Vác-
lava Havla. Ve stejný den bude promí-
tán také dokument Na cestě z cyklu 
Fenomén underground. Tento film je 
věnován Dáše Vokaté, ovšem ve stejný 
den bude v rámci akcí k 17. listopadu 
ve Fiducii odstartována projekce doku-
mentu Ostříhat a do dolů, který vznikl 
jako součást stejného cyklu. Česká te-
levize se bude podílet i na programu 
v Minikině, kde uvede premiérové díly 
cyklu České století. Jde o otevřenou sé-
rii autorsky zpracovaných televizních 
dramat, která se vracejí ke klíčovým 
událostem českých dějin z pohledu je-
jich hlavních aktérů. Program v Miniki-
ně začíná ve 14 hodin. 

z Historie Moravské ostravY a PŘívozu

  Ilustrační foto: Profimedia

Bratránek z Batávie.  Foto: Martin Popelář

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

3. 11. v 19 hodin Komorní orchestr Opolské filharmonie, Cyklus K, DKMO
13. 11. v 19 hodin diriguje Gergely Madaras, Cyklus C, DKMO
27. a 28. 11. v 19 hodin Anna Shelest – ruskoamerická klavírní škola, Cyklus A/AR

Výstava, kterou můžete zhlédnout od 
1. do 30. listopadu v Ostravském mu-
zeu, je zaměřena na Jaroslava Vogela 
(1894–1970), vynikajícího dirigenta 
a šéfa opery Národního divadla morav-
skoslezského, skladatele, organizátora 
hudebního života v Moravské Ostravě 
mezi světovými válkami, neúnavného 
propagátora moderní hudby a také 
janáčkovského badatele. Výstava, jejíž 
kurátorka Lenka Černíková je také au-
torkou monografie o Jaroslavu Voglovi, 
přináší umělcovu korespondenci na-
příklad s Paulem Hindemithem, Igo-
rem Stravinským a Leošem Janáčkem 

a prezentuje také dobové dokumenty, 
výtvarné návrhy inscenací a autografy 
jeho hudební díla.

Jaroslav Vogel byl poprvé angažo-
ván jako dirigent opery Národního 
divadla moravskoslezského v letech 
1919 až 1923, poté se v Praze věnoval 
hudební kritice. Po ročním působení 
v Městském divadle v Plzni byl v roce 
1927 přijat jako šéf opery NDMS v Mo-
ravské Ostravě, kde setrval až do roku 
1944. Do Ostravy se pak ještě vrátil na 
sezonu 1947/1948. Patřil ke špičce čes-
kých interpretů vážné hudby a jeho 
přínos ostravské kultuře byl zásadní. 

Díky jeho progresivní dramaturgii 
zde mezi světovými válkami zazněla 
všechna stěžejní díla evropské operní 
i symfonické hudby, čímž posunul Os-
travu mezi významná kulturní centra 
Československé republiky. Složil čtyři 
opery, komorní díla, zachovala se řada 
zvukových nahrávek jeho umění. Do-
dnes je vnímán jako vynikající inter-
pret hudby Leoše Janáčka a Richarda 
Wagnera. V lednu 2014 byla Jaroslavu 
Voglovi (muž na snímku sedící upro-
střed přátel) u příležitosti výročí naro-
zení odhalena pamětní deska v místě 
jeho bydliště v ulici Na Hradbách. -gl-

osobnost zdejšího hudebního života
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kNiHovNa Města ostravY

stará aréNa s.r.o.
aNtikvariát a kLub FiduCia 

JaNáČkova FiLHarMoNie 

  Foto: archiv ostravského muzea



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

PATRIK HÁBL  20. 11. 2014 – 9. 1. 2015

po

3
20.00

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / vyprodáno

st

5
20.00

Patrik Kee – Květ života 
Koncert ostravského zpěváka, který Vás zve na cestu do vlastního středu / 100 Kč

čt

6
19.00

Cage de Scène – „Prévert“
Večer pro milovníky poezie. Pořádá Alliance Francaise Ostrava

pá

7
20.00

AG Flek
Blanka Táborská, Ivo Viktorin, Karel Markytán, Josef Šobáň, Michal Vašíček, David Velčovský / 200 Kč

so

8
20.00

Peter Lipa Band JAZZ, BLUES

Koncert nejvýznamnější osobnosti slovenského blues a jazzu / 250 Kč
po

10
20.00

Aleš Háma s kapelou Stigma kretena
Autorský folkrockově laděný koncert, který je doplněn vtipným glosy a příběhy z natáčení Aleše Hámy. / 200 Kč

út

11
20.00

Robert Křesťan a Druhá tráva
Legenda folk, country a bluegrassové scény – držitelé ceny Anděl 2011 v kategorii folk a country. /250 Kč

st

12
19.00

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

čt

13
17.00

Jazz talent
Přehlídka žáků ZUŠ Ostrava – Mar. Hory 

pá

14
20.00

Vladimír Mišík & ETC… 40 let 
Turné „ETC 40“ (1974 – 2014) má být oslavou a poohlédnutím se za uplynulými čtyřmi desetiletími kapely. 
Na koncertech se kromě V. Mišíka a současné sestavy ETC objeví i Stanislav „Klásek“ Kubeš (kytara, zpěv), 
Vladimír „Guma“ Kulhánek (basa), Jaroslav „Olin“ Nejezchleba (violoncello, zpěv) a zpěvák Pavel Bohatý.

so

15
20.00

ne

16
20.00

Mávátka – Jarek z 80. let 
Staré písně na starou kytaru v předvečer 25. výročí sametové revoluce / 500 Kč

po 

17
20.00

KO-MA-RA FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS 

Pat Mastelotto z King Crimson v netradičním spojení se slovenským kytaristou Davidem Kollárem, které 
doplní italský trumpetista Paolo Raineri. Koncert je pořádán za � nanční podpory Statutárního města 
Ostravy. / 200 Kč

út 

18
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

19
20.00

Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty / 100 Kč
čt

20
20.00

T4 ROCK

R. Dragoun, V. „Guma“ Kulhánek, S. „Klásek“ Kubeš, M. Kopřiva / 200 Kč
pá

21
20.00

Štěpán Markovič TOUR Gipsy Groove  FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS 

Hudební projekt jazzového saxofonisty v doprovodu funky kapely Gipsy Groove.
Koncert je pořádán za � nanční podpory Statutárního města Ostravy. / 200 Kč

ne 

23
20.00

Jana Koubková, Roman Hampacher, 
Jan Červenka – Smrt standardizmu 
Jana Koubková – zpěv, Roman Hampacher – elektroakustická kytara a zpěv, Jan Červenka – bicí a cajon. / 200 Kč

po

24
19.00

LR Cosmetic Big Band SWING

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

26
20.00

Laco Deczi & Celula New York
Koncert legendárního trumpetisty se svým bandem / 250 Kč

čt

27
18.00

Bene� ční koncert pro sdružení HAIMA Ostrava, 
které se stará o hematoonkologicky nemocné děti a pro Marušku. 
Václav Fajfr, René Souček, Ota Maňák a Nikola Sikorová, Zpocený Voko, Marta Tománková a Daniela 
Valíčková, Sbor gymnázia Olgy Havlové a host Pavel Helan, kapela One Great Dream.  / 150 Kč

pá

28
19.00

Combo Zbyška Brzusky – Swing & Evergreens
Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben / 100 Kč

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

so

1 15:00 Pohádky z hor / CZ  HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 Zmizelá / Gone Girl, US 2014, 145 min.

ne

2 15:00 Škatuláci / The Boxtrolls, US 2014, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014, 109 min.
19:30 Soudce / The Judge, US 2014, 142 min.

po

3 17:00 Andělé všedního dne / CZ 2014, 97 min.
19:30 Mapy ke hvězdám / Maps to the Stars, CA/US 2014, 111 min.

út

4 17:00 Co jsme komu udělali / Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu? , FR 2014, 98 min.
19:30 Zmizelá / Gone Girl, US 2014, 145 min.

st

5 14:30 Nedotknutelní / Intouchables, FR 2011, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Magický hlas rebelky / CZ 2014, 75 min.
19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.

čt

6 17:00 Ztracen 45 / CZ 2014, 67 min. FILMOVÝ KLUB

18:30 Zimní spánek / Kış Uykusu, TR/DE/FR 2014, 196 min. FILMOVÝ KLUB

pá

7 17:00 Frank / GB 2014, 95 min.
19:30 Interstellar / US 2014, 169 min.

so

8 15:00 Fimfárum – Do třetice všeho dobrého / CZ 2011, 72 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zmizelá / Gone Girl, US 2014, 145 min.
19:30 Interstellar / US 2014, 169 min.

ne

9 15:00 Včelka Maja / Die Biene Maja – Der Kino� lm, AU/DE 2014, 79 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.

po

10 17:00 Pásmo soutěžních � lmů / vstup zdarma FESTIVAL DOBRÝCH ZPRÁV

19:30 Pásmo soutěžních � lmů / vstup zdarma FESTIVAL DOBRÝCH ZPRÁV

út

11 17:00 Pásmo soutěžních � lmů / vstup zdarma FESTIVAL DOBRÝCH ZPRÁV

19:30 Pásmo soutěžních � lmů / vstup zdarma FESTIVAL DOBRÝCH ZPRÁV

st

12 15:00 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014, 109 min. KINO SENIOR

17:00 Mapy ke hvězdám / Maps to the Stars, CA/US 2014, 111 min.
19:30 Interstellar / US 2014, 169 min.

čt

13 17:00 Čtyřikrát / Le Quattro volte, IT/DE/CH 2010, 88 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Leviatan / Leviafan, RU 2014, 141 min. FILMOVÝ KLUB

pá

14 17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 Get On Up –Příběh Jamese Browna / Get on Up, US 2014, 138 min.

so

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

17:00 Frank / GB 2014, 95 min.
19:30 Zmizelá / Gone Girl, US 2014, 145 min.

ne

16 15:00 Škatuláci / The Boxtrolls, US 2014, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Mapy ke hvězdám / Maps to the Stars, CA/US 2014, 111 min.
19:30 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014, 109 min.

po 

17 12:00 České století – předpremiéra čtyř � lmů ČT, vstup zdarma
út 

18 17:00 Nick Cave: 20 000 dní na Zemi / 20,000 Days on Earth, GB 2014, 95 min.
19:30 Interstellar / US 2014, 169 min.

st

19 14:00 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min. KINO SENIOR

17:00 Andělé všedního dne / CZ 2014, 97 min.
19:30 Get On Up – Příběh Jamese Browna / Get on Up, US 2014, 138 min.

čt

20 17:00 Století Mirolava Zikmunda / CZ 2013, 75 min.
19:30 Sils Maria / FR/CH 2014, 123 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

pá

21 17:00 Příběh Marie / Marie Heurtin, FR 2014, 95 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Saint Laurent / FR 2014, 150 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

so

22 15:00 Včelka Maja / Die Biene Maja – Der Kino� lm, AU/DE 2014, 79 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Sex v Paříži / Sous les jupes des � lles, FR 2014, 116 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Jimmy P. / FR/US 2013, 117 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

ne 

23 15:45 Bolšoj balet živě – Faraónova dcera / 140 min. BALET V MINIKINĚ

19:30 Láska je dokonalý zločin / CH/FR 2013, 110 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

po

24 17:00 Co jsme komu udělali / FR 2014, 97 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Tři srdce / 3 coeurs, FR 2014, 106 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

út

25 17:00 Violette / FR 2013, 134 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Večer krátkých � lmů / FR, 167 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

st

26 15:00 Co jsme komu udělali / FR 2014, 97 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

17:00 Diplomacie / Diplomatie, FR/DE 2014, 85 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Dva dny, jedna noc / BE/IT/FR 2014, 95 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

čt

27 18:00 Plán / CZ 2014, 90 min. PROJEKCE S DEBATOU

pá

28 17:00 Get On Up – Příběh Jamese Browna / Get on Up, US 2014, 138 min.
19:30 Železná srdce / Fury, US 2014, 135 min.

so

29 15:00 Mrňouskové – Údolí ztracených mravenců / FR/BE 2013, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Frank / GB 2014, 95 min.
19:30 Interstellar /US 2014, 169 min.

ne

30 15:00 Magické stříbro – hledání kouzelného rohu / NO 2011, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Železná srdce / Fury, US 2014, 135 min.
19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min.

út

4
18.00

Doogle Gay Art VÝSTAVA

Co na vás vyskočí když do oblíbeného vyhledávače napíšete slova gay a art? Z monitoru 
přímo na zeď Atlantiku. Nekorektní překrucování reality na výstavě bez autora. Výstava 
potrvá do doby jejího zakázání.

pá

7
19.00

Improshow: Úlet + ODVAZ DIVADLO

Improsetkání ostřílených ostravských improvizátorů a herců s bezdomoveckou 
zkušeností z Olomouce. / 100 Kč

po

10
6.30

Kladsko a Slezský Jeruzalém VÝLET

Celodenní výlet do míst, kde je Babička, Boženy Němcové, doma. Kostnice v Čermné, 
lázně v Kudově, historické centrum města Kladsko, poutní místo Vambeřice a zámek 
paní hraběnky. Akce v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách. Zájezd je 
podpořen grantem Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 200 Kč

út

11
18.00

Ivo Petr – Ostrov Hokkaido CESTOPIS

Cestopis z ostrova na konci světa. / 50 Kč
st

12
18.00

Na skok do Koreje  CESTOPIS

Jak se žije na jihu Korejského poloostrova? Jak se žije Korejcům v Ostravě? 
Zajímavosti a zvláštnosti rozdělené země v podání Korejců, kteří se usadili v Ostravě. 
Akce CPIC Moravskoslezského kraje. 

čt

13
16.00

a 
19.00

Adam Ondra – Život s bílýma rukama  SPORT

O životní cestě mistra světa v lezení a v bouderingu. Epos o lezení v národním parku 
Yosemite Valley. Unikátní seriál � lmů s lezeckými legendami Yvon Chouinard, 
Royal Robbins, Lynn Hillová, Alex Honnold a mnoho dalších. / 140 Kč

pá

14
19.00

Dívčí válka  DIVADLO

Legendární hra F. R. Čecha tentokrát v podání divadla D.N.A. z Frýdku-Místku. 
Týraní muži vstup za polovic! / 80 Kč

so 

15
17.00

Vanda Hýbnerová – Herec a tanec TANEC

Move Ostrava – festival současného tance, nového cirkusu, pohybového divadla, 
site-speci� c a nových médií. Akci pořádá multižánrové centrum Cooltour. 

po 

17
15.00

25. let poté aneb Občan Havel s námi
Oslavy 25. výročí sametové revoluce. Projekce unikátních dokumentárních � lmů. 
Vzpomínky pamětníků listopadových událostí. Generální stávka zaměstnanců klubu 
Atlantik! Od 18.00 projekce dokumentu Občan Havel. 

út 

18
18.00

Co wszystko zawarte jest we frazemach STOLIK POLSKI

Co vše je zahrnuto ve frázích POLSKÝ STŮL

Wykład i spotkanie z prof. Ewą Młynarczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Přednáška a setkání s Prof. Ewou Mlynarczyk z Pedagogické univerity 
v Krakově.

st

19
19.00

Petr Rímský a Ota Maňák – společně s dalšími hosty 
Vzácné společné koncerty Petra Rímského a Oty Maňáka jsou vždy přehlídkou zajíma-
vého. Zajímavých projevů, zajímavé kytarové hry, zajímavých písní nebo zajímavých 
spoluhráčů. Zajímavá však bývá i souhra ve společných nečekaných improvizacích 
a hráčské i lidské porozumění. / 140 Kč

čt

20
18.00

Okolo Annapuren – nejpestřejší trek v Nepálu CESTOPIS

Nepál se už pár let dostává do popředí cestovatelských destinací, které přitahuji čím dál 
více zájmu a pozornosti. Samotný trek kolem Annapuren patří do pomyslného žebříčku 
„top ten“ treků světa. Kdo zažil stoupání skrze rýžová pole, kamenné vesničky jak ze 
středověku, vysokohorskou tundru, měsíční krajinu na pomezí zakázaného království 
Mustang a nejhlubší údolí světa ve stínu osmitisícových štítů, mi dá určitě za pravdu. 
Cestopisná přednáška Honzy Harudy. Ve spolupráci s CK Kudrna. / 50 Kč

pá

21
16.30

Dlouhá cesta domů – Bulharsko FILM

Bulharsko, 2014, 70 min., dokumentární � lm, režie Boriana Punčeva 
„Jsem Cikán a nestydím se za to“ – řekl bulharský chlapec a políbil svou francouzskou 
matku. Chlapec je hrdinou dokumentárního � lmu Borjany Punčevy a snaží se nás 
přesvědčit, že v dnešní Evropě není místo pro nenávist a rasismus. Akci pořádáme ve 
spolupráci s Bulharským kulturním institutem v Praze a Bulharským klubem v Ostravě.

po

24
18.00

Ring road po jarním Islandu CESTOPIS

Povídání a beseda s Liborem Bednářem. / 50 Kč
st

26
19.00

Pam Valentine – Láska mezi nebem a zemí  DIVADLO

Mladí manželé Simon a Flic se stěhují do domu po nedávno zesnulém slavném spiso-
vateli Jacku Cameronovi a jeho ženě Susie, kteří se utopili při vyjížďce na jezeře. Netuší 
ovšem, že dům je stále „obýván” tragicky zesnulými původními majiteli, kteří prozatím 
vyštvali všechny nájemníky, aby měli klid. Hraje divadlo DEVÍTKA Ostrava. / 80 Kč

čt

27
18.00

Ochutnejte s námi Paříž CESTOPIS

Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné 
rady na cestu. Vše o Paříži, Pařížanech, francouzské historii, umění i kulinářství… A na 
závěr ochutnáte Kir, francouzský míchaný nápoj. Pořádá CK Radynacestu, s.r.o. / 75 Kč

pá

28
18.00

Divadlo utlačovaných  DIVADLO

Akční skupina s lidmi bez domova – divadlo utlačovaných. Bene� ční akce za účelem 
podpory divadla utlačovaných. Členové divadla kromě jiného vystupovali také na Noci 
venku, což je nejúspěšnější český projekt roku 2013. Doprovodný program s tombolou, 
možnost vyrobit si vlastní vánoční výzdobu a na závěr interaktivní divadelní představe-
ní. Akci pořádají studentky FSS Ostravské univerzity. / 50 Kč

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

Patrik Hábl, absolvent ateliéru Pavla Nešlehy na VŠUP v Praze, patří  k nejvýrazněj-
ším malířům mladší generace. Z mnoha jeho veřejných prezentací jmenujme alespoň 
nedávnou intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde nahradil po dobu 
postu všech 15 původních barokních obrazů. Oproštěny od popisné funkce nabývají 
jeho barevné skvrny zvláštní postavení nositele poselství o existenci samé. Kurátorem 
výstavy je Ing. Milan Weber. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 20. listopadu v 17 hodin. 

ADAM ŠTECH 9. 10. – 14. 11. 2014
Malíř Adam Štech během několika let po absolvování Akademie výtvarných 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 skládá, ovšem v jiném kontextu 
a s posunutým významem. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. 

ZŘIZOVATEL: PARTNEŘI:

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