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NEPROPÁSNĚTE

Oslavte svátek otců na tradičním Tá-
tafestu! Již 7. ročník neformálního se-
tkání řádných, neřádných i mimořád-
ných tátů a jejich rodin se koná v neděli 
17. června od 14 hodin na Masarykově 
náměstí v Ostravě. Příchozí se mohou 
těšit na odpoledne plné zábavy a dobré 
hudby. Na pódiu se představí ostrav-
ský dětský sbor ZUŠ Eduarda Mar-
huly v  Ostravě-Mariánských Horách, 
Taneční studio K+K Labyrint Ostra-
va a o zábavu se postarají také kapely 
Nedivoč, Robson Revival a Neo Chess 
Sunny. Nabitý program zpestří Hasič-
ský záchranný sbor, Středisko volného 
času Ostrčilova, turistický oddíl Blud-
ný kruh nebo pracovníci realitní kan-
celáře STING. Ti všichni budou pomá-
hat organizátorům z  RKC Chaloupka 
se soutěžemi a zábavou pro děti. Chy-
bět nebude ani oblíbený skákací hrad.

„Tátafestem chceme oslovit přede-
vším tatínky, kteří chtějí být svým dě-
tem dobrým rodičem, a to nejen jeden 
den v roce. Toto setkání, které připadá 
na celém světě na třetí červnovou nedě-
li, je novou možností pro nás všechny 
zamyslet se, jak významná je role otce 
v našich rodinách,“ říká ředitelka RKC 
Chaloupka Edita Kozinová. Svátek otců, 
který opět zaštítila také starostka cent-
rálního obvodu Petra Bernfeldová, je 
také významnou měrou zasvěcen kam-
pani Moravskoslezského kraje Dejme 
dětem rodinu a právě Chaloupka hledá 
i prostřednictvím Tátafestu nové pěs-
touny pro děti, které nemají to štěstí žít 
ve vlastních rodinách. 

www.rcchaloupka.cz

ČERVEN 2018

Chcete vidět obrovské, ale opravdu 
obrovské pískoviště? A zahrát si plá-
žový volejbal, odpočinout si na lehát-
ku nebo v houpací síti na prosluněné 
písčité pláži s kavárnou, knihovnou 
i půjčovnou kol a koloběžek? Tak se 
vypravte na Masarykovo náměstí, kde 
bude 15. června otevřen sportovně-
-relaxační areál nazvaný Písek v cen-
tru. Až do konce srpna je tu připraven 
rozmanitý doprovodný program, který 
udělá z  léta v  srdci Ostravy rozesmá-
tý happening na karibském pobřeží. 
„Pevně věřím, že sportovní, kulturní 
a společenské akce, které budou sou-
částí projektu Písek v centru, zaujmou 
nejen Ostravany. Rozhodně může-
me slíbit, že v  srdci Ostravy bude léto 
opět atraktivní. Navíc po zkušenostech 
z předchozích dvou ročníků bude pro-
gram sestaven tak, aby vyhovoval ak-
tivnímu odpočinku i relaxaci,“ ujišťuje 
starostka Petra Bernfeldová a hned zve 
na další akci, která k  centru Ostravy 
rovněž neodmyslitelně patří.

„V sobotu 23. června se uskuteční 
Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, 
jimiž ve 14 hodin ožijí nejen oba bře-
hy tohoto vodního roku, ale i přilehlé 
okolí. Minulé ročníky přivedly do stře-
du města obrovské množství lidí, kte-
ří se sem vydali za hrami, soutěžemi, 
koncerty, divadelními představeními 
a dalšími kulturními i sportovními po-
činy, jejichž vrcholem je přepestrá fl oti-
la vtipně pojatých plavidel rozmanitých 
tvarů. Stejné – a určitě ještě o kousek 
lepší, zajímavější a barvitější – to bude 
letos,“ motivuje k návštěvě středu Os-
travy Petra Bernfeldová a dodává, že 

Tátafest

Rostlinný bazar
Máte doma rostlinné přebytky, které 

už nechcete? Semínka, řízky, pokojov-
ky či jiné výpěstky? Přijďte je vyměnit 
na rostlinný bazar, který se uskuteční 
v sobotu 30. června od 10 do 16 hodin 
na terase Galerie výtvarného umění 
v Ostravě. Více informací naleznete na 
www.facebook.com/Rostlinný-bazar-
-v-Galerii-227052044711750.

Swing v kostele 

Hudební výlety SHF přinášejí skvělý 
swing a big-band nestárnoucího enter-
tainera, stepaře a zpěváka Ondřeje Ha-
velky a jeho Melody Makers. Jejich sty-
lová a energická vystoupení jsou vždy 
propracována do nejmenších hudeb-
ních i zábavních detailů, o čemž není 
pochyb ani u pestrého programu Perly 
swingu. Ty navíc nezazní v  koncertní 
hale či divadle, ale naprosto netradič-
ně v  evangelickém Kristově kostele 
v Ostravě, a to v  pátek 15. června od 
19 hodin! Ústředními osobnostmi pro-

gramu se nyní stanou Jaroslav Ježek 
a George Gershwin – dva muži mezi 
nebem a jazzem. Těšit se můžete na 
slavné evergreeny neméně slavných au-
torů v čele s Ježkovým Bugatti Stepem 
či Gershwinovou Rhapsodií v  mod-
rém, a to v  podání pianisty Miroslava 
Lacka. Vstupenky na www.shf.cz.

Slezská lilie
Přijďte se podívat na již 8. ročník 

mezinárodního křesťanského festivalu 
Slezská lilie, tentokrát se zaměřením na 
rodinu a děti, který proběhne od 8. do 
10. června. V sobotu večer 9. června se 
před katedrálou v Ostravě můžete těšit 
také na rockovou operu Jesus Christ 
Superstar v podání souboru NDM. Pro-
gram celého festivalu najdete na www.
slezskalilie.cz. Slezská lilie se snaží kaž-
dý rok zviditelnit a podpořit konkrétní 
charitativní projekt. Benefi ce letošního 
festivalu pro Nadační fond Betlém ne-
narozeným podpoří provoz Azylového 
domu pro těhotné ženy v  tísni, který 
pomáhá dětem před narozením a je-
jich matkám. Více informací najdete na 
www.nfb etlem.cz. Od otevření azylové-
ho domu před deseti lety v něm našlo 
pomoc, zázemí a podporu 130 matek 
a 167 dětí. Pomoci můžete i vy, a to 
zasláním jakékoliv fi nančního daru na 
účet  2100409371/2010, variabilní sym-
bol 188881.

Netradiční 
lukostřelba

Masarykovo náměstí ožije i letos 
v  létě sportem a pohodovými akti-
vitami! Poprvé se návštěvníci centra 

mohou těšit i na lukostřelbu v  netra-
diční podobě. Archery Game je spor-
tovní aktivita příbuzná paintballu či 
airsoft u. Jde o akční týmovou hru pro 
6 až 10 hráčů od 12 let s refl exními 
luky a speciálními šípy s  měkkými 
pěnovými koncovkami. Hra je napros-
to bezpečná, a tak se hráči mohou napl-
no pustit do týmové bitvy. Na náměstí 
bude v rámci akce Písek v centru k dis-
pozici venkovní hřiště až pro 10 hráčů, 
dále pak zázemí s luky, šípy a ochran-
nými pomůckami k  zapůjčení. Samo-
zřejmě nebude chybět zkušený instruk-
tor ze Zábavního centra Horník, které 
provozuje Archery Game po celý rok 
v Zámecké ulici nedaleko náměstí.

Projekt pro 
aktivní seniory 
Základní umělecká škola Eduarda 

Marhuly v  Ostravě-Mariánských Ho-
rách otevírá 1. října ve spolupráci a za 
fi nanční podpory Moravskoslezské-
ho kraje a statutárního města Ostravy 
Akademii umění a kultury vzdělávání 
III. věku. Projekt nabízí studium umě-
leckých oborů seniorům, kteří mají 
zájem studovat a aktivně se věnovat 
hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarné-
mu umění. Podmínkou přijetí je zájem 
o studium a dosažení seniorského 
věku. Jednou týdně, většinou v  dopo-
ledních hodinách, se tak studenti bu-
dou moci vzdělávat pod profesionál-
ním vedením kvalifi kovaných pedago-
gů. Studium přizpůsobené individuální 
nebo skupinové výuce je rozděleno do 
letních a zimních semestrů a studenti 
nejsou v průběhu vzdělávání hodnoce-
ni. Přihlásit se můžete od 1. června do 

15. září prostřednictvím www.zus-ost-
ravamarhory.net nebo na telefonním 
čísle 603 223 081.

Online vs. 
offl  ine svět

Autorskou inscenací na současné 
téma uzavírá divadelní sezonu u  Be-
zručů mladý režisér Braňo Holiček. 
V titulu s názvem #nejse mrasista_ale 
se zaměřil na  prostředí internetových 
diskusí, která se v  posledních letech 
stala skutečným fenoménem. Insce-
nace vychází z reálných příspěvků, 
které se objevují na diskusních fórech 
vztahujících se k nejaktuálnějším spo-
lečenským problémům. V inscenaci 
si zahrají Ondřej Brett, Jakub Burýšek, 
Lukáš Melník, Michal Sedláček a Mag-
daléna Tkačíková. Vzhledem k nema-
lému počtu vulgárních slov, která jsou 

nezbytnou součástí dialogů hry, není 
představení vhodné pro diváky mladší 
16 let. Inscenace #nejsemrasista_ale je 
na repertoáru ostravského Divadla Pe-
tra Bezruče od května, více informací 
a termíny červnových repríz najdete na 
www.bezruci.cz.

Autorská 
zahrada

Desítky tun hlíny, betonové kry, 
kompozice s terénním autem… a mezi 
tím vším rostliny deroucí se k  životu. 
Taková je Zahrada budoucnosti v PLA-
TO Ostrava. Městská galerie ji otevřela 
pro veřejnost v  zahradním centru bý-
valého hobbymarketu Bauhaus, kde 
působí od poloviny dubna. Zahrada 
nazvaná Garden of the Feature je spo-
lečným uměleckým projektem čtyř 
tvůrců. Umělec Matyáš Chochola, lau-
reát Ceny Jindřicha Chalupeckého, ote-
vřel zahradu na konci května vizuálně 
působivou performancí. Nizozemský 
umělec Rustan Söderling v ní vystavuje 
video s odkazem na zaniklé civilizace. 
Dvojice zahradních architektů z  oce-
ňovaného brněnského Atelieru Partero, 
Mirka Svorová a Jakub Finger, vnesla 
do zahrady život prostřednictvím rost-
lin pionýrů. Částečně zastřešená zahra-
da je dalším funkčním zázemím, které 
PLATO buduje v unikátním otevřeném 
prostoru společně s  umělci. Na ploše 
5000 m2 tak veřejnost může kromě ní 
využívat knihovnu s čítárnou, bistro/
kavárnu a prodejnu knih. Více infor-
mací o výstavách a programu na www.
plato-ostrava.cz. 

nábřeží se změní na lázeňskou pro-
menádu  s malými zdobnými ostrůvky 
improvizovaných restaurací, kaváren 
a nejrůznějších stánků s  gastrono-
mickými specialitami. A mezi těmito 
malými občerstvujícími oázami bu-
dou tvořit malíři, šperkaři, hudebníci 
a další umělci a bude tu atmosféra ne 
nepodobná pařížskému Montmartru. 
Jenže tenhle bude náš, ostravský a pří-
mo centrální! 

Na všechen ten mumraj bude možné 
podívat se i z odstupu, z loďky, kterou 

si půjčíte, abyste mohli spatřit Ostravu 
z úplně jiného úhlu pohledu a přitom si 
třeba poslechnout některé z vystoupení 
na hlavním pódiu. To bude umístěno 
nedaleko přímo  v  bermě řeky Ostra-
vice a program budou moderovat DJ 
Tobi a DJ Lowi. Takže zábava je zaru-
čená, i kdyby ten den nevystoupili Da-
vid Stypka a Bandjeez, punková kapela 
Maniac a Banda del caff e. Jenže oni 
vystoupí, takže je opravdu nač se těšit! 
A kromě toho bude možné zúčastnit 
se workshopu zaměřeného na electro 

swing nebo uměleckých workshopů 
ostravských výtvarníků, zapojit se do 
interaktivní bubenické show Kuby 
Kupčíka, vyzkoušet si tvoření mandal 
a tak dále a tak dále. 

A to vše vyvrcholí – stejně jako 
v předchozích ročnících – ve 22 hodin. 
Čím? Nechejte se překvapit! 

Třešinka na dortu zvaném Rozmarné 
slavnosti řeky Ostravice právě dozrá-
vá…

www.ckv-ostrava.cz

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...



Ostrava se od 24. do 28. června opět 
stane místem pro novou operu. Je je-
diným městem u nás, ve kterém se 
pravidelně koná přehlídka současného 
hudebního divadla. Festival NODO 
(New Opera Days Ostrava / Dny nové 
opery Ostrava) uvede během pěti dní 
ve dvou kamenných divadlech i indu-
striálním prostoru celkem sedm před-
stavení s  mezinárodním obsazením. 
Nejočekávanější produkcí je světová 
premiéra šestinotónové opery Aloise 
Háby. NODO pořádá Ostravské cen-
trum nové hudby a Národní divadlo 
moravskoslezské.

Alois Hába, John Cage, Rudolf Ko-
morous, Julius Eastman, Salvatore 
Sciarrino, Chaya Czernowin a Daniel 
Lo – skladatelé od nejstaršího po nej-
mladšího, jejichž díla představí festival 
NODO v Divadle Antonína Dvořáka, 
Divadle Jiřího Myrona i industriálních 
prostorách bývalého Dolu Hlubina 
v Ostravě.

„Světovou premiéru křesťan-
sko-sociálně antroposofi cké opery 
Aloise Háby Přijď království Tvé z  let 
1938–1942 uvedeme jako příspěvek 
k oslavám stých narozenin naší repub-
liky,“  uvádí Renáta Spisarová, výkon-
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Čtvrté bienále festivalu nové opery NODO

1.–3. 6. v 17 a 19.30 hod. Teambuilding  
4. 6. v 15 hod. pro seniory Teambuilding
4.–6. 6. v 17 a 19.30 hod. Dámský klub
7. 6. ve 14.30 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Ne-
známý voják 
8. a 9. 6. v 17 a 19.30 hod. Tiché místo  
11. 6. ve 14.30 hodin pro seniory Dej mi své jméno
11.–13. 6. v 17 a 19.30 hod. Dej mi své jméno
14. 6. ve 14.30 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Pří-
slib úsvitu  
15.–17. 6. v 17 a 19.30 hod. Noční hra 
18. 6. v 15 hodin pro seniory Kluci z hor
18.–20. 6. v 17 a 19.30 hod. Kluci z hor 
21. 6. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Bratři 
Lumiérové 
22.–24. 6. v 17 a 19.30 hod. Backstage 
25. 6. ve 14.30 hodin pro seniory Jsem božská
25.–27. 6. v 17 a 19.30 hod. Jsem božská
28. 6. v 17 a 19.30 hod. KND Manifesto  
28. 6. 15 hod. pro seniory Bistro ramen 
29. 6. – 1. 7. v 17 a 19.30 hod. Escobar 

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
7. 6. v 19 ho d. Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem
8. 6. v 19 hod. Poutníci, koncert
9. 6. v 16 hod. Krkonošské pohádky
10. 6. v 16.45 hod. Léo Délibes: Coppélie, přímý přenos 
Bolšoj baletu v Moskvě          
11. 6. v 19 hod. Pavel Helebrand: Dekameron, náhradní 
titul za Já, François Villon 
18. 6. v 19 h od. Georges Feydeau: Brouk v hlavě, 7. hra 
DP 17/18, skupina A
19. 6. v 19 hod. Willy Russell: Shirley Valentine
20. 6. v 19 hod. J.-J. Bricaire, M. Lassayques: Velká zebra 
aneb Jak že se to jmenujete?

Výstavy v DKMO
1.–30. 6. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáč-
ka, výstava litevských fotografi ckých obrazů k příležitosti 
100. výročí obnovení státnosti Litvy ve spolupráci s Velvy-
slanectvím Litvy v České republice, vestibul

Maškaráda čili Fantom opery

Do Ostravy míří sochy

Janáčkova fi lharmonie vstoupí na 
podzim do 65. sezony

PLATO, KANCELÁŘ PRO UMĚNÍ
Českobratrská 1888/14, 702 00 Ostrava
www.plato-ostrava.cz, tel. č.: 702 206  099, e-mail: 
info@plato-ostrava.cz

Výstavy
Dočasné struktury 1 (knihovna, bistro, prodejna, de-
kor), výstavy trvají po dobu působení PLATO v  objektu, 
pouze část dekor se koná do 2. 9. 2018
Dočasné struktury 2 (zahrada), výstavy trvají po dobu 
působení PLATO v objektu

Program 
2. 6. ve 4.15 hod. S  rozbřeskem, ranní koncert v  parku
3. 6. v 10 hod. Dnes: Zahrada budoucnosti, workshop pro 
rodiny s dětmi od 5 let
5.–12. 6. Konzultace s kurátorem, po domluvě
9. 6. od 17 do 22.30 hod. Ostravská muzejní noc v PLATO 
13. 6. v 18 hod. D’epog a Martin Blažíček existují v PLA-
TO, performance
14. 6. v 18 hod. Tomasz Rakowski: Odhalit nové oblasti 
kultury – projekt tvůrčí etnografi e, přednáška
16. 6. v 10 hod. Cooking? Lačes!, workshop pro dospělé
17. 6. v  10 hod. Romano taviben, workshop pro rodiny 
s dětmi od 5 let 
30. 6. v 19 hod. Radio Eden_ova, koncert a video live-
stream

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 ní vědět.  
Pište na adresu: 

zpravodaj.centrum@seznam.cz

Ve čtvrtek 14. června bude mít 
v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvo-
řáka premiéru britská humoristická 
fantasy v operním duchu (a s operním 
duchem) Maškaráda čili Fantom ope-
ry autora Terryho Pratchetta (1948–
2015).

Kombinace fantaskních prvků, břit-
kého humoru a popkulturních odkazů 
Pratchettovy Úžasné Zeměplochy s vý-
sostnou divadelností nabízí zaručenou 
zábavu pro celou rodinu. Čarodějky 
z Lancre se vydávají do Ankh-Mor-
porku zjistit, jak se daří jejich krajance 
Anežce Nulíčkové, která se pod umě-
leckým pseudonymem Perdita X. vyda-
la do světa velké opery. V Opeře však 
řádí tajemný Duch a podle všeho mož-
ná není jenom jeden! 

Co nekalého se děje v Ankh-Mor-
porské opeře můžete zjistit v Divadle 
Antonína Dvořáka v režii Zdeňka Bar-
toše a dramaturgii Sylvie Rubenové 
v dramatizaci Stephena Briggse, kterou 
nepřeložil nikdo jiný než Jan Kantůrek. 
V hlavních rolích se představí Lada Bě-
lašková, Anna Cónová, Alexandra Gas-
nárková, Robert Finta, Jan Fišar, Tomáš 
Jirman a další. Fantazijní svět Země-
plochy vytvoří scénograf Karel Čapek 
a svými kostýmy vizuál dotvoří An-

drea Králová. O tance a další pohybové 
kreace se postará Martin Pacek na hud-
bu Matěje Kroupy. Nebudou chybět 
ani operní a baletní výstupy a vůbec 
vše, co si dovedete i nedovedete před-
stavit!

Janáčkova fi lharmonie Ostrava osla-
ví v  lednu 2019 už 65. narozeniny. Na 
oslavy, které budou spíše symbolic-
ké, se patřičně připravuje. Vše, co se 
chystá, se nese v duchu jediného hesla 
– to nejlepší pro posluchače. 

„Myslím, že mohu s hrdostí tvrdit, že 
program, který jsme pro diváky s ko-
legy v posledních měsících intenzivně 
připravovali, daleko překračuje hranice 
našeho regionu a potvrzuje mezinárod-
ní renomé našeho orchestru. Janáčkova 
fi lharmonie tak do svého města přináší 
to, co můžete běžně slýchat na pódiích 
ve Vídni či Londýně  nebo na meziná-
rodních hudebních festivalech,“ říká 
ředitel JFO Jan Žemla.

A tak dramaturgie dvou velkých sym-
fonických cyklů označených písmeny 
A a B je vedena snahou nabídnout po-
sluchačům co možná nejpestřejší pro-
gramovou skladbu. Ve výběru skladeb 
je pochopitelně zohledněna skutečnost, 
že v  roce 2018 si připomínáme Janáč-
kovo výročí. 

Po dvou sezonách lze rovněž kon-
statovat, že koncerty cyklu označené-
ho písmenem C aneb Láska na první 
poslech posluchače baví, proto je při-
praveno pokračování. Hudební cesta 
tentokrát povede do světa tance nebo 
fi lmu, na programu je i tzv. programní 
hudba nebo zjednodušeně řečeno hu-
dební příběhy a jeden díl bude patřit fe-
nomenálnímu skladateli Ludwigu van 
Beethovenovi. Koncerty budou opět 
komentované a úlohy glosátorů se pro 
změnu ujmou ženy. 

Stejně tak i na koncertech v  Gongu 
(logicky nesou písmeno G), které na-
cházejí stále více příznivců, přivítáme 
vynikající zpěváky v čele s Vojtou Dy-
kem nebo Anetou Langerovou.Čtve-
řici komorních koncertů (K) vévodí 
hvězdné dvojice. První tvoří Lukáš 
Vondráček (vítěz soutěže královny 
Alžběty) s  Rusem Alexejem Stadle-
rem, druhou pak sesterské duo z  Lo-
tyšska Baiba (rovněž vítězka soutěže 
královny Alžběty) a Lauma Skride. A 
těšit se mohou diváci i na pokračová-
ní klavírních recitálů a také koncertů a 
představení pro rodiče s dětmi. Chybět 
nebudou ani koncerty pro školy a nej-
různější workshopy – batolaty počínaje 
a Filharmonií plus pro starší a pokroči-
lé konče. Novinkou, která, jak věříme, 
se uchytí, jsou workshopy pro „hravé“ 
dospělé.

Orchestr JFO čekají také významná 
vystoupení na tuzemských festivalech 
i koncerty v zahraničí, z nichž za zmín-
ku určitě stojí „předsezonní“ účast na 
festivalu ve švýcarském Murtenu (sr-
pen 2018) a listopadový zájezd do Pol-
ska (Kielce, Gorzów, Koszalin, Sczecin 
a Katovice). 

Janáčkova fi lharmonie Ostrava dě-
kuje za podporu především svému 
zřizovateli statutárnímu městu Ostravě 
a také Moravskoslezskému kraji.

Vstupenky můžete zakoupit v  pro-
dejním místě JFO Janáček pointu 
(vstupní prostor Domu kultury města 
Ostravy vpravo) nebo online na www.
jfo.cz

Výstavy
do 31. 12. František Jureček – Alois Sprušil:  Nová gale-
rie v nové republice, stálá expozice
do 17. 6. Radoslav Kratina: Geometrická kompozice, vý-
stava jednoho díla ze sbírek GVUO, dílo vybral hudebník 
a výtvarník Vladimír 518 
6. 4. – 3. 6. Studio Odile Decq, Horizons 
11. 4. – 10. 6. Ivan Pinkava, Eliáš Dolejší: Napřed uhořet 
/ Burning Through
11. 4. – 10. 6. Pocta Emanuelu Křenkovi
19. 6. – 9. 9. František Hudeček: Trosky jeviště snů, vý-
stava jednoho díla ze sbírek GVUO, dílo vybral básník Ja-
romír Typlt
20. 6. – 9. 9. Kdo je vítězem?
22. 6. – 22. 7. Diplomky 2018

Kulturní programy
1. 6. v 10 a 13 hod. Mezinárodní den dětí, bližší informace 
a nutná rezervace předem: Jana Sedláková, 734 437 181
2. 6. v 11.11 hod.   Ze skříně do skříně, umělecký bazar 
s oblečením
7. 6. v 19 hod. Literární čtvrtky: Irena Šťastná
9. 6. v 17 hod. Ostravská muzejní noc
12. 6. v 16.30 hod. Koruny a korunovace Karla IV., před-
náška Marka Zágory 
19. 6. v 17 hod. Kdo je vítězem?, vernisáž k výstavě
20. 6. v  16 hod. Svět za obrazy, tvůrčí dílna pro seni-
ory, bližší informace a nutná rezervace předem:  Jana 
Sedláková, E: sedlakova@gvuo.cz, T: 734  437 181
21. 6. v 17 hod. Diplomky FU OU, vernisáž k výstavě
23. 6. ve 13 hod. Umění a architektura rodícího se velko-
města 1918–1938, komentované prohlídky 
26. 6. v 16 hod. Muzikoterapie, bližší informace a nutná 
rezervace předem: Jana Sedláková, 734 437 181
26. 6. v 19 hod. Kdo je vítězem?, komentovaná prohlíd-
ka výstavou, vstup s platnou vstupenkou na výstavu, nut-
ná je rezervace předem na www.gvuo.cz
27. 6. v 16.30 hod. Ostrava za první republiky aneb Dnes 
mě nečekej, miláčku, jdeme s  chlapama na fotbal!, 
přednáška Gabriely Pelikánové
28. 6. v 17 hod. Jaromír Typlt, doprovodný program k vý-
stavě jednoho díla ze sbírek GVUO
29. 6. v 16 hod. Bassplayer with Friends: Lukáš Mužík, 
Jan Klajný, Marek Rusnok, Radim Hájek, koncert Festi-
val v ulicích
30. 6. v 10 hod. Rostlinný bazar

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 3. 6.  Boudičky odklopit aneb V čem jsme se vozili, 
výstava historických kočárků

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

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

12. 6. v 19 hod. Umění strategie, přednáška, poznej sebe 
sama a vyhraješ všechny bitvy, jací byli lidé, kteří změnili 
historii?
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.
cz/ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

ná ředitelka Ostravského centra nové 
hudby. Právě tato opera patří k nejná-
ročnějším produkcím festivalu. „K dal-
ším výjimečným počinům patří opera 
obdivuhodného italského skladatele 
Salvatora Sciarrina. Podařilo se nám 
domluvit spolupráci s Varšavskou ko-
morní operou a festivalem Varšavský 
podzim a společně s nimi tak v Ostra-
vě uvedeme Sciarrinovu Luci mie tra-
ditrici. Překvapením bude nová opera 
česko-kanadského skladatele Rudolfa 
Komorouse,“ dodává. V závěru fes-
tivalu koncertně zazní opera Chayi 
Czernowin, kterou německý časopis 
Opernwelt označil jako nejlepší operní 
novinku roku 2017.

Výjimečností festivalu je, že pre-

zentuje díla v české nebo světové pre-
miéře a jsou v Ostravě nastudována a 
inscenována několik dní před svým – 
u nás jediným – provedením. Díky uni-
kátnímu spojení Ostravského centra 
nové hudby a Národního divadla mo-
ravskoslezského mohou být letos diváci 
počtvrté svědky toho, jakou reálnou 
podobu získají sny o nové opeře, jak 
s naší současností může rezonovat hu-
dební divadlo 20. a zejména 21. století,“ 
dodává Jiří Nekvasil, ředitel Národního 
divadla moravskoslezského, které spo-
lečně s Ostravským centrem nové hud-
by NODO pořádá.

www.newmusicostrava.cz
Foto: Archiv NODO

Od Plzně přes Prahu až do Ostravy, 
od Olomouce přes Pardubice až do 
Liberce – sochařská linka Sculpture 
Line letos překročí hranice metropole 
a povede do zhruba deseti měst po celé 
republice a dokonce zamíří i za hranice. 
Od června do konce září ozdobí české 
a moravské ulice, náměstí a další veřej-
ná prostranství desítky výtvarných děl 
slavných i začínajících umělců od nás 
i ze zahraničí. A Ostrava samozřejmě 
nemůže chybět! 

Na Jiráskově náměstí bude k vidění 
rozsáhlá kolekce robustních kovových 
plastik s názvem Pocta pro Josefa Be-
uyse od akademického sochaře An-
totnína Kašpara. Tři kovová pianina 
s křížem namísto křídla jsou památkou 
na přítele autora, nestora moderního 
konceptuálního umění Josepha Beuyse.

Moravské náměstí rozzáří růžová so-
cha Dvaja slovenského sochaře Andre-
je Margoče a na náměstí Dr. E. Beneše 

u radnice bude umístěna Etreinte od 
Ivy Mrázkové. Městký obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz poskytl na zabez-
pečení projektu Sculpture line částku 
40 tisíc korun.

Hlavním cílem festivalu Sculpture 
Line je propojovat sochy s  veřejným 
prostorem, dát dobře známým místům 
novou tvář a vyprávět příběhy.  Jeho 
historie se začala psát již před několi-
ka lety. Ředitel festivalu Ondřej Škarka 
na to vzpomíná: „Hlavní myšlenkou 
bylo přiblížit díla současných umělců 
běžnému divákovi, široké veřejnosti. 
Vytrhnout umění z galerií a přinést ho 
za lidmi do ulic, doslova jim ho posta-
vit do cesty.“ A že se to daří, potvrzuje 
i stále rostoucí počet míst, kde mohou 
lidé sochy potkávat. 

Více informací včetně mapy, anota-
ce jednotlivých soch i přehledu autorů 
budou k dispozici v průběhu května na  
www.sculptureline.cz. 

V hlavních rolích se můžete těšit na Ro-
berta Fintu a Annu Cónovou

Foto: Radovan Šťastný



3 NENUĎTE SE 

Užijte si noc v muzeích, galeriích 

i knihovnách!

Literární osobnosti (Moravské) Ostravy – 
Miroslav Stoniš 

MÍSTO S HISTORIÍ

Tento měsíc oslaví významné životní 
jubileum ostravský spisovatel Miroslav 
Stoniš (*1938 v Ostravě), 18. června 
mu bude osmdesát let. V rámci tako-
výchto jubileí je již tradicí shrnout au-
torovu dosavadní tvorbu, vyzdvihnout 
její vrcholy, promluvit o celkovém vý-
znamu jeho osobnosti a popřát mnoho 
tvůrčích sil do budoucna. Vzhledem 
k prostoru (a šíři autorovy tvorby), kte-
rý tento sloupek má, to ovšem neudě-
lám a budu se věnovat knížce, kterou 
mám od tohoto autora – člena redakce 
slavného ostravského literárního časo-
pisu Červený květ a blízkého přítele vý-
znamného literárního vědce Vladimíra 
Macury – moc rád. Knihu Povídky pod 
polštář vydal Stoniš jako svou prvotinu 
v roce 1963 u Mladé fronty. Jestliže vás 
ve škole správně učili, že obsah odpoví-
dá formě (a samozřejmě naopak), pak 
to lze nádherně demonstrovat právě na 
této knize – už svým formátem napros-
to koresponduje s názvem, jenž jí byl 
dán. Je to útlá knížečka, kterou můžete 
každý večer uložit pod polštář, nebude-
te ji pod hlavou vůbec cítit, ráno ji ote-
vřete a budete číst snové výjevy, jež se 
vám tu noc zdály. Poetika jednotlivých 

povídek je totiž založena na imagina-
tivní, snové až poetistické poloze. Sen 
se prolíná s realitou a realita se snem, 
básnická imaginace je velice hravá, leh-
ká jako výplň polštáře a v nejlepších po-
lohách připomíná nejenom obrazy po-
etistů Seiferta, Nezvala či Biebla (jehož 
exotické dozvuky jsou v knize výrazné), 
ale také svého dobového souputníka 
Ivana Wernische a jeho snový svět ve 
sbírce Zimohrádek. Poetisty mimo jiné 
připomíná také použitou formou – jed-
notlivé povídky jsou spíše povídkovými 
miniaturami, básněmi v próze. Stoniš 
vytvořil v Povídkách pod polštář svět 
sám pro sebe, který ovšem není umě-
ním pro umění, ale který se pokouší 
vtáhnout čtenáře do světa, v němž mu 
chce ukázat, že je obyčejný člověk ještě 
i v dnešní době schopen snít a vnímat 
to jako produktivní, pozitivní schop-
nost. Zvu vás tedy do světa krokodýla 
Alexandra, dívky Orenky a koně Prze-
walského. Autorovi pak přeji do dalších 
let to, co sám svěřuje čtenáři na začátku 
této půvabné knihy – nebrat se vážně! 

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 29. 6. Návrh šperků, výstava kreseb Pavly Zdražilové 
Holubcové
1.–29. 6. Putování v  čase, poznávání zapomenutých ost-
ravských zákoutí na dobových obrázcích a fotografi ích
Oddělení pro děti a mládež: 
1. 6. během půjčování: Zlatá rybka, lovíme si překvapení 
ke Dni dětí
7. 6. od 13 do 16 hod. Kousek moře, společná koláž
11.–15. 6. Koho znaly děti před 100 lety, vědomostní kvíz 
pro děti
21. 6. od 13 do 16 hod. Arielin šperk, vyrábíme šperky 
z mušlí a perliček
28. 6. od 14 do 15.30 hod. Jako ryba ve vodě, čtenářská 
dílna v rámci projektu Čtení nás baví
1.–29. 6. Krámek s  Moriony, celý měsíc bude otevřený 
krámek, ve kterém mohou děti nakupovat za knihovnické 
peníze

VĚDECKÁ KNIHOVNA
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel. č.: 596 118 881-2

7. 6. – 31. 7. Tisknu, tiskneš, tiskneme, výstava prvorepub-
likových tiskovin nejen z fondů knihovny 
9. 6. od 17 do 24 hod. Ostravská muzejní noc: Račte 
vstoupit aneb Sensační tourné světem první republiky, 
zábavná hra o životě za první republiky pro celou rodinu, 
na závěr s překvapením, v 19 a ve 21 hod. Komentované 
prohlídky podzemí knihovny
do 15. 6. Vladislava Šrámková: Plakát pro interiér, malá 
ochutnávka několika děl známé výtvarnice, která představí 
ve formě plakátu
do 31. 7. Ostravské foto – grafi ky, výstava fotografi í Stani-
slava Drozda ostravskými motivy
26. 6. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne s desko-
vými hrami pro všechny generace v  oddělení speciálních 
fondů.

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.

3. 6. od 10 do 18 hod. Ostravský výlet do Zábřehu, sraz 
v 10 hod. u vodárny v Nové Vsi, celodenní putování z Nové 
Vsi přes Pískové doly až do Zábřehu s průvodcem Petrem 
Přendíkem, kronikářem obvodu Ostrava-Jih
7. 6. od 16 do 20 hod. Odborná plánovací dílna o náměstí 
Edvarda Beneše a Ostravici-Textilii, z kapacitních důvodů 
vstup pouze na pozvánky, s výstupy dílny veřejnost sezná-
míme v září na veřejné plánovací dílně a na výstavě ve vit-
rínkách u Ostravice-Textilie 
do 9. 6. Míla Preslová, výstava ve Fotografi cké galerii Fi-
ducia
9. 6. od 18 do 22 hod. Ostravská muzejní noc ve Fidu-
cii, během muzejní noci bude mít otevřeno antikvariát 
i obě galerie, kromě tradičních soutěží a ateliérů od 18 do 
20 hod. vás čeká také speciální fotbalově-literární happe-
ning na náměstí Edvarda Beneše v 19 hod.
12. 6. od 15.45 do 21 hod. Nechat to být?, o Heřmanic-
ké haldě a rekultivované krajině, výlet na Heřmanickou 
haldu s entomology a botaniky, opening instalace na za-
slepených oknech zpustlé důlní budovy, fi lmová projekce 
a diskuse o strategii rekultivační činnosti  postindustriální 
krajiny, sraz na trolejbusové zastávce Nová Radnice (trolej-
bus jede 15.52 hod.) v 19 hod. fi lm a debata ve Fiducii.
17. 6. v 10 hod. Prázdninový vý tvarný  atelié r 
20. 6. v  19 hod.  Lèche moi (FR)    & Noitt /SK/ & Sraz 
přespolních II, koncert
do 20. 6. Tomáš Císařovský: Havel a poustevníci, výstava 
v Galerii Dole 
21. 6. v  18 hod. Okrášlení slezskoostravského hřbitova 
a hrobu sochaře Augustina Handzela, komentovaná pro-
cházka po hrobech slavných osobností a křest bulletinu 
Krásná Ostrava, sraz u kostela svatého Josefa u spodního 
vchodu na hřbitov
23. 6. v 18 hod. Michal Macků: Geláže, práce z let 1989–
2005, vernisáž výstavy ve Fotografi cké galerii Fiducia 
24. 6. v 10 hod. Katalog prá zdninový ch katastrof, ateliér 
s verneovkami
25. 6. v 18 hod. David Krňanský: Blackout, vernisáž výsta-
vy v galerii Dole
27. 6. v 18  hod. Osmašedesátý, komponovaný pořad

14. 6. v 19 hod. Dirigentské kurzy s Evou Dřízgovou-Ji-
rušovou, DKMO
27. 6. v 18 hod. Janáčkova fi lharmonie dětem, DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek 
a slevách získáte na tel.: 597 489 466 nebo na e-mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

JANÁČKOVA FILHARMONIE
28. října 124, 702 00 Ostrava

tel. č.: +420 597 489 466, e-mail: janacekpoint@jfo.cz

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

6. 6. v 16 hod. NODO 2018, diskusní pořad Operní sirény, 
debatovat budou Jurij Galatenko, sbormistr a dirigent, Kris-
týna Konczyna, manažerka OCNH, Jiří Nekvasil, ředitel NDM 
Ostrava, a Eva Mikulášková, dramaturgyně opery NDM
8. 6. v 16 hod. Anna Wolak, koncert absolventky Fakulty 
umění Ostravské univerzity
9. 6. od 18 do 24 hod. Ostravská muzejní noc v knihovně 
aneb Sto let republiky v  knihovně, během večera pro-
běhnou přednášky Romana Polácha a Bohdana Volejníčka, 
dobrodružná prvorepubliková literární procházka sklepe-
ním plným knih a na závěr Open Mic Night, kde vystoupí 
písničkář Tom Oakland, David Bartoš a Milan Šťastný. Více 
na www.kmo.cz 
18. 6. v 16 hod. literární večer k 80. výročí narození Vla-
dimíra Vysockého, vystoupí Igor Jelínek z FF OU, večer se 
koná ve spolupráci KMO s  MěR Česko-ruské společnosti, 
Ostravského ruského domu, pod záštitou honorárního 
konzula Ruska, Aleše Zedníka
19. 6. v 16 hod. Lubor Kysučan, přednáška v rámci cyklu 
Antika se nás stále dotýká, ve spolupráci s Ostravskou uni-
verzitou
21. 6. v  18 hod. Tomáš Kura, koncert absolventa Fakulty 
umění Ostravské univerzity
22. 6. v 17 hod. tradiční koncert studentů operní pěvkyně 
Niny Krjučkové
Výstavy:
11. 6 – 31. 8. výstava výtvarných prací uživatelů centra 
Prapos, společenský sál
14. 6. – 31. 8. Indiáni v knihovně, výstava výtvarných prací 
žáků ze třídy Kateřiny Kazické ZUŠ E. Runda, Galerie v pa-
sáži

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

4. 6. v 16 hod. Maškaráda, předpremiérová beseda NDM
5. 6. v 10 hod. Visegrádské čtení dětem s Petrem Bende 
6. 6. v 16 hod. Alena Vitásková: Vrazi v talárech 
7. 6. v  16 hod. Margit Slimáková: Velmi osobní kniha 
o zdraví
12. 6. v 16 hod. Richard Sklář: Morgenland 
13. 6. v 16 hod. Petr Hampl: Prolomení hradeb 
14. 6. v  16 hod. Vernisáž a beseda výtvarného ateliéru 
HAMAKA 
21. 6. v 16 hod. Radim Uzel: Sexuální mýty a pověry, be-
seda   
20. 6. v 16 hod. Václav Žmolík: Po Česku III, beseda a au-
togramiáda 
19. 6. v 18 hod. Veronika Uhrová, beseda o Paříži a okolí 
s průvodcem 

V CENTRU POZORNOSTI
V Ostravě vzniklo centrum moderní zábavy
Budova slavného obchodního domu 

Horník (dříve Prior či Bachner) v cen-
tru města sice patří mezi kulturní pa-
mátky, zvenčí ale působí nenápadně, 
možná až trochu zanedbaně. Více než 
třiaosmdesátiletá duše domu Horník se 
však na dvou podlažích zajímavě pojí 
s  technologiemi budoucnosti a netra-
diční zábavou. 

Vzniklo zde volnočasové středisko – 
Zábavní centrum Horník, které nabízí 
čtyři aktivity: Laser Game, Virtuální re-
alitu, Archery Game a NERF arénu. Jde 
o moderní sportovně-zážitkové hry, 
vhodné pro řadu příležitostí a téměř 
všechny věkové kategorie.

Laser Game je populární týmová 
střílečka až pro 12 hráčů. Se speciál-
ní vestou a laserovou zbraní se vydáte 
do labyrintu s  jasným cílem – během 
15 minut zasáhnout co nejvíce soupeřů 
a nasbírat tak co nejvíc bodů. Jednodu-
ché, akční, návykové.

Virtuální realita – fenomén poslední 
doby a jeden ze symbolů nejmoderněj-
ší technologie – virtuální realita pouští 
uzdu fantazii a nabízí nespočet zajíma-
vých her a aplikací. Se speciálními brý-
lemi se mrknutím oka stanete součástí 
digitálního světa, který na vás reaguje 
díky snímačům pohybu. S  pomocí 
ovladačů pak můžete hrát hry nejrůz-
nějších žánrů, zastřílet si, zazávodit ve 
formuli, projít se po mořském dnu, na-
malovat 3D obraz, nebo se třeba projet 
na horské dráze. 

Archery Game – adrenalinová týmo-

vá lukostřelba s  prvky vybíjené, opět 
s jasným cílem – vyřadit všechny hráče 
v  týmu soupeře. Ano, rozumíte správ-
ně, hráči střílí skutečným lukem, sku-
tečnými šípy, po skutečných hráčích! 
Sport je příbuzný paintballu či airsoft u 
a hra je stoprocentně bezpečná – díky 
ochranným brýlím a měkkým, pěno-
vým koncovkám na šípech. 

NERF Aréna – populární blaster 
NERF má doma snad každé druhé dítě. 
Sehnat ostatní hráče, dostatek nábojů 
a místo, kde se dá nerušeně a bezpeč-
ně hrát opravdová bitva, není vůbec 
jednoduché. V  aréně je vše podstatné 
– umělý trávník, nafukovací překážky, 
ochranné brýle a hromada šipek. Hra 
je vhodná spíše pro mladší návštěvní-
ky, dokáže však skvěle zabavit i dospělé 
a probudit jejich vnitřní dítě!

Čas strávený pohybem, zdravou sou-
těživostí a neomezenou fantazií láká 
hlavně rodiny s  dětmi, hojně se však 
v  Zábavním centru Horník konají fi -
remní akce, oslavy a teambuildingy. 
Přece jen, příležitost, kdy můžete stří-
let po šéfovi opravdovým lukem a šípy 
a projde vám to, se nenaskytne jen tak! 
Středisko také pořádá nejrůznější tur-
naje, pravidelné tréninky, příměstké 
tábory a další akce. Ostrava zkrátka 
ožívá, a to nejen kavárnami, bistry a re-
stauracemi. Na Zámecké ulici v  domě 
Horník můžete pak i takové návštěvy 
hezky vyběhat a zároveň si odnést skvě-
lé zážitky!

V sobotu 9. června už podesáté pro-
pojí naše město kulturní festival Ost-
ravská muzejní noc. Kulaté výročí spo-
lečně slavnostně zahájíme v 17.30 ho-
din na Prokešově náměstí před budo-
vou Nové radnice pouštěním balonků 
v barvě trikolory. Festival se totiž letos 
nese v duchu 100 let republiky. 

Účastníkům Ostravské muzejní noci 
otevře své dveře a nechá je otevřené 
až do pozdních nočních hodin 36 os-
travských institucí a organizací, které 
se věnují kultuře nebo vzdělávání. Při-
pravený je nabitý program plný zábavy 
i dobrodružství. Návštěvníky s otevře-
nou náručí přivítají v muzeích, gale-
riích, knihovnách, školách, technic-
kých památkách, kavárnách, klubech, 
radnicích, cirkuse i centru se speciál-
ním zaměřením.

Připojte se! Využít můžete autobusy 

muzejních linek zdarma. A nezapo-
meňte, vstupné se ten večer neplatí! 

Sdílejte atmosféru, zážitky i dobrou 

náladu na #ostravskamuzejninoc!
Všechno podstatné najdete na www.

ostravskamuzejninoc.cz.

Zabiják Joe uzavře sezonu Divadla roku
Komorní scéna Aréna uzavře svou 

červnovou premiérou černé komedie 
Tracyho Lettse Zabiják Joe další, veli-
ce úspěšnou sezonu. Tracy Letts, který 
dnes patří k nejhranějším americkým 
dramatikům, ji napsal jako svou prvo-
tinu v roce 1991, ale velmi brzy se s ní 
stala kultovní záležitost. Bizarní rodin-
ka ze sociální spodiny se snaží vyřešit 
svou fi nanční situaci najmutím profe-
sionálního zabijáka. Vše se však zkom-
plikuje a vykonaná vražda jejich situaci 
ještě více zhorší. Navíc začne vycházet 
najevo pravda o jejich skutečných zá-
měrech, z níž vyplyne, že celý komplot 
byl vlastně jedním velkým nedorozu-
měním. Zabiják Joe v době svého uve-
dení šokoval černým humorem, amo-
rálností postav i vulgárním jazykem. 
Mistrovsky napsaná hra, sebevědomě 
rozkročená mezi groteskou a antic-
kou tragédií, byla natolik novátorská, 
že se ji oslovení inscenátoři báli uvést. 
V roce 1993 ji proto Letts uvedl ve 
vlastní produkci a suverénně se zařa-
dila do tehdy právě vznikajícího prou-
du tzv. coolness dramatiky. Dnes patří 
Letts k nejhranějším americkým dra-

matikům a za hru Srpen v zemi indiá-
nů získal v roce 2008 Pulitzerovu cenu 
i Cenu Tony.

Na hře Zabiják Joe se souborem Aré-
ny poprvé setkal režisér Jiří Pokorný 
(1967), který před studiem režie na 
DAMU maturoval na jednom z ostrav-
ských gymnázií. V letech 1993–1997 
byl režisérem a uměleckým vedoucím 
Činoherního studia v Ústí nad Labem. 
V letech 1999–2004 byl uměleckým šé-
fem HaDivadla a v letech 2002–2006 byl 
členem uměleckého vedení Divadla Na 
zábradlí. V  inscenaci se vedle Šimona 
Krupy, Terezy Cisovské, Michala Čap-
ky a Josefa Kaluži představí i nová člen-
ka souboru Kristýna Krajíčková. Pre-
miéra se uskuteční v  sobotu 9. června 
a do konce sezony se odehrají ještě dvě 
reprízy.



4CENTRUM ŽIJE!

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.

1 Mamma mia! DIVADLO

Komorní verze světového muzikálu v podání ostravské Pop academy. / 50 Kč17:00
pá

2 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou: Komenského sady VYCHÁZKA

Od krásných domů Ernsta Körnera vyrazíme k památníku a dál do Komenského sadů. Poslechneme si zpěv řeky Ostravice. 
Stromů a květin k poznávání je zde mnoho, počasí nám určitě bude přát. Připomeneme si některé vily na Sadové ulici, 
střelnici i vláček pro děti. Najdeme lípy vysázené ke slavným výročím a posedíme na nábřeží, kde jsou naučné panely 
živočichů této oblasti. Možná najdeme i vílu Ostravinku…/ Sraz na Partyzánském náměstí! / 50 Kč

15:00
so

4 Petra Rybaříková: Jiná krajina VERNISÁŽ 

Procházení se v přírodě, čekání na detail a hledání je pro mě tou největší inspirací. Detaily posouvám do jiné dimenze… 
mnohdy natolik uvolněně, že obrazy působí až abstraktně, ale abstraktní nejsou. Výstava je především souborem obrazů 
přírody Senegalu.

18:00
po

6 Iva Macháčková: Zdraví z pohledu celostní medicíny  PŘEDNÁŠKA

Celostní pohled na lidské zdraví vychází z neoddělitelnosti duševních a tělesných funkcí. 85 % všech nemocí je 
civilizačních, jsou způsobeny emočním napětím a stresem. Nejnovější výzkumy v oblasti molekulární biologie ukazují, jak 
onemocnění vzniká, a zároveň potvrzují účinnost přirozených metod ovlivňujících funkci buněk - biomodulace. Všichni 
máme šanci najít svůj vlastní způsob, jak předcházet nemocem a jak se uzdravovat. / 70 Kč

18:00
st

7 Helmut König: Mizérie KŘEST KNIHY SE ZPĚVY

Novela o osudu českého Němce, který se po válce rozhodl zůstat žít na Ostravsku. Účast přislíbili: Heidi, Boris Urbánek, Ilja 
Racek, Milan Švihálek, Václav Šípoš, Petr Andrle, zpěváci Choru Ostrava a další.

18:00
čt

8 Mamma mia! DIVADLO

Komorní verze světového muzikálu v podání ostravské Pop academy. / 50 Kč
Zadáno pro školy!

10:00
13:00

pá

9 Ostravská muzejní noc OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC

Grilování v zahrádce Klubu Atlantik16:00
so

9 Bezejmenná skupina: Bez Čárlse OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC

Parta kreativních porubských literátů zcela nekompromisně potřetí na Muzejní noci, tentokrát v duchu mlhavě evropském.19:00
so

9 Horečka muzejní noci – klubový kvíz pro všechny kolemjdoucí
Kolik je 2018 mínus 1918? První republika nemohla být první. V interaktivním klubovém kvízu tě čekají otázky, které dávno 
nikoho nezajímají. Dokaž, že jsi superhero mezi muzejními exponáty, a přijď se se svým týmem vystavit do vitríny Atlantiku! 
Provází Vladimír Šmehlík. OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC

21:00
so

13 Niezapominajki – zespół pieśni i ruchu nieskoordynowanego
Pomněnky – soubor písní a nekoordinovaného pohybu z Havířova-Suché. STOLIK POLSKI 17:00

st

14 Zdeněk Lyčka: Přechod grónského ledovce  PŘEDNÁŠKA

Čtyřčlenná dánsko-česká výprava BIG ICE EXPEDITION 2011 urazila za 28 dní na lyžích téměř 600 km, a to v nejchladnějším 
dubnu, jaký byl kdy v této části světa zaznamenán. Cesta bílou pustinou připomíná dobrodružné klukovské výpravy, ale 
i přes dnešní skoro dokonalé zabezpečení může jít o život. Nakladatelství Argo vydalo v roce 2012 na základě expedičního 
deníku Zdeňka Lyčky knihu. / 70 Kč

18:00
čt

16 Bohumín a Orlová jak je neznáte! SENIOR NA CESTÁCH

Celodenní potulka po sousedství nás zavede do míst, kde dějiny několikrát šeredně zakoply. V Národním domě ve Starém 
Bohumíně ochutnáme Oderberg, ve staré Orlové objevíme tajemství benediktínů a celou dobu se pod námi bude mírně 
houpat zem. Kromě památek objevíme čarokrásná přírodní zákoutí a nevynecháme ani rychlokurz po našymu. Projekt 
jakožto volnočasovou aktivitu podporuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. / 200 Kč

8:00
so

19 Honza Silný: Maroko – pohoří Vysoký Atlas PŘEDNÁŠKA

Dva čeští Honzové, černý kontinent, bílý sníh, nádherné pohoří, nejvyššího hora severní Afriky Džabal Toubkal, dvě dětské 
lopaty a jedno cestovní pojištění. Příběh o cestě na kouzelná místa, kam se může za pár korun vydat každý, komu je 
Chorvatsko málo a Himálaj moc. Protože když jsme to přežili my, tak už to zvládne vážně kdokoli. Polovinu vstupného 
autor věnuje na pomoc ročnímu Simonkovi, který trpí vzácnou kongenitální myopatií. / 60 Kč

18:00
út

20 Kafrárna Petra Kubaly TALKSHOW

Laskavý i rošťácký humor, komorní a přátelská atmosféra jako při posezení u domácího krbu, kde však místo plaménku 
poskakuje všetečný moderátor mezi svými hosty z řad herců, hudebníků a populárních osobností. Tentokrát s Arnoštem 
Vašíčkem a Jirkou Hadašem. / 100 Kč

20:00
st

23 Rozmarné slavnosti řeky Ostravice
Velká soutěž ve splutí netradičními plavidly, divoké přejezdy po mokrém prkně, půjčovna loděk, převozníci, hudba, 
performance, jarmark, kulinářská ulička, hry a mnoho dalších atraktivit na jedinečné městské veselici spojující moravský 
a slezský břeh v okolí Sýkorova mostu. 

14:00
so

26 naroVinu – Není duch jako duch PŘEDNÁŠKA

Host Mgr. Bogdan Stępień, duchovní, exercitátor, exorcista. Pořádá Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz s fi nanční 
podporou Biskupství ostravsko-opavského . 

18:00
út

27 Petra Bujoková: Azorské ostrovy  PŘEDNÁŠKA

Jestřábí ostrovy uhranou svou různorodostí, temperamentem a počasím, kdy nevíte, jak bude za 5 minut nebo jak bude 
za dalším kopcem. Nahlédneme do tajů fascinujících přírodních úkazů, nadměrných rozměrů místní květeny a vyšlápneme 
si na nejvyšší horu portugalských území. / 60 Kč

18:00
st

28 Klubový kvíz: Letos žádná dovolená nebude!  KVÍZ

Létem prolezlý klubový kvíz, ve kterém koktejly porážejí pivo a víno ani nedutá. Postav tým odvážných a přijď vyhrát! Dvě 
série nebezpečných a genderově nekorektních otázek bude náhodně generovat Vladimír Šmehlík. / 20 Kč

19:00
čt

29 ZDividla: Večer na přidanou DIVADLO

Co jsme letos dokázali…? Předčasná bilance slezskoostravského divadelního souboru Základní umělecké školy Edvarda 
Runda co by pokračovatele skoro čtvrtstoleté tradice proslulého Dividla Ostrava. / 50 Kč

18:00
pá

Připravujeme 10.–12. 7.
Krajem a kulturou – senior na cestách / Orava a Západní Tatry
Pošli babičku a dědu s Atlantikem na třídenní zevl na Slovensko. Čarokrásná údolí Západních Tater, dějiny a folklor slovensko-
polského pohraničí i termální koupaliště pod štíty velehor. Ubytování se snídaní v hotelu Tatrawest v Zuberci, koupačky v ter-
málech v Oravici, strašidla na Oravském hradě a mnoho dalšího. Projekt jakožto volnočasovou aktivitu podporuje městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

JIŘÍ VALENTA 24. 5. – 13. 7. 2018
Jiří Valenta byl jedním z důležitých představitelů radikálního proudu české strukturální abstrakce 
šedesátých let (spolu např. s Janem Koblasou, Alešem Veselým či Zbyškem Sionem). Vycházel 
z polarizace roviny existenciální (manifestované přímými zásahy do reliéfu amorfní hmoty) 
a transcendentální (zpřítomňované organizací základních geometrických obrazců a vnitřním 
prosvětlováním). Po emigraci v roce 1968 se jeho dílo ještě více projasňuje a zduchovňuje volně 
navazujíce na české středověké mistry – Mistra Theodorika a Mistra třeboňské oltáře.

1 17:30 Psí Ostrov / Isle of Dogs, US, DE 2018, 101 min.

20:00 Deadpool 2 / Deadpool 2, US 2018, 119 min.
pá

2 15:00 Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce / DK 2017, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17.30 Bufo Alvarius / Bufo Alvarius, CZ 2017, 84 min.

20:00 Scream for me Sarajevo / Scream for Me Sarajevo, GB, BA 2017, 140 min. KINO MUZIKA

so

3 15:00 Ferdinand / Ferdinand, US 2017, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:30 Jak napálit banku / Vier gegen die Bank, DE 2016, 96 min.

20:00 Hastrman / The Hastrman, CZ 2018, 100 min.

ne

4 17:30 Pod jedním stromem / Undir trénu, IS 2017, 89 min.

20:00 Měsíc Jupitera / Jupiter Holdja, HU,DE 2017, 123 min.
po

5 17:30 Na krátko / Na krátko, CZ 2018, 104 min. FILMOVÝ KLUB

20:00 Human Flow / Human Flow, US, DE 2017, 140 min. FILMOVÝ KLUB
út

6 15:00 Gauguin / Gauguin, FR 2017, 102 min. KINO SENIOR

17:30 Hastrman / The Hastrman, CZ 2018, 100 min.

20:00 Bohu žel / God Forsaken, CZ 2018, 86 min.

st

7 17:30 Gangsterdam / Gangsterdam, FR, NE 2017, 100 min.

20:00 Backstage / Backstage, SK, CZ 2018, 90 min.
čt

8 17:30 Na krátko / Na krátko, CZ 2018, 104 min.

20:00 Ghost stories / Ghost Stories, GB 2017, 98 min.
pá

9 15:00 Coco / Coco, US 2017, 105 min. OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC

17:00 Planeta Česko / Wilder than Wilderness, CZ 2017, 81 min. OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC

19:00 Planeta Česko / Wilder than Wilderness, CZ 2017, 81 min. OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC

so

10 15:00 V husí kůži / Duck duck Goose, US, CN 2018, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:30 Dámský klub / Book Club, US 2018, 103 min.

20:00 Nico, 1988 / Nico, 1988, IT, BE 2017, 93 min.

ne

11 17:30 Debbie a její parťačky / Ocean‘s 8, US 2018

20:00 Teambuilding / Teambuilding, CZ 2018, 83 min.
po

12 17:30 Manifesto / Manifesto, AU, DE 2015, 130 min. FILMOVÝ KLUB

20:00 Obchod na korze / The Shop on Main Street, CS 1965, 128 min. FILMOVÝ KLUB
út

13 15:00 Hastrman / The Hastrman, CZ 2018, 100 min. KINO SENIOR

17:30 Na krátko / Na krátko, CZ 2018, 104 min.

20:00 Bufo Alvarius / Bufo Alvarius, CZ 2017, 84 min.

st

14 17:30 Gangsterdam / Gangsterdam, FR, NE 2017, 100 min.

20:00 Profesoři zločinu / Smetto quando voglio, IT 2014, 100 min.
čt

15 17:30 Backstage / Backstage, SK, CZ 2018, 90 min.

20:00 Escobar / Loving Pablo, SP, BG 2017, 123 min.
pá

16 15:00 Příšerky z vesmíru / Luis und die Aliens, DE, LU, DK 2018, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:30 S láskou Vincent / Loving, Vincent, GB, PL 2018, 94 min.

20:00 Den co den / Every Day, US 2018, 95 min.

so

17 15:00 Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce / DK 2017, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:30 Manifesto / Manifesto, AU, DE 2015, 130 min.

20:00 Psí Ostrov / Isle of Dogs, US, DE 2018, 101 min.

ne

18 17:30 Hastrman / The Hastrman, CZ 2018, 100 min.

20:00 Escobar / Loving Pablo, SP, BG 2017, 123 min.
po

19 17:30 Teheránská tabu / Teherán tabu, AT,DE 2017, 90 min. FILMOVÝ KLUB

20:00 Bistro Ramen / Ramen Teh, SG, JP, FR 2018, 89 min. FILMOVÝ KLUB
út

20 15:00 Až na dno / Submergence, US, DE, FR, SP 2017, 111 min. KINO SENIOR

17:30 Na krátko / Na krátko, CZ 2018, 104 min.

20:00 Bistro Ramen / Ramen Teh, SG, JP, FR 2018, 89 min.

st

21 17:30 Escobar / Loving Pablo, SP, BG 2017, 123 min.

20:00 Bistro Ramen / Ramen Teh, SG, JP, FR 2018, 89 min.
čt

22 17:30 Manifesto / Manifesto, AU, DE 2015, 130 min.

20:00 Tátova volha / Tátova volha, CZ 2018, 90 min.
pá

23 15:00 Pat a Mat znovu v akci / Pat a Mat znovu v akci, CZ 2018 HRAJEME PRO DĚTI

17:30 Debbie a její parťačky / Ocean‘s 8, US 2018

20:00 Escobar / Loving Pablo, SP, BG 2017, 123 min.

so

24 15:00 Příšerky z vesmíru / Luis und die Aliens, DE, LU, DK 2018, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:30 Escobar / Loving Pablo, SP, BG 2017, 123 min.

20:00 Teheránská tabu / Teherán tabu, AT,DE 2017, 90 min.

ne

25 17:30 Bistro Ramen / Ramen Teh, SG, JP, FR 2018, 89 min.

20:00 Manifesto / Manifesto, AU, DE 2015, 130 min.
po

26 17:30 Human Flow / Human Flow, US, DE 2017, 140 min. FILMOVÝ KLUB

20:00 Já, Simon / Love, Simon, US 2018, 109 min. FILMOVÝ KLUB
út

27 15:00 Psí Ostrov / Isle of Dogs, US, DE 2018, 101 min. KINO SENIOR

17:30 Teheránská tabu / Teherán tabu, AT,DE 2017, 90 min.

20:00 Bufo Alvarius / Bufo Alvarius, CZ 2017, 84 min.

st

28 17:30 Profesoři zločinu / Smetto quando voglio, IT 2014, 100 min.

20:00 Profesoři zločinu: Masterclass / IT 2017, 118 min.čt

29 17:30 Já, Simon / Love, Simon, US 2018, 109 min.

20:00 Sicario 2: Soldado / Sicario: Day of the Soldado, US, IT 2018pá

30 15:00 Jim Knofl ík, Lukáš a lokomotiva Ema / DE 2018, 110 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:30 Debbie a její parťačky / Ocean‘s 8, US 2018

20:00 Teheránská tabu / Teherán tabu, AT,DE 2017, 90 min.

so

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

2 Marta Töpferová trio
Marta Töpferová je mezinárodně uznávaná jako jedna z čelních představitelek tzv.world music. a řadí 
se mezi nejzajímavější zpěvačky a písničkářky své generace. London Times popsal Martu jako „jednu 
z nejpůvabnějších interpretek lidové hudby Latinské Ameriky”. Martin hluboký hlas, lyrické písně a unikátní 
doprovod na čtyrstrunné cuatro a kytaru zaujaly posluchače po celém světě. Marta 
Töpferová – zpěv, cuatro, Marcel Comendant – cimbál, Stanislav Palúch – housle.

19:00
so

4 Gwyn Ashton – Bluesrock how
Gwyn Ashton technicky mimořádně disponovaný hráč, který střídá různé typy kytar i různé hráčské styly. 
Na koncertech a deskách spolupracoval od sedmdesátých let s řadou špičkových světových muzikantů, 
do Česka však přijede sám a předvede, že i „one man band“ může vytvořit energii srovnatelnou 
s plnohodnotnou blues-rockovou kapelou.

19:00
po

6 M-Band Dr. Sochora
Bigband, swing, jazz-beat.19:00

st

7 Ivan MLÁDEK & Banjoband
Nestor české srandy, napsal přes 400 písní a mnohé z nich, například – Jožin z bažin, Jez, Prachovské skály, 
Linda, se staly absolutními hity. Málokdo si uvědomí, že jeho hudba vychází z dixielandu, který zněla 
na parnících v New Orleansu a který byl kolébkou jazzu. Vydal přes 60 alb, účinkoval v mnoha televizních 
pořadech. Pořadatel akce SPOLEK JAZZ OPEN. Koncert je realizován v rámci akce JAZZ OPEN OSTRAVA 2018.

20:00
čt

9 Ostravská muzejní noc
Zábavná show pro děti a jejich rodiče. Písničky, tanec, soutěže a kvízy s tématem léta.19:00

so

12 Ve víru rytmu 16
Koncertní vystoupení bubeníků a hostů, (nejen) ze třídy Jakuba Kupčíka.

18:00
út

13 Sylvie Bee
Sylvie Bee se francouzskou písní zabývá již více než deset let. Spolupracuje s několika výraznými osobnostmi 
české hudební scény. Je vítězkou mezinárodní soutěže v interpretaci frankofonní písně z roku 2011. 
Na koncertě vystoupí hudebníky, kteří jsou ostravskému publiku dobře známí, Rudy Horvát, Viktor Dořičák, 
Marcela Kučová, Eva Mitáčková a dalšími.

20:00
st

15 Jana Uriel Kratochvílová
Fenomén, který nemá obdobu ani v Čechách, ani ve světě. Hlas, originalitu a mnohorozměrnou osobnost 
této zpěvácké legendy nelze výstižně popsat jen pár slovy. Hlavně na živých koncertech je možné autenticky 
zažít tuto opravdovou rockerku s unikátními hlasovými barvami a rozsahem od něžného a „nejerotičtějšího“ 
nakřáplého sopránu přes mohutný alt, až po metalové growlingové hloubky střídající se s expresívním 
kvílením nebo napětí evokujícím šeptáním.

20:00
pá

21 Boris Band Combinatio JAZZ

Večer plný skvělého jazzu s Borisem Urbánkem a ostravskými muzikanty.20:00
čt

25 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

Příměstské tábory – Prázdninový kolotoč aneb chtěl bych být…

1. turnus 2.–6. 7. 2018 / cena 1 200 Kč

2. 7.  Telegrafi sta – semaforová a Morseova abeceda… 
3. 7. Detektiv – řešení případu, snímání otisků
4. 7. Psovod – ukázky výcviku policejních psů, výzbroj, výstroj
5.–6. 7.  Osadníkem – pobyt s nočním programem na hájence 
 v Šenově, základy orientace v přírodě, odlévání stop, táboření  

2. turnus 9.–13. 7. 2018 / cena 1 450 Kč  

9. 7.  Objevitel – po stopách Indiánů, historie
10. 7.  Průzkumník – přírodovědná vycházka s botaničkou  
11.–13. 7.  Indiánským náčelníkem – výroba oděvů a čelenek, příprava indiánského jídla,
 malování na kameny, stavění hrází, pouštění indiánských lodiček, koupání 

Denně od 8.00 – 16.00 hod. (mimo pobyt) / cena zahrnuje pojištění, jízdné, ubytování, stravné, pitný režim 

Do 28.6.2018 Výstava exponátů ze stavebnice Lego®
Edice Lego, Technik, Bionicle a vlastní tvorby předních českých a světových stavitelů a sběratelů.

pondělí–pátek od 10:00 do 17:00 hod. / neděle od 10:00 do 17:00 hod. / vstupné: 30 Kč dítě / 50 Kč dospělí

www.ckv-ostrava.cz, Gen. Píky 13A/2975, tel.: 596 611 760www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 821 
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