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Slavnosti pivovaru Ostravar nabíd-

nou 10 hodin pestrého programu 

a na 13 vystoupení vynikajících 

kapel a zpěváků. Festival se bude 

konat 8. června v prostorách pivo-

varu.

Nabitý program v čele s kapelou Kryštof 
a zpěvákem Tomášem Klusem – to jsou slav-
nosti pivovaru Ostravar.  Ten v polovině dub-
na oznámil, že po dvou letech pauzy na scénu 
vrací své Slavnosti pivovaru, na které přijede 
do Ostravy 13 kapel. Pro takovéto množství 
hudebníků budou připravena tři pódia. Slav-
nosti tak letos budou nejen festivalem výteč-
ného piva, ale také dobré a pestré muziky.

Kapelu Kryštof, Tomáše Kluse, HorkýžeSlí-
že, Vypsanou Fixu a Wohnout doplní na Slav-
nostech dalších osm kapel a interpetů. Budou 
to kapely Nebe, FíHa, Pipes&Pints, The Apple, 
Legendy se vrací, Medicimbal a dva talento-
vaní zpěváci z ostravského regionu - Markéta 
Konvičková a Daniel Mrozek. „Hlavní pódium 
nabízí směs nejlepších kapel z Česka a Sloven-
ska. Dvě další pódia pak návštěvníkům nabíd-
nou mix nadějných a talentovaných umělců 
a kapely s originálními aranžmá známých 
hitů,“ říká k hudební sestavě Zuzana Cieciot-
ková, manažerka značky Ostravar.

Zpěvačka Markéta Konvičková, česká sla-
vice v kategorii „Objev roku“, pochází stejně 
jako Tomáš Klus z Třince a svou hudební kari-
éru nastartovala s pomocí televizní Superstar. 
Na slavnosti dorazí vůbec poprvé. Naproti 
tomu Legendy se vrací jsou v ostravském pi-
vovaru jako doma. „Kapela moderátora a hu-

debníka Petra Šišky dokáže svou rockovou 
produkcí známých hitů vytvořit na nádvoří 
pivovaru neuvěřitelnou atmosféru. Když jsme 
začali uvažovat o návratu slavností, bylo jas-
né, že se se slavnostmi musí do pivovaru vrá-
tit i Legendy,“ míní Zuzana Cieciotková.

Známé hity v originálním aranžmá zazně-
jí také v podání kapely Medicimbal. „U2, ale 
také Sting či Coldplay by se jistě divili, jak 
dobře zní jejich skladby hrané na cimbál do-
provázený harmonikou, basou a bicími,“ říká 
s úsměvem Cieciotková.

Pivovar se zaplní hvězdami v čele s Kryštofem 

Jednou z největších hvězd akce bude Ri-
chard Krajčo a jeho Kryštof. 
 Foto: Robert Mročka

JANÁČKOVA FILHARMONIE 

OSTRAVA 

Společenský sál 
Domu kultury města Ostravy
28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel. 597 489 111, www.dkmoas.cz
12. 6. 19.00 Koncert v rámci dirigent-
ských kurzů. Ve spolupráci s Blue Danu-
be Music Impresario. Program: A. Dvořák: 
Karneval, L. Janáček: Taras Bulba, G. Ma-
hler: Symfonie č. 5 – Adagietto, J. Brahms: 
Symfonie č. 4. Účinkují: Janáčkova fi lhar-
monie Ostrava, dirigují účastníci kurzů.
19. 6. 19.00 Koncert v rámci diri-
gentských kurzů. Ve spolupráci s Blue 
Danube Music Impresario. Program: 
J. Brahms: Tragická předehra, L. Janáček: 
Lašské tance, A. Dvořák: Slovanské tance 
č.5-8, A. Dvořák: Symfonie č. 7. Účinkují: 
Janáčkova fi lharmonie Ostrava, dirigují 
účastníci kurzů.
24. 6. 19.00 Koncert v rámci diri-
gentských kurzů. Ve spolupráci s Blue 
Danube Music Impresario. Program: 
A. Dvořák: V přírodě, J. Brahms: Variace 
na Haydnovo téma, G. Mahler: Symfonie 
č. 1. Účinkují: Janáčkova fi lharmonie Ost-
rava, dirigují účastníci kurzů.

6. 6. 18.30 Anna Bolena. Gaetano Donize-
tti. Tragický osud druhé manželky Jindřicha VIII. 
Anna Bolena je tragická postava, jak se sluší 
a patří – hluboce zraněná, přesto neustále 
důstojná a majestátní, zcela odlišná od toho, 
jak ji líčí historie. Operní příběh nevinné an-
glické královny odsouzené k smrti svým ne-
citelným manželem Jindřichem VIII., který 
už ji nemiluje, dojímal publikum již v době 
svého vzniku. Shodou náhod ale tato opera 
nakonec upadla v zapomnění a dočkala se 
znovuzrození až v padesátých letech minulé-

ho století v souvislosti s pěveckým mistrov-
stvím Marie Callas a v nedávné době také 
díky fenomenálním pěvkyním Editě Grube-
rové a Anně Netrebko. V Ostravě Anna Bo-
lena dosud nikdy uvedena nebyla. V titulní 
roli se představí dvě naše vynikající sólistky 
– Jana Šrejma Kačírková a Agnieszka Boche-
nek-Osiecka. 

Divadlo loutek Ostrava
Pivovarská 3164/15 Ostrava 1
Tel. 596 100 500, www.dlo-ostrava.cz
13. 6. 18.30 Tristan a Isolda. Joseph Bé-
dier, Janusz Klimsza. Legendární příběh mi-

lenců, kteří v osudové hře prohráli své štěs-
tí. Joseph Bédier napsal roku 1900 román, 
který oslavuje mýtickou krásu palčivého pří-
běhu, stejně jako barbarský živel severských 
národů. Díky tomu oživil legendu, kterou 
známe od poloviny dvanáctého století. Zla-
tovlasá Isolda zachrání nenáviděného Tri-
stana, nevědomky s ním ale vypije čarovný 
nápoj lásky, který je určen pro ni a jejího 
ženicha krále Marka. Milostný trojúhelník, 
zrada a osudová vášeň Tristana a Isoldy se 
ale může stát zhoubou pro celé království. 
Tak jako kráčí staletími láska Romea a Julie, 
stal se nesmrtelným příběh rytíře Tristana 
a princezny Isoldy.

PREMIÉRA MĚSÍCE

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

pobočka Přívoz
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
Tel. 596 136 573, 596 133 110

Oddělení pro dospělé:
3. 6. - 28. 6. Výstava: Savore čhave – 
Všechny děti. Výstava fotografi í ze života 
dětí v ZŠ Karviné – Nové Město.

Oddělení pro děti a mládež: 

6. 6. 14.00 - 15.00 Mezi námi děvčaty. 
Zábavné odpoledne určené pro dívky. 
13. 6. 13.00 - 15.30 Malované kameny. 
Tvůrčí dílna, malujeme na kameny.
20. 6. 14.00 - 15.00 Pravda nebo lež. Zá-
bavné odpoledne věnované televizním soutě-
žím.
27. 6. 13.00 - 15.30 Tělo v pohybu. Oblí-
bená soutěž na taneční podložce.
3. 6. - 28. 6. Pozor, sluníčko! Kvízy pro 
děti. 

Pořádáte kulturní či jinou akci 
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz? 
Dejte nám o ní vědět. Pište na  adresu: 

pavla.mrockova@360pano.cz

Program Slavností 

pivovaru Ostravar

Ostravar Stage:

13.50 Kryštof
15.45 Wohnout
17.25 Vypsaná fi xa
19.05 Tomáš Klus
21.00 HorkýžeSlíže

Nefi ltr Stage:

13.00 Medicimbal
15.45 The Apples
16.35 Fiha
18.15 Nebe
21.00 Pipes&Pints

Ostravar Stage:

14.00 Daniel Mrozek
16.00  Markéta Konvičková
18.00  Legendy se vrací

Dalším zajímavým jménem letošního roč-
níku bude ostravská FíHa, hrající na pomezí 
pop-rocku a brit-popu. Mladí ostravští Beat-
les, jak se někdy kapele říká, si už o pozornost 
řekli také svými vystoupeními na festivalech 
Colours of Ostrava nebo Rock for People.

„Kvalitu a talent však budou mít i další. 
Třeba kapelu Nebe si vybral pro své letošní 
jarní turné sám Richard Krajčo. A Pipes&-
Pints si získávají příznivce svým energickým 
punkem,“ dodává k programu Zuzana Cieci-
otková a doporučuje zájemcům o vstupenky, 
aby si je raději pořídili v předprodeji.

Pondělní večery jsou v Divadle lou-
tek Ostrava pravidelně vyhrazeny 
divákům dospělým a starší mláde-
ži.  V červnu budou všechny patřit 
inscenacím vzešlým ze spolupráce 
DLO se známým scénáristou a re-
žisérem Radovanem Lipusem. 

Osobité historky z každodenní 
reality našeho rázovitého regio-
nu a neotřelé „dřysty“ anonym-
ního ostravského blogera, které 
ostravští loutkáři pod Lipusovým 
vedením ztvárnili ve hře Z dení-
ku Ostravaka, slaví na scéně DLO 
úspěchy už osmou sezónu. Té-
měř každé představení je dlouho 
dopředu vyprodáno. V červnu se 
s Ostravakem mohou diváci setkat 
hned třikrát – 3., 17. a 24. 6.

V květnu měla premiéru nová 
hra Šaryk vzpomíná, kterou na-
psal Marek Pivovar s použitím motivů z ro-
mánu polského spisovatele Janusze Przyma-
nowského Čtyři tankisté a pes. Písňové texty, 
gejzír autorských nápadů a režijní vedení do 
ní opět vložil Radovan Lipus. Absolutně ne-

Pondělní večery v DLO v režii 

režiséra Radovana Lipuse

Mladého psa tankové brigády hraje Karel Růžička, 
jeho letitější podobě propůjčil svůj neotřelý talent 
Antonín Šimela.  Foto: archiv

nostalgická vzpomínka na kdysi kultovní čet-
bu a následný televizní seriál – jeden z mála 
akčních, které byly vysílány ve východním 
bloku – ožije na alternativní scéně DLO 
v pondělí 10. června. 

Kino Art 
Dům kultury města Ostravy, a. s.
ul. 28. října 124/2556
Moravská Ostrava
Tel: 597 489 265, www.dkmoas.cz
1.–2. 6. 17.00 a 19.30 Smrtelné lži/
USA
3.–5. 6. 17.00 a 19.30 Isabel/ČR
6. 6. 18.00 Paul McCartney a Wings: 
Rockshow/USA. Záznam koncertů 
Wings ze severoamerického turné v roce 
1976 - jednotlivá vystoupení byla součástí 
turné  Over the World Tour.
7.–8. 6. Nepromítáme
9.–12. 6. 17.00 a 19.30 Hluboko/
Island
13. 6. 17.00 a 19.30 5 pravidel/ČR
14.–16. 6. 17.00 a 19.30 No/Chile
17.–19. 6. 17.00 a 19.30 Kříž cti/Švéd-
sko/Norsko
20. 6. 17.00 a 19.30 Šmejdi/ČR
21.–23. 6. 17.00 a 19.30 Pravidla 
mlčení/USA
24.–26. 6. 17.00 a 19.30 Poslední 
zima/Belgie/Francie/Švýcarsko
27. 6. 17.00 a 19.30 Vězení umění/ČR
28.–30. 6. 17.00 a 19.30 Atomic Age/
Francie

KINA

Music – Art – Poetry
V prostorech kavárny Industrial budou ve 
dnech od 17. do 26.června vystaveny práce 
žáků bilingvní 5.E třídy ZŠ a MŠ Ostrčilova. 
Tento projekt je nazvaný Music –Art –Poe-
try a je zaměřený na všestranný rozvoj kre-
ativity. Děti si vyberou jim blízkou hudbu, 
kterou malbou ztvární na plátno a posléze 
převedou své emoce do slov napsáním bás-
ně v anglickém jazyce.

Žáci se na tento projekt připravují po 
celý školní rok. „V hodinách hudební vý-
chovy jsme se zaměřili na pocity, které při 
hudbě vnímáme. V hodinách výtvarné vý-
chovy jsme se učili přenést to, co slyšíme, 
do barev. V hodinách anglického jazyka 
a slohu jsme se blíže seznamovali s poezií 
a s její možností vyjadřování,“ podotkla 
Kateřina Švejdová, organizátorka celoroční 
akce.  Vernisáž proběhne 20. června v rám-
ci „Malé graduace“ za přítomnosti rodičů 
dětí a zástupců obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz.  (red)
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA 

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

Mezi celkem čtrnácti soutěžícími hudebními 
tělesy bude letos chybět dlouholetý nestor 
soutěže a zároveň také absolutní vítěz hned 
dvou minulých ročníků tohoto mezinárodní-
ho klání – Velký dechový orchestr Májovák 
z Karviné - padesátičlenný soubor s více než 
stoletou tradicí. Tentokrát se Májovák zhostí 
reprezentativní role dramaturga Slavnostní-
ho zahajovacího koncertu soutěže, kdy v pá-
tek 7. června předvede spolu s karvinským 
koncertním sborem Permoník a členy sboru 
opery Národního divadla moravskoslezského 
světoznámou kantátu německého skladate-
le Carla Orffa Carmina Burana. V sólových 
partiích monumentálního opusu vystoupí so-
pranistka Veronika Holbová, tenorista Peter 
Svetlík a barytonista Jakub Tolaš. Carmina 
Burana, která vyniká mimořádnými nároky 
na velký orchestr a patří k nejrespektovaněj-
ším i nejhranějším dílům hudební historie, 

zazní v Domě kultury města Ostravy v podání 
přibližně sta zpěváků a muzikantů vedených 
dirigentem Markem Prášilem a sbormist-
ry Jurijem Galatenkem a Evou Šeinerovou. 
Velkolepě pojatá kantáta završí páteční prv-
ní den soutěžního klání, kdy si své síly změří 
slovenský Velký dechový orchestr Hornonit-
rie a orchestry ze Štramberka a z Kopřivnice. 
Carmina Burana je stejně jako i všechna sou-
těžní a exhibiční vystoupení všech účastníků 
XVI. Mezinárodní soutěže velkých dechových 
orchestrů přístupná vedle soutěžících také ši-
roké ostravské veřejnosti.

Světoznámou kantátu Carmina Burana 
tvoří kolem dvou set středověkých nábožen-
ských, satirických, moralistických, milost-
ných a pijáckých básní i písní pocházejících 
z 11.-13. století a sepsaných kolem roku 1230, 
jež byly nalezeny v rukopise v bavorském 
klášteře Benediktbeuern.

Soutěž velkých orchestrů

2. 6. 19.00 Nazareth. Koncert legendární 
skotské kapely v čele s charismatickým zpě-
vákem Danem McCaffertym. Nazareth v Os-
travě zahrají nejen své světově proslavené 
hity, jako jsou Love Hurts, Dream On či Hair 
Of The Dog, ale představí i největší pecky ze 
svého posledního alba Big Dogz. Role před-
skokana ostravského koncertu Nazareth se 
zhostí teenagerská rocková sestava Nevím, 
která má na svém kontě 6 úspěšných CD a za-
hrála si už po boku slavných sólistů i skupin, 
jako jsou Věra Špinarová, Support Lesbiens 
nebo Kabát.

Slavnostní zahájení 5. ročníku divadel-
ního festivalu Dream factory Ostrava:
4. 6. 19.00 Petr Kolečko Vinnetou. 
Městské divadlo Kladno. Drama cti v ku-
lisách Divokého západu.
5. 6. 19.00 Don Miguel Ruiz Čtyři doho-
dy. Ve hře o lásce, vztazích a přátelství podle 
knihy toltéckého šamana Dona Miguele Rui-
ze - Čtyři dohody inspirované moudrostí sta-
rých toltéků - exceluje Jaroslav Dušek. 
6. 6. 19.00 Don Miguel Ruiz Pátá doho-
da. Volné pokračování kultovního představe-
ní Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem.

Slavnostní zahájení XVI. Mezinárodní 
soutěže velkých dechových orchestrů 
Ostrava:
7. 6. 19.00 C. Orff Carmina Burana. 
Kantáta pro sóla, sbor a orchestr.

Slavnostní ukončení 5. ročníku divadel-
ního festivalu Dream factory Ostrava. 

9. 6. 16.00 Anton Pavlovič Čechov Ra-
cek. Dejvické divadlo, Praha. Na břehu jeze-
ra žije od dětství mladá dívka, má ráda jezero 
jako racek, je šťastná a volná jako racek. Ale 
náhodou se objeví člověk, spatří ji, a nemaje 
nic jiného na práci, přivede ji do záhuby jako 
tady toho racka… .

12. 6. 19.00 Jaroslav Wykrent & In 
Blue. Narozeninový koncert skladatele, tex-
taře, hudebníka a zpěváka, který se v těchto 
dnech dožívá krásného životního jubilea. 
Proslavil se jako dvorní textař a autor písní 
zpěvačky Marie Rottrové, v jejímž podání se 
jeho songy, jako jsou Lásko, To nic či Řeka 
lásky, staly opravdovými hity a věčnými ever-
greeny. 

15. 6. 18.00 Giuseppe Verdi  Otello. 
Záznam přenosu z Metropolitní opery 
z New Yorku. Verdiho mistrovský shake-
spearovský kus se vrací na jeviště Metropo-
litní opery.

21. 6. 19.00 Hlava v písku. Studio DVA, 
Praha. Předpremiéra milostné komedie. Bo-
hatý požitkář Ištván a jeho žena Enike se spo-
lečně koupou v šampaňském, střílejí po sobě, 
utíkají před policií a nesnesitelně si lezou na 
nervy. A to všechno jenom proto, že se milují 
až za hrob.

27. 6. 20.00 Munch - Munch 150. Přímý 
přenos záznamu komentované prohlídky vý-
stavy. Munchovo muzeum v Oslu a Národní 
galerie v Londýně. Unikátní výstava k 150. 
výročí narození malíře Edvarda Muncha 
představí dílo tohoto severského melancholi-
ka na fi lmovém plátně. Tato výstava je největ-
ší soubornou expozicí Munchových děl v his-
torii  Munchova muzea a Národního muzea 
v Oslu. 

Téměř tisícovka muzikantů z Čech, Moravy, ale i Slovenska, Rakouska 

a Číny přijede o víkendu 7. a 8. června do Domu kultury města Ostravy, 

aby si zde ověřila své hráčské kvality v pořadí již na šestnácté Meziná-

rodní soutěži velkých dechových orchestrů Ostrava 2013.

Antikvariát a klub Fiducia 
Nádražní 30, Ostrava
Tel. 596117312 www.antikfi ducia.com   

1. 6. 18.00 Debata. Urbanisté se společ-
ně s památkáři, zástupci města a obyvateli 
Ostravy pustí do diskuze o možnostech kul-
tivace konkrétního ostravského veřejného 
prostranství. Jakou roli zaujímají v daném 
procesu jednotlivé strany? POZOR – koná 
se na Masarykově náměstí v rámci festivalu 
Mezidomí. 
3. 6. 18.00 Vernisáž výstavy mladé 
umělkyně EI v galerii Dole. Výstava  ab-
solventky ateliéru Daniela Balabána na Fa-
kultě umění Ostravské univerzity. 
11. 6. 16.00 Bitva u Kurska. 70 let od 
rozhodující bitvy druhé světové války na vý-
chodní frontě. Přednáší plk. v . v. Petr Pe-
tružela.
11. 6. 18.00 Města změny (TRANSITI-
ON TOWNS) aneb Jak se Britové připra-
vují na ekonomicky a ekologicky nejistou 
budoucnost uvidíme ve fi lmu In Transition 
2.0 a očima Čecha – povídání Veroniky Fré-
lichové o její čtyřměsíční stáži v Anglii. 
16. 6. 10.00 Dětský ateliér pro děti 
a jejich rodiče. Ateliér vede výtvarnice 
Marcela Lysáčková.
18. 6. 18.00 Tomáš Nitra: Vesnické 
památkové zóny a rezervace v Morav-
skoslezském kraji. Přednáška představí 
osm vesnických sídel nacházejících se na 
území našeho kraje, která jsou plošně chrá-
něnými ucelenými soubory lidové architek-
tury.

Festival literatura a současnost 2. 

– tradice a literatura

27. 6.  17.00 Přednáška Bertranda 
Schmitta: Tradice? Nečasovost: su-
rrealismus.

Francouzský básník a esejista Bertrand 
Schmitt žije střídavě v Paříži a v Praze. Od 
roku 1990 spolupracuje s Pařížskou surre-
alistickou skupinou, o něco později navázal 
kontakt též s českými surrealisty.

27.6. 19.00  Přednáška Petra Christo-
vá: Drama a překlad. Teatrolog a překla-
datel  Petr Christov vede od roku Katedru 
divadelní vědy FF UK. Specializuje se na 
francouzskou divadelní kulturu a literaturu, 
které i aktivně zprostředkovává a překládá.

28. 6. 17.00 Přednáška Josefa Fulky: 
Filosofi e a Marcel Proust. Josef Fulka je 
český fi lozof a překladatel. Překládá z fran-
couzštiny, hlavně francouzské strukturalisty 
a poststrukturalisty. 

28. 6.  19.00 Debata s Aude Brunel 
a Ivanem Stable: Tradice, literatura 
a komiks. 

29. 6. 15.00 Proustovská pouť Ostra-
vou: putování- happening s literáty a uměl-
ci přes Komenského sady, přívozskou haldu 
a Koblov na Landek, kde svou pouť zakon-
číme. Provází historik architektury Martin 
Strakoš. Sraz v 15.00 u Nové radnice.

29. 6.  19.00 Projekce fi lmu Vzdor 
básníků (B. SCHMITT-P.A. SAU-
VAGEOT).

Velký dechový orchestr Májovák z Karviné,  padesátičlenný soubor s více než stoletou 
tradicí, na akci vystoupí, ale soutěžit nebude.  Foto: archiv

NOVÁ AKROPOLIS

DŮM KNIHY LIBREX

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

28. října 8, Moravská Ostrava
Tel.: 596 134 980, www.akropolis.cz
18. 6. 19.00 Aristoteles – přednáška. Ži-
vot a dílo slavného fi lozofa. Praktická moud-
rost.  Etika a štěstí.

5. 6. 17.00 Jan Bauer: Zachraňte krále. 
Beseda a autogramiáda nejplodnějšího jiho-
českého spisovatele a “českého Dana Brow-
na“.

10. 6. 17.00 Vladimíra Dvořáková: Roz-
kl(r)ádání státu. Beseda a autogramiáda 
známé politoložky a předsedkyně Akreditační 
komise. Ženy, která svými statečnými posto-
ji získala cenu Františka Kriegla udělovanou 
Nadací Charta 77.

13. 6. 17.00 Brian Reynolds Myers: Nej-
čistší rasa. Beseda s nakladatelem o knize, 
která přináší nový pohled na režim v Severní 
Koreji. Vyhněte se jednostrannému pohledu 
médií, v Domě knihy LIBREX uslyšíte souvis-
losti, které vám může poskytnout jen oprav-
dový znalec situace.

19. 6. 17.00 Irena Fuchsová: Když svět-
lo projde špínou, zůstane čisté.  Nová 
kniha, na kterou se těší celá republika, bude 
představena právě u nás! Knihu autorce po-
křtí ostravská hvězda rádiových vln Dagmar 
Misařová.

25. 6. 17.00 Komenský v LIBREXU. 
Vernisáž výstavy SSUŠ Ave Art Ostrava  při 
příležitosti 390. výročí vydání nejslavnějšího 
Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce.

27. 6. 17.00 Kamila Moučková. Přijede 
povídat o svých knihách, novém CD a Ceně 
Arnošta Lustiga, kterou dostala za rok 2012 
jako ocenění její odvahy a statečnosti.

Komorní scéna Aréna uzavře sezónu nazva-
nou Rok sladkých pokušení českou premié-
rou hry ruské autorky Ludmily Ulické Ruská 
zavařenina. Ulická patří k nejvýznamnějším 
a zároveň i nejpřekládanějším současným 
ruským spisovatelům. Už její prvotina z roku 
1992, povídka Sonička, získala ve Francii 
v roce 1996 prestižní literární cenu. 

Od té doby byly její knihy přeloženy do 
mnoha jazyků a získaly řadu ocenění (ve 
Francii jí byl v roce 2003 udělen Řád umění 
a literatury).  Ulická píše především prózu, 
ale je také autorkou několika fi lmových scé-
nářů a divadelních her. 

V Ruské zavařenině se diváci seznámí s ro-

dinou, která je potomky hrdinů Čechovova 
Višňového sadu. Žijí ve zchátralém domě, 
a přesto, že se píše rok 2002, mentalita po-
stav se nijak výrazně nezměnila. Všichni vědí, 
že je třeba pracovat, ale pro samé fi lozofování 
jim na práci nezbývá čas. Nakonec se zkusí 
uživit zavařováním ovoce, ale ani tento pokus 
nemá naději na úspěch.  V dialozích poznává-
me repliky z Čechovových her a hra samotná 
odkazuje k ději Višňového sadu, nicméně jde 
o dobře napsanou komedii, která pobaví i ty, 
kdo s Čechovem žádnou diváckou zkušenost 
nemají. 

Premiéra se koná 1. června v 18.30 hodin 
v Komorní scéně Aréna.

Sezónu ukončí Ruská zavařenina

Filharmonie chystá oslavy

Nehrajeme krátce, hrajeme už 60 let, hlásá 
hrdě do světa Janáčkova fi lharmonie Ostrava. 
Tato distingovaná dáma oslaví v lednu 2014 
neuvěřitelné 60. narozeniny. A nejenže se ne-
chystá do starého železa, naopak připravuje 
se na vstup do jubilejní sezóny se zcela 
novým, mladistvým vzhledem. Janáčkova fi l-
harmonie Ostrava se na oslavy, které budou 
spíše symbolické, patřičně připravuje.  Vše, 
co se chystá, se nese v duchu jediného hesla 
– to nejlepší pro posluchače. Ať už ty věrné, 
či ty potenciální. Hlavně ty druhé jmenované 
by chtěla Janáčkova fi lharmonie oslovit 
a přesvědčit, že je tu, ve skvělé kondici a má 
co nabídnout.  Nové logo, a potažmo nový vi-
zuální styl, nové koncertní řady, zajímavou 
dramaturgii, vynikající sólisty a dirigenty, 
další koncertní místa a spoustu dalších novot. 
Posluchači se mohou těšit na svěží a nápadi-
tou dramaturgii. V souvislosti s Rokem české 
hudby 2014 můžeme prozradit, že se v pro-
gramech jednotlivých koncertů objeví autoři 
(Klega, Báchorek, Kubín, ...), jejichž díla 
v Ostravě celá léta nezazněla. Změn dozná 
také spektrum koncertních cyklů. V novém 
hávu se představí velký symfonický cyklus, 
zkrátka nepřijdou ani příznivci komornějších 
představení, novou přitažlivější podobu bude 
mít také prezentace  mladých  talentů a  na  
scéně se objeví zcela nová koncertní řada 
určená dětem a jejich (pra)rodičům. Celkem je 
v nabídce 7 koncertních řad – vždy po čtyřech 
koncertech (Symfonické cykly A a B, Klasický 
cyklus C, Rodinný cyklus D, Jeunesses musi-
cales E, Cyklus Gong G a také Komorní cyk-
lus K). Hlavním důvodem změny je snaha, 
co možná nejvíce vyjít vstříc individuálním 
požadavkům a potřebám posluchačů. Ti bu-
dou moci volit mezi návštěvou jednotlivého 
koncertu, abonmá na uvedené koncertní 
řady, nebo nově také kombinovaným abon-
má – vlastní výběr 6 různých koncertů napříč 
všemi cykly. Úplnou novinkou je pak nedělní 
Rodinný cyklus, v němž chce Janáčkova fi l-
harmonie upřít svou pozornost na nejmenší 
posluchače. 
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VÝSTAVY

Dům umění
Jurečkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz
Do 30. 6. Ovčáček!!! Na 
výstavě v ostravské galerii 
prezentuje soubor vybra-
ných prací, z některých zmi-
ňovaných tvůrčích okruhů, 
se zvláštním důrazem na 
tvorbu posledních deseti 
let. V ní mimo jiné směřuje k „minimalizo-
vaným“ písmovým strukturám a na druhé 
straně k závěsným a prostorovým formám 
i instalacím komplementární barevnosti. Pře-
hlídka je součástí širšího výstavního projektu 
několika předních českých i zahraničních ga-
lerijních institucí, který je připravený u příle-
žitosti umělcova životního jubilea.

▫ ▫ ▫
Doprovodné programy
4. 6. 10.00 Mezinárodní den dětí. Pro-
gram je nutné rezervovat předem u Zuzany 
Jasanové na tel. čísle 734 437 181 nebo emai-
lem na jasanova@gvuo.cz.

▫ ▫ ▫
6. 6. 17.00 Americká avantgarda II: 
Ukřižujte Jacka. Přednáška Martina Ji-
rouška z cyklu Ikony americké avantgardy 
(fi lm versus obraz): Warhol-Smith-Anger. 
Knihovna GVUO, Poděbradova 1291/12, Os-
trava.

▫ ▫ ▫
11. 6. 16.00 Korunovace ve středověku. 
Korunovace je v užším 
slova smyslu nasaze-
ní koruny na hlavu, 
v širším významu se 
ale jedná o slavnost-
ní ceremoniál, jenž se 
řídí určitými pravidly 
a během něhož získá-
vá korunovaná osoba zvláštní moc a různé 
výsady. Hlavním symbolem korunovace byla 
ve středověku a je i v současnosti koruna, 
respektive další panovnické insignie, hlavně 
žezlo, říšské jablko, ale také například meč. 
Přednáška přiblíží průběh některých stře-
dověkých korunovací s hlavním důrazem na 
české země a především pak jejich odraz ve 
vizuálních pramenech. Představena budou 
i místa, kde ke korunovacím docházelo. Část 
přednášky bude věnována i korunám, jež se 
nám dochovaly až do dnešních dní, i těm, 
jež známe pouze z dobových popisů a vyob-
razení. Přednáška Marka Zágory. Knihovna 
GVUO.

▫ ▫ ▫
12. 6. 17.00 Šest. Prezentace studentů, ab-
solventů a pedagogů Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity v Ostravě.

▫ ▫ ▫
26. 6. 16.30 Sochař Ostravy Augustin 
Handzel. Přednáška Gabriely Pelikánové 
se uskutečňuje v rámci nového přednáško-
vého cyklu Pavučiny životů – rozplétání osu-
dů 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 28. 6. AVE ART!!! Výstava prací stu-
dentů Soukromé střední umělecké školy AVE 
ART Ostrava. 

▫ ▫ ▫
4.–30. 6. Malovaná písnička. Výstava 
nejlepších prací - 10. ročník krajské výtvarné 
soutěže Domu dětí a mládeže Ostrava – Poru-
ba. Vernisáž výstavy se koná 4. 6. v 15 hodin 
v Galerii Gaudeamus.

Ostravské muzeum
Masarykovo náměstí 1, Mor. Ostrava

Tel. 597 578 450, www.ostrmuz.cz
Do 31. 8. Vážený Ještěre, drahý Petře 
Bezruči! Takto začíná jeden z mnoha sto-
vek dopisů, kterými příznivci zaplavovali 
slezského básníka v době jeho devadesátin 
v září 1957. Radost mu taková koresponden-
ce nečinila, přesto všem poctivě odpověděl. 
Přezdívka starý ještěr se však objevila mno-
hem dříve. A postupně k ní vznikala také 
různá zobrazení. Chcete-li se dovědět, proč 
byl Petr Bezruč takto titulován, přijďte se 
podívat do Ostravského muzea. Budete mít 
možnost prohlédnout si vyobrazení básníka 
coby ještěra v desítkách kreseb, tisků, ka-
rikatur, exlibris, obrazů, publikací, razítek, 
knižních ilustrací, komiksů, pohlednic (mezi 
nimi se např. objevuje i ještěr klubající se 
z velikonočního vajíčka…), ale uvidíte také 
plastická provedení tohoto záhadného zpo-
dobování z kovu, keramiky a plastu. Autory 
prací jsou např. známí výtvarníci Karel Otá-
hal, Jan Tříska, Vlasta Ambrožová, Antonín 
Kameník, Jožka Baruch, J. Olšák, J. Vodráž-
ka, J. Weiser, Arnošt Hrabal, Karel a Dana 
Štěrbovi a další, ale rovněž amatérští nad-
šenci a přátelé Petra Bezruče. Většina vysta-
vených artefaktů pochází ze sbírky Literární 
památky prostějovského muzea. Výstava je 
doplněna publikacemi s vyobrazením ještěra 
z knihovny Ostravského muzea. Mnohé z vás 
překvapí svou nápaditostí a barevností, jiné 
zas prostou jednoduchostí. Petr Bezruč sám 
značku stylizovaného malého ještěra používal 
někdy místo svého podpisu.Výstava, která se 
nachází ve dvou místnostech v přízemí Ost-
ravského muzea, je doplněna instalací knížek 
týkajících se díla a osobnosti Petra Bezruče 
ve starobylé skříňové Prokešově knihovně 
v prvním patře budovy. Zveme vás tedy na 
originální výstavu, která představuje Petra 
Bezruče zase „trochu jinak“. V plánu je také 
několik doprovodných programů, o kterých 
vás budeme průběžně informovat.

▫ ▫ ▫
Do 31. 7. Křemen a jeho rodina. Výstava 
ukazuje rozmanitost přírodních forem oxidu 
křemičitého i složitějších sloučenin křemí-
ku a jejich místo v přírodě i v naší civilizaci. 
Výstavu doplňují interaktivní exponáty a vel-
koformátové makrofotografi e detailů stav-
by achátů a jaspisů. Výstava spojuje krásu 
s užitkem, výjimečnost se samozřejmostmi 
a je oslavou neohraničené fantazie přírody 
i technického umu člověka.

Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel. 596 112 019, www.chagall.cz
27. 6. 17.00 Vernisáž - Česká grafi cká 
tvorba. Výstava se stane výběrovou přehlíd-
kou české grafi cké tvorby se zvláštním zřete-
lem na díla druhé poloviny dvacátého století. 

▫ ▫ ▫
Do 26. 6. Helena Salichová - obrazy, grafi ka. 
Výstava je pořádána v rámci hudebního festi-
valu Janáčkův Máj.

▫ ▫ ▫
Do 18. 9. Paul Peterson – obrazy. Lip-
tovská Rapsodie II, pocta K. O. Hrubému.  

▫ ▫ ▫
Stálé expozice:
Otevřeno: po-pá 9.00 - 18.00, so 9.00 - 12.00 
II. patro prodejní galerie – obrazy, sochy
III. patro prodejní galerie – kabinet české 
grafi ky a uměleckého skla.

Industrial Gallery
Zahradní ulice 10, Moravská Ostrava 
Tel. 725 951 904
www.industrialgallery.cz
Do 21. 6. Jakub Hošek. Autorovy starší 
malby a instalace (jako například Casino vy-
stavené v galerii NoD v roce 2001) odrážely 
vliv divokého street artového chaosu ve sty-
lu Jeana-Michela Basquiata. V současnosti 

Beseda zve na tvorbu 

Zdeňka Kučery

Zdeněk Kučera se narodil 1. května 1935 
v Litovli a dětství prožil v Olomouci. Po ma-
turitě na Slovanském gymnáziu vystudoval 
výtvarnou výchovu a matematiku na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Pedagogickou i výtvarnickou 
kariéru započal v roce 1957 na Ostravsku. 
Tam odešel na tzv. umístěnku, vynález mi-
nulého režimu. 

V roce 1959 uspěl v konkurzu na místo asi-
stenta pro modelování (sochařská tvorba) 
na Katedře výtvarné výchovy VŠP v Ostravě, 
kde působil do sovětské okupace republiky, 
kdy byl protiprávně propuštěn jako politic-
ky nežádoucí. Rehabilitován byl v roce 1990. 
Nastoupil zpět na Ostravskou univerzitu 
a o rok později se habilitoval na olomoucké 
univerzitě. Od roku 1992 byl v konkurzu při-
jat na KVV Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého, kterou vedl  v letech 1993–1998. 
Univerzitním profesorem UP byl jmenován 
v roce 1997, emeritním profesorem v roce 
2005.

Profesionální výtvarnou činnost zahájil 
na Ostravsku. Věnoval se sochařské tvorbě 
a volné grafi ce, realizoval plastiky pro archi-
tekturu a zúčastňoval se mezinárodních gra-
fi ckých bienále. V šedesátých letech se začal 
zabývat malbou a stal se členem mezinárod-
ního výtvarného sdružení Klub konkrétistů, 
který byl režimem zlikvidován v období tzv. 
normalizace. Po roce 1990 inicioval obnove-
ní KK a ustavení olomoucké sekce.

Je členem Klubu konkrétistů, UVU České 
republiky, Spolku olomouckých výtvarníků 
a UVU Olomoucka. Je nositelem Zlaté me-
daile UP a ceny Masarykovy akademie umě-
ní.    

kombinuje zdánlivě expresivní „kaligrafi i“ 
s dokonale chladnou „designérskou“ techni-
kou. Obrazy vytváří vykrýváním ploch pomo-
cí komplikovaných šablon. Jeho obrazy mají 
výrazný grafi cký, ornamentální až kaligrafi c-
ký charakter. Porota ceny Jindřicha Chalu-
peckého uvedla, že „Často pracuje s textem, 
v poslední době se zajímá i o promyšlenou 
prostorovou instalaci svých pláten.“

Divadlo Aréna / Komorní scéna Aréna
28. října 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz
Michal Kalhous – Šálek s víčkem? Vý-
stava fotografi í. Výstava má představit ro-
dinné a domácnostní introspektivní snažení, 
jehož výsledkem jsou fotografi e, ve kterých 
věci, situace běžného života mohou nabývat 
obecnější nebo symbolický význam. Zámě-
rem je ukázat obyčejný život, jehož všední ka-
ždodennost a zdánlivá jednotvárnost nemusí 
být zatěžující banalitou, emocionálním skle-
níkem a deprimujícím vězením, které brání 
svobodnému využití a rozvíjení našich vlast-
ních schopností. Prožití a pochopení obyčej-
nosti, všední každodennosti a jednotvárnosti 
může být vnímáno jako cesta k sebepoznání, 
otevření se světu, úžasu z bytí, zjemnění vní-
mání a možnost k získání zkušeností, které 
odhalují hluboký smysl života potvrzovaný 
smrtí.

Galerie Opera
Divadlo Jiřího Myrona
Čs. Legií 148, Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111
Do 26. 6. Století Češi – portréty. Jan 
Langer. Ve spolupráci s Institutem tvůrčí fo-
tografi e FPF SU v Opavě.

Galerie a Cafe Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel. 596 278 835
www.galeriebeseda.cz
Do 6. 6. Zdeněk Kučera / Symetrie.

▫ ▫ ▫
12. 6. až 12. 7. Klimentová Linda / Mám 
koně. Malby Lindy Klimentové jsou prozá-
řené světlem a působí téměř průsvitně, i roz-
měrná plátna mají křehkost akvarelu. Sama 
říká, že maluje „světelnou situaci“, a světlo 
a barva jsou opravdu největšími hráči jejích 
pláten. Každou zdánlivě jednolitou barvu do-
káže neobyčejně přesně rozložit  na mnoho-
četné barevné záblesky. To se nejvíce proje-
vuje ve velkých monochromních plochách, ať 
už jde o zdi, podlahy, vodní hladinu, či nebe.

Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel. 599 502 123
www.slavime.com/magna/
Do 19. 6.  Jozef Jankovič – skleněné 
objekty.  Milníky jeho umělecké dráhy jsou 
rozsáhlá díla a tvorba, kterou zasáhl téměř 
do všech médií výtvarného umění: od sochy 
a reliéfu přes kresbu, koláž, grafi ku, šperk, 
architekturu, grafi cký design. A v neposled-
ní řadě i pedagogická činnost. Od poloviny 
60. let prezentoval Jozef Jankovič své dílo 
na početných samostatných výstavách doma 
i v zahraničí. Získal řadu významných oceně-
ní. V době normalizace ho ale postihl zákaz 
vystavování, patřil k organizátorům neofi ci-
álních, protestních aktivit věnoval se hlav-
ně kresbě a grafi cké tvorbě, ve které dosáhl 
významných mezinárodních ocenění. V roce 
1987 sa zúčastnil mezinárodního sympozia 
v Soulu u příležitosti konání letních olympij-
ských her. Od roku 1990 pedagogicky působil 
na Vysoké škole výtvarných umění. Patří ne-
sporně mezi největší osobnosti poválečného 
slovenského umění. Jeho celoživotní dílo je 
monumentálním podobenstvím o člověku, 
jeho dramatech a individuálním společen-
ském údělu, o odcizení sebe samého a i o to-
talistické moci v nejrozmanitějších podobách. 
Žije a pracuje v Bratislavě.

Galerie Mlejn
Nádražní 138, Ostrava
Tel. 596 136 033, www.mlejn.com
Do 24. 6. Wiola Gaszka - obrazy, Polsko 
Šwierklany.

Galerie Beseda vystavuje tvorbu výtvarníka Zdeňka Kučery. Výstavu si 

můžete prohlédnout do 6. června.

Výtvarník Zdeněk Kučera (vlevo) s galeristou Petrem Pivodou.  Foto: archiv 
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Po 3. 6.
20.00

Vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

Čt 6. 6.
19.00

vstupné 100,-

JARNÍ KYTICE OPERETNÍCH 
A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
Vystoupí sólisté operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského

Pá 7. 6.
20.00

vstupné 200,-

ROBERT KUŚMIERSKI
Sólový koncert vynikajícího polského akordeonisty a zpěváka, spoluhráče 

Jarka Nohavici, na kterém zazní směsice klasických a vážných jazzových 

standardů a varšavských kupletů.

Út 11. 6.
20.00

vstupné 200,-

JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA
Martin Kratochvíl – klávesy, Oskar Petr – zpěv, Zdeněk Krysa Fišer – kytara, 

Vajco Deczi – bicí, Přemysl Drát Faukner – basa

St 12. 6.
20.00

vstupné 200,-

MICHAEL PATCHES STEWART & AMC TRIO
Festival Ostrava Jazz Nights. Michael Patches Stewart – trumpeta, Peter 

Adamkovič – klavír, Martin Marinčák – kontrabas, Stanislav Cvanciger – bicí.

Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

Čt 13. 6.
20.00

vstupné 120,-

PRVNÍ OSTRAVSKÝ KABARET HOGO UND FOGO 
III. díl retro sci-fi  kabaret – uvidíte sérií skečů, písní a výstupů zajímavých 

hostů z historie našeho rázovitého velko-malo města, a to vše ve stylu 

„retro kabaretu“. Pořadem bude provázet dvojice konferenciérů „Hogo 

und Fogo“.

Pá 14. 6.
20.00

vstupné 100,-

MORIBUNDUS
Koncert ostravské kapely 

Út 18. 6.
18.00

vstupné 50,-

VE VÍRU RYTMŮ 10
Koncertní vystoupení bubeníků ze třídy Jakuba Kupčíka

St 19. 6.
19.00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT POP ACADEMY
Téma večera – jazzové standardy. Host večera – Věra Špinarová

Čt 20. 6.
20.00

vstupné 100,-

JOE AFTER TRIO  JAZZ 
Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem

Pá 21. 6.
20.00

vstupné 100,-

BANDABAND
Koncert ostravské kapely

Po 24. 6. 
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner 

St 26. 6.
19.00

vstupné 200,-

MARTIN CHODÚR ZPÍVÁ JAZZ
Zazní skladby Franka Sinatry, Tonyho Beneta, Nat King Cola a dalších.

Za doprovodu: Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas, 

Patrik Benek – bicí, Marcela Božíková – saxofon.

Čt 27. 6.
19.00

vstupné 100,-

COMBO ZBYŠKA BRZUSKY   SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

Pá 28. 6. 
20.00

vstupné 100,- 

BORIS BAND COMBINATION
Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

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

1.–2. 6.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

KRÁLOVSKÝ VÍKEND 
Hyde Park on Hudson (UK 2012, 94 min.) Upjaté společenské konvence Angličanů se 

střetávají s uvolněnou americkou morálkou, když k prezidentovi Rooseveltovi (Bill 

Murray) přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé rezidence král a královna Anglie. 

3.–5. 6.
17.00 a 19.30

vstupné 70,-

ŠMEJDI SENIOŘI NAD 65 LET VSTUP ZDARMA

(Česko 2013, 73 min.) Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery 

zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. V novém českém dokumentu 

uvidíte praktiky, ze kterých mrazí. 

5. 6.
13.00

 vstup zdarma

PESTRÉ VRSTVY 
(Česko 2013, 84 min.) Předpremiéru televizní verze úspěšné divadelní inscenace 

uvádíme ve spolupráci s ostravským studiem České televize.

FILMOVÝ KLUB

6. 6.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-/70,-

UMĚNÍ PLAKAT
Kunsten at græde i kor (Dánsko 2006, 106 min.) Drama s prvky černého humoru 

vyniká typicky severským humorným nadhledem. Jedenáctiletý Allan se rozhodl 

pláčem a vyhrožováním sebevraždy vydírat a zneužívat zbylé členy rodiny.  

7. 6.
17.00

vstupné 90,-/70,-

VĚZENÍ UMĚNÍ 
(Česko 2012, 87 min.) Nový snímek Radovana Síbrta je esejí o imaginární a fyzické 

svobodě, o tom, jaké jsou naše možnosti a jak jsme schopni překračovat různá 

omezení, ať už fyzická, či myšlenková.  

7. 6.
19.30

vstupné 50,-

TEMPL FEST OSTRAVA
Projekce dokumentárního fi lmu České televize OSUD č. A2026, spojená 

s besedou s protagonistou snímku, známou ostravskou osobností, hercem Luďkem 

Eliášem, vězněm nacistických koncentračních táborů a účastníkem pochodu smrti.

8.–9. 6.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

ZLOMENÉ MĚSTO 
Broken City (USA 2013, 109 min.) Bývalého policistu Billyho (Mark Wahlberg) 

si najme starosta (Russell Crowe), aby zjistil, zda ho nepodvádí žena (Catherine 

Zeta-Jones). Z banální sledovačky se rozvine děsivý příběh, kdy hrdina nemůže věřit 

nikomu, jen svému instinktu a víře, že předloží důkaz o své nevinně.

8. 6.
10.00

vstupné 30,-

ODPAD MĚSTO SMRT 
(Česko 2013, 105 min.) Televizní záznam slavné inscenace Divadla Komedie 

v režii Dušana D. Pařízka, oceněné v anketě Divadelních novin jako nejlepší 

tuzemský divadelní titul loňského roku.

8. 6. 
13.00 + beseda

vstupné 60,-

ODPAD MĚSTO SMRT
(Česko 2012, 70 min.) Film Jana Hřebejka, který získal deset nominací 

na Českého lva.

9. 6.
10.00

vstupné 30,-

BRATŘI KARAMAZOVIA

(Československo 1981, 135 min.) Kultovní inscenace Divadla Na zábradlí 

v divadelní režii Evalda Schorma.

9. 6.
13.00 + beseda

vstupné 60,-

KARAMAZOVI
(Česko/Polsko 2008, 110 min.) Působivý fi lm Petra Zelenky získal Českého lva za 

nejlepší fi lm a režii.  

10.–12. 6.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

JEN BŮH ODPOUŠTÍ 
Only God Forgives (Francie/Dánsko 2013, 90 min.) Uhrančivý příběh vraždy 

a pomsty dvou bratrů v titulní roli s Ryanem Goslingem natočil Nicolas Winding 

Refn (Drive). 

FILMOVÝ KLUB

13. 6.
17.00 a 19.30

vstupné 120,- /100,-

TRANS 
Trance (Velká Británie 2013, 101 min.) Nový fi lm Dannyho Boylea (Trainspotting, Mili-

onář z chatrče) přináší příběh smolaře, který si po úrazu při  loupeži obrazu v hodno-

tě milonu dolarů nemůže vzpomenout, kam jej schoval. A lidé se začínají ptát… 

14.–16. 6.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

ROZKOŠ V OBLACÍCH
Los Amantes pasajeros (Španělsko 2013) Pedro Amodóvar nás zavádí na palubu 

letadla s technickými problémy. Cestující se ve strachu před smrtí svěřují jeden 

druhému a divák poznává velice zvláštní a bizarní příběhy. 

17.–19. 6.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

VEDLEJŠÍ ÚČINKY 
Side Eff ects (USA 2013, 106 min.) Život mladého páru se zhroutí, když Martin musí 

do vězení a Emily se léčí z depresí léky, které mají katastrofální negativní účinky. 

Další ze skvělých thrillerů proslulého fi lmaře Stevena Soderbergha. 

Filmový klub

20. 6.
17.00

vstupné 80,-/60,-

FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA 
(Česko 2013, 76 min.) Neobyčejný příběh o touze po svobodě a velkých životních 

rozhodnutích odehrávající se v podhůří Himalájí. Hlavní postavou je slovenská 

muzikantka a herečka Dorota Nvotová a její nepálské alter ego Fulmaya.

FILMOVÝ KLUB

20. 6.
vstupné 80,-/60,-

ŽIVOT S KAŠPAREM 
(Česko 2013, 98 min.) 23 let života Jakuba Špalka, jedné z nejvýraznějších osobnos-

tí českého divadla, v novém dokumentu Heleny Třeštíkové. 

KINO NOČNE

20. 6.
22.00

vstupné 100,-

PODFUKÁŘI 
(USA 2013) Tým iluzionistů se kromě své grandiózní show zabývá také organizací 

bravurních a efektních bankovních loupeží. Napínavá hra na kočku a myš s FBI může 

začít… 

21.–23. 6.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

VELKÁ SVATBA 
(USA 2013, 90 min.) Romantická komedie, ve které se během svatebního víkendu 

sejdou pod jednou střechou čtyři držitelé Oscara: Robert De Niro, Diane Keaton, 

Susan Sarandon a Robin Williams.  

24.–26. 6.
17.00 a 19.30

26.6 pouze 17.00
vstupné 100,-

HURÁ NA FRANCII 
Viva la France (dabováno) (Francie 3013, 97 min.) Miniaturní asijská zemička se hodlá 

zviditelnit ve světě tím, že vyšle dva pasáky ovcí, aby zaútočili na Eiff elovku. Náročný 

úkol plný překážek se nedaří, zvlášť když poznávají Francii z té lepší stránky.

26. 6.
19.30

vstupné 50,-

LÁSKA 
(Francie/Německo/Rakousko 2012, 122 min.) Oceňovaný fi lm Michaela Hanekeho 

uvádíme ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Podcta překladatelce Anně Kare-

ninové-Furekové. 

FILMOVÝ KLUB

27. 6. 
17.00

vstupné 90,-/70,-

SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
(Španělsko 2012, 104 min.) Celých osm let trvalo Pablu Bergerovi, než dokončil 

svou poctu korydě a němému fi lmu v rytmu fl amenca, která sbírá ocenění téměř 

na všech fi lmových festivalech. 

FILMOVÝ KLUB

27. 6. 
19.30

vstupné 150,-

FLAMENCO HOY DE CARLOS SAURA
(USA/Španělsko 2012, 104 min.) Záznam tanečního představení v režii slavného 

španělského fi lmaře Carlose Saury nabízí nevšední pohled na současné fl amenco – 

úchvatný tanec, hudba nabitá energií a zpěv, při kterém se tají dech. 

28.–30. 6.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

VELKÝ GATSBY 
The Great Gatsby (Austrálie/USA 2013) Nejnovější zpracování slavného americké-

ho románu F. S. Fitzgeralda s Leonardem DiCapriem, Carrey Mulligan a Tobeym 

Maguirem v hlavních rolích. 

středa KINO SENIOR / vstupné 60 Kč

12. 6. ROZKOŠ V OBLACÍCH (Španělsko 2013, 90 min.)

19. 6. PŘÍBĚH MÉHO SYNA (Itálie/Špan./Chorvatsko 2012, 124 min.) ve 14.30

26. 6. VELKÁ SVATBA (USA 2013, 90 min.)

so a ne HRAJEME PRO DĚTI 
1.–2. 6. KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ (USA 2013, 104 min.) vstupné 90,-

8. 6. KAMARÁDI Z TELEVIZE III (ČR pásmo) vstupné 50,-

15.–16. 6. NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA JONESE 

(Španělsko 2012, 90 min.) vstupné 90,-

22.–23. 6. DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (USA 2012, 94 min.) vstupné 60,-

29.–30. 6. O MYŠCE A MEDVĚDOVI (Francie 2012, 87 min.) vstupné 60,-

ROMAN FRANTA  13. 6. – 26. 7. 2013

Malíř Roman Franta již od dob studií na Akademii výtvarných umění v Praze u profeso-
rů Bedřicha Dlouhého a Aleše Veselého rozvíjí konceptuální výtvarný princip spočívající 
ve zmnožení iluzivně zobrazovaných útvarů, nejčastěji brouků, ale i ovoce a zeleniny. 
Sestavuje z nich ve stále nových a nečekaných situacích komplikované abstraktní struk-
tury, které jen zdánlivě nesouvisí s dnešní společenskou realitou. Kurátorem výstavy je 
Ing. Milan Weber. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 13. června v 17 hodin. 

DREAM FACTORY OSTRAVA

DREAM FACTORY OSTRAVA

DREAM FACTORY OSTRAVA

DREAM FACTORY OSTRAVA

DREAM FACTORY OSTRAVA

DÍLNA LITERÁRNÍHO PŘEKLADU

Po 3. 6.
18.00

SUŠ – UŽITÁ MALBA 
Výstava maturitních prací studentů ateliéru užité malby Střední 

umělecké školy Ostrava.

Út 4. 6.
18.00

vstupné 60,-

JEAN MICHEL RIBES – DIVADLO BEZ ZVÍŘAT 
Čtyři jednoaktové hry, ve kterých si nikdo nemůže být jistý sám 

sebou. Hraje divadlo Aureko Ostrava.

St 5. 6.
19.00

vstupné 80,-

JOSEF II. ANEB ČESKÉ NÁRODNÍ OPRUZENÍ
Původní pivní zpěvohra o 3 obrazech v podání Martina Jaroška 

a divadla Zběsilá pípa. Dobové i současné písně, vtipné monology 

a dialogy, pípa přímo na jevišti!

Čt 6. 6.
18.00

vstupné 50,-

BAJKAL
70 dní, 400 km po Bajkalu na bruslích, 3000 km autostopem, 

21 000 km vlakem… cestopis Marka Šimíčka z šílené cesty Ruskem. 

Na závěr autogramiáda nové knihy „Procházky po rovině“.

Pá 7. 6.
18.00

vstupné 50,-
nebo 80,- s drinkem

RIO DE JANEIRO – CESTA DO MĚSTA BOHŮ 
Martin Feix - mladý ostravský fotograf objevuje Rio v rytmu drog, 

sexu a samby. Nevšední cestopis nejen o odvrácené tváři Rio de 

Janeira. V ceně vyššího vstupného je zahrnuta Caipirinha (brazilský 

národní koktejl) pro každého. 

Po 10. 6.
18.00

vstupné 99,-

ASTROLOGIE A SEBEPOZNÁNÍ 
ČESKÝ ASTROLOG MILAN GELNAR
Sebepoznání – cesta ke spokojenosti a štěstí aneb o tom, že cesta 

ke spokojenosti a štěstí vede přes znalost sebe sama bude předná-

šet a názorně ukazovat jak toho dosáhnout známý a velmi oblíbený 

astrolog. 

Út 11. 6.
18.00–21.00 
vstupné 70,-

SALSA – ANEB LATINSKO-AMERICKÝ TANEČNÍ VEČER 
Poslední předprázdninový taneční večírek. Přijďte si zatančit (třeba 

i jen vyzkoušet) tanec salsa. Jedná se o jednoduchý a přitom velmi 

zábavný tanec, který zvládne opravdu každý.

St 12. 6.
19.00

vstupné 80,-

POEMUŽI
Společná performace básníka a frontmana kapely Kofe-in Jana 

Kunzeho a ostravského muzikanta Maro Zemana, frontmana kape-

ly Marow. Zazní poezie z díla Dekadent dezert a z dalších i nových 

Kunzeho sbírek doprovázená syrovou basovou performací Maro 

Zemana. Přijďte si s námi užít nevšední zážitek!

Pá 14. 6.
19.00

vstupné 150,-

OSCAROVÝ VEČER – IMPROLIGA 
Slavnostní večer improvizačních kategorií. Výtěžek z akce bude 

věnován na charitativní účely. Akci v rámci festivalu Improcháska 

pořádají Ostr.Už.I.Ny a klub Atlantik s podporou statutárního města 

Ostravy. 

Po 17. 6.
18.00

vstupné 50,-

JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Cestopisná přednáška Libora Bednáře.

Út 18. 6.
17.00

Komenského sady
Sraz u Nové radnice 

v 16.00 hodin. 

BEAT GENERATION V PARKU
Lawrence Ferlinghetti, Jack Kerouac, Neal Cassady, Allen Ginsberg, 

Gregory Corso, Charles Bukowski, William Barroughs a další básníci 

a prozaici z generace zničených, hlučných a vyčerpaných experimen-

tátorů, na literárním happeningu pod širým nebem. Výběr z prózy 

a poezie čtou Milan Šťastný, Veronika Rychtová a Vladimír Šmehlík. 

Deky a občerstvení s sebou. Akci pořádá klub Atlantik Scéna 2+

Čt 20. 5.
15.00

INVESTICE A ARCHITEKTURA V OSTRAVĚ
Ostravský debatní klub “MY 50+” ve spolupráci s Koordinačním 

centrem seniorů v Ostravě.

Čt 20. 5.
18.00

VÝCHODNÍ TURECKO
Od pokliček Kappadokie po Ararat
Východní Turecko neboli nesprávně kurdistán je pokladnicí divoké 

a nespoutané přírody. Mimo mnoha zajímavých lokalit zde najdeme 

také nejvyšší vrchol Turecka – bájný Ararat, lehce slané obrovské 

jezero Van a pohostinné lidi. Fotografi e shrnují tři výpravy do toho 

nádherného koutu Přední Asie. Cestopisná přednáška Ivo Petra.

Pá 21. 6.
19.00

vstupné 60,-

OPILÁ PIAF
Hudební recitál zpěvačky Míny za klavírního doprovodu Martin 

Jaroška. Šansony J. Ježka, J. Wericha, H. Hegerové, J. Kainara, 

E. Piaf, J. Brela a dalších.

Po 24. 6.
14.00

SUŠ – STUDENT PERFORMING ART 
Happening a performance studentů výtvarných oborů Střední umě-

lecké školy Ostrava. Akce se koná v ulicích centra Ostravy. Podrob-

nosti na www.klubatlantik.cz 

Út 25. 6.
18.00

vstupné 50,-

ŘECKO A ŘECKÁ FILOXENIE
Zajímavé povídání o Řecku, řeckých ostrovech, hudbě, mentalitě, 

gastronomii včetně užitečných rad na cesty úžasnou zemí. Přednáš-

ka Georgise Mumulose.

VÝLET

St 26. 6.
9.00–18.00

poplatek 150,-

KRAJEM A KULTUROU – SENIOR NA CESTÁCH
Olomouc – historické hlavní město Moravy, duchovní centrum naší 

země. Unikátní památky a špičková muzea jako cíl celodenního 

výletu. Akce určena přednostně seniorům. Odjezd od klubu 

Atlantik. S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Registrace účastníků na tel.: 599 52 71 10

Čt 27. 6. 
18.00

vstupné 50,-

POZVĚTE SI PENÍZE DO SVÉHO ŽIVOTA
Seance s Janou Van Coppenolle na téma materiální hojnost, myšlen-

kové návyky a hlubší hladiny vědomí. www.levitas.estranky.cz

Pá 28. 6.
18.00

vstupné 50,-

VEČER NA PŘIDANOU „Z“ DIVIDLO
Divadelní večírek ostravského souboru „Z“ Dividla

Připravujeme: 
denně 

od 3. 7. do 3. 8. 

MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ 
Největší středoevropský literární festival s účastí 64 českých, sloven-

ských, rakouských, německých a lucemburských spisovatelů. 

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

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, Ostrava 1, tel.: 596 138 821

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 e-mailem na adre-
su: pavla.mrockova@360pano.cz.

kam v centru


