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1.–23. 12. v době od 10–18.00
1. 12.    Slavnostní rozsvícení vánoční-

ho stromu
16.30 Studenti Pop Academy.
17.00  Slavnostní rozsvícení s představiteli 

obvodu a města Ostravy.
17.10–17.30 Studenti Pop Academy.
Po celý den betlém, přístřešek se zvířaty 
a zahájení vánočních trhů. 

2. 12. 14.30–18.00
Jaroslav Hutka – Vánoční koncert. Po-
svátné moravské balady ze sbírek Františka 
Sušila a Františka Bartoše. 
Adolf Dudek. Malíř a ilustrátor Adolf 
Dudek s interaktivní hrou pro děti (ilustroval 
více než 80 knih pro děti, ročně uskuteční 
kolem 200 akcí po celé ČR).
Cimbálová muzika Valášek.
Dřevěné dobové stánky s ukázkami řemesel 
(řemeslníci v kostýmech). Kovotepec, ko-
várna, lití olova, keramika, dřevěné hračky, 
svíčky, řezbář, květinářka, perníkářka, 
slaměné výrobky.
Celý program Českých Vánoc 2012 
najdete v prosincovém čísle. 

České Vánoce 2012 na Masarykově náměstí
Kino Art 
Dům kultury města Ostravy,a.s.
ul. 28. října 124/2556, Mor. Ostrava
Tel: 597 489 265, www.dkmoas.cz
1. 11.  17.00 a 19.30 Dva nula/ČR
2.–4. 11.  17.00 a 19.30 Mazel/Dánsko
5.–7. 11.  17.00 a 19.30 Sedm dní hří-
chů/ČR
8. 11. 17.00 a 19.30 Nazareth – Neko-
nečný rockový mejdan/ČR
9.–11. 11.  17.00 a 19.30 Caesar musí 
zemřít/Itálie 
12.–14. 11.  17.00 a 19.30 Klip/Srbsko 
15. 11.  17.00 a 19.30 Karel Reisz, ten 
fi lmový život/ČR  
16.–18. 11.  17.00 a 19.30 The Words/
USA 
19.–21. 11.  17.00 a 19.30 Obchod pro 
sebevrahy/Francie/Kanada/Belgie 
22. 11.  17.00 a 19.30 Je to jen vítr/Ma-
ďarsko/Německo/Francie 
23.–25. 11.  17.00 a 19.30 Záblesky 
chladné neděle/ČR  
26.–28. 11.  17.00 a 19.30 Bastardi 3/
ČR  
29. 11.  17.00 a 19.30 Největší přání/ČR  
30. 11.–2. 12.  17 a 19.30 Druhá šance/
USA 

Studio Karel
28. října 23, Ostrava
(v prostorách kavárny Stará Aréna)
http://www.facebook.com/StudioKarel 
Pan Karel promítá ve čtvrtky dva 
fi lmy za sebou:
1. 11.  19.00 Jeskyně zapomenutých 
snů/Kanada/USA
1. 11.  21.30 Caesar musí zemřít/Itálie
8. 11.  19.00 Je to jen vítr/Maďarsko/
Německo
8. 11.  21.30 Lůno/Německo/Maďarsko/
Francie
15. 11.  19.00 Nic proti ničemu/ČR
15. 11.  21.30 Tambylles/ČR
22. 11.  19.00 Nevěstinec/Francie
22. 11.  21.30 Klip/Srbsko

Plešatá zpěvačka v Aréně

První premiérou nové sezóny v Komorní 
scéně Aréna bude Plešatá zpěvačka Eugène 
Ionesca. Klasik a zakladatel absurdního di-
vadla Ionesco ji napsal coby svou prvotinu 
v roce 1948 a nechal se při jejím vzniku in-

Chcete poznat architektonické skvosty Ostra-
vy? Tak to si nenechte ujít pexeso Ostravské 
interiéry, které vyšlo minulý měsíc. Pexeso 
vydalo občanské sdružení Fiducia v nákladu 
5000 kusů, autorem koncepce je historik ar-
chitektury Martin Strakoš, autorem fotografi í 
Roman Polášek. Grafi cky pexeso upravil kon-
ceptuální umělec Jiří Šigut.

Jde o u unikátní soubor, který mapuje 
vybrané ostravské veřejné stavby, a to for-
mou dvojic – všeobecně známých exteriérů 
a k tomu přiřazených záběrů z interiérů jed-
notlivých staveb. Pro pexeso byla vybrána jak 
řada známých objektů, tak také stavby, které 
zatím nejsou obecně veřejností refl ektovány 
jako mimořádná architektonická díla, přesto-
že jde o významné ukázky například brusel-

ského stylu. Na pexeso se tak kromě kostelů 
a radnic dostalo i vítkovické nádraží, stavba, 
o jejímž osudu se nyní diskutuje v souvislos-
ti se záměrem Českých drah budovu prodat, 
a Dům kultury města Ostravy, kde v minulosti 
hrozila necitlivá rekonstrukce nerespektující 
kvality tohoto cenného objektu. Z novostaveb 
se na něj dostala například dostavba Divadla 
loutek, interiér Komorní scény Aréna či kostel 
sv. Ducha v Zábřehu. Pexeso je  k dostání nejen 
v Antikvariátu a klubu Fiducia, ale i a na všech 
pobočkách Ostravského informačního centra.  
Nemohlo by vzniknout bez příspěvku Nadace 
Open Society Fund Praha, statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz,  Nadace české architektury, Minister-
stva kultury ČR a Nadace OKD.  (red)

Pexeso přibližuje ostravské architektonické lahůdky

Výstava gruzínské umělkyně Maky Batiashvi-
li začíná v Indostrial Gallery 6. listopadu v 18 
hodin vernisáží. Potrvá do 6. prosince. Uměl-
kyně Maka Batiashvili pochází z jihozápadní 
Asie, žije a aktivně tvoří v Tbilisi v Gruzii. 
V roce 1975 zde ukončila studium na Vysoké 
umělecké škole. Aktivně se věnuje olejomalbě, 
videu, ale také kresbě. Právě na výstavě v os-
travské metropoli bude prezentovat velkofor-
mátové kresby. Tvorba zaznamenává autor-
čino vnímaní světa, reaguje citlivě na situaci 
v její zemi - válku, která probíhala čtyři roky, 

a sovětské časy, které se staly už minulostí. 
Pro umělkyni situace avšak minulostí není, ne 
že by ve válce přišla o někoho blízkého nebo 
musela prchat, válka ji inspirovala k tvorbě. 
Ve městě Gori severně od Tbilisi hledá ruské 
granáty a munici, na tomto místě se odehrá-
valy těžké boje a bombardování. „Přemýšlela 
jsem o tom, jak z těchto věcí udělat něco pozi-
tivního,“ říká umělkyně, která vystavovala už 
v mnoha městech Evropy a Severní Ameriky. 
V Rusku kvůli politickému napětí mezi rus-
kou a gruzínskou vládou zatím nevystavovala. 

Batiashvili navštíví Ostravu

Knížka spisovatele a přírodovědce Josefa 
Koláře Z deníku kocoura Modroočka (1965) 
už potěšila několik generací malých čtenářů. 
Roztomilé kotě, které si po vypuštění z ma-
teřského pelíšku zvědavě a někdy trošku 
nemotorně osahává svět, postupně vyroste 
v dospělého kočičího mládence a šťastného 
tatínka. Třináct let po vydání knížky se zro-
dila její divadelní podoba, k níž napsal pís-
ničky tehdy jednadvacetiletý Marek Eben. 

Muzikálová pohádka se poprvé hrála v diva-
dle Viola a od té doby se objevila na mnoha 
českých scénách. 2. listopadu ji pod názvem 
Kocourek modroočko jako první premiéru 
letošní divadelní sezóny uvádí ostravské Di-
vadlo loutek. Příhody kočičího kluka a jiných 
chlupatých čtvernožců v režii Václava Kle-
mense jsou na programu Divadla loutek také 
v neděli 4. a 25. listopadu v rámci rodinných 
představení.

Kočičí pohádka pro celou rodinu

KINA

No Name zahrají Ostravě
Koncert známé slovenské kapely No Name  se 
koná 6. listopadu ve 20 hodin v ostravském 
Klubu Rock and Roll Garage - Restaurant & 
Music Club. Jde o samostatný koncert popu-
lární slovenské stálice k příležitosti vydání 
nové desky s názvem Nový album.

V Ostravě právě v těchto dnech probíhá třetí 
ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 
Kukačka. Tento festival nestaví primárně na 
efektních realizacích, jeho páteří jsou přede-
vším citlivě promyšlené vstupy, které nabí-
zejí nový pohled na věci, prostředí či situace 
v městském prostoru, jež nám mohly svou 
neměnností zevšednět. Jednotlivé realizace 
mají jen dočasný charakter, ale jako práce 
zdůrazňující socio-kulturní jedinečnost místa 
mohou lidem znalým místního kontextu po-
skytnout nové stimuly v konfrontaci s důvěr-
ně známým prostředím. Návštěvníkům zven-
čí pak nabízejí další klíč ke „čtení“ specifi cké 
urbánní krajiny Ostravy, jejíž veřejný prostor 
patří k nejzanedbanějším v České republice.

V listopadu nás čekají ještě dvě akce - 7. až 
9. 11. Janek Rous chystá své Čekání na oto-
čení (vícedenní happening na řece Ostravici). 
9. až 11. 11.  pořádá výstavu D.I.V.O. Institute 
Presents Ostrava. Další informace s vyzna-
čením konkrétních míst aktuálního výskytu 
„kukaččích vajec“ najdete na stránkách www.
kukacka.org.

KRÁTCE

Lehce probuzený Budař

Lehce probuzený. Tak zní název zábavné-
ho večera Jana Budaře a Romana Jedlič-
ky. Přijďte si poslechnout písně známého 
herce a muzikanta o nejkrásnějších lidech 
planety či Ježíškovi v červnu. Zve Klub 
Parník 16. listopadu od 20 hodin.

Kukačka přinesla 

umění do ulic i parků
AKCE MĚSÍCE spirovat jazykovými učebnicemi, z nichž se 

učil angličtinu. Vyprázdněné fráze z konver-
zační příručky daly vzniknout bezobsažným 
a fantasmagorickým promluvám, jimiž se 
častují dva středostavovské páry manželů 
Smithových a Martinových. Jejich absurd-
ní dialog je tragikomickým přiznáním naší 
neschopnosti cokoli smysluplného sdělit. 
Vznikají tak velice vtipné situace.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

pobočka Přívoz, Nám. S. Čecha 7
Tel. 596 136 573, 596 133 110

Oddělení pro dospělé:
1. 11.–5. 12. Drsná i líbezná… Výstava 
panoramatických fotografi í krajin tak, jak 
je zachytil fotograf Martin Glatzner.

Oddělení pro děti a mládež: 
1. 11.  15.00–18.00: Z deníku kocoura 
Modroočka. Výlet do Divadla loutek na 
generální zkoušku divadelní hry pro děti 
na motivy knihy Josefa Koláře Z deníku 
kocoura Modroočka.
Přihlášku si vyzvedněte v knihovně.
8. 11.  13.00–16.30: Vyrob si svou pe-
čeť. Tvůrčí dílna. Výroba pečeti různými 
výtvarnými technikami.
15. 11.  14.00–15.00 Tajný vzkaz. Zá-
bavné odpoledne. Luštění šifer a tajných 
vzkazů.
22. 11.  12.00–15.30: Tělo v pohybu. 
Soutěž v tanci na tanečních podložkách.
29. 11. 14.00–15.00: Šikulové 
v knihovně. Zábavné odpoledne. Čtení 
a tvoření podle oblíbených herců Ivo 
Martáka a Jany Zajacové.

Tento rok se vánoční strom na Masarykově náměstí rozzáří v sobotu 1. prosince. 
 Foto: archiv
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Divadlo Jiřího Myrona
Čs. legií 148/14, Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111, www.ndm.cz
Světová premiéra 1. 11.  18.30 Ryuichi 
Sakamoto (1952) – Poslední samuraj. 
Milostné vzplanutí mořeplavce k japonské 
aristokratce. Napínavý a dojemný příběh 
o dobrodružstvích mořeplavce Adamse 
a jeho lásce k japonské aristokratce Sakuře 
v Japonsku na počátku 17. století. Divokost 
a krásu samurajů, jejich bojové techniky 
a magické rituály v kontrastu s civilizova-
ným životem u dvora japonského císaře pře-
vedou do baletní řeči kanadský choreograf 
Eric Trottier a šéf ostravského baletu Igor 
Vejsada. Příběh je volně inspirován kniž-
ním bestsellerem Shogun a jeho fi lmovou 
verzí Poslední samuraj. Velkolepá podívaná 
s hudbou japonského skladatele a hudeb-
níka Ryuichiho Sakamota, držitele Oscara, 
Zlatého glóbu a Ceny Grammy za hudbu 
k fi lmu Poslední císař.
Premiéra 22. 11.  18.30, první repríza 
24. 11.  18.30 Marian Palla – Sajns fi -
kšn. Ulítle švihlá komedie. Marian Palla je 
všestranným umělcem – prozaikem, básní-
kem, výtvarníkem, dramatikem, publicistou 
a recesistou. Jako výtvarník je zastoupen 
i v Národní galerii v Praze. O povaze jeho 

PREMIÉRY MĚSÍCE

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

DŮM KNIHY LIBREXANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA 

28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel. 597 489 111, 
http://www.dkmoas.cz/

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

1. 11.  17.00 Setkání s osudem – astrolo-
gie, karma,  reinkarnace atd.
5. 11.  17.00 D. Čevenka – Mezilidské vzta-
hy. Přednáška.
6. 11.  17.00 Lenka Kocierzová – Moser – 
vázy. Vernisáž.
7. 11.  17.00 Kaťa Kabanová – beseda 
k premiéře opery NDM.
8. 11.  17.00 Pavel Pafko a Jan Králík – 
Šlo to skoro samo. Beseda a autogramiáda.
9. 11.  17.00 Barbora Čechová – Vilana. 
Beseda a křest,  autogramiáda.
12. 11.  17.00 Jiří Gavar – Zdravý životní 
styl.  Beseda.
13. 11.  17.00 Miloš Polášek – Akt/Re-Art. 
Beseda, křest a autogramiáda.
14. 11.  17.00 Sajns fi kšn. Beseda k premié-
ře činohry NDM.
16. 11.  17.00  Milan Švihálek: Stavitel  

Pořádáte kulturní akci a chcete na ni pozvat obyvatele Moravské Ostravy 
a Přívoz? Pozvánky posílejte na adresu: pavla. mrockova@360pano.cz.

tvorby mnohé prozradí už jen tituly prozaic-
kých děl, která napsal: Jak zalichotit tlusté 
ženě, Zameť mou hruď, Zápisky uklízečky 
Maud… Jeho dílo vyniká osobitým humo-
rem, lehkostí, jiskřivou plebejskostí. Tako-
vá je i komedie Sajns Fikšn, kosmická loď, 
která vypadá jako hospoda, kapitán, který 
nemá tušení, kam letí a proč, posádka, slo-
žená z kosmonautů, kteří vlastně vůbec kos-
monauty nejsou, a samozřejmě UFONI… 
Pro ty, kdo se nebojí objevovat nový „způ-
sob“ humoru, skvělá příležitost. 

Divadlo Antonína Dvořáka 
Smetanovo náměstí 3104/8A
Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111, www.ndm.cz
Premiéry 15. a 17. 11.  18.30 Leoš Ja-
náček – Káťa Kabanová. Pro svou šestou 
operu našel Leoš Janáček předlohu ve hře 
ruského dramatika A. N. Ostrovského Bou-
ře. Skladatel si k opeře vytvořil libreto sám 
dramaturgickou úpravou textu realistické 
hry z ruského maloměsta z Povolží poloviny 
19. století a vytvořil v Kátě Kabanové tragic-
kou hudební jevištní báseň, plnou milostné 
touhy. Jde o fascinující příběh vdané ženy, 
která ve světě přetvářky neunese lež v sobě 
a za své zakázané chvilkové milostné vzpla-
nutí k cizímu muži si sama určuje trest a zá-
roveň východisko.

Miloš Polášek řadu let 
klade důraz na fotogra-
fi cký autorský originál s 
dominantním výtvarným 
charakterem. Právě nyní 
proto přichází s tech-
nologií propojení digi-
tálních obrazových dat 
– s jejich velkými mož-
nostmi ovlivňování či 
dokonce vytváření nové 
reality – s klasickým fo-
tochemickým procesem. 
Postup jednoduchého 
kopírování vytištěných 
„digitálních“ negativů na 
citlivý materiál (proces se 
obejde bez zvětšovacího 
přístroje, postačí skleně-
ná deska a misky) je cílen 
na dnes velké množství digitálně pracujících 
fotografů. Tento postup je svého druhu rein-
karnací klasického fotochemického procesu, 
nicméně s podstatnou inovací – využitím  di-
gitálních podkladových dat. Pro zdůraznění 
jedinečnosti autorského originálu Polášek 
rekonstruoval a pro své práce sám vyrábí cit-
livou stříbrnou želatinu.

Librex pořádá křest Miloše Poláška

Kromě osobitého výtvarného názoru prefe-
rujícího nesporné umělecké hodnoty tak pu-
blikace bude  vzorovým příkladem umožňují-
cím přežití fotografi ckého originálu. Navíc lze 
vytvářet obrazy výtvarně osvobozené a přímo 
nesvázané se snímanou realitou.

Vydání monografi e  podpořilo grantem sta-
tutárního město Ostrava.

Nádražní 30, Ostrava, Tel. 596117312 www.antikfi ducia.com
1.11. 16.00 Současná průmyslová vý-
stavba a  hypermarkety očima doku-
mentárního fotografa Imricha Webe-
ra. Prezentace Imricha Webera, který se 
bude zamýšlet nad výstavbou současných 
průmyslových hal, zejména komerčních 
prostorů nadnárodních řetězců, z pohledu 
fotografa, jenž mapuje průmyslovou kraji-
nu a velké aglomerace. Po prezentaci autor 
poskytne prostor pro širokou diskusi. Im-
rich Weber – dokumentární umělec, teo-
retik fotografi e a kurátor. Dlouhodobě se 
věnuje dokumentární fotografi i, fotografu-
je život městského člověka ať už ve velkých 
aglomeracích, nebo volné krajině, zabývá se 
fenoménem obchodních řetězců a od roku 
2008 dokumentuje životy uživatelů sociál-
ních zařízení. 
1. 11.   17.30 Divadelně-architektonic-
ká vyjížďka od Fiducie ke kunčickému 
zámku. Poznávací zájezd po ostravských 
i vzdálenějších památkách s výkladem histo-
rika umění a architektury Martina Strakoše 
pořádá cestovní kancelář Fiducia company 
THeatr ludem. Cesta účastníky zavede před 
zaniklý obchodní dům Ostravica – Textilia 
a jeho zchátralé budovy s kdysi vynikající 
pověstí, ke stavbám bývalého hlubinného 
dolu Alexandr a na místo, kde stával zámek 
v Kunčicích a kde pouze uhadujeme, jak se 
vepisuje zaniklá památka do zničené kraji-
ny. Součástí programu bude také tematické 
divadelní překvapení pro nejmenší i dospě-
lé! Sraz účastníků v 17.15 před antikvariátem 
Fiducia. Pozor! Kapacita autobusu je 
omezena –  nutná rezervace v antikvariátu 
Fiducia!
1. 11.  20.00 (Ne)konečný pohled na 
Ostravu. Setkání všech účastníků festivalu 
Dokud nás smrt nespojí II spolu se závěreč-
nou prezentací výsledků třídenního fotogra-
fi ckého workshopu a následným posezením. 
2. 11.   18.00 Jaderná energie – naše 
budoucí spása nebo zkáza? Veřejná 
debata ve spolupráci s konferencí Fo-
rum 2000. 
Je jaderná energie klíčovým zdrojem ener-
gie a nejlepší alternativou ke „špinavým“ 
fosilním palivům, či zatím nespolehlivým 
a drahým obnovitelným zdrojům? Není rizi-
ko jejího dalšího rozvoje příliš velké? Máme 
vůbec v době, kdy se očekává celosvětový 
nárůst spotřeby elektrické energie reálné 
alternativy? Bude náš odkaz potomkům 
v podobě desetitisíce let aktivního jader-
ného odpadu svědectvím o našem sobectví, 
nebo jde v debatě o budoucí produkci a vy-
užití energie o jedinou rozumnou variantu? 
Hosté: Václav Bartuška, velvyslanec České 
republiky pro otázky energetické bezpeč-

nosti, ministerstvo zahraničních věcí, Voj-
těch Kotecký, programový ředitel, Hnutí 
Duha,Vladimír Wagner, jaderní fyzik, člen 
Nezávislé energetické Komise II. Moderá-
tor: Libor Magdoň.
6. 11.  18.00 Nejen o smíchu ve sloven-
ské literatuře. Moderovaná debata se slo-
venským literárním kritikem a vysokoškol-
ským učitelem Peterem Darovcem.
11. 11.   10.00 Dětský ateliér. Ateliér vede 
výtvarnice Marcela Lysáčková.
13. 11.   18.00  Marian Palla - autorské 
čtení. Čtení se koná u příležitosti uvedení 
inscenace Mariana Pally Sajns fi kšn (premi-
éra v DJM 22. 11. 2012, režie Věra Herajto-
vá). Marian Palla (1953) je spisovatel, bás-
ník, výtvarník, publicista, pedagog a hráč 
na kontrabas.  Hned po premiéře proběhne 
v DJM vernisáž výstavy Marián Pally Oby-
čejné obrazy naivního konceptualisty (22. 
11. 2012 - 5. 12. 2012).  Ve spolupráci s Ná-
rodním divadlem moravskoslezským. 
16. 11.  18.00 Otto M. Urban – Tajemné 
dálky. Výtvarný symbolismus v čes-
kých zemích. Přednáška významného 
českého historika umění o osobnostech 
výtvarného symbolismu v českých zemích. 
U příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou 
Otto M. Urban aktuálně připravuje a jež  
proběhne v roce 2013 v  proslulém Puškino-
vě muzeu v Rusku. 
20. 11.   18.00 Křest bibliofi lského tis-
ku Vít Slíva: Z Návrší s výtvarným do-
provodem Ladislavy Gažiové. Za účasti 
obou autorů. V průběhu večera zazní básně 
Víta Slívy.  Večerem provede básník a publi-
cista Ivan Motýl. Bibliofi lii vydává Papíren-
ská manufaktura Velké Losiny pro spolek 
Biblios . POZOR – koná se v Domě umění 
Ostrava.
22. 11.   18.00 Pohyblivý svátek. Další 
večer z cyklu, který představuje mladé ba-
datele a umělce. 
27. 11.   18.00 Veřejná debata o osu-
du chátrající ostravské ikony Ostravi-
ce –Textilie. Blok tří domů, v současnosti 
označovaný jako domy bývalého obchodní-
ho domu Ostravica – Textilia, i přes znač-
nou zchátralost způsobenou zanedbáním 
údržby majiteli, vykazuje hodnoty, které 
jsou z hlediska zapojení tohoto komplexu 
do prostředí centra Ostravy určující. Jaké 
jsou tedy současné plány vlastníka objektu? 
A jak se k celé situaci staví samospráva? Co 
čeká tuto ostravskou ikonu do budoucna? 
Tyto a další otázky se vám pokusí zodpově-
dět naši hosté. 
29. 11.  18: 00  Milan Krupa - To pivo je 
mým topivem. Křest nové básnické sbír-
ky.

2. 11.  19.00 Jeff  Baron – Návštěvy u pana 
Greena.  Co začíná jako komedie kontrastu 
kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 
osamělosti, předsudků a netolerance. Hrají: 
Stanislav Zindulka, Matěj Hádek.
7. 11.  19.00 Jiří Kolbaba – Sedm divů 
Islandu!  Beseda cestovatele Jiřího Kolbaby.
9. 11.  19.00 Noel Coward – Zamilovat 
se. Divadlo Kalich, Praha. Hra plná humoru 
pramenícího z prosté lidské snahy zamilovat 
se i v „seriózním“ věku Hrají: Jana Paulová, 
Pavel Zedníček.
10. 11.  18.45 Přímý přenos z Metropo-
litní opery z New Yorku. Thomas Adès, 
Meredith Oakes – Bouře.
11. 11.  19.00 David Foley – Smrtelná 
vražda. Divadlo Palace Theatre, Praha. Vtip-
ný krimi příběh plný překvapení a dramatic-
kých zvratů. Hrají: Vanda Hybnerová, Martin 
Písařík, Michal Novotný.
13. 11.  19.00 Karel Plíhal. Koncert. Po 
dvanáctileté odmlce vydal Plíhal nové album 
Vzduchoprázdniny s 22 skvělými písničkami. 
Album pokřtí v Ostravě!

Obrazová monografi e Miloše Poláška AKT / RE-ART bude mít 13. listopa-

du v 17 hodin křest v ostravském Domě knihy Librex. 

přehrad (ing. Jan Čermák). Beseda, křest 
a autogramiáda. Knihu pokřtí významný he-
rec Pavel Nový.
20. 11.  17.00 Moderní metody medicíny 
aneb Opravdové celebrity.  MUDr. Tomáš 
Paleček, Ph.D. – přednosta Neurochirurgické 
kliniky FNO – Terapeutické možnosti neuro-
chirurgické kliniky FNO. Přednáška a beseda 
doplněná projekcí snímků.
21. 11.  17.00 Polský stůl – Anna Ol-
szewska. Generální konzulka PR v Ostravě 
– práce diplomata.
22. 11.  17.00 Vladimír a Máša Jirousko-
vi – Říkal pan Říha lékaři. Beseda, křest 
a autogramiáda.
26. 11.  17.00 Tvoření pro každého. Cyk-
lus výtvarných prací pod vedením odborných 
lektorek – advent.
27. 11.  17.00 Ostraváci – poznáváme 
nové sousedy – Jižní Amerika. Beseda 
doplněná projekcí snímků.
28. 11.  17.00 Richard Konkolski – Bouře 
před Bermudami. Beseda,  křest a autogra-
miáda.
29. 11.  17.00 Jiří Kráčalík – Drama před 
kamerou. Beseda, křest a autogramiáda.

15. 11.  19.40 Nederlands Dans Theatre 
(NDT). Večer s Kyliánem, Ingerem a Waler-
skim. Přímý satelitní přenos z Haagu. Ve spo-
lupráci s Tanec Ostrava v rámci 12. ročníku 
festivalu soudobého tance, pohybového a fy-
zického divadla. 

18. a 19. 11.  19.00 Vlasta Redl. Koncert 
legendy českého folku s Novou kapelou.

19. a 20. 11.  19.00 Tomáš Klus. Po letošní 
nabité festivalové sezóně vyráží na velké čes-
ko-slovenské podzimní turné „Ani si nesedej-
te“. 

20. 11.  19.00 Olga Lounová. Host večera: 
Ruda z Ostravy. Výpravný koncert Optické 
klamy.

22. 11.  19.00 Marimba Live Drums. Efekt-
ní bubenická show.

24. 11.  10.00 Michal Nesvadba. Předsta-
vení plné překvapení a legrace, malých a vel-
kých loutek a kostýmů včetně dárků. 

25. 11.  15.45 Faraonova dcera. Přímý 
přenos baletního přestavení Velkého divadla 
v Moskvě.

29. 11.  19.00 Dora Viceníková – Kore-
spondence V+W. Národní divadlo Brno, 
Divadlo Reduta. Inscenace není "jen" histo-
rickým dokumentem, ale také hořkou připo-
mínkou bipolárního světa, rozděleného želez-
nou oponou. 
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VÝSTAVY

Dům umění
Jurečkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz
6. 11.–30. 11. 20 let chráníme českou 
korunu. Na interaktivní výstavě k dvaceti-
letému výročí české měny 
a České národní banky 20 
let chráníme českou korunu 
jsou v centru dění její ná-
vštěvníci. Při šesti úkolech 
Velké týmové hry budou 
moci všem svým protihrá-
čům ukázat, jak by dokázali 
ochraňovat českou korunu 
právě oni, kdyby byli na místě České národní 
banky. Návštěvníci výstavy si vyzkouší doslo-
va na vlastní kůži principy řízení peněžního 
oběhu, ochrany fi nančního systému, regulace 
a dohledu nad fi nančním trhem, cílování in-
fl ace a ochrany bankovek.

▫ ▫ ▫
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, výtvarník, 
literát a intermediál-
ní tvůrce John Cage 
(1912–1992). Expozice 
je soubornou přehlíd-
kou českých i zahranič-
ních autorů, kteří svými 
výtvarnými i hudebními 
díly skládají hold stému 
výročí narození Johna Cage. Vernisáž se koná 
2. října v 17 hodin.

▫ ▫ ▫
Doprovodný program:
6. 11.   16.00 Umělecká a knižní vazba. 
Přednáška a workshop mistra knihaře Jiřího 
Fogla. Návštěvníci se seznámí s různými typy 
knižních vazeb a některé si budou moci vy-
zkoušet i v praxi. Ve spolupráci s ostravskou 
sekcí Spolku českých bibliofi lů. Knihovna 
GVUO.

▫ ▫ ▫
6. 11.  19.00 Guru Gurun – koncert. Do-
provodný program k výstavě Membra Disjec-
ta pro Johna Cage. 

▫ ▫ ▫
7. 11.  17.00 Hudba Johna Cage a fi lmo-
vé soundtracky. Od fi lmové avantgardy ala 
Marcel Duchamp až k modernímu hororu 
Prokletý ostrov. Přednáška Martina Jirouška 
přiblíží unikátní záběry z málo dostupných 
fi lmů, raritní archivní záběry a také moderní 
fi lmové hity, které se inspirují hudbou Johna 
Cage. Knihovna Gvuo.

▫ ▫ ▫
13. 11.  16.00 Dětský svět ve středověku. 
Dětem a dětství ve středověku nebyla u nás 
zatím věnována až na malé výjimky větší po-
zornost. Jako by středověk s dětmi příliš ne-
počítal, opak je ale pravdou. Středověcí lidé 
měli velice blízký a často vřelý vztah ke svým 
dětem. Dětství se členilo počínaje narozením 
na několik etap. Nejranější fáze trvala do 
sedmi let (infantia), od sedmého do čtrnác-
tého roku (u dívek do dvanáctého) mluvíme 
o jinošství (pueritia). Dosažení horní věkové 
hranice pak bylo předpokladem k uzavření 
manželství. Třetí fází dětství byla adolescence 
(adolescentia), jejíž konec se pohyboval ko-
lem jednadvacátého roku života. Přednáška 
přiblíží dětský svět ve středověku na základě 
výpovědí písemných a také vizuálních pra-
menů. Přednáška Marka Zágory. Knihovna 
Gvuo.

▫ ▫ ▫
14. 11.  19.00 Magda Mayas Trio – kon-
cert. Doprovodný koncert k výstavě Membra 
Disjecta pro Johna Cage.

▫ ▫ ▫
20. 11.  18.00 Křest nové bibliofi lie spol-
ku Biblos. Křest bibliofi lského tisku Vít 
Slíva: Z Návrší s výtvarným doprovodem La-
dislavy Gažiové. Za účasti obou autorů.V prů-
běhu večera zazní básně Víta Slívy. Večerem 
provede básník a publicista Ivan Motýl. Ve 
spolupráci s Antikvariátem a klubem Fidu-

cia, Papírenskou manufakturou Velké Losiny 
a spolkem Biblios.

▫ ▫ ▫
22. 11.  19.00 Peter Graham, Petr Vrba, 
George Cremaschi, Ivan Palacký – kon-
cert. Doprovodný koncert k výstavě Membra 
Disjecta pro Johna Cage.

▫ ▫ ▫
24. 11.  19.00 Noise Party. Závěrečný pro-
gram k výstavě Membra Disjecta pro Johna 
Cage. 

▫ ▫ ▫
28. 11.  16.30 Skupina 42. Ve sbírkách Ga-
lerie výtvarného umění v Ostravě je značnou 
měrou zastoupena tvorba členů Skupiny 42, 
která patří k fenoménům českého výtvarného 
umění v kontextu první poloviny 20. století. 
I když toto umělecké sdružení nemělo dlou-
hého trvání, jeho výtvarníci se nesmazatel-
ným způsobem vryli do dějin naší kultury. 
Leitmotivem tvorby malířů Františka Gro-
sse, Františka Hudečka, Jana Kotíka, Kami-
la Lhotáka, Karla Součka, Bohumíra Matala, 
Jana Smetany a sochaře Ladislava Zívra se 
stala problematika postavení člověka v kon-
textu tehdejší moderní civilizace, zastoupené 
převážně městskými kulisami. V jednotlivých 
dílech je patrný tehdejší obdiv rozvoje vědy 
a techniky, na druhé straně se zde ale znatel-
ně objevuje podprahová kritika ztráty těsné-
ho sepjetí člověka s přírodou, která měla za 
následek celkové lidské vykořenění a vtíravý 
pocit odloučení a samoty. Přednáška Gabrie-
ly Pelikánové se uskutečňuje v rámci nového 
přednáškového cyklu Pavučiny životů – roz-
plétání osudů předních českých výtvarníků. 
Knihovna Gvuo.

▫ ▫ ▫
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 30. 11. Martin Kryštof - Portrétní 
a Fashion fotografi e. Výstava ostravského 
fotografa obsahuje dosud nezveřejněné foto-
grafi e z portfolia 2012.
Koná se ve vestibulu.

▫ ▫ ▫
1. - 30. 11. Fotoklub Ostrava – členská 
výstava fotografi í Galerie Gaudeamus.

▫ ▫ ▫
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:
5. 11.  17.00 Sbíráme houby – V. Balner 
a M. Graca. Přednáška Víta Balnera a Micha-
la Gracy z podzimního cyklu přednášek pořá-
daných Mykologickou poradnou Ostravského 
muzea. Přednáška je určena všem praktic-
kým houbařům, kteří se dozví, na co vše si 
musí dát pozor při sběru hub ke konzumaci. 

▫ ▫ ▫
12. 11.  17.00 Ryzce I. – Vít Balner a Mi-
chal Graca. Přednáška Víta Balnera a Michala 
Gracy z podzimního cyklu přednášek pořáda-
ných Mykologickou poradnou Ostravského 
muzea. Přednáška je rozdělena do dvou částí 
a je pro všechny zájemce, kteří chtějí poznat 
tento zajímavý rod hub. 

▫ ▫ ▫
19. 11.  17.00 Ryzce II. – Vít Balner a Michal 
Graca. Druhá část přednášky Víta Balnera 
a Michala Gracy z podzimního cylku před-
nášek pořádaných Mykologickou poradnou 
Ostravského muzea. 

▫ ▫ ▫
26. 11.  17.00 Houby na cestách – ohlédnu-
tí za poslední houbovou sezónou – Vladimír 
Antonín. Poslední přednáška z podzimního 
cyklu přednášek pořádaných Mykologickou 
poradnou Ostravského muzea. Přednáška 
předsedy České vědecké společnosti pro my-
kologii Vladimíra Antonína je určena všem 
zájemcům o houby a přírodu. 

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 28. 11. Současná čeká grafi ka. Forma 
přehlídky představí tvorbu několika desítek 
českých grafi ků. 

▫ ▫ ▫
29. 11. – 31. 12. Igor Kitzberger – sochy. 
Igor Kitzberger (1963) studoval sochařství 
na VŠVU v Bratislavě, stipendijní pobyty 
1987 v  Perugii  a 1992 v Benátkách. Věnuje 
se fi gurálnímu a reliéfnímu sochařství, pra-
cuje výhradně z kovu. Navazuje na rodovou 
kovářskou tradici, plastiky vznikají kombi-
nací různých sochařských a kovářských po-
stupů a technologií. Složitý proces povrcho-
vých úprav dotváří kovové plastiky tak, že na 
nich nacházíme zlato, stříbro i patinu zeleně 

Sokolská 26 vystavila díla Romana Trabury

Ve výstavní síni Sokolská vystavuje svou tvorbu Roman Trabura. Na tuto výstavu se 
přišlo podívat nebývale mnoho návštěv ze škol. Studenty čeká při jejím zhlédnutí 
doprovodný program.  Foto: Pavla Mročková 

a modři. Figury z bronzu jsou svařované, což 
dává možnost manipulovat s pohyby fi gur až 
na hranici absurdna. Vernisáž se koná 29. lis-
topadu v 17 hodin.

Divadlo Aréna/Komorné scéna Aréna
28. října 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz
Věcnosti. Soubor fotografi í nazvaný „Věc-
nosti“ vystavuje ve foyer Komorní scény Aré-
na fotograf Martin Smékal (1954).  Absolvent 
Institutu tvůrčí fotografi e v Opavě se věnuje 
fotografování od raného mládí a od 80.tých 
let začal svá díla vystavovat na samostatných 
či kolektivních výstavách. Pro soubor „Věc-
nosti“ se nechal inspirovat opotřebovanými, 
zapomenutými, vyhozenými a znovu naleze-
nými či v bazarech objevenými věcmi. Ty se 
na jeho fotkách objevují v nových souvislos-
tech a rolích a fotografováním se stávají zno-
vu zhodnocenými. Naopak předměty, které 
nalézá na okraji města, nechává na místě ná-
lezu tak, jak byly přetvořeny působením času 
či lidskou činností. Svými fotografi emi po-
dává Martin Smékal záznam o vnímání svě-
ta prostřednictvím věcí. Vernisáž doprovodí 
úvodním slovem fotograf Roman Polášek.

Galerie Opera
Divadlo Jiřího Myrona
Čs. Legií 148, Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111
Od 1. 11. do 21. 11. Poslední samuraj. 
Výstava výtvarných prací studentů katedry 
grafi ky a kresby Fakulty umění Ostravské 
univerzity.

▫ ▫ ▫
Od 22. 11. Marian Palla – Obyčejné obrazy 
naivního konceptualisty.

Galerie Thálie
Divadlo Antonína Dvořáka
Smetanovo náměstí 3104, 
Moravská Ostrava, Tel. 596 276 111
Do 14. 11. Výstava z díla Alexandra Ba-
braje.

▫ ▫ ▫
Od 15. 11. Káťa Kabanová na českých 
operních scénách.

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.

▫ ▫ ▫
8. 11. - 7. 12. David Saudek/VŘSR (Velká 
říjnová symbolistní reminiscence). Obrazy.

Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel. 599 502 123
www.slavime.com/magna/
Do 7. 11. Vladimír Novák – obrazy a kres-
by. 

▫ ▫ ▫
14. 11. – 19. 12. Mikoláš Axmann – gra-
fi ky. Mikoláš Axmann se narodil 24. února 
1955 v Prostějově. Vystudoval Akademii vý-
tvarných umění u prof. Ladislava Čepeláka.
Na Západočeské univerzitě v Plzni založil 
a vedl dílnu klasického kamenotisku a od roku 
2004 zde působí v Ústavu umění a designu. 
Je členem sdružení Corpora S. V průběhu let 
byl častým hostem workshopů, a to jak běžný 
účastník, tak i jako lektor. V Čechách to byl 
zejména velký formát ve Valticích a ze zahra-
ničních pobytů byly nejvýznamnější ty v Me-
xiku, Německu a Belgii. Kromě samotných 
kamenopisů a kamenotisků, jak své práce 
nazývá, je autorem několika autorských knih 
a teoretických úvah na téma grafi ka a litogra-
fi e. Za svoji práci byl odměňován především 
v prestižní soutěži Grafi ka roku. Jeho tvorba 
se nese ve znamení silných gestických a ex-
presivních tahů většinou výrazné barevnosti. 
Kromě řady samostatných výstav se účastnil 
i četných výstav kolektivních. Je zastoupen 
v mnoha významných sbírkách mj. v National 
Gallery of Art, Washington D. C., v Národní 
galerii v Praze, ve sbírce Nadace Hollar atd. 
Jeho dílo je oceňováno i v kontextu meziná-
rodním.
Je laureátem Ceny Vladimíra Boudníka za 
rok 2009. Žije a pracuje v Praze.
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1.–2. 11. FRANCOUZSKÝ PODZIM
Přehlídka francouzských fi lmů ve spolupráci s Alliance française

1. 11.
17.00 a 19.30

VELKÁ LÁSKA
Le Grand amour (Francie 1969, 87 min.) Vstupné 80 Kč

2. 11.
19.00

NOC ANIMOVANÝCH FILMŮ
Vstupné včetně občerstvení 100 Kč, členové AF 80 Kč

3.–4. 11.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

7 DNÍ HŘÍCHŮ 
(Česko 2012, 107 min.) Drama inspirované skutečnými událostmi, které se odehrá-

ly v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. V titulních rolích Ondřej 

Vetchý a Éva Vica Kerekes.

5.–7. 11.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

YUMA 
(Polsko /Německo 2012, 105 min.) Působivé drama inspirované situací, jež po 

rozpadu sovětského bloku panovala v polsko-německém pohraničí a svého času 

plnila titulní strany polských novin. Debut Piotra Mularuka nepostrádá akci a je 

protkán westernovými motivy.

Filmový klub
dokument

8. 11.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-/70,-

DVA NULA
(Česko 2012, 108 min.) Na fotbalovém stadionu v centru Prahy se chystá největší 

fotbalový zápas roku, Sparta hraje se Slavií. Začíná přímý přenos. Dvacet dva 

fi lmových kamer ale tentokrát nemíří na hřiště, nýbrž do hlediště. V něm se totiž 

nachází velmi různorodá a vtipná společnost, která stojí za pozornost víc než 

samotný fotbal.

Kino nočne

8. 11.
22.00

vstupné 90,-

OBCHOD PRO SEBEVRAHY 
(Francie/Kanada 2012, 85 min.) Představte si, jak to vypadá ve městě, kde zavládl 

takový smutek, že místní obyvatelé ztratili vůli k životu. Ve městě, kde je nejlépe 

prosperujícím obchodem krámek, v němž si můžete koupit jed nebo provaz, 

abyste se měli jak sprovodit ze světa. Jenže jeho majitelka právě povila dalšího 

potomka – synka, který je ztělesněním radosti ze života …

9.–11. 11.
17.00 a 19.30

Film do 18 let 
nepřístupný
vstupné 90,-

KLIP 
(Srbsko 2012, 100 min.) Radikální fi lm chladnokrevně zachycující život dospívající 

dívky v současném Srbsku provokuje nejen explicitními sexuálními záběry, ale 

především pokládá otázku, jak moc ovlivňují nastupující generaci digitální 

revoluce a proměny tradičních hodnot.

12.–14. 11.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

BOJOVNICE 
Die Kriegerin (Německo 2011, 100 min.) Dvacetiletá Němka své ideály spojila s neo-

nacistickým gangem, kde nenávist k cizincům, násilí a těžké kalby jsou na denním 

pořádku. Když však pozná mladého afgánského uprchlíka, její přesvědčení začíná 

pomalu nabírat jiný směr. 

15.–18. 11.
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
Přehlídka skandinávských fi lmů (www.sfklub.cz)

Vstupné 100 Kč, senioři a studenti 80 Kč, při vstupu na 5 fi lmů a více 80 Kč 

15. 11. v 17.00 KŘÍŽ CTI (Into the White) Švédsko/Norsko 2012, 100 min.

15. 11. v 19.30 ŠIMON A DUBY (Simon och ekarna) Šv./Dán./Něm./Nor. 2011, 117 min.

16. 11. v 17.00 TENKRÁT V PHUKETU (En gång i Phuket) Švédsko, 2011

16. 11. v 19.30 KRÁLOVSKÉ KLENOTY (Kronjuvelerna) Švédsko 2011, 120 min.

16. 11. ve 22.00 SYNOVÉ NORSKA (Sønner av Norge) Norsko 2011, 87 min.

17. 11. v 17.00 JACKPOT (Jackpot) Norsko 2011, 90 min.

17. 11. v 19.30 SYNOVÉ (Sønner) Norsko 2006, 103 min.

17. 11. ve 22.00 ŘÍŠE LÉTA (Sumarlandið) Island 2010, 85 min.

18. 11. v 17.00 KRÁL CURLINGU (Kong Curling) Norsko 2011, 90 min.

18. 11. v 19.30 SRDCE BOJOVNÍKA (Krigerens hjerte) Norsko 1992, 101 min.

16.–17. 11.
8.30–16.00 FESTIVAL DOBRÝCH ZPRÁV (spolupráce s TV NOE)

19. 11.
17.00

vstupné 90,-

VE STÍNU 
(Česko/Slov./Pol. 2012, 106 min.) V bývalém Československu 50. let se odehrává 

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

se postaví proti dobře propojené síti komunistické tajné policie.

19. 11.
19.30

vstupné 150,-

LED ZEPPELIN – LIVE IN LONDON 2007
(VB 2007, 124 min.) Poprvé od rozpadu kapely po smrti Johna Bonhama, Led 

Zeppelin zahráli v Londýně kompletní set, se všemi proslavenými skladbami. 

HD kvalita, 17 použitých kamer a zvuk mixovaný přímo členy kapely jsou zárukou 

skvělého zážitku!

20.–22. 11. XIII. QUEER FILM FESTIVAL MEZIPATRA

23.–25. 11.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

SVATBA MEZI CITRÓNY 
Den skaldede frisør (Dánsko/Švédsko/Francie 2012, 112 min.) Oscarová režisérka 

Susanne Bier spojila ve své romantické komedii s citem a jistotou téma lásky, 

absurditu, humor, břitké dialogy, jemně vykreslené charaktery a zdánlivě 

jednoduché životní pravdy. Vypráví hřejivý a vtipný příběh o tom, že když si 

myslíme, že je po všem, možná teprve všechno začíná.

26.–28. 11.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

AŽ DO MĚSTA AŠ 
(Slovensko/Česko 2012, 84 min.) Silný příběh mladé dívky Dorotky z východního 

Slovenska, která se vlivem vlastních životních rozhodnutí konfrontuje se součas-

nou realitou v prostředí česko-německého pohraničí. 

Filmový klub
premiéra

29. 11. 
17.00 a 19.30

vstupné 90,-/70,-

HASTA LA VISTA!
(Belgie 2011, 115 min.) Tři panicové se vydávají na cestu do Španělska s vidinou 

prvních sexuálních zážitků. Nic je nemůže zastavit – dokonce ani jejich handicap: 

jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý.

30. 11.–2. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

V TEMNOTĚ 
(Polsko/Něm./Fra./Kan. 2011, 145 min.) Mimořádný nadčasový snímek, kterým 

se světoznámá polská režisérka Agnieszka Holland vrací k tematice holocaustu. 

Snímek, natočený podle knižní předlohy Roberta Marshalla V podzemí Lvova, 

je nominován na Oscara.

středa v 15.00 KINO SENIOR / vstupné 60,-

7. 11. YUMA (Polsko /Německo 2012, 105 min.)

14. 11. 7 DNÍ HŘÍCHŮ (Česko 2012, 107 min.)

21. 11. VE STÍNU (Česko/Slov./Pol. 2012, 106 min.)

28. 11. AŽ DO MĚSTA AŠ (Slovensko/Česko 2012, 84 min.)

so a ne v 15.00 HRAJEME PRO DĚTI
3.–4. 11. SCOOBY DOO A KARNEVAL DĚSU (USA 2012, 63 min.) 60 Kč

10.–11. 11. ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL (USA 2012, 76 min.) dospělí 130 Kč, děti 110,-

18. 11. DVA MRAZÍCI (Pásmo ČR) 60 Kč

24.–25. 11. FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO (Česko 2011, 72 min.) 60 Kč

Čt 1. 11. 
20.00

LISE
Koncert francouzské chansonierky. Pořádá Alliance Francaise Ostrava

Pá 2. 11. 
20.00

vstupné 150,-

TANGO
Koncert legendární kapely v čele s Mirkem Imrichem

Po 5. 11.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

St 7. 11.
17.00

JAZZ TALENT
Přehlídka žáků ZUŠ Ostrava-Mariánské Hory 

Čt 8. 11.
19.00

vstupné 100,-

DANA VRCHOVSKÁ A VOJTĚCH ECKERT TRIO
Vojtěch Eckert – piáno, Petr Dvorský – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí

Pá 9. 11.
20.00

vstupné 300,-

MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Koncert na podporu nového alba Sto roků na cestě

Po 12. 11.
20.00

vstupné 100,-

DAVID KOLLAR & GERGO BORLAI
Nový projekt slovenského kytaristy

St 14. 11.
20.00

vstupné 120,-

PRVNÍ OSTRAVSKÝ KABARET HOGO UND FOGO
II. DÍL – RETRO SCI-FI KABARET
Série skečů, písní a výstupů zajímavých hostů z historie našeho rázovitého 

velko-malo města. Večerem provází duo konferenciérů Robert Galia (Hogo) 

a Lukáš Červinka (Fogo)

Čt 15. 11.
20.00

vstupné 150,-

NEŘEŽ – 30 LET SKUPINY NEREZ
Zdeněk Vřešťál – kytara, zpěv, Vít Sázavský – kytara, zpěv, Robert Fischmann – 

fl étny, zpěv, Filip Benešovský – baskytara, zpěv, Vít Beneš – klávesy, zpěv

Pá 16. 11.
20.00

vstupné 200,-

LEHCE PROBUZENÝ 
Jan Budař a Roman Jedlička poprvé v Parníku
Písně známého herce a muzikanta o nejkrásnějších lidech planety, pokojových 

dravcích, ježíškovi v červnu, majácích z lásky, lehce probuzených vydrách, 

Lidicích i šoubyznysu v Čechách. 

So 17. 11.
20.00

vstupné 150,-

TARAFUKI
Dorota Barová – violoncello, zpěv, Andrea Konstankiewiczová – violoncello, zpěv

Po 19. 11.
19.00

vstupné 100,-

OSTRAVSKÝ DIXIELAND
K. Šín, L. Valach, J. Smrčka, L. Poledník, V Ondruška, M. Straka, J. Dvořák, 

Z. Doležil, J. Mezírka

Út 20. 11.
20.00

vstupné 200,-

JAN SPÁLENÝ & ASPM
Jan Spálený – zpěv, piano, kornet, Michal Gera – křídlovka, zpěv, Radek Krampl – 

vibrafon, zpěv, Filip Spálený – tuba, baskytara, Milan Ferda Peroutka – bicí.

St 21. 11.
20.00

vstupné 150,-

HARRY WATERS & FRIENDS
Harry Waters – piano, Jakub Doležal – sax, Jan Greifoner – kontrabas, Martin 

Linhart – bicí. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města 

Ostravy a Ministerstva kultury ČR.  FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Čt 22. 11.
Pá 23. 11.

20.00
vstupné 300,-

KAMIL STŘIHAVKA SE SKUPINOU LEADERS
Miloš Maier – bicí, Jan Jakubec – basa, Petr Henych – kytara, 

Viliam Béreš – klávesy, Tereza Hálová – vokál, Martina Fišerová – vokál.

So 24. 11.
20.00

vstupné 100,-

JAROSLAV SAMSON LENK
Sólový koncert

Po 26. 11.
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner 

Út 27. 11.
20.00

vstupné 100,-

FLAMENCOVÁ NOC V KLUBU PARNÍK
Představí se skupina Aires del Sur s hlavní hvězdou večera, ostravskou tanečnicí 

Denisou Pavelovou, která je dvojnásobnou vítězkou mezinárodní soutěže ve 

fl amencovém tanci. Dále učinkují: Jan König – kytara, Patrik Kee – zpěv, Martin 

Bulava – cajon, Petra Pšenicová – tanec

St 28. 11.
18.00

CAFÉ INDUSTRIAL A HOSTÉ
Tomáš Kočko, Radek Pastrňák, Jiří Sedláček, Sylvie Bee, Tereza Vašutová a stu-

denti Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Večerem provází Vladimír 

Polák. Koncert pro Středisko rané péče SPRP Ostrava

Čt 29. 11.
20.00

vstupné 100,-

COMBO ZBYŠKA BRZUSKY  SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

Pá 30. 11.
20.00

vstupné 100,-

BORIS BAND COMBINATION  JAZZ 
Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

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 ironic-

kou 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. 

Čt 1. 11.
17.00

KLAUZURY 2012 – OD ŠPERKŮ A KRESEB 
PO FOTKY, KOMIKSY A FILMY
Střední odborná škola umělecká a gymnázium vystavuje AKTUÁLNÍ umění. 

Vernisáž výstavy  klauzurních a maturitních prací studentů 1.–4. ročníku oborů 

Moderní šperk a Multimedia. Výstava potrvá do 16. 11. 2012 

Pá 2. 12.
18.00

KLAUZURY 2012
Filmové projekce a multimedia art studentů Střední umělecké školy v Ostravě

3. 11.–4.11. FESTIVAL ARTOUR
Multižánrová přehlídka občanského sdružení Art Addicts 

So 3. 11.
10.00

Dětský sbor ZŠ Waldorfská, Divadelní představení Suvelíček v říši hudby, 

koncert Russel, autorská čtení, koncert Michala Sedláčka, vystoupení taneční 

skupiny Funky Beat, premiéra inscenace „Muž, který milovan Nicka Caeva“, 

klauni z Balónkova a kabaret Umění v Konzervě. Podrobný program na 

www.klubatlantik.cz

Ne 4. 11.
13.00 – Taneční a divadelní workshop

15.00 – Workshop kreslení komiksu

17.30 – Prezentace jednotlivých workshopů

St 14. 11.
18.00

MEDICAFÉ
Smyslem MediCafé je popularizoval lékařskou vědu. Přijďte si poslechnout 

zajímavosti, které nám lékařská věda nabízí nebo informace,  které nenajde-

te ani na internetu. Dostaňte odpovědi na své otázky v zajímavých diskuzích 

s odborníky. Zve Vás IFMSA Ostrava 

Čt 8. 11.
18.00 a 19.30

vstupné 69,-

WHITE LINE
Filmový snímek o freeridingu, který režisér a kameraman Tomáš Galásek 

natáčel uplynulé dva roky na celkem 28 místech Evropy.  Během 50 minut se 

ve fi lmu vystřídají záběry zachycující jeden rok života významných osobnos-

tí českého freeskingu: Simony Hrstkové, Marka Macháčka, Jiřího Lauseckera 

a Status Normal (Petr Milerski, Lukáš Bílko, Lukáš Niemczyk, David Sztefek).

Po 12. 11. v 18.00 Slavnostní zahájení a projekce soutěžních fi lmů

Út 13. 11.
15.00

SETKÁNÍ SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Pravidelný diskuzní pořad

Út 13. 11.
18.00

vstupné 50,-

VELKÁ CESTA VIETNAMEM
Historické a přírodní perly exotické země jihovýchodní Asie. 

Přednáška Libora Bednáře

Čt 15. 11.
18.00

vstupné 50,-

ŘEKY A KANÁLY ANGLIE A CYKLOTOUR PO SKOTSKU
Cestopisná přednáška Geoff a Williama

Pá 16. 11.
18.00

OSTRAVA PICTURE
6. ročník mezinárodního festivalu studentských fi lmů Ostrava-Picture. Projekce 

vítězných fi lm, workshop s festivalovou porotou a předávání cen vítězům.

Út 20. 11.
18.00

AKTY  KLUB ATLANTIK

Vernisáž výstavy fotografi í Michaely Cichrové u příležitosti zahájení 

ostravských ozvěn Queer fi lmového festivalu Mezipatra

Út 20. 11.
19.30

vstupné 80,-

NEODCHÁZEJ/KEEP THE LIGHTS MINIKINO

Sexuálně otevřený snímek scenáristy a režiséra Iry Sachse je záznamem 

deset let trvajícího homosexuálního vztahu dokumentaristy Erika Rothmana 

s drogově závislým právníkem Paulem. Premiéra na festivalu Sundance 2012, 

vítěz Teddy Award na festivalu Berlinale.

Út 20. 11.
21.00

MEZIPATRA OPEN PARTY MINIKINO

Večírek s přehlídkou modelů ostravské revuiální divy Banánové Haliny. 

Akci moderuje „homofob ostravský“

St 21. 11.
18.00

vstupné 50,-

OPILÁ PIAF KLUB ATLANTIK

Queer hudební recitál zpěvačky Míny. 

St 21. 11.
19.30

vstupné 80,-

DONT BREJK MAJ HÁRT, MRCHO! MINIKINO

Blok krátkých fi lmů z celého světa o lásce mezi holkama

St 21. 11.
21.30

vstupné 80,-

KLUCI VEDOU CHLAPSKÉ ŘEČI MINIKINO

Blok krátkých fi lmů z celého světa o lásce mezi klukama 

Čt 22. 11.
18.00

vstupné 80,-

POHÁDKY PRO ZLOBIVÉ HOLKY KLUB ATLANTIK

Fiktivně dokumentární, psychedelicky, lynchovsky laděný, manipulativně 

šílený blok  fi lmů na téma „dala pusu holce“. 

Čt 22. 11.
19.30

vstupné 80,-

RALF KÖNIG – KRÁL KOMIKSU MINIKINO

Ralf König, jeden z nejúspěšnějších německých karikaturistů, se proslavil 

komiksem The Most Desired Man. Vtipně si hraje s queer klišé, čímž oslovuje 

také heterosexuální publikum. Ve fi lmu  „Král komiksu“ ho Rosa von Praunheim 

vylíčí jako nenáročného a skromného člověka, který  svými brilantními postře-

hy baví a fascinuje publikum napříč generacemi. 

Čt 22. 11.
21.30

vstupné 80,-

SUPERHRDINNÉ FANTAZIE MINIKINO

Hořko sladká, něžně pornografi cká, komiksově muzikálová, seversky extrémní 

pomsta homofobům aneb Popelka a kouzelný střevíček jako hrdinové dneška.  

Pá 23. 11.
17.00

VOLEJBALOVÝ ZÁPAS
Sportovní odpoledne festivalu Mezipatra ve spolupráci s neformálním 

sdružením „Slezských holek“ akce je určena pro všechny bez rozdílu pohlaví, 

věku, vyznání a orientace.

Pá 23. 11.
21.00

vstupné 60,-

PRASKÁNÍ ROSTI PETŘÍKA  STARÁ ARÉNA

Závěrečná party festivalu Mezipatra

Po 24. 11.
17.00

Klub Atlantik

POSLEDNÍ VEČEŘE MEZIPATER
Nejlépe poznáš člověka, když ochutnáš jeho jídlo. Happening určený 

účastníkům, dobrovolníkům a hostům festivalu Mezipatra.  

Út 27. 11.
18.00

vstupné 50,-

ZA SAMOTOU DO KANADSKÉ PUSTINY
Cestopisná přednáška Radima Ptáčka. 

St 28. 11.
19.00

vstupné 100,-

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

Čt 29. 11.
18.00

vstupné 50,-

REUNION
Cestopisná přednáška Ivo Petra 

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

KLUB ATLANTIK
MINIKINO
STARÁ ARÉNA
INDUSTRIAL CAFE

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


