
Také letos ruší Divadlo loutek Os-
trava prázdniny a zůstává svým 
příznivcům otevřeno. „Už loni byl 
o letní program tak velký zájem, že 
i ve velkých parnech byl náš amfite-
átr zasypaný dětmi. I proto chceme 
v této tradici pokračovat,“ vysvětluje 
Jarmila Hájková, ředitelka Divadla 
loutek Ostrava, rozhodnutí nabíd-
nout dětským i dospělým divákům 
pestrý program rovněž o prázdni-
nách. „Hrajeme především pro děti. 
A ty, jak známo, mají nejvíce volné-
ho času v létě, proto jsme od vidiny 
divadelního volna upustili. Z této 
myšlenky pak vzešel i slogan letoš-
ního Léta s pimprlaty – Prázdniny 
zrušeny.“

Od poloviny července do poloviny 
srpna bude po putování ostravskými 
základními školami ke spatření velká 
interaktivní výstava připravená loni 
v prosinci k šedesátým narozeninám 
divadla. „Představuje historii lout-
kářství v našem regionu, jednotlivé 
typy loutek a práci s nimi. Malí ná-
vštěvníci si mohou během prohlíd-
ky nejen loutky rozpohybovat, ale 
také si zkusit svou loutku vyrobit,“ 
upřesňuje Jarmila Hájková a dodává, 
že výstavu mohou děti i dospělí po 
předchozí rezervaci zhlédnout vždy 
v odpoledních hodinách od neděle 

do středy. Dopolední termíny budou 
určeny letním příměstským tábo-
rům, středisku volného času a dal-
ším skupinovým návštěvám. 

„Po nedělních prohlídkách bude 
v amfiteátru následovat představení 
amatérských divadelních souborů. 
První pohádka s názvem Začarovaný 

les, se kterou přijede vsetínská Bub-
lanina, děti čeká v neděli 13. červen-
ce, ta poslední – v pořadí šestá – pak 
17. srpna. To u nás vystoupí soubor 

z občanského sdružení Theatr lu-
dem s pohádkou Kvak a Žbluňk. Kro-
mě toho se malí i velcí diváci mohou 
13. července těšit na naši pohádku 
Jak cvrček ke své písni přišel. Těšín-
ské divadlo přiveze 20. července kla-
siku v podobě představení Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký; na Kouzelný 
zubní kartáček v podání Divadélka 
Ententýky se naši příznivci mohou 
těšit 27. července. Divadlo Tramta-
rie nachystalo Pirátskou pohádku 
na 3. srpna, o týden později loutkový 
soubor Opál povypráví O neposluš-
ných kůzlátkách a třech prasátkách. 
Představení začínají v amfiteátru 
s kapacitou až 160 míst vždy v 17 ho-
din,“ pokračuje ředitelka Divadla 
loutek Ostrava ve svém pozvání na 
prázdniny plné zábavy. A zmiňuje 
se také o předprázdninovém životě 
divadla. Divadlo má totiž za sebou 
květnovou premiéru unikátního 
představení vynikajícího tanečníka, 
loutkáře a režiséra Dudy Paivy s ná-
zvem Marvin, červnovou premiérou 
inscenace členů dětského studia 
s názvem A pak se to stalo… i festival 
Skupova Plzeň.

To musíte vidět, slyšet

Léto s pimprlaty nedá nudě šanci

Vítězka 
Czechtalentu! 
Barbora Kupková, rodačka z Háje 
ve Slezsku, studentka pedagogic-
ké fakulty Univerzity Palackého, 
se stala v obrovské konkurenci 
vítězkou letošního Czechtalentu! 
„Zpívat jsem začala v pěti letech 
se strýcem, který měl svou kape-
lu. On první si všimnul, že mám 
talent. V šesti letech jsem vyhrála 
soutěž Werichovců a jela zpívat do 
Třeboně. Hrála jsem na zobcovou 
flétnu, klavír, chodila do sólového 
zpěvu i do sboru. Zkoušela jsem 
balet i latinskoamerické tance. 
Pak jsem se dozvěděla o Pop Aca-
demy a stala se součástí této ško-
ly. Profesionálnější přístup jsem 
nezažila. Udělala jsem zde obrov-
ský pokrok,“ říká zpěvačka, kte-
rou to odmala táhlo k jazzu. A jak 
vnímá své vítězství v prestižní 
soutěži? „Czechtalent jsem znala, 
vždyť to vyhrál i Tomáš Klus! Ale 
vzhledem k tomu, že jsem měla 
státnice, jsem o soutěži ani ne-
přemýšlela. Moje pedagožka Táňa 
Wajs, mě však přesvědčila, abych 
přihlášku spolu s nahrávkou po-
slala, a ono to vyšlo. Ve finále byli 

všichni skvělí zpěváci a mnoho kon-
zervatoristů. O to více si vítězství vá-
žím. Byla to pro mne neocenitelná 
zkušenost.“ 

Bavte se v létě venku 

Multižánrové centrum Cooltour 
kultivuje venkovní prostor před pa-
vilonem C1 na výstavišti Černá lou-
ka. V novém atraktivním venkovním 
prostředí bude během letních mě-
síců probíhat bohatý kulturní pro-
gram. Ten naleznete na straně 3 této 
kulturní přílohy. 

Nový projekt 

Projekt je spolufinancován z prostředků 

Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Městský obvod získal dotaci na nový 
projekt s názvem Po stopách česko-
-polského pohraničí z Fondu mi-
kroprojektů v Euroregionu Silesia 

v rámci Operačního programu 
Přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Polská republika 2007–
2013. Projektu se účastní čtyři 
základní školy obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz – ZŠ Gajdošova, 
ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční, ZŠaMŠO 
Ostrčilova a zahraniční partner 
z Polska – kontrétně Gimnazjum 
nr 2 w Raciborzu. Cílem je pro-
hlubovat spolupráci mezi zúčast-
něnými školami, která již byla 
navázána v rámci projektu Přes 
hranice za sportem. Nový projekt 
je zaměřen na kulturní osvětu 
žáků – poznávání historie česko-
-polského pohraničí, jeho tradic, 
způsobu života a typických a za-
nikajících profesí.

První aktivita proběhne v Pol-
sku již v září a půjde o pětidenní 
pobyt, který organizačně a finanč-
ně zajišťuje polský partner. Dru-
hý pětidenní pobyt se uskuteční 
v Česku v říjnu a jeho organizaci 
a financování má na starosti ob-
vod MOaP. Stejně jako závěrečné 
setkání, které proběhne na kon-
ci roku v Česku. Celkový rozpo-
čet projektu činí 18 357,80 euro, 
z toho poskytnutá dotace Evrop-
ským fondem regionálního rozvo-
je je 15 604,13 euro a spolufinan-
cování obvodu 2 753,67 euro.

Svatováclavský 
hudební 
festival
Tentokrát chceme vaši pozor-
nost připoutat k akci, která bude 
událostí devátého měsíce roku. 
Jde o 11. ročník Svatováclavské-
ho hudebního festivalu (SHF), 
jenž letos proběhne poprvé v no-
vém termínu, a to od 1. září do 
28. září. Na 30 koncertech, jejichž 
dějištěm budou kostely v Ostra-
vě a dalších 16 městech a obcích 
Moravskoslezského kraje, zazní 
díla českých skladatelů od baroka 
až po současnost, a to v podání 
jak předních českých umělců, tak 
vynikajících hudebníků ze Špa-
nělska, Francie, Rakouska, Ně-
mecka, Švýcarska, Dánska, Polska 
a Slovenska. K místům, v nichž se 
renomovaná hudební tělesa i vě-
hlasní umělci představí, budou 
patřit i sakrální stavby na území 
městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz. Ten také patří k sub-
jektům, které zmíněný festival 
podporují. A tak se 5. září rozezní 
kostel sv. Václava varhanním re-

citálem Andrzeje Białka z Polska 
a evangelický Kristův kostel při-
vítá v průběh září hned několik 
věhlasných jmen, mezi nimi i Ja-
romíra Nohavicu nebo Dresdner 
Kammerchor z Německa. 

AKCE MĚSÍCE

KULTURNÍ PŘEHLED NA čERvENEC A SRPEN 2014� www.moap.cz
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Prázdniny jsou zrušeny. Alespoň v Divadle loutek Ostrava. A stojí to za to! Foto: archiv DLO

V kostele sv. Václava loni vystoupil 
například soubor Hipocondria 
ensemble. Foto: archiv SHF
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Aréna vystavuje 
velkoformátové 
fotografie 
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Janáčkův 
filharmonický 
sbor mladých 

KONCERTY 

Od nové sezony bude při Ja-
náčkově filharmonii Ostrava 
pracovat dětský sbor s názvem 
Janáčkův filharmonický sbor 
mladých. Ostrava se má na poli 
sborového zpěvu díky uznáva-
nému sbormistrovi Jaromíru 
Richterovi čím chlubit (vedl Žen-
ský pěvecký sbor Duha, Dětský 
rozhlasový sbor Ostrava nebo 
Ostravský dětský sbor). A právě 
na tuto tradici by chtěl Janáč-
kův filharmonický sbor mladých 
navázat. Kromě toho, že bude 
vystupovat s Janáčkovou filhar-
monií, se bude prezentovat také 
jako svébytné hudební těleso se 

Přestože mají divadla o prázdni-
nách obvykle volno a nehrají, na-
šla Komorní scéna Aréna i v tom-
to čase způsob, jak připomenout 
své inscenace. Pro diváky, ale 
i pro všechny návštěvníky pasáže 
v budově Knihovny města Ost-
ravy u Sýkorova mostu připra-
vila ukázku své práce v podobě 
netradiční fotografické výstavy. 
Jde o expozici velkoformátových 
snímků z inscenací divadla, kte-
ré pořídil dvorní fotograf Arény 
Roman Polášek. Vybral z deseti 
jak aktuálně hraných, tak již sta-
žených inscenací po jedné foto-
grafii, a ty zvětšil do úctyhodné 
velikosti 1,3×1 m. Tato velká plát-
na orámoval menšími snímky ze 
stejného jevištního díla. Vznikly 
tak působivé obrazy, které ma-
pují práci nejmenšího a aktuálně 
i nejúspěšnějšího ostravského 
divadelního souboru. Fotogra-
fie jsou v pasáži speciálně na-

Shakespeare  
v Ostravě

DIVADLO

V letošním roce uplyne 450 let od 
narození Williama Shakespea-
ra. Takže Letní shakespearovské 
slavnosti, které se na Slezsko-
ostravském hradě budou konat 
od 21. července do 10. srpna, 
lze považovat nejen za hold, ale 
i za dárek slavnému dramatiko-
vi. Slavnosti jsou už tradičním 
prázdninovým počinem a spo-
lečně s festivalem Colours of Os-
trava přitahují k našemu městu 
pozornost celé republiky. Letošní 
ročník zahájí nová inscenace Jak 
se vám líbí v režii Michala Langa. 
Ke spatření bude i Mnoho povy-
ku pro nic pod režisérskou tak-
tovkou Jiřího Menzla, dále Sen 
noci svatojánské, Zkrocení zlé 
ženy, Dvaja páni z Verony a Mar-

Léto nabité Centrem kultury a vzdělávání Ostrava
Autorské čtení i promenádní koncert 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pořádá 
o prázdninách nespočet akcí. Mezi nimi je také festival 
Měsíc autorského čtení, který od 3. července do 3. srp-
na uvítá v klubu Atlantik 64 spisovatelů, básníků a pro-
zaiků z České republiky, Slovenska a Skotska. Letošní 
ročník je totiž věnován skotské literatuře. Obyvatelé 
obvodu i jiných částí Ostravy se mohou těšit také na 
velký promenádní koncert orchestru Šuba Duba Band, 
který v Komenského sadech klub Atlantik uspořádá 
v neděli 24. srpna od 14 hodin.

Kinematograf bratří Čadíků
Vůně a atmosféra zašlých časů, kdy kinematografy pu-
tovaly od města k městu, aby lidem přinesly kouzlo 
filmů, vstoupí na Jiráskovo náměstí v týdnu od 25. do 
30. srpna. Akci připravuje městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a klub Atlantik. Dobrovolné vstupné 
bude využito na dobročinné účely.

Senioři si vyjedou do Lašska a Podbeskydí
Díky úspěšnému projektu s názvem Krajem a kulturou 
aneb Senior na cestách se dříve narození spoluobčané 
budou moci 27. srpna vypravit na celodenní zájezd za 
půvabnou krajinou a městečky Lašska a Podbeskydí. 
Klub Atlantik pořádá tyto výpravy podporované měst-
ským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz každý měsíc, 
a to již dva roky. Senioři tak už projeli severní Moravu, 
Slezsko, jižní Polsko, západní Slovensko a spoustu dal-
ších zajímavých míst. Tentokrát na ně čekají Hukvaldy, 
procházka Janáčkovým chodníčkem, Štramberk i Kozlo-
vice.

Jdeme za vámi
Poslední den letních prázdnin, v neděli 31. srpna, se 
uskuteční šestý ročník festivalu Jdeme za vámi. Ostrav-
ská profesionální divadla a také klub Atlantik se v tento 
den představí na náměstí Msgre Šrámka a společně tak 
zahájí novou divadelní sezonu.  www.ckv-ostrava.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

samostatnou koncertní a zájez-
dovou činností. Prvním společ-
ným vystoupením bude Vánoční 
koncert 22. prosince 2014. V zá-
věru sezony pak mladí zpěváci 
představí výsledky své celoroční 
práce ve vlastním pořadu. Sbor-
mistrem nového hudebního těle-
sa bude Jiří Slovík, který úspěšně 
vedl nebo dosud vede dětský pě-
vecký sbor při ZUŠ V. Kálika Čer-
vený květ, opavský středoškolský 
sbor Luscinia, se kterým navští-
vil USA, nebo komorní sbor Ko-
moraCZECH. 

Konkurzy na mladé zpěvačky 
a zpěváky ve věku od zhruba de-
seti let (věk není limitující) pro-
běhly již v červnu, ale náhradní 
termíny jsou stanoveny ještě na 
1. a 4. září od 19 hodin, a to v síd-
le Janáčkovy filharmonie.

ná lásky snaha. Veškerou organi-
zaci Letních shakespearovských 
slavností v Ostravě má na starosti 
tým centra Cooltour.

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. 7. v 17 a 19.30 hodin Valčík pro Moniku
3.–6. 7. v 17 a 19.30 hodin Všechny cesty vedou do hrobu
7.–10. 7. v 17 a 19.30 hodin Sousedi
11.–13. 7. v 17 a 19.30 hodin Cesta ven
14.–17. 7. v 17 a 19.30 hodin Hvězdy nám nepřály
18.–20. 7. v 17 a 19.30 hodin Loft
21.–24. 7. v 17 a 19.30 hodin Úsvit planety opic
25.–27. 7. v 17 a 19.30 hodin Díra u Hanušovic
28.–31. 7. v 17 a 19.30 hodin Love song
Oscarové žně 2014
1.–3. 8. v 17 a 19.30 hodin 12 let v řetězech
4.–7. 8. v 17 a 19.30 hodin Velká nádhera
8.–10. 8. v 17 a 19.30 hodin Ona
11.–14. 8. v 17 a 19.30 hodin Gravitace
15.–17. 8. v 17 a 19.30 hodin Klub poslední naděje
18.–21. 8. v 17 a 19.30 hodin Jasmíniny slzy
22.–24. 8. v 17 a 19.30 hodin Ledové království
25.–28. 8. v 17 a 19.30 hodin Velký Gatsby
29.–31. 8. v 17 a 19.30 hodin V oku tornáda
Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte slevy  
na všechny klubové filmy! 
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

Výstavy v DKmO
1. 7. – 29. 8. Zvířata Zoo Ostrava ve fotografiích, jedinečný 
svět zvířat z ostravské zoo, vestibul
1. 7. – 22. 8. Tibet a Barma na křižovatce, životní příběhy 
Tibeťanů a Barmánců vtáhnou diváky do dění obou zemích, 
Galerie Gaudeamus

Koncerty a divadelní představení v DKmO 

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

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 v Domě umění 
do 20. 7. Cake and Lemon Eaters: Viktor Pivovarov & Ged 
Quinn
9. 7. – 14. 9. Dita Pepe
9. 7. – 14. 9. Proměny německé grafiky přelomu 
19. a 20. století
1. 7. – 14. 9. Rafi Segal – Architektura: Koncepce  
a tvary
1. 7. – 14. 9. Stálá expozice Skvosty ze sbírek Galerie 
výtvarného umění v Ostravě

Kulturní programy
8. 7. v 17 hodin vernisáž výstav Dita Pepe a Proměny 
německé grafiky přelomu 19. a 20. století
15. a 16. 7. Festival v ulicích, na ulici u Domu umění
• 15. 7. v 16 hodin Sothein/Psychedelic-experimental
• 15. 7. v 18 hodin Pure Cityzen/Psychedelic-noise-pop
• 16. 7. v 16 hodin Mamalör z Vítkovic 
• 16. 7. v 18 hodin Urband
19. 7. od 21 do 24 hodin Festival Czech The Light přiváží 
otevřený workshop Malování světlem, na zahradě Domu 
umění, vstup zdarma
Prázdninový program pro děti
Novinka! Samoobslužná výtvarná dílna a herna pro 
rodiče s dětmi, bez nutnosti rezervace, denně mimo pondělí 
10–18 hodin, Dům umění
Výtvarné dílny k výstavám s animátorkami GVUO, pro děti 
i dospělé, rezervace na: animace.gvuo@gmail.com  
nebo tel. 731 691 561

Změna programu vyhrazena.

Galerie Beseda
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-moravská Ostrava 
Po — Pá: 9.00 — 17.00 hodin

19. 6. – 3. 10. Blanka Nováková, Markéta Korečková: 
obrazy a sochy Bez cukru
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

www.jfo.cz 

www.divadloarena.cz

www.shakespearova.cz

Marná lásky snaha. 
  Foto: Petr Kiška

Ostravská divadla zahájí sezonu 31. srpna. Tanec inspirovaný zvukem zvonů katedrály upoutával loni pozornost k programu 
Národního divadla moravskoslezského.  Foto: archiv NDm

 Foto: archiv Komorní scény Aréna

svíceny, takže si diváci mohou 
dokonale vychutnat každý detail 
snímků z inscenací jako Proces, 
S nadějí, i bez ní, Blecha, Hráči, 
Ženy a panenky, Dezertér z Vol-
šan a dalších. Výstava měla svou 
vernisáž v červnu a divadlo už 
dokonce zaznamenalo zájemce 
z řad veřejnosti o koupi těchto 
unikátních snímků. Expozice 
je jednou z akcí v rámci oslav 
20. výročí vzniku Komorní scény 
Aréna a potrvá do konce červen-
ce 2014. 
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Minikino bude v létě 
promítat i venku

Unikátní počiny ostravských scén
Letní divadelní škola
Národní divadlo moravskoslezské (NDM) už počtvrté 
nabídne příležitost k setkání a společné tvůrčí práci 
pedagogů a umělců. Tentokrát v rozšířeném rozsahu 
dvou dnů, 26. a 27. srpna. Letní divadelní škola pro 
pedagogy. „Smyslem této školy je přiblížit pedagogům 
divadelní práci, vybrané inscenační tituly, poskytnout 
jim metodickou podporu a obohatit se vzájemnou 
spoluprací,“ upřesňuje autorka mimořádných 
projektů Martina Klézlová s tím, že NDM je v současné 
době jediným divadlem v České republice, které má 
systematický program vzdělávání pedagogů v oblasti 
divadla. Na programu jsou opět bloky pro jednotlivé 
soubory NDM, otevřené zkoušky, interpretační 
semináře, praktické workshopy, setkání s umělci, 
prohlídka divadla i moderované diskuse. 
 www.ndm.cz

Videopozvánka Bezručů
Koukněte na www.youtube.cz na trailer Ztráty a nálezy 
14/15, ať si uděláte představu o nové sezoně Divadla 
Petra Bezruče. Spatříte tam videospot, jenž byl natáčen 
v prostorách Letiště Leoše Janáčka, v němž se objevují 
všichni členové souboru, se kterými se diváci v nové 
sezoně budou potkávat. Klip Ztráty a nálezy je přístupný 
mimo jiné na webových stránkách divadla a sociálních 
sítích, ve spolupráci s Minikinem Ostrava bude 
prezentován také před filmovými projekcemi.
 www.bezruci.cz

Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200 Ostrava
tel. č.: 605 971 627, www.cooltourova.cz

2. 7. ve 20.30 hodin letní kino: Rebel bez příčiny
11. 7. ve 20 hodin poetický večer pod hvězdami (Petr Kolev zpívá Gellnera)
12. 7. v 19 hodin swingový večer (DJ Muflon & tančírna )
14. 7. ve 20.30 hodin letní kino: Bezstarostná jízda
25. 7. ve 20 hodin Slam Poetry
26. 7. v 17 hodin BeerFest, koncert Lucky Random
30. 7. ve 20 hodin Nukain, prezentace, koncert, workshop
1. 8. v 18.45 hodin letní nářez: Sothein & Donnie Darko, film a koncert
2. 8. v 19.30 hodin Ufajr, film a live DJing
6. 8. ve 20.30 hodin letní kino – Gauneři
8.–15. 8. Shakespeareoff

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

12. 7. od 8 do 20 hodin poznávací výlet – lázně Jánské 
Koupele a okolí, v rámci Roku lázeňské architektury poznáme 
krásné lázně na Opavsku a další stavby Razumovských – 
zámek v Dubové a hospodářský dvůr se skleníkem a konírnou. 
Navštívíme rovněž kostel svatého Antonína v Melči, dílo 
významného architekta J. M. Olbricha, nebo středověký 
kostel v Kružberku. Provádět budou pracovníci Národního 
památkového ústavu v Ostravě Hana Pavelková, Romana 
Rosová a Tomáš Nitra. Doprava zajištěna speciálním 
autobusem, poplatek za dopravu 60 Kč. Nutná registrace na 
tel.č.: 596 117 312. 
do 18. 7. výstava Jolana Ruchařová-Kahounová: Hrubá iluze, 
kurátorem výstavy pražské malířky v galerii Dole je Vladislav 
Holec 
do 31. 7. Ostrava a fotografie, výstava historických fotografií 
Ostravy (1860–1918), kurátorem výstavy je Jiří Hrdina (1963), 
historik ostravské fotografie, doktorand FAMU a učitel 
fotografie
11. 8. v 18 hodin vernisáž výstavy Břetislav Malý: Noc čeká 
v galerii Dole
31. 8. v 10 hodin ateliér pro děti a jejich rodiče, vede 
výtvarnice Marcela Lysáčková, v případě hezkého počasí se 
bude konat v Husově sadu. Sraz před Fiducií. 
Akce v antikvariátu a klubu Fiducia v roce 2014 podporují: 
Ministerstvo kultury ČR, statutární město Ostrava, Nadace 
OKD, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace české 
architektury, Česká komora architektů, ředitel FNO David Feltl, 
advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel a partneři, Nadační 
fond Kousek po kousku.

pobočka Přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pro dospělé:
1. 7.–3. 9. Jsme čím jsme, výstava výtvarných prací pacientů 
s roztroušenou sklerózou regionální organizace Unie Roska 
v  ČR. Výstava zachycuje pomocí koláží a obrazů vyjádření 
vnitřních pocitů pacientů na život a boj s touto zákeřnou nemocí.

Oddělení pro děti a mládež:
Lichožroutí prázdniny
3. 7. od 14 do 15.30 hodin Hihlíkův děda čte, čteme 
a posloucháme knihy Pavla Šruta 
10. 7. od 13 do 15.30 hodin Skáčeme s Ramíkem a Tulíkem, 
tančení na taneční podložce
17. 7. od 13 do 15.30 hodin Lichožroutí brož, tvořivá dílna, 
vyrábíme ozdobné medailonky, za finanční podpory ÚMOb MOaP
24. 7. od 13 do 15.30 hodin Hry o ponožku, hrajeme stolní hry
30. 7. Za keškami, výlet, pátráme po keškách
7. 8. od 13 do 15.30 hodin Hry o ponožku, turnaj v lichožroutím 
pexesu
14. 8. od 13 do 15.30 hodin Prstoví lidožrouti, tvořivá dílna, 
vyrábíme prstové loutky, za finanční podpory ÚMOb MOaP
21. 8. od 13 do 14.30 Hihlíkův děda čte, čteme a posloucháme 
knihy Pavla Šruta
28. 8. od 13 do 15.30 hodin Skáčeme s Ramíkem a Tulíkem, 
soutěžíme na taneční podložce
od 1. 7. do 30. 8. Záludné hádanky Kudly Dederona, každý den 
nová hádanka.

Sérií venkovních filmových promí-
tání plánuje městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz v létě oživit 
městské centrum a sídliště Fifejdy. 
Sezonu zahájí šestice projekcí na 
sídlišti Fifejdy. Promítat se bude na 
dvoře základní školy v ulici Generá-
la Píky každý večer od pondělí 14. až 
do soboty 19. července. Začátky 
představení budou ještě upřesněny, 
v závislosti na světelných podmín-
kách se však mohou mírně upravit 
i v daný den. Letní kino se na Fifejdy 
vrátí ještě jednou, a to na sklonku 
letních prázdnin. Promítat se bude 
opět každý večer od 25. do 30. srp-
na.

Kino u řeky a Kino před kinem 
jsou pracovní názvy projekcí, který-
mi městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz nahradí filmovým fanouš-
kům třítýdenní přerušení provozu 
Minikina, zapříčiněné rekonstrukcí 

kinosálu. Celkem půjde o osm pro-
mítání, z nichž první se odehraje ve 
středu 30. července na Havlíčkově 
nábřeží v místě průsečíku s ulicí Ma-
tiční. Tady před nedávnem vznikla 
předsunutá terasa vyčnívající nad 
řeku, která poskytuje místu v noč-
ních hodinách nezaměnitelnou 
atmosféru. Kino u řeky se na toto 
místo vrátí ještě dvakrát, ve středy 
6. a 13. srpna. Kino před kinem, jak 
už název napovídá, bude promítání 
před budovou samotného Miniki-
na. Termíny promítání jsou 1., 2., 
8., 9. a 15. 8. Návštěvníci filmových 
představení před Minikinem nebu-
dou ochuzeni o zázemí kinokavárny, 
jejíž provoz nebude rekonstrukcí ki-
nosálu omezen. 

Záměrem pořadatelů je oživit 
kdysi populární fenomén letního 
kina a zároveň udržet domáckou, 
téměř spikleneckou atmosféru nej-
menšího ostravského kina – Mi-
nikina. „Rádi bychom společně 
s návštěvníky vytvořili atmosféru 
pikniku nebo zahradní slavnosti, 
jejímž vrcholem bude večerní fil-
mové představení,“ říká asistent 
dramaturgie Minikina Tomáš Zetek. 
„Prostor zapojit se a proměnit pou-
hé promítání v sousedskou slavnost 
bude veliký. Lidé mohou kupříkla-
du přinést chlebíčky, domácí limo-
nádu, pochlubit se svými výtvory 
ostatním,“ dodává.
 www.ckv-ostrava.cz

MULtižáNrOVé CeNtrUM COOLtOUr 

POzVáNka dO diVadLa 

OStraVSké MUzeUM

aNtikVariát a kLUB FidUCia

NOVá akrOPOLiS

z HiStOrie MOraVSké OStraVY a PŘÍVOzU

kNiHOVNa MěSta OStraVY

Kaple sv. Lukáše na snímku a na indikační 
skice z roku 1833.
  Foto: archiv Ostravského muzea

Snímek zachycuje tvůrčí atmosféru jednoho z předchozích ročníků.
  Foto: archiv NdM

Kinosál  Minikina  projde  třítýdenní 
rekonstrukcí,  promítat  se  však  bude 
pod širým nebem, a to hned na několika 
místech v centru Ostravy.
  Foto: archiv CkV Ostrava

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

Výstavy:
16. 7. – 7. 9. Příběh zapomenutého hřbitova

V místech poblíž rohu Puchmajerovy 
a Zámecké ulice stála v 18. a 19. století 
jedna z dominant Moravské Ostravy, 
kaple sv. Lukáše.

Tato stavba začala být budována 
už v roce 1729, následujícího roku byl 
pak vysvěcen oltář, ale kaple ještě ho-
tova nebyla. Konsekrace dokončené 
kaple měla být provedena bíloveckým 
děkanem, ten to však odkládal a pro-
tahoval. Nakonec k ní došlo až roku 
1740.

Samotné zasvěcení kaple sv. Lukáši 
patrně vyrůstalo ze starší úcty. Možné 
kořeny lze snad hledat v požáru, který 
ve městě vypukl 18. října 1675. Právě 
na tento den – na sv. Lukáše – byla pak 
v Ostravě každoročně konána procesí. 

Kaple měla měřit na délku zhru-
ba 13 m a na šířku necelých 9 m. 
Dovnitř se dalo vejít po dvou vcho-
dech. Naproti bočnímu vstupu byla 
situována sakristie, z níž bylo možné 
vystoupit na kůr. V kapli se nacháze-
ly tři dřevěné oltáře. Hlavní oltář byl 
zasvěcen sv. Lukášovi, druhý umíra-
jícímu sv. Josefovi a poslední na kříži 
umírajícímu Spasiteli. Mimo oltáře 
tvořily vybavení kaple jedny malé 
varhany, obrazy svatých a též obraz 
mecenáše stavby kaple F. X. Löffle-
ra. Pod úroveň kaple se zahlubovala 
krypta.

Provoz kaple byl podporován sa-
motnými měšťany, kteří věnovali 
i nemalé peněžní sumy na podporu 

zde působících kněží. Týdně pro-
bíhaly v kapli tři mše a tři intence. 
Bohoslužebná činnost byla v kapli 
ukončena kvůli jejímu havarijnímu 
stavu v roce 1889. K likvidaci sakrál-
ní stavby pak došlo na podzim roku 
1894.

Kaple sv. Lukáše byla vystavěna 
na hřbitově založeném v roce 1585, 
kdy na následky moru zemřelo v Os-
travě mnoho lidí, jejichž pohřbe-
ní představovalo velký problém. 
Ke hřbitovu i kapli je k 16. červenci 
až 7. září v Ostravském muzeu při-
pravována výstava s názvem Příběh 
zapomenutého hřbitova.
 zbyněk Moravec

Ostravské muzeum

Příběh zmizelé kaple 

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

1. 7. v 19 hodin Vnitřní a vnější znečištění člověka, přednáška
22. 7. v 19 hodin Alchymie a psychologie, přednáška 
s videoprojekcí
30. a 31. 8. Praktická rétorika, dvoudenní kurz proběhne od 
10 do 13 hodin a od 15 do 18 hodin
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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  do 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 je také počítačová gra� ka – autoportréty. Kurátorem výsta-
vy je Ing. Milan Weber. 

po

7.7.
20:00

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / vyprodáno

čt

24.7.
19:00

Combo Zbyška Brzusky   SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben / 50 Kč
čt

31.7.
20:00

Boris Jam Band Combination JAZZ

Jazzový koncert kapely BBC, jehož součástí bude i jam session s mladými ostravskými muzikanty
po

4.8.
20.00

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / vyprodáno

čt

14.8.
19:00

Combo Zbyška Brzusky  
 SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben / 50 Kč
čt

21.8.
20:00

El Rey + Michal Žáček 
Mario Šeparovič – kytara, zpěv, Jan Kavka – klávesy, Michal Wierzgon – bicí, 
Marek Zeman – basa, zpěv / 100 Kč

čt

28.8.
20:00

Boris Jam Band Combination JAZZ

Jazzový koncert kapely BBC, jehož součástí bude i jam session s mladými ostravskými muzikanty

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

út

1
17:00 Všiváci / CZ 2014, 98 min.
19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.

st

2 14:30 Svatba mezi citrony / Den skaldede frisør, DK/SE/IT/FR 2012, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Knězovy děti / Svecenikova djeca, HR/RS 2013, 96 min.
19:30 Cesta ven / CZ 2014, 103 min.

čt

3 17:00 Eugéniové / CZ/SK 2013, 76 min.
19:30 2001: Vesmírná odysea / 2001: Space Odysey, GB/US 1968, 149 min.

pá

4 17:00 Trabantem až na konec světa / CZ 2014, 98 min.
19:30 Na hraně zítřka / Edge of Tomorow, US 2014, 114 min.

so

5 17:00 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco, FR/US/BE/IT 2014, 103 min.
19:30 Velký Gatsby / The Great Gatsby, AU/US 2013, 142 min.

ne

6 17:00 Cizí oběd / Dabba, IN/FR/DE/US 2013, 104 min.
19:30 Ranhojič / The Physician, DE 2013, 150 min.

po

7 17:00 Ona / Her, US 2013, 126 min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

út

8 17:00 Jasmíniny slzy / Blue Jasmine, US 2013, 98 min.
19:30 Na hraně zítřka / Edge of Tomorow, US 2014, 114 min.

st

9 14:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min. KINO SENIOR

17:00 Knězovy děti / Svecenikova djeca, HR/RS 2013, 96 min.
19:30 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.

čt

10 17:00 Cesta ven / CZ 2014, 103 min.
19:30 Joe / US 2013, 117 min.

pá

11 17:00 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive, US/DE/GB/FR/CY 2013, 123 min.
19:30 Rivalové / Rush, US 2013, 123 min.

so

12 17:00 Na hraně zítřka / Edge of Tomorow, US 2014, 114 min.
19:30 Love song / Begin Again, US 2013, 104 min.

ne

13 17:00 Mikulášovy patálie na prázdninách / Les vacances du Petit Nicolas, FR 2014
19:30 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco, FR/US/BE/IT 2014, 103 min.

po

14 17:00 Prodloužený víkend / Labor Day, US 2013, 111 min.
19:30 Joe / US 2013, 117 min.

út

15 17:00 Nejvyšší nabídka / La Migliore o� erta, IT 2013, 124 min.
19:30 Love song / Begin Again, US 2013, 104 min.

st

16 15:00 Cesta ven / CZ 2014, 103 min. KINO SENIOR

17:00 Mikulášovy patálie na prázdninách / Les vacances du Petit Nicolas, FR 2014
19:30 Cena Jindřicha Chalupeckého 

čt 

17 17:00 Magický hlas rebelky / CZ 2014, 75 min.
19:30 Ida / PL/DK 2013, 80 min.

pá 

18 17:00 Love song / Begin Again, US 2013, 104 min.
19:30 Úsvit planety opic / Dawn of the Planet of the Apes, US 2014, 130 min.

so

19 17:00 Před půlnocí / Before Midnight, US 2013, 108 min.
19:30 Úsvit planety opic / Dawn of the Planet of the Apes, US 2014, 130 min.

ne

20 17:00 Jasmíniny slzy / Blue Jasmine, US 2013, 98 min.
19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.

po

21 17:00 Blízko od sebe / August: Osage County, US 2013, 121 min.
19:30 Magický hlas rebelky / CZ 2014, 75 min.

út

22 17:00 Ida / PL/DK 2013, 80 min.
19:30 Úsvit planety opic / Dawn of the Planet of the Apes, US 2014, 130 min.

st 

23 15:00 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco, FR/US/BE/IT 2014, 103 min.  KINO SENIOR

17:00 Joe / US 2013, 117 min.
19:30 Melancholia / DK/SE/FR/DE 2011, 130 min.

čt

24 17:00 Ida / PL/DK 2013, 80 min.
19:30 Díra u Hanušovic / CZ 2014, 102 min.

pá

25 17:00 Nymfomanka, část I. / Nymph()maniac, DK/DE/FR/BE/GB 2013, 122 min.
19:30 Nymfomanka, část II. / Nymph()maniac, DK/DE/FR/BE/GB 2014, 123 min.

so

26 17:00 Love song / Begin Again, US 2013, 104 min.
19:30 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.

ne

27 17:00 Díra u Hanušovic / CZ 2014, 102 min.
19:30 Půlnoc v Paříži / Midnight in Paris, US/ES 2011, 90 min.

so

16 19:00 Parádně pokecal / CZ 2014 / za účasti delegace � lmařů
ne

17 17:00 Philomena / GB/US/FR 2013, 98 min.
19:30 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014

po

18 17:00 Díra u Hanušovic / CZ 2014, 102 min.
19:30 Ranhojič / The Physician, DE 2013, 150 min.

út

19 17:00 Lea a Darija / Lea i Darija, HR 2011, 101 min.
19:30 Parádně pokecal / CZ 2014

st

20 15:00 Magický hlas rebelky / CZ 2014, 75 min. KINO SENIOR

17:00 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014
19:30 Hráč / Lošėjas, LT/LV 2013, 110 min.

čt

21 17:00 Ida / PL/DK 2013, 80 min.
19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min.

pá

22 17:00 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.
19:30 Život Adele / La Vie d‘Adèle, FR/BG/ES 2013, 180 min.

so

23 17:00 Parádně pokecal / CZ 2014
19:30 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014

ne

24 17:00 Lea a Darija / Lea i Darija, HR 2011, 101 min.
19:30 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco, FR/US/BE/IT 2014, 103 min.

po

25 17:00 Hráč / Lošėjas, LT/LV 2013, 110 min.
19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.

út

26 17:00 Trabantem až na konec světa / CZ 2014, 98 min.
19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min.

st

27 15:00 Grace, kněžna monacká / Grace of Monaco, FR/US/BE/IT 2014, 103 min. KINO SENIOR

17:00 Knězovy děti / Svecenikova djeca, HR/RS 2013, 96 min.
19:30 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014

čt

28 17:00 Díra u Hanušovic / CZ 2014, 102 min.
19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min.

pá

29 17:00 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014
19:30 Na hraně zítřka / Edge of Tomorow, US 2014, 114 min.

so

30 17:00 Tři bratři / CZ/DK 2014, 86 min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

ne

31 17:00 Tři bratři / CZ/DK 2014, 86 min.
19:30 Kouzlo měsíčního svitu / Magic in the Moonlight, US 2014

3. 7 – 2. 8. 2014 Měsíc autorského čtení
Středoevropský literární festival – Brno/Košice/Ostrava/Wroclaw
S podporou statutárního města Ostravy / Čestný host: Skotsko 

čt

3.7.
19:00 Kirstin Innes
20:30 Tomáš Zmeškal

pá

4.7.
19:00 Alan Bissett
20:30 Stanislav Rakús

so

5.7.
19:00 Sue Glover
20:30 Ján Púček

ne

6.7.
19:00 Douglas Dunn
20:30 Kateřina Rudčenková

po

7.7.
19:00 Peter Arnott
20:30 Vratislav Brabenec

út

8.7.
19:00 Ron Butlin
20:30 Milan Uhde

st

9.7.
19:00 Morna Young
20:30 Tomáš Varga

čt

10.7.
19:00 Ian Brown
20:30 Silvester Lavrík

pá

11.7.
19:00 Richard Price
20:30 Miloš Urban

so

12.7.
19:00 Nick Brooks
20:30 Jiří Padevět

ne

13.7.
19:00 Liz Lochead
20:30 Petr Váša

po

14.7.
19:00 Nicola McCartney
20:30 Světlana Žuchová

út

15.7.
19:00 Zoe Strachan
20:30 Ondrej Štefánik

st

16.7.
19:00 W.N. Herbert
20:30 Zuzana Cigánová

čt 

17.7.
19:00 Graham Masterton
20:30 Viki Shock

pá 

18.7.
19:00 KS Morgan McKean
20:30 Ivan Binar

so

19.7.
19:00 Linda Cracknell
20:30 Jan Němec

ne

20.7.
19:00 Doug Johnstone
20:30 Ivana Myšková

po

21.7.
19.00 Matthew Fitt
20:30 Karel Škrabal

út

22.7.
19:00 Jo Cli� ord
20:30 Dora Kaprálová

st 

23.7.
19.00 James Sutherland-Smith 
20.30 Petr Hruška

čt

24.7.
19:00 Peter May
20:30 Martin Reiner

pá

25.7.
19:00 David Kinloch
20:30 Michal Hvorecký

so

26.7.
19:00 Gerda Stevenson
20:30 Petra Hůlová

ne

27.7.
19:00 Aonghas MacNeacail
20:30 Magdaléna Platzová

po

28.7.
19:00 Val McDermid
20.30 Ivan Štrpka

út

29.7.
19:00 Ewan Morrison
20:30 J. H. Krchovský

st

30.7.
19:00 Chris Hannan
20:30 Marek Vadas

čt

31.7.
19:00 Theresa Breslin
20:30 Jana Juráňová

pá

1.8.
19:00 David Wishart
20:30 Monika Kompaníková

so

2.8. 19:00 William Letford
20:30 Peter Pišťanek

ne

24.8.
14:00–18:00

Šuba Duba Band  KOMENSKÉHO SADY

Promenádní koncert multižánrového bandu z Frýdku-Místku. 
Pořádáme za � nanční podpory Statutárního města Ostravy

25.–30.
denně

od 20:00

Filmové léto s Kinematografem  JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ

Tradiční promítání letního kina na náměstí pořádáme díky podpoře Statutárního města Ostrava
st

27.8.
9:00

Lašsko a Podbeskydí VÝLET

Celodenní výlet po stopách Leoše Janáčka i Františka Palackého. Od Štramberka přes Hukvaldy až do dědiny 
valašských vojvodů, Kozlovic. Akce v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách. Zájezd je přednost-
ně určen seniorům a podpořen grantem Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

ne

31.8.
15:00

Jdeme za vámi!   DIVADLO

O�  program tradičního zahájení ostravské divadelní sezóny. Vystoupí ODVAZ - divadlo improvizace 
a další! Akci pořádá Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Divadlem Petra Bezruče, Komorní 
scénou Aréna a Divadlem loutek Ostrava

8/2014

7/2014

28.7.–15.8. Minikino prázdniny – kino nepromítá
Náhradou bude série venkovních projekcí. Více info na facebooku a webu kina.

IRENA JŮZOVÁ 21. 8. – 3. 10. 2014
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 21. 8. v 17.00

Letní kino v Ostravě
Série venkovních fi lmových představení, 
které si pro vás připravilo Minikino. 
Více informací na www.minikino.cz

Začátky projekcí vždy ve 21:30
Jednotné vstupné 40 Kč

Kino Fifejdy – ul. Generála Píky 13A, 
dvůr základní školy: 
14.–19. července a 25.–30. srpna

Kino před kinem – Minikino, 
ul. Kostelní: 1., 2., 8., 9., 15. srpna

Kino u řeky – průsečík ul. Matiční 
a Havlíčkova nábřeží 
(terasa nad řekou): 
30. čevence, 6. a 13. srpna

ZŘIZOVATEL: PARTNEŘI:

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

cent r um ku l tur y  a  vzdě láván í
M o r a v s k á  O s t r a v a ,  p ř í s p ě v k o v á  o r g a n i z a c e0 7 – 0 8 / 2 0 1 4
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