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Masarykovo náměstí se stane vel-

kým divadelním jevištěm díky slav-

nostnímu zahájení nové divadelní 

sezóny. Vše začne v neděli 2. září 

v 17 hodin.

Ostravští divadelníci přijdou v souladu s tradi-
cí za diváky do centra Ostravy, aby jim před-
vedli ukázky z repertoáru Národního divadla 
moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, 
Komorní scény Aréna a Divadla loutek. Akce 
nese název Jdeme za vámi! „Společné zaháje-
ní sezóny všech ostravských profesionálních 
divadel na Masarykově náměstí se koná v této 
podobě už počtvrté. Tradice byla započata 
v roce 2009 během oslav 90. výročí založení 
Národního divadla moravskoslezského,” říká 
ředitel NDM Jiří Nekvasil. „Zatím pokaždé se 
toto příjemné divadelní  oživení centra města 
setkalo s velkým diváckým zájmem a věřím, že 
tomu tak bude i letos. Po programových vstu-
pech jednotlivých divadel jsme, povzbuzeni 
loňským mimořádným úspěchem, jako vyvr-
cholení celého večera zvolili balet: opět se bude 
tančit ve fontánách, a diváci tak naposledy do-
stanou možnost vidět speciální a inovovanou 
verzi  pozoruhodného baletního představení 
Zázrak v tichu,“ dodává divadelní ředitel.

Program bude sestávat ze dvou částí: v té 
první od 17 hodin uvidí diváci pestrý mix uká-
zek z nejúspěšnějších inscenací všech čtyř di-
vadel včetně největších hitů z operety Polská 
krev za doprovodu celého orchestru souboru 

opereta/muzikál NDM. Jednu z posledních 
příležitostí vidět alespoň část inscenace ba-
letu NDM Zázrak v tichu budou mít diváci 
v druhé části programu s názvem Tanec mezi 
fontánami. Ten doplní přednesem veršů Jan 
Fišar, který v dubnu letošního roku získal vů-
bec nejvyšší ocenění za přednes poezie a pró-
zy v České republice, Křišťálovou růži.

Už od 16 hodin bude na Masarykově ná-
městí otevřen propagační stánek s užitečnými 
informacemi pro diváky a možností zakou-
pení společného předplatného a vstupenek. 
Čtvrtý ročník úspěšného open-air happenin-
gu se bude konat za každého počasí, moderují 
ho známí ostravští herci Jiří Sedláček a Vladi-
mír Polák.  (red)

Divadelní sezóna opět začne na náměstí

Akci moderuje vedle Vladimíra Poláka známý ostravský herec Jiří Sedláček. 
 Foto: Robert Mročka
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Hasičské muzeum zve 

na Fajné leto

Chcete si zavzpomínat na prázdninové 
dny a přitom se pobavit? Tak to navštivte 
8. září Hasičské muzeum, které pořádá od 
14 do 17 hodin akci pod názvem Fajné leto. 
Přijďte si prohlédnou unikátní muzeum 
a pobavit se. Vyslechněte si hasičské me-
lodie v podání kapely Ondruš. Silák Láďa 
Hanzel vám předvede své rekordní kousky. 
Uvidíte ukázky historické hasičské tech-
niky v akci. Můžete si vyzkoušet hasičské 
kuželky i hašení historickou džberovou 
stříkačkou. Vylosovaní návštěvníci se sve-
zou historickým hasičským vozidlem. Po-
kud nestihnete přijít, máte šanci dorazit 
i 16. září.

Divadlo zve k prohlídce 

a setkání s herci

Divadlo Antonína Dvořáka zve malé i vel-
ké na akci nazvanou Přijďte k nám! Koná 
se 9. září od 10 do 16 hodin. Divadlo při-
pravilo neděli pro celou rodinu, všechny 
divadelní fanoušky, fajnšmekry a přátele. 
Na všechny čekají prohlídky, workshopy 
i setkání s umělci.

Vystoupejte sami až na věž 

Po schodech na věž. Tak se jmenuje akce 
pro všechny, kteří mají dobrou fyzičku 
a chuť dozvědět se něco nového. Pokud jste 
to vy, tak přijďte 16. září do Nové radni-
ce. Od 9 do 17 hodin se můžete zúčastnit 
akce pod názvem Výtahem to zvládne ka-
ždý, pojďte pěšky! Během cesty se můžete 
seznámit s běžně nepřístupnými interiéry 
věže a z úst průvodce se dozvědět další zají-
mavosti o historii a výstavbě věže. Výstupy 
se budou konat každou půlhodinu, první 
začíná v 9, poslední pak v 17 hodin. Začíná 
se v šestém patře Nové radnice (pobočka 
Ostravského informačního servisu, s.r.o.).

Kostel sv. Václava zve 

na koncert

Pokud máte rádi vážnou hudbu, nenechte si 
ujít koncert Čtvero ročních období - Kallick, 
Mysliveček, Stamic. Uskuteční se 16. září  
v 17 hodin v kostele sv. Václava. Na progra-
mu je W. Kallick – Koncert Es dur pro kla-
rinet a orchestr, J. Mysliveček – Symfonie 
in C, Anonym – Koncert Es dur pro klarinet 
a orchestr, K. Stamic – Symfonie Es dur, 
J. V. Stamic – Koncert B dur. Účinkuje Ca-
merata Janáček pod vedením Pavla Doleža-
la a klarinetista Igor Františák.

Jiří Černý uspořádá 

antidiskotéku 

Přednáška a netradiční antidiskotéka 
v podání významného českého hudebního 
kritika se koná 19. září od 18 hodin ve Fi-
ducii – antikvariátu a galerii.  Jiří Černý je 
významný český hudební kritik a muziko-
log, pořádá známé klubové poslechové po-
řady, takzvané antidiskotéky či rockování. 
Napsal nesčetně článků o skupinách jako 
Queen, Beatles, Sex Pistols, Black Sabbath, 
The Velvet Underground, Led Zeppelin 
a jiných, které později nabízel do různých 
časopisů. V roce 1990 obdržel Černý uzná-
ní za zásluhy o festival Porta a cenu České-
ho hudebního fondu za kritickou činnost.

Kníže pornofolku opět 

v Ostravě

Písničkář, kníže pornofolku a především 
vynikající muzikant Záviš se vrací do Os-
travy. 19. září vystoupí v klubu Barrák. 
Začíná ve 20 hodin. Jde o  třetí koncert 
v rámci prvního výročí otevření Barráku.

Statutární město Ostrava, Archiv města Os-
travy zve na tradiční zářijovou výstavu s ná-
zvem Kdysi na Karolině aneb Když za humny 
vyrostou doly a hutě. 

Slavnostní zahájení proběhne v úterý 4. září 
v 15 hodin ve vestibulu Nové radnice. Výstava 
je veřejnosti volně přístupná sedm dnů v týd-
nu, v pracovní dny od 8 do 19, v soboty a ne-
děle od 9 do 19 hodin.  Můžete si ji prohléd-
nout až do 30. září.

Výstava Kdysi na Karolině aneb Když za 
humny vyrostou doly a hutě v kostce přibližuje 
dramatickou proměnu této kdysi zemědělské 
oblasti s mlýnem za městskými hradbami v  
průmyslovou zónu, postupně splývající s roz-
růstajícím se městem. V historickém sledu 
umožňuje prostřednictvím archivních doku-
mentů sledovat příchod investorů a technolo-
gickou i majetkovou provázanost jednotlivých 
subjektů v území, pro něž se vžilo označení 
Karolina. Pojmenování oblasti bylo odvozeno 
od prvního průmyslového podniku, kterým 

se stala jáma Karolina, jejíž hloubení bylo za-
hájeno v roce 1842. Situační plány, stavební 
výkresy průmyslových objektů, dobové foto-
grafi e a další typy archiválií názorně ilustrují 
vznik dalších průmyslových objektů – kok-
sovny, hutě, elektrárny, chemického provozu 

– a také jejich zánik. Stranou nezůstaly ani 
báňskou dráhou a Ostravsko-frýdlantskou 
dráhou oddělené podniky – jáma Šalomoun 
a strojírna se slévárnou fi rmy Elbertzhagen & 
Glassner – nebo otázka bydlení či dopravního 
řešení.  (red)

Výstava představí dramatické proměny dolů a hutí

Náměstí Svatopluka Čecha 

Program 28. září:
dopolední blok
10.00–10.15  slavnostní průvod, zahájení. 

Průvod účinkujících  –  se 
sokolníky, šermíři, bubeníky 
a ostatními účinkujícími 
směrem k pódiu od farního 
dvora, které bude upraveno 
jako knížecí dvůr. 

10.15–10.50  sokolníci
10.50–11.15  Hortus Gratiae – taneční 

skupina historických tanců
11.15–11.40 dílna mistra kata
11.40–12.00  historický šerm Grál
12.00–12.20  pouliční divadlo (pastevec)
12.20–13.00  kejklířské a žonglérské vy-

stoupení Agripa 
13.00–14.00  Arcus - historická středově-

ká hudba

odpolední blok
14.00–14.30  slavnostní průvod v čele se 

svatým Václavem (Alexej 
Pyš ko), jeho ženou (Eva 
Vejmělková) a družinou smě-
rem od farního dvora  kolem 
celého náměstí do kostela 

14.30–15.15  sokolníci
15.15–15.40   Hortus Gratiae – taneční 

skupina historických tanců
15.40–16.00  historický šerm Grál
16.00–16.15  pouliční divadlo (žebrácká 

bitka)
16.15–16.45   Arcus – historická středově-

ká hudba
16.45–17.00  dílna mistra kata
17.00–17.15 pouliční divadlo (siláci)
17.15–17.30   kejklířské a žonglérské vy-

stoupení Agripa
17.30–18.00  divadelní vystoupení O vraž-

dě sv.Václava

Program v kostele: 
14.20–15.00 divadelní představení svatá 
Anežka (Řád Františkánů). 

pobočka Přívoz, Nám. S. Čecha 7
Tel. 596 136 573, 596 133 110
Oddělení pro dospělé:
Od 6. 9. do 4. 10. Děti ze Sokolské ma-
lují. Výstava představuje tvorbu žáků výtvar-
ného oboru Základní umělecké školy Ostrava 
– Moravská Ostrava.

Oddělení pro děti a mládež: 
6. 9. od 13.00 do 16.00: Maluj Přívoz.
Tvůrčí dílna, malujeme na plátno staré domy.

13. 9. od 12.00 do 15.00: Tělo  pohybu. 
Oblíbená soutěž v  tanci na podložkách.

Od 17. 9. do 21. 9.: Týden mobility - Po-
zor, silnice! Zábavná odpoledne plná sou-
těží a úkolů. Přijď si vyzkoušet své znalosti 
o chování a bezpečnosti na silnici. V rámci 
půjčovní doby. 

27. 9. od 14.00 do 15.00: Pomož kama-
rádovi. Zábavně-poučné odpoledne. Přijď 
se dozvědět a vyzkoušet si, jak zareagovat při 
úrazu kamaráda, při havárii apod.
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20. 9.  18.30 LA WALLY - Alfredo Cata-
lani. Divadlo Antonína Dvořáka uvádí 120 let 
po premiéře v La Scale na ostravském jevišti.  
„Ebben? Ne andrò lontana“ (No a? Odejdu 
odtud daleko) – tak začíná proslulá árie z La 
Wally, která zdobí repertoár nejedné světové 
sopranistky. A přesto je vzácností slyšet tuto 
operu celou. I proto půjde o operní událost 
sezóny. La Wally je typickým příkladem ital-
ského verismu – opera plná krásných melodií 
a vypjatých dramatických situací, navíc je její 
děj situován do neobvyklého prostředí vesni-
ce vysoko v Alpách v době kolem roku 1800. 
Protihráčem lidských osudů se zde stávají 
nejen kruté přírodní živly. Operu La Wally 
uvede divadlo Antonína Dvořáka v novodobé 
české premiéře. 

PREMIÉRA MĚSÍCE

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

DŮM KNIHY LIBREX

Až navštívíte ve dnech 24. až 27. 

září Divadlo loutek Ostrava (DLO),  

prožijete již sedmé Bienále festiva-

lu (nejen) divadelní tvorby, která 

hledá cestu přes bariéry v nás 

samotných i okolo nás. 

Letošní Divadelní pouť bez bariér, kterou 
DLO pořádá každý sudý rok, návštěvníkům 
nabídne na hlavní i alternativní scéně 17 před-
stavení divadelních souborů a umělců z České 
republiky, Slovenska, Itálie, Německa i jednu 
japonskou pohádku. Vůbec poprvé jsou do 
divadla zvány i ty nejmenší děti od jednoho 
roku věku na představení ON – OFF, v němž 
hraje hlavní roli světlo a jeden usměvavý pán, 
který s ním umí dělat divy. K opačnému bře-
hu života pohlíží komedie Arnošta Goldfl ama 
Ředitelská lóže, která je laskavým pousmá-
ním nad trpkostmi stáří v provedení vynika-

jících pražských herců Stanislava Zindulky 
a Aloise Švehlíka. Starší z nich, a přitom stále 
mladistvě činorodý Stanislav Zindulka, který 
letos oslavil osmdesáté narozeniny, v bese-
dě po představení možná prozradí, jak vítězí 
nad vlastním věkem. Do bohatého programu 

Divadelní pouti jsou dále zařazeny pohád-
ky, komedie, němá minigroteska i pohybová 
představení či komponované pořady prózy 
a poezie. Festival zakončí derniéra vynikající 
pražské inscenace Svatá země. Mrazivý pří-
běh z muslimského světa osobitým způsobem 
inscenovala Lucie Málková, režisérka Sofi ina 
světa v DLO. Ve Svaté zemi podávají strhu-
jící herecké výkony mimo jiné Ondřej Pavel-
ka z pražského Studia Rubín a Igor Orozovic 
z Národního divadla moravskoslezského.

Součástí festivalu jsou v Divadle loutek Ost-
rava také výstava nevidomé sochařky Marian-
ny Machalové-Jánošíkové a výstava fotografi í 
Samizdat na Kubě, zapůjčená humanitární 
společností Člověk v tísni, která je partnerem 
letošní Divadelní pouti. Po některých před-
staveních budou probíhat tematické besedy. 
Program Divadelní pouti bez bariér 2012 na 
www.dlo-ostrava.cz

Divadlo loutek se vydává na pouť. Tu divadelní

V  komedii Ředitelská lóže se představí 
Stanislav Zindulka spolu s Aloisem Šveh-
líkem.  Foto: archiv pořadatelů

28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel. 597 489 111, www.dkmoas.cz
14. 9.  18.00 Záznam přímého přeno-
su z  Metropolitní opery z  New Yorku. 
Jeden z nejvíce vzrušujících příběhů operní 
literatury je slovy režiséra této inscenace R. 
Eyrea o sexu, násilí, rasismu a jejich protipó-
lu – svobodě. 

▫ ▫ ▫
15. 9. 19.00 Francis Veber  Blbec k ve-
čeři. Divadlo bez Zábradlí, Praha
Komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá, 
sám do ní padá, a kdo se směje naposled, ten 
se směje nejlíp. Hrají: V. Vydra, V. Freima-
nová/ J. Boušková, J. Carda, R. Hrušínský, J. 
Švandová, Z. Žák.

▫ ▫ ▫
18. 9.  19.00 Geraldine Aron  Můj báječ-
ný rozvod. Filmová a Divadelní Agentura, 
Praha.
Laskavý příběh ženy středních let, kterou 
právě opustil manžel a která se po desetile-
tích v roli manželky a matky začíná učit žít 
sama. Hraje: Eliška Balzerová.

▫ ▫ ▫
20. 9. 19.00 Chudák Harpagon. Divadel-
ní společnost J. Dvořáka, Praha. Dramatické 
vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému 
všichni ztrpčují život tím, že po něm něco 
chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává 
a nedá a nedá. Hrají: J. Dvořák, M. Hrubešo-
vá, R. Stupková, D. Schlehrová, A. Zejfartová, 
R. Trtík, M. Duchek.

▫ ▫ ▫
27. 9. 19.00 4TET. Přibližně dvouhodinový 
strhující koncert pánského kvarteta, namí-
chaný z toho nejlepšího, co v současné době 
v žánru populárních vokálních kvartet nabízí 
česká hudební scéna. Hlavní devizou 4 TET je 
vtip, šarm, skvělá sóla a úchvatné sbory. 

▫ ▫ ▫
29. 9. 19.00 Peter Serge Butko Bláznivý 
Petříček. La Fabrika, Praha. Divadelní vari-
ace na fi lmovou gangsterskou pohádku. Pří-
běh lásky mladého muže, znuděného všed-
ností, a krásné teroristky, kteří utíkají před 
policií, rodinami, ale také před životem. 
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Vojtěch Dyk.

▫ ▫ ▫
30. 9.  16.45 Přímý přenos baletního 
přestavení Velkého divadla v  Moskvě 
La Sylphide.

▫ ▫ ▫
Pro děti
22. 9. 15.00 Na kouzelném paloučku 
s hosty Jů a Hele. Loutkoherecká skupina 
Loudadlo, Praha. Unikátní loutková revue 
s černo - divadelní scénou a loutkami v nadži-
votní velikosti, která uvádí v úžas nejen děti, 
ale i dospělé.  Uvidíte hosty - tančící sluneč-
nici, žabáky Kvika a Kvaka, neodolatelného 
šoumena myšáka Kika. Uslyšíte písničky, po-
hádky a budou i soutěže, kterých se děti mo-
hou aktivně zúčastnit.

Divadelní prázdniny skončily a Komorní 
scéna Aréna vstupuje do nové Sezóny slad-
kých pokušení. Diváci budou mít možnost 
během ní na nejmenším ostravském jevišti 
zhlédnout čtyři premiéry. Tou první bude 
Plešatá zpěvačka Eugène Ionesca v režii 
Grzegorze Kempinského z Teatru Śląskiego 
v Katowi-cích, následovat budou Hráči N. V. 
Gogola, které pouze s pánskou částí souboru 
nazkouší jeho umělecký šéf  Ivan Krejčí.  Na 
jaře Aréna představí hru Arnošta Goldfl ama 
Ženy a panenky, která se naopak stane v režii 
Viktorie Čermákové doménou jen dámské 
části souboru a sezónu uzavře česká premiéra 

textu Ludmily Ulické Ruská zavařenina v nas-
tudování jedné z legend české činoherní režie, 
Ivana Rajmonta.  Komorní scéna Aréna také 
přichází s několika předplatitelskými no-
vinkami. První z nich je vytvoření skupiny 
dopoledního předplatného pro ty z diváků, 
kteří nemohou či nechtějí navštěvovat div-
adelní představení ve večerních hodinách. 
Hlavní novinkou v Aréně je ale zavedení tzv. 
kupónového předplatného. Kupónová knížka 
umožní divákům maximální míru svobody při 
rozhodování o návštěvě divadla, zároveň ale 
poskytne bonusy, které jsou tradičně s abon-
má spojeny. Více na www.divadloarena.cz.

Oddejte se sladkému pokušení v Aréně

Mezinárodní kameramanský  fi lmový  fes-
tival Ostrava Kamera Oko (OKO) se bude 
konat 21. – 27. září. OKO otevře svou Me-
zinárodní soutěž sedmi fi lmům. Dalších šest 
český ch fi lmů se utká v Národní soutěži. 

Mimo to se v průběhu festivalu promítne 
100 fi lmů v několika nesoutěžních sekcích. 
OKO je jediný m festivalem v České repub-
lice, který  se zaměřuje na kameramanskou 
tvorbu a umělecký  přínos kameramana 
v celku fi lmového díla. Festival se koná 

v ojedinělý ch, památkově chráněný ch pro-
storách bý valé industriální zóny Dolních 
Vítkovic a na dalších místech v Ostravě.
Ve spolupráci s pražský m Goethe Institutem 
OKO uvede vý běr fi lmů jednoho z nejdůleži-
tějších hnutí současné evropské kinemato-
grafi e. Tato sekce se zaměří na hrané fi lmy 
Angely Schanelec, Ulricha Köhlera a Chris-
topha Hochhäuslera. Berlínská škola před-
stavuje v současnosti jistou tendenci v ně-
mecké kinematografi i. 

Dříve než zazní první tóny zahajovacího kon-
certu 9. ročníku Svatováclavského hudebního 
festivalu,  přichází pořadatelé s podzimními 
koncerty v rámci cyklu Čtvero ročních obdo-
bí. Rozdělili je do několika dnů a zároveň do 
několika různých lokalit moravskoslezského 
regionu. 

Šestici koncertů zahájí vystoupení Stadle-
rova klarinetového kvarteta spolu s basistou 
Martinem Gurbaľem – sólistou Národního 
divadla moravskoslezského. Koncert se bude 
konat 1. září premiérově v podhorské obci 
Kunčice pod Ondřejníkem, v tamním koste-
le sv. Maří Magdalény. Začátek je v 18 hodin. 
Reprízy tohoto koncertu proběhnou v neděli 
2. září, a to v 15 hodin v kostele sv. Michaela 
archanděla v nedalekých Kozlovicích, odkud 
zamíří hudebníci do Hradce nad Moravicí. 
Tam vystoupí v 18 hodin v kostele sv. Petra 
a Pavla.

Podzimní koncerty pokračují o dva týdny 

později ve dnech 14. až 16. září. Na páteční 
podvečer přijal pozvání ostravský komorní 
orchestr Camerata Janáček se svým umělec-
kým vedoucím Pavlem Doležalem – koncert-
ním mistrem Janáčkovy fi lharmonie Ostrava. 
Jako sólista vystoupí klarinetista a pedagog 

Fakulty umění Ostravské univerzity – Igor 
Františák. Na programu zazní skladby W. 
Kallicka, K. Stamice, J. V. Stamice a J. Mys-
livečka. Koncert si můžete přijít vyslechnout 
do kostela sv. Vavřince v Paskově, začátek je 
v 18 hodin. V následujících dnech proběhnou 
reprízy, a to v kostele sv. Mikuláše v Rychal-
ticích (sobota 15. září v 18 hodin) a závěrečné 
vystoupení podzimní části tohoto cyklu pro-
běhne v kostele sv. Václava v centru Ostravy 
v neděli 16. září v 17 hodin.

Koncerty 5. ročníku cyklu Čtvero ročních 
období – Podzim se konají za fi nanční pod-
pory mimo jiné městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Vstupenky jsou k dispozici 
v předprodeji Ostravského informačního ser-
visu nebo přímo v kanceláři Svatováclavského 
hudebního festival. V Kozlovicích a v Paskově 
je vstupné dobrovolné. Všechny děti do 15 let 
mají vstup na koncerty Svatováclavského fes-
tivalu zdarma. (red)

Svatováclavský festival vyvrcholí v centru Ostravy

Stadler kvartet spolu s basistou Martinem 
Gurbaľem zahájí letošní ročník festivalu.
 Foto: archiv pořadatele

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

Filmový festival OKO se zaměří 

na berlínskou školu

Program  v kině Art:

22. 9. 10.00 Mezinárodní soutěž 3, fi lm 
bude ohlášen v programu kina ART a na 
www.fi lmfestivalostrava.com, projekce za 
přítomnosti poroty.

17.00  Malá čarodějka/Kanada.
19.30  Post Tenebras Lux/Mexiko.

23. 9.  10.00 Mezinárodní soutěž 3, fi lm 
bude ohlášen v programu kina ART, projek-
ce za přítomnosti poroty.

17.00 Hotel Mekong/Thajsko.
19.30 Masculin-Féminin/Francie.

24. 9. 10.00 Mezinárodní soutěž 3, fi lm 
bude ohlášen v programu kina ART.

17.00 Krátkometrážní soutěž, výběr nejlep-
ších českých studentských fi lmů.

19.30 Mezinárodní soutěž 3, fi lm bude 
ohlášen v programu kina ART.

25. 9. 17.00 Mezinárodní soutěž 1, repríza, 
fi lm bude ohlášen v programu kina ART. 

19.30 Mezinárodní soutěž 2, repríza, fi lm 
bude ohlášen v programu kina ART.

26. 9. 17.00  Malá čarodějka/Kanada.

19.30  Post Tenebras Lux/Mexiko.

27. 9. 17.00 Hotel Mekong/Thajsko.

19.30 Krátkometrážní soutěž, výběr nej-
lepších českých studentských fi lmů.

3. 9.  17.00  Drahoslav Červenka – mezi-
lidské vztahy.
4. 9. 15.00 Den židovské kultury – Fedor 
Gál Několik dnů. Beseda a autogramiáda.
5. 9. 17.00  Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš –
Co přináší nový občanský zákoník?
Přednáška a beseda.
7. 9. 17.00 Kateřina Kopecká a  Da-
niela Novotná – Příhody a případy                                
chřestýše 23. Křest knihy, beseda a autogra-
miáda.
10. 9.  17.00 Jiří Gavar – Fakta a mýty 
o hubnutí. Beseda.
11. 9.  17.00 Aleš Kelnar – fotografi e. 
12. 9.  17.00 Alfredo Catalani: La Wally. 
Beseda k premiéře opery NDM.
14. 9.  17.00 Ostraváci – Poznáváme naše 
nové sousedy – Kanad. Beseda.
18. 9.  17.00 Jana Křenová – Jak si najít 
práci. Beseda a autogramiáda.
19. 9.  17.00 Řečnický klub Toastmaster 
– ukázkové setkání.
20. 9.  17.00 Tomio Okamura – Umění žít. 
Křest knihy, beseda a autogramiáda.
21. 9.  15.00 Dny NATO v Ostravě. Besedy 
s piloty.
25. 9.  12.00 Den s Alzheimerovou cho-
robou.  Beseda s Martou Machovou. SILOE 
(Slezská diakonie).
26. 9.  17.00 A.l.Weber – Tim Rice: Jo-
sef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Beseda 
k premiéře muzikálu NDM.

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

Dům umění
Jurečkova 9, Ostrava
Tel. 596 112 566, www.gvuostrava.cz
Do 2. 9. Život člověka, Ferdiše Duši, ve 
smutné zemi. Ferdiš Duša (1888–1958) pa-

třil a dodnes patří mezi všeobecně uznávané 
umělce našeho regionu. I když se v jeho tvor-
bě častokrát objevují olejomalby, základ jeho 
práce tvoří grafi cké listy, převážně dřevoryty. 
Hned zkraje 20. let minulého století vyryl 
do dřeva cyklus „Smutná země“ (1921), kte-
rý zcela unikátním způsobem zaznamenává 
život lidí ve specifi ckém regionu Ostravska. 
Smutná země byla záhy prezentována v Praze 
na společné výstavě SČUG Hollar v Mánesu, 
kde vyvolala zaslouženou pozornost. Takto 
zpracované sociální téma se stalo objevem 
a Ferdiš Duša se rázem postavil bok po boku 
slezskému bardovi Petru Bezručovi. Verni-
sáž výstavy se koná 3. 7.  v 17 hodin.

▫ ▫ ▫
Do  2. 9. Alois Sprášil jubilující. V letoš-
ním roce by se Alois Sprušil, první ředitel Ju-

rečkovy galerie, dožil sto čtyřiceti let. Galerie 
výtvarného umění v Ostravě vděčí za budovu 
Domu umění a své sbírky především dvěma 
mužům – Františku Jurečkovi, díky jehož 
daru získal Spolek pro výstavbu a udržování 
výstavního pavilonu v Moravské Ostravě zá-
klad své sbírky, a Aloisi Sprušilovi, který tyto 
umělecké fondy zpravoval a postupem let do-
plňoval a rozšiřoval. Činnost Aloise Sprušila 
byla v kontextu rozvoje Domu umění nepře-
hlédnutelná. Za jeho působení zde vystavo-
vala celá plejáda nejvýznamnějších umělců 
dané doby. Svá díla zde prezentoval např. 
Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, Václav Beneš 
nebo Otakar Coubine, a Ostrava se tak mohla 
chlubit jednou z nejprestižnějších výstavních 
institucí v tehdejším Československu. 

▫ ▫ ▫
Do 21. 10. Taller: Objekt – oděv/Mary-
la Sobek/Montreal. Výstavní projekt Když 
se oděv střetává s architekturou Maryly Sob-
kové zobrazuje moderní návrhářské trendy, 
které již nelpí na tradičních metodách. Expo-
zice představí autorčiny práce pohybující se 
v meziprostoru dvou uměleckých oborů – ar-
chitektury a módy. Výstava má však výrazně 
interdisciplinární charakter. Kromě módy 

a architektury odkazuje mimo jiné také k tan-
ci, videoartu a fotografi i. 

▫ ▫ ▫
Do 16. 9.  Čestmír Suška/Outside Inside. 
Výstavní projekt Čestmíra Sušky se skládá ze 
dvou částí. Hlavní částí bude autorova výsta-
va v prostorách Domu umění představující 
výběr z jeho celoživotního sochařského díla. 
Druhá část je zamýšlena jako výrazná inter-
vence do městského prostoru, která představí 
autorovu monumentální tvorbu (několika-
metrové propalované zásobníky). Povaha 
představovaných prací v městském exteriéru 
naváže na průmyslový charakter města, který 
koresponduje s použitým materiálem, tedy 
železem, a rozšiřuje tak industriální dědictví 
Ostravy o prvky současného umění. 

▫ ▫ ▫
Do 16. 9. Napříč krajinou. Filla, Kupka, 
Slavíček, Navrátil, Grund, Duša. 
Krajina je ve svých proměnách a podobách 
nevyčerpatelnou zřítelnicí námětů pro všech-
ny generace malířů a kreslířů po celá století 
umělecké tvorby. Výstava nemůže mapovat 
tuto širokou problematiku v úplnosti, před-
staví ji však na vybraných dílech ze sbírky 
Galerie výtvarného umění v Ostravě. Expo-
zice poukáže na možné podoby krajiny a její 
interpretace. Zprostředkuje nejen proměny 
krajiny během denních či ročních dob, ale 
také duševní krajinu, v níž se zračí nálada je-
jího autora nebo i tu, která je nositelem uni-
verzálního sdělení. 

▫ ▫ ▫
5. 9. – 14. 10. Hommage a Wittlich. V his-
torii českého dějepisu umění bylo a je jen 
málo osobností, které by jako Petr Wittlich 
svým odborným přínosem i lidskými postoji 
ovlivnily tak široké spektrum následovníků. 
Wittlichův vliv nenalézáme jen mezi historiky 
a teoretiky umění, ale také mezi výtvarníky. 
Idea sestavit k Wittlichovu životnímu jubi-
leu album grafi ckých listů a realizovat jeho 
prezentaci ve veřejných institucích, vznikla 
při návštěvě ateliéru malíře Josefa Bolfa. Ná-
sledně byli osloveni další umělci s jednodu-
chým zadáním, aby si z dlouhé řady umělců, 
o kterých Petr Wittlich psal, vybrali jednoho 
autora a pokusili se svým vlastním způsobem 
reagovat na jeho dílo. Nešlo o nějakou me-
chanickou kopii, spíše o inspiraci či téměř ini-
ciaci. Vznikl tak různorodý soubor, jenž však 
ukazuje vzájemnou propojenost současného 
umění se staršími vzory a zdroji, stejně jako 
nosnost Wittlichových myšlenek pro dnešní 
umění. Vernisáž se koná 4. 9. v 17 hodin.

▫ ▫ ▫
26. 9. – 25. 11. Umělecké poklady ze 
sbírek České národní banky. Výstava si 
klade za cíl představit významná umělec-
ká díla, která jsou v majetku České národní 
banky. Archivní fondy ČNB skýtají skutečně 
umělecké a historické poklady, například díla 
Alfonse Muchy, Maxe Švabinského a v ne-
poslední řadě také Oldřicha Kulhánka. Další 
oddíl výstavy tvoří výběr nejlepších děl z ob-
dobí první republiky s přirozenou dominancí 
v krajinářských tématech. Vzhledem k tomu, 
že se výstava bude odehrávat právě v Ostravě, 
jsou do výběru zařazena díla, která jsou spja-
tá s tímto regionem. Druhou hlavní částí celé 
výstavy jsou akvizice uskutečněné zejména 
v 90. letech minulého století. Výběr zahrnuje 
osobnosti české malby v jejich nejreprezen-
tativnější podobě. Jsou v něm obsaženy také 
ukázky nejlepších děl na papíře, zejména gra-
fi ky, které jsou ve sbírkách ČNB početně nej-
dominantnější. Vernisáž se koná 25. 9. v 17 
hodin.

▫ ▫ ▫
Doprovodný program:

4. 9. 16.00 Chrám svaté Barbory 
v  Kutné Hoře. Chrám sv. Panny Barbory 
v Kutné Hoře je jednou z nejznámějších go-
tických sakrálních staveb u nás, jež ve své 

době po stránce architektonické konkurovala 
i Svatovítské katedrále. Přednáška předsta-
ví tuto jedinečnou stavbu, pozornost bude 
věnována také její vnější a vnitřní výzdobě. 
Přednáška Marka Zágory. Knihovna GVUO, 
Poděbradova 1291/12, Ostrava.

▫ ▫ ▫
  6. 9. 18.00 Křest nové bibliofi lie spol-
ku Biblios. Spolek knihomilů Biblios a Pa-
pírenská manufaktura Velké Losiny vydávají 
jako III. svazek edice Stínová knihovna, kte-
rou řídí esejista Jakub Guziur, knihu textů 
významného českého básníka Petra Kabeše 
Tváří v tvar doprovázenou typogramy Jiřího 
Šiguta. 

▫ ▫ ▫
18. 9. 16.00  První králové z  rodu Pře-
myslova. Přednáška Marka Zágory.
Knihovna GVUO, Poděbradova 1291/12, Os-
trava.

▫ ▫ ▫
26. 9. 16.00 Jakub Schikaneder. Před-
náška Gabriely Pelikánové v rámci nového 
přednáškového cyklu Pavučiny životů – roz-
plétání osudů předních českých výtvarníků. 
Knihovna, Poděbradova 1291/12, Ostrava.

▫ ▫ ▫
Vzdělávací program:
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.

▫ ▫ ▫
Děti a  rodiny na výstavě napříč kraji-
nou. Hry a soutěže pro nejmenší děti od 2,5 
let i náctileté, rodiny s dětmi, školní skupiny 
i letní tábory. Nové interaktivní pojetí výsta-
vy Napříč krajinou nabízí zajímavé a zábav-
né využití času a hravý pohled na tzv. vážné 
umění.  Rezervace programů s lektorem 
možná u Mgr. Marcely Pelikánové na tel. 
čísle 731 691 561, nebo emailem na pelika-
novam@gvuo.cz. Pracovní listy a Kufřík na 
cestu zdarma k platné vstupence pro každé-
ho zájemce (pracovní listy a kufřík žádejte na 
pokladně Domu umění), pracovní listy  jsou 
ke stažení na www.gvuo.cz.

▫ ▫ ▫
Soutěž Řád rytíře krajiny (uzávěrka 
přihlášek 10. 9. 2012). Řád rytíře krajiny 
udělí galerijní rada v čele s ředitelem Galerie 
výtvarného umění v Ostravě. Bude udělen na 
poli literatury a výtvarného umění. Držitel 
řádu získává odměnu v podobě skupinové 
vstupenky do jinak veřejnosti nepřístupných 
lákavých prostor galerie a další zajímavé vý-
hry. Řád bude udělován ve třech stupních 
a třech věkových kategoriích: děti 2,5–6 let & 
rodiny s dětmi, děti 7–11 let & rodiny s dětmi, 
děti 12–16 let & rodiny s dětmi.

Dům kultury města Ostravy
28. října 2556/124, Moravská Ostrava
3. 9. – 14. 10. Malovaná písnička. Výsta-
va nejlepších prací 9. ročníku krajské výtvar-
né soutěže Malovaná písnička. Pořádá Dům 
dětí a mládeže Ostrava – Poruba. Vernisáž se 
koná 3. 9. v 15 hodin.

▫ ▫ ▫
Do 31. 12. Tomáš Jančura - Podzimní 
barvy země pod Jižním křížem - Nový 
Zéland.

Ostravské muzeum
Masarykovo náměstí 1, Mor. Ostrava
Tel. 597 578 450, www.ostrmuz.cz
Do 12. 9. Cesta ke Zlaté bule sicilské. 
Výstava nejen o tom, jak vznikl historický do-
kument Zlatá bula sicilská.

Výtvarné centrum Chagal
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel. 596 124 334, www.chagall.cz
Do 2. 9. Květoslav Kubala – fotografi e. 
Jeden z nejvýznamnějších ostravských doku-
mentaristů, jehož životní i umělecká dráha se 
před nedávnou dobou uzavřela, se představí 
souborem fotografi í z ostravského prostředí 
let 1945 – 2000.

▫ ▫ ▫
Do 5. 9. Ostrava ve výtvarném umění. 
Návštěvnicky jedna z nejúspěšnějších výstav 

Kino Art 
Dům kultury města Ostravy,a.s.
ul. 28. října 124/2556 Moravská Ostrava
Tel: 597 489 265, www.dkmoas.cz
3. - 5. 9.  17.00 a 19.30 Iron Sky/Finsko, 
Německo, Austrálie
6. 9.  17.00 a 19.30 Věra 68/ČR
7. - 9. 9.  17.00 a 19.30 Prometheus/
USA
10.–12. 9.  17.00 a 19.30 Muži v černém 
3/USA
13. 9.  17.00 a 19.30 Trainspotting/VB
15. - 16. 9.  17.00 a 19.30 Královská afé-
ra/Dánsko, Švédsko, Česko, Německo
17. - 19. 9.  17.00 a 19.30 Love/Sloven-
sko, Česko
20. - 21. 9.  17.00 a 19.30 Tomorrow 
Will Be Better/ČR
22. – 27. 9. OKO, mezinárodní fi lmová 
soutěž
28. - 30. 9.  17.00 a 19.30 Ve stínu/Čes-
ko, Slovensko, Polsko.

Minikino kavárna
Kostelní 3, Ostrava
Tel. 599 527 851, www.minikino.cz
31. - 2. 9.  17.00 a 19.30 Svatá čtveřice
/ČR
3. - 5. 9.  17.00 a 19.30 Až vyjde měsíc
/USA
6. - 9. 9.  17.00 a 19.30 7 dní v Havaně
10. - 12. 9.  17.00 a 19.30 Nedotknutel-
ní/Francie
13. - 16. 9.  17.00 a 19.30 Druhá šance
/USA
17.- 19.9.  17.00 a 19.30 Méďa Ted/USA

minulosti představí opět téma našeho města 
v kresbě, grafi ce, malbě, fotografi i a soše.

▫ ▫ ▫
3. 9. – 31. 12. Krajina českých fotografů. 
Kolekce fotografi í ze sbírek Výtvarného cent-
ra Chagall s tematikou krajiny. 

▫ ▫ ▫
6. 9. – 17. 10. Dvacet dva autorů dva-
ceti dvou let Chagallu. Výtvarné centrum 
Chagall si připomene dvacet dva let existence 
výstavou z tvorby dvaceti dvou nejvýznam-
nějších autorů, kteří se v jeho galeriích za tuto 
dobu představili. Vernisáž se koná 6. 9. 
v 17 hodin.

Galerie Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel. 596 278 835
www.galeriebeseda.cz
  3. 9. – 14. 9. Miquel Wert, Albert Ruiz 
Villar/Možnosti dialogu. Výstava obrazů.

▫ ▫ ▫
20. 9. – 2. 11. Alex Květoň, Petr Stanic-
ký/ New York – Ostrava a zpět. Objekty.

Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel. 599 502 123
www.slavime.com/magna/
Do 26. 9. Petr Kunčík, Martin Čada - ob-
razy a  grafi ky. Petr Kunčík absolvoval br-
něnskou Pedagogickou fakultu MU, katedru 
výtvarné výchovy (2003 -2008) a následně 
Fakultu výtvarných umění VUT Brno v ma-
lířském ateliéru doc. Petra Kvíčaly (2006 – 
2009).
Pracuje především s malbou, která upoutá 
živou barevností a bohatstvím ornamentu. 
Autor často sahá k vtipu a záměrné snaze 
o zlehčení tématu. Dlouhodobě se zajímá 
o provokativní, nízká a obyčejná témata, 
o kýč. Martin Čada se narodil 7. dubna 1978 
v Uherském Hradišti.
Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové 
škole v Uherském Hradišti (1992 – 1995) na-
vštěvoval Zlínskou soukromou vyšší odbor-
nou školu umění, obor užitá malba u ak. mal. 
Svatopluka Slovenčíka (1995 – 1999) a poté 
vystudoval Vysokou uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze, ateliér malby u ak. mal. Pavla 
Nešlehy a Stanislava Diviše (1999 – 2005).
V roce 2000 byl účastníkem workshopu ve 
Florencii. V letech 2002 a 2004 se zúčastnil 
stáží v Academia Beeldende Kunsten Maas-
tricht, Nizozemí a Estonian Academy of Art, 
Tallinn, Estonsko.

KINA
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1.–2. 9.  
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

SVATÁ ČTVEŘICE  

Česko 2012, 78 min. / Premiéra fi lmu režiséra Jana Hřebejka podle 

původního scénáře spisovatele Michala Viewegha. Jemně psychologic-

ká vztahová komedie se odehrává v současnosti mezi dvěma manžel-

skými páry středního věku.  

3.–5. 9.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

AŽ VYJDE MĚSÍC 

USA 2012, 94 min. / Moonrise Kingdom / Roztomile svérázná komedie 

se odehrává v 60. letech minulého století na romantickém pobřeží Nové 

Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct, se svým okolím si nerozumí, ale myslí 

si, že o světě dospělých vědí vše. Když se do sebe zamilují, vymyslí vel-

kolepý plán a utečou spolu do divoké přírody. Jejich zmizení však obrá-

tí život městečka vzhůru nohama.  

 6.–9. 9.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

7 DNÍ V HAVANĚ  

Francie, Španělsko 2012, 129 min. / 7 días en La Habana / Sedm dní od 

pondělí do neděle, sedm všedních i neobyčejných příběhů lidí v městě 

Havaně natočilo sedm fi lmových režisérů zvučných jmen: Emir Kusturi-

ca, Julio Medem, Benicio Del Toro, Juan Carlos Tabío ad. 

10.–12. 9.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

NEDOTKNUTELNÍ  

Francie 2011, 112 min. / Intouchables / Úsměvný snímek natočený podle 

skutečných událostí vypráví o nedotknutelném přátelství bohatého, han-

dicapovaného aristokrata s živelným mladíkem z předměstí, kterého právě 

propustili z vězení. Dvojici se podaří propojit nemožné: Vivaldiho a populár-

ní hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky.

13.–16. 9.
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

DRUHÁ ŠANCE  

USA 2012, 100 min. / Hope Springs / Kay (Meryl Streep) a Arnold 

(Tommy Lee Jones) jsou oddaný pár a jejich manželství zná již jen ruti-

nu. Kay přiměje svého tvrdohlavého a skeptického manžela, aby odlétli 

na týdenní manželskou terapii, která má dát jejich soužití novou jiskru. 

Opravdová výzva jejich vztahu je však teprve čeká. 

 17.–19. 9.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

MÉĎA  

USA 2012, 106 min. / Osobitá komedie o již dospělém muži Johnovi 

a jeho medvídkovi z dětství, který začal a nepřestal mluvit. Ti dva si 

vzájemně notují v nadneseném pohledu na život, holky i práci. Ale nic 

není věčné a Johnova dívka si od Médi do života mluvit nedá…

20. 9.
vstup zdarma

DEN NATO / ve spolupráci s Českou televizí Ostrava
16.00 – KRVAVÝ CHOMOUT VÁLKY V ČEČENSKU. In memoriam 

Vladislav Kvasnička. Projekce dokumentu, beseda o aktuální situaci 

v Čečensku a vzpomínka na autora dokumentu.

18.00 – STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ – nový dokumentární cyklus, 

předpremiéra jednoho dílu a beseda s autorem a průvodcem pořadu 

Stanislavem Motlem

21.–27. 9. FILMOVÝ FESTIVAL OSTRAVA KAMERA OKO 
jednotné festivalové vstupné 80 Kč

21. 9. v 17.00 HOŘÍ, MÁ PANENKO! – restaurovaná verze (ČR, 1967)

22. 9. v 15.00 BUNGALOV (Německo 2002) sekce: Berliner Schule

22. 9. v 17.00
YELLA (Německo 2002) 

sekce: Berliner Schule, fi lm uvede kameraman Hans Fromm

22. 9. v 19.30 KLIP (Srbsko 2012) sekce: Encore

22. 9. ve 22.00 COSMOPOLIS (Francie/Kanada 2012) sekce: Berliner Schule

23. 9. v 17.00
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY 

(Československo 1966) sekce: Pocta, uvede kameraman Jaromír Šofr

23. 9. v 19.30 CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT (Itálie 2012) sekce: Encore

24. 9. v 17.00 POD TEBOU MĚSTO (Německo 2012) sekce: Berliner Schule

24. 9. v 19.30

KAREL REISZ, TEN FILMOVÝ ŽIVOT (ČR 2012) 

sekce Encore – Ostrava, premiéra. Dokumentární fi lm za účasti fi lmové-

ho štábu a režisérky Petry Všelichové

25. 9. v 17.00 JE TO JEN VÍTR (Maďarsko/Německo 2012) sekce: Encore

25. 9. v 19.30 TOUHA (Německo 2006) sekce: Berliner Schule

26. 9. v 17.00 PRÁZDNINY (Německo 2007) sekce: Berliner Schule

26. 9. v 19.30 MAZEL (Dánsko 2012) sekce: Encore

27. 9. v 17.00 ODPOLEDNE (Německo 2007) sekce: Berliner Schule

27. 9. v 19.30 FAUST (Rusko 2011) sekce : Encore

28.–30. 9.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

SUPERCLÁSICO  

Dánsko 2011, 99 min. / Úspěšná dánská komedie líčí osudy Christiana,

majitele upadající vinotéky, jemuž se hroutí živnost i manželství 

s Annou. Ta odjela do Buenos Aires jako úspěšná manažerka fotbalo-

vého klubu a žije luxusní život po boku o mnoho let mladší fotbalové 

hvězdy. Christian se ale nehodlá tak snadno vzdát!

KAŽDOU STŘEDU KINO SENIOR / vstupné 60,-

5. 9. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR 2012, 113 min.) začátek ve 14.30       

 12. 9. AŽ VYJDE MĚSÍC (USA 2012, 94 min.) začátek v 15.00  

19. 9. PROBUDÍM SE VČERA (ČR 2012, 120 min.) začátek ve 14.30 

27. 6.
FESTIVAL OSTRAVA KAMERA OKO 

CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT (Itálie 2012, 76 min.) začátek v 15.00

so a ne v 15.00 HRAJEME PRO DĚTI
1.–2. 9. DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (USA 2012, 94 min.) / 80,- 

8.–9. 9. REBELKA (USA 2012, 100 min.) / vstupné děti 100,- / dospělí 120,- 

15.–16. 9. MADAGASKAR 3 (USA 2012, 92 min.) / 80,- 

23. 9. ČARODĚJNÉ POHÁDKY II (ČR, pásmo) / 60,-

29.–30. 9. NORMAN A DUCHOVÉ (USA 2012, 93 min.) / 105,- 

Po 3. 9.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

St 5. 9.
20.00

vstupné 100,-

GLAYZY + KAPRIOLA
Přední české dívčí kapely poprvé na jednom pódiu. Glayzy – mystický rock 

z mlžného Zaolží, Kapriola – řízný rock s houslovou ekvilibristikou.

Čt 6. 9.
19.00

vstupné 100,-

DANA VRCHOVSKÁ & JIŘÍ URBÁNEK BAND JAZZ

Dana Vrchovská – zpěv, Jiří Zabystrzan – piano, Zbigniew Kaleta – 

saxofony, Přemysl Mixa – baskytara, Jaroslav Ožana – bicí

Pá 7. 9.
20.00

vstupné 100,-

MORIBUNDUS
Koncert ostravské kapely 

St 12. 9.
20.00

vstupné 100,-

PEPA STREICHL
Sólový koncert ostravského muzikanta

Čt 13. 9.
20.00

vstupné 100,-

JOE AFTER TRIO JAZZ 
Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem

Po 17. 9.
20.00

vstupné 200,-

YVONNE SANCHEZ & PEDRO TAGLIANI

„Songs About Love“ Tour Live
Festival Ostrava Jazz Nights. Koncert je pořádán za fi nanční podpory 

Statutárního města Ostravy a Ministerstva kultury ČR.

Út 18. 9.
19.00

vstupné 100,-

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

J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka

St 19. 9.
20.00

vstupné 150,-

ROMAN DRAGOUN
Křest CD Piano

Čt 20. 9.
20.00

vstupné 100,-

FORMACE JAZZ Q JAZZ

M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara, J. Hendrych – piáno, 

S. Helis – baskytara, P. Litwora – bicí

Pá 21. 9.
20.00

vstupné 100,-

BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

Pořádá klub
Atlantik

So 22. 9.
20.00

vstupné 100,-

COMEDY NIGHT
Říká se: „Český humor je jiný, je svůj.“ Ale je opravdu jiný? Existu-

je vůbec? Jestli ano, vyrostl na knedlo-vepřo-zelo? Vyroste na něm 

i základna One Man Show u nás, anebo je třeba se v tomto směru více 

inspirovat na západě? Jak obstojí ve formátu klasického amerického 

Stand-up? A jak si s ním poradí mladí čeští komici?

Po 24. 9.
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner 

Út 25. 9.
20.00

vstupné 150,-

MONIKA BAGÁROVÁ & RNB
Hostem kapely s charismatickou zpěvačkou bude Michal Žáček

St 26. 9.
20.00

vstupné 150,-

ČOKO VOKO
Zívající brněnské pudřenky se představí poprvé v Parníku

Pá 28. 9. 
20.00

vstupné 150,-

MARTIN KRATOCHVÍL & TONY ACKERMAN
Martin Kratochvíl – piano, Tony Ackerman – kytara

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

JIŘÍ ŠIGUT 23. 8. – 5. 10. 2012
Jiří Šigut se představí nejnovější sérií akrylových maleb „Portréty“. Jako před-

loha slouží autorovi digitální snímek, který je v PC barevně a tvarově redu-

kován. Okruh portrétovaných je soustředěn na silnou generaci představitelů 

geometrických tendencí v českém a slovenském výtvarném umění (např. 

Zdeněk Sýkora, Jan Kubíček, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina nebo Milan 

Dobeš.) Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

Po 3. 9.
18.00

MOJMÍR KLÍMEK – FOTOGRAFIE
Vernisáž výstavy fotografi í ze severního Ruska a Soloveckých 

ostrovů. Ve spolupráci s Galerií Budoucnost. 

Út 4. 9., 18. 9.
18.00

vstupné 90,-

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

které vede k uvolnění mysli i těla

Čt 6. 9.
18.00

vstupné 50,-

ALBÁNIE – ZEMĚ ORLŮ
Stále ještě asi nejtajemnější země Evropy. Země hor a přívětivých 

lidí. Pomocí barevných fotografi í se vydáme do nejvyššího patra 

albánských hor – Korabi a v duchu dokonalého kontrapunktu se pak 

podíváme do velmi dobře utajeného pohoří Tomorri. 

Přednáška Ivo Petra

Út 11. 9.
17.00

SPECIÁL MARTINA VESELOVSKÉHO
Předvolební debata Českého rozhlasu stanice Radiožurnál z Morav-

skoslezského kraje. Přímý přenos z Klubu Atlantik

St 12. 9.
18.00

MEDICAFÉ 
Smyslem MediCafé je popularizovat 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

Po 17. 9.
20.00

vstupné 150,-

C. D. PAYNE A LUKÁŠ HEJLÍK – TURNÉ V HAJZU
Americký spisovatel, autor legendární sextalogie Mládí v hajzlu, 

C. D. Payne osobně v pořadu Lukáše Hejlíka, Listování. 

St 19. 9.
18.00

vstupné 50,-

ZE SINGAPURU NA BORNEO A JÁVU
Singapur - nejmodernější město Asie, Jáva – ostrov sopek, budhis-

tických a hinduistických památek (Borobur a Prambanan), Borneo 

– výstup na Mont Kinabalu (4100m), tropické pralesy a potápění na 

ostrově Sipadan. Přednáška Libora Bednáře

Čt 20. 9.
18.00

vstupné 100,-

PRÁNA, PRÁNICKÉ LÉČENÍ, PROCESY MATERIALIZACE
Jemnohmotné a hrubohmotné energie, ze světa esoteriky do 3D. 

Trocha historie a mnohem vice o osobních prožitcích a praxi. 
Přednáška MUDr. Pavla Nývlta

Pá 21. 9.
19.00

vstupné 100,-

OSTR.UŽ.I.NY
První zápas ligy divadelní improvizace v sezóně 12/13.

Klub Parník

So 22. 9. 
20.00

vstupné 100,-

COMEDY NIGHT
Říká se: „Český humor je jiný, je svůj.“ Ale je opravdu jiný? Existuje 

vůbec? Jestli ano, vyrostl na vepřo-knedlo-zelo? Vyroste na něm 

i základna One Man Show u nás, anebo je třeba se v tomto směru 

více inspirovat na Západě? Jak obstojí ve formátu klasického americ-

kého Stand-up? A jak si s ním poradí mladí čeští komici?

Po 24. 9.
18.00

vstupné 50,-

SAMÉ KRÁSNÉ VĚCI 
Relax performance pro všechny generace. Hudba  Šimona Greška 

na motivy knihy Jany Hochmannové

Úr 25. 9.
18.00

vstupné 50,-

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 26. 9.
18.00

vstupné 50,-

TAJEMNÝ SIKKIM A BHÚTÁN
Bhútán – tajemné království v srdci hor, Sikkim – odlehlá bašta 

indického Himálaje. Přednáška Libora Bednáře

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


