
V sobotu 18. 9. před Novou radnicí a v Komenského sadech a od 20. 9. do konce září v obchod-
ním centru LASO se uskutečnila výstava, jejíž fotografie dokumentují klíčové projekty, realizova-
né na území centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za volební období 
2006–2010. Každý z projektů, zachycený na snímcích, zásadním způsobem ovlivnil současný 
i budoucí život města. Do 15. 10. je výstava instalována v OC Futurum. Výstava si neklade za cíl 
představit všechny změny, k nímž za poslední čtyři roky v centrálním městském obvodu došlo. 
Fotografie jsou pouze reprezentativním výběrem toho, co se po stránce architektonické a sta-
vební v Moravské Ostravě a Přívozu událo. Autoři fotografií: Jiří Zerzoň, Jiří Žižka.  (inf)
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Premiéry
Frimlova Rose Marie

Rudolf Friml je považován za jednoho ze 

zakladatelů amerického hudebního divadla.

Jedna z nejslavnějších operet Rudolfa Frimla, 
odehrávající se na pozadí Skalistých hor mezi 
zlatokopy, v níž se snoubí romantika americké-
ho Divokého západu, baru, indiánské osady 
a módního salónu, vypráví příběh krásné Rose 
Ma rie a Jima Kenyona, dobrodruha a zlatokopa. 
Toto Frimlovo dílo mělo svou světovou pre miéru 
2. září 1924 na Broadwayi v Imperial Theatre 
a pro velký úspěch se hrálo 557krát! 

Premiéra 7. 10. v 18.30 hodin, 2. premiéra 

9. 10. v 18.30 hodin. Další představení 15. 10. 

v 18.30 hodin, 21. 10. v 18.30 hodin. 

Divadlo Jiřího Myrona

Čsl. legií 12, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz 

Percy Bysshe Shelley je anglický roman-

tický básník, známý skvostnými lyrickými 

básněmi a nekonvenčním životním stylem. 

Je také autorem tragédie Cenci ve čtyřech 
dějstvích, kterou zasadil do italského prostředí 
a s vražednou vášní v ní líčí krvavý osud uro-
zené rodiny Cenciů. Neodvratný střet nevinné 
Beat ri ce s tyranem, rozhodujícím o osudu rodiny, 
nastoluje téma zločinu a trestu stejně působivě 
jako ve slavném Dostojevského díle. Re ži sér kou 
je Anna Petrželková, dcera J. A. Pitínského. 

Premiéra 21. 10. v 18.30 hodin, 1. repríza 

23. 10. v 18.30 hodin. 

Divadlo Antonína Dvořáka

Smetanovo náměstí 1, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz

Dostaveníčka 
ve foyer

4. 10. v 18.30 hodin: Dostaveníčko s Ja-

roslavem Kosecem. Setkání s předním sólis-
tou opery. Foyer DAD.

6. 10. v 18.30 hodin: Sólo pro Alexandru 

Gasnárkovou. Foyer DJM.  
18. 10 v 18.30 hodin: Operetní polibky Vla-

di míra Brázdy. Foyer DJM.
20. 10. v 18.30 hodin: Dostaveníčko s Evou 

Dřízgovou-Jirušovou. Sólistka opery NDM za 
klavírního doprovodu M. Bárty. Foyer DAD.

www.ndm.cz

Hostující divadla
8. 10. v 19 hodin: Divadelní komedie. Di-

vad lo Palace Theatre, Praha. Vtipný pohled 
zkušeného autora divadelních komedií B. Ahl-
forse do divadelního mikrosvěta, kde jen zdánli-
vě platí jiná pravidla. Vztahy mezi lidmi jsou 
však tytéž, ať stojíte na jevišti nebo sedíte v hle-
dišti. Hrají: J. Čvančarová, L. Mrkvička / V. Kra-
tina, D. Matásek, L. Vaculík, K. Hrachovcová-
-Herčíková atd. 

16. 10. v 19 hodin: Na útěku. Divadlo Ungelt, 
Praha. Úsměvná jevištní roadmovie s francouz-
skou lehkostí vypovídá o věcech nelehkých. 
A víc než o cestě na útěku dvou žen, obdaře-
ných kuráží a fantazií vůči životu, je to o cestě 
jedné lidské bytosti k druhé. A to je povznášejí-
cí. Hrají: J. Štěpánková, Z. Adamovská. 

Svatováclavský hudební 

festival má pestré menu

Sedmý ročník Svatováclavského hudebního 

festivalu přichystal dlouhou sérii 36 koncertů 

duchovní hudby, které rozezní kostely ve 23 

městech a obcích Moravskoslezského kraje.

Festival je jednou z nejvýznamnějších kultur-
ně-společenských akcí v Moravskoslezském 
kraji a zároveň nejrozsáhlejším festivalem du-
chovní a staré hudby v Česku. Během letošního 
ročníku zazní duchovní hudba několika století 
od známých i méně známých autorů, mj. W. A. 
Mozarta, G. Mahlera, J. S. Bacha, L. Janáčka, 
G. Sciroliho, J. B. de Boismortiera, B. Mariniho. 

Výjimečný program je připraven také pro mi-
lovníky francouzské barokní hudby, kterou před-
staví specialista na dobovou interpretaci barok-
ní hudby gambista Petr Wagner se svým or-
chestrem Ensemble Tourbillon. Pě ta dva ce ti-
členný orchestr hráčů na dobové nástroje jistě 
přiláká řadu posluchačů, kteří se naživo budou 
moci zaposlouchat do české premiéry orchest-
rální suity z lyrické tragédie Alcione od Marina 
Maraise, ve které se postupně představí hněva-
jící se bohové, dramatické obrazy bouří, idylické 
moře, ale i námořnické pochody a bojové scény 
– tedy živly v divadelním slova smyslu. 

6. 10. v 19 hodin: Kostel sv. Václava. Pro-
gram: A. Caldara – Magdaléna u nohou Kris to-
vých. Účinkují: Collegium Marianum, H. Bla ží-
ková – soprán, H. M. Taubert (GER) – soprán, 
D. Erler (GER) – zpěv, M. Cukrová – alt, T. 
Kořínek – tenor, R. Janál – baryton. 

15. 10. v 18 hodin: Evangelický kostel. 
Program: G. Mahler – Adagietto, G. Faure – 
Requiem, R. Strauss. Účinkují: Český filharmo-
nický sbor Brno – sbormistr Petr Fiala, Kateřina 
Kněžíková – soprán, Svatopluk Sem – baryton. 

25. 10. v 18 hodin: Kostel sv. Václava. Pro-
gram: Petr Bakla – nová skladba, Luca Fran-
cesconi – Riti Neurali, Paulina Zalubska – Dis-
per sion, Somei Satoh – The Passion. Účinkují: 
Ostravská banda. 

27. 10. v 18 hodin: Kostel Neposkvrněného 

početí Panny Marie. Program: J. B. Lully, J. F. 
Re  bel. Účinkují: E. Tourbillon, dirigent P. Wag ner. 

28. 10. v 18 hodin: Katedrála Božského spa-

sitele. Program: K. Szymanowski – Stabat Mater 
op. 53, A. Dvořák – Mše D dur „Lužanská“ op. 86. 
Účinkují: Janáčkova filharmonie Ostrava (dirigent 
Stanislav Vavřínek), Pražský filharmonický sbor 
(sbormistr Lukáš Vasilek), Eva Dřízgová-Jirušová 
– soprán, Jana Wallingerová – alt, Tomáš Kořínek 
– tenor, Martin Gurbal‘ (SVK) – bas. 

www.shf.cz

Sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová vystoupí 
také na závěrečném koncertu Svatováclavského 
hudebního festivalu.

Obchodní centrum LASO 
oslavilo 9. září čtvrté naro-
zeniny. Na akci zavítal také 
starosta městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
Miroslav Svozil, který se 
připojil k řadě gratulantů. 
„Popřál bych obchodnímu 
centru LASO mnoho spoko-
jených zákazníků a byl bych 
rád, kdyby se v budoucnu 
podařilo OC LASO do stavět 
směrem k Jiráskovu ná-
městí,“ uvedl mj. 
Bohatý na rozeninový pro-
gram zahrno val vystoupení 
zpěvačky Lu   cie Von dráč ko-
vé, módní přehlídku zamě-
řenou na zimní a podzimní 
trendy, taneční ukázky sal-
sy, či soutěže ve veslování 
a v bench pressu. (inf)

22. 10. v 19 hodin: Dívčí válka. Čechovo 
prozatímně osvobozené divadlo, Praha. Od ob-
novené premiéry v roce 1998 do současnosti 
bylo odehráno téměř 860 repríz, které zhlédlo 
více než 400 tisíc diváků.  

25. 10. v 19 hodin: Caveman. Máte chuť se 
rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na 
slavnou one man show o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, 
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách 
obou pohlaví. Od prvního uvedení v roce 1991 
hra rozesmála miliony diváků v několika desít-
kách zemí a dočkala se stovek repríz. Hraje: 
Jan Holík / Jakub Slach. 

Dům kultury města Ostravy

28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz
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Stále častěji se na české hudební scéně 

skloňuje jméno skupiny Kapriola. Tato vý-

hradně ženská kapela loni vydala album 

„Mon day“, které sklidilo pochvalné reakce 

jak hudebních novinářů, tak široké veřejnos-

ti. Michaela Ripková alias donaMichellé, za-

kladatelka, kytaristka a houslistka skupiny, 

bydlí v našem obvodu, proto jsme ji požáda-

li o rozhovor… 

Netajíte se tím, že vás při skládání písní 

inspiruje magická atmosféra Ostravy. Můžete 

být konkrétnější? 

Na nás se Ostrava podepsala jednak nářečím, 
což se projevuje v textech, a částečně i temati-
kou. Tu a tam použijeme v písničkách i nějaké to 
zvolání pocházející přímo z úst toho či onoho 
ostravského zemitého obyvatele. Takže máme 
takové živé, ostravštinou prodýchané, texty. 

Rockových kapel, ve kterých působí vý-

hradně ženy, není v České republice moc. 

Jaké výhody a nevýhody vám plynou z této 

skutečnosti?

Jsme babská kapela a hrajeme tvrdou muzi-
ku. To nás staví do zvláštní pozice, která je vý-
hodná i nevýhodná zároveň. V mnoha poslu-
chačích budíme zvědavost a často se setkává-
me s hláškou typu „no to chci vidět, jak hrajete 
naživo...!“. Pak vidí, většinou se jim to líbí a jsou 
spokojení. Naopak jistou nevýhodou je napří-
klad tu a tam se v kapele vyskytující těhotenství 

a jiné podobné komplikace. Nicméně máme to 
tak, že odnosíme, odrodíme a hrajeme dál. 
Další nevýhodou je to, že není moc ženských 
muzikantek. My jsme se musely dlouho hledat 
a trvalo pár let, než se naše sestava ustálila na 
čistě ženském složení. Teď je to jedna z výhod 

a troufám si tvrdit, že můžeme bořit některé 
zažité mýty o tom, že tvrdou muziku umí dobře 
dělat jenom chlapi.

Po úspěchu alba „Monday“ nepochybně 

připravujete nové písně. Už víte, jakým smě-

rem se budou ubírat? 

Jistojistě přitvrdíme, máme ještě rezervy. 
A také zřejmě zvýrazníme houslovou linku. 

Vaší prozatím nejznámější písní je Pa gu ni-

ni. Co vás vedlo k tomu, že napíšete skladbu 

inspirovanou tímto houslovým virtuózem 

a proč má tato píseň jak českou, tak polskou 

verzi? 

Jako houslistka znám úskalí, která doprovází 
přednes skladeb Paganiniho. Podobně jako má 
Hašek svého Švejka, tak já mám svého Pa gu ni ni-
ho, který je takovou mou malou ostravskou neor-
todoxní postavičkou vzdáleně připomínající toho 
světově známého Paganiniho. Změna jména je 
tedy úmyslná. Polská verze písně má být zase 
další recese na již původní český text. Podotýkám, 
že není určena pro Poláky. Zřejmě ani po grama-
tické stránce není úplně správná. Nám se však 
ten nápad zalíbil a rozhodly jsme se zařadit na 
CD „Monday“ právě tuto polskou verzi. 

Během letních měsíců jste vystupovaly na 

mnoha festivalech… 

Zahrály jsme si v Karviné na Hey Animal 
Festu, v Třinci na Noci plné hvězd, kde na nás 
vyšel poměrně dlouhý koncertní blok. Plac pod 
pódiem byl hodně zaplněný, atmosféra vynikají-
cí. Také jsme vystoupily na festivalech Ostrava 
Music City na Slezs ko ostravském hradě, Dra-
gon‘s Fist v Třinci, Eddie festu v Kozlovicích. 
Kladné ohlasy převládaly, takže vše o.k.

  (peb) 

„Babská“ kapela Kapriola boří hudební mýty a chce ještě přitvrdit

Koncerty
Wagner a Musorgskij 

v Metropolitní

9. 10. v 18.45 hodin: Zlato Rýna. Převratné 
na studování Wagnerovy opery Prsten Ni be-
lungův pro Metropolitní operu. Tuto operní tetra-
logii zahájí Zlato Rýna, prolog Wagnerova epic-
kého dramatu. Prsten Nibelungův není jen pří-
běh nebo série několika oper, je to ucelené 
univerzum, říká režisér Robert Lepage, který 
tuto jedinečnou divadelní odyseu zpracoval za 
použití nejmodernějších technologií. Bryn Terfel, 
který se souborem Metropolitní opery zpívá 
hlavní roli Wotana poprvé, stane v čele hvězd-
ného ansámblu. Dirigent: James Levine. Dále 
účinkují: Wendy Bryn Harmer, Stephanie Blythe, 
Patricia Bardon atd. 

23. 10. v 17.45 hodin: Boris Godunov. 
René Pape se zhostí jedné z nejslavnějších 
basových rolí v inscenaci vynikajícího operního 
a divadelního režiséra Petera Steina, pro něhož 
je Boris Godunov debutem v Metropolitní opeře. 
Valerij Gergijev bude dirigovat Musorgského 
epické dílo, které sleduje utrpení i naděje jed-
noho národa. Aleksandr Antonenko, Vladimir 
Ogno venko a Je katerina Semenchuk budou 
hlavními hvězdami početného ansámblu.

5. 10. v 19 hodin: SL‘UK. Slovenský ľudový 
umelecký kolektív je profesionální umělecké tě-
leso, působící v oblasti lidového folklóru na 
Slovensku. Programy SĽUKu vycházejí z auten-
tických podob slovenského lidového umění. 
Jeho původní tvorba se natrvalo zařadila nejen 
do slovenského, ale také do evropského kultur-
ního dědictví. SĽUK představuje národní umění 
v původní, ale i současné moderní scénické 
podobě. 

31. 10. v 16 hodin: 5angels. Hudební show 
plná nových, skvělých písniček, her a soutěží!
5angels jsou dívčí skupinou, pro kterou skládá 
písničky i disko showman Michal David a duet 
s ní nazpíval už i nekorunovaný král české pop 
music Karel Gott!

Dům kultury města Ostravy

28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Janáčkova filharmonie

Velký symfonický cyklus: 7. a 8. 10. v 19 

hodin, společenský sál DKMO. Program: A. 
Dvořák – Karneval, předehra op. 92, B. Martinů 
– Koncert pro housle a orchestr č. 2, N. Rimskij-
-Korsakov – Šeherezáda op. 35. Účinkují: A. 
Falcníková – housle, J. M. Krygel – dirigent. 

Komorní cyklus: 11. 10. v 19 hodin, spole-

čenský sál DKMO. Slavnost ve Versailles, 
hudba mistrů francouzského baroka v podání 
Collegium Marianum. Účinkují: Collegium 
Marianum, Jana Semerádová – um. vedoucí. 

Komorní cyklus Kubínova kvarteta: 26. 10. 

v 19 hodin, hudební sál JFO. Program: P. 
Vasks – Balta Ainava (White scenery), J. Haydn 
– Kvartet F dur č. 3 „Serenádový“, M. de Falla 
– Fantasia Baetica, C. Franck – Klavírní kvintet 
f moll. Spoluúčinkuje: E. Puzaite (LT) – klavír. 

Janáčkova filharmonie

28. října 2556, Moravská Ostrava 

Tel.: 596 619 996, www.jfo.cz

Knihovny
Oddělení pro děti

4. 10. od 13 do 16 hodin: Špalíček pohá-

dek. Velké říjnové společné čtení. Čtou děti, 
čtenáři, knihovnice, senioři, učitelé…

6. 10.: Z pohádky do pohádky. Den pro děti. 
Zábavný program s výtvarnou dílnou pro před-
školní děti z Jekhetane a MŠ Šafaříkova. 

7. 10. od 15 do 16 hodin: Už se brzy začne 

stmívat. Soutěžní odpoledne. K2 Klubovna.
14. 10. od 12 do 16 hodin: S čerty nejsou 

žerty. Výtvarná dílna s vyhodnocením nejlepší 
čertoviny. Projekt Zaprášené pohádky. 

21. 10. od 14 do 15 hodin: Po čertech dob-

ré pohádky. Veřejné čtení.

Oddělení pro dospělé

4. 10.: Jak to bylo po našimu, aneb Vzpo-

mínky na dětství. Den pro seniory. Kvíz. 
7. 10.: Náš svět. Den pro handicapované 

uživatele. Výstava prací klientů Čtyřlístku, cent-
ra osob se zdravotním postižením, a výstava 
knih s tematikou handicapu. 

8. 10.: Rozumíme si? Den pro národnostní 
menšiny. Test znalostí romštiny.

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz

Nám. Sv. Čecha 7, Ostrava-Přívoz

Akce v rámci 14. ročníku 

celostátního Týdne knihoven 

4. 10. od 9 do 11 hodin, od 13 do 16 hodin: 

Základy práce s PC pro seniory. Hodinové 
skupinové kurzy. Studovna.

5. 10. v 10 a 16 hodin: Learn english family. 
Semináře-workshopy pro rodiče a prarodiče 
s certifikátem o absolutoriu. Britské centrum. 

7. 10.: Čtyřlístek. Výstava výtvarných prací 
klientů centra – osob s handicapem. Ve zvukové 
knihovně lekce pro ZŠ s ukázkou kompenzač-
ních pomůcek pro nevidomé, práce s interne-
tem pro nevidomé, základy chování k handica-
povaným osobám. 

4.– 9. 10.: Hrdinové včera a dnes. Pohádkový 
kvíz. Oddělení pro děti a mládež. 

8. 10.: Upomínková amnestie. 

Knihovna města Ostravy, ul. 28. října 2

Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz

Od 14. do 26. 10. bude v Ostravě probíhat Mezinárodní festival outdoorových filmů. Osmý 
ročník největšího putovního filmového festivalu outdoorových sportovních, dobrodružných, adre-
nalinových a cestopisných filmů ve svém žánru na světě finančně podpořil rovněž městský ob-
vod MOaP. 

Porota bude letos rozdělovat ceny opět ve čtyřech kategoriích (adrenalinový sport, hory, voda 
a cestopis) a navíc udělí nově cenu za amatérský film a cenu za mimořádný přínos v oblasti out-
doorového filmu, sportu a aktivit. Vítězní filmaři obdrží ceny v celkové hodnotě půl milionu korun.

V našem městském obvodu zavítají festivalové aktivity do Domu knihy Librex, Kina Vesmír 
a Klubu Atlantik. Více na: www.mfof.cz.  (inf)

Librex
1. 10. v 15.30 hodin: Karolina Bosáková – 

Cesta za snem. Křest knihy, beseda. 
1. 10. v 17 hodin: Jan Cimický – Perlový 

amulet. Křest knihy, beseda, autogramiáda.
5. 10. v 17 hodin: Eva Tvrdá – Dědictví. 

Křest knihy, beseda, autogramiáda a projekce 
dokumentárního filmu. Knihu pokřtí Iva Málková, 
prorektorka OSU. 

6. 10. v 17 hodin: Milena Fucimanová – 

Den ní menu. Beseda a autogramiáda. Divad-

lo hudby a poezie Agadir. 

7. 10. v 17 hodin: Úvod do operní sezony 

Národního divadla moravskoslezského. Se t-
kání s hudebním ředitelem opery R. Jindrou. 

8. 10. v 17 hodin: Alena Chládková – Čo-

koláda chilli. Beseda, autorské čtení. 

12. 10. v 17 hodin: Fotoklub Ostrava. Ver-
nisáž fotografické výstavy k 25. výročí založení 
Fotoklubu. Akce v rámci Ostravského fotografic-
kého podzimu 2010. 

13. 10. v 17 hodin: Cenci. Beseda k premié-
ře činohry NDM Ostrava. 

14. 10. v 17 hodin: Mezinárodní festival 

outdoorových filmů. Prolog. 

16. 10. v 16 hodin: Miloslav Stingl. Beseda 
a autogramiáda významného cestovatele. V rám-
ci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.

19. 10. v 17 hodin: MUDr. David Feltl. Be-
seda v rámci cyklu Moderní metody medicíny 

aneb opravdové celebrity s přednostou On ko-
logické kliniky. 

26. 10. v 17 hodin: Jiří Pehe. Beseda a au-
togramiáda politologa a spisovatele. 

27. 10. v 17 hodin: Konec masopustu. Be-
se da k premiéře činohry NDM. 

28. 10. 9–19 hodin: Den otevřených dveří. 

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava

Tel.: 596 117 676, informace@librex.cz

Maďarský kulturní podzim

Ve dnech 1. října až 30. listopadu se usku-

teční Dny maďarské kultury. Z nabídky vybí-

ráme:

10. října od 11.30 hodin: Mše svatá v ma-

ďarském jazyce v kostele Sv. Václava (vedle 
Bis kupství).

21. října od 18 hodin: Večer ostravských 

příchodů – příchody Maďarů. Beseda ve 
Staré Aréně se členy Maďarského klubu o jejich 
původu a příchodu do Ostravy.

6. listopadu od 18 hodin: Galavečer – 

oper ní a operetní skvosty v podání populární 
maďarské sopranistky Judit Molnár, držitelky 
řady mezinárodních ocenění, a jejího hosta – 
te nora Urbán Nagy Róberta. V DKMO, 28. října 
124. Předprodej: Dům kultury města Ostravy, 
Ma ďarský klub, Ostravský informační servis.

Poutavá příroda často píše nezapomenutelné příběhy.

Krásné a hudebně nadané. 
I tato charakteristika platí 
pro členky skupiny Kapriola.



Televizní studio Ostrava připravuje nový 

televizní film s pracovním názvem Krysy. 

V hlavních rolích se představí Jiří Bartoška 

a Jaroslav Plesl, kterým budou dále sekun-

dovat např. Jaromír Dulava, Petr Čtvrtníček, 

Vlaďka Erbová a Norbert Lichý. 

Film se v srpnu natáčel na několika místech 
v našem obvodu (např. ulice Na Desátém, Wa t-
to va, Gregorova). „Režisér Robert Sedláček si 
sice vybral pro natáčení filmu Krysy Třinec, ale 
některé situace vyžadovaly místa, jaká naopak 
nabízela Ostrava. Všechno se točilo v reálu. To 
znamená, že policejní pracoviště je i ve skuteč-
nosti sídlem PČR. Herec, který hraje propuště-
ného vězně, vychází ze skutečné věznice atd.,“  
říká Jolanda Pilařová z TS Ostrava.

Autor scénáře spisovatel Zdeněk Zapletal (mj. 
Kobova garáž, Půlnoční běžci) tvrdí, že nejde 
o detektivku v pravém slova smyslu. Skutečně 
kladný hrdina, který by na samém konci roz-
lousknul zapeklitý kriminální případ, se v tomto 
filmu neobjeví. „Rádi bychom se dočkali vítěz-
ství dobra nad zlem. Jenže to bychom museli 
věřit na happy endy a poslední dobou je těžké 
na ně sázet i ve filmu,“  prozrazuje Jolanda Pi-
lařová.

Přesto Zdeněk Zapletal, který si dokonce 
v jedné z malých roliček pracovníka bezpeč-
nostní agentury zahrál, vytvořil samostatné dílo, 
u nějž je podobnost s realitou čistě náhodná. 

S odvysíláním filmu se počítá v příštím roce.
 (peb)
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Výstavy
Do 8. 10., vestibul DKMO: Kulturní život 

dětí a mládeže v Ostravě a Košicích. Fo to-
grafické práce mezinárodní soutěže. 

Od 17. 10., vestibul DKMO: Petr Mikel – 

Svět v obrazech. Výstava fotografií. 

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Do 31. 10.: Květoslav Kubala – Ostrava 

1945–1989. Květoslav Kubala (1928) byl fotore-
portérem v několika novinách a jeho černobílé 
fotografie zaznamenávají proměny města i lidí. 

Do 13. 10.: Proměny Ostravy ve výtvarném 

umění. Minulost a současnost města je zachy-
cena i neostravskými autory.

Od 14. 10.: Jan Kanyza – Obrazy. Jan Ka-
nyza (1947) se původně rozhodoval mezi stu-
diem malířství a herectví. Kvůli kamarádům 
zvítězilo studium na DAMU v Praze. Nikdy však 
neopustil malování jako způsob umělecké výpo-
vědi. Mimo malbu a grafiku se zajímal také 
o keramiku. V současné době dává přednost 
malířství před herectvím. Na výstavě lze spatřit 
nejlepší práce z posledního období. Vernisáž 
začíná v 17 hodin. 

Výtvarné centrum Chagall

Repinova 16, Moravská Ostrava

Tel.: 596 124 334, www.chagall.cz 

Do 19. 11.: Katarina Szanyi – Atention fra-

gile! Název výstavy Atention fragile! (Pozor 
křehké!) evokuje představu obalu s křehkým 
zbožím zcela oprávněně, protože city a vztahy 
mezi lidmi, které jsou tématem autorčiných ob-
razů, je křehké zboží.

Galerie Beseda, Jurečkova 18, Mor. Ostrava

Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz 

Od 6. 10.: Radim Hanke a Zdeněk Machá-

ček – obrazy, sochy, objekty. Společné před-
stavení tvorby sochaře Radima Hankeho (1963, 
Třinec) a malíře Zdeňka Macháčka (1960, Zlín) 
není dílem náhody, ale výrazem určité vnitřní 
sounáležitosti. Vernisáž začíná v 18 hod. 

Galerie Magna, Bieblova 3, Ostrava

Tel.: 599 502 123, magna@email.cz

Od 12. 10.: Josef Váchal, Alfred Kubin – 

Šumava. Oba umělci Šumavě věnovali velké 
množství prací, a to jak literárních, tak i výtvar-
ných. Stě žejním Kubinovým dílem s tématem 
Šumavy je jeho cyklus pěti litografií a textů 
Fantazie na Šumavě (1923–1935). Stěžejním 
Váchalovým dílem věnovaným Šumavě je cyk-
lus litografií nazvaný Šumava umírající a ro-
mantická (1931). Obě knihy budou k vidění. 
Vernisáž je v 17 hod. 

Do 28. 11.: Nová díla Josefa Kubíčka ve 

sbírkách GVUO. Galerie výtvarného umění zís-
kala díky velkorysému daru Adama Kubíčka, 
vnuka významného sochaře Josefa Ku bíčka 
(1890–1972), do svých fondů nové sbírkové 
předměty, které představí ostravské veřejnosti. 

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1

Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz 

Do 14. 10.: Ivan Korč. Výstava fotografií 
o historii Svatováclavského hudebního festivalu.

Galerie Thálie, www.ndm.cz

Nikdo, ani Jiří Bartoška, nezaručí 
v Krysách happy end…

Přednášky
5. 10. od 18 hodin: Smysl života dle filozo-

fie Egypta. Třetí přednáška cyklu Žít bez ohra-
ničení. a) Maat – pravda a spravedlnost, b) 
Ankh – symbolika klíče života, c) Všichni se 
bojí času, čas se bojí pyramid!

6. 10. od 18 hodin: Upíři – mýtus a skuteč-

nost. a) Tajemný původ upírů, b) Slavní upíři 
v dějinách, c) Co nás vysává?

20. 10. od 18 hodin: Templáři. a) Symbolika 
řádu Templářů, b) Odkaz rytířských řádů.

26. 10. od 18 hodin: Filozofie a metafyzika. 
Cyklus přednášek. 

27. 10. od 18 do 21 hodin: Umění komuni-

kace. Workshop. a) Teorie rétoriky a praktická 
cvičení, b) Asertivita, diplomacie, schopnost 
vyjednávat.

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava

(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz 

12. 10. v 16 hodin: Středověká řemesla. 

Život a čas převážné většiny středověké společ-
nosti byl řízen každodenní prací, která byla 
hlavním a často jediným zdrojem obživy člově-
ka. Stře dověký svět je světem zemědělců, ře-
meslníků a kupců.

20. 10. v 16 hodin: Jean Vigo (1905–1934). 
Zakladatel poetického realismu, přezdívaný pro 
svůj krátký život Rimbaud filmu. V jeho krátkých 
experimentech vyniká lyrické zachycení každo-
denní všednosti. 

Knihovna GVUO

Poděbradova 1291/12, Ostrava 

26. 10. v 19 hodin: Jiří Kolbaba – Etiopskou 

vysočinou k původním kmenům Afriky. 
Návštěva Etiopie patří k nejdobrodružnějším 
expedicím na planetě. Vrcholem je návštěva 
u kmene Mursi. Ženy si do rtů a uší vkládají 
keramické destičky. Muži jsou ozbrojeni oštěpy 
i samopaly. 

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

5. 10. v 17 hodin: Zdeněk Vašíček. Beseda 
z cyklu Ostravský strakáč se známým trampem, 
cestovatelem, vyznavatelem skautingu, zakla-
datelem ostravské trampské osady Hell’s Devils, 
obnovitelem a redaktorem časopisu Tramp 
a spisovatelem. 

Knihovna města Ostravy

28. října 2, Ostrava 

Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz

29. 10. od 16 hodin: Pohyb-zvuk-prostor. 
Festival alternativní hudby.

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1

Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz

24. 10. v 10 hodin: Halloween s Míšou 

a Hop salínem. Strašidelná minidiskotéka pro 
děti a rodiče se spoustou veselých písniček 
a soutěží.

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

9.–10. 10. a 16.–17. 10. od 14 do 18 hodin: 

Zrzavý Martinů aneb Pojďte si hrát s panem 

malířem Janem Zrzavým a skladatelem 

Bohuslavem Martinů. Výstava hravým způso-
bem přibližuje moderní výtvarné umění Zrzavé-
ho a dílo hudebníka Martinů a také ukáže, co 
mají tito umělci společného. Návštěvníci na vý-
stavě pracují s katalogem. Výstaviště Černá 

louka, pavilon C.

9.–10. 10. a 16.–17. 10. od 14 do 18 hodin: 

Bible očima světa – svět očima bible. In ter-
aktivní výstava o nejčtenější knize světa. Ná-
vštěvník se aktivně zapojí do všedního dne 
biblického lidu před tisíci lety, bude putovat his-
torií a obsahem bible. Na výstavě budou ná-
vštěvníci pracovat s katalogem, je pro ně připra-
ven krátký film. Pro děti od 8 let. Výstaviště 

Černá louka, pavilon C. 

Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s.

Klub ÁMOS, Kostelní nám. 2, Ostrava 1

Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz 

Dětem

Roli zaměstnance úřadu práce ztvární stále po-
pulárnější Norbert Lichý.

Až do 28. 11. je možné v Galerii výtvarného umění navštívit výstavu amerického archi-

tekta, výtvarníka a scénografa Daniela Libeskinda nazvanou Architektura je řeč. Polský 

rodák (1946, Lodž), který je od roku 1965 americkým občanem, je jednou z největších 

osobností současné světové architektury a urbanismu. 
Daniel Libeskind studoval hudbu v Izraeli a New Yorku, kde se stal virtuózem ve hře na akor-

deon. Poté začal studovat architekturu. V roce 1970 absolvoval prestižní newyorskou univerzitu. 
V roce 1989 založil ateliér designu a užitkových předmětů Studio Daniel Libeskind.

Proslul zejména přehodnocováním tradičních přístupů k architektuře a jejím vnímáním v celé 
její komplexnosti. Libeskind navrhuje scény pro operní představení, konferenční centra, univer-
zity, muzea, obytné komplexy, hotely, nákupní centra atd. Jeho stavby se nacházejí na celém 
světě (mj. Denver, Berlín, Kodaň, Osnabrück). V roce 2004 jmenovalo americké ministerstvo 
zahraničí v rámci programu Culture Connect Libeskinda prvním kulturním ambasadorem pro 
architekturu. 

Výstava představí 20 Libeskindových realizovaných i nerealizovaných staveb. Expozice vzni-
kala za spolupráce Studia Daniel Libeskind. V Ostravě bude mít svou světovou premiéru. 

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1, tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz  (inf)

Fiducia
7. 10. v 18 hodin: Jan Malura – Písně pobě-

lohorských exulantů. Křest. Kniha Písně po-
bělohorských exulantů (Praha, Academia 2010) 
je prvním uceleným pohledem na básnickou 
tvorbu českého pobělohorského exilu.

11. 10. v 18 hodin: Karel Šiktanc – Petr 

Hruš ka. Křest nové knihy Petra Hrušky o básní-
kovi Karlu Šiktancovi. Jeho mnohaletý zájem 
o dílo Karla Šiktance vyústil v monografii, která 
sleduje vývoj Šiktancova básnického díla od 
počátků (Tobě, živote) až po vrcholy (Český or-
loj) a nedávno vydané sbírky (Vážná známost). 

14. 10. v 18 hodin: Pavel Janák a identita 

Československa. Architekt Pavel Janák (1882–
–1956) byl jednou z klíčových osobností české 
umělecké scény první poloviny 20. století. Vy-
tvořil stavby, které zásadně napomáhaly formo-
vat vizuální kulturu Čes ko slovenska. Před náší 
Veronika Hlídková (historička architektury, pů-
sobí v Ústavu dějin umění AV ČR). 

21. 10. v 17 hodin: Ryszard Krynicki – Mag-

ne tický bod. Knižní novinku Protimluv od jed-
noho z nejvýznamnějších současných polských 
básníků naší doby představí překladatelka Len-
ka Daňhelová. Za účasti autora. Me zi ná rodní li-
terární přehlídka Protimluv.fest.

22. 10. v 17 hodin: Šlechtictví neklid. Bás-
ník a literární vědec Petr Hruška uvádí sborník 
textů k 80. narozeninám významného českého 
bás níka Karla Šiktance. Knihu pokřtí L. Mag doň. 
Mezinárodní literární přehlídka Protimluv.fest.

22. 10. v 18 hodin: Martin Solotruk (SK), An-

drás Gerevich (HU), Lucian Zell (USA), Martin 

Skýpala (ČR), Franciszek Nastulczyk (PL). 
Me zi národní literární přehlídka Protimluv.fest. 

Klub Fiducia, Nádražní 30, Moravská Ostrava

Tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com

Aniž tvůj že jsem
Tímto veršem Karla Hynka Máchy nazvala 

svou novou knížku veršů Lydie Romanská. 
A nezůstalo u jednoho. Každá báseň druhé-
ho, stejnojmenného oddílu začíná dalším 
z Má cho vých veršů. Básnířka tak za verš, 
jako by za ruku, vede autora Máje přes sta-
letí do své současnosti. On se tak stává jejím 
uměleckým partnerem, básníkem, který ne-
zestárl o dvacet, natož o dvě stě let. Není to 
jen proto, že je letos dvousetleté Máchovo 
výročí narození, ale že nejen dílo, ale i osud 
básníka a jeho milované, přesto extrémním 
vztahem ubližované Lori, některým z aspek-
tů souzní s básnířčiným vnímáním lásky 
a světa vůbec.

Knížka bude uvedena 14. října v 16 ho din 
v Domě umění na Jurečkově ulici. Za svěce-
né slovo o básnířce a její tvorbě přednese 
Ra domil Novák. Kmot rem bude známý ost-
ravský umělec malíř Ka rel Ha ru da, začínají-
cí mladý skladatel Ši mon Greško doprovodí 
autorku v přednesu veršů svou komponova-
nou hudbou pro klávesy. 

Pořad bude moderovat herec Národního 
divadla moravskoslezského Pavel Liška.

(red)

Libeskindova vila v noci.
© Frank Marburger
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zpravodaje městského obvodu Mo ravská Ostrava a Přívoz Centrum. 

Své kulturní tipy můžete zasílat na internetovou adresu: 
v.vavrda@seznam.cz
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Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský infor-

mační 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.antikfiducia.
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 moravsko slezské – 

www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova filhar-

monie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – www.dlo-ostrava.
cz, Ostravské mu zeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.
cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města 

Ostravy – www.dkmoas, 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

programový a kulturní zpravodaj Moravské Ostravy a Přívozu


