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Filmy si na nic nehrají, to, co di-

vák vidí, je skutečnost, která se 

odehrála – v tom a mnoha dalších 

aspektech se stává po desetiletém 

působení tento putovní soutěžní 

festival největším festivalem ve 

svém žánru na světě. V Ostravě 

začíná 12. října.

Letošní jubilejní 10. ročník se uskuteční v ter-
mínu do 4. října do 8. prosince 2012 v téměř 
celé České republice a také na Slovensku. 
Slavnostní zahájení proběhne jako tradičně 
v Ostravě 12. října v 18 hodin v kině Vesmír. 
Poté se rozjede do 35 měst České a Slovenské 
republiky, aby až 8. prosince ukončil několika 
tisícikilometrovou pouť po vlastech českých 
i slovenských. Ukončení s předáním cen těm 
nejlepším již tradičně proběhne v paláci Lu-
cerna v Praze.

Mezinárodní festival outdoorových fi lmů 
byl založen v roce 2003 jako putovní festival 
cestopisných, dobrodružných, extrémních 
a adrenalinových fi lmů odehrávajících se 
v přírodě mnohdy v nehostinných podmín-
kách. Ukazuje řadu atraktivních sportů, způ-
sob trávení volného času široké populace, ale 
i sociální stránky života lidí v odlehlých a ne-
přístupných místech naší planety. Filmy patří 
svým pojetím k atraktivním žánrům fi lmové-
ho umění.

Do letošního ročníku bylo zasláno úctyhod-
ných 105 fi lmů z 16 zemí světa, a to nepočítaje 
fi lmy přihlášené z minulých let. Letošní hor-
kou novinkou totiž bude mimo jiné promítání 
některých nejlepších fi lmů za posledních 10 
let. Porota samozřejmě vyřadila některé fi lmy 
z letošního ročníku, které např. nezapadají do 
dramaturgie nebo byly výhradně rodinného 
nebo reklamního charakteru. Navíc se po-

řadatelům podařilo k letošnímu jubilejnímu 
ročníku zajistit práva na některé vítězné fi lmy 
minulých ročníků. Takže letos nebude slabý 
fi lmový blok a diváci se mají opravdu na co 
těšit. Filmy jsou řazeny v kategoriích A. dob-
rodružný a extrémní sportovní fi lm, B. horo-
lezecký a horský fi lm, C. dobrodružný vodní 
sportovní fi lm a D. cestopisný fi lm, jak tomu 
bylo v minulých letech. 

Součástí festivalu bude i řada promo akcí 
a doprovodných programů. Největším hitem 
bude Outdoorová Ostrava před zahájením 
festivalu. Řada soutěží a sportovních exhibicí 
– trampolíny, horkovzdušný balón i Freeski 

závody, v říjnu na sněhu, to ještě nikdy neby-
lo. Nebudou chybět ani besedy a výstavy foto-
grafi í, které obohatí celý festival.

Avizovaným čestným hostem 10. ročníku 
festivalu nebude z důvodu zahraniční cesty 
Reinhold Messner, ale rovnocenná „náhrada“ 
Krzysztof Wielicki z Polska, současná světová 
špička v himalájském horolezectví, pátý člo-
věk na světě, který vystoupil na všechny osmi-
tisícovky světa. Wielicki bude mít v Ostravě 
a v Praze unikátní besedy s výstižným názvem 
Koruna Himalájí.  Zájemci a diváci mohou 
získat informace o celém průběhu festivalu na 
www.outdoorfi lms.cz.  (lav)

Mezinárodní festival outdoorových fi lmů začíná! KRÁTCE

Na stojáka opět v Ostravě
Ostrava opět přivítá protagonisty show 
televize HBO Na stojáka, tentokrát se mů-
žete těšit na  Miloše Knora, Josefa Poláška 
a Lukáše Pavláska. Akce se koná v klubu 
Rock and Roll Garage 4. října ve 20 hodin. 

Poznejte ostravská divadla
V současnosti se může Ostrava pochlubit 
hned několika stálými scénami: Národní 
divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra 
Bezruče, Komorní scéna Aréna a Divadlo 
loutek Ostrava. Jak tato divadla vznikala 
a jaké peripetie provázely jejich založení, 
se můžete dovědět na prohlídce, která se 
koná 7. října. Průvodci Vám přiblíží spiso-
vatele Františka Sokola – Tůmu, iniciáto-
ra vzniku ochotnického divadla a člověka, 
jenž se aktivně zasazoval o založení Národ-
ního divadla moravskoslezského. Řeknou 
vám, kdo byl Jiří Myron, kdy bylo otevřeno 
první městské divadlo, kde stával Němec-
ký dům nebo co má stará střelnice společ-
ného s divadelnictvím. Prohlídky se budou 
konat v časech 10 a 14 hodin. Sraz je před 
Domem kultury města Ostravy. 

Happening je o chudobě
Happening k Mezinárodnímu dni za vymý-
cení chudoby se koná 18. října od 15 do 17 
hodin na Masarykově náměstí. Představí 
se na něm poskytovatelé sociálních slu-
žeb v Ostravě a vystoupí Noah Scott Elle-
nwood.

Rockový ples s Citronem
Dům kultury města Ostravy zve na Rocko-
vý ples, který se bude konat 27. října v 19 
hodin. Hlavními hosty budou legendár-
ní skupiny Citron a Argema. Na plese se 
představí i další rockové kapely.Uvidíte bi-
ketrialové vystoupení, barmanskou show 
a na půlnoc je plánována bohatá tombola. 
Večerem bude provázet Olda Gbelec, mo-
derátor rádia KISS Morava. 

Elektra opět vítá hosty
Ostravané mohou od 21. září opět zavítat 
do legendární kavárny Elektra. Celková 
rekonstrukce, která probíhala ve spolu-
práci s památkáři a městem Ostrava od 
letošního jara, navázala na původní archi-
tektonický styl kavárny. „Ovšem repliku 
původní kavárny zde nehledejte, z původní 
kavárny zůstalo pouze prostorové členění 
s mohutnou vestavěnou galerií, “ říká ar-
chitekt Petr Hrůša. Nová Elektra má ote-
vírací dobu od pondělí do pátku, vždy od 
osmé ranní do osmé večerní. (pam)

Již 9. ročník Svatováclavského hudebního 
festivalu právě probíhá. I letos návštěvníci 
zhlédli a ještě zhlédnou pestrou škálu atrak-
tivních a zajímavých projektů. Těšit se můžete 
na koncerty, které zazní v kostelích osmnácti 
měst a obcí celého Moravskoslezského kraje. 
Hlavní hvězdou letošního ročníku byla feno-
menální česká sopranistka Martina Janková 
– sólistka Curyšské opery, která vystoupila na 
zahajovacím koncertu společně s Collegiem 
1704 a Václavem Luksem v programu Svět-
ských a duchovních kantát Johanna Sebastia-
na Bacha.

Součástí festivalu je výstava fotografi í Iva-

na Korče Historie Svatováclavského hudební-
ho festivalu, kterou si můžete prohlédnout až 
do 17. října v Galerii Thálie Divadla Antonína 
Dvořáka.

V centru Ostravy si můžete vychutnat dva 
koncerty.  20. října v kostele sv. Václava v 18 
hodin je na programu cyklus Nářky proroka 
Jeremiáše v hudbě J. D. Zelenky. Účinkuje 
Musica Florea, Boni pueri a Marián Krejčík 
– bas. Festival ukončí 28. října velký koncert 
Janáčkovy fi lharmonie Ostrava a Pražského 
fi lharmonického sboru v Evangelickém kos-
tele. Návštěvníky čeká Dvořákova Svatební 
košile.  (pam)

Koncert bez bariér 

otevírá sezónu
Moravskoslezská Sinfonietta otvírá kon-
certní sezónu Koncertem bez bariér. Za-
jít si na něj můžete 6. října od 19 hodin do 
Domu kultury města Ostravy. Jedná se 
o první koncert Moravskoslezské Sinfoni-
etty ve spolupráci s Lidovou konzervatoří 
a Múzickou školou. Na koncertu se předsta-
ví 7 fi nalistů, kteří vyhráli konkurz. A proč 
je koncert bez bariér? Vystoupí například 
nevidomý hudebník Adam Blažek, který na-
vštěvuje Múzickou školu v Ostravě. Ten spolu 
s Moravskoslezskou Sinfoniettou přednese 
skladbu od G. Gershwina The man I love. 
V programu zazní díla slavných mistrů: J. S. 
Bacha, G. F.  Händela, J. Haydna, B. Sme-
tany, G. Gershwina, P. I. Čajkovského, 
S. Rachmaninova. Jako solisté se představí 
J. Černohorská, L. Martinková, A. Šudáková, 
V. Stískalová - Černá, A. Blažek, P. Grabov-
ský, L. Korbelová. Za dirigentským pultem 
bude stát Adam Sedlický.  (red)

Promo akce k 10. výročí festivalu 
– FORUM Nová Karolina 
(venkovní i vnitřní prostory)
10. 10. od 14.00 hodin:
• Horsefeathers Snowboard & Freeski 
Warm up Ostrava. Otevřený závod na sněhu 
– poprvé v Ostravě!! Volné jízdy - 17.00 - 
1. kolo, 18.00 - 2. kolo, 19.00 – fi nále.
•  Lety horkovzdušným balónem.

15.30–16.00 Pohled na FORUM Nová 
Karolina z výšky pro děti.
•  Lanová dráha a lanové překážky Tarzanie.
•   Exhibice – Petr Kraus. Mistr světa v bike 

trialu.
•  Skoková exhibice trampolíny.
•  Horolezecká stěna. Bungee Running. 

Divoký býk.

17.00 Výstava Horská fotografi e – Leopold 
Sulovský. Vernisáž v přízemí FORUM Nová 
Karolina.

17.00 Bubenická show ala Stomp – skupina 
BumBumBand hrající tradiční rytmy.

•  Street Dance & Break Dance show case.

14.00–19.00   Ukázky práce Policie ČR.
•  Malování dětí – soutěž na téma Příroda 

a sport - s odbornou lektorkou. Český roz-
hlas Ostrava – prezentace a soutěže.

16.00–17.00 Land Rover – vůz pro nevšed-
ní zážitky, které zažije člověk nejen ve fi lmu.
•  Nafukovací atrakce pro děti, malování na 

obličej. Vstup na akci je zdarma.

OUTDOOROVÁ OSTRAVA

Svatováclavský hudební festival 

pokračuje, čekají nás dva koncerty

Šestý ročník 

ProtimluvFestu začíná
Již v pořadí šestý ročník mezinárodního li-
terárního festivalu Protimluv.fest začíná. Po 
tři dny se můžete účastnit besed, přednášek, 
křtů literárních děl či koncertů. Nenechte 
si ujít kupříkladu hned první akci, která se 
koná v klubu Cooltour. Zhlédnout můžete 
Nové kodexy, což je dílo současného tance, 
které vzniklo na základě básnického textu. 
V představení jde o jedinečnou kombinaci 
choreografi e, slovníku pohybového divadla 
s částečným využitím textu. S využitím pa-
rodie a sarkasmu se před námi otevírá svět 
absurdit, ve kterém se protagonisti vysmívají 
lacinému a hloupému, např. zastaralým klišé, 
konformnímu uvažování a jednání atd. Vizu-
ální dojem je podtržen projekcí, jejíž „počí-
tačový look“ navazuje na původní básnickou 
sbírku posthumanoidního tvůrce. Neméně 
zajímavé jsou i další pořady, které můžete na-
vštívit v Antikvariátu a klubu Fiducii, Domě 
umění, Cooltouru, Hudebním bazaru a Gale-
rii Rubrum. Vstup na veškeré akce je zdarma.

Na výstavišti Černá louka se bude ve dnech 
12. až 14. října konat výstava pod názvem 
Život bez bariér. Jedná se o první ročník 
výstavy, která dohromady spojila dvě ak-
tuální společenská témata, a to Handicap 
a Senior. Výstava si klade za cíl pomoci li-
dem s různými druhy handicapů, a to jak 
zdravotními, tak společenskými. Dalším cí-
lem je přispět ke zlepšení života, integrace 
do společnosti ve všech sférách činnosti pro 

tyto osoby od dětí až po ty dříve narozené.
V rámci doprovodného programu bude vý-
stava Život bez bariér doplněna o interaktivní 
výstavu Oči nevidomých, uši neslyšících, kte-
rou připravil klub ÁMOS Centra pro rodinu 
a sociální péči, o.s. Návštěvníci si tam mohou 
sami vyzkoušet, jak se žije s různými druhy 
handicapů. Dále mohou návštěvníci po celou 
dobu výstavy zhlédnout výrobu ručně šitých 
kožených rukavic.  (pam)

Život bez bariér – výstava pro seniory a handicapované

Pořádáte kulturní či jinou akci v ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz? 
Dejte nám o ni vědět. Pište na  adresu: 
pavla.mrockova@360pano.cz
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Divadlo Jiřího Myrona
Čs. legií 148/14, Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111, www.ndm.cz
4. 10.  18.30 Josef a jeho úžasný pest-
robarevný plášť. Tim Rice, Andrew Lloyd 
Webber, Michael Prostějovský - muzikálová 
Bible v rytmu rokenrolu. Bible jako muzi-
kál? Úplně prvním dílem legendární britské 
dvojice Tim Rice a Andrew Lloyd Webber 
se stal starozákonní příběh o patriarchovi 
Jákobovi a jeho dvanácti synech. Hlavním 
hrdinou je Jákobův nejmilejší syn Josef, 
kterému otec dává přednost před ostatními. 
Když jej obdaruje úžasným pestrobarevným 
pláštěm, Josef se darem chlubí, ale to jeho 
bratři nemohou vystát a nachystají na něj 
proto lest... V roce 1968 napsali autoři tento 
příběh jako krátké revuální pásmo pro je-
diné školní představení. Během dalších let 
pak z této revue vznikl absolutně nejhraněj-
ší britský muzikál v historii.

1. 11.  18.30 Poslední Samuraj. Milostné 
vzplanutí mořeplavce k japonské aristokrat-
ce. Napínavý a dojemný příběh o dobro-
družstvích mořeplavce Adamse a jeho lásce 
k japonské aristokratce Sakuře v Japonsku 
na počátku 17. století. Divokost a krásu sa-
murajů, jejich bojové techniky a magické 
rituály v kontrastu s civilizovaným životem 

PREMIÉRA MĚSÍCE

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

DŮM KNIHY LIBREX

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA 

28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel. 597 489 111, 
http://www.dkmoas.cz/
4. 10.  19.00 Miroslav Donutil. Talk show 
známého herce a skvělého vypravěče.

▫ ▫ ▫
8. 10.  19.00 Jean Dell, Gérald Sibley-
ras Půldruhé hodiny zpoždění. Studio 
DVA, Praha.
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas 
mnoho věcí zásadně změnit. Hrají: D. Kolá-
řová, M. Lasica.

▫ ▫ ▫
11. 10.  19.00 Radůza. Koncert zpěvačky 
a multiinstrumentalistky, jejíž písně mají 
kořeny ve francouzském šansonu, ale i v mo-
ravském folklóru a městských odrhovačkách. 

▫ ▫ ▫
13. 10.  18.45 The global corporate 
sponsor of The Met: Live in HD. Přímý 
přenos z Metropolitní opery z New Yorku. 

▫ ▫ ▫
21. 10.  16.45 Labutí jezero. Záznam pří-
mého přenosu baletního přestavení Velkého 
divadla v Moskvě.  

▫ ▫ ▫
22. 10.  19.00 Miro Gavran Vše o mu-
žích. Studio Dva, Praha. Aneb jak muži 
sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí a jak 
to dopadá, když se testosteron smíchá s city 
a striptýzem. Hrají: Maroš Kramár, Filip 
Blažek, Michal Slaný.

▫ ▫ ▫
23. 10.  19.00 Alan Ayckbourn Kdes 
to byl (a) v noci. Divadlo Bez Zábradlí, 
Praha. Situační komedie z pera úspěšného 
současného britského dramatika A. Ayc-
kbourna. Hrají: V. Freimanová, J. Švandová, 
R. Hrušínský, J.Carda, Z. Žák, B. Leichnero-
vá/ M. Rojíčková.

▫ ▫ ▫
24. 10.  20.00 Support Lesbiens. První 
ze série koncertů k 20. výročí vzniku kapely! 
Hostem ojedinělého hudebního projektu je 
fenomenální zpěvačka Tonya Graves!

▫ ▫ ▫
25. 10.  19.00  Arnold Wesker  Muži 
odcházejí, ženy přežijí. Studio DVA, Pra-
ha. Jsou tři a pojí je jedno přátelství. Hrají: 
A. Šišková, J. Krausová, J. Schneiderová / 
G. Míčová, V. Kotek.

▫ ▫ ▫
27. 10.  18.45 The global corporate 
sponsor of The Met: Live in HD. Přímý 
přenos z Metropolitní opery z New Yorku.

▫ ▫ ▫
31. 10.  19.00 Karel Šíp – Všechnopar-
tička. Zábavný program v duchu televizního 
talk show oblíbeného moderátora Karla Šípa, 
jehož hostem bude neméně slavný komik 
Pepa Náhlovský.

▫ ▫ ▫
Pro děti
21. 10.  10.00 Halloween s Míšou 
a Hopsalínem. Strašidelná minidiskotéka 
pro děti a rodiče se spoustou veselých písni-
ček a soutěží.

Smetanovo náměstí 8, Mor. Ostrava
Tel: 420 596 117 676
www.librex.cz/dumknihy

1. 10.  17.00 Drahoslav Červenka – Mezi-
lidské vztahy
2. 10.  16.00 Pavel Hon – Divadelní 
ohlédnutí I. – Jan Fišar.  Vernisáž fotogra-
fi í.                                  
2. 10.  17.00 Miriam Prokešová – křest 
knihy – beseda – autogramiáda.
3. 10.  17.00 Polský stůl – tradiční setkání 
s představiteli polské kultury.
4. 10.  17.00 Milena Slawiková – Gregor 
Mendel – přednáška a beseda.
5. 10.  17.00 Martina Janková – významná 
operní pěvkyně - beseda v rámci Svatováclav-
ského festivalu.
6. 10.  14.00 Den s Igráčkem – program  
nejen pro děti.
8. 10.  17.00 Jiří Gavar – Podzimní očista 
organismu – beseda.
9. 10.  17.00 Neprakta – vernisáž obrázků 
a křest knihy Tučná linka černou tuší. Výsta-
vu zahájí a knihu pokřtí Rajko Doleček.
10. 10.  17.00 Jak důležité je mít Filipa – 
beseda k premiéře činohry NDM.
11. 10.  17.00 Mezinárodní festival out-
doorových fi lmů – prolog.
12. 10.  17.00 Marie Třešňáková – Potka-
la jsem Sicílii –beseda a autogramiáda
16. 10.  16.00 Židovské právo. Karel 
Hrdlička – přednáška a beseda
17. 10.  17.00 Richard Pachman – Notre 
Dame – beseda a autogramiáda.
18. 10.  17.00 Radim Uzel – 
Rozpomínání – beseda a au-
togramiáda.
19. 10.  17.00 Olga Tokar-
czuk – významná polská spi-
sovatelka - beseda a autogra-
miáda.
22. 10.  17.00 Tvoření pro každého – cyk-
lus výtvarných prací  pod vedením odborných 
lektorek.
23. 10.  17.00 Moderní metody medicíny 
aneb opravdové celebrity. Martin Ry-
dlo. Alkohol – pozitivní a negativní účinky 
– přednáška a beseda.
24. 10.  17.00 Poslední Samuraj – beseda 
k premiéře NDM.
25. 10.  17.00 Tomáš Etzler – zahraniční 
zpravodaj ČT – beseda.
26. 10.  15.00 Josef Urban – 7 dní hříchů 
– beseda – křest a autogramiáda knihy, která 
je předlohou pro stejnojmenný fi lm za účasti 
herců uvedeného fi lmu.
30. 10.  17.00 „Ostraváci“ – poznáváme 
nové sousedy – Dánsko
31. 10.  17.00  Jan Burian – Nežádoucí 
návraty E.F.Buriana – beseda a autogrami-
áda.

Divadlo loutek Ostrava i v letošní sezóně po-
kračuje v tradici pondělních večerů, kdy ost-
ravští loutkáři hrají představení určená mlá-
deži a dospělým divákům. V říjnu  (15. 10.) je 
na programu Lebensraum (Životní prostor) 
– originální politfantasy se třemi herci ztvár-
ňujícími 40 postav o tom, co by se stalo, kdy-
by německý kancléř pozval do Německa šest 
miliónů Židů, a oblíbená inscenace Z deniku 
Ostravaka (8. 10.) 

V pondělí 22. října pak DLO uvádí muziká-
lovou baladu Malované na skle, která se ve ve-

černích představeních pro veřejnost objevuje 
jen výjimečně.  Slavnou zpěvohru polského 
básníka Ernesta Brylla, která se od své polské 
premiéry úspěšně hraje na mnoha evropských 
scénách, přebásnil do češtiny Jarek Nohavica. 
Legendární příběh zbojníka Janíka, jehož ces-
ta životem vede zemí moravskou a slezskou, 
je na scéně DLO působivou přehlídkou zpěvu, 
tance, ale i baladou o lásce, přátelství a svobo-
dě.  Všechna večerní představení  začínají v 18 
hodin. Více na www.dlo-ostrava.cz . 

(red)

Pondělní večery pro dospělé v DLO

u dvora japonského císaře převedou do ba-
letní řeči kanadský choreograf Eric Trottier 
a šéf ostravského baletu Igor Vejsada. Pří-
běh je volně inspirován knižním bestselle-
rem Shogun a jeho fi lmovou verzí Poslední 
samuraj. Velkolepá podívaní s hudbou ja-
ponského skladatele a hudebníka Ryuichi-
ho Sakamota, držitele Oscara, Zlatého glóbu 
a Ceny Grammy za hudbu k fi lmu Poslední 
císař.

Divadlo Antonína Dvořáka 
Smetanovo náměstí 3104/8A, 
Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111, www.ndm.cz
18. 10.  18.30 Jak důležité je mít Fili-
pa. Hra Oscara Wilda. Lehkovážná kome-
die pro seriózní publikum. Přestože autor 
napsal tuto komedii za pouhé tři týdny, svě-
tová premiéra v roce 1895 v Londýně před-
čila všechna očekávání a předznamenala její 
veleúspěšnou éru. Dva mladí gentlemani 
si v ní pohrávají s pravdou, jen aby vnesli 
do svého poklidného venkovského života 
trochu vzrušení. Jejich imaginární přáte-
lé „Filipové“ jim ale začnou přerůstat přes 
hlavu v okamžiku, kdy našim hrdinům po-
plete hlavu láska. Jak je důležité mít Filipa, 
pochopíte i v nečekaném rozuzlení, které je 
hodné velikána konverzační komedie Osca-
ra Wilda.

Spisovatelka Lydie Romanská se 

s ostravskými čtenáři setká v knih-

kupectví Artforum ve čtvrtek 

11. října v 16.30 hodin. 

Spisovatelka srdečně zve všechny příznivce 
k poslechu autorského čtení, k besedě i pří-
pitku. Setkání doprovodí autorskými sklad-
bami pro klávesy talentovaný student Wich-
terlova gymnázia v Porubě a ZUŠ Dobroslava 
Lidmily v Ostravě-Svinově Šimon Greško. 

Spisovatelku Lydii Romanskou, domovem 
v Ostravě, jsme si navykli vnímat především 
jako básnířku. Vydala přes desítku básnic-
kých sbírek, z těch posledních jsou pozoru-
hodné například Den latimerie (Host 2002), 
Svlékání z růže (Montanex 2007) či Aniž tvůj 
že jsem, sbírka vydaná v roce 2010 jako po-
cta K. H. Máchovi k dvěma stům letům jeho 
narození. Lydie Romanská však publikuje 
také knihy překladové (z polštiny), populárně 
naučné (o hudebním skladateli Dobroslavu 
Lidmilovi, o básníku Bohumilu Pavlokovi), 
vydala také dvě knihy prózy. První - Ticho pro 
klarinet - s podtitulem Příběhy poznamena-

Lydie Romanská zve na autorské čtení

Spisovatelka Lydie Romanská představí 
svou knižní novinku Boží expo. 
 Foto: archiv

né Ostravou - vydalo vydavatelství Montanex 
v roce 2007 jako publikaci oceněnou v sou-
těži Otrava-město v pohybu. Druhá vyšla 
před letošními prázdninami v nakladatelství 
Sursum pod názvem Boží expo. Jsou to po-
vídky o lásce i smrti, o hledání i vzpouře proti 
společenskému i božskému řádu v dramatic-
kých zápletkách s variacemi vztahů a činů. 
Poslední oddíl je prostoupen autorčiným 
laskavým humorem. Spisovatelka ji poprvé 
uvedla v Praze na knižním veletrhu Svět kni-
hy v květnu. 

Nádražní 30, Ostrava, Tel. 596117312 www.antikfi ducia.com

8. 10.  18.00 Vernisáž výstavy Dalibor 
David – Neřekl jsem ti vše. Dalibor Da-
vid je klidný introvert plněný expresí. Jeho 
nepompézní malba se projevuje skrz jed-
noduché předměty, jeho pocity skrz mal-
bu předmětu. Klidným užitím barevných 
ploch  vytváří klidné tvary, uvnitř se přelévá 
a rezonuje energie a hmota, jedna přechází 
v druhou a naopak, protože jedno jsou.  Platí 
to i pro barvu a tvar? Zde ano. Alibismus či 
dekor abstrakce je potlačen užitím konkrét-
ních tvarů, s oblibou oválných. 

14. 10.  14.00 Křest pexesa Ostravské 
interiéry. Akce pro celou rodinu s vycház-
kou, hrami a divadelními výstupy. Sraz před 
Morovým sloupem na Masarykově náměstí. 
Martin Strakoš: „Předkládané pexeso pod 
názvem Ostravské interiéry navazuje na 
předešlé aktivity. Je tvořeno jako obvykle 
třiceti dvěma dvojicemi obrázků zachycu-
jícími významné ostravské veřejné stavby. 
Doporučuji, aby si hráči, než se pustí do hry, 
nastudovali jednotlivé dvojice, a seznámili 
se tak s architektonickým bohatstvím Ost-
ravy.“

16. 10.  Jan Zálesák. Přednáška v rámci 
festivalu akčního umění Kukačka.

17.- 19.10.  vždy od 17.00 festival Proti-
mluvfest. Literatura, umění, hudba.

21. 10.  10.00 Dětský ateliér.
24. 10.   18.00 Debata Média a demo-
kracie. V rámci pražské konference Fórum 
2000.

29. 10. 18.00 Novináři na horké půdě. 
Reportér Českého rozhlasu Martin Dorazín 
a  cestovatelka, populární spisovatelka a re-
daktorka Českého rozhlasu Pavla Jazairio-
vá. Vyprávějí o arabských revolucích, které 
otřásají i naším světem.

30. 10.  18.00 Janáček – divoký paná-
ček II. Fenomén Miloš Štědroň opět v Os-
travě. Po strhující debatě o Janáčkově Věci 

Makropulos zveme na neméně vášnivý večer 
s muzikologem Milošem Štědroněm, tento-
krát zaměřený na operu Káťa Kabanová. 
Debata se koná jako doprovodný program 
k uvedení inscenace opery Káťa Kabanová 
Leoše Janáčka (premiéra 15. listopadu 2012, 
režie Jiří Nekvasil), kterou Národní divadlo 
moravskoslezské uvádí v rámci řady Operní 
hity 20. století. 

30. 10.  16.00 (Ne)Mrtvá Ostrava. Ver-
nisáž výstavy ve vitríně Fiducie vedle Impe-
rialu. Dva ostravští výtvarníci Lucie Rosen-
feldová a Pavel Jestřáb se umělecky vyjádří 
k tématu Ostrava a smrt. Jejich díla budou 
k vidění ve vitríně antikvariátu Fiducia vedle 
Imperialu po celou dobu konání festivalu. 

31. 10. – 1. 11. festival Dokud nás smrt 
nespojí II. Program festivalu ve Fiducii.

1. 11.  16.00 Zavakuovaná Ostrava aneb 
Hypermarkety a my. Milan Štefanec, člen 
brněnského nezávislého sociálně ekologic-
kého hnutí  Nesehnutí, uskuteční přednášku 
o nadměrném nárůstu hypermarketů a je-
jich vlivu na architekturu města. Po před-
nášce proběhne otevřená diskuse na dané 
téma. 

1. 11.  17.30 Autobus poznání. Od Ostra-
vice-Textilie ke kunčickému zámku. Pozná-
vací zájezd po ostravských i vzdálenějších 
památkách s výkladem historika umění a ar-
chitektury Martina Strakoše pořádá cestov-
ní kancelář Fiducia company THeatr ludem. 
Součástí programu bude také tematické di-
vadelní překvapení pro nejmenší i dospělé! 
Sraz účastníků v 17.15 před antikvariátem 
Fiducia. !Pozor! Kapacita autobusu je ome-
zena - doporučujeme rezervaci v antikvariá-
tu Fiducia!

1. 11.  20.00 Závěrečné dřistání. Setkání 
všech účastníků, návštěvníků festivalu spolu 
se závěrečnou prezentací výsledků třídenní-
ho fotografi ckého workshopu a následným 
posezením. 
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VÝSTAVA MĚSÍCE

VÝSTAVY

Dům umění
Jurečkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz
Do 21. 10. Taller: Objekt – oděv/Maryla 
Sobek/Montreal. Výstavní projekt Když se 
oděv střetává s architekturou Maryly Sobko-
vé zobrazuje moderní návrhářské trendy, kte-
ré již nelpí na tradičních metodách. Expozice 
představí autorčiny práce pohybující se v me-
ziprostoru dvou uměleckých oborů – archi-
tektury a módy. 

▫ ▫ ▫
Do 14. 10. Hommage a Wittlich. V histo-
rii českého dějepisu umění bylo a je jen málo 
osobností, které by jako Petr Wittlich svým 
odborným přínosem i lidskými postoji ovliv-
nily tak široké spektrum následovníků. 

▫ ▫ ▫
Do 25. 11. Umělecké poklady ze sbírek 
České národní banky. Výstava si klade za 
cíl představit významná umělecká díla, která 
jsou v majetku České národní banky. 

▫ ▫ ▫
3. 10. až 25. 11. Membra Disjecta pro 
Johna Cage. Málokterý umělec ovlivnil 
členitý terén umění posledních desetiletí 
do té míry jako americký hudebník, výtvar-
ník, literát a intermediální tvůrce John Cage 
(1912–1992). Expozice je soubornou přehlíd-
kou českých i zahraničních autorů, kteří svý-
mi výtvarnými i hudebními díly skládají hold 
stému výročí narození Johna Cage. Vernisáž 
se koná 2. října v 17 hodin.

▫ ▫ ▫
Doprovodný program:
4. 10.  19.00 Jiří Durman, Miroslav Po-
sejpal + Pavel Zlámal – koncert. Dopro-
vodný program k výstavě Membra disjecta 
pro Johna Cage. 

▫ ▫ ▫
9. 10.  16.00 Středověké bestiáře. Před-
náška přiblíží nádherný svět bestiářů. Více 
pak bude představen jeden z nejkrásnějších 
středověkých bestiářů, jenž se dnes nachá-
zí v Bodleian Library v Oxfordu. Přednáška 
Marka Zágory. KNIHOVNA GVUO, Poděbra-
dova 1291/12.

▫ ▫ ▫
12. 10.  16.00 Pohyb–Zvuk–Prostor. Fes-
tival soudobé alternativní a experimentální 
hudby. 

▫ ▫ ▫
18. 10.  17.00 Ostrava ve fi lmu II. Před-
náška Martina Jirouška na téma Vysoké pece 
očima Jana Kačera. Slavný herec a režisér 
Jan Kačer při svém pobytu v Ostravě v 70. le-
tech natočil celovečerní hraný fi lm Město mé 
naděje, ve kterým složil hold zdejšímu kraji. 
Ve snímku je řada unikátních míst, která už 
neexistují, nebo jejich podoba doznala znač-
ných změn. Knihovna GVUO, Poděbradova 
1291/12.

▫ ▫ ▫
18. 10.  19.00 Protimluvfest. V rámci li-
terárního festivalu vystoupí autoři Jacek Si-
kora, Renata Putzlacher-Buchtová, Janusz 
Klimsza a Radovan Jursa, kterého doprovodí 
hudební improvizace Milli Janatkové a Ma-
touše Vlčinského.

▫ ▫ ▫
18. 10.  20.30 Dunkeltherapie. Koncert. 
Doprovodný program k výstavě Membra 
disjecta pro Johna Cage. 

▫ ▫ ▫
23. 10.  19.00 Vojtěch Procházka Trio 
koncert. Doprovodný program k výstavě 
Membra disjecta pro Johna Cage. 

▫ ▫ ▫
25. 10.   19.00 Opening performance 
orchestra, Moens. Koncert. Doprovodný 
koncert k výstavě Membra disjecta pro Johna 
Cage.

▫ ▫ ▫
31. 10.  16.30 Miloš Jiránek. Přednáška 

Gabriely Pelikánové v rámci nového před-
náškového cyklu Pavučiny životů–rozplétání 
osudů předních českých výtvarníků. Knihov-
na GVUO, Poděbradova 1291/12.

▫ ▫ ▫
31. 10.  19.00 Oldřich Janota + Orapro 
Nobis. Koncert. Doprovodný program k vý-
stavě Membra disjecta pro Johna Cage. 

▫ ▫ ▫
Vzdělávací program (galerijní animace):
Vzdělávací programy jsou především urče-
ny pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ, studenty SŠ 
a ZUŠ, připravujeme však programy i pro do-
spělé. Délka programů je 90 min., lze ji upra-
vit individuálním potřebám. Cena je 10 Kč na 
osobu. Programy je nutné rezervovat předem 
u Mgr. Zuzany Jasanové na tel. čísle 734 437 
181, nebo emailem na jasanova@gvuo.cz.

Dům kultury města Ostravy
28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz
Do 31. 12. Tomáš Jančura – Podzimní 
barvy země pod Jižním křížem - Nový 
Zéland. 
Druhá část cyklu fotografi í Tomáše Jančury. 
Krásy Nového Zélandu v létě mu učarovaly 
natolik, že se musel po čtyřech letech vrátit 
zpět, aby mohl zažít atmosféru a barvy pod-
zimu.

Ostravské muzeum
Masarykovo náměstí 1, Mor. Ostrava
Tel. 597 578 450, www.ostrmuz.cz
Do 25. 11. Magie divadelního prostoru. 
Vladimír Šrámek a scénografi e Státního diva-
dla Ostrava v letech 1950–1990. Magie diva-
delního prostoru je první ucelenou výstavou 
ostravské scénografi e Národního divadla mo-
ravskoslezského realizovanou v prostorech 
Ostravského muzea. Uvádí návrhy a fotogra-
fi e z muzejních sbírek a divadelních archivů, 
některé zůstaly jedinou stopou, která nám 
zprostředkovává kontakt s dávnou realitou 
tohoto specifi ckého, kdysi uměleckého ře-
mesla, dnes spíše výtvarného umění.

▫ ▫ ▫
Akce:
13. 10.  9.00–10.00 a 21.10. 14.00–17.00 
– Barevný podzim ve městě. Program ne-
jen pro rodiče s dětmi spojený s poznáváním 
přírodnin na Černé louce a tvorbou originální 
tašky. V případě nepřízně počasí proběhne 
komentovaná prohlídka přírodovědných ex-
pozic. Máte-li zájem,  přihlaste se na adrese 
m.jaresova@seznam.cz nebo telefonicky na 
čísle 597 582 726. 

Výtvarné centrum Chagal
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel. 596 124 334, www.chagall.cz
Do 31. 12. Krajina českých fotografů. Ko-
lekce fotografi í ze sbírek Výtvarného centra 
Chagall s tematikou krajiny. 

▫ ▫ ▫
Do 17. 10. Dvacet dva autorů dvaceti 

dvou let Chagallu. Výtvarné centrum Cha-
gall si připomene dvacet dva let existence vý-
stavou z tvorby dvaceti dvou nejvýznamněj-
ších autorů, kteří se v jeho galeriích za tuto 
dobu představili. Nenechte si ujít tuto výji-
mečnou výstavu.

▫ ▫ ▫
18. 10.–28. 11. Současná česká grafi ka. 
Forma přehlídky představí tvorbu několika 
desítek českých grafi ků. Vernisáž se koná ve 
čtvrtek 18. 10.  v 17 hodin. 

Divadlo Aréna/Komorné scéna Aréna
28. října 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz
2. 10.  17.00 Vernisáž výstavy Věcnosti. 
Soubor fotografi í nazvaný „Věcnosti“ vysta-
vuje ve foyer Komorní scény Aréna fotograf 
Martin Smékal (1954).  Absolvent Institutu 
tvůrčí fotografi e v Opavě se věnuje fotografo-
vání od raného mládí a od 80.tých let začal 
svá díla vystavovat na samostatných či ko-
lektivních výstavách. Pro soubor „Věcnosti“ 
se nechal inspirovat opotřebovanými, zapo-
menutými, vyhozenými a znovu nalezenými 
či v bazarech objevenými věcmi. Ty se na 
jeho fotkách objevují v nových souvislostech 
a rolích a fotografováním se stávají znovu 
zhodnocenými. Naopak předměty, které na-
lézá na okraji města, nechává na místě nálezu 
tak, jak byly přetvořeny působením času či 
lidskou činností. Svými fotografi emi podává 
Martin Smékal záznam o vnímání světa pro-
střednictvím věcí.
Vernisáž doprovodí úvodním slovem fotograf 
Roman Polášek.
  

Galerie Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel. 596 278 835, 
www.galeriebeseda.cz
Do 2.  11.  Alex Květoň, Petr Stanický/ 
New York – Ostrava a zpět. Objekty.

Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel. 599 502 123, 
www.slavime.com/magna/
Do 7. 11. Vladimír Novák – obrazy 
a  kresby. Vladimír Novák se narodil 30. 
dubna 1947 v Lounech. Vystudoval Akade-
mii výtvarných umění v Praze v atelieru prof. 
Arnošta Paderlíka (1967-1973). Od té doby 
vystavuje samostatně i na kolektivních výsta-
vách v ČR i v zahraničí.
Autor je jedním z našich nejvýraznějších 
představitelů expresivní fi gurativní malby.
V roce 1988 se stává zakládajícím členem 
umělecké skupiny 12/15: Pozdě ale přece 
(společně s Václavem Bláhou, Petrem Pav-
líkem a Michaelem Rittsteinem), která byla 
v dalších letech rozšířena o další významné 
umělce. Věnuje se malbě a kresbě. Autor je 
zastoupen v mnoha soukromých i veřejných 
sbírkách v ČR (Národní galerie v Praze, ....) 
i zahraničí. Žije a pracuje střídavě v Praze 
a italském Miláně.

Kino Art 
Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556 
Moravská Ostrava
Tel: 597 489 265, www.dkmoas.cz
1. - 3. 10.  17.00 a 19.30  Polski fi lm/ČR, 
Polsko   
4. 10.  17.00 a 19.30 Kluk na kole/Belgie, 
Francie/Itálie
5. - 7. 10.  17.00 a 19.30 Něžnost/ Fran-
cie  
8. - 10. 10.  17.00 a 19.30 Hasta la vis-
ta!/Belgie   
11. 10.  17.00 a 19.30 Rozchod Nadera 
a Simin/Írán   
12. - 14. 10.  17.00 a 19.30 Andělský po-
díl/Velká Británie, Francie, Belgie, Itálie
15. – 17. 10.  17.00 a 19.30 Divoká stvo-
ření jižních krajin/USA
18. 10.  19.30 Sedmikrásky/Českosloven-
sko
19. - 21. 10.  17.00 a 19.30 Cesta do 
lesa/ČR
22. - 24. 10.  17.00 a 19.30 Superclási-
co/Dánsko
25. 10.  17.00 a 19.30 Váňa/ČR 
26. - 28. 10.  17.00 a 19.30 Kozí příběh 
se sýrem/ČR
29. - 31. 10.  17.00 a 19.30 Posel/ČR

Studio Karel
28. října 23, Ostrava
(v prostorách kavárny Stará Aréna)
http://www.facebook.com/StudioKarel 
4. 10.  19.00 Rozchod Nadera a Simin/
Irán
4. 10.  21.30 Sestra/ČR
11. 10.  19.00 Je to jen vítr/Maďarsko, 
Německo
11. 10.  21.30 Nevěstinec/Francie 
18. 10.  19.00 Caesar musí zemřít/Itálie 
18. 10.  21.30 Rozchod Nadera a Simin/
Irán
20. - 21. 10. MiniFreshFilmFest 2012
Výběr fi lmů 9. MFF Fresh Film Fest 2012 
a projekce festivalového snímku Klip, ak-
reditace na všechny fi lmy v rámci festivalu 
v prodeji před promítáním ve Studiu Karel.
25. 10.  19.00 Mezi zdmi/Francie
25. 10.  21.30 Je to jen vítr/ Maďarsko, 
Německo.

KINANostalgická jízda trolejbusem potěšila

Máte rádi staré dobré časy? Tak to si nenechte ujít nostalgické jízdy, které pořádá 
pravidelně Dopravní podnik Ostravy. Poslední se konala v sobotu 22. září. Po trase 
od hlavního nádraží přes Sýkorův most a zpět jezdil historický trolejbus i s vlečkou. 
Na internetových stránkách dopravního podniku www.dpo.cz najdete termíny dal-
ších jízd, ať již trolejbusem, tramvají či autobusem.  Foto: Pavla Mročková

Výstava připomene 

Vladimíra Šrámka

V Ostravském muzeu začala 25. září výstava 
věnovaná jedné z nejvýraznějších osobnos-
tí historie ostravského divadla druhé polo-
viny 20. století – scénografovi Vladimíru 
Šrámkovi. Projekt nazvaný Magie divadel-
ního prostoru pořádá Ostravské muzeum 
a Národní divadlo moravskoslezské. „Vedle 
výběru z jeho reprezentativních scénických 
návrhů a maket budou na výstavě předsta-
veny také ukázky prací scénografů, kteří 
v době jeho šéfovaní v ostravském diva-
dle opakovaně působili a patřili ke špičkám 
československé scénografi e,“ říká o obsa-
hu výstavy mluvčí divadla Viola Kučerová. 
Vladimír Šrámek (23. 8. 1927 Praha – 
5. 3. 2012 Praha) studoval obor divadelní vý-
tvarnictví (scénografi i) na AMU v Praze. Po 
ukončení studií v roce 1950 odešel se skupi-
nou Disk do ostravského divadla do stálého 
angažmá. Po odchodu scénografa Jana Ob-
šila se ve svých třiatřiceti letech stal šéfem 
výpravy Státního divadla v Ostravě (nyní 
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě), 
kterým byl až do roku 1990. V Ostravě půso-
bil jako scénograf celých čtyřicet let a vytvořil 
zde přes dvě stě realizací v činohře, opeře, 
operetě i baletu. 

Město z ptačí perspektivy

Vyhlídková věž Nové radnice má svou vlast-
ní webkameru. Na stránkách panorama.os-
travainfo.cz najdete odkazy na čtyři online 
kamery, které 24 hodin denně snímají město 
z nejvyšší radniční vyhlídkové věže v České 
republice. V archivu pak najdete i týden staré 
snímky, které kamera stihla zaznamenat. 
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1. 10.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ 
(Česko 2012, 80 min.) Olga Špátová svým novým dokumentem navazuje na výrazné 

projekty svého otce a zkoumá, nakolik se posunuly hodnoty a jak se změnil život 

mladých lidí v zemi. Po první projekci beseda s režisérkou, začátek v 18.30 hod.

2.–4. 10.
17.00 a 19.30

4. 10. pouze v 17.00
vstupné 120,-

VE STÍNU 
(Česko/Slovensko/Polsko 2012, 106 min.) V bývalém Československu 50. let se 

odehrává napínavý příběh s Ivanem Trojanem v roli zkušeného kriminalisty, který 

se postaví proti dobře propojené síti komunistické tajné policie. Poslední snímek 

režiséra Davida Ondříčka.

4. 10.
19.30

vstupné 90,-

CESTA DO LESA 
(Česko 2012, 120 min.) Přímý přenos slavnostní premiéry fi lmu 

z Kina Lucerna v Praze.

5.–7. 10.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

CESTA DO LESA 
(Česko 2012, 120 min.) Tomáš Vorel novou komedií volně navazuje na svůj předcho-

zí snímek Cesta z města a těžiště příběhu tentokrát volně přenáší na další generaci, 

která se s životem bez civilizačních výdobytků vyrovnává po svém.

8.–10. 10.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

THE WORDS 
(USA 2012, 102 min.) Když mladý spisovatel (Bradley Cooper) vydá svou první kni-

hu, ohromí literární veřejnost a sklidí vysoké uznání kritiky. Slavný autor je však 

časem kontaktován mužem (Jeremy Irons), který je skutečným autorem podmani-

vého příběhu. Film staví na konfrontaci literární fi kce a skutečného života. 

FILMOVÝ KLUB

11. 10.
17.00 a 19.30

vstupné 80,-

KUMA 
(Rakousko 2012, 93 min.) Ayse se v Turecku provdá za mladého muže a s příslibem 

nového života odjíždí do Rakouska. Po příjezdu však zjišťuje, že se ve skutečnosti 

stala druhou ženou jeho otce. Sbližování s novou rodinou jí přinese mnoho útrap, 

nakonec však mezi oběma manželkami vznikne silné pouto, které jim dodá sílu 

vyrovnat se s nepřízní osudu.

KINO NOČNE 

11. 10. 
22.00

vstupné 80,-

THE DOORS – WHEN YOU´RE STRANGE 
(USA 2009, 86 min.) První celovečerní dokument o skupině The Doors přinesl 

unikátní záběry ze zákulisí kapely, které vznikly od jejího založení až po smrt 

Jima Morrisona. Komentář k fi lmu namluvil Johnny Depp.

12.–14. 10.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

POLSKI FILM 
(Česko/Polsko 2012, 113 min.) Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, 

Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel – se rozhodla natočit své vzpomínky na 

bezstarostná léta studií na brněnské JAMU, v uvolněné atmosféře první poloviny 

devadesátých let minulého století, kdy „komunismus zkrachoval a kapitalismus 

ještě nezačal a kdy jsme všichni měli dobrou náladu.“

15.–17. 10.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

MAZEL 
(Dánsko 2012, 92 min.) Čtyřicetiletý profesionální kulturista Denis je starý mláde-

nec, který ještě žije se svou panovačnou matkou. Rozhodne se skoncovat se samo-

tou a najít si partnerku v zemi zaslíbené, v Thajsku. Denise čeká strastiplná cesta 

erotickými podniky, než nalezne ženu, která pod jeho svaly objeví i křehké srdce. 

Autor snímku Mads Matthiesen získal cenu za režii na letošním festivalu Sundance.

FILMOVÝ KLUB

18. 10.
17.00

vstupné 80,-

SKAFANDR A MOTÝL 
Le Scaphandre et le papillon (Francie/USA 2007, 107 min.) Vysoce ceněný fi lm 

natočený podle skutečného příběhu vypráví o úspěšném editorovi módního 

časopisu, který po náhlé mozkové příhodě ochrne na celé tělo a je schopen 

komunikovat pouze mrknutím oka. 

FILMOVÝ KLUB

18. 10.
19.30

vstupné 80,-

4. REVOLUCE 
(Německo 2010, 83 minut) Divácky nejúspěšnější německý dokument přináší 

příspěvky vědců, držitelů Nobelovy ceny, politiků, aktivistů, ekonomů a podnika-

telů do diskuze o budoucnosti energetiky. Na příkladech průkopnických projektů 

z deseti zemí světa tvůrci dokumentu ukazují, jak můžeme energii získávat, 

využívat a distribuovat. Speciální projekce s veřejnou diskuzí.

19.–21. 10.
17.00 a 19.30
vstupné 105,-

ZEMĚ BEZ ZÁKONA 
The Wettest Country (USA 2012, 115 min.) Bratři Bondurantovi jsou tvrdí hoši, kteří 

si vybudovali prosperující byznys s načerno pálenou whisky. Krušné časy nastanou, 

když do městečka přijede zkorumpovaný zástupce šerifa (Guy Pearce), jehož prak-

tikám se musí vše podřídit. Skvěle natočená žánrová podívaná, na jejímž scénáři 

a hudbě se podílel Nick Cave.

22.–23. 10.
7.00 a 19.30
vstupné 90,-

POSEL 
(Česko 2012, 100 min.) Poslední fi lm režiséra Vladimíra Michálka se vyslovuje 

k dnešní generaci třicátníků, která touží po nezávislosti a svobodě a platí za ni 

vykořeněností a nestálými vztahy. Takový je i Petr, milující své kolo a podřizující 

této vášni celý život. Neřeší nic, co může počkat do zítřka, nehledá kvalifi kovanou 

práci ani bydlení s přítelkyní. V titulní roli Matěj Hádek.

24. 10.–2. 11.
FRANCOUZSKÝ PODZIM
přehlídka francouzských fi lmů ve spolupráci s Alliance française 

vždy v 17.00 a v 19.30, není-li uvedeno jinak / jednotné vstupné 80,-

24. 10. premiéra MŮJ STRÝČEK Z AMERIKY (Francie 1980, 125 min.) Mon oncle d‘Amérique

25. 10. NĚŽNOST (Francie 2011, 108 min.) La Délicatesse

26. 10. LE HAVRE (Finsko/Francie 2011, 93 min.) Le Havre

27. 10. KLUK NA KOLE (Belgie/Francie 2011 87 min.) Le Gamin au vélo

28. 10. NEDOTKNUTELNÍ (Francie 2011, 112 min.) Intouchables

29. 10. v 17.00 KNOFLÍKOVÁ VÁLKA (Francie 2011, 100 min.) La Nouvelle guerre des boutons

29. 10. v 19.30 ZÁTAH (Francie/Německo/Maďarsko 2010, 120 min.) La Rafl e

30. 10. v 17.00 FILM Z FRANCOUZSKÉHO INSTITUTU vstupné 80,- / pro členy AF 60,-

30. 10. v 19.30 LURDY (Francie/Rakousko 2009, 96 min.) Lourdes

31. 10. BOHÉMSKÝ ŽIVOT (Francie/Německo/Finsko 1996, 100 min.) La Vie de bohéme

vždy v 15.00
vstupné 60,- SENIOR MARATON (přehlídka fi lmů k Mezinárodnímu dni seniorů)

1. 10. DRUHÁ ŠANCE (USA 2012, 100 min.) 

2. 10. NEDOTKNUTELNÍ (Francie 2011, 112 min.)

3. 10. SUPERCLÁSICO (Dánsko 2011, 99 min.)

4. 10. BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD (Velká Británie 2011, 124 min.) ve 14.30

5. 10. VRÁSKY Z LÁSKY (Česko 2012, 101 min.)

KAŽDOU STŘEDU KINO SENIOR / vstupné 60,-

10. 10. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR 2012, 113 min.)

17. 10. MAZEL (Dánsko 2012, 92 min.)

24. 10. LURDY (Rakousko/ Francie/ Česko 2009, 96 min.)

31. 10. CESTA DO LESA (Česko 2012, 120 min.) začátek ve 14.30

so a ne v 15.00 HRAJEME PRO DĚTI
6.–7. 10. KYTICE POHÁDEK (ČR pásmo) 60 Kč

13.–14. 10. LEDNÍ MEDVÍDEK 2: TAJEMNÝ OSTROV (Německo 2005, 80 min.) 60 Kč

20.–21. 10. HOTEL TRANSYLVÁNIE (USA 2012, 91 min.) 120 Kč dospělí, děti 100 Kč

27.–28. 10. KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (Česko 2012, 85 min.) 105 Kč

Po 1. 10.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU 
Komorní koncert Jarka Nohavici

Út 2. 10.
20.00

vstupné 150,-

PAKOSTRA & BLUESBERG 
Dvojkoncert ostravské a olomoucké kapely

St 3. 10.
20.00

vstupné 100,-

MARIO ŠEPAROVIČ – ALONE AND ACOUSTIC 
Sólový koncert skvělého zpěváka a kytaristy

Čt 4. 10.
20.00

vstupné 100,-

COMBO ZBYŠKA BRZUSKY – SWING & EVERGREENS
Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

Pá 5. 10.
20.00

vstupné 100,-

MADE IN 60́ S LIVE ROCK ´N´ ROLL MUSIC
Simona Pavelková – zpěv, Evžen Hoff man – kytara, 

Josef Pácha – baskytara, Petr Štěpán – kytara, Václav Žurek – bicí

Út 9. 10.
20.00

vstupné 150,-

POUZE ZNOUZE A HOSTÉ Ivan Hlas a Petar Introvič
10. výročí vzniku kapely a křest CD

St 10. 10.
20.00

vstupné 300,-

MICHAL PAVLÍČEK – UNPLUGGED TOUR 2012
Michal Pavlíček – kytara, zpěv, Martin Ivan – basová kytara, 

Michal Nejtek – klávesy, Miloš Meier – bicí

Čt 11. 10
20.00

vstupné 150,-

NOVEMBER 2ND
Koncert kapely v čele s půvabnou a osobitou zpěvačkou 

a kytaristkou Sašou Langošovou

Pá 12. 10.
20.00

vstupné 150,-

BKK TRIO 
Martin Gašpar – bass, Juraj Tatar – keys, Marcel Buntaj – drums

Po 15. 10.
20.00

vstupné 250,-

LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Koncert legendárního trumpetisty se svým bandem. Koncert je pořádán za 

finanční podpory Statutárního města Ostravy a Ministerstva kultury ČR.

 FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Út 16. 10.
20.00

vstupné 100,-

JAZZ CLASS QUARTET
Jan Kavka – piano, Pavel Prokop – sax, Zdeněk Holka – kontrabas, 

Vašek Pálka – bicí

St 17. 10.
20.00

vstupné 100,-

ŽAMBOŠI
Koncert vsetínské kapely

Čt 18. 10.
20.00

vstupné 300,-

AL FOSTER QUARTET 
FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Legendarní bubeník zavítá také do Ostravy. Miles Davis využíval jeho služeb 

dvacet let a na devatenácti nahrávkách. Koncert je pořádán za fi nanční podpory 

Statutárního města Ostravy a Ministerstva kultury ČR.

Pá 19. 10.
20.00

vstupné 100,-

MAREK WALAROWSKI TRIO
Marek Rull Walarowski – klavír, Lukáš Mužík – basová kytara, 

Bartosz Mikołaj Nazaruk – bicí

Út 23. 10.
20.00

vstupné 350,-
V klubu Fabric

TONY LEVIN STICK MEN
Charismatický basista, spolupracující s mnoha rockovými hvězdami, přijíždí 

podruhé do Ostravy, tentokráte se svým projektem a svoji kapelou Stickman. 

Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy a Minister-

stva kultury ČR. FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

St 24. 10.
20.00

vstupné 250,-

VLTAVA
Robert Nebřenský – kytara, zpěv, Peter Binder – kytara, 

František Svačina – Klávesy, Tomáš Uhlík – basa, Martin Vajgl – bicí

Čt 25. 10.
20.00

vstupné 100,-

AKT – AKUSTICKÉ KYTAROVÉ TRIO
Martin Bala – kytara, Ondřej Svačina – kytara, Milan Výležík – baskytara

Pá 26. 10.
20.00

vstupné 100,-

BORIS BAND COMBINATION 
JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

So 27. 10.
19.00

vstupné 100,-

ZPÍVÁME SI S OPERETOU
Vystoupí sólisté operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského

Po 29. 10.
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND 
SVING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner 

30. 10. a 31.10.
20.00

vstupné 300,-

VLADIMÍR MIŠÍK ETC … & FLAMENGO
Turné ke 40. výročí alba KUŘE V HODINKÁCH

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

ROMAN TRABURA  11. 10. – 16. 11. 2012
„Nové obrazy„ Traburova narativní, romantická obrazotvornost pracuje s ironickou 

nadsázkou a černým humorem. Fantaskní, tajuplné, až apokalyptické vize se odvíjí na 

rozhraní skutečnosti a fi kce, jsou groteskním komentářem událostí současného světa, 

respektive chaosu jeho mediálního obrazu. Autor sám charakterizuje svou tvorbu jako 

surfování ve vlastní psychologické džungli.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 11. října v 17 hodin. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

Po 1. 10. 
18.00

vstupné 50,-

ZE SAN FRANCISCA DO CHICAGA NA KOLE 

SÁM PO ROUTE 66
Cestopisná přednáška Miroslava Hrdiny

Út 2. 10.
18.00

ČLOVĚK A NÁLADY – PLOCHA A PROSTOR
Vernisáž výstavy Terezy Dolanské a Stanislava Agnera. 

Ve spolupráci s Galerií Budoucnost.

St 3. 10.
18.00

vstupné 60,-

TANGO ARGENTINO
Taneční večer na parketu klubu Atlantik pod volným dohledem 

profesionálů. Nově v kavárně Atlantik.

Po 8. 10.
18.00

vstupné 50,-

VELKÁ CESTA JIŽNÍ INDIÍ
Cestopisná přednáška Libora Bednáře.

Út 9. 10. 
18.00

vstupné 90,-

PORT DE BRAS S VOJTOU ČERVINKOU 
Cvičení z řady Body and Mind (kombinace pilates, jógy a baletu), 

které vede k uvolnění mysli i těla.

St 10. 10.
18.00

MEDICAFÉ
Smyslem MediCafé je popularizoval lékařskou vědu. Přijďte si 

poslechnout zajímavosti, které nám lékařská věda nabízí nebo infor-

mace, které nenajdete ani na internetu. Dostaňte odpovědi na své 

otázky v zajímavých diskuzích s odborníky. Zve Vás IFMSA Ostrava.

12. – 13. 10. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Út 16. 10.
18.00

vstupné 70,-
kurs 5 lekcí 250,-

SALSA – aneb latinsko-americký 
taneční večer s Martinem Poláškem
Přijďte si zatančit (třeba i jen vyzkoušet) tanec salsa. Jedná se o jedno-

duchý a přitom velmi zábavný tanec, který zvládne opravdu každý. 

St 17. 10.
18.00

vstupné 60,-

TANGO ARGENTINO
Taneční večer na parketu klubu Atlantik pod volným dohledem 

profesionálů. Nově v kavárně Atlantik.

Čt 18. 10.
19.00

vstupné 100,-

OSTR.UŽ.I.NY VS. ZBYTEK SVĚTA
Zápas ligy divadelní improvizace 

Po 22. 10.
18.00

vstupné 50,-

KLUBOVÝ VEČER „Z“DIVIDLA OSTRAVA
Tradiční soireé ostravského souboru „Z“dividla. 

Út 23. 10.
18.00

vstupné 90,-

PORT DE BRAS S VOJTOU ČERVINKOU 
Cvičení z řady Body and Mind (kombinace pilates, jógy a baletu), 

které vede k uvolnění mysli i těla.

St 24. 10.
18.00

vstupné 50,-

FRANCOUZSKÉ ALPY
Fotografi e a povídání z přechodu „francouzských Tater“ – masívu 

Belledonne, mongolských planin Grandes Rousses a zaledněných 

masivů Vanoise. Cestopisná přednáška Ivo Petra. 

26.–27. 10.

SLAVIC TROPICÁLIA
Česko-latinskoamerická setkání s performance art / Ignácio Pérez 

(Venezuela) – Jiří Surůvka – Lucio Agra (Brazílie) – Michal Krýsl 

Podrobně o performance na www.klubatlantik.cz

Pá 26. 10.
LEKCE A PERFORMANCE 
pod vedením Jiřího Surůvky 
(Galerie Jáma 10 a galerie Rubrum) 

So 27. 10. POULIČNÍ A GALERIJNÍ PERFORMANCE
kolektivní performance (Klub Atlantik a okolí Masarykova náměstí) 

Út 30. 10.
18.00

vstupné 70,-
kurs 5 lekcí 250,-

SALSA – aneb latinsko-americký 
taneční večer s Martinem Poláškem
Přijďte si zatančit (třeba i jen vyzkoušet) tanec salsa. Jedná se o jedno-

duchý a přitom velmi zábavný tanec, který zvládne opravdu každý.

Připravujeme:
S podporou statutárního města Ostrava připravujeme Queer fi lmový 

festival Mezipatra. Začínáme 20. listopadu.

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

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

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.

Programový a kulturní zpravodaj Kam v Centru je součástí 
zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Centrum. Své kulturní tipy můžete zasílat na adresu: pavla.
mrockova@360pano.cz

kam v centru


