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NEPROPÁSNĚTE

Trochu mimo. Tak se jmenuje pásmo 
čtyř krátkých fi lmů, které uvede 6. lis-
topadu od 17 hodin ostravské Miniki-
no. Filmy čtyř mladých autorů získaly 
dohromady 23 cen, 2 nominace a byly 
promítány na více než 80 světových fi l-
mových festivalech. Téma fi lmů protíná 
jedna společná linie – hlavní hrdinové 
jsou „tak trochu mimo“. Tvůrci se ve 
svých fi lmech zabývají tématy, jako je 
identita, touha někam patřit, psychic-
ká porucha, ale třeba i mezigenerační 
neshody mezi rodiči v důchodu a je-
jich dospělými dětmi. Tato témata pak 
zobrazují optikou svérázných hlavních 
hrdinů, kteří nějakým způsobem, ať už 
záměrně nebo naprosto nevědomě, ne-
zapadají do škatulek stanovených spo-
lečností. Každý autor k tomuto tématu 
přistupuje naprosto originálně a diváky 
tak čeká velmi pestrá podívaná slože-
ná z žánrů, jako je psychologický fi lm, 
odlehčená komedie, ale i emocionální 
komorní drama. V hlavních rolích se 
představí Tereza Brodská, Stanislav 
Zindulka, Petr Vaněk, Michal Čapka, 
Petra Bučková a Martin Siegel. Během 
listopadu se můžete těšit také na fi lmy 
v  rámci Severského fi lmového festiva-
lu nebo festival krátkých animovaných 
fi lmů – AninetFest. Více na www.mini-
kino.cz.

LISTOPAD 2018

Stánky plné pečiva, koláčů, husích 
specialit a mladého vína zaplaví v neděli 
11. listopadu Masarykovo náměstí. Roz-
ruch a veselí jsou předzvěstí již třetího 
ročníku Svatomartinských hodů spo-
jených s příjezdem svatého Martina na 
bílém koni a požehnáním mladého vína. 

Husa, koláče, mladé víno a dal-
ší lákavý sortiment, který budou až 
do večerních hodin nabízet stánkaři 
k ochutnání, jsou připomenutím sta-
rých lidových tradic. „Jde nám o to 
přiblížit lidem v Ostravě význam sva-
tomartinských slavností a především 
podpořit sousedskou pospolitost pro-
střednictvím velké společné hostiny,“ 
zve na slavnosti starostka Petra Bern-
feldová. Tradice Svatomartinských hodů 
v Ostravě úspěšně pokračuje již od roku 
2016 a hned první ročník zaznamenal 
příznivý ohlas. „Velmi mile nás tehdy 
překvapil obrovský zájem lidí. Zcela 
zaplněnému náměstí dominovaly dva 
22 metrů dlouhé stoly, u kterých se pilo 
a hodovalo,“ doplňuje starostka.  

V  průběhu svátečního odpoledne 
zahraje frýdecko-místecká kapela Šuba 
Duba Band, Moravanka Jana Slabáka 
a těšit se můžete také na ostravskou 
cimbálovku Friš, která je matadorem 
mezi soubory tohoto žánru a letos sla-
ví dvacet let své působnosti. Stěžejním 
ceremoniálem bude příjezd svatého 
Martina na bílém koni, který za zvuku 
bubeníků dojede v  17 hodin se svou 
družinou až k  pódiu. Vínu, jež ode-
vzdá do rukou faráře, bude požehnáno 
a následným hromadným přípitkem se 
zpečetí úspěšný vinařský rok. Pro děti 
je naplánován výtvarný workshop, ve 
kterém si budou moci vyrobit a odnést 
svítící adventní hvězdu. Po setmění se 
lampionový průvod svatomartinských 

Pásmo mladých 
fi lmařů 

Vycházky Pod 
kloboukem

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz nabízí v rámci oživení 
centra komentované vycházky s  prů-
vodkyní Lenkou Kocierzovou. Při té 
listopadové se účastníci vydají na sou-
časné hřbitovy, ale půjdou rovněž po 
stopách zaniklých hřbitovů. Nejstarší 
hřbitov byl kolem kostela sv. Václava, 
další u kaple sv. Lukáše a v  roce 1888 
byl další městský hřbitov přeměněn 
na park císaře Josefa. Kde byl tento 
hřbitov a kde bychom v minulosti na-
šli další? Co po nich dnes zůstalo? To 
vše se dozvíte na komentované vycház-
ce, která se výjimečně koná ve čtvrtek 
15. listopadu a sraz je v 15 hodin před 
kostelem sv. Václava, Kostelní náměstí 
1. Cena 50 Kč. Více na www.ckv-ostra-
va.cz nebo tel. č.: 599 527 110.

Sensační 
tourné

V  rámci projektu Sensační tourné 
světem první republiky se uskuteční 
v  listopadu a prosinci v  Moravskoslez-
ské vědecké knihovně v  Ostravě výsta-
va Prvorepublikové knihovnictví, kte-
rou společně vytvořili pracovníci této 
knihovny a Knihovny města Ostravy. 
Výstava představí dobové materiály 

z  období první republiky, seznamující 
s významnými osobnostmi knihovnictví 
našeho regionu, s  provozem knihoven 
a dalšími zajímavostmi. Zčásti je in-
stalována ve vědecké knihovně a zčásti 
v Knihovně města Ostravy. V prosinci se 
obě poloviny výstavy vymění.

Projekt bude pokračovat rovněž 
v  podobě dvou přednášek. Ve čtvrtek 
8. listopadu v  17 hod. představí Mar-
tin Jemelka posluchačům významné 
osobnosti meziválečné Velké Ostravy 
a Ostravska, které usedly v lavicích Ná-
rodního shromáždění republiky čes-
koslovenské. Dne 21. listopadu v 16.30 
hodin je možné navštívit přednášku 
Evy Špačkové o architektuře první re-
publiky se zaměřením na interiér. 

Noc divadel
Šestý ročník akce proběhne opět třetí 

listopadovou sobotu, která v roce 2018 
připadne na 17. listopad. Bude se věno-
vat 100. výročí založení Českosloven-
ska a připravuje se speciální program, 
který propojí divadelní svátek české 
Noci divadel se sousední slovenskou 
Nocí divadiel. Divadla opět nachystají 
noční prohlídky, divadelní dílny, ne-
tradiční představení a performance – 
zdarma nebo za symbolické vstupné. 
A zapojí se i všechna ostravská divadla! 

Největší divadelní svátek v  Evropě 
opět nabídne  nevšední zážitky, které 
jsou připravovány exkluzivně pro Noc 
divadel. Na programu bude  přes 500 

akcí,  jako jsou  workshopy, prohlídky 
divadelních zákulisí či diskuze s herci, 
scénografy a režiséry.  Loňského roč-
níku  Noci divadel se zúčastnilo na 45 
tisíc návštěvníků, 130 divadel a kultur-
ních organizací ze 31 měst. 

Mikulášský 
koncert

Christmas Run!
Máte červenou Santovu čepici, funkč-

ní čelovou svítilnu a chuť běhat? V tom 
případě nemůžete chybět již na 3. roč-
níku běžeckého závodu Čeps Christ-
mas nicht Ostrava, který se uskuteční 
v sobotu 8. prosince. Start hlavního pě-
tikilometrového závodu je v 16.30 ho-
din na Prokešově náměstí a běží se Ko-
menského sady. Každý závodník musí 
mít na hlavě rozsvícenou čelovku! Kro-
mě tohoto závodu si mohou zasoutěžit i 
děti v rámci Kapka naděje Kids Christ-
mas Run. Tato trasa je dlouhá jeden ki-

lometr a start je v 15.30 hodin na stej-
ném místě. Přijďte si zaběhat a rozsvítit 
Ostravu! Akce je pod záštitou starostky 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz Petry Bernfeldové.

Černá země?

Výstava Černá země? Mýtus a reali-
ta představuje prvorepublikové umění 
z let 1918 až 1938, které vzniklo v ost-
ravském regionu, nebo jím bylo inspi-
rováno. Název výstavy je odvozen od 
stejnojmenné malby Břetislava Bartoše 
z roku 1920. Hlavní perličkou výstavy 
je portrét Mechtilde Lichnovsky z roku 
1916 od Oskara Kokoschky. Ve všech 
sálech Domu umění jsou prezentovány 
malby, kresby, plastiky, porcelán, ale 
také moderní reklamní design, knižní 
grafi ka a dokonce i malý aerodynamic-
ký vůz Tatra V 570 z roku 1933. 

Vystavena je tvorba 53 autorů a  na-
bízí více než 150 uměleckých artefaktů 
zapůjčených i ze soukromých sbírek, 
některé z nich dosud veřejně zpřístup-

něny nebyly. Z regionálně nejvýznam-
nějších autorů je třeba zmínit Břeti-
slava Bartoše, Ferdiše Dušu, Valentina 
Držkovice, Helenu Salichovou, Antoní-
na Procházku, Paula Gebauera, Helenu 
Zelezny-Scholz nebo Aloise Jaroňka.

Vý stavu doprovází edukační pro-
gramy pro školy a veřejnost a komen-
tované prohlídky s  kurátorkou, které 
se uskuteční v termínech 8. 11., 4. 12. 
2018 a 3. 1. 2019 v 16.30 hodin. Galerie 
výtvarného umění v Ostravě je otevře-
na úterý až neděle od 10 do 18 hodin. 
Pro seniory a v  neděli je vstup volný. 
Více informací na www.gvuo.cz.

Univerzitní 
areál

Ostravské univerzitě se podařilo zís-
kat evropské fi nance na stavbu nového 
univerzitního areálu na Černé louce 
v  Ostravě. Získala více než miliardu 
korun z  Operačního programu Věda, 
výzkum, vzdělávání ve výzvě zaměřené 
na strukturálně postižené regiony, která 
má pomoci těmto regionům v  dalším 
rozvoji. V   části Černé louky u řeky 
Ostravice tak vznikne nové univerzitní 
zázemí pro sport a technologie a klastr 
umění a designu. Finančně pomůže také 
město Ostrava – univerzitě již darovalo 
pozemky pro stavbu a chce zafi nancovat 
také stavbu podzemních garáží. 

světýlek vydá na okruh kolem cen-
tra Ostravy. Akce za fi nanční podpory  
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz začíná od 14 hodin.
Adventní čas…

A již ve čtvrtek 29. listopadu, jen pár 
dnů před tím, než na adventním věnci 
rozsvítíme první svíci, se Masarykovo 
i Jiráskovo náměstí promění v  roz-
sáhlé vánoční trhy, jež potrvají až do 
23. prosince. Do centra dorazí nádher-
ný adventní čas, provoněný jehličím 
a vánočním punčem. „Zpříjemněte si 
čekání na Štědrý den vánočním jar-
markem s  pestrým kulturním progra-
mem. Těšit se můžete na spoustu novi-
nek i tradiční prvky, k nimž patří na-
příklad oblíbené kluziště na Masaryko-
vě náměstí, taverna i nádherná světelná 

výzdoba obou náměstí,“ zve starostka 
Petra Bernfeldová a připomíná, že or-
ganizátorem akce je opět Centrum kul-
tury a vzdělávání Moravská Ostrava. 

Na obou náměstích přivítá návštěv-
níky betlém s živými zvířátky, na Ji-
ráskově náměstí budou moct děti psát 
vzkazy Ježíškovi, vyrábět vánoční přání 
nebo jednoduchou vánoční ozdobu. 
V  průběhu konání vánočního jarmar-
ku se návštěvníkům představí řada 
divadel, lidových a dalších hudebních 
souborů. Na hvězdném svítícím pódiu 
se uskuteční řada velkých koncertů, vy-
stoupí například kapely Mirai, Perutě, 
David Stypka nebo Ondřej Ruml. 

K rychlejším přesunům mezi ulička-
mi v centru poslouží návštěvníkům vá-
nočně laděný Andělský vláček se čtyř-

mi zastávkami na své pravidelné trase. 
Hlavními taháky Ostravských Vánoc 
bude rozsvícení vánočního stromu 
(2. 12. ), příchod anděla, čerta a Miku-
láše (5. 12.), akce Česko zpívá koledy 
(12. 12. ) a Veselé Vánoce s  Českým 
rozhlasem (15. 12.). A samozřejmě ne-
budou chybět stánky s   nejrůznějšími 
dobrotami i předměty, které by mohly 
udělat radost pod stromečkem. Ote-
vřeny budou denně v době od 10 do 
20 hodin, takže návštěvníci budou mít 
dostatek času na nákupy i na ponoření 
se do pravé vánoční atmosféry. Ostrav-
ské Vánoce 2018 se konají za fi nanční 
podpory městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Více o programu se 
dozvíte na www.ckv-ostrava.cz. 

www.ckv-ostrava.cz

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...



Kino Art
1. 11. ve 14.30 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND 
Tina a Vore   
2.–4. 11. v 17 a 19.30 hod. Bohemian Rhapsody    
5.–7. 11. v 17 hod. Van Gogh – O obilných polích a oblač-
ném nebi    
5. 11. v 15 hod. pro seniory Van Gogh – O obilných polích 
a oblačném nebi
6. a 7. 11. v 19.30 hod. Na Chesilské pláži  
8. 11. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Kibera: 
Příběh slumu 
9.–11. 11. v 17 a 19.30 hod. Dívka v pavoučí síti     
11. 10. v 19.30 hod. Dívka v pavoučí síti     
12. a 13. 11. v 17 a 19.30 hod. Ten, kdo tě miloval   
12. 11. v 15 hod. pro seniory Ten, kdo tě miloval  
14. 11. v 17 a 19.30 hod. Coldplay: A Head Full Of Dre-
ams
15. 11. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Svěd-
kové Putinovi  
16.–18. 11. v 16.30 a 19.30 hod. Jack staví dům 
19.–21. 11. v 17 a 19.30 hod. Jak se moří revizoři 
19. 11. v 15 hod. pro seniory Jak se moří revizoři
22. 11. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Vrati-
slav Eff enberger aneb Lov na černého žraloka   
23.–25. 11. v 17 a 19.30 hod. Balón    
26.–28. 11. v 17 a 19.30 hod. První člověk  
26. 11. ve 14.30 hod. pro seniory První člověk
29. 11. ve 14.30 hod. pro seniory, v 16.30 hod. KND Zlatý 
podraz    
29. 11. v 19 hod. Tajemná Bretaň
30. 11. – 2. 12. v 16.30 a 19.30 hod. Vdovy 

Koncerty a divadelní představení v DKMO
1. 11. v 1    9 hod. Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody                                                                      
2. 11. v 19 hod. Don Miguel Ruiz: Pátá dohoda   
5. 11. v 19 hod. Himálajský úsměv
8. 11. v 19 hod. Timur Vermes: Už je tady zas!, 2. hra DP 
18/19, skupina A
10. 11. v 10 hod. Pojďte, pane, budeme si hrát!
10. 11. v  18.45 hod. N. Muhly: Marnie, premiéra, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku  
11. 11. v  15.45 hod. Herman Severin Løvenskiold: La 
Sylphide, přímý přenos Bolšoj baletu v Moskvě      
13. 11. v 19 hod. Miroslav Donutil, one man show 
14. 11. v 19 hod. Radůza, koncert
15. 11. v 18 hod. Madagaskar, diashow 
16. 11. v 19 hod. Eric Assous: Herci jsou unaveni
20. 11. v 19 hod. Petr Spálený a Miluška Voborníková
20.–21. 11. v 19 hod. Tomáš Klus, koncert
22. 11. v 19 hod. Michael Engler: Znovu a líp
22. 11. ve  20 hod. Moscow City Ballet: Labutí jezero
24. 11. v 10 hod. H. Ch. Andersen: Sněhová královna
26. 11. v 19 hod. Rob Becker:  Caveman (Jeskynní muž)
27. 11. v 19 hod. Hana Zagorová, koncert
28. 11. v 19 hod. Jožka Černý, koncert
29. 11. v 19 hod. Tajemná Bretaň 
29. 11. v 19 hod. Ostravské cimbálové muziky & OCO & 
Ostrava Cimbalom Youth Orchestra 
30. 11. v 19 hod. Ovidiu Bartes & Folk Ensemble, koncert

Výstavy v DKMO 
2.–29. 11. Ateliér VIRIDIAN: Ukázka z tvorby, kolektivní 
výstava obrazů výtvarníků z Ateliéru VIRIDIAN v Hlučíně, 
vernisáž výstavy 7. 11. v 17 hod., vestibul
5.–29. 11. Dori Stárková: Keramické ladění, výstava ke-
ramiky, Galerie Gaudeamus

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 31. 12.  Ostrava 1918–1938

Již od září může široká veřejnost 
navštívit v  Ostravském muzeu výsta-
vu Ostrava 1918–1938, která se koná 
u příležitosti 100. výročí vyhlášení sa-
mostatného Československa. Exponáty 
z muzejních i soukromých sbírek, tech-
nické a architektonické modely, histo-
rické dokumenty, fotografi e, umělecké 
sbírky, osobní předměty významných 
osobností a mnoho dalšího představu-
jí veřejnosti pestrou a složitou historii 
života Ostravanů v  době první repub-
liky. Doprovodné texty přibližují spo-
lečenské, kulturní a historické milníky, 
které se na rozmachu prvorepublikové 
Ostravy nesmazatelně zapsaly. Speci-
ální část výstavy je věnována projekci 
autentických fi lmových dokumentů 
zpracovaných do pásma Ostravského 
fi lmového zpravodaje. 

„100. výročí vyhlášení samostatné 
Československé republiky bylo pro 
nás velkou příležitostí pro uspořádá-
ní průřezové výstavy věnované pro-
měnám historickým, společenským, 
kulturním, politickým a hospodář-

ským, k  nimž v  tehdejší Moravské 
Ostravě za první republiky došlo. 
Vzhledem k  šíři témat, množství do-
chovaných předmětů, dokumentů, fo-
tografi í, avšak omezenému výstavnímu 
prostoru jsme vybrali opravdu pouze ty 
nejzásadnější, nejzajímavější a v někte-
rých případech i velmi kuriózní,“ uvá-
dí ředitelka Ostravského muzea Jiřina 
Kábrtová. 

„V  letech 1918–1938 prošla Morav-
ská Ostrava velkými změnami. Na vy-
hlášení republiky odkazuje telegram, 
který do Ostravy dorazil 28. 10. 1918 
vpodvečer, jeho originál je nyní uložen 
v  Archivu města Ostravy, a fotografi e 
z  oslav z  10. 11. 1918 z  dnešního ná-
městí Republiky,“ říká historička Ost-
ravského muzea a spoluautorka výsta-
vy Mgr. Kateřina Barcuchová a dodává: 
„Výstava prezentuje vývoj a směřování 
prvorepublikové Moravské Ostravy 
v několika celcích, které na sebe nava-
zují.“ Výstava potrvá do 31. prosince 
2018.

www.ostrmuz.cz

VÝSTAVA

Prestižní moskevský soubor Russian 
Classical Ballet se v rámci svého mezi-
národního turné zastaví vůbec poprvé 
v  Česku, aby zdejšímu publiku před-
stavil nové zpracování Čajkovského 
Labutího jezera. Kromě Prahy soubor 
vystoupí v sobotu 10. listopadu v Mul-
tifunkční aule Gong v Dolních Vítko-
vicích. 

Labutí jezero je považováno za di-
vácky nejatraktivnější dílo v repertoá-
ru klasického tance a soubor Russian 
Classical Ballet přináší tuto unikátní 
produkci s neuvěřitelně realistickou 
scénografi í vytvořenou v proslulém 
Petrohradském ateliéru, kde vznikají 
scénáře například pro Velké divadlo 
v Moskvě, Mariinské divadlo v Petro-
hradu, Pařížskou operu nebo divadlo 
La Scala v Miláně. „Diváci uvidí jedny 
z nejpropracovanějších dekorací, které 
používají pouze přední světová divadla. 
Do Ostravy přivezeme okolo 12 tun 
techniky a vybavení, to jest ozvučení, 
osvětlení, dekorací, kostýmů a rekvi-
zit. Co do počtu tanečníků na pódiu 
a členů technického týmu jsme vůbec 
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DIVADLO

KONCERT

 Nové zpracování Labutího jezera v Ostravě
NDM: premiérově světový balet, 

muzikál i činohra

Hrůza s Janáčkovou fi lharmonií

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, de-
kor) 
Dočasné struktury 2 (zahrada) 
Dočasné struktury 3 (šatna, displej, dekor), část dekor se 
koná jen do 11. 11. 
od 22. 11. Dočasné struktury 4 (displej, dekor) 
Program
3. 11. v 17 hod. Live: Tropical Interface (RU), Strachkvas, 
DJ set: Gin&Platonic, Lasák/Měchura, koncert 
4. 11. v 19 hod. Karaoke Konvoj (Obléci se do hudby), 
workshop, rezervace na info@plato-ostrava.cz
10. a 11. 11. od 9.30 do 18 hod. Akademie současného 
umění I, fotografi e, rezervace nutná
12. a 13. 11. Konzultace s  Edith Jeřábkovou, rezervace 
nutná
14. 11. v 18 hod. Joe Feinberg: Návrat lidu k politice, pro-
ti politice, přednáška
16.–18. 11. Meeting Climate Justice Action v PLATO, pou-
ze pro registrované
21. 11. v 18 hod. Dočasné struktury 4 (displej, dekor), 
zahájení výstavy
22. 11. v 18 hod. Michal Novotný: Umělci. Samí šarlatáni. 
Vychvalují vlastní nezávislost, přednáška
22. 11. v 18.30 hod. Noc venku 2018, workshop 
24. 11. od 10 do 17 hod. Minorita? Majorita? Komunita! 
Bedřiška!
24. 11. v 10 hod. Lidová grafi cká dílna Bedřiška!, 
workshop, rezervace nutná
27. 11. – 2. 12. v 17 hod. Paměť Romů očima dětí, vernisáž 
a výstava
29. 11. v 18 hod. Kateřina Lišková: Sexuální osvobození 
na socialistický způsob, 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. 

Stá sezona Národního divadla mo-
ravskoslezského nabízí pozoruhodný 
výběr kusů zejména klasických autorů 
19. a 20. století, nechybí tvorba století 
jednadvacátého. Soubory se drží jas-
ného dramaturgického zadání: divadlo 
premiérově uvádí jen ta díla, která se 
zde ještě nikdy nehrála.

Listopad je v  NDM měsícem pre-
miéry baletní inscenace Vzlety a pády 
– 15. 11. v   Divadle Jiřího Myrona 
v 18.30 hodin. Doslova za hranice snů 
prostřednictvím tance přenese diváky 
večer tří jedinečných choreografi í. „Po-
prvé v české premiéře uvedeme tři po-
zoruhodné choreografi e s existenciálně 
laděným podtextem:  Útěk obra, Ali-
ce a Křídla z vosku, které spojuje fan-
taskní svět tance. Choreografi e  Křídla 
z vosku světoznámého Jiřího Kyliána 
je již třetí choreografi í tohoto autora, 
která se objevila na repertoáru baletu 
NDM od roku 2013,“ popisuje šéfk a 
souboru Lenka Dřímalová.

Soubor operety/muzikálu připravuje 
dva večery plné muzikálových melodií 
a skvělých zpěváků s  názvem Fantom 
a gentleman muzikálu. Původně pro-
gram k 70. narozeninám uměleckého 
šéfa Michaela Prostějovského bude 
také vzpomínkou na překladatele Jiří-
ho Joska, který nedávno zemřel. Mimo-

Loňský ročník festivalu Colours of Os-
trava (2017) nabídl několik unikátních 
jednorázových projektů. K těm patřil i 
společný koncert zpěváka Michala Hrů-
zy s kapelou a Janáčkovou fi lharmonií 
Ostrava. Ale jednorázovým projektem to 
už určitě nelze nazývat, protože se chystá 
„repete“. Kdy a kde? V Gongu 6. listopa-
du od 19 hodin!

Těšit se můžete na průřez Hrůzovou 
tvorbou, ale i na písně z alba, které zpě-
vák vydal v květnu 2017. „Jsem rád, že 
budeme moci na jednom z našich nej-
lepších festivalů uvést písničky, které lidi 
znají ve zcela nových aranžích. Pod tak-
tovkou dirigenta Martina Hyblera zahra-
jeme společně s ostravskou fi lharmonií. 
A já už se moc těším,” řekl tehdy Michal 
Hrůza a jeho slova platí jistě i pro letošní 
koncert. Smyčce jeho písním evidentně 
svědčily a zpěvák si produkci svých hitů 
(Pro Emu, Zakázané uvolnění nebo 1+1) 
i méně známých skladeb užíval. Prostě 
žádná hrůza, ale skvělý koncert. 

Koncerty JFO v Gongu nacházejí stá-
le více příznivců. A kdo kromě Michala 
Hrůzy přijal pozvání v sezoně 2018/2019? 
Věřte, nevěřte, přijede Vojta Dyk s B-Side 
Bandem, kteří po loňském turné označo-
vaném slovy – charismatický projev, do-
konalý zpěv, výtečná kapela, skvělá show 

a originální stage, chtějí s koncerty více 
šetřit. Proto jsme rádi, že je v Ostravě 
přivítáme. Dále to bude vánoční koncert 
s Martinem Chodúrem a v červnu příští-
ho roku zahraje JFO s Anetou Langero-
vou, jednou z nejpopulárnějších českých 
zpěvaček, která svou originální image 
vystavěla na vlastních písních.

Vstupenky můžete zakoupit v prodej-
ním místě JFO tzv. Janáček pointu ve 
vstupním prostoru Domu kultury města 
Ostravy nebo v pobočkách Ostravského 
informačního servisu. Více nejen o tom-
to koncertu 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?
6. 1. 2019 Černá země? Mýtus a realita
Kulturní programy
6. 11. od 10 do 12.30 hod. a od 14 do 18 hod. Umění 
a architektura regionu, odborná konference, Dům umění 
a NPÚ, UOP v Ostravě, rezervace na info@gvuo.cz
6. 11. v 19 hod. Polský večer, host Marek Bieńczyk 
8. 11. v 16.30 hod. Mýtus a realita, komentovaná prohlíd-
ka výstavy Černá země?
13. 11. v 16.30 hod. Umění ve službách Zikmunda Lu-
cemburského, přednáška Marka Zágory
14. 11. v 16 hod. Muzikoterapie, rezervace: sedlakova@
gvuo.cz, T: 734 437 181
21. 11. v 16 hod. Svět za obrazy, tvůrčí dílna pro seniory, 
rezervace: Sládková
22. 11. v 19 hod. Dvojkoncert: Petr Vrba & Ken Ganfi eld 
a Jan Jirucha & Štěpán Janoušek
28. 11. v 16.30 hod. Ostrava za první republiky aneb 
Představ si, miláčku, že už zprovoznili to nové krema-
torium. Hodně se o tom mluví

největším soukromým divadlem, kte-
ré je na turné v Česku,“ řekl promotér 
souboru Pedro Martins. 

Russian Classical Ballet vede uznáva-
ná tanečnice Evgenie Bespalova, jejíž 
kariéra je spjatá s  významnými ruský-
mi divadly, mimo jiné s moskevským 
divadlem Stanislavského, s  baletním 
souborem Moscow City Ballet či s mo-
skevským Velkým divadlem. Se získa-
nými zkušenostmi a prestiží se Bespa-
lova rozhodla v roce 2005 založit vlastní 

společnost Russian Classical Ballet s cí-
lem oživit tradici klasické moskevské a 
petrohradské taneční školy, která nepo-
chybně patří mezi nejlepší na světě. Ak-
tuální turné k Labutímu jezeru čítá 78 
zastávek v evropských městech. Kromě 
Prahy a Ostravy se představení uskuteč-
ní například v Berlíně, Hamburku, Lisa-
bonu, Ženevě či Curychu. Soubor ročně 
odehraje na 170 představení, které vidí 
okolo 155 tisíc lidí po celém světě. 

Foto: Archiv Russian Classical Ballet

Michal Hrůza 
Foto: Archiv JFO

V říjnu uvedlo NDM poprvé na své scé-
ně Osud Leoše Janáčka.   
                Foto: Martin Popelář

www.ndm.cz

řádně a jen dvakrát – 21. a 22. listopadu 
v Divadle Jiřího Myrona vždy od 18.30 
hodin.

Druhou premiéru v sezoně na 8. lis-
topadu připravuje činohra. Naše třída 
Tadeusze Slobodzianka z  roku 2008 
budí v Polsku stále velké vášně a dnes 
se tam prakticky nehraje. Refl ektuje to-
tiž událost, kterou Poláci dlouho dávali 
za vinu nacistům. Pravda o masakru 
v Jedwabném v roce 1941 vyšla najevo 
až v roce 2000. Poláci povraždili stovky 
svých židovských sousedů a vinu pak 
svalili na německé vojáky. Hra o osu-
dech deseti spolužáků od 30. let 20. sto-
letí do začátku století jednadvacátého 
zachycuje podstatu (ne)lidskosti v  nás 
všech. Hraje se v  Divadle Antonína 
Dvořáka. Režie Janusz Klimsza.

Ostravské muzeum otevírá brány 
do historie prvorepublikové Ostravy
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U Bezručů připravují divadelní adaptaci 
legendárního fi lmu Kouř

Zvukomalebný podzim 
plný soudobého umění

Od 9. do 13. listopadu se centrum 
Ostravy již tradičně naplní současnou 
hudbou. Uskuteční se zde již 44. roč-
ník festivalu Hudební současnost, jehož 
nedílnou součástí je úzké propojení se 
světem výtvarného umění a divadla. 
Letošním podtitulem se stalo půvabné 
slovo onomatopoeia, které symbolizuje 
zvukomalebnost, v přeneseném smyslu 
tedy spojení světa zvuku se světem vi-
zuálním. Program festivalu přináší kro-
mě čtyř koncertů také workshopy pro 
veřejnost s cílem motivovat lidi k tvůrčí 
aktivitě.

Své místo na festivalu má již tradičně 
improvizace, na kterou letošní ročník 
klade zvláštní důraz. Improvizace bude 
esenciální složkou jak zahajovacího, tak 
závěrečného koncertu. Zatímco pro-
jekt DeCliché (9. 11.), který postaví na 
jedno jeviště cimbál, elektroakustiku 
a loutky, bude založen na scénářem pře-
depsané a předem částečně prokompo-
nované improvizaci. Koncert ansám-
blu Divergent Connections Orchestra 
(13. 11.) bude reprezentovat improvi-

zaci v té nejčistší podobě – muzikanti 
budou bez jakýchkoli předpisů reago-
vat na místo, zvuk a také na gesta svého 
uměleckého vedoucího, Pavla Zlámala. 
Důležitou úlohu bude hrát rovněž mís-
to, v  tomto případě Důl Michal, který 
svou specifi ckou atmosférou bezpochy-
by přispěje k  celkovému vyznění díla, 
které zde vznikne a zanikne zároveň.

Hudební současnost ve svém progra-
mu myslí i na děti, pro které již potřetí 
chystá Tvůrčí dílny (10. a 11. 11.), dvou-
denní kreativní workshop, na němž si 
děti mohou k hudbě vybudovat zcela 
svobodný vztah. Chybět ale nebude ani 
koncert v tom tradičním slova smyslu. 
Do Ostravy dorazí Trio Helix (11. 11.), 
které představí aktuální tvorbu tří čes-
kých skladatelů, a to v kontextu zahra-
ničních tvůrců. Festival Hudební sou-
časnost, pořádaný spolkem Tvůrčí cen-
trum Ostrava, se uskuteční díky podpo-
ře statutárního města Ostravy, městské 
části Moravská Ostrava a Přívoz a Čes-
kému hudebnímu fondu. Více informa-
cí na www.hudebnisoucasnost.cz.

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:
1. 11. od 13.30 do 15.30 hod. Listopadání, podzimní vyrá-
bění z plodů přírody
6. 11. od 12.30 do 14.30 hod. Labyrint z knih, exkurze do 
ústřední budovy Knihovny města Ostravy v rámci projektu 
„Spolkla mě knihovna“, na akci je nutné se v knihovně pře-
dem přihlásit, s fi nanční podporou ÚMOb MOaP
8. 11. během půjčování: Přečti mi, čteme paní knihovnici 
za sladkou odměnu
15. 11. od 13.30 do 15.30 hod. Papyrus, výroba ručního pa-
píru v knihovně
22. 11. od 13.30 do 15.30 hod. Hoď kostkou, soutěžní od-
poledne plné her
27. 11. od 12.30 do 14.30 hod. Vzhůru do muzea, exkur-
ze do Ostravského muzea v  rámci projektu Spolkla mě 
knihovna, na akci je nutné se v knihovně předem přihlásit, 
s fi nanční podporou ÚMOb MOaP
29. 11. od 14.30 do 15.30 hod. Zpátky do pohádky, čtenář-
ská dílna v rámci projektu Čtení nás baví, s fi nanční podpo-
rou ÚMOb MOaP

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.

5. 11. v 18 hod. vernisáž výstavy Julia Reichela v Galerii 
Dole 
8. 11. v  17 hod. Slavnostní odhalení pamětní desky 
Zdeňku  Rossmannovi, autorkou pamětní desky je sochař-
ka Šárka Mikesková, sraz u autobusové zastávky Muglinov-
ská v Ostravě-Přívoze  
13. 11. v 18 hod. Já Ladislav Klíma, komponovaný pořad
15. 11. v 18 hod. Bez Stanika, vernisáž výstavy ve Fotogra-
fi cké galerii Fiducia
16. 11. v 18 hod. Po ostravských stopách Leoše Janáčka, 
komentovaná procházka, sraz před Antikvariátem a klu-
bem Fiducia
18. 11. v 10 hod. Dětský ateliér na rossmannovské téma
21. 11. v 18 hod. Zdeněk Rossmann – typograf a strážce 
odkazu Bauhausu, diskusní večer 

22. 11. v 19 hod. MK9 (can), Rusalka (can), Sraz přespol-
ních (Paregorik, Áda, Saki), koncert ve Fotografi cké gale-
rii Fiducia 
25. 11. v 10 hod. Jinan a spol... aneb Výroba stínítka na 
lampičku, literárně-výtvarný ateliér, povede Elli Motýlová
30. 11. v 19 hod. Rovar17 (hun), L*mbik (hun), koncert ve 
Fotografi cké galerii Fiducia  

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

Výstavy:
6. 11. v 16 hod. Antika se nás stále dotýká, přednáška kla-
sického fi lologa Lubora Kysučana, organizujeme společně 
s Ostravskou univerzitou
7. 11. v 16 hod. Operní sirény na téma první republiky, 
debatovat budou muzikologové Viktor Velek a Martin Čur-
da a dramaturgyně opery NDM Eva Mikulášková
9. 11. v 19 hod. písničkářská scéna Open Mic Ostrava, vy-
stoupí Petr Šrajer, duo Joys From Lost a vítězka letošní Porty 
Tereza Balonová
14. 11. v 17 hod. Písňový koncert posluchačů Lidové kon-
zervatoře Ostrava, ze třídy Josefa Fryščáka
15. 11. v 16 hod. Čtení ze šuplíku, autorské čtení uživatelů 
centra Mens Sana
27. 11. v 17 hod. Lýdie Romanská: Káva pro H. – Kuchyň-
ská revue, uvedení nové knihy, mimořádně v sále Univer-
zál
27. 11. v  18.30 hod. Zahrada – Hostina, autorský večer 
spisovatelky Jany Richterové a hudebního skladatele Pavla 
Knápka a souboru Regna Musica

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

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

1. 11. ve 20 hod. Žij moudře, žij šťastně, úvodní přednáš-
ka kurzu srovnávací fi lozofi e a psychologie Východu a Zá-
padu, kurz zahrnuje 13 přednášek jednou týdně, vždy ve 
čtvrtek od 20 do 22 hod. a začíná 8. listopadu.
3. 11. v 9 hod. Ukliďme Porubský les!, cílem úklidu bude 
Porubský les, lokalita pod myslivnou, prosíme, přihlaste 
se na: ostrava@akropolis.cz, 731 47 97 04, nebo na uklid-
mecesko.cz, vhodný oděv, obuv a dobrou náladu s sebou. 
Sraz u turistického rozcestníku Poruba – myslivna (GPS 
N49°49.86310´, E18°8.88133´), asi 15 minut pěšky od auto-
busové zastávky K myslivně (autobus č. 37).
20. 11. v 19 hod. Poznej sebe sama a zlepši svou paměť, 
koncentraci a prozkoumej své emoce…, přednáška 
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

5. 11. v 16 hod. Hanka Kynychová: Diář 2019
7. 11. v 16 hod. Jan Padych: Prastará tajemství 
8. 11. v 18 hod. Dagmar Sedláčková: Beseda o Jeruzalé-
mě s průvodcem 
10. 11. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP: Vyrábíme papírové 
lucerničky 
12. 11. v 16 hod. Jiří Ovečka: Pozvánka od mafi ána
13. 11. v 16 hod. Miloš Zapletal: Nesmrtelní. Slavní mladí 
staříci 
13. 11. v 18 hod. Dara Rolins: Diář Rok podle Dary
15. 11. v  16 hod. Vlastimil Vondruška: Husitská epopej 
VII
20. 11. v 15 hod. Peter Minárik: Dieta pro diabetiky 
21. 11. v 16 hod. František Mandát: Kamínky z toulavých 
bot 
22. 11. v  16 hod. Nikol a Lucka Ehrenbergerovy: Diář 
2019 A Cup of style
26. 11. v 16 hod. Romana Skálová a Dexter: Ze života Bu-
líka  
27. 11. v 16 hod. Jakub Szántó: Za oponou války
28. 11. v 16 hod. Lukáš Musil: Letecké katastrofy a jejich 
vyšetřování 
29. 11. v 15.30 hod. Karel Šíp: Karneval paměťových bu-
něk
30. 11. v 18 hod. Hudební večer v DOMĚ KNIHY

V CENTRU POZORNOSTI
Hudební výlety 2018

Listopadovou premiérou v Divadle 
Petra Bezruče bude divadelní adapta-
ce snímku Kouř. Kultovní fi lm Tomáše 
Vorla st. převede na ostravské jeviště 
dramaturgicko-režijní dvojice Kristý-
na Kosová a Adam Svozil. Jejich cílem 
není vytvořit kopii legendárního fi lmu, 
naopak usilují o nový pohled na příběh, 
v němž se pod drsným humorem skrý-
vají témata, která ani po téměř třiceti le-
tech od fi lmové premiéry neztratila na 
aktuálnosti. Navíc – jaké jiné město by 
mělo vdechnout slavnému Kouři nový 
divadelní život než právě Ostrava, kde 
se kdysi natáčel? V inscenaci si zahrají 
Markéta Matulová, Vojtěch Říha, Jakub 
Burýšek, Ondřej Brett, Vojtěch Joha-
ník, Michal Sedláček, Marcela Čapko-
vá, Kateřina Krejčí, Markéta Haroková 
a Lukáš Melník. Premiéra se uskuteční 
23. listopadu. Pokud se už nyní těšíte 
na divadelní zpracování a chcete nasát 
atmosféru Kouře ještě před premié-
rou, nenechte si ujít v sobotu 17. listo-
padu Noc divadel – ta letošní se totiž 

Prohlédněte si slavnostní sál Edmunda 

Palkovského v DJM
Rekonstruované Divadlo Jiřího My-

rona postupně zprovozňuje další pro-
story pro veřejnost i soubory NDM. 
Práci v  novém už zahájil Ateliér pro 
děti a mládež, hraje se v  Divadle 12 
a koncem října se otevírá také slavnost-
ní sál v prvním patře komplexu.

Sál ponese vždy jednu sezonu jméno 
po někom, kdo se významně zaslou-
žil o český kulturní život v  Ostravě. 
V  jubilejní sté sezoně to bude jméno 
Edmunda Palkovského (1858–1930), 
mj. zakladatele spolku Národní dům 
a iniciátora vzniku prvního českého 
gymnázia v Matiční ulici v Ostravě. Sál 

bude sloužit společenským a kulturním 
setkáním, koncertům, výstavám.

První výstava v sále má název Od Ná-
rodního domu k novodobé české stát-
nosti 1894–1918  a mapuje období od 
postavení Národního domu po vznik 
samostatného Československého státu. 
Bude k vidění do konce roku. Veřejnost 
si mohla sál i výstavu prohlédnout po-
prvé v den výročí vzniku samostatného 
Československa – 28. října. Pokud jste 
to nestihli, sál i výstava budou pro ná-
vštěvníky DJM  otevřeny až do konce 
roku.

u Bezručů ponese právě ve stylu fi lmu 
Kouř. Vedle promítání fi lmové kultov-
ky se počítá i s diskotékou. DJ Arnoštek 
roztočí hvězdná kola přímo v divadel-
ním klubu u Bezručů a bude to fajn, 

fajn, fajnový! Více informací o progra-
mu Noci divadel a termínech repríz in-
scenace Kouř najdete na webu divadla 
www.bezruci.cz.

Od září hraje činohra Národního divadla moravskoslezského komorní inscenace 
v novém Divadle 12, které vzniklo ve  zrekonstruovaném komplexu Divadla Jiřího 
Myrona. Slavnostní sál   se nachází v prvním patře komplexu a jeho otevření bylo 
načasováno přesně na 28. října.

Foto: Martin Kusyn

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

do 30. 11. Prvorepublikové knihovnictví I, výstava 
do 31. 12. Líná hlava, holé neštěstí, výstava knih, hlavola-
mů a časopisů z  fondů knihovny vhodných pro trénování 
mozkových závitů (nejen knihovníků) 
6. 11. od 15 do 17 hod. Týden vědy a techniky AV ČR – Za-
chraňujeme staré knihy, exkurze v  oddělení speciálních 
fondů a na digitalizačním pracovišti
7. 11. v 16 hod. Týden vědy a techniky AV ČR – Seznamte 
se s digitálním knihovním asistentem, exkurze do běžně 
nepřístupných prostor s  ukázkou techniky, která pomáhá 
knihovníkům
8. 11. v  17 hod. Martin Jemelka: Významné politické 
osobnosti meziválečné ostravské scény, přednáška  
21. 11. v 16.30 hod. Eva Špačková: Prvorepubliková ar-
chitektura – interiér, přednáška 
30. 11. v 16 hod. Deskohraní, odpoledne s deskovými hra-
mi



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.

Kurzy v KZ GAMA
Táborová kytara pro začátečníky / Haudujudu, kámo – doučovací kurz  
Roztleskávačky / Cvičební mix pro ženy / Malý záchranář

1 Julie Machallová: How fragile we are… Jak moc křehcí jsme? VERNISÁŽ 

Malířka se zabývá otázkou existence člověka ve vztahu ke krajině. Krajinu lze vnímat krásnou i v její 
nepředvídatelnosti a extrémnosti v podobě přírodních živlů. Síla nebo křehkost člověka rozhoduje, jak se 
s takovou krajinou vyrovná.

18:00
čt

3 Piotr Rejda s kapelou STOLIK POLSKI – POLSKÉ DNY V OSTRAVĚ

Koncert vratislavského písničkáře s texty o vzájemném porozumění i neporozumění a široce chápaných 
vztazích mezi lidmi.

17:00
so

7 Sławomir Mrożek: Rozbitkowie – Trosečníci (Na pełnym morzu)
Absurdní grotesku o manipulaci, indoktrinaci a deformaci mezilidských vztahů uvádí divadlo Klub PL. 
Režie Józef Zbigniew Czernecki. V polském jazyce. STOLIK POLSKI – POLSKÉ DNY V OSTRAVĚ

17:00
st

8 Ivo Petr: Korsika – ostrov vůní a krevní msty CESTOPIS 

Jeden z nejkrásnějších koutů Evropy. Vysoké hory, rozeklané pobřeží, hnízda skalních měst a temně modré 
moře… a zaskočíme i do půvabného Toskánska – rodiště slavného Leonarda da Vinci, do toskánského 
Mannhattanu San Gimignano a k moři. / 65 Kč

18:00
čt

11 Svatomartinské hody a Moravanka Jana Slabáka  HODOVÁNÍ

Oslava mladého vína a husích specialit na Masarykově náměstí: multižánrový Šuba duba band, moravská 
dechovka, sv. Martin na bílém koni, žehnání mladému vínu, lampionový průvod pro děti, cimbálová muzika 
Friš, tři desítky stánků s vínem, pivními speciály a husími dobrotami. S podporou městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

14:00
ne

13 Libor Bednář: Vietnam – velká cesta zemí zanořujícího se draka CESTOPIS 

Hanoi – kulturní centrum Vietnamu, Halong – zátoka s vápencovými homolemi, etnické menšinami v okolí 
Sapy, městečka na úpatí nejvyšší vietnamské hory Fansipan, Hue – město harmonie a sídlo posledních 
vietnamských císařů, starobylý Ho Ian v kontrastu s moderním  plážovým Na Trangem, hlavní město jihu 
Saigon a koloniální architektura, největší plovoucí trh v deltě životodárného Mekongu. / 65 Kč 

18:00
út

15 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou po zaniklých hřbitovech VYCHÁZKA 

Sraz před kostelem sv. Václava, Kostelní nám. Začátkem listopadu se všichni loučíme se svými zesnulými 
na současných hřbitovech. Ale podívejme se na místa bývalých pohřebišť, nejstarší bylo kolem kostela sv. Václava, 
další u kaple sv. Lukáše a v roce 1888 byl další městský hřbitov přeměněn na park císaře Josefa. / 50 Kč

15:00
čt

16 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. / 160 Kč

20:00
pá

18 Pardubice – město s půlkou koně ve znaku KRAJEM A KULTUROU – SENIOR NA CESTÁCH

Celodenní poznávací cesta do města proslulého perníkem, dostihy a plastickými trhavinami, které leží 
v žaludku svým sousedům jako nikdo jiný. Historické jádro s významnými památkami, zámek s bohatými 
sbírkami Východočeského muzea, Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara s pilotováním leteckého trenažéru 
po stopách letu slavného aviatika. S podporou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 160 Kč

6:45
ne

20 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE  KVÍZ

Kavárenský kvíz: 100 let zlatých českých…
Připravil a provází Pavel Kamas. S podporou statutárního města Ostravy. / 20 Kč

18:00
út

21 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE / Piata loď FILM

Slovensko, Česko 2017 / 85 min. / Jarce je deset a na ulici se cítí bezpečněji než doma. Má mámu, která 
nechce být mámou. Jarka je stále sama, hledá lásku a nachází ji náhodou, když se rozhodne nahradit matku 
dvěma batolatům, s kterými se ukryje v opuštěné zahradní chatce… S podporou statutárního města 
Ostravy. / 50 Kč

18:00
st

22 Radovan Lipus: Stesk kavárenského povaleče v Austrálii HUDBA A LITERATURA

Účinkují R. Lipus, A. Cónová, M. Rataj a V. Ondruška. Kavárenský večer s podporou městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. / 100 Kč

19:00
čt

26 Máme svobodnou vůli? A co je to vědomí? PŘEDNÁŠKA

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D., odborný asistent katedry fi lozofi e Filozofi cké fakulty Ostravské univerzity. 
Celá morálka i právo jsou založeny na představě, že máme svobodnou vůli, a jsme tedy viníky, když uděláme 
něco špatného. Naproti tomu věda ukazuje, že zřejmě svobodnou vůli nemáme… 
klasická a kvantová fyzika, neurověda, fenomenologie a neurofenomenologie. / 50 Kč

18:00
po

27 naroVinu  PŘEDNÁŠKA

Co je kyberšikana, jaké jsou její dopady, nebezpečí a praktiky? Jak se bránit, chránit? Lektor Slavoj Raszka 
(ACET, E-Bezpečí). Pořádá Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz s fi nanční podporou Biskupství 
ostravsko-opavského.

17:00
út

29 Libor Bednář: Karibská kráska? Na Kubu za mojitem CESTOPIS 

Všudypřítomný kubánský rum a teperamentní hudba  nás doprovázejí na každém kroku  exotického  
ostrova svobody. Temperamentní i smutná Havana, viñaleské mogoty, památka UNESCO koloniální město 
Trinidad, revoluční Santa Clara a Che Guevara, lenošení na  bílých karibských pláží. / 65 Kč

18:00
čt

30 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE PŘEDNÁŠKA

Gabriela Hlinčík: Krása posvátných míst na Slovensku
Slovenská novinářka, která prošla nelehkým životním obdobím, se ujišťuje o vlastní identitě návštěvami 
pozoruhodných sakrálních staveb. Právě jejich kouzlo a příběhy s nimi spojené lákají k toulkám překrásnými 
kouty Slovenska zachycené fotoaparátem. S podporou statutárního města Ostravy.

18:00
pá

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. 

Reprodukce: Vladimír Škoda

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

1 17:00 Chata na prodej / ČR 2018, 77 min.

19:30 Dogman / IT, FR 2018, 102 min.čt

2 17:00 Nebezpečná laskavost / A Simple Favor, USA 2018, 117 min.

19:30 Bohemian Rhapsody / GB, USA 2018, 135 min.

22:00 Bohemian Rhapsody / GB, USA 2018, 135 min. NOČNÍ MINIKINO

pá

3 15:00 Louskáček a čtyři říše / The Nutcracker and the Four Realms, USA 2018 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zlatý podraz / ČR 2018, 106 min.

19:30 Dogman / IT, FR 2018, 102 min.

so

4 15:00 Yeti: Ledové dobrodružství / Smallfoot, USA 2018, 96 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Blackkklansman / USA 2018, 134 min.

19:30 Nebezpečná laskavost / A Simple Favor, USA 2018, 117 min.

ne

5 17:00 Úsměvy smutných mužů / ČR 2018, 92 min.

19:30 Tvář / Twarz PL 2018, 91 min. POLSKÉ DNY
po

6 17:00 Trochu Mimo (pásmo 4 krátkých fi lmů) / ČR 2018 FILMOVÝ KLUB

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

7 14.30 Tvář / Twarz, PL 2018, 91 min. KINO SENIOR

17:00 Dogman / IT, FR 2018, 102 min.

19:30 Zlatý podraz / ČR 2018, 106 min.

st

8 17:00 První člověk / First Man, USA 2018, 141 min.

19:30 Ten, kdo tě miloval / ČR 2018, 90 min.čt

9 17:00 Climax / FR 2018, 95 min.

19:30 Jack staví dům / The House That Jack Built, DK, FR, DE, SE 2018, 155 min.pá

10 15:00 Když draka bolí hlava / ČR, SR 2018, 98 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Nebezpečná laskavost / A Simple Favor, USA 2018, 117 min.

19:30 Bohemian Rhapsody / GB, USA 2018, 135 min.

so

11 15:00 Bella a Sebastian 3 / FR 2017, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Ten, kdo tě miloval / ČR 2018, 90 min.

19:30 Dívka v pavoučí síti / The Girl in the Spider‘s Web, USA 2018, 117 min.

ne

12 17:00 Blackkklansman / USA 2018, 134 min.

19:30 Zlatý podraz / ČR 2018, 106 min.po

13 17:00 Otevřená / Otvorena, SRB 2016, 72 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Vratislav Eff enberger aneb Lov na černého žraloka / ČR 2018, 85 min. FILMOVÝ KLUB
út

14 10:30 The Perfect Kiss / CA 2018, 83 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

15:00 Chata na prodej / ČR 2018, 77 min. KINO SENIOR

17:00 Dogman / IT, FR 2018, 102 min.

19:30 Bohemian Rhapsody / GB, USA 2018, 135 min.

st

15 17:00 Léto ´92 / Sommeren ´92, DK 2015, 93 min.  SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Dokud jsme naživu / Mens vi lever, DK 2017, 98 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
čt

16 17:00 Popelikoptéra / Sopherlikoptern, SE 2016, 100 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Báječní lůzři / Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta,  LT/LV 2017, 71 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

21:30  Litva, do toho! / Redirected Uz Lietuva!, LT 2014, 115 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

pá

17 15:00 Louskáček a čtyři říše / The Nutcracker and the Four Realms, USA 2018 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 95 / 95, FIN 2017, 106 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Co tomu řeknou lidi / Hva vil folk si, N, SE 2017, 106 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

so

18 15:00 Když draka bolí hlava / ČR/SR 2018, 98 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Třídní sraz po estonsku 2: Svatba a pohřeb / EST 2018, 90 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Rozhřešení / Henkesi edestä, FIN 2015, 92 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

ne

19 17:00 Senekův den / Senekos diena, LT 2016, 110 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Ať vyhraje ten lepší / Den bedste mand, DK 2017, 97 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
po

20 17:00 Mimořádná zpráva / ČR 2018, 75 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Touch Me Not / Nu mă atinge-mă, RO, DE, ČR, BG, FR 2018, 125 min. FILMOVÝ KLUB
út

21 14:30 Já, Maria Callas / Maria by Callas, FR 2017, 113 min. KINO SENIOR

17:00 Ten, kdo tě miloval / ČR 2018, 90 min.

19:30 Svědkové Putinovi / Putin‘s Witnesses, LV, CH, ČR 2018, 102 min.

st

22 17:00 Balón / Ballon, DE 2018, 125 min.

19:30 Léto / Лето, RU, FR 2018, 126 min.čt

23 17:00 Bohemian Rhapsody / GB, USA 2018, 135 min.

19:30 Pásmo animovaných fi lmů / 2018 ANINETFEST
pá

24 15:00 Pat a Mat: Zimní radovánky / ČR 2018, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Balón / Ballon, DE 2018, 125 min.

19:30 Oni a Silvio / Loro, IT/FR 2018, 150 min.

so

25 15:00 Princezna a dráček / Принцесса и дракон, RU 2018, 75 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Chvilky / ČR/SR 2018, 93 min.

19:30 Balón / Ballon, DE 2018, 125 min.

ne

26 17:00 Dívka / Girl, B 2018, 105 min.

19:30 Oni a Silvio / Loro, IT/FR 2018, 150 min.po

27 17:00 Kibera: Příběh slumu / ČR 2018, 90 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Cirkus Rwanda / ČR, SR 2018, 80 min. FILMOVÝ KLUB
út

28 15:00 Hovory s TGM / ČR 2018, 80 min. KINO SENIOR

17:00 Chvilky / ČR/SR 2018, 93 min.

19:30 Climax / FR 2018, 95 min.

st

29 17:00 Svědkové Putinovi / Putin‘s Witnesses, LV, CH, ČR 2018, 102 min.

19:30 MOST (3-dílný TV seriál České televize) / ČR 2018, 135 min. EXKLUZIVNÍ PŘEDPREMIÉRA!čt

30 17:00 Oni a Silvio / Loro, IT, FR 2018, 150 min.

19:30 Vdovy / Widows, USA, GB 2018, 128 min.pá

1 Spirituál kvintet VYPRODÁNO

Legenda českého folku oslavila neuvěřitelných 58 let své existence. 20:00
čt

2 Vltava
Jedna z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně. Česká poezie – světová hudba to je Vltava. 19:00

pá

4 Irena Budweiserová
Skvělá interpretace spirituálů, gospelů, bluesových skladeb a folkových balad. Excelentní kytarový a pěvecký doprovod 
zajistí Jakub Racek.

19:00
ne

5 Honza Hrubý „70“ VYPRODÁNO

Matador českého bigbítu Honza Hrubý představí průřez svou bohatou kariérou. Slaví 70, ale na pódiu je to pořád mladý 
kluk. V akustickém triu se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem a na keltskou harfu Seanem Barrym.

19:00
po

6 Tomáš Hobzek Quartet JAZZ

Originální, tvůrčí kapela bubeníka Tomáše Hobzeka, hrající svěží, moderní jazz,respektující své vzory z historie, jakými jsou 
např. Miles Davis.

19:00
út

7 Michal Pavlíček Trio VYPRODÁNO

Koncert rockového kytarového mága s kapelou.19:00
st

8 Michal Pavlíček Trio VYPRODÁNO

Koncert rockového kytarového mága s kapelou.19:00
čt

9 Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs
Americký hudebník Jimmy Bozeman zve na večer plný autentické country music, blues & hillbilly v doprovodu top hráčů 
české hudební scény. Houslista Pepa Malina, kytarista Jakub Racek, kontrabasistka Svatka Hlávková a bubeník Tomáš 
Vokurka.

19:00
pá

10 Ostravské listopadání 2018
Série koncertů hudebního minifestivalu Ostravské listopadání vstupuje rokem 2018 do svého dvacátého šestého ročníku! 
Na programu jsou zařazeni v čase 14:00 – 16:30: Adam Bubík Acoustic, Hrozen, Divine Attraction Acoustic Set. Hvězdou 
večera ve 20:00 Mangy Lions (ex Archa „N“ / Moby Dick).

14:00
so

12 Alex Jonsson Trio JAZZ

Působivých sedm nominací na dánské hudební ceny má za sebou dánský kytarista a skladatel . Kytarový jazz plný severské 
melancholie i dravosti

19:00
po

13 Earl Thomas FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Koncert talentovaného zpěváka a skladatele Earla Thomase, který zavítá v rámci svého evropského turné do klubu 
Parník. Dvě nominace na cenu Grammy a jako skladatel přispěl do repertoáru takových hvězd, jako jsou např. Tom Jones. 
Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy. 

19:00
út

14 Folk Team
Dnes už legendární skupina Folk Team ve své 44. sezóně!20:00

st

15 Jazztalent
Krajská přehlídka talentů, realizovaná Základní uměleckou školou Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory.17:30

čt

16 Podzimní Ozvěny
Koncert je realizován v rámci Cestovatelsko-hudebního festivalu PODZIMNÍ OZVĚNY, který letos v Ostravě pokračuje již 
sedmnáctém ročníku

19:00
pá

18 Svatováclavský hudební festival – Hudební výlety
Transitus Irregularis / Jazz – Reynek – Baroko
Koncert je realizován Svatováclavským hudebním festivalem v rámci projektu Hudební výlety. Formace Transitus Irregulari. 
Veselá hudba či skladby k zamyšlení a meditaci vytvářejí prostor pro příjemné posezení s přáteli. Nina Marinová – housle, 
zpěv, Miroslav Nosek – kytara, Filip Dvořák – cembalo, Jan Keller – violoncello.

18:00
ne

20 TRAMPSKO & Milan Kaplan
Velký křest zářijové knihy TRAMPSKO, kterou napsal Milan Kaplan.19:00

út

21 Mike Stern Band FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS / VYPRODÁNO

Kytarista, který nikdy nezklame a vždy dokáže přesvědčit posluchače jak moc má rád hudbu, kterou hraje. 
Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

20:00
st

22 Lenka Filipová
Koncert české zpěvačky, šansoniérky, kytaristky a hudební skladatelky v jedné osobě.19:00

čt

23 Trapeři s Robertem Křesťanem
První kapela Roberta Křesťana! Trapeři oprášili staré písničky a na scéně se znovu objevují v roce 2008.19:00

pá

26 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

27 BSP Baláž Střihavka Pavlíček
Z kapacitních důvodů pořádáme v clubu GARAGE-OSTRAVA-MARTINOV. Vstupenky jsou na stání!!! V předprodeji cena 
vstupenky 400 Kč. V den koncertu cena vstupenky 450 Kč.

20:15
út

28 ELECTRIC LADY 2018 FUNK

Rocková sestava kytaristky a zpěvačky Terezy Rays. Kapela byla založena r. 2013 vznikem singlu „Storm“, který se dostal 
nejen na české Óčko, ale i na MTV Firemní hráčka hudebních nástrojů zn. Fender (2015). Terezy Rays – kytara, 
Marek Cába – baskytara a Lukáš Tričler bicí.

19:00
st

29 GrassQuartet
Jedinečné vystoupení newgrassové kapely GrassQuartet po 25 letech a v původním složení předpovídá skvělý zážitek. 19:00

čt

Připravujeme: 1. 12. Robert Křesťan & Druhá tráva, 10. 12. Roman Dragoun & Michal Žáček, 
11. 12. VÁCLAV NECKÁŘ & Bacily

6., 13., 20. a 29. 11. Aquaaerobic pro ženy / Bazén ZŠ Gen. Píky / 18:00 

7., 14., 21. a 28. 11. Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky / 15:00

7. a 14. 11. Žena v zrcadle / Pořad pro veřejnost / 17:00

8. a 9. 11. A jak to všechno dopadlo? / Zábavný pořad pro MŠ / 9:00 a 10:30

12. a 13. 11. Etiketa pro nejmenší / Pořad pro MŠ / 9:00 a 10:30

14. a 15. 11. Jen tak / Kvízy a soutěže pro děti / 9:00 a 10:30

16. 11. Už to vím! / Výchovně vzdělávací pořad pro MŠ / 9:00 a 10:30

21. 11. Pohádkový příběh / Divadlo Loutkový svět / 10:00

28. 11. Čertovský koktejl / Zábavný pořad pro MŠ / 9:00

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

INTERNATIONAL SERIGRAPHY SYMPOSIUM OSTRAVA
11. 10. – 23. 11. 2018

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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