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Nepůjdete na festival Colours of 

Ostrava? Nevadí. Festival v ulicích 

vám ve dnech 19. a 20. července 

přinese i tak spoustu zábavy. A to 

dokonce zcela zdarma.

Buty, Charlie Straight, David Koller & Band, 
Xindl X, zahraniční hudebníci a kapely jako 
australský zpěvák, rapper a beatboxer Dub 
FX, Kumbia Queers (Argentina, Mexiko), 
Mama Marjas (Itálie), Worldly Savages (Ka-
nada, Německo, GB, Portugalsko), 17 Hippies 
(Německo), Ashia (Polsko), desítky jamují-
cích muzikantů v ulicích, pouliční divadla, 
bubenický průvod, program pro děti, science 
show… nejen to vás čeká zdarma na Festivalu 
v ulicích, který 19. a 20. července již potřetí 
ovládne centrum Ostravy a Novou Karolinu 
v průběhu Colours.

Program proběhne na velké koncertní scé-
ně ArcelorMittal stage a taneční scéně Hi-
trádia Orion na Masarykově náměstí, další 
hudební scéna Forum stage vznikne na Nové 
Karolině a také ve vnitřních prostorách ob-
chodně zábavního centra Forum Nová Karo-
lina. Mnoho kapel také zahraje v ulicích, na 
terasách, v kavárnách či třeba v tramvajích. 
Jedním z vrcholů festivalu je průvod účinku-
jících, který vytvoří tanečníci, obří loutka či 
herci na chůdách a ozvláštní jej marimbový 
francouzský soubor The Complet Mandingo 
a další hudebníci. Průvod vychází z Masary-
kova náměstí v sobotu 20. července ve 13 ho-
din. Odměnou pak bude účastníkům průvodu 
překvapení ve Foru Nová Karolina v podobě 
tanečního fl ashmobu!

Z dalšího atraktivního programu se pak 
návštěvníci mohou těšit na pouliční divadlo 
a Nový cirkus V.O.S.A. Theatre s předsta-
vením ONI a Vanař, Long Vehicle Circus, 
vystoupení tanečních mistrů a studentů Ja-
náčkovy konzervatoře, biketrialovou exhibici 

Metan Trials Show, bubenický průvod Bum 
Bum Band XL, charitativní stan Tanec pro 
život generálního partnera Festivalu v ulicích 
ArcelorMittal Ostrava či na dětský doprovod-
ný program Hitrádia Orion (trampolína, bo-
dypainting, stolní hry a další) a Kuky Ostrava. 

V prostorách Nové Karoliny v pátek vyroste 
architektonický model ceny Jindřicha Chalu-
peckého, festivalovou novinkou bude grilová-
ní s Pecha Kucha, venkovní tělocvična Reebok 
či interaktivní program VIVA Ostrava. Lidé 
budou mít možnost zhlédnout proces praže-
ní kávy či výrobu caffe lattte, Technická uni-
verzita Vysoké školy báňské přinese science 
show Michaela Londesborougha. 

Na ulici 28. října u hotelu Imperial bude 

vybudována již oblíbená hudební ulička 
s prostorem pro jamování a můžeme se tě-
šit na velmi netradiční workshop známého 
amerického bluesmana Glenna Kaisera „Vý-
roba kytary z použitých a již nepotřebných 
materiálů“. Speciální program, interaktivní 
workshopy a festivalové menu připravili také 
studenti střední umělecké školy, Ostravské 
muzeum, Poezie v barvách, Klub Ámos, La 
Petite Conversation, Industrial Gallery či ces-
tovní kancelář Livingstone s výstavou Šangri-
-la.

Vstup na celý venkovní program bude stej-
ně jako loni zdarma, vstup do kulturních in-
stitucí za zvýhodněné vstupné. Celý program 
najdete na www.festivalvulicich.cz

Festival v ulicích přinese spoustu zábavy

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

Oddělení pro dospělé:
Do 30.7. Výstava: Puchalková Dagmar: 
Oktoberfest. Výstava fotografi í Dagmar Pu-
chalkové.
Od 1. 8. do 17. 9. Výstava: Stráníková 
Marie: Hranice přírody. Výstava fotogra-
fi í krajin z okolí Ostravy Marie Stráníkové.

Oddělení pro děti a mládež

Čokoládové prázdniny
1. 7. – 30. 8. Karlíkovy hádanky. Každý 
den nová hádanka.
4. 7. 12.00–15.00 Umpalumpské stolní 
hry. Zábavné odpoledne, hrajeme stolní hry. 
11. 7. 13.00–15.00 Přečti mi z Karlíka. 
Soutěž o nejlepšího čtenáře, čteme z knihy 
Karlík a továrna na čokoládu.
18. 7. 13.00–15.30 Malované dobrůtky. 
Výtvarná dílna, vyrábíme sladkosti  z mramo-
rovacích barev.
25. 7. 13.00–15.30 Tanec s Willy Won-
kou. Oblíbené tančení na taneční podložce.
1. 8. 12.00–17.00 Umpalumpské stolní 
hry. Zábavné odpoledne, hrajeme stolní hry. 
7. 8. 13.00–15.30 Přečti mi z Karlíka. 
Soutěž o nejlepšího čtenáře, čteme z knihy 
Karlík a továrna na čokoládu.
15. 8. 13.00–15.30 Cukrkandlové šper-
ky. Výtvarná dílna, vyrábíme šperky z fi mo 
hmoty.
21. 8. 13.00–14.30 Výlet na zvonici. Ex-
kurze do kostela a na zvonici v Ostravě Přívo-
ze. Na akci je nutné si vyzvednout přihlášku 
v knihovně.
29. 8. 13.00–15.30 Wonkův zlatý kupón. 
Oblíbené tančení na taneční podložce.

Kino Art 
Dům kultury města Ostravy, a. s.
ul. 28. října 124/2556
Moravská Ostrava
Tel: 597 489 265, www.dkmoas.cz
1.–4. 7. 17.00 a 19.30 Velký Gatsby/USA
5.–7. 7. 17.00 a 19.30 Kuře na švestkách/
Francie/Německo/Belgie
8.–11. 7. 17.00 a 19.30 Post Tenebrax Lux/
Mexiko/Francie/Nizozemsko/Německo  
12.–14. 7. 17.00 a  19.30 Mizející vlny/
Litva/Francie/Belgie
15.–19. 7. 17.00 a 19.30 Po zániku země/
USA
20.–21. 7. 18.00 Mental Power Ostrava 
2013 Ozvěny mezinárodního fi lmového fes-
tivalu – to nejlepší z letošního 7. ročníku 
festivalu krátkých hraných fi lmů s mentálně 
postiženými (ne)herci. 
22.–25. 7. 17.00 a 19.30 4 dny v máji/Ně-
mecko/Rusko/Ukrajina
26.–28. 7. 17.00 a 19.30 ID:A/Dánsko

Oskarové žně 2013!

29. 7.–1. 8. 17.00 a 19.30 Argo/USA
2.–4. 8. 17.00 a  19.30 White House 
Down/USA
5.–8. 8. 17.00 a 19.30 Láska/Francie/Ně-
mecko/Rakousko
9.–11. 8. 17.00 a  19.30 Pí a jeho život/
USA/Tchaj-wan
12.–15. 8. 17.00 a  20.00 Bídníci/Velká 
Británie
16.–18. 8. 17.00 a 19.30 Lincoln/USA
19.–22. 8. 17.00 a  20.00 Nespoutaný 
Django/USA
23.–25. 8. 17.00 a 19.30 Rebelka/USA
26.–29. 8. 17.00 a 19.30 Terapie láskou/
USA
30. 8.–1. 9. 17.00 a 19.30 Anna Kareni-
na/Velká Británie/Francie

KINA

Stejně jako loni i letos bude Festival v ulicích bavit návštěvníky zdarma.
  Foto: Robert Mročka

Pokud budete mít po letních prázdninách 
neodolatelnou touhu po divadle, můžete si 
zajít 1. září na tradiční zahájení sezony os-
travských divadel Jdeme za vámi. Oproti 
loňsku, kdy se akce konala na Masarykově 
náměstí,  tentokrát proběhne na náměstí 
Msgre Šrámka před Divadlem Jiřího Myrona. 
Slavnostně se tak zahájí prodej předplatného 
ostravských divadelních scén ABEND. Akce 
začne v 16 hodin, kdy si své představení pro 
nejmenší diváky připravilo Divadlo loutek 
Ostrava. V 18.30 začnou ukázky představení 
Národního divadla moravskoslezského, Di-
vadla Petra Bezruče a Komorní scény Aréna. 
Ve 20.45 hodin upoutá vaši pozornost Příběh 
Lohengrin – loutková skeč napsaná přímo 
pro tento večer. Ve 21 hodin pak divadel-
ní show vyvrcholí pořadem nazvaným Kdy 
jede další labuť, prosím... Jedná se o noční 
promítání na fasádu divadla – přímý přenos 
z jeviště Divadla Jiřího Myrona – výběr scén 
z opery Lohengrin. Účinkují Maida Hunde-
ling, Peter Wedd, Therese Waldner a orchestr 
opery Národního divadla moravskoslezského 
pod vedením dirigenta Roberta Jindry. Vstup 
na akci je zcela zdarma. Budou na ní prodejní 
stánky všech ostravských divadel. Jdeme za 
vámi pořádá Národní divadlo moravskoslez-
ské za podpory statutárního města Ostrava.

Divadla zahájí sezonu tradičně na náměstí

Minulý rok se akce Jdeme za vámi konala na Masarykově náměstí.  Foto: Martin Popelář

Festival Rocková Ostrava se vrací. A diváci 
se mají rozhodně na co těšit, čeká je dlouhý 
rockový  večer. Akce se koná 17. srpna od 12 
hodin v Dolní oblasti Vítkovic a vystoupí na 
ní 13 kapel v čele s německou legendou Kre-
ator, která v Ostravě naposledy vystoupila 
před 18 lety. Na festivalu zahrají ale také roc-
koví veteráni, kapela Citron ve své kompletní 

sestavě. Dále skupina Kiss Forevers z Maďar-
ska, jež je hodnocena jako nejlepší revival na 
světě.  Titanic z Brna bude na akci křtít nové 
CD. Dorazí i vynikající norský hardrocko-
vý  zpěvák Jorn. Nebude chybět ani kapela 
Doga, která v letošním roce oslaví 25 let od 
svého založení, či domácí Malignant Tumour. 
Návštěvníci si poslechnou také Silent Voices 

– fi nskou formaci, která hraje poprvé v Ost-
ravě s klávesistou Henrikem Klingbergem ze 
skupiny Sonata Arctica. Příjemným překva-
pením bude určitě vystoupení Tima Rippera 
Owensna – bývalého zpěváka skupiny Judas 
Priest, který se do ČR  vrací po roce na jediný 
koncert v Ostravě, nebo koncert kapely De-
struction.

Ostrava bude rocková, zahraje i Kreator
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Právě pro ně, ale i pro jejich dospělejší dopro-
vod připravilo ostravské Divadlo loutek po 
loňské úspěšné akci už druhé Léto s pimprla-
ty. Od 14. července do 18. srpna, vždy v neděli 
ve 14 hodin a v pondělí, úterý a středu ve 14 
a 16 hodin, mohou malí i velcí návštěvníci po 
předchozí rezervaci zavítat na alternativní 
scénu DLO a zapojit se do interaktivní výsta-
vy. 

Během ní si prohlédnou loutky ze starších 
inscenací, mohou si s nimi zahrát a na závěr 

se zúčastnit malé tvůrčí dílny, během níž si 
pod vedením zkušených lektorů sami vyro-
bí loutku z papíru. Na děti čekají například 
postavičky z ještě nedávno hraných pohádek 
Pinokio či O pejskovi a kočičce, i z archivních 
představení, jako je Kouzelný cirkus Nori. 
Každé nedělní odpoledne, 21. červencem po-
čínaje, se pak v amfi teátru DLO představí jed-
no amatérské divadlo s hranou pohádkou, na 
kterou je vstup zcela zdarma. 

Bližší informace na www.dlo-ostrava.cz

Divadlo loutek opět připravilo 

tradiční akci Léto s pimprlaty
Se svými oblíbenými pohádkovými loutkami se letos děti nemusí rozlou-

čit ani o divadelních prázdninách. Sejdou se s nimi na tradiční výstavě.

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA 

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

20. 7. 8.00 Poznávací výlet – vesnická 
památková zóna Malá Morávka. Sraz 
v 8:00 před Fiducií, nutná rezervace míst 
na tel.: 596117312. Výlet a procházka po 
jedné z vesnických památkových zón v Malé 
Morávce na Jesenicku. 

▫ ▫ ▫
Do 26. 7. Ei – Obrazy. Monogramistka Ei, 
čerstvá absolventka katedry malby na Fa-
kultě umění OU, nanáší na akrylovou pod-

malbu pastózní olejové barvy rukou, obraz 
tak získává nový rozměr, expresivní plastici-
tu. Máří Magdaléna, čerti, nová série býků. 
Angažovaná nová dekadence. Autorka žije 
a pracuje v Petrovicích u Karviné.

▫ ▫ ▫
Do 30. 7. Pavel Hečko: Reverse. Vý-
stava fotografi í. Pavel Hečko patří k výji-
mečným postavám české fotografi e. Zvláštní 
pozornost si pak zaslouží jeho tvorba z osm-
desátých let. To je svým způsobem para-
doxní vzhledem k minimu existujících textů 
a článků vážících se k autorovu dílu. 

Léto s pimprlaty mohly v DLO děti poprvé strávit v loňském roce a jejich zájem předčil 
všechna očekávání. 

NOVÁ AKROPOLISDŮM 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
2. 7. 19.00 Magie ženy. Přednáška s vi-
deoprojekcí. Duše ženy. Archetyp ženy. Láska 
Nebeská a pozemská.

30. 7. 19.00 Immanuel Kant – přednáš-
ka. Život a dílo velkého fi lozofa. Čistý a prak-
tický rozum: dva póly lidské mysli. Mravní 
zákon v člověku.

26. 8. 18.00 Rétorika jako umění vyja-
dřování. 1. přednáška kurzu „Umění komu-
nikace“. Původ a smysl rétoriky. Dobrý řeč-
ník dle klasické fi lozofi e. Kvality a nedostatky 
mluveného projevu. Workshop se cvičením.

2. 9. 18.00 Praktická rétorika. 2. před-
náška kurzu Umění komunikace. Technika 
projevu: praktické rady, cvičení. Nonverbál-
ní komunikace. Využití příkladů a humoru. 
Workshop se cvičením.

23. 7. 1 7.00 Lubomír Procházka (30. 4. 
1922 - 5. 8. 2012). Vzpomínková výstava 
obrazů emeritního sólisty opery NDM, te-
noristy a malíře. Průvodní slovo bude mít  
Marie Šťastná. Výstava bude prodejní a její 
výtěžek půjde na Centrum výcviku vodicích 
psů slepců. 

▫ ▫ ▫

20. 8. 17.00 Vladimír Heiser: Obrazy. 
Ostravský rodák, fi lmový architekt a malíř 
vystaví své abstraktní obrazy i portréty malo-
vané akrylovými barvami na deskový materi-
ál. Pan Heiser dlouho uznával ze všech barev 
jen hnědou, myslel si, že pestrost barev je ku 
škodě věci. Posledních pár let však mění ná-
zor, a jak jeho práce vypadají dnes, si můžete 
ověřit při vernisáži v Domě knihy LIBREX.

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

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

13. 7. 20.00 Jára Cimrman: Proso. Pří-
mý přenos operety v HD kvalitě a 5.1 zvuku.
U příležitosti zahájení provozu slavného ví-
deňského „Riesenradu“ byla vypsána soutěž 
o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára 
Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým 
dílem Proso. Díky své snad jediné záporné 
vlastnosti - drobnému škudlilství - nepodal 
zásilku s partiturou doporučeně, což umož-
nilo Franzi Lehárovi, Johannu Straussovi, 

Oskaru Nedbalovi a dalším členům poroty, 
aby si geniální operetní fresku doslova ro-
zebrali. Vědecký tým českých cimrmanologů 
vám dokáže, že autorem světově proslulých 
melodií z Netopýrů, Polských krví a mnoha 
dalších operet je zapomenutý Čech Cimrman. 

24. 8. 18.00 Giuseppe Verdi - Maškarní 
ples. Záznam přenosu z Metropolitní opery 
z New Yorku Snová scéna vytváří působivé 
prostředí pro dramatický příběh žárlivosti 
a pomsty.
Dirigent: Fabio Luisi. Režie: David Alden. 
Účinkují: Karita Mattila, Kathleen Kim, Ste-
phanie Blythe, Marcelo Álvarez, Dmitri Hvo-
rostovsky.

Ostrava se po roce opět zbarví barvami. Ve 
dnech 18. až 21. července se v oblasti Dolní 
Vítkovice uskuteční tradiční multižánrový 
festival Colours of Ostrava. Návštěvníci se 
mohou těšit na desítky zahraničních kapel, 
jako například na kultovní postrockové Sig-
ur Rós, The xx, Tomahawk, The Knife nebo 
třeba zpěváky Jamieho Culluma a Mikeho 
Pattona. Z české hudební scény se na pódiích 
objeví Tata Bojs, Radůza, Pražský Výběr, Jas-
ná Páka, Květy nebo třeba Wanastowi Vjecy. 

Krom hudby na návštěvníky čeká diva-
dlo: Divadlo Husa na Provázku se speciální 
verzí představení Balada pro banditu, di-
vadlo VOSTO5 a jejich Pérák, VerTeDan-

ce s živou hudbou kapely Zrní, divadlo Šport-
niki, Kabaret Zajíc v pytli, Komediomat 
Brno, divadlo Kufr, Divadlo na cucky Olo-
mouc, představení Squat v produkci PaS de 
Theatre a Multižánrového centra Cooltour - 
hudební divadlo, současný tanec, akční histo-
rické drama, kabaret, improvizace, divadelní 
sitcom, loutky i klauniáda...

Ani letos nebude na festivalu chybět scé-
na pro děti s různými worshopy, malováním 
na obličej a další. Je připraven i bohatý do-
provodný program, ubytování ve stanovém 
městečku a samozřejmě i ohromné množství 
stánků s občerstvením. Celý program najdete 
na www.colours.cz

První číslo bulletinu Krásná Ostrava se do-
čkalo slavnostního křtu 21. června. Nový kul-
turně-společenský čtvrtletník vydává okraš-
lovací spolek Za krásnou Ostravu.

Bulletin se bude věnovat především ost-
ravské kultuře, historii a aktuálním téma-
tům. V prvním čísle najdete například článek 
historika Martina Strakoše o neonech v ar-
chitektuře s přihlédnutím k Ostravě, článek 
literárního historika Martina Tomáška o po-
bytu spisovatele Viléma Mrštíka v Ostravě, 
vzpomínku umělce Jiřího Surůvky na hra-
bůveckou haldu, recenzi Martina Mikoláška 
na výstavu Eduarda Ovčáčka v Domě umění, 
fotoreportáž o výstavbě ostravské spořitelny 

od Romany Rosové, článek o problematice 
kulturní grantové politiky státu směrem k os-
travskému prostředí, shrnutí problematiky 
kolem vzniku Městské galerie v Ostravě, lite-
rární připomínku básníka Čechoslava Ostra-
vického z pera publicisty Ivana Motýla a řadu 
dalších příspěvků.

Rozsah prvního čísla je 40 stran. Bulletin 
bude vydáván vždy o slunovratu a rovno-
dennosti, tedy čtyřikrát ročně. Bulletin je 
vydáván formou samizdatu a dobrovolnicky. 
Bulletin bude k dispozici zdarma v Antikvari-
átu a klubu Fiducia, knihkupectví Academia 
a na dalších místech, která budou upřesněna.  
Více na www.krasnaostrava.cz.

Colours of Ostrava nabídne 

také letos plejádu hvězd

Ostrava má nový kulturní bulletin! 

Historicky první a jediné koncertní provedení 
Cimrmanovy operety Proso bude živě přená-
šeno na plátna kin. Přímý přenos z Obecního 
domu proběhne v sobotu 13. července od 20 
hodin. V Ostravě můžete dílo zhlédnout v di-
vadelním sále Domu kultury města Ostravy.

Původní Cimrmanova opereta zazní v po-
dání Českého národního symfonického or-
chestru pod vedením dirigenta Libora Peška. 
Jako sólisté vystoupí sopranistka Adriana 
Kohútková a tenoři Tomáš Černý a Miloň 
Čepelka. V průběhu koncertu nebude samo-
zřejmě chybět fundovaný výklad cimrmano-
logů Zdeňka Svěráka, Miloně Čepelky, Petra 
Bruknera a Roberta Bárty, kteří divákům 
prozradí nejednu perličku ze zákulisí vzniku 
tohoto zapomenutého díla. „Národní symfo-
nický orchestr nás oslovil s nápadem uspořá-
dat koncert, v němž by zazněly slavné sklad-
by vykradené jinými autory z Cimrmanovy 
ztracené operetní fresky Proso. S návrhem 

jsme samozřejmě souhlasili a po dobré zku-
šenosti s loňským živým přenosem hry ,České 
nebe’ jsme se rozhodli jít stejnou cestou,“ říká 
Zdeněk Svěrák. Režie již druhého „cimrma-
novského“ přenosu do kin se opět ujme Jan 
Svěrák. Přímý přenos slavnostního koncertu 
do českých kin je pořádán ve prospěch chari-
tativní organizace Centrum Paraple.

A o čem je představení? U příležitosti zahá-
jení provozu slavného vídeňského „Riesenra-
du" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. 
Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to roz-
máchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky 
své snad jediné záporné vlastnosti - drobné-
mu škudlilství - nepodal zásilku s partiturou 
doporučeně, což umožnilo Franzi Lehárovi, 
Johannu Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dal-
ším členům poroty, aby si geniální operetní 
fresku doslova rozebrali. Vědecký tým čes-
kých cimrmanologů dokáže, že autorem svě-
tově proslulých melodií je Cimrman.

Navštivte Cimrmanovo Proso

Ateliér pro děti a mládež při Národním diva-
dle moravskoslezském přichází s novinkou: 
v srpnu zve zdarma mládež do dvou letních 
hereckých škol s názvem Staň se hercem! 
Během třídenních workshopů se dětem bu-
dou věnovat zkušení lektoři a profesionální 
herci. Vedoucí Ateliéru Tereza Strmisková 
vysvětluje: „Jde nám o to, abychom mladým 
lidem umožnili přímý kontakt s prostředím 
a zákulisím divadla, s profesionálními her-
ci. Letní herecké školy budou především 
o hereckém řemesle a učení se hereckým 
dovednostem od zkušených profesionálů. 
Nehledáme však primárně herecké talen-
ty, jde nám o setkání účastníků mezi sebou 
a navázání vztahu – k divadlu, k sobě navzá-
jem. K účasti zveme všechny mladé lidi, kte-
ří rádi tvoří a objevují nové a nepoznané.“

Náplní workshopů budou cvičení zaměře-
ná na rozvoj fantazie a spontaneity či schop-
nosti partnersky spolupracovat, dále taneč-
ní průprava, akrobacie, žonglování nebo 
hledání pohybového a hlasového vyjádření 
konkrétní dramatické postavy. Účastníci se 

dozví mnoho zajímavého o práci s hlasem 
a hlasové hygieně při herecké profesi a na-
učí se i hlasovou rozcvičku. Chybět nebude 
improvizace, stavba dramatické situace, 
inscenování dialogu a také beseda s herci 
o náplni jejich práce či o tom, jak se tvoří 
nová inscenace. Workshopy budou probíhat 
pod vedením zkušených lektorů a pedago-
gů dramatické výchovy (Tereza Strmisková 
a Vít Piskala), režiséra Bedřicha Jansy, her-
ců a umělců Národního divadla moravsko-
slezského (např. Renáta Klemensová) a Di-
vadla loutek Ostrava (Jiří Krupica).

Dva třídenní workshopy proběhnou na 
zkušebně Divadla Antonína Dvořáka v ter-
mínech 12.–14. srpna (pro věkovou skupinu 
12-15 let) a 19.–21. srpna (pro skupinu 15–
18 let) vždy mezi 10. a 16.  hodinou s pauzou 
na oběd. Workshopy jsou pro účastníky bez-
platné. Přihlášku i další informace je možno 
získat na e-mailu atelier@vasedivadlo.cz 
či na webu http://www.ndm.cz/cz/stran-
ka/145-stan-se-hercem-letni-herecka-sko-
la-pro-mladez.html. 

Divadlo zve děti na kurz herectví
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VÝSTAVY

Dům umění
Jurečkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz
V červenci až říjnu se bude Dům umění re-
konstruovat a po celou dobu rekonstrukce 
bude uzavřen. 

Doprovodné programy
24. 8. 16.00 Minimaraton elektronické 
hudby.

Dům kultury města Ostravy
28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz
1.–31. 7. Free Tibet !? Vestibul. Výstava 
k 100. výročí smlouvy mezi Tibetem a Mon-
golskem o vzájemném uznání nezávislosti na 
Číně po rozpadu čínského císařství přiblíží 
prostřednictvím unikátních archivních foto-
grafi í z archivů tibetských exilových institucí 
historický, kulturní i politický vývoj Tibetu od 
počátku minulého století po dnešek. 

▫ ▫ ▫
1.–30. 8. Peter Graham: Partitury. Vesti-
bul. Výstavu pořádá Ostravské centrum nové 
hudby ve spolupráci s Bludným kamenem, 
o. s.

▫ ▫ ▫
15. 7. - 30. 8. Dívati se dovoleno. Galerie 
Gaudeamus. Výtvarné práce klientů Domova 
pro osoby se zdravotním postižením a uživa-
telů chráněného bydlení Fontána v Hlučíně.

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 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

Do 4. 9. Česká grafi cká tvorba. Výstava 
se stala výběrovou přehlídkou české grafi cké 
tvorby se zvláštním zřetelem na díla druhé 
poloviny dvacátého století.

▫ ▫ ▫
Do 18. 9. Paul Peterson – obrazy. Liptov-
ská 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.

Galerie Dole
Nádražní 30, Moravská Ostrava 
Do 26. 7. obrazy Ei. Monogramistka Ei, 
čerstvá absolventka katedry malby na Fakul-
tě umění OU, nanáší na akrylovou podmalbu 

pastózní olejové barvy 
rukou, obraz tak získá-
vá nový rozměr, expre-
sivní plasticitu. Máří 
Magdaléna, čerti, nová 
série býků. Angažova-
ná nová dekadence. 
Autorka žije a pracuje 
v Petrovicích u Karviné. Kurátorem výstavy 
je Vladislav Holec.

Industrial Gallery
Zahradní ulice 10, Moravská Ostrava 
Tel. 725 951 904
www.industrialgallery.cz
Do 5. 7. Eva Jašková: Audiovizuální 
krajiny. Prezentace vybrané bakalářské prá-
ce OU Fakulty umění. Eva Jašková (1990) 
přesvědčila svojí koncepcí a originálním po-

jetím velmi kvalitní bakalářské práce. Ostrav-
ská rodačka studuje pod vedením Františka 
Kowolowského v ateliéru Malba II na Fakultě 
umění Ostravské univerzity.

▫ ▫ ▫
9. 7.–2. 8. Roman Šedina: Aristocraft - 
porcelán, design. Designer dekorativního 
porcelánu a keramiky v interiéru. Zabývá se 
inovativním designem porcelánových doplň-
ků. Své zkušenosti získával při navrhování 
interiérových obkladů i sanitární keramiky. 
Spolupracoval se značkami Lasselberger ce-
ramics, Ideal standard, Thun, Český porcelán 
v limitovaných sériích. Jeho designová prá-
ce zahrňuje svícny, vázy, mísy a také drobné 
sety určené pro stolování. Geometrizující tva-
rosloví a technologická náročnost předmětů 
nese rukopis návrháře patřícího mezi špičku 
v této oblasti.

▫ ▫ ▫
6. 8.–30. 8. Milan Pitlach: Kašpar noci.

Galerie a Cafe Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel. 596 278 835
www.galeriebeseda.cz
Do 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.magna.zde.cz
21. 8. – 25. 9. Stefan Milkov – plastika, 
malba. Stefan Milkov se narodil 9. března 
1955 v Bohumíně. Studoval na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru pro-
fesora Malejovského (1976 - 1982). Kolem 
poloviny 80. let se zapojil do aktivit nově 
rodící se generace postmoderních uměl-
ců, jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny 
Tvrdohlavých v roce 1987 a Stefan Milkov 
byl jejím zakládajícím členem. Jeho přístup 
k tvorbě je postmoderní, ale je v něm skryt 
obdiv i ke klasickému modernímu sochařství 
první poloviny 20. století. Pracuje v oborech 
sochařství, grafi ka, scénografi e a design. Je 
autorem mnoha úspěšných realizací ve veřej-
ném prostoru, např. Kašna, náměstí Žatec; 
Faunův odpočinek, zámek Mikulov; Brána 
s kyvadlem a pramenem, Havířov; Sedm sta-
rozákonních sloupů, Galerie Zlatá husa, Pra-
ha; Loď bláznů, Tajná zbraň, Opilý anděl, Ná-
vštěvník, zámecký park Mikulov. Samostatně 
vystavuje od roku 1989. V roce 1994 spolu-
organizuje první výtvarné sympozium Dílna 
94 v Mikulově a je účastníkem i následujících 
ročníků.

Galerie Mlejn
Nádražní 138, Ostrava
Tel. 596 136 033, www.mlejn.com
Do 22. 7. Gražyna Zarzecka Czech – ob-
razy. Polsko, Wodislaw Śląski.

▫ ▫ ▫
25. 7. – 19. 8. Atelier BP představuje. 
Polsko, Opole.

Na výstavě najdete i Cadillac 

Elvise Presleyho

Kdo má rád krásné vozy, nesmí na výstavě chybět.  Foto: archiv

Galerie Magna vystavovala v červnu skle-
něné objekty společného projektu Jozefa 
Jankoviče a Palo Macha. Spojili se tak dva 
umělci z různých výtvarných oblastí – so-
chař Jozef Jankovič a  sklář a  malíř Palo 
Macho.  Foto: archiv

Folklor bez hranic roztančí Ostravu

Změna programu vyhrazena!

PROGRAM

Jako každý rok i letos se bude ve dnech 12. až 16 srpna konat mezinárodní festi-

val Folklor bez hranic. Účinkující folklorní soubory jsou z České republiky (Ostra-

va), Mexika, Číny, Itálie, Turecka a Slovenska. Organizátory festivalu jsou občan-

ské sdružení Folklor bez hranic Ostrava a Soubor lidových písní a tanců Hlubina.

Program:
12. 8. 
16.00 „Ať žije festival!“ vystoupení souborů – Jiráskovo náměstí
19.30 Zahajovací koncert – Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

13. 8. 
10.30  Vystoupení souborů  ve Čtyřlístku - centru pro osoby se zdravotním po-

stižením,  Sluníčku a Korýtku – domovech pro seniory
16.30  Festivalový koncert u K-TRIA – Ostrava-Jih 

14. 8. 
16.30  Festivalový koncert na Mariánském náměstí – Ostrava-Mariánské Hory.
19.00  „Folklor bez hranic v Lázních Klimkovice“ – koncert na lázeňské kolonádě

15. 8.
10.30  Vystoupení souborů ve Slunečnici – domovu pro seniory  
16.00  Krojovaný průvod – Hlavní třídou z Alšova náměstí, Ostrava-Poruba 
16.30  Festivalový koncert u kruhového objezdu, Ostrava-Poruba 

16. 8.
16.00  Průvod centrem města
17.00  Koncert dětských folklorních souborů – Slezskoostravský hrad
18.00   Závěrečný festivalový koncert – Slezskoostravský hrad

Srpen  foyer Nové radnice Ostrava – Výstava fotografi í z minulého festivalového 
ročníku. 

Originální americké veterány se zdob-
ným naleštěným chromem s obrovskými 
motory a prostornými sedadly budou k vi-
dění na Výstavišti Černá louka až do 8. září. 
Druhý ročník výstavy s názvem American 
classic cars se ponese ve stylu Elvise Pres-
leyho.

Na výstavě bude k vidění růžový Cadillac 
Elvise Presleyho a další modely vozů z jeho 
vozového parku. Najdete zde instalace auto-
mobilů na pláži, v lese nebo v americké ga-
ráži. Další novinkou letošní výstavy budou 
historické americké motocykly a pár kusů 
automobilů současné americké produkce. 
Vystavených bude 35 – 40 vozů od roku 
výroby 1940 až do roku 1980. Zastoupeny 

budou všechny velké automobilky, které 
v uvedených letech produkovaly, ale i méně 
známé nebo dnes již zaniklé automobilky. 
Součástí American classic cars bude výstava 
malých modelů aut amerických značek.   

Pro návštěvníky je připravená soutěž o tři 
hodnotné ceny. Návštěvníci výstavy Ame-
rican classic cars se mohou zapojit do hla-
sování o nejkrásnějšího veterána. Výherce 
čekají lákavé ceny - víkendový wellness po-
byt v hotelu Odra pro dvě osoby s polopenzí, 
možnost hodinové projížďky vybraným ve-
teránem po Ostravě a roční předplatné ča-
sopisu Chrom Plameny – jediného odborné-
ho časopisu v ČR zaměřeného na americká 
auta. 
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Po 1. 7.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

Čt 18. 7.
19.00

vstupné 50,-

COMBO ZBYŠKA BRZUSKY SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

Čt 25. 7.
20.00

vstupné 50,-

BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

Čt 1. 8.
19.00

vstupné 50,-

VENDY HUVAROVÁ JAZZ

Vystoupení posluchačky pěveckého oddělení Pop Academy

Po 5. 8.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU 
Komorní koncert Jarka Nohavici

Čt 8. 8.
20.00

vstupné 50,-

BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

Čt 15. 8.
19.00

vstupné 50,-

COMBO ZBYŠKA BRZUSKY SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

Čt 22. 8.
19.00

vstupné 50,-

KATEŘINA KOULÁKOVÁ  PÍSNIČKÁŘKA

Vystoupení posluchačky pěveckého oddělení Pop Academy

Čt 29. 8.
21.00

SZÁSZCZÁVÁS BAND 
Vystoupení transylvánské kapely v rámci festivalu: Ostravské dny 2013

PŘIPRAVUJEME: 

St 18. 9. Martin Chodúr zpívá jazz

Pá 20. 9.
Petr Skoumal + J. Olin Nejezchleba 
+ Norbi Kovács

St 25. 9. Monika Načeva a Justin Lavash
Milostný slabiky

Čt 26. 9. Tango – koncert legendární kapely M. Imricha 

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

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 
struktury, které jen zdánlivě nesouvisí s dnešní společenskou realitou. 
Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. 

DAVID MOJEŠČÍK  22. 8. – 4. 10. 2013

David Moješčík, žák profesora Michala Gabriela, vytváří dokonale až hyperrealisticky 
modelované nahé ženské postavy – bytosti zastavené v čase, ve stavu vytržení nebo 
meditace, často v nezvyklých jogínských pozicích. Jeho sochy oscilují mezi idealizující 
stylizací a veristickým přepisem. Práce Davida Moješčíka se uplatňují i ve veřejném 
prostoru – příkladem budiž socha „Levitace“ před nádražím v Ostravě-Svinově nebo 
pomník výsadkářům Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi v Praze-Kobylisích. Kurátorem 
výstavy je Ing. Milan Weber. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 22. srpna v 17 hodin.

1. 7.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

VELKÝ GATSBY  
The Great Gatsby (Austrálie/USA 2013, 142 min.) Nejnovější zpracování 

slavného amerického románu F. S. Fitzgeralda s Tobeym Maguirem, 

Leonardem DiCapriem a Carrey Mulligan v titulních rolích vrací na plátno 

příběh obětavé a nenaplněné lásky.

2.–3. 7.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

PÁNI MAJÍ RADŠI BLONDÝNKY 3x s Marilyn Monroe

Gentlemen Prefer Blondes (USA 1953, 91 min.) Zlomový fi lm v kariéře 

Marilyn Monroe, ve kterém ztvárnila dnes již klasický prototyp sexuální 

bohyně omotávající si srdce všech mužů. Toto vymezení ji v podobě dalších 

fi lmů provázelo téměř celý život.

4.–5. 7.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

NĚKDO TO RÁD HORKÉ 3x s Marilyn Monroe

Some Like It Hot (USA 1959, 120 min.) Komedie, která se již dávno zařadila 

do zlatého fondu fi lmové klasiky. Vedle neodolatelných výkonů Jacka 

Lemmona, Tonyho Curtise a Marilyn Monroe v hlavních rolích potěší také 

skvělá jazzová hudba Mattyho Malnecka.

6.–7. 7. 
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

SLAMĚNÝ VDOVEC 3x s Marilyn Monroe

The Seven Year Itch (USA 1955, 105 min.) Konverzační komedie Billyho Wildera 

obsahuje scénu, která se stala legendární i pro ty, kteří fi lm nikdy neviděli – 

proud vzduchu z podzemky nadzvedne Marilyn sukni až nad ramena.

8.–10. 7.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

PĚNA DNÍ 
Ĺ  Ecume des jours (Francie/Belgie 2013, 125 min.) Román Pěna dní je 

obrazem čisté lásky, který učaroval několika generacím. Filmová adaptace 

Michela Gondryho staví na režisérově typicky hravém vizuálním stylu. 

V hlavních rolích Audrey Tautou a Romain Duris.

11.–14. 7.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

PŘED PŮLNOCÍ 
Before Midnight (USA 2013, 108 min.) Manželé dostanou od přátel pobyt 

na jednu noc v luxusním hotelu na pláži. Jak tuto noc po svém dlouholetém 

vztahu stráví? Romantické chvíle narušuje neodbytná realita a jejich vztah 

projde několika zkouškami ještě dříve, než hodiny odbijí půlnoc.

15.–17. 7.
17. 7. pouze 

v 19.30
vstupné 90,-

NEŘÍZENÉ STŘELY 
Mine vaganti (Itálie 2010, 108 min.) Tommaso je nejmladším synem jedné 

kantonské početné a tradiční rodiny z jihu Itálie, která se již od 60. let zabý-

vá výrobou těstovin. Na cestě domů se rozhodne říci rodičům pravdu o své 

sexuální orientaci, tak lehké to ale zase mít nebude…

17. 7.
v 18.30

vstup zdarma

OZVĚNY FESTIVALU MENTAL POWER
Projekce reportáže, rozhovorů a oceněných fi lmů ze 7. ročníku festivalu krát-

kých hraných fi lmů, ve kterých vystupují lidé s mentálním a kombinovaným 

postižením. Krátká beseda s tvůrci a interprety ostravského fi lmu Luboš má 

problém.

18.–21. 7.
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

REVIVAL 
(Česko 2013, 116 min.) Komedie Alice Nellis přináší příběhy čtyř muzikantů 

kdysi slavné kapely Smoke, která se sice za nejasných okolností rozpadla, 

nyní však plánuje svůj návrat na pódium. Hraji: B. Polívka, M. Krobot, 

Z. Bydžovská, K. Heřmánek, V. Dyk a další.

22.–24. 7.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

STÁŽISTI
The Intership (USA 2013, 119 min.) Billy (Vince Vaughn) a Nick (Owen Wilson) 

jsou prodejci, jejichž kariéru potopil současný digitální svět. Nastupují na 

prestižní stáž do Googlu a obklopeni o polovinu mladšími a talentovanými 

lidmi musí přijít na způsob, jak využít svou zásobu vychytaných prodejních 

triků.

25.–28. 7.
17.00 a 19.30
vstupné 120,-

OSAMĚLÝ JEZDEC  
The Lone Ranger (USA 2013, 151 min.) Indiánský bojovník Tonto (Johnny 

Depp) se dělí o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily proměnu Johna 

Reida v legendu spravedlnosti – společně s diváky se vydává na divokou 

jízdu plnou velkolepých překvapení a humorných neshod, které musejí oba 

rozpačití hrdinové překonat, aby dokázali společně bok po boku bojovat 

s lidskou chamtivostí a korupcí.

5. 8. ve 20.00
vstup zdarma KAVÁRENSKÝ VEČER U KLAVÍRU KAVÁRNA

6. 8. ve 20.00
vstup zdarma

PORCELAINE PEOPLE – unplugged koncert
Komorní koncert k posezení  KAVÁRNA

7. 8. ve 20.00
vstup zdarma KAVÁRENSKÝ VEČER U KLAVÍRU KAVÁRNA

12.–14. 8.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

OSTROV 
The Islands (Švédsko/Bulharsko 2011, 95 min.) Téměř opuštěný ostrov, 

tropické teplo a několik zvláštních místních obyvatel změní chování mladé-

ho páru, na povrch vyplouvají skryté obavy a tajemství, které zpochybňují 

jejich lásku…

15.–18. 8.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

BLUE JASMINE
(USA 2013) Cate Blanchett v roli ženy, která se snaží změnit svůj životní styl 

a z New Yorku se odstěhuje do prosluněného San Francisca. Jenže útěk ze 

zaběhlého stereotypu nebude tak jednoduchý. Nový fi lm Woodyho Allena.

19.–21. 8.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

ŽIVOT TÉ DRUHÉ 
La Vie d‘une autre (Francie/Belgie 2012, 97 min.) Juliete Binoche dostává 

druhou šanci, když se jednoho dne vzbudí a nepamatuje si posledních deset 

let svého života. Může tak navázat na tu bezstarostnou dívku, kterou tehdy 

byla, a třeba se jí podaří i zachránit krachující manželství.

22.–25. 8.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

LIBERACE! 
Behind the Candelabra (USA 2013, 118 min.) Skvělý životopisný fi lm v režii 

Stevena Soderbergha o slavném pianistovi a baviči Valentinovi Liberacem 

(Michael Douglas) a jeho osobním řidiči (Matt Damon) zábavným způsobem 

sleduje vášnivý, nelehký a dramatický vztah obou mužů v době a prostředí, 

kdy bylo nemyslitelné přiznat svou sexuální orientaci.

26.–28. 8.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

ČERNÁ VDOVA 
ĹAttentat (Libanon/Francie/Katar 2012, 102 min.) Filmová adaptace mezi-

národního bestselleru alžírského spisovatele Yasmina Khadraua sugestivně 

vykresluje morální dilema arabsko-izraelského chirurga, potýkajícího se 

s obviněním jeho manželky ze sebevražedného teroristického útoku.

29. 8.–1. 9.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

BLING RING: JAKO VIPky 
(USA 2013, 90 min.) Sofi e Coppola ve svém fi lmu nahlíží do života teenage-

rek, které mají neobvyklý koníček – vyrážejí na noční tahy do bytů holly-

woodských celebrit a v kradených autech si odvážejí hory značkových 

kousků oblečení, ve kterých ohromují na párty. Jak dlouho si ale budou 

bezstarostně užívat, než spadne klec?

středa KINO SENIOR / vstupné 60 Kč

3. 7. ve 14.00 VELKÝ GATSBY (Austrálie/USA 2013, 142 min.)

10. 7. v 15.00 PÁNI MAJÍ RADŠI BLONDÝNKY (USA 1953, 91 min.)

17. 7. v 15.00 SLAMĚNÝ VDOVEC (USA 1955, 105 min.)

24. 7. v 15.00 VEDLEJŠÍ ÚČINKY (USA 2013, 106 min.)

14. 8. ve 14.30 PĚNA DNÍ (Francie/Belgie 2013, 125 min.)

21. 8. ve 14.30 STÁŽISTI (USA 2013, 119 min.)

28. 8. v 15.00 PŘED PŮLNOCÍ (USA 2013, 108 min.)

3. 7. – 2. 8. 

MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ – 14. ROČNÍK
Největší středoevropský literární festival. 

Čestný host Lucembursko, Německo, Švýcarsko a Rakousko. 

Brno / Košice / Ostrava / Wroclaw

St 3. 7. 19.00 Marianne Gruber (A) / 20.30 Ĺubomír Feldek (SK)

Čt 4. 7. 19.00 Falko Hennig (D) / 20.30 Marek Šindelka (CZ)

Pá 5. 7. 19.00 Michael Donhauser (A) / 20.30 Martin Ryšavý (CZ)

So 6. 7. 19.00 Bas Böttcher (D) / 20.30 Peter Krištúfek (SK)

Ne 7. 7. 19.00 Andreas Stichmann (D) / 20.30 Ivanka Dobrakovová (SK)

Po 8. 7. 19.00 Olaf Nägele (D) / 20.30 Marek Vadas (SK)

Út 9. 7. 19.00 Steff en Popp (D) / 20.30 Jaromír Typlt (CZ)

St 10. 7. 19.00 Bernhard Setzwein (D) / 20.30 Arnošt Goldfl am (CZ)

Čt 11. 7. 19.00 Angelika Overath (D) / 20.30 Peter Pišťanek (SK)

Pá 12. 7.
19.00 Urs Faes (CH) / 20.30 Miloš Doležal (CZ) 

na bicí a harmoniku doprovodí Vladimír Herák 

(toto čtení proběhne v pasáži Knihovny města Ostravy)

So 13. 7. 19.00 Peggy Mädler (D) / 20.30 Péter Hunčík (SK)

Ne 14. 7.  19.00 Katrin Schmidt (D) / 20.30 Karel Steigerwald (CZ)

Po 15. 7
19.00 Martin Becker (D) / 20.30 Jaroslav Rudiš (CZ) 
(toto čtení proběhne v pasáži Knihovny města Ostravy)

Út 16. 7. 19.00 Franz Hammerbacher (A) / 20.30 Ján Litvák (SK)

St 17. 7. 19.00 Tanja Dückers (D) / 20.30 Pavel Kohout (CZ)

Čt 18. 7. 19.00 Judit Zander (D) / 20.30 Eugen Brikcius (CZ)

Pá 19. 7. 19.00 Nico Helminger (LU) / 20.30 Pavel Trtílek (CZ)

So 20. 7. 19.00 Collete Mart (LU) / 20.30 Nóra Ružičková (SK)

Ne 21. 7. 19.00 Dalibor Markovič (D) / 20.30 Milan Děžinský (CZ)

Po 22. 7. 19.00 Narozeniny Pavla Kohouta (fi lmová projekce ve Staré Aréně)

Út 23. 7. 19.00 Michael Stavarič (A) / 20.30 Emil Hakl (CZ)

St 24. 7. 19.00 Verena Stössinger (CH) / 20.30 Viťo Staviarsky (SK)

Čt 25. 7. 19.00 Christoph W. Bauer (A) / 20.30 Jiří Hájíček (CZ)

Pá 26. 7. 19.00 Daniela Seel (D) / 20.30 Pavol Rankov (SK)

So 27. 7. 19.00 Irena Brežná (CH) / 20.30 Pavel Zajíček (CZ)

Ne 28. 7. 19.00 Martina Hefter (D) / 20.30 Inge Hrubaničová (SK)

Po 29. 7. 19.00 Emma Braslavsky (D) / 20.30 Jaroslav Rumpli (SK)

Út 30. 7. 19.00 Josef Haslinger (A) / 20.30 Petra Soukupová (CZ)

St 31. 7. 19.00 Robert Menasse (A) / 20.30 Petra Hůlová (CZ)

Čt 1. 8. 19.00 Roman Graf (CH) / 20.30 Lenka Lagronová (CZ)

Pá 2. 8. 19.00 Gregor Sander (D) / 20.30 Patrik Linhart (CZ)

Měsíc autorského čtení s podporou statutárního města Ostravy,

ve spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání a Knihovnou města

Ostravy pořádá nakladatelství Větrné Mlýny.

27.–30. 8.
Kuří Rynek

FILMOVÉ LÉTO – KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Užijte si nenapodobitelné kouzlo večerních fi lmových představení po 

širým nebem! Srdečně Vás zvou pořadatelé: Kinematograf bratří Čadíků, 

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace 

a Statutární město Ostrava.

Út 27. 8.
20.00

SIGNÁL
Komedie / Drama / Česko, 2011, 113 min. / Režie:Tomáš Řehořek. Poklid-

nou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, neče-

kaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). 

St 28. 8.
20.00

PROBUDÍM SE VČERA 
Komedie / Sci-Fi /Česko, 2012, 120 min. / Režie: Miloslav Šmídmajer.

Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny 

Petr, díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, 

byla jeho spolužačka Eliška.

Čt 29. 8.
20.00

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 
Komedie Česko, 2011, 105 min. / Scénář a režie: Alice Nellis. Celý příběh 

začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana Chýlková), která sice 

nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné 

přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz 

v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky 

od homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz 

od své nevyzpytatelné matky (Zuzana Kronerová). 

Pá 30. 8.
20.00

OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas Pepika Hnátka 
Komedie / Sportovní/ Česko, 2012, 102 min. Režie: Jan Prušinovský 

Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám 

název naznačuje, ve fi lmu se objeví legendami opředená postava trenéra 

s licencí – Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vysky-

toval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůr-

ci, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě. 

26.–30. 8. 

IMPROVIZAČNÍ DIVADLO – Letní škola improvizace
Určeno pro zájemce o improvizační divadlo, především pro studenty, 

pedagogy, vedoucí kroužků, a všechny další nadšence. Cílem je 

vyzkoušet si improvizační cvičení a hry. Pochopit principy improvizace.

Podrobnosti na stránkách www.klubatlantik.cz a www.improacademy.cz

Uzávěrka do 24. 7. 2013, počet míst omezen.

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


