
Blíží se tajemná noc, která na jediný 
den v roce otevírá v nezvyklém čase 
dveře muzeí, galerií a kulturních 
center. Neváhejte a využijte těchto 
magických okamžiků, abyste vše, co 
je vám nabízeno, poznali, ohmatali, 
ochutnali… 

Ostravská muzejní noc bude v so-
botu 7. června trvat od 17 hodin 
do půlnoci a v Ostravě se představí 
více než třicet státních, neziskových 
a soukromých organizací. Mnohé 
z nich působí na území Moravské 
Ostravy a Přívozu. Slavnostní zaháje-
ní se uskuteční na Prokešově náměs-
tí v 17.30 hodin, kdy bude možné 
vyzvednout si bublifuky, aby v 18 ho-
din všichni společně vyfoukli oblaka 
mýdlových bublin. 

A pak to vypukne! Popravdě, bude 
pořádně těžké si vybrat. Budete si 
chtít vychutnat tajemné prostředí 
nočního Ostravského muzea, které 
kromě prohlídky svých stálých ex-
pozic nabídne třeba workshop pro 
děti i dospělé s názvem Kšiltovky, 
kloboučky a šátky v barvách sportu, 
či vycházku za dřevinami na Černou 
louku nebo hudebně-literární pás-
mo Mamalör a příběhy staré Ostra-
vy? Muzeum však mimořádně nabízí 
i komentovanou vycházku do pří-
rodní památky Turkov, kde se zájem-

ci po nezbytném rezervování účasti 
mohou projít kolem tůní a starých 
rybničních hrází mezi Třebovicemi 
a Martinovem. 

Galerie výtvarného umění v Ost-
ravě ohlásí každý nový program vý-
jimečného večera bubnováním na 
djembe, které bude dílem skupiny 

Soul. Návštěvníci se budou moci tě-
šit například na výtvarné dílny, vol-
nou prohlídku výstav, ale třeba také 
na interaktivní fotografování v mas-

kách i na komedianty v galerii či pan-
tomimickou ohňovou show. 

Samostatnou kapitolou bude pro-
gram Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, které 7. června od 
16 hodin do půlnoci umožní volný 
vstup do všech expozic. Ve výstavní 
síni se bude do 18 hodin malovat na 
obličej a dospělí i děti si zde budou 
moci hrát na umělce. Klub Parník 
chystá velkou pohádkovou show Ma-
lovaný pohádkový karneval, Múúzo-
hraní s opičákem Pipinem & One Voice 
Show a představí i zpěváky muzikálo-
vého oddělení Pop Academy v pořadu 
Fiddler on the Roof vs. Jesus Christ 
Superstar. Pozadu nezůstane ani klub 
Atlantik, jehož výtvarnou dílnu pro 
děti i dospělé povede od 17 hodin kos-
týmní výtvarnice Hana Rychecká. Na 
19 hodin je připraven hudební recitál 
polské herečky Malgorzaty Pikus s ná-
zvem Aktorka na Prowincji, následovat 
budou Etudy – divadelní představení 
studentů herectví Janáčkovy konzer-
vatoře a gymnázia Ostrava, scénické 
čtení 15 dkg strachu v literatuře pro 
děti a dospělé či Kino Goethe.
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To musíte vidět, slyšet
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Stipendium  
pro žáky ZUŠ 
Dechový orchestr Ostrava přijímá 
přihlášky do stipendijního progra-
mu pro podporu mladých hráčů 
na dechové a bicí nástroje. Úspěšné 
žadatele podpoří stipendiem ve výši 
až poloviny standardního školného 
na základní umělecké škole, kterou 
podpořený hráč aktivně navštěvuje. 
Žáci se současně stávají aktivními 
členy dechového orchestru, který 
hraje zejména symfonickou decho-
vou hudbou, muzikálové melodie, 
jazzové a popové skladby. Termín 
pro přijetí přihlášek je 16. června. 
 Více informací na stránkách  
www.orchestrostrava.cz/stipen-
dium

Dětský den  
v Chaloupce
V pondělí 2. června od 15.30 do 
18 hod. se v rodinném a komunit-
ním centru Chaloupka uskuteční 
odpoledne plné zábavy, soutěží 
a her pro všechny děti. Nebude zde 
chybět skákací hrad, trampolína, 
klaun, malování na obličej a další 
atrakce.  www.rcchaloupka.cz

Pop Academy  
uvádí souboj 
Nejznámější melodie hned dvou ob-
líbených muzikálů – Jesus Christ Su-
perstar a Šumař na střeše – představí 
posluchačům studenti Pop Academy 
v rámci muzejní noci v Parníku. „Le-
tošní rok se v Pop Academy nese ve 
znamení muzikálů. Nejenže připravu-
jeme představení Čaroděje ze země Oz 
s mladšími studenty, ale i pro muzejní 
noc jsme vybrali muzikálové téma. 
Věříme, že do budoucna se nám snad 
podaří realizovat i celá představení. 
Muzikálové árie budou interpretovány 
česko-anglicky. Všechny skladby do-
provodí živá kapela,“ prozradila umě-
lecká ředitelka Táňa Wajs. Vystoupení 
studentů Pop Academy se uskuteční 
v klubu Parník 7. června od 21 hodin. 
 Více informací na  
 www.popacademy.cz

Ostrava  
v barvách noci
Poslední červnovou sobotu (28. 6.) 
můžete netradičně přivítat léto na 
radniční věži. Vyhlídková věž Nové 
radnice bude mít tento den prodlou-
ženou otevírací dobu, a to až do 23 ho-
din. Může se zdát, že po setmění již 
není výhled tak atraktivní jako za svět-

la. Opak je však pravdou. „Za noci je 
naopak možné vidět město ve zcela 
jiných barvách. Je jiné, ale přesto 
stále velice zajímavé,“ hlásí průvod-
ce akce Jiří Šimon.

Výstava Martina 
Kuriše
Až do 15. června si mohou návštěv-
níci galerie Magna prohlédnout 
jedinečné obrazy a loutkové objek-
ty Martina Kuriše, rodáka z Kutné 
Hory. Ten ve své převážně figurální, 
výrazně narativní tvorbě vypráví 
děje, které se odehrávají v bezčasí 
autorova vnitřního světa. Tyto ob-
razy vždy vycházejí ze skutečnosti, 
která se děje kolem nás, a skládají 
příběhy se silným obsahem lidské 
výpovědi. Jako kulisu si často vybírá 
venkovskou krajinu ve svém okolí. 
Umělec vydal v letech 2002–2010 au-
torské knihy Don Giovanni, Magda, 
Baryk a Navarana. Poslední zmíně-
ná byla oceněna cenou Zlatá stuha 
2010 za ilustrace pro děti a mládež. 
Jeho výtvarná tvorba a pedagogická 
činnost ho dovedly až k dalšímu fe-
noménu – k loutkovému divadlu. Do 
podoby loutkových příběhů převedl 
Martin Kuriš prozatím svá čtyři díla: 
Petr z Drslavic, Smutný rybář, Baryk 
a Navarana. www.magna.zde.cz

Tátafest
Tatínek hraje v životě každého 
z nás jednu ze dvou hlavních rolí 
(té druhé se ujímá maminka). No-
minovat svého otce na Tátu roku 
2014 už sice nestihnete, ale určitě si 
můžete udělat čas, abyste v neděli 
15. června společně se všemi tatín-
ky, maminkami i ratolestmi z vaše-
ho okolí navštívili třetí ročník akce 
s názvem Tátafest. Tentokrát se 
tento festival, který se koná u pří-
ležitosti Mezinárodního dne otců, 
odehraje na Prokešově náměstí 
před Novou radnicí. V čase od 14 
do 18 hodin zde vystoupí Bum bum 
band, bluesrocková kapela Mori-
bundus i skupina Elis, příjemně 
překvapí dětský pěvecký sbor ZUŠ 
E. Marhuly, tatínkové si mohou 
zasoutěžit se svými dětmi a bude 
tu i spousta rozličných atrakcí pro 
malé i velké, například ukázka prá-
ce dobrovolných hasičů ze Svino-
va nebo představení historických 
vozidel Veteran Car Club Ostrava. 
Chybět samozřejmě nebude ani 
občerstvení a vyhlášení Táty roku 
2014. Akci pořádá rodinné a komu-
nitní centrum Chaloupka Ostrava 
a záštitu nad Tátafestem převzala 

Petra Bernfeldová, místostarostka 
městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz, která festival komen-
tuje slovy: „Místo Mezinárodního 
dne žen spousta lidí v posledních 
letech slaví spíše druhou květno-
vou neděli Den matek. O své místo 
na slunci se v České republice snaží 
i Den otců. Jsem ráda, že žijeme ve 
společnosti, která vnímá roli otců 
jako velmi důležitou. Proto Den 
otců a u této příležitosti akci Tá-
tafest, kterou pořádá Chaloupka, 
vnímám jako jednu z možností, 
jak téma aktivního otcovství ještě 
více zviditelnit. Těší mě představa, 
že střed města ožije právě takovou 
pozitivně naladěnou akcí.“

AKCE MĚSÍCE

KULTURNÍ PŘEHLED NA čERvEN 2014� www.moap.cz

výtvarka  
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Nejen Scapinova 
šibalství v Divadle 
Petra Bezruče
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Taneční festival 
Dance for people 
poprvé v Ostravě! 
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CENTRUM
Kulturní

Ohňová show rozzářila Ostravskou muzejní noc i v loňském roce. Vypravit se za ní budete moci do Galerie výtvarného umění 
v Ostravě. Foto: archiv akce Ostravská muzejní noc
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Výtvarka  
nás baví!
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Janáčkův máj

KONCERTY 

Až do 11. června potrvá XXXIX. roč- 
ník Janáčkova máje 2014, který byl 
zahájen 22. května, a poslucha-
čům v Ostravě, Opavě, Kravařích, 
Ludgeřovicích a Hradci nad Mora-
vicí nabízí hned dvacet festivalo-
vých koncertů. Janáčkův máj se 
v Roce české hudby zároveň za-
pojil do projektu České sny, jenž 
uvádí a propaguje českou klasic-
kou hudbu a její interprety doma 
i v zahraničí. 

Mezi festivalovými umělci je 
mnoho interpretů z Moravsko-
slezského kraje – Erika Šporero-
vá, Lukáš Hurtík, Karel Dohnal, 
Zbigniew Kaleta, Lukáš Michel, 
Marcela Halmová, Janáčkův ko-
morní orchestr a Janáčkova filhar-
monie Ostrava. Přijeli však i před-
ní zahraniční interpreti a komorní 
soubory. Festivalový program je 
tradičně doplněn doprovodnými 

Až do 26. června si návštěvníci 
Výstavní síně Sokolská 26 mo-
hou prohlédnout práce dětí 1. až 
4. ročníků, které navštěvují krou-
žek Netradiční výtvarné techniky. 
Ten funguje ve školní družině při 
ZŠ Ostrava, Matiční 5, pod vede-
ním paní Dáši Novákové. Již 2. roč-
ník této výstavy dětských prací 
pod názvem Výtvarka nás baví byl 
zahájen slavnostní vernisáží ve 
čtvrtek 15. května.

Snadná dostupnost materiálů, 
finanční nenáročnost výtvarných 
prací a zvolené náměty jsou zají-
mavým lákadlem, inspirací i mo-
tivací pro vychovatele, učitele 
mateřských i základních škol. Elán 
malých umělců přímo vybízí k ná-
sledování, přijďte se tedy přesvěd-
čit, jak nás výtvarka baví.

 www.ckv-ostrava.cz Výstavní síň Sokolská 26
Otevřeno: Po – Pá od 8 do 17 hod. 

Zpřístupněné 
depozitáře

DIVADLO

Ostravská muzejní noc vstoupí 
i do Národního divadla morav-
skoslezského a vy tam může-
te 7. června od 18 do 23 hodin 
vstoupit spolu s ní. Od 18 hodin 
budete moci v přízemí budovy na-
vštívit umělecko-dekorační dílny 
NDM a spatřit největší falešnou 
„muzejní“ sbírku umění v Ostra-
vě, kterou rádi představí kurátoři 
a kustodi divadla, projít můžete 
i „dekoračním tunelem“ vytvoře-
ným z kulis. To vše v budově Di-
vadla Antonína Dvořáka, kde také 
bude od 22 hodin otevřena galerie 
současné malby výstavou prací 
Josefa Mladějovského. Divadelní 
galerie v Divadle Jiřího Myrona 
bude prezentovat současnou foto-
grafii i sochy a plastiky, příznivce 
muzikálu Edith a Marlene určitě 

Noc plná otevřených dveří
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Aniž byste v tento večer území obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz opustili, můžete zažít spoustu zajímavého i jinde. 
Open Minikino v Minikino kavárně bude plné krátkých fil-
mů pro děti i dospělé, navíc bude promítací kabina po celou 
dobu promítání otevřena k nahlédnutí. Na 19 hodin je při-
praven film Hořící keř a ve 22 hodin začne kavárenský kon-
cert při svíčkách a s překvapením. Antikvariát a klub Fiducia 
přispějí k programu Ostravské muzejní noci například archi-
tektonickou procházkou Z Fifejd na Kamenec aneb Od síd-
liště k sídlišti, připraví literární soutěž o zajímavé ceny i spe-

ciální muzejní dětské ateliéry; INDUSTRIAL Gallery pozve 
na výstavu děl jednoho z nejúspěšnějších slovenských uměl-
ců Erika Šilleho a v 17 hodin odstartuje workshop komiksu; 
Cooltour se přidá s Up-cyklovacím ekoworkshopem s atelié-
rem Koira Kissa a s výstavou magisterských prací studentů 
Fakulty umění Ostravské univerzity. Své dveře otevře i Želez-
niční muzeum moravskoslezské a mnohé další subjekty.

Abyste vše stihli, bude pro vás připravena speciální au-
tobusová linka zdarma. Vstupné se ten večer nikde neplatí 
a rezervační systém vám usnadní čekání ve frontách.  (gl)

 www.ostravskamuzejninoc.cz

Dům KuLTuRY PřEDNášKY A VÝSTAVY

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

akcemi, výstavami, operními di-
vadelními představeními a dopl-
ňujícími komorními koncerty. Ve 
spolupráci s Národním divadlem 
moravskoslezským budou v rámci 
festivalu uvedeny i tři inscenace, 
včetně premiéry opery Čertova 
stěna Bedřicha Smetany. Závěreč-
ný festivalový koncert se uskuteč-
ní ve středu 11. června od 19 hodin 
v Domě kultury města Ostravy.

osloví stejnojmenná doprovodná 
fotografická výstava. A ve 22 hodin 
budete moci ve foyer Divadla Jiří-
ho Myrona besedovat s Patrickem 
Fridrichovským o životním osudu 
Edith Piaf. A protože noc 7. června 
bude opravdu kouzelná, možná 
přijde i Edith…

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. 6. v 17 a 19.30 hodin Ať žije svoboda!
2.–4. 6. v 17 a 20 hodin Ranhojič
5. 6. v 15 hodin pro seniory Pulp Fiction
5. 6. v 18.30 hodin Klub náročného diváka Pulp Fiction, nevhodné 
do 18 let
6.–8. 6. v 17 a 19.30 hodin Jako bych tam nebyla
9.–11. 6. v 17 a 19.30 hodin Stoletý stařík, který vylezl z okna 
a zmizel
12. 6. v 15 hodin pro seniory Olga
12. 6. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Olga 
13.–15. 6. v 17 a 19.30 hodin Bony a klid 2
16.–18. 6. v 17 a 19.30 hodin Vášeň mezi řádky
19. 6. v 15 hodin pro seniory Sacro GRA
19. 6. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Sacro GRA 
20.–22. 6. v 17 a 19.30 hodin Láska, soudruhu!
23.–25. 6. v 17 a 19.30 hodin Zakázané uvolnění
26. 6. v 15 hodin pro seniory Bohumil Hrabal:  
„Takže se stalo, že …“
26. 6. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Bohumil Hrabal: 
„Takže se stalo, že …“
27.–29. 6. v 17 a 19.30 hodin Všiváci
30. 6. – 2. 7. v 17 a 19.30 hodin Valčík pro Moniku
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 

3. 6. v 19 hodin slavnostní zahájení 6. ročníku divadelního festivalu 
Dream Factory Ostrava, David Drábek: Koule, Klicperovo divadlo 
Hradec Králové
6. 6. v 19 hodin Michael Mackenzie: Baronky, Divadlo Kalich 
Praha
9. 6. v 19 hodin František Nedvěd&Tiebreak
10. 6. v 19 hodin Francis Veber: Blbec k večeři, Divadlo Bez 
zábradlí Praha
15. 6. v 15 hodin Hurvínek mezi osly, Divadlo Spejbla a Hurvínka 
Praha
16. 6. v 19 hodin Elaine Murphyová: Tři holky jako květ, 5. hra 
DP 13/14 skupina B + doprodej, Divadlo Na Fidlovačce Praha
18. 6. v 19.30 hodin Gala Filharmonie Berlín, přímý přenos 
koncertu Berlínských filharmoniků
16. 6. v 19 hodin Milan Kundera: Jakub a jeho pán – pocta 
Denisi Diderotovi, Divadlo Bez zábradlí Praha
20. 6. v 19 hodin Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, 
Agentura Harlekýn Praha
22. 6. v 19 hodin Lutz Hübner: Úča musí pryč!, Divadlo Verze 
Praha
27. 6. v 10 hodin Michal na hraní, pro děti
29. 6. v 19 hodin 4TET, koncert pánského kvarteta

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 29. 6. Petr Pastrňák: Vítr vlní tichý les, Dům umění
do 29. 6. František Bílek: Poutník v bezčasí, Dům umění
do 20. 7. Cake and Lemon Eaters: Viktor Pivovarov & Ged 
Quinn, Dům umění
Kulturní programy
3. 6. v 19 hodin koncert Fagashinski-Kurzman-Vrba, sdružení 
Bludný kámen
4. 6. v 10 hodin Mezinárodní den dětí
5. 6. v 16.30 hodin František Bílek a Bílkova vila, přednáška 
Davida Bareše, historika umění
7. 6. v 15 hodin komentovaná prohlídka výstavy Petr 
Pastrňák: Vítr vlní tichý les 
7. 6. od 17 do 24 hodin OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2014
• 17–23.45 hodin volné prohlídky výstav
• 17–20 hodin výtvarné dílny pro kreativní duše
• 18–19 hodin interaktivní fotografování a stínohry
• 18–19.30 hodin komedianti v galerii
• 19–20 hodin LoDivadlo: O rybáři a jeho ženě
• 20.15–20.45 hodin koncert Jan Lö (Ostravská drůbež)
• 21–21.30 hodin bubnování na djembe: skupina Soul
• 21.40–22 hodin FireDugs!, pantomimická ohňová show
10. 6. v 16 hodin Královský majestát ve středověku, 
přednáška Marka Zágory, knihovna GVUO
12. 6. v 16.30 hodin komentovaná prohlídka výstavy 
Cake and Lemon Eaters: Viktor Pivovarov & Ged Quinn 
s kurátorem Petrem Nedomou, Dům umění
25. 6. v 16.30 hodin Sepulkrální památky na střední Moravě, 
přednáška Renaty Skřebské, knihovna GVUO
18. 6. v 16.30 hodin Technické památky – očividné i skryté, 
aktivity Edukačního centra Ostrava (NPÚ), knihovna GVUO

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 Blanka Nováková, Markéta Korečková: 
obrazy a sochy Bez cukru
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

Výstavy v DKmO
18. 5. – 30. 6. Petr Grimm: Hosté Janáčkova máje ve 
fotografii, vestibul
1.–26. 6. Příroda v nás, výtvarné práce žáků 6. – 9. ročníku 
Základní školy Provaznické v Ostravě-Hrabůvce, vestibul
2. 5. – 30. 6. Antonín Kroča, obrazy, Antonín Kroča ml., 
sochy, Helena Sládková, obrazy, Galerie Gaudeamus

www.janackuvmaj.cz

www.ndm.cz 

Malí umělci na vernisáži svých děl.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
a dirigent Vahan Mardirossian na 
loňském Janáčkově máji.
  Foto: archiv Janáčkův máj

O tajemnou atmosféru divadelního 
zákulisí nebudou diváci připraveni ani 
letos.   Foto: archiv NDm

Ostravská muzejní noc otevře také INDUSTRIAL Gallery.  Foto: archiv akce Ostravská muzejní noc
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Roztančíme Ostravu!

Česká premiéra

Scapinova šibalství předcházejí Ztrátám a nálezům
V Divadle Petra Bezruče byla poslední premiérou letošní 
sezony slavná Moliérova komedie Scapinova šibalství, 
jeden z klasických titulů, které divákům nabízejí zábavnou 
podívanou a jsou pro soubor možností ukázat to nejlepší 
z hereckého řemesla. V bezručovském podání jde o hold 
autorově době, hold, který má podobu velké podívané 
s výpravnými dobovými kostýmy a živou hudbou. V hlavní 
roli mohou diváci spatřit Dušana Urbana, režie se ujal 
Štěpán Pácl, autorem scény a kostýmů je Andrej Ďurík. 

Po Scapinových šibalstvích a divadelních prázdninách 
se na scéně Divadla otevře nová sezona s názvem Ztráty 
a nálezy, která nabídne pět premiér – světovou premiéru, 
literární bestseller i velké dramatické klasiky. Název 
nadcházející sezony se netýká pouze témat premiérových 
titulů, ale také velké proměny, která proběhne v hereckém 
souboru. Z toho odcházejí Tereza Vilišová, Tomáš Dastlík, 
Přemysl Bureš a Josef Jelínek, výrazné osobnosti, které však 
jejich příznivci přece jen budou moci na bezručovských 
prknech sledovat alespoň jako hosty. Posilami hereckého 
souboru se naopak stanou Sarah Haváčová a Vojtěch Říha, 
letošní absolventi Divadelní fakulty Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně. Oba už za sebou mají svou první 
velkou premiéru, a to právě v komedii Scapinova šibalství. 
„Šedesátá devátá sezona je sezonou příběhů plných 
smutných ztrát a radostných nálezů, stejně jako bolavého 
nalézání a krásných ztrát,“ říká umělecký šéf divadla 
Štěpán Pácl.  (red)

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

4. 6. v 17 hodin Quo vadis, předpremiérová beseda s činohrou NDM
9. 6. v 17 hodin Cyklus o zdravém životním stylu a výživě, 2. díl: Význam pohybu 
pro naše zdraví 
10. 6. v 16 hodin Václav Vydra čte dětem v kampani Celé Česko čte dětem
12. 6. v 17 hodin Vladimír Válek: ohlédnutí slavného dirigenta za Mezinárodním 
hudebním festivalem Janáčkův máj
16. 6. v 17 hodin Zlatá tretra, beseda s významnými sportovci
19. 6. v 16 hodin Lenka Procházková: Bílý Klaun, beseda a autogramiáda
� Aktuální informace na www.knihcentrum-ostrava.cz

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

2. 6. v 18 hodin Jolana Ruchařová-Kahounová: Hrubá iluze, 
vernisáž výstavy v Galerii Dole, výstava potrvá do 18. 7.
4. 6. v 18 hodin Pohyblivý svátek aneb Une petite soirée 
de l‘AVT, prezentace studentů Slezské univerzity 
5. 6. v 18 hodin Josef Jařab: Gertrude Steinová, moderovaná 
diskuse s Josefem Jařabem 
7. 6. od 17 do 22 hodin Ostravská muzejní noc ve Fiducii:
•  17–19 hodin Martin Strakoš: Z Fifejd na Kamenec anebo Od 

sídliště k sídlišti, architektonická procházka, sraz na sídlišti 
Fifejdy I. na náměstí u hodinové věže mezi ulicemi Jiřího Trnky 
a Generála Hrušky

•  18–22 otevřen antikvariát i obě galerie
•  18–22 speciální muzejní dětské ateliéry
10. 6. v 18 hodin Zdenka Švarcová a Lucie Burešová: Japonská 
literatura a divadlo, debata s japanoložkou Zdenkou Švarcovou 
a odbornicí na japonský tanec Lucií Burešovou 
12. 6. v 18 hodin Tomáš Nitra a Romana Rosová: Lázeňská 
sídla v Moravskoslezském kraji z pohledu památkové péče, 
Karlova Studánka a Jánské Koupele, přednáška 
15. 6. ve 14 hodin architektonická procházka 
VII a VIII obvodem Poruby a Pustkovcem s Martinem 
Strakošem, sraz na konečné zastávce autobusových linek č. 48 
a 49, Průběžná ul.
20. 6. v 18 hodin křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava 
a okrášlení svinovské sýpky, sraz před sýpkou, ulice Nad 
Porubkou, naproti prodejně Krůta Svinov. 
22. 6. v 10 hodin ateliér pro děti a jejich rodiče vede výtvarnice 
Marcela Lysáčková
24. 6. v 16 hodin Petr Petružela: Příčiny vzniku 1. světové 
války, přednáška.
Do 25. 6. výstava Alexandr Skalický st.: Koncept nižšího 
svěcení, fotografie

Oddělení pro dospělé:
Od 19. 5. do 30. 6. Nádražní očima dětí, výstava výtvarných 
prací a keramické tvorby žáků ZŠ Ostrava, Nádražní 117 

Oddělení pro děti a mládež:
5. 6. od 13 do 15 hodin Mezi námi děvčaty II, zábavné 
odpoledne s knihami pro dívky a módní přehlídkou
12. 6. od 13 do 15.30 hodin Cesta k prázdninám, tvůrčí 
dílna. Vyrábíme loďky z kelímků. Za finanční podpory ÚMOb 
Moravská Ostrava a Přívoz
19. 6 od 14 do 15 hodin Scénické čtení II, zábavné čtení 
s divadelními prvky z knihy Vrťapka a prokletí zubu moudrosti 
26. 6. od 13 do 15 hodin Tělo v pohybu, soutěž v tanci na 
tanečních podložkách.

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

7. 6. od 18 do 24 hodin Ostravská muzejní noc:
•   18–21.30 hodin malování archeologických reprodukcí, 

motivy ze starověkého Egypta
•   22–23 hodin film Florencie – hvězda renesance, italská 

renesance a její představitelé
10. 6 od 19 hodin 4 archetypy ženy, přednáška 
s videoprojekcí: Duše ženy, Láska nebeská a pozemská, 
Polarity ženy

Tak přesně tento slogan hlásají Micha-
ela Gatěková a Jakub Mazůch, vedoucí 
taneční skupiny MG Dance a organi-
zátoři prvního tanečního festivalu Os-
trava – Dance for people, který se bude 
konat ve dnech 6. a 7. června v multi-
žánrovém centru Cooltour, v sálech TK 
Akcent a v music clubu Garage v Mar-
tinově. „Festival, který je jednou z akcí 
pro širokou veřejnost v rámci projektu 
Ostrava – Evropské město sportu 2014, 
je určen opravdu všem, a to bez rozdí-
lu věku nebo talentu. Nikdo se nemusí 
bát, že neumí tančit. My všechny po-
vedeme, zabavíme a kulturně obo-
hatíme,“ vysvětluje Jakub Mazůch. 
Patrony akce Ostrava – Dance for pe-

ople jsou Tatiana Drexler, úspěšná ta-
nečnice a porotkyně, a taneční mistr 
Zdeněk Chlopčík. Páteční program ve 
stylu společenských tanců, který bude 
moderovat hvězdná dvojice ze Star-
Dance Mahulena Bočanová a Jaroslav 
Kuneš, se uskuteční v multižánrovém 
centru Cooltour. V sobotu 7. června si 
účastníci festivalu budou moci v sá-
lech tanečního klubu Akcent v Ost-
ravě-Hrabůvce vyzkoušet různé styly 
tanců, od afro rytmů až po základy 
flamenga. „Festival zakončíme stylo-
vě v music clubu Garage v Martinově 
s kubánskou kapelou Evropě Son Cali-
ente,“ dodává Jakub Mazůch.
 www.danceforpeople.cz

Posledním titulem sezony, v níž Ko-
morní scéna Aréna získala titul Diva-
dlo roku, bude česká premiéra sou-
časné ruské hry Neuvěřitelné příhody 
Julie a Nataši. Její autoři German Gre-
kov a Jurij Muravicki patří k oceňova-
ným ruským divadelníkům. Grekov je 
dramatik, který „občas“ režíruje, Mu-
ravickij je režisér, který „občas“ píše. 
Takto se umělecky a autorsky potkali 
i při práci na Neuvěřitelných přího-
dách Julie a Nataši, hře z roku 2010, 
za niž získali třetí místo v Mezinárod-
ní dramatické soutěži Euroasie 2011. 
Příběh dvou mladých dívek, které se 
pro slávu a úspěch neváhají upsat sa-

motnému ďáblu, je nejen groteskní 
reflexí ambivalentní morálky dneš-
ní doby, ale také zábavným a místy 
i roztomile pohádkovým hororem. 
Aréna se tímto textem rozloučí s Tere-
zou Dočkalovou a přivítá nové členy 
souboru – Pavlu Dostálovou, která 
s odcházející herečkou alternuje roli 
Nataši, a Petra Panzerbergera, jenž 
do souboru přichází z Činoherního 
studia v Ústí nad Labem. V režii umě-
leckého šéfa Ivana Krejčího se mů-
žete dále těšit na Zuzanu Truplovou, 
Michala Čapku, Marka Cisovského 
a další. Premiéra je v sobotu 14. červ-
na v 18.30 hodin.

DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.cz

POZváNKa DO DIvaDla 

OSTRavSKé MUZEUM

aNTIKvaRIáT a KlUb FIDUCIa

NOvá aKROPOlIS

Z HISTORIE MORavSKé OSTRavY a PŘÍvOZU

KNIHOvNa MěSTa OSTRavY

Stará radnice, 30. léta 20. století.
  Foto: Fotoarchiv Ostravského muzea

Stará  radnice  se  slavnostní  výzdobou 
k oslavám 10. výročí vzniku samostatného 
Československa, 1928.

Ostravské muzeum 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava, web: www.ostrmuz.cz

výstavy:
do 29. 6. Branky, body, Ostrava!!!
Program pro seniory:
Projekt Moje historie – Moje Ostrava
12. 6. v 10 a v 15 hodin přednáška archeologa Zbyňka 
Moravce
28. 6. v 10 a v 15 hodin přednáška hudební historičky Lenky 
Černíkové
Témata budou upřesněna.
Program pro veřejnost:
7. 6. od 17 do 23 hodin Ostravská muzejní noc 2014 
17–23 hodin prohlídky stálých expozic
17–20.30 hodin Šátky v barvách sportu 
18.15–19.30 hodin vycházka za dřevinami na Černou louku, 
sraz v 18.15 hodin před Ostravským muzeem
18.30–19.30 hodin Léčivá síla kamenů, přednáška 
19–20.30 hodin a 21–22 hodin Mamalör a příběhy staré 
Ostravy, hudba inspirována klezmerskými melodiemi 
a příběhy staré Ostravy
14.30–16 hodin komentovaná vycházka do přírodní památky 
Turkov, sraz ve 14.30 hodin na zastávce B. Nikodéma (tramvaj 
č. 4, BUS č. 39). Nutná REZERVACE předem! 
 Více o programu na www.ostravskamuzejninoc.cz 

Dominantu hlavního moravsko-
ostravského náměstí (dnešního Masa-
rykova) tvoří po mnoho staletí patrový 
dům s podloubím a věží – Stará radni-
ce, která je od roku 1931 sídlem Ost-
ravského muzea. Kdy byla postavena, 
nevíme. Podle nejstarší dochované 
písemné zmínky zde stála už před ro-
kem 1539. Během své existence byla 
ohrožována několika požáry a prošla 
mnoha stavebními úpravami. V Ar-
chivu města Ostravy lze najít zmínku 
o pohromě, která 31. července 1829 
postihla radniční věž: „Ráno ve tři 
čtvrtě na devět uhodil blesk do radnič-
ní věže, a sice do plechové, v ohni zla-

cené korouhvičky, až odletěla celá zá-
padní polovina horní báně a dopadla 
v blízkosti sloupu Panny Marie na ná-
městí. Dřevěný krov na věži rozbil mís-
ty na třísky, ale nezapálil. Nakonec sjel 
blesk po drátě, který vede od věžních 
hodin ke kladivu u čtvrťového bicího 
zvonu v nejvyšší lucerně a toto kladivo 
roztavil. Potom sjel po drátě do dolní 
báňové lucerny k hodinovému bicí-
mu zvonu a odtud až do hodin, které 
poškodil… Cestou zasáhl kamenné 
okenní ostění a pod oknem na věži vi-
sící poplašný zvonec, který pukl a spa-
dl dolů na zem.“ Hned 7. srpna 1829 
navštívil Moravskou Ostravu zemský 

hejtman v doprovodu vysokých úřed-
níků a rozhodli o demolici poškozené 
věže. Hodiny z ní měly být přemístěny 
na věž kostela sv. Václava. Po protes-
tech ostravských měšťanů souhlasil 
17. září 1829 představitel vrchnos-
ti, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan 
Habsburský, že radniční věž bude jako 
ozdoba města ponechána a oprave-
na. Ve dnech 28. září až 19. října 1829 
probíhala oprava krovu a hodin, cibu-
lové báně byly pokryty bílým plechem 
a pozlaceny stejně jako hromosvod. 
Do věžní makovice byl vložen pamětní 
dopis.  Kateřina barcuchová

historička Ostravského muzea

Stará radnice bez věže?
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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

VRATISLAV  VARMUŽA  12. 6. – 25. 7. 2014
Sochař a gra� k Vratislav Varmuža se v roce svého životního jubilea představí 
výběrem ze životního díla. Jeho nejpodstatnějším přínosem jsou sochy z vysokožár-
né keramiky, kterými zaujal již v šedesátých letech. V podivuhodných plastických 
formách inspirovaných převážně vegetativními motivy (později i � gurou) dosahuje 
dynamicky utvářeným vnějším a vnitřním prostorem až úzkostného existenciálního 
pocitu. Součástí výstavy bude také počítačová gra� ka – autoportréty. Kurátorem 
výstavy je Ing. Milan Weber. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 12. června v 17 hodin. 

po

2
20.00

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / vyprodáno

čt

5
20.00

Joe After Trio JAZZ

Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem / 100 Kč
pá

6
20.00

2nd Band – 15 let 
Koncert k 15. výročí účinkování ostravské kapely

st

11
19.00

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

čt

12
20.00

Bebechy
Koncert bluesrockové kapely / 100 Kč

út

17
18.00

Ve víru rytmů 11
Koncertní vystoupení bubeníků ze třídy Jakuba Kupčíka / 50 Kč

st

18
20.00

M Band Dr. Rudolfa Sochora JAZZ

100 Kč
čt

19
19.00

Combo Zbyška Brzusky  SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben / 100 Kč
st

25
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

26
20.00

BandaBand  
Koncert ostravské kapely / 100 Kč

pá

27
20.00

Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty / 100 Kč
ne

29
17.00

Závěrečný koncert Pop Academy
100 Kč / vybírá Pop Academy

po

30
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

ne

1 15:00 Zvonilka a piráti / The Pirate Fairy, US 2014, 78 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Ona / Her, US 2013, 126 min.
19:30 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.

po

2 17:00 Blízko od sebe / August: Ausage County, US 2013, 121 min.
19:30 Cesta ven / CZ 2014, 103 min.

út

3 17:00 Snadný prachy / Snabba Cash, SE 2010, 124 min.
19:30 Ranhojič / The Physician, DE 2013, 150 min.

st

4 15:00 Atilla Marcel / FR 2013, 102 min. KINO SENIOR

17:00 Cesta ven / CZ 2014, 103 min.
19:30 Vlk z Wall Street / The Wolf of Wall Street, US 2013, 180 min.

čt

5 17:00 Cesta na měsíc+dokument Podivuhodná cesta / FR 1902, 16+60 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Velká nádhera / La Grande belleza, IT 2013, 141 min. FILMOVÝ KLUB

pá

6 17:00 Olga / CZ 2014, 87 min. DREAM FACTORY

19:00 Ivan Havel: Pozdní sběr / CZ 2013, 58 min. DREAM FACTORY

so

7 16:00 Open Minikino  MUZEJNÍ NOC

19:00 Hořící keř / CZ/PL 2013, 206 min. MUZEJNÍ NOC

ne

8 15:00 Khumba / ZA 2013, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hvězdy nám nepřály / The Fault in Our Stars, US 2014, 125 min.
19:30 Loft / NL 2010, 110 min.

po

9 17:00 Fair play / CZ/SK/DE 2014, 100 min.
19:30 Loft / NL 2010, 110 min.

út

10 17:00 Hvězdy nám nepřály / The Fault in Our Stars, US 2014, 125 min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

st

11 15:00 Olga / CZ 2014, 87 min. KINO SENIOR

17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Snadný prachy II / Snabba Cash II, SE 2012, 97 min.

čt

12 17:00 Sametoví teroristé / Zamatoví teroristi, SK 2013, 87 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Requiem za sen / Requiem for a Dream, US 2000, 102 min. FILMOVÝ KLUB

pá

13 17:00 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.
19:30 Všechny cesty vedou do hrobu / US 2014, 116 min.

so

14 15:00 Velká oříšková loupež / The Nut Job, CA/KR/US 2014, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco / FR/US/BE/IT 2014, 103 min.
19:30 Loft / NL 2010, 110 min.

ne

15 15:00 Hurá do pravěku / Dino Time, US 2012, 82 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Všechny cesty vedou do hrobu / US 2014, 116 min.
19:30 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco / FR/US/BE/IT 2014, 103 min.

po

16 17:00 Fair play / CZ/SK/DE 2014, 100 min.
19:30 Snadný prachy II / Snabba Cash II, SE 2012, 97 min.

út 

17 17:00 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco / FR/US/BE/IT 2014, 103 min.
19:30 Loft / NL 2010, 110 min.

st 

18 15:00 Pojedeme k moři / CZ 2014, 90 min. KINO SENIOR

17:00 Cesta ven / CZ 2014, 103 min.
19:30 Všechny cesty vedou do hrobu / US 2014, 116 min.

čt

19 17:00 Návrat Agnieszky H. / CZ/PL 2013, 77 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Trainspotting / GB 1996, 94 min. FILMOVÝ KLUB

pá

20 17:00 Všiváci / CZ 2014, 98 min.
19:30 Vlk z Wallstreet / The Wolf of Wall Street, US 2013, 180 min.

so

21 15:00 Jak vycvičit draka 2 / How to Train Your Dragon 2, US 2014, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Všiváci / CZ 2014, 98 min.

ne

22 15:00 Za kamarády z pohádek / CZ , 60 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco / FR/US/BE/IT 2014, 103 min.
19:30 Ona / Her, US 2013, 126 min.

po 

23 17:00 Všiváci / CZ 2014, 98 min.
19:30 Zakázané uvolnění / CZ 2014, 77 min.

út

24 17:00 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.
19:30 Loft / NL 2010, 110 min.

st

25 15:00 Valčík pro Moniku / Monica Z, SE 2013, 105 min. KINO SENIOR

17:00 Hvězdy nám nepřály / The Fault in Our Stars, US 2014, 125 min.
19:30 Snadný prachy II / Snabba Cash II, SE 2012, 97 min.

čt

26 17:00 Mission London / Misija: London, BG/HU/GB/MK/SE 2010, 107 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Borgman / Borgman, NL/BE 2013, 113 min. FILMOVÝ KLUB

pá

27 17:00 Zakázané uvolnění / CZ 2014, 77 min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

so

28 15:00 Tom Sawyer / Tom Sawyer, DE 2011, 106 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Všiváci / CZ 2014,  98 min.
19:30 Filmjukebox

ne

29 15:00 Jak vycvičit draka 2 / How to Train Your Dragon 2, US 2014, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zakázané uvolnění / CZ 2014, 77 min.
19:30 Blízko od sebe / August: Ausage County, US 2013, 121 min.

po

30 17:00 Olga / CZ 2014, 87 min.
19:30 Knězovy děti / Svecenikova djeca, HR/RS 2013, 96 min.

ne

1
14.00

Promenádní koncert – DOLBEND  KONCERT

Náhrada za zrušený květnový koncert. S podporou statutárního města Ostravy. 
Koncert proběhne v Komenského sadech u lávky na Kamenec.

st

4
14.30

Ostravský debatní klub “MY 50 +” 
Hostem pořadu PhDr. Alois Andrew Urbiš, z pracoviště rehabilitačního centra v Čeladné

čt

5
18.00

Roman Nedbal – Ostrava syrová  VÝSTAVA

Vernisáž fotogra� í
pá

6
21.00

Almanya – vítejte v Německu! LETNÍ KINO

Německo 2011 / 101 min. / Svěží komedie o turecké rodině usazené po několik generací v Německu 
vypráví kontinuálně dva příběhy. První o  současném životě turecké rodiny usazené v Německu a druhý 
se retrospektivou vrací do šedesátých let, kdy sleduje život mladého Huseyina, který se chystá emigro-
vat do Německa, kde se stane miliontým prvým gastarbaitrem. Večerní  � lmová projekce na zahrádce 
klubu Atlantik se sklenkou vína k tomu. Ve spolupráci a Alliance française Ostrava a Goethe-Institut 
Prag. / 35 Kč

so

7 Ostravská muzejní noc
 17.00  Výtvarná dílna pro děti a dospělé 

vede kostýmní výtvarnice Hana Rychecká (sál)
 19.00  Malgorzata Pikus: Aktorka na prowincji 

recitál oblíbené herečky polské scény Těšínského divadla, na piáno doprovází 
Tomasz Pala na kontrabas Bartołomiej Stuchlik (kavárna)

 20.30  Etudy – Divadelní představení studentů herectví Janáčkovy konzervatoře 
a gymnázia Ostrava pod vedením Renaty Klemensové (kavárna)

 21.30  15 dkg strachu v literatuře 
scénické čtení z hororů a detektivních příběhů (kavárna)

 22.30  Kino Goethe 
letní kino na zahrádce klubu ve spolupráci s Goethe-Institut Prag (zahrádka)

po

9
18.00

Ivo Petr – Langtang Himal
Langtang Himal patří po Annapurnách a Everestu k nejčastěji vyhledávaným trekařským cílům. Krásná 
krajina, nepoměrně méně lidí a přívětiví lidé. tak by se dal charakterizovat tento nádherný kout, vzdálený 
jen 120 km od kathmandů. Pomocí barevných fotogra� í se vydáme nejn sem, ale budeme také absolvovat 
zajímavou cestu k posvátným jezerům Gosaikund a prohlédneme si středověké město Bhaktapur. / 50 Kč

út

10
19.00

Stesk kavárenského povaleče – Chorvatsko
Kavárenské soireé pod taktovkou režiséra Radovana Lipuse.  Účinkuje Anna Cónová, Miroslav Rataj a Vlasti-
mil Ondruška. S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 100 Kč

st

11
8.00

Trenčín – centrum středního Pováží VÝLET

Od římské osady přes velkomoravské hradiště až po významné centrum horních Uher… 
Historie jednoho z nejkrásnějších slovenských měst korunována majestátním hradem. Součástí pláno-
vaného výletu je návštěva Trenčínského hradu a Katova domu. To je cíl další výpravy z projektu Krajem 
a kulturou – senior na cestách. Akci podporuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. / 200 Kč

čt

12
18.00

Miroslava Ištoková – Bolívie a Peru CESTOPIS

S bielym nekonečnom pod nohami a hlavou zamotanou z výšky sme  vykročili do vetra a na hranice 
svetov… Eso es mi tierra -  Bolivia. Študijno-dobrodružný pobyt v auguste a septembri 2011 českoslo-
venskej  výpravy študentov a univerzitných pracovníkov, ktorý čiastočne kopíroval  známu Ruta del Che, 
mapoval kultúru Indiánov Kečua, prírodné krásy aj pamiatky UNESCO od strednej Bolívie cez Salar de 
Uyuni až do peruánskeho Cuzca. / 50 Kč

pá

13
17.00

Dramaťácká rozlučka DIVADLO

Aneb tvůrčí dílny ZUŠ E. Runda ve Slezské Ostravě. 
Účinkují žáci pod vedením René Šmotka / 50 Kč

pá

13
21.00

Letní kino Atlantik LETNÍ KINO

Večerní � lmová projekce na zahrádce klubu Atlantik se sklenkou vína k tomu. 
Ve spolupráci a Alliance française Ostrava a Goethe-Institut Prag. / 35 Kč

ne

15
18.00

Zápas ligy divadelní improvizace 
Vystoupí absolventi kurzu Improvizačního divadla – Improacademy. / 50 Kč

st

18
18.00

Libor Bednář – Island CESTOPIS

Cestopis ze země vodopádů, ledu, sopek, gejzírů a elfů / 50 Kč
čt

19
19.00

El Camino – Pouť do Santiaga de Compostela a Finistery 
Nikol Sikorová a Ota Maňák / Povídání o  pouti do Santiaga de Compostela a ještě dál až na konec světa 
(Finistera). Přijďte si s námi v duchu projít kouzelná pohádková zákoutí Galicie, stejně jako  mnohdy 
rozhněvané horské hřebeny, dávající svou nelibost nepokrytě najevo skrze vítr, sníh a déšť a zakončeme 
společně cestu na slunečném pobřeží Fistery. / 60 Kč

pá

20
21.009

Emino štěstí LETNÍ KINO

Německo 2006 / 95 min. / Příběh svéhlavé chovatelky prasat a neurotického vegetariána čekajícího 
na smrt. Když se prodavač aut Max dozví svou diagnozu – rakovina v konečném stadiu, začne jednat 
zkratkovitě a svému kamarádovi a šéfovi zároveň šlohne pokladnu a ferrari. Emma žije sama na téměř 
zbankrotovaném statku svých předků, kde chová prasata. Emma ukryje Maxe a ukáže mu zcela nové 
perspektivy. Postupně se mezi nimi rozvíjí neobyčejný milostný příběh. Večerní  � lmová projekce na 
zahrádce klubu Atlantik se sklenkou vína k tomu. Ve spolupráci a Alliance française Ostrava a Goethe-
Institut Prag. / 35 Kč

út

24
18.00

Večer na přidanou DIVADLO

Dividlo Ostrava / 50 Kč
st

25
19.00

Zápas ligy divadelní improvizace
Hraje improvizační divadlo ODVAZ / 100 Kč

čt

26
18.00

Václav Fajfr
Koncert ostravského písničkáře / 80 Kč

pá

27
21.00

Letní kino Atlantik LETNÍ KINO

Večerní  � lmová projekce na zahrádce klubu Atlantik se sklenkou vína k tomu. 
Ve spolupráci a Alliance française Ostrava a Goethe-Institut Prag. / 35 Kč

ne

29
14.00

Gangsters of Swing Orchestra   PROMENÁDNÍ KONCERT

Zlatý věk swingu, doba zrodu velkých pěveckých hvězd typu Franka Sinatry. Rock‘n‘roll, televizní a 
� lmové hity, netradičními aranže skladeb, a k tomu polka nebo valčík. Repertoár vhodný posluchače či 
tanečníky. Tančit s námi můžete jive, cha-chu, waltz, slowfox, foxtrot, tango aj. S podporou statutární-
ho města Ostrava. Koncert se koná v Komenského sadech u lávky na Kamenec.

Výstavní síň Sokolská 26, která je provozována Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 
příspěvkovou organizací Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zahájila svou činnost 
v roce 1993. Nachází se, jak již napovídá její název, v prvním patře historické vily na Sokolské třídě 
26. Dramaturgie uvádí výrazné a nezpochybnitelné umělecké osobnosti, které vytvářejí a napl-
ňují pojem soudobé české výtvarné scény. Prezentovány jsou nejen díla předních českých i něk-
terých zahraničních výtvarníků, ale jsou pořádány také skupinové výstavy, převážně mladých 
umělců z různých regionů. Kurátorem výstav je Ing. Milan Weber. 

 16.00 – 24.00  Volný vstup do expozic 

 16.00 – 18.00  MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ (Výstavní síň)
Zmalujeme Vás dle přání :-)

 16.00 – 20.00  HRAJEME SI NA UMĚLCE (Výstavní síň)
Malování pro děti i rodiče pod vedením našeho animátorského týmu.

 18.00 – 20.00  MALOVANÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL (Klub Parník)
Velká pohádková show pro děti s klaunem Hopsalínem a ilustrátorem dětských knih Adolfem 
Dudkem. (www.hopsalin.cz, www.adolfdudek.cz)

 20.30 – 21.30  MÚÚZOHRANÍ S OPIČÁKEM PIPINEM & ONE VOICE SHOW (Klub Parník)
Ostravský zpěvák a improvizátor Patrik Kee v jedinečném vystoupení pro všechny generace.
(www.patrikkee.cz)

 22.00 – 23.30  FIDDLER ON THE ROOF VS. JESUS CHRIST SUPERSTAR (Klub Parník) 
Zpěváci muzikálového oddělení  Pop Academy za doprovodu kapely Green for Evergreen Vám 
představí dva známé světové muzikály. (www.popacademy.cz)

ZŘIZOVATEL: PARTNEŘI:

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110

cent r um ku l tur y  a  vzdě láván í
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