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POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...

Vycházky Pod 
kloboukem

Městský obvod prostřednictvím Cen-
tra kultury a vzdělávání Moravská Os-
trava a  Přívoz nabízí v  rámci oživení 
centra komentované vycházky s  prů-
vodkyní Lenkou Kocierzovou. Při té 
říjnové si účastníci už podruhé připo-
menou ulici 28. října, tentokrát se budou 
vracet do sto let staré historie. Blaník, 
hadí hlava, režné zdivo i barevný pod-
chod a fontány, moderní, ale i téměř sto-
leté budovy, hřbitovy i kolonie, sochy 
i kašny. To vše lze zahlédnout na této 
zdánlivě nezajímavé trase. Sraz v sobo-
tu 27. října v 15 hodin naproti Domu 
energetiky, křižovatka s Výstavní. Cena 
50 Kč. Více na www.ckv -ostrava.cz nebo 
tel. č.: 599 527 110.

Audiokniha
Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě vydá v říjnu již čtvrtou au-
dioknihu pro posluchače se zrakovým 
handicapem v rámci edice Regionální 
audioknihy. Tentokrát půjde o  Ces-
tu Ostravana do Ameriky Leta Páně 
1893 od Viléma Jičínského. Slavnostní 
křest audioknihy se uskuteční ve středu 
17. října ve 14 hodin v knihovně. Zde 
bude CD zároveň předáno zástupcům 
ostravských organizací pro zrakově 
handicapované občany. Edice Regio-

nální audioknihy vychází s podporou 
Moravskoslezského kraje.

Norbert Lichý jako 
vesnický farář

První premiérou nové divadelní sezony 
v ostravském Divadle Petra Bezruče je 
divadelní adaptace knihy kontroverzního 
básníka Jakuba Demla Zapomenuté svět-
lo. Slavná próza vypráví o dramatickém 
souboji, který musí svést věřící člověk, 
nahlodají  -li jeho víru (v Boha i v sebe 
sama) pochybnosti. Tento strhující po-

hled do lidského nitra nabízí velkou he-
reckou příležitost, kterou režisérka Janka 
Ryšánek Schmiedtová svěřila Norbertu 
Lichému. Dramatizaci knihy, kterou 
mohou diváci znát i díky stejnojmenné-
mu fi lmovému zpracování, připravil pro 
ostravskou scénu Jakub Nvota, režisér 
diváky i odbornou veřejností ceněné in-
scenace Spalovač mrtvol. Incenace byla 
v premiéře uvedena 21. září. Termíny říj-
nových a listopadových uvedení najdete 
na webu divadla www.bezruci.cz.

Festival 
ostravských 

knihoven
Již 2. ročník Festivalu ostravských 

knihoven, jednodenního zábavného pu-
tování po knihovnách v centru Ostravy 
a okolí za poznáním a zajímavým pro-
gramem, se uskuteční v úterý 2. října.

Letošními nováčky jsou knihovny Ná-
rodního památkového ústavu, územní-
ho odborného pracoviště v  Ostravě 
a Archivu města Ostravy. Kromě nich 
se festivalu zúčastní již tradičně Mo-
ravskoslezská vědecká knihovna v Os-
travě, Knihovna města Ostravy, Uni-
verzitní knihovna Ostravské univerzity, 
knihovna Galerie výtvarného umění, 
knihovna a studovna Ekonomické fa-
kulty VŠB -TU a knihovna Ostravského 
muzea. Každá z knihoven si nachysta-
la zajímavý program, který najdete na 

webových stránkách www.festivalost-
ravskychknihoven.cz.

Filmový festival
Již 5. října bude na tradičním místě, 

tedy v  Domě kultury města Ostravy, 
zahájen XVI. mezinárodního festivalu 
outdoorových fi lmů skupiny ČEZ 2018. 
Festival pak pokračuje v kině Luna, kam 
se přesune 15. října. Poslední ostravskou 
zastávkou bude od 15. listopadu další 
tradiční místo, kino Retrostar v Polance. 
Dům kultury města Ostravy uvede jako 
jediné místo v České republice i na Slo-
vensku všechny letošní festivalové fi lmy! 
Více na http://www.outdoorfi lms.cz/.

Nové Lauby
Od října 2017 do června 2018 probíhal 

v  Ostravě, v  místech původních Laubů, 
mezi ulicemi Velkou a Muzejní, zjišťova-
cí archeologický výzkum. Jeho cílem bylo 
zdokumentovat a stavebně-historicky vy-
hodnotit sklepy, které se nacházely pod po-

vrchem dnešního parkoviště. Prozkoumány 
byly nejen pozůstatky kamenných a cihel-
ných sklepů, ale také archeologické terény, 
jež se dochovaly pod nepodsklepenými 
částmi domů. Chcete  -li se dozvědět více, 
přijďte si vyslechnout 2. října v 17 hodin 
přednášku archeologického pracoviště os-
travského Národního památkového ústavu.

Čokofest 2018
Ve dnech 2. až 14. listopadu se Čer-

nou loukou v Ostravě bude linout vůně 
čokolády. Nejrůznější druhy této slad-
ké pochoutky budou moci návštěvní-
ci ochutnávat tři dny v  rámci Čoko-
festu 2018. Více informací na tel. č. : 
776 290 550.

Experiment 
pokračuje

PLATO se rozrůstá o další dvě rozměr-
ná funkční zázemí, která na objednáv-
ku městské galerie pro prostor bývalého 
Bauhausu vytvářejí umělci. V polovině 
září otevřela galerie autorskou šatnu 
podle návrhu Kláry Hosnedlové a první 
prezentační místo (displej) Belgičana 
Wesleyho Meurise. V roli dekorativně-
-konceptuálního prvku se ocitly obrazy 
a textilie z majetku statutárního města 
Ostravy. Už od dubna může návštěvník 
galerie postupně sledovat neobvyklý ex-
periment, a to zrod nové instituce.

autor jakub deml
režie janka ryšánek schmiedtová

v hlavní roli norbert lichý  

premiéra 21. září 2018
v divadle petra bezruče

zapomenuté 
světlo



Kino Art
1. 10. v 15 hod. pro seniory Chata na prodej 
1.–3. 10. v 17 a 19.30 hod. Děsivé dědictví
4. 10. ve 14.30 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Do-
mestik 
5. 10. v 17 a 19.30 hod. Hitler versus Picasso
6.–16. 10. XVI. mezinárodní festival outdoorových fi l-
mů 2018 
17. 10. v 16.45 a 19.30 hod. Toman 
18. 10. ve 14 hod. pro seniory Toman 
19.–21. 10. v 17 a 19.30 hod. Zrodila se hvězda 
22. 10. ve 14.30 pro seniory Zrodila se hvězda
22.–24. 10. v 17 a 19.30 hod. Ticho před bouří  
25. 10. v 15 hod. pro seniory, v 17 hod. KND Odborný do-
hled nad výkladem snu  
29.–31. 10. v 17 a 19.30 hod. Když draka bolí hlava
29. 10. v 15 hodin pro seniory Když draka bolí hlava  
26.–28. 10. v 17 a 19.30 hod. Johnny English znovu za-
sahuje 

Koncerty a divadelní představení v DKMO
3. 10. v 19 hod. Miroslav Kořínek, Jan Jiráň: Carmen Y 
Carmen
5. 10. v 17 hod. slavnostní zahájení XVI. ročníku Mezi-
národního festivalu outdoorových fi lmů
5. 10. v 18 hod. Ivo Dvořák: Svaťa Božák – Race Across 
America, vernisáž výstavy
6. 10. v 18.45 hod. G. Verdi: Aida, přímý přenos z Metro-
politní opery v New Yorku  
7. 10. v 16 hod. Čert a Káča
9. 10. v  19 hod. Partik Hartl: Líbánky na Jadranu, ozvěny 
Metropolitního léta hereckých osobností
11. 10. v 19 hod. Vlasta Redl 
15. 10. v 19 hod. Galakoncert La Gioia
20. 10. v 18.45 hod. C. Saint-Saëns: Samson a Dalila, pří-
mý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 
21. 10. v 10 hod. Halloweenský ples s Drákulou
21. 10. v 19 hod. Ariel Dorfman: Smrt a dívka, 1. hra DP 
18/19, skupina A
22. 10. v 19 hod. Torben Betts: Kočka v oreganu
23. 10. v 19 hod. Ilona Csáková
25. 10. v 19 hod. Poutníci
25. 10. v 19 hod. Egypt
27. 10. v 18.45 hod. G. Puccini: Děvče ze Západu, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku  
28. 10. v 19 hod. Neil Simon: Vězeň na Druhé Avenue, 
1. hra DP 18/19, skupina B
29. 10. v 19 hod. Dívčí válka 
30. 10. v 19 hod. Karel Plíhal

Výstavy v DKMO 
5.–30. 10. Ivo Dvořák: Svaťa Božák – Race across Ame-
rica, výstava fotografi í k  XVI. ročníku Mezinárodního 
festivalu outdoorových fi lmů, vernisáž: 5. 10. v 17 hodin, 
vestibul
4.–30. 10. Zuzana Havelková: Toulky krajinou, výstava 
obrazů, vernisáž 4. 10. v 17.30 hodin, Galerie Gaudeamus

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 9. 12.  Ostrava 1918-1938

Ve čtvrtek 18. října se v Národním 
památkovém ústavu v  Ostravě usku-
teční slavnostní vernisáž výstavy Nová 
architektura mezi centry a periferiemi 
aneb Architektura první Českoslo-
venské republiky na pomezí Moravy 
a Slezska kurátora Martina Strakoše.

Expozice představuje prostřednictvím 
plánů, dobových fotografi í a také ně-
kolika modelů nejvýraznější díla, která 
vznikla v  letech 1918 až 1938 v  oblasti 
sakrálních staveb, radnic, administrativ-

ních paláců, bytové výstavby, kulturních, 
sportovních i školských budov, urbanis-
mu a industriální architektury pod zor-
ným úhlem vývoje jednotlivých archi-
tektonických typů. Zároveň věnuje po-
zornost tvorbě architektů spojených tr-
vale s kulturními centry (Leopold Bauer, 
Vladimír Fischer, Marie Frommerová, 
Josef Gočár, Vlastislav Hofman, Bohu-
mil Hübschmann, Leo Kammel, Anton 
Köstler, Miloš Laml, František Vahala 
a další), soustavně působících v regi-
onu (Eduard David, Karel Gottwald, 
František Kolář a Jan Rubý, Ernst Kor-
ner, Karel Kotas, Otto Reichner, Oskar 
Wittek a další), případně absolvujících 
v  té době studium a zahajujících inten-
zivní tvůrčí kariéru (Lubomír a Čest-
mír Šlapetové). Prezentace se zaměřuje 
na stavby z  Moravské Ostravy, Slezské 
Ostravy, Opavy, Krnova, Nového Ji-
čína, ale i z  nově formovaného města 
Českého Těšína. Cílem je prezentovat 
kvalitní architektonická díla regionu, 
z nichž mnohá zůstávají mimo širší 
povědomí. Výstava akcentuje úspěchy 
a hodnoty zdejší architektonické 
kultury té doby a neskrývá ani její limity.   

VÝSTAVA

Janáčkova fi lharmonie Ostrava při-
pravila na sklonku října, ve dnech 
25.–28. října, zcela mimořádnou akci. 
Tou je čtyřdenní víkendový festi-
val Hudební maraton Leoše Janáčka, 
který vzdává hold jednomu z  největ-
ších českých skladatelů u příležitosti 
90. výročí jeho úmrtí. A nejen to. Dů-
stojně se chystají organizátoři marato-
nu oslavit i 100. výročí vzniku republi-
ky, a to v rámci závěrečného festivalo-
vého koncertu. „Kde jinde můžete sly-
šet skoro 40 skladeb jednoho skladatele 
na 17 koncertech během čtyř dní, navíc 
v hvězdném obsazení,“ říká Jan Žemla, 
ředitel Janáčkovy fi lharmonie Ostrava, 
a dodává: „Jedná se o patrně první akci 
svého druhu v České republice, pro je-
jíž formát jsme našli inspiraci v zahra-
ničí.“ Na diváky čeká reprezentativní 
průřez skladatelovy tvorby klavírní 
a komorní, dále písňové i sborové cyk-
ly včetně orchestrálních kompozic. 
Z pestré nabídky maratonu se po-
sluchači mohou těšit na vystoupení 
klavíristů Martina Kasíka, Lukáše Von-
dráčka, Ivo Kahánka či Jana Bartoše. 
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DIVADLO

KONCERT

Hudební maraton Leoše Janáčka
NDM: nové divadlo a úspěšná 

muzikálová premiéra

Hudební příběhy a koncert

PLATO, KANCELÁŘ PRO UMĚNÍ
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), 702 00 Ostrava, + 420 
702 206 099, 
info@plato-ostrava.cz, www.plato-ostrava.cz 

Výstavy
Dočasné struktury 1 (knihovna, bistro, prodejna, dekor)
Dočasné struktury 2 (zahrada)
Dočasné struktury 3 (šatna, displej, dekor).
Program
3. 10. v 17 hod. Jiří Přibáň: Umění spravedlnosti
4. 10. v 19 hod. Sound-Light-Space Organisms / Ensem-
ble Mosaik, koncert
5. 10. v 17 hod. Jak napsat žádost o grant na město?, 
workshop, rezervace: info@plato-ostrava.cz
7. 10. v 10 hod. Sorela: Jak se tvořilo za socíku, workshop, 
10. 10., v 18 hod. Daniela & Linda Dostálkovy: Selected 
works 2015–2018, prezentace
11. 10. Konzultace s Danielou & Lindou Dostálkovými
20. 10. v 10 hod. Gesamtkunstwerk terrible!
21. 10. v 10 hod. Na mne se dívej!, workshop
27. 10. ve 20 hod. Rádio Eden_ova, koncert
31. 10.  v 18 hod. Agnieszka Wiśniewska: Kultura ve svět-
le politických změn, přednáška
Každý čtvrtek od 15 do16 hod. Experimentální fyzika pro 
nejmenší, kroužek pro děti 5–10 let, rezervace nutná

Kino, divadlo, přednášky, výstavy a besedy
DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 596 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

Pořádáte kulturní či jinou akci v obvodu 
Moravská Ostrava a přívoz? 

Dejte nám o ni vědět. 
Pište na adresu: 

zpravodaj.centrum@seznam.cz. 

Národní divadlo moravskoslezské 
vstoupilo v září do jubilejní – sté – se-
zony. „Otevřeli jsme novou komorní 
scénu s  názvem Divadlo 12, kterou 
jsme vybudovali v  komplexu rekon-
struovaného Divadla Jiřího Myrona. 
Divadlo nabízí zatím komorní činoher-
ní inscenace, ale postupně tam máme 
v plánu uvádět i malé opery, muzikály 
či baletní díla,“ netají radost ředitel di-
vadla Jiří Nekvasil.

V Divadle Jiřího Myrona se odehrála 
také vůbec první letošní premiéra. Mu-
zikál Kočky Andrewa Lloyda Webbera 
je pátým dílem slavného skladatele, 
které NDM zařadilo do repertoáru. A 
zároveň splňuje jasné zadání pro stou 
sezonu: Je to dílo, které se na prknech 
NDM ještě nikdy neobjevilo.  

V říjnu se diváci mohou těšit na dvě 
novinky. Premiéru Janáčkovy opery 
Osud, kterou se svým týmem připravu-
je Jiří Nekvasil. Premiéra bude 18. října 
v Divadle Antonína Dvořáka. Osud je 
poslední z Janáčkových oper, které ješ-
tě NDM nikdy nemělo na repertoáru.  
Janáček nastínil děj v jednoduché pró-
ze, a poslal text ke zveršování Fedoře 
Bartošové, která byla přítelkyní jeho 
zesnulé dcery Olgy. Janáček marně 
usiloval o provedení opery už po jejím 
zkomponování v  letech 1906 a 1907, 

Ostravská rodačka, rozhlasová a te-
levizní moderátorka a koncertní pěv-
kyně-sopranistka Martina Kociánová 
se ujme role moderátorky prvního 
z  koncertů cyklu Janáčkovy fi lharmo-
nie nazvaného Láska na první poslech. 
Ten je na programu 4. října v  Domě 
kultury města Ostravy pod názvem 
Hudební příběhy. Během večera zazní 
části známých skladeb, v  nichž autoři 
hudebními prostředky „vyprávějí“ pří-
běhy nebo popisují nejrůznější situace 
či postavy a jejich osudy. Zazní např. 
Smetanova Vltava, Dvořákova Poled-
nice nebo Berliozův Sabat čarodějnic. 
Kromě Martiny Kociánové vystoupí 
ještě italský klavírista Maurizio Baglini, 
v  jehož podání posluchači vyslechnou 
Lisztův Tanec mrtvých. 

Během koncertu 8. října od 19 ho-
din v Domě kultury města Ostravy pak 
přednese opavský rodák Lukáš Vond-
ráček, laureát bruselské klavírní sou-
těže královny Alžběty (2016), efektní 
Schumannovy Fantastické kusy. A při-
zve na pódium v Německu žijícího pe-
trohradského rodáka Alexeje Stadlera. 
Společně představí dvě velkoryse kon-
cipovaná díla pro violoncello a  klavír. 

Brahms psal svoji Druhou sonátu pro 
Roberta Hausmanna, který o  více než 
dvacet let dříve úspěšně uvedl i  První 
sonátu. O velkých plánech svědčí i ital-
ské přívlastky v  názvech vět:  vivace, 
aff ettuoso, passionato a molto.

Vstupenky v  ceně od 160 Kč může-
te zakoupit v prodejním místě JFO tzv. 
Janáček pointu ve vstupním prostoru 
Domu kultury města Ostravy nebo 
v pobočkách Ostravského informační-
ho servisu. Více nejen o tomto koncer-
tu se dočtete na www.jfo.cz

Výstavy
do 31. 12. František Jureček – Alois Sprušil:  Nová gale-
rie v nové republice, stálá expozice
do 6. 1. 2019 Břetislav Bartoš: Černá země, výstava jed-
noho díla ze sbírek GVUO, dílo vybrala kurátorka Renata 
Skřebská
do 6. 1. 2019 Černá země? Mýtus a realita
Kulturní programy
2. 10. od 9 hod. Festival ostravských knihoven
3. a 24. 10. v 16 hod. Svět za obrazy, tvůrčí dílna pro se-
niory, nutná rezervace předem
5. 10. od 14 hod. Rostlinný bazar
10.  10. v 16 hod. Muzikoterapie, nutná rezervace
9. 10. v 16.30 hod. Černá země? Mýtus a realita, komen-
tovaná prohlídka výstavy, vstup s platnou vstupenkou
13. 10. ve 13 hod. Vůně prosperity – umění a architek-
tura rodícího se velkoměsta 1918–1938, komentovaná 
prohlídka výstavy, rezervace nutná
16. 10. v 16.30 hod. Ženy Zikmunda Lucemburského, 
přednáška Marka Zágory 
17. 10. v 17 hod. Literární čtvrtky: ProtimluvFest 2018,  
host Krisztina Tóthová 
18. 10. v 19 hod. Palacký & Simonis, koncert
30. 10. od 8 hod.  Podzimní tvořivá dílna pro děti od 
7 do12 let, nutná rezervace
31. 10. v 16.30 hod. Ostrava za první republiky aneb 
Představ si, miláčku, že už zprovoznili to nové krema-
torium. Hodně se o tom mluví

28. 10. – 11. 11. Polské dny v Ostravě, více informací na 
www.polske-dny.cz 
28. 10. ve 14.30  hod. Polské stopy v ostravské historii, 
most Miloše Sýkory, komentovaná vycházka 
29. 10. ve 14 hod. Nezávislé, vernisáž výstavy
29. 10. v 17 hod. Spojené státy lásky, Minikino 
29. 10. v 19 hod. Česko-polské ovzduší aneb Dýcháme 
společné, debata, Centrum PANT
30. 10. v 17 hod. Jabuk Byrzek: Fotografi e dírkovou me-
todou, vernisáž, Komorní scéna Aréna
30. 10. v 19.30 hod. Nejlepší, Minikino 

Centrum PANT
Čs. legií 22, 702 00 Ostrava

e-mail: info@pant.cz, www.centrum-pant.eu

Nebude chybět ani Moravská lidová 
poezie v písních s Kateřinou Kněžíko-
vou. 

Maraton Janáčkovy hudby zavede 
jeho obdivovatele i k neznámým mis-
trovým duchovním skladbám na jeho 
rodné Hukvaldy, kde bude připraven 
koncert ansámblu Musica Florea. Na 
své si přijdou i fanoušci Ivy Bittové, 
kteří se mohou těšit na její vystoupení 
s Moravskou lidovou poezií a s Mucha 

Quartetem třetí festivalový den v ost-
ravském Cooltouru. Součástí maratonu 
bude i provedení opery Osud v Divadle 
Antonína Dvořáka. Tečku za čtyřden-
ním festivalem učiní závěrečný koncert 
v den 100. výročí samostatného Čes-
koslovenska, 28. října ve 20 hodin, na 
němž zazní Janáčkovy skladby Taras 
Bulba a Sinfonietta v podání Janáčkovy 
fi lharmonie Ostrava. 

www.janacek2018.cz

Lukáš Vondráček
Foto: Archiv JFO

Muzikál Kočky už ve světě vidělo na 
67 milionů lidí. Ostravské publikum 
jej přijalo s  nadšením. Na snímku celá 
company souboru operata/muzikál 
NDM. Dril, dril a dril, tak vypada-
ly zkoušky muzikálu.   
                Foto: Martin Popelář

www.ndm.cz

ale byla uvedena až po skladatelově 
smrti, a to nejprve v  rozhlase a poté 
až v  roce 1958 scénicky v  brněnském 
divadle. Osud v podání operního sou-
boru NDM bude také 27. října součástí 
janáčkovského koncertního maratonu 
v  rámci celoročního projektu Janáček 
2018. 

25. října uvede činohra NDM v  Di-
vadle Jiřího Myrona v premiéře drama-
tizaci klasického realistického románu 
bratří Mrštíků Rok na vsi. Pojetí Voj-
těcha Štěpánka koresponduje s  jeho 
zadáním pro činohru: velké herecké 
příležitosti a nadčasové pojetí všech 
inscenací. 

Nová architektura mezi centry 
a periferiemi

Vladimír Fischer – František Kolář – Jan 
Rubý, Nová radnice v Moravské Ostravě, 
1923-1930. 
Foto: Archiv města Ostravy, sbírka foto-

grafi í a pohlednic, sign. V-94-3/1
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Klimáčkův Komiks bude první premiérou sezony

Literární osobnosti (Moravské) Ostravy – 
Marek Pražák

MÍSTO S HISTORIÍ

Legendární americký bluesman Otis 
Taylor v písni Resurrection blues zpívá: 
We all got to die / But some people / 
Some people / Some people got to suf-
fer before they die. Ve volném překladu: 
Všichni jednou zemřeme / Ale někteří 
lidé / někteří lidé / někteří lidé musí 
trpět ještě před tím, než zemřou. Marek 
Pražák (1964, Ostrava) je uměleckou 
osobností mnoha tváří – je nápaditým 
performerem, jehož akce nepostrádají 
úzkostnou a zároveň humornou refl e-
xi světa, je stejně tak vynikajícím so-
chařem jako písničkářem a básníkem. 
Základem jeho tvorby je ono propojení 
refl exe takřka nesnesitelného okolního 
světa a zároveň specifi cký humor, kte-
rým tato těžká témata zpracovává. Stojí 
tedy jednou nohou na straně kafk ov-
ského existencialismu, jehož základ-
ní dominantou je právě střet tíživosti 
a absurdního humoru. Zároveň je tato 
technika šíleného groteskna historicky 
součástí expresionistické poetiky – Pra-
žákovy výtvarné práce jsou svou barev-
ností, hýřivostí a zběsilou fi gurativností 
založeny na expresivním vidění světa. 
Proč Marka Pražáka takto dlouze před-
stavuji? Jeho jediná ofi ciálně vydaná 
kniha Relace rádia hitů (Langův dům, 
2002) je totiž souhrnem Pražákovy li-
terární i výtvarné práce. Motivy jeho 
básní jsou často na jedné straně až příliš 
konkrétní bezvýchodné situace ze všed-

ního života, zatímco na druhé straně ov-
šem taktéž v básních vykresluje surrea-
listicko-existenciální fantasmagorie ve 
spojení s tímto všedním životem. Tyto 
obrazy jsou v obou případech mnohdy 
až drásavě tělesné. Každou jednotlivou 
báseň pak doprovází ilustrace – každý 
básnický text je tak jedinečným objek-
tem, který funguje v symbióze s vý-
tvarným doprovodem, a čtenář tak má 
jedinečnou příležitost spatřit vynikající 
spojení básníka-malíře. Nejenom ve své 
básnické tvorbě, ale také v té písničkář-
ské Pražák ohmatává jak formálně, tak 
obsahově žánr blues. Naplňuje a aktua-
lizuje ho nejenom svou výše popsanou 
expresivností, ale nakonec ponechává 
základní téma blues – a tím je refl exe, 
kriticky zkoumavá a zároveň nesmírná 
osobní konfese vzhledem k naší tísnivé 
existenci na světě. Jan Balabán v po-
vídce Sémantická pole napsal: „Blues, 
jedině blues. To je to, co postavíš mezi 
sebe a svoji smrt. Není žádná naděje, 
na tvé situaci se nic nezlepší, jenom 
o ní zpíváš a to znamená, že ještě žiješ.“ 
Vším tím spojením, odvahou dotýkat 
se drásavých témat a svým způsobem 
se jim i vysmívat a neustále zjišťovat, 
jestli ještě žijeme, je Marek Pražák 
v Ostravě – snad po boku Ivana Motýla 
– jedinečný.

Roman Polách, 
regionální oddělení KMO

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pro dospělé:
do 30. 10. Barevné léto, výstava výtvarných prací klientů 
centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek
2. 10. od 17 hod. Poetický večer s Alešem Nitrou – 100 let 
od vzniku ČSR
10. 10. od 16 hod. Pěšky nebo za vozem Přívozem, ko-
mentovaná vycházka Přívozem s Lenkou Kocierzovou
Oddělení pro děti a mládež: 
od 1. 10. do 5. 10. během půjčování: Klíny do hlavy, celo-
týdenní výtvarně-vzdělávací workshop zaměřený na vývoj 
písma a písemnictví; v rámci projektu Spolkla mě knihovna, 
s fi nanční podporou ÚMOb MOaP
11. 10. od 14.15 hod. Čtyřnozí miláčci, exkurze do psího 
útulku v Ostravě-Třebovicích, na akci je nutné se v knihov-
ně předem přihlásit
18. 10. během půjčování: Deskovky, odpoledne plné zá-
bavy při hraní deskových a stolních her
25. 10. od 14.30 hod. Na skok do minulosti, čtenářská díl-
na s využitím Albi tužek z edice Kouzelného čtení v rámci 
projektu Čtení nás baví, s fi nanční podporou ÚMOb MOaP

VĚDECKÁ KNIHOVNA
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel. č.: 596 118 881

do 13. 10. Kamarádi vystavují, autorská výstava fotografi í 
Jaroslavy Vaněčkové a Vladimíra Lipiny
do 31. 10. Osmičková výročí, knižní výstava.
2. 10. od 9 hod. Festival ostravských knihoven
5. 10.   od  17 hod. Ostravská noc vědců, přednášky,  
workshopy, exkurze do zázemí knihovny v  neobvyklém 
čase
10. 10. v 10 hod. Knihovnická K2, slavnostní vyhodnocení 
knihovníka/knihovnice Moravskoslezského kraje 2018 
10. 10. v 16 hod. Vlastimil Vondruška: Oldřich z Chlumu, 
historický román a skutečnost, talk show 
17. 10. ve 14 hod. Cesta Ostravana do Ameriky Leta Páně 
1893, křest audioknihy.
27. 10. ve 14 hod. Odpoledne pro veřejnost, slavnostní 
předání zrekonstruované půjčovny čtenářům
27. 10. – 31. 12. Prvorepublikové knihovnictví, výstava 
o historii knihovnictví, vernisáž 27. 10. ve 14 hodin
30. 10. v 16 hod. Deskohraní, odpoledne s deskovými hrami

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 

tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfi ducia.com 

Po–Pá: 10–18 hod.

2. 10. v 18 hod. slavnostní odhalení opravených soch Jo-
gín a Sluneční brána, sraz v sadu Milady Horákové u sochy 
Jogín
3. 10. v 19 hod. Jiří Přibáň: Hledání dějin, moderovaná dis-
kuse s významným sociologem a právníkem 
5. 10. od 17 hod. Pohyb – zvuk – prostor, festival alterna-
tivní tvorby
9. 10. od 18 hod. Janáčkovský poetický atentát v Janáč-
kově ulici, sraz před Fiducií
11. 10. v 18 hod. Tomáš Zumr: Narcis, vernisáž výstavy ve 
Fotografi cké galerii Fiducia
14. 10. v 10 hod. Horororyt, výtvarně-literární dílna pro 
všechny, kdo udrží rydlo v ruce a nebojí se černé barvy…
16. 10. v 18 hod. Guerillové okrášlení sadu Petra Bezruče, 
sraz přímo v sadu u tramvajové zastávky Důl Jindřich
18. a 19. 10. Protimluvfest ve Fiducii, autorská čtení, křty 
knih, diskuse o literatuře
18. 10. v 16 hod. Tereza a Juraj Horváthovi a Tereza Ří-
čanová, workshop pro děti a rodiče s ilustrátory a autory 
nakladatelství pro děti Baobab
19. 10. v 17 hod. večer nakladatelství Perplex 
20. 10. v 10 hod. Ostravský výlet z Radvanic do Michálko-
vic, sraz na Hranečníku
22. 10. v 19 hod. Crank Sturgeon, If, Bwana, Emerge, Säk-
kikangas, koncert ve Fotografi cké galerii Fiducia 
23. 10. v  18 hod. Rostislav Švácha a Taťána Petrasová: 
Dějiny umění v českých zemích, přednáška a představení 
knihy 
25. 10. v 18 hod. Nový stát na mapě Evropy, 100. výročí 
vzniku samostatného Československa v komponovaném 
pořadu věnovaném osmičkovým výročím
do 1. 11. Andrea Lédlová: Co tě nesežere, to tě nesežere, 
výstava v Galerii Dole 

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy
28. října 2, 702 00 Ostrava
www.kmo.cz, tel. č.: 599 522 521

Výstavy:
do 27. 10. výstava obrazů a kreseb ostravské výtvarnice 
Ludmily Janech Sojkové ve společenském sále 
od 2. 10. do 30. 11. Poetry From The Edge, výstava foto-
grafi í Pavla Pětroše a Wojtka Mszycy v Galerii v pasáži
Společenský sál:
1. 10. v 16 hod. Hornictví a obraz Ostravy v  regionální 
literatuře, přednáška Romana Polácha
2. 10. od 9 hod. Festival ostravských knihoven
3. 10. v 15 hod. slavnostní křest almanachu Paměť Ost-
ravy 2016–2018
3. 10. v 16 hod. Operní sirény na téma Hudební maraton 
Leoše Janáčka
9. 10. v 17 hod. Marek Jonák, přednáška o Západním po-
břeží USA
17. 10. v 17.30 hod. koncert Anny Kohoutkové a Mirosla-
va Houšky 
30. 10. v 17 hod. Marek Jonák, přednáška o Východním 
pobřeží USA

NOVÁ AKROPOLIS 
28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 

tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

9. 10. od 19 hod. Otázka svobody, přednáška
17. 10. v 19 hod. Filozofi e je věčná, úvodní přednáška kur-
zu fi lozofi e a psychologie Východu a Západu, kurz zahrnu-
je 13 přednášek jednou týdně, vždy ve středu od 19 do 21 
hod. a začíná 24. října
30. 10. od 19 hod. Génius Leonardo, přednáška s video-
projekcí
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.
cz/ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

KNIHCENTRUM.CZ
DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.CZ
Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava, 
tel. č.: 725 396 985, www.knihcentrum-ostrava.cz

2. 10. v 16 hod. Zdeněk Svěrák: Strážce nádrže 
3. 10. v 18 hod. Jiří Kráčalík: Drama před objektivem 
4. 10. v 18 hod. Anna Hanuš Kuchařová, přednáška s pro-
jekcí Big lines USA 2017
6. 10. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP: Podzimní dekorace 
10. 10. v 16 hod. Ladislav Špaček: Rokovy výlety do his-
torie 
11. 10. v 16 hod. Předpremiérová beseda NDM: Osud 
15. 10. v 16 hod. Předpremiérová beseda NDM: Rok na 
vsi 
16. 10. v  16 hod. Helena Vybíralová: Helenčino pečení 
Vánoční kouzlení
17. 10. v 16 hod. Tomáš Kosačík: Máme to rádi zdravě 
22. 10. v 16 hod. Bára Hrzánová: Vinnetou naší doby 
23. 10. v 16 hod. Abhejali Bernardová: Meditace, vernisáž 
24. 10. v 16 hod. Den předškoláka 
25. 10. v 16 hod. Barbora Šupíková, beseda o Itálii 
26. 10. v 16 hod. Hudební večer v DOMĚ KNIHY
30. 10. v 16 hod. Pavel Taussig: Jindřich Plachta 
31. 10. v 16 hod. Luděk Bukač: Moje hokejové století 

V CENTRU POZORNOSTI
Hudební výlety 2018Máma mele blbosti. Táta solí pra-

chy. Doktor píchá jehličky. Dcera točí 
péčko. Neschovávejte si léky pod jazyk 
a nezahrabávejte je do květináče. Co 
když ten fíkus jednou přesadí? To jsou 
ve zkratce základní motivy hry Komiks 
známého slovenského dramatika Vilia-
ma Klimáčka, jejíž inscenace se stane 
první premiérou sezony nazvané Rok 
rozkvetlých mandragor v Komorní scé-
ně Aréna. Čtyřnásobné Divadlo roku 
si pro tuto hru z roku 2003 přizvalo ke 
spolupráci mladého herce, dramatika 
a režiséra Tomáše Dianišku. Ten má 
za sebou řadu úspěchů a v  rámci Cen 
divadelní kritiky byl vyhlášen Talen-
tem roku 2017. Proslavil se hrami jako 
Mlčení bobříků či Googling and Fuc-
king. Hra Komiks nese podtitul Máte 
už svého psychiatra? a přináší několik 
příběhů, extrémních mikrodramat na-
sáklých černým humorem, absurditou 
a jevištní zkratkou. Ostatně, jako každý 
správný komiks. Agentura Dilia ke hře 
uvádí: „Každá ze  šesti mikrokomedií 
je stylově odlišná (je tu absurdní mi-
krodrama, erotická konverzačka, psy-

Pestrobarevný hudební podzim v Cooltouru

Šarmantně experimentální melan-
cholický dvojkoncert, dávka turbošan-
sonu, busker se  dvěma Cenami Anděl 
i česká rapová ikona – takto se dá po-
psat první část nové hudební sezony 
v  Kulturním centru Cooltour Ostra-
va. Propracovanou sérii pěti koncertů 
odstartovala už koncem září působivá 
zpěvačka z  Nového Zélandu Princess 
Chelsea. 

Ve středu 10. října ostravské kultur-
ní centrum rozezní zahajovací koncert 
podzimního společného turné Pohád-
ky z Šera Ille & Bratři Orff ové. Kape-
ly pohybující se na alternativní české 
hudební scéně komentují všední život 
podmanivě civilním způsobem. České 
texty v  obou případech doplňuje pre-
cizně zpracovaná směsice tónů složena 
mnohdy z  nestandardních nástrojů. 
Koncerty Bratří Orff ů a Ille pravidelně 
přináší nezprostředkovatelné zážitky.

„Listopad otevíráme hned během 
jeho prvního pátku se sázkou na jisto-
tu – kapelou Poletíme?. Tahle parta se 
svou dávkou banjo punku a turbošan-
sonu vždy roztančí celý Cooltour,“ uvá-
dí s  úsměvem Filip Košťálek, hudební 
dramaturg kulturního centra. V  pátek 

2. listopadu tak Ostravu čeká jeden 
z  koncertů v  rámci podzimního turné 
k  nové desce tohoto hudebního usku-
pení. Kapelník, zpěvák, textař a zásadní 
osobnost Poletíme? je výtvarník Rudolf 
Brančovský, který uvádí, že díky ne-
tradiční sestavě nástrojů kapela zvládá 
punk stejně dobře, jako například jazz. 
Listopadovou hudební produkci pak 
doplní koncert mladého písničkáře, 
který začínal jako busker u Lennonovy 
zdi v Praze a v roce 2016 získal ocenění 
Zpěvák a Objev roku hudebních Cen 
Anděl. Th om Artway, známý přede-
vším svým prvním singlem I Have No 
Inspiration, představí Ostravě své nové, 
rychlejší, více elektronické a energetic-
ké album All I Know v pátek 23. listo-
padu. 

V adventním čase poté sérií koncertů 
uzavře nadsázkové představení Kapitá-
na Dema, alter ega uznávaného tuzem-
ského hudebníka Jiřího Buriana. Po-
pulární hiphopová postava je se svými 
údernými a vtipnými texty označována 
za největší českou rapovou ikonu. Svou 
přítomností kapitán Ostravu pobaví 
v sobotu 8. prosince. 

www.cooltourova.cz

chiatrická přednáška, cool dialog deli-
kventů a  závěrečná rodinná groteska, 
plná temného podvědomí). Spojující 
linkou hry je psychická abnormalita 
všech postav. Jsou to normální Stře-
doevropané dneška, kteří se neumí 
zorientovat v  rychlém tempu doby. 
Jsou frustrovaní ze svobody a  reagují 

na ni extrémně. V šílených časech jsou 
i lidé šílení...“  Groteskní noční můra o 
šedé kůře mozkové bude mít premiéru 
27. října 2018 v 18.30 hodin a těšit se 
v ní můžete na Šimona Krupu, Zuzanu 
Truplovou, Jana Chudého, Kristýnu 
Krajíčkovou, Terezu Cisovskou a Vojtě-
cha Lipinu.           www.divadloarena.cz
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MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský informační servis, s. r. o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo 

Petra Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní scéna aréna – www.divadloarena.cz, Galerie Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz, Antikvariát a galerie Fiducia – www.

antikfi ducia.com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, 

Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova fi lharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek 

Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města Ostravy – www.dkmoas.cz, Centrum 

kultury a vzdělávání – www.ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna – www.magna.zde.cz.

Připravujeme od září 2018
Táborová kytara pro začátečníky / Haudujudu, kámo – doučovací kurz  
Roztleskávačky / Cvičební mix pro ženy / Malý záchranář

3., 10., 17., 24. a 31.10. v 15:00 hod. / Sportovní odpoledne pro kluky a holky

3. 10. v 10:00 hod. / Ekohrátky – divadlo Loutkový svět

4. 10. v 10:00 hod. / Podzimní příběh – divadlo Loutkový svět

8. a 9. 10. v 9:00 a 10:30 hod. / A jak to všechno dopadlo – výchovně vzdělávací pořad pro MŠ

10. a 11. 10. v 9:00 a 10:30 hod. / Společenské chování – pořad pro nejmenší

12. 10. v 10:00 hod. / Jen tak – kvízy a soutěže pro děti

15. a 16. 10. v 10:00 hod. a 13:30 hod. / Strašfuňák v korunách stromů – divadlo Loutkový svět

23. a 30. 10. v 16:00 hod. / Žena v zrcadle – pořad pro veřejnost

24. 10. v 10:00 hod. / Strašfuňák v korunách stromů – divadlo Loutkový svět

Akce jsou určeny mateřským, základním školám a středním školám. Termíny je nutno domluvit.

3 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Katarína Harceková: Naspäť ku koreňom 
Vernisáž výstavy. Autorka coby člověk žijící převážně mimo svoji zemi si pokládá otázku národní identity. 
V této sérii používá efekty MTV 90. let jako pozadí k fi gurám v národních oděvech.

Československá šošovica
S koláží textů slovenské lidové kultury a prvních zákonů RČS vystoupí poetické sdružení Dvě tabletky. Festival 
za fi nanční podpory statutárního města Ostrava a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

18:00
st

4 Darina Klichová: Všechny vůně Austrálie CESTOPIS 

Křížem krážem výstředním kontinentem, v němž se střídají krajiny od zasněžených vrcholků hor přes 
nekonečné pouště až po zelené pralesy a mokřady, kde stále ještě existuje divočina s neobvyklými zvířaty, 
kde domorodci malují po skalách a termiti staví chrámy. Kam je příjemné se vracet. / 65 Kč

18:00
čt

6 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE DVOUDENNÍ EXKURZE

Banská Bystrica osobně 
Vypravme se objevit pulsující město, jehož historie a památky daleko přesahují význam regionu a je právem 
považováno za srdce Slovenska. Právě tady vypuklo Slovenské národní povstání, jedna z nejzásadnější kapitol 
historie, bez níž by poválečná existence společného státu Čechů a Slováků byla jen těžko představitelná. / 
750 Kč

6:00 
do 7.10.

9 A Plastic Ocean FILM

Šokující pravda o úrovni znečištění oceánů množstvím plastu.
19:00

út

10 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE  FILM

Zem, ktorá hľadá svoje nebo
dokumentární / Erik Praus, Slovensko 2016, 70 min. / Kritický pohled prostřednictvím osudů pěti obyvatel 
obce Pohorelá na východním Slovensku na sociální realitu současnosti, která se zde střetává s nostalgickým 
vzpomínáním na doby minulé. 

18:00
st

11 Libor Bednář: Tajemný Sikkim a Bhútán CESTOPIS 

Podívejme se do dvou nejuzavřenějších zemí světa – malého svazového státu na severu Indie a bývalého 
buddhistického království – a najdeme tajemné dzongy a stúpy, kláštery Taktsang Pelphung a Pemayangtse, 
adrenalinové letiště Paro, trek na úpatí osmitisícové Kančendžengy nebo vyjádření úrovně vyspělosti 
v hrubém domácím štěstí (HDŠ). Ve spolupráci s CK Chinatours. / 65 Kč

18:00
čt

12 NaMikrofon STAND-UP 

Show, ve které si komik může vzít na mušku cokoliv a kohokoli, jeho jediným nástrojem je mikrofon a jedi-
ným úkolem je mířit na vaši bránici. Účinkují: Pavel Tomeš, Zbyňek Vičar a Lukáš Hemala. / 140 Kč   

19:00
pá

16 Ivo Petr: Baskicko/Kantábrie – dobře utajené Španělsko CESTOPIS 

Na severu Pyrenejského poloostrova leží tak trochu jiné Španělsko. Divoce rozeklané pobřeží bičované 
studeným příbojem a hory vzdálené snad jen na skok, vydatně zkrápěné lijáky z Biskajského zálivu. Přesto se 
vydejme do zelených hor i do nebetyčných vápencových kolosů Picos de Europa, za úchvatnou architekturou 
i do kamenných vesnic a špičkových vinařských oblastí, kde se jakoby zastavil čas. / 65 Kč

18:00
út

17 Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego 
Prezentacja publikacji pod red. naukową Zenona Jasińskiego i Józefa Szymeczka. Zespół autorski skupią swoją 
uwagę na kulturze materialnej i niematerialnej dwóch śląskich regionów: Śląska Opolskiego 
i Śląska Zaolziańskiego w szerokim kontekście problemów jednoczących i odróżniających 
te dwa regiony.   STOLIK POLSKI – PLATFORMA INTERKULTURALNA

17:00
st

18 Zdeněk Lyčka: Na kajaku ze severní Moravy na Balt   CESTOPIS 

800 kilometrů a 14 dnů po Odře v Česku, Polsku a Německu. Přes peřeje, nesjízdné jezy a plavební komory, 
romantickými zákoutími i kolem zajímavých měst, za slunečného počasí i za bouřek a průtrží mračen až 
k majáku Stawa Młyny ve Svinoústí. / 65 Kč

18:00
čt

19 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE  TALKSHOW

Kafrárna Petra Kubaly s Marošem Kramárem
Komorně, humorně a přátelsky se slovenským hercem. / 160 Kč

20:00
pá

21 naroVinu s Jiřím Grygarem PŘEDNÁŠKA

Ve vrcholném středověku položili fi losofové a teologové základy pro rozvoj kritického vědeckého myšlení. Díky 
tomu se mohly od počátku novověku rozvíjet přírodní vědy. Ve 20. století fi losofi e a teologie přijaly vědecké 
výsledky, ale poukázaly na trvalou neúplnost vědeckého poznání. Oba směry se tak vrátily k vzájemnému 
uznání a integraci. Pořádá Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz s fi nanční podporou Biskupství ostravsko-
opavského.

15:00
ne

23 Z Dividla – Zahajujeme!!!  DIVADLO

Divadelní soubor pod vedením Alexandra Rycheckého. / 50 Kč
18:00

út

25 Kavárenský kvíz: Cesta kolem světa KVÍZ

Připravil a provází Pavel Kamas. / 20 Kč
18:00

čt

27 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou ulicí 28. října VYCHÁZKA

Sraz naproti Domu energetiky, křižovatka s Výstavní. Už podruhé si připomeneme tuto zajímavou třídu, 
ode dneška k době před sto lety. Blaník, hadí hlava, režné zdivo i barevný podchod a fontány… setkáme se 
s budovami moderními i téměř stoletými, se hřbitovy i koloniemi, sochami i kašnami. / 50 Kč

15:00
so

27 Burza vinylu a CD
Velký výběr všech žánrů: hard and heavy, progress, 60. léta, punk, jazz atd. Přijďte si vybrat a zavzpomínat 
na staré časy s LP deskami. / 50 Kč

11:00
do 17:00

so

30 Divadelní soubor Propadlo: Bouchněte šampaňské  DIVADLO

Reprezentativní výběr z her a písniček za období 30 let trvání souboru z Václavovic. / 100 Kč
18:00

út

Připravujeme:
11. 11. Svatomartinské hody na Masarykově náměstí

Philippe KAYUMBA/ A LOOK do 5. 10. 2018
zápisník z Francie a Německa 

INTERNATIONAL SERIGRAPHY SYMPOSIUM OSTRAVA
11. 10. – 23. 11. 2018
Výběr prací z mezinárodních serigrafi ckých sympózií realizovaných ateliérem grafi ky Fakulty 
umění Ostravské univerzity v letech 2013 - 2018. Vystaveny jsou díla českých, polských 
a slovenských autorů, z nichž mnozí jsou nejen respektovanými umělci, ale rovněž působí v čele 
ateliérů grafi ky na vysokých školách. Současně jsou připomenuty práce tří výrazných osobností 
české a slovenské výtvarné scény 2. poloviny 20. století a dvou dekád našeho věku : Zdeňka Kučery 
(+2016), Jozefa Jankoviče (+2017) a Rudolfa Valenty (+2015). Kurátory výstavy jsou Milan Weber, 
Zbyněk Janáček a Marek Sibinský. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 11. října v 17 hodin.

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

1 17:00 Jan Palach / CZ 2018, 124 min.

19:30 Beze stop / Leave No Trace , USA 2018, 119 min.po

2 17:00 Odborný dohled nad výkladem snů / CZ 2018, 79 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Turné / Turneja, SRB, BOS 2008, 103 min. FILMOVÝ KLUBút

3 15:00 Tísňové volání / Den skyldige, DNK 2018, 85 min. KINO SENIOR

17:00 Domestik / CZ, SK 2018, 117 min.

20:00 Zloději / Shoplifters, JAP 2018, 121 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

st

4 17:00 Tvář / Twarz, PL 2018, 91 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

20:00 Soumrak / Napszállta, H, FR 2018, 142 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CANčt

5 17:00 Utøya / NOR 2018, 92 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

20:00 Záhada Silver Lake / Under the Silver Lake, USA 2018, 139 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

22:30 Sex Pistols: Anglie tu bude navždy / GB 2006, 75 min. NOČNÍ MINIKINO

pá

6 15:00 Úžasňákovi 2 / Incredibles 2, USA 2018, 118 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Čtverec / The Square, SV 2017, 142 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

20:00 Láska mezi regály / In der Gangen, GER 2018, 125 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

so

7 15:00 Malá čarodějnice / Die kleine Hexe, GER, CHE 2018, 103 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Po bouři / Umi jori mo mada fukaku, JAP 2016, 104 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

20:00 Tři dny v Quiberonu / GER, AUT, FR 2018, 115 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

ne

8 17:00 Nikdys nebyl / You Were Never Really Here, GB, FR 2017, 95 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

20:00 Modlitba / La priere, FR 2018, 107 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CANpo

9 17:00 Tranzit / Transit, FR, GE 2018, 101 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CAN

20:00 Poslední večery na Zemi / CHN 2018, 110 min. FILMOVÁ PŘEHLÍDKA B2CANút

10 14:30 Jan Palach / CZ 2018, 124 min. KINO SENIOR

17:00 Toman / CZ 2018, 145 min.

19:30 Beze stop / Leave No Trace, USA 2018, 119 min.

st

11 17:00 Zrodila se hvězda / A Star Is Born, USA 2018, 136 min.

19:30 Toman / CZ 2018, 145 min.čt

12 17:00 Beze stop / Leave No Trace, USA 2018, 119 min.

19:30 Jack staví dům / The House That Jack Built, DNK 2018, 155 min.pá

13 15:00 Bella a Sebastian 3 / FR 2017, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Chata na prodej / CZ 2018, 77 min.

19:30 Motörhead: Clean Your Clock / GB 2016, 120 min. KINO MUZIKA

so

14 15:00 Vilík: Rychle a vesele / Wheely, MYS 2018 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Toman / CZ 2018, 145 min.

19:30 První člověk / First Man, USA 2018, 135 min.

ne

15 17:00 Úsměvy smutných mužů / ČR 2018, 92 min.

19:30 Chata na prodej / CZ 2018, 77 min.po

16 17:00 Neklidná hranice / D is for Division, CZ, LOT 2018 FILMOVÝ KLUB

19:30 Zloději / Manbiki kazoku, JAP 2018, 121 min. FILMOVÝ KLUB
út

17 10:30 Když draka bolí hlava / CZ, SK 2018, 95 min. FILMOVÁ SEZNAMKA – BESEDA S REŽISÉREM FILMU

15:00 Ten pravý, ta pravá / Destination Wedding, USA 2018, 90 min. KINO SENIOR

17:00 Tvář / Twarz, PL 2018, 91 min.

19:30 Jack staví dům / The House That Jack Built, DNK 2018, 155 min.

st

18 17:00 Chata na prodej / ČR 2018, 77 min.

19:30 První člověk / First Man, USA 2018, 135 min.čt

19 17:00 Tina a Vor / Gräns, SWE 2018, 102 min.

19:30 Jack staví dům / The House That Jack Built, DNK 2018, 155 min.pá

20 15:00 Yeti: Ledové dobrodružství / Smallfoot, USA 2018, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Králové zlodějů / King of Thieves, GB 2018, 108 min.

19:30 První člověk / First Man, USA 2018, 135 min.

so

21 15:00 Kryštůfek Robin / Christopher Robin, USA 2018, 104 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Toman / CZ 2018, 145 min.

19:30 Tina a Vor / Gräns, SWE 2018, 102 min.

ne

22 17:00 Králové zlodějů / King of Thieves, GB 2018, 108 min.

19:30 Jack staví dům / The House That Jack Built, DNK 2018, 155 min.po

23 17:00 …a dělo bylo ještě žhavé / SRB, BOS 2018, 100 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Na Chesilské pláži / On Chesil Beach, GB 2018, 110 min. FILMOVÝ KLUBút

24 15:00 Miss Hanoi / CZ, SK 2018, 90 min. KINO SENIOR

17:00 Hovory s TGM / CZ 2018

19:30 Králové zlodějů / King of Thieves, GB 2018, 108 min.

st

25 17:00 Tina a Vor / Gräns, SWE 2018, 102 min.

19:30 Jack staví dům / The House That Jack Built, DNK 2018, 155 min.čt

26 18:00 Třikrát s francouzským fi lmem FRANCOUZSKÝ PODZIM
pá

27 15:00 Když draka bolí hlava / CZ, SK 2018, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tina a Vor / Gräns, SWE 2018, 102 min.

19:30 Zrodila se hvězda / A Star Is Born, USA 2018, 136 min.

so

28 15:00 Bella a Sebastian 3 / FR 2017, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Králové zlodějů / King of Thieves, GB 2018, 108 min.

19:30 Hovory s TGM / CZ 2018,  min.

ne

29 17:00 Já, Maria Callas / Maria by Callas: In Her Own Words, FR 2018, 113 min.

19:30 Spojené státy lásky / Zjednoczone stany miłości, PL, SWE 2016, 104 min.po

30 17:00 Zloději / Manbiki kazoku, JAP 2018, 121 min.

19:30 Nejlepší / Breaking the Limits, PL 2017, 110 min.út

31 15:00 Skorosestry / Demi-sœurs, FR 2018, 93 min. KINO SENIOR

17:00 Bufo Alvarius / CZ 2017, 84 min.

19:30 Jack staví dům / The House That Jack Built, DNK 2018, 155 min.

st

1 Hradišťan & Jiří Pavlica
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí; housle, zpěv, Alice Holubová – zpěv, David Burda – klarinet, fl étny, zpěv, 
Milan Malina – cimbál, zpěv, Roman Gill – kvinton, zpěv, Milan Gablas – kontrabas, zpěv, Josef Fojta – klávesy, 
perkuse, zpěv.

19:00
po

2 Steve Clarke Trio FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Excelentní basák vystoupí s klávesistou Walterem Fischbacherem a bubeníkem Richardem Muenchhoff em. Steve 
Clarke vystupoval po boku jazzových velikánů – Mike Stern, Sherri Winston a Sam & Dave. Koncert je pořádán 
za fi nanční podpory statutárního města Ostravy.

19:00
út

3 Dana Vrchovská Trio
Tradiční parníkovský jazzový koncert v podání oblíbených interpretů. Dana Vrchovská – vocal, Vojtěch Eckert 
– piano, Vincenc Kummer – kontrabas.

19:00
st

4 minus123minut
Na přelomu tisíciletí se jmenovali -123 min. a jejich koncerty i desky patřily k cennostem naší hudební scény. V roce 
2000 se podle Akademie populární hudby stali objevem roku a málokdo pochyboval o tom, že by na tuzemské 
scéně nezanechali hlubokou uměleckou rýhu. Vydali pět studiových alb a jedno koncertní, 
v roce 2009 se ale na dlouhých sedm let rozpadli. V dubnu 2016 začali opět koncertovat a to v sestavě Zdeněk Bína 
– zpěv, kytara, Fredrik Janáček – baskytara, Daniel Šoltis – bicí.

19:00
čt

10 Sestry Havelkovy
V rámci oslav 100. výročí vzniku republiky. Tři dámy, které propadly kouzlu rané swingové hudby provedou 
své posluchače obdobím mezi dvěma světovými válkami.

19:00
st

12 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s kapelou.20:00
pá

13 Kabaret Hrdobci 
Těšit se můžete na řádně proválený večer plný pověstných Hrdobčích taškařic. U vstupu jako vždy připraven Hrdobčí 
uvítací likér.

19:30
so

16 Karel Kahovec George & Beatovens SENIOR NA PALUBĚ PARNÍKU

Pěvecká hvězda 60. let pokračuje po smrti Petra Nováka se skupinou George & Beatovens v koncertní 
činnosti. Karel Kahovec začínal jako bigbeatová a rokenrolová hvězda v 60. letech 20. století, kdy působil 
ve skupinách The Matadors a Flamengo.

19:00
út

17 Elisabeth Lohninger (USA) JAZZ

Mnoha cenami ověnčenou americkou zpěvačku rakouského původu provázejí přívlastky – emotivní, vzrušující, 
oslnivá, či inspirující. S pianistou Walterem Fischbacherem spolupracuje více než dvacet let a kromě pravidelného 
vystupování v prestižních newyorských hudebních klubech navštěvuje poměrně často i Evropu. Pro další turné 
evropské se Elisabeth s Walterem obklopili opravdovou jazzovou elitou. Elisabeth Lohninger (USA) – zpěv, Walter 
Fischbacher (USA) – klavír, klávesy, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas,  Ulf Stricker (D) – bicí

19:00
st

18 ProtimluvFest 2018
XII. ročník Mezinárodní literární přehlídky. Čtyři básníci a kapela Pendler v Parníku na přehlídce ProtimluvFest. 
Německo-český autorský večer při příležitosti uvedení projektu Překladiště/VersSchmügel. Vystoupí Birgit Kreipe 
a Božena Správcová, Léonce W. Lupette a Pavel Novotný. Moderuje Jonáš Hájek.

19:00
čt

19 Ivan Hlas Trio
Proslavil se především písněmi k fi lmu Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel Českého lva za nejlepší hudbu. 
Je držitelem dvou cen Akademie populární hudby a autorem řady hitů. Ivan Hlas – akustická kytara, zpěv, Norbi 
Kovács – akustická kytara, zpěv a Olin Nejezchleba – violoncello, zpěv.

20:00
pá

22 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera, F. Sinatry, L. Armstronga a dalších. 
Zpívají: Daniela Kupčíková, Martin Frynta, Milan Michna, Zbyněk Terner.

19:00
po

23 Michelle Nicolle Quartet JAZZ

Top vocal jazz od protinožců. Hudební kritikou i fanoušky vysoce ceněná zpěvačka. Vydala šest řadových alb.
Michelle Nicolle – zpěv (AUST), Libor Šmoldas – kytara (CZ), Jakub Zomer – klávesy (CZ), Ronny Ferella – bicí (AUST).

19:00
út

24 Shaun Booker BLUESFEST

Klub Parník v rámci projektu Blues Fest přináší pravé americké blues v podobě koncertu zpěvačky Shaun Booker 
v doprovodu skupiny Sean Carney Band. Právě ona vkládá do bluesrockové hudby svůj soul-funkový přístup, který 
ozvláštňuje kapelu Seana Carneyho.

19:00
st

25 Tomáš Kočko a Orchestr
Přední představitelé tuzemské world music a dvojnásobní držitelé ceny Anděl Tomáš Kočko & ORCHESTR nabídnou 
průřez tím nejlepším ze všech svých dosud vydaných alb včetně ukázek z novinkového pohádkového CD pro děti 
„Z Radosti“. Dvě jejich alba „Poplór“ (2006) a „Cestou na jih“ (2012) získala ocenění Anděl, album Velesu (2016) se 
na dlouhou dobu umístilo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts.

20:00
čt

29 Alex Garnett Quartet JAZZ

Alex je jedním z předních saxofonistů Velké Británie s více než dvacetiletou hudební kariérou a okamžitě 
rozpoznatelným temným chraplavým zvukem tenorsaxofonu. Jazz Journal poznamenal, že Michaelova hra je 
„dokonalým spojením tradice a modernosti“. Kromě toho, že je profesorem kontrabasu na Royal Academy of 
Music v Londýně, pravidelně vystupuje na mistrovských kurzech na univerzitách a festivalech po celém světě. 
Kvartetovou sestavu doplní přední čeští hráči Petr Beneš a Tomáš Hobzek.
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31 David Dorůžka Trio JAZZ

Kytarista a skladatel světového formátu David Dorůžka je držitelem několika cen Anděl. 
David Dorůžka – kytara, Martin Novák – bicí, Jiří Slavík – kontrabas.
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Připravujeme v listopadu: 
8. 11. Michal Pavlíček Trio, 21. 11. Mike Stern Band, 27. 11. Baláž, Střihavka, Pavlíček
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