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Zahřát si ruce pečenými kaštany, dát 
si medovinu nebo svařák a za zvu-
ku koled se brouzdat mezi stánky, 
jejichž roztodivná nabídka by inspi-
rovala snad i Ježíška. Nebo se zasnít 
u betlému se živými zvířaty či nad 
ukázkami starých řemesel, případ-
ně nasát trochu tepla u jednoho ze 
čtyř kovových košů s otevřeným oh-
něm… Tak to všechno, a ještě mno-
hem víc, můžete prožít ve dnech  
1. až 23. prosince na Masarykově ná-
městí, které vždy v čase od 10 do 19 
hodin ožije tradičními vánočními 
trhy. 

Čas Vánoc vstoupí na Masarykovo 
náměstí v neděli 1. prosince v 16.50 
hodin, kdy zde bude slavnostně roz-
svícen vánoční strom. „Ten k nám 
letos díky starostovi Pavlu Kopečko-
vi  přicestuje z obce Dolní Moravice. 
Každodenně si pak občané budou 
moci užít bohatý program proklá-
daný  koncerty známých umělců. 
Tak jako v minulých letech bude-
me na náměstí bruslit. Zveme ne-
jen obyvatele našeho obvodu, aby 
na prosincových trzích načerpali tu 
správnou atmosféru českých Vánoc. 
Věřím, že tato akce, na jejíž pořádá-
ní pravidelně uvolňujeme finanční 
prostředky našeho obvodu, bude 
mít díky novinkám ještě větší ohlas 

to musíte vidět, slyšet

Vypravte se na vánoční trhy 

Mikulášský koncert 
Hradišťanu 
Mikulášský koncert Hradišťanu 
s uměleckým vedoucím Jiřím Pav-
licou, který se uskuteční 30. listo-
padu v 19 hodin, bude jubilejním 
dvacátým koncertem této kapely 
v ostravském evangelickém kostele 
v Českobratrské ulici. Tento koncert 
pořádá Komorní scéna Aréna. Vstu-
penky zakoupíte v pokladně Komor-
ní scény Aréna nebo v Ostravském 
informačním servisu u Elektry či 
v Kulturním centru Poruba. 
                            www.divadloarena.cz.

Pocho d světýlek                                                                                                  
Rodinné a komunitní centrum Cha-
loupka, které se nachází v areálu MŠ 

Repinova, zve všechny rodiny na tra-
diční Pochod světýlek. Akce se koná 11. 
listopadu a bude zahájena v 16.30 hod. 
u pomníku v Komenského sadech. 
S sebou si vezměte jakýkoliv lampion. 
Chaloupka kromě podpory aktivního 
trávení času rodičů s dětmi nabízí kli-
entům komplexní podporu, zahrnující 
rodinné sociální poradenství. Nadále 
můžete ZDARMA využívat individuál-
ní i skupinové rodinné sociální pora-
denství a mediační služby, umožňují-
cí mimosoudní řešení složité situace 
za pomoci prostředníka, mediátora.

Putování do zákulisí 
loutkového divadla
Loutkové divadlo Ostrava připravilo 
pro nejmenší návštěvníky a jejich do-
provod pravidelné interaktivní pro-
hlídky zákulisí divadla pod názvem 
Putování s pejskem za kočičkou. Pod 
vedením mladých, leč zkušených lek-
torů projdou účastníci výpravy společ-
ně s pejskem zákulisím celého diva-
dla. Při své cestě budou děti společně 
s pejskem hledat kočičku. Ta má pro 
ně připravenou svou zážitkovou dílnu 
ve zkušebně DLO. Putování do zákuli-
sí budou uskutečňována vždy jednou 
měsíčně,  nejbližší proběhne  16. 11. 
a  pak 7. 12., vždy v 10 hodin. Počet 
účastníků jedné prohlídky je omezen 

na 25, je tedy nutné si předem rezer-
vovat místo v pokladně divadla. 

Další novinkou letošní sezony 
jsou tvořivé výtvarné dílny Naše 
vlastní loutkové divadlo pro rodiče 
s dětmi ve věku od 5 do 9 let. Pod ve-
dením zkušené lektorky a lektora si 
v této dílně účastníci mohou vyrobit 
vlastní papírové loutkové divadélko 
a loutky na špejli podle svých před-
stav a fantazie. Dílna se uskuteční 
17. listopadu od  10.30 hodin na al-
ternativní scéně Divadla loutek Os-
trava. www.dlo-ostrava.cz

Marta Roszkopfová
Díla jedné z nejvýraznějších uměl-
kyň současné české scénografie 
a kostýmu, ostravské výtvarnice 
Marty Roszkopfové, můžete spatřit 
od 7. listopadu až do 10. prosince 
v Ostravském muzeu. Svými 290  
autorskými inscenacemi si Marta 
Roszkopfová vymezuje významně 
prostor v historii české scénografie. 
Podstatná část její tvorby je svázána 
s Divadlem Petra Bezruče a režiséry 
ostravských divadelních domů, ze-
jména s Josefem Janíkem. Součástí 
programu výstavy je vydání katalo-
gu, vůbec první publikace mapující 
dílo této přední české divadelní vý-
tvarnice.  

Na přehlídce ostravských čino-
herních divadel OST-RA-VAR, je-
jíž sedmnáctý ročník se odehraje 
ve dnech 27. listopadu až 1. pro-
since, se svými inscenacemi před-
staví činohra Národního divadla 
moravskoslezského, Komorní scé-
na Aréna, Divadlo Petra Bezruče 

a Divadlo loutek Ostrava. Festival 
je určen výhradně divadelním pe-
dagogům, kritikům a teoretikům, 
kulturním redaktorům, praktic-
kým divadelníkům a studentům 
vysokých divadelních škol. Smys-
lem je účastníkům v několika 
dnech nabídnout reprezentativní 
průřez tvorbou ostravských pro-
fesionálních divadel za poslední 
rok. Loňského pětidenního festi-
valového maratonu OST-RA-VAR 
se zúčastnilo přes dvě stě divadel-
ních odborníků a příznivců diva-
dla.

Kompletní program  
vánočních trhů přineseme  
v prosincovém vydání. 

Zdroj:  
www.ndm.cz

AKce mĚSÍce

OST-RA-VAR 
2013

KuLturnÍ PŘeHLeD nA LiStoPAD 2013� www.moap.cz
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i s obchodním domem Laso. Napří-
klad 1. prosince v 16.30 hodin navo-
dí slavnostní atmosféru studenti Pop 
Academy, jejichž vystoupení bude 
pokračovat i po rozsvícení vánoční-
ho stromu. V 18 hodin pak slavnostní 
večer vyvrcholí hodinovým vystou-
pením Marka Ztraceného. Soutěžní 
zdobení stromků, na které budou  
ozdoby věšet děti z mateřských škol 
obvodu, je naplánováno na 2. pro-
since, kdy mimo jiné v 17.30 hodin 
vystoupí folklorní soubor Iršava. 
Různorodý program je naplánován 
na každý den, podstatné však je, 
že 5. prosince dorazí na Masaryko-
vo náměstí i Mikuláš! Ve stejný den 
pak v 18 hodin zejména mladé di-
vačky potěší koncert Adama Mišíka, 
o němž se hovoří jako o českém Jus-
tinu Bieberovi. A tak bychom mohli 
pokračovat dál. Děti i dospělí se mo-
hou těšit také na okružní jízdy vánoč-
ně vyzdobeným vláčkem a spous-
tu dalších programových lahůdek. 
A možná přijde i velbloud… 

(gl)

než v letech minulých,“ informoval 
místostarosta Dalibor Mouka. 

Program vánočních trhů už 

dlouho před jejich začátkem při-
pravuje příspěvková organizace 
Centrum kultury a vzdělávání Mo-

ravská Ostrava a Přívoz. Tentokrát 
v úzké spolupráci s provozovatelem 
kluziště, společností Sareza, a nově 

V pátek 29. listopadu se na festivalu 
představí Pěna dní, inscenace Divadla 
Petra Bezruče.       Foto:  tomáš ruta

I letos si můžete přímo na Masarykově náměstí zabruslit.
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www.minikino.cz 

Minikino  
s maxinabídkou

FILM

Bieblova 3, Mor. Ostrava a Přívoz
Po – Čt: 10.30 – 18.00 hodin
Pá: 9 – 13.30 hodin

Do 6. listopadu jsou v Minikině 
v Kostelní ulici v rámci 22. roční-
ku přehlídky Francouzský podzim 
denně promítány filmy francouz-
ské provenience. Jde však o jednu 
z mnoha možností, které tento 
útulný filmový stánek v centru Os-
travy nabízí…

Každou středu se zde v Kině se-
nior hrají od 15 hodin, není-li uve-
deno jinak, filmy pro seniory od 60 
let a pro invalidní důchodce. 

Minikino nabízí také promítání 
filmů pro mateřské a základní školy. 
Zatímco mateřinky se mohou těšit 
na pásmo animovaných a loutko-
vých pohádek s oblíbenými hrdiny, 
pro žáky prvních až pátých tříd jsou 
připraveny například filmy předsta-
vující filmové verze dětské literatu-
ry. Druhý stupeň základních škol 
a první a druhé ročníky středních 
škol mohou oslovit filmy čerpající 
ze světové literatury, dějepisu, ob-
čanské nauky a zeměpisu i filmy, 
které zrcadlí závažná společenská 
témata. Nabídka pro střední ško-
ly představuje film mimo jiné jako 
doplněk maturitních předmětů.

„Barva a světlo jsou nejproměn-
livějšími přírodními fenomény 
a příroda, jako dokonalé boží dílo, 
je pro mne východiskem a zároveň 
absolutním měřítkem mé tvorby,“ 
říká Václav Malina, rodák z Plzně, 
jehož obrazy můžete vidět v Ga-
lerii Magna až do 18. prosince. 
Umělec se ve své tvorbě se zabývá 
především malbou, ale i grafikou, 
trojrozměrnými objekty a instala-
cemi. Na plzeňské výtvarné scéně 
zaujímá důležitou roli i jako výtvar-
ný pedagog, publicista a kurátor. 
Dlouhodobě působil jako učitel 

www.ndm.cz

Wagner Ostrava 
2013 

DIVADLO

Ostravské subjekty Národní di-
vadlo moravskoslezské, Janáčkův 
máj, Janáčkova filharmonie a An-
tikvariát a klub Fiducia společně 
připravily výjimečný wagnerovský 
program, který v průběhu celého 
roku směřuje pozornost diváků 
a posluchačů ke 200. výročí naro-
zení jednoho ze zásadních sklada-
telů 19. století – Richarda Wagnera. 

Jedním z unikátních projektů je 
výběr nejslavnějších scén z oper 
Tannhäuser, Bludný Holanďan, 
Tristan a Isolda, Parsifal a Mistři 
pěvci norimberští, který se v ga-
lapředstavení Wagner Gala před-
staví 15. listopadu v aule Gong.  
Fragmenty z Wagnerových oper 
zde zazní v podání Evy Urbanové 
(soprán), Tomasze Konieczného 
(basbaryton), Českého filharmo-
nického sboru Brno a Janáčkovy 
filharmonie Ostrava pod vedením 
Roberta Jindry. Na letošní wagne-
rovský rok naváže rok 2014 coby 
Rok české hudby, na který v před-
stihu už letos na podzim reaguje 
baletní soubor uvedením stěžejní 
baletní inscenace sezony s názvem 
Návraty domů. Během jednoho 

Ekofilm ozdobený Ekopoutí
Zlatým hřebem 39. ročníku mezinárodního filmového 

festivalu Ekofilm byla bezesporu Ekopouť, která v sobotu  
5. října rozhýbala Masarykovo náměstí. Kdo chtěl, obdi-
voval sličné mažoretky, kdo měl zájem, absolvoval okružní 
cyklojízdu centrem. Jiný si vyzkoušel zručnost při výrobě 
ptačí budky, další sledoval domácí chemické experimenty 
nebo názorné předvedení principu spalovacích zařízení. 
Děti se bavily u stánků Hrajeme si s odpady, Les nebo Puto-
vání s kapkou vody a všichni poslouchali všudypřítomnou 

hudební produkci, o kterou se postaraly například Abba 
Stars Revival nebo bubenická show Campana Batucada. 
Ekopouť prostě měla opravdu co nabídnout už díky tomu, 
že do jejího programu se zapojilo celkem dvacet devět orga-
nizací. Co nabídnout měl i Ekofilm 2013, festival dokumen-
tů o životním prostředí a přírodním a kulturním dědictví. 
Ten probíhal ve třech městech a na čtrnácti festivalových 
stanovištích, kam v průběhu čtyř dnů zavítalo bezmála je-
denáct tisíc návštěvníků.

DůM kuLTury PřeDnášky A VÝSTAVy

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

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz patřil k těm, kteří Ekofilm 2013 podpořili.                                       Foto:  Press MFF ekOFILM 2013

Minikino v říjnu představilo i vítěznou 

kolekci Ekofilmu 2013.        

Foto:  Press MFF ekOFILM 2013

na ZUŠ v Plzni, v 90. letech rovněž 
na SSPUŠ Zámeček tamtéž. V letech 
2001 – 2012 zastával funkci ředite-
le Galerie města Plzně, kterou de 
facto založil na základech dřívější 
instituce, a která za jeho vedení zís-
kala renomé galerie respektované 
v celorepublikovém kontextu. Pů-
sobil zde i jako kurátor dlouhé řady 
výstav, vydavatel katalogů a knižní 
literárně-výtvarné edice Imago et 
verbum. Václav Malina chce pro-
střednictvím svých děl, stejně jako 
impresionisté, zadržet a vyvolat 
prchavé nálady a vjemy, smyslové 
vzpomínky, chutě a vůně... 

Čtvrtky jsou věnovány Filmové-
mu klubu, kde každé projekci před-
chází lektorský úvod. V listopadu se 
zde bude promítat například Roz-
bitý svět (7. listopadu) a film Všich-
ni dobří rodáci (21. listopadu).

Divácký zážitek mohou znáso-
bit i produkty zdejší kavárny. Tak 
jako si jinde berete do kinosálu 
popcorn, tady vás do světa filmu 
doprovodí nápoje s nápaditými fil-
movými názvy. Zvolit můžete dej-
me tomu nealkoholické míchané 
nápoje s lákavými jmény Hermio-
na Grangerová, Saxana nebo Ces-
ta do pravěku. A člověk by se tak 
trochu divil, kdyby v míchaných 
nápojích s názvy Koktejl Jiřího Bar-
tošky nebo Michael Douglas chyběl 
alkohol. Nechybí!                             (gl)

večera tak diváci budou mít mož-
nost zhlédnout choreografie Jiřího 
Kyliána a Nataši Novotné na hud-
bu Leoše Janáčka (Po zarostlém 
chodníčku) a Bohuslava Martinů 
(Škrtič). Na mimořádném galakon-
certu k Roku české hudby 2014 pak 
zazní známá, ale i neprávem opo-
míjená díla velikánů české opery 
v podání předních ostravských 
sólistů i mimořádných hostů, a to 
pod názvem To nejlepší z české 
opery. První ročník baletního gala-
koncertu pořádaný ve spolupráci 
s baletem Národního divadla Brno 
a projektem Ruská kultura v ČR 
2014 uvidí diváci pod názvem Ba-
let gala.                                        (red)

Když se atmosféra Gongu protne 
s charismatem Wagnerovy hudby, 
mohou návštěvníci očekávat nevšední 
hudební zážitek.        Foto: Jiří Zerzoň

Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava, 
tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz

kino Art 
1. – 3. 11. v 17 a 19.30 hodin  Příběh kmotra 
(nevhodný pro mládež do 12 let)
4. – 6. 11. v 17 a 19.30 hodin Diana
7. 11. v 15 hodin pro seniory Lidský rozměr, v 17 a 19.30 hodin 
klub náročného diváka  
8. – 10. 11. v 17 a 19.30 hodin Omar
11. – 13. 11. v 17 a 19.30 hodin Bella Mia
14. 11. v 15 hodin pro seniory Tohle není kalifornie 
(nevhodný pro mládež do 12 let), v 17 a 19.30 hodin  
klub náročného diváka  
15. – 17. 11. v 17 a 19.30 hodin kameňák 4
18. – 20. 11. v 17 a 19.30 hodin Jako nikdy
21. 11. v 15 hodin pro seniory Dk, v 17 a 19.30 hodin 
klub náročného diváka  
23. 11. v 17 hodin Současný korejský film, beseda v rámci 
Česko-korejských dnů v Ostravě, zdarma
22. – 24. 11. v 17 a 19.30 hodin (23. 11. pouze v 19.30 hodin) 
Žena v kleci (nevhodný pro mládež do 15 let)
25. – 27. 11 v 17 a 19.30 hodin Donšajni
28. 11. v 15 hodin pro seniory Futurologický kongres, 
v 17 a 19.30 hodin klub náročného diváka  
29. 11. – 1. 12. v 17 a 19.30 hodin Lásky čas
Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte slevy 
na všechny klubové filmy! Vstupné 60 Kč. Platí pro diváky od 60 let.

koncerty a divadelní představení v DkMO 
3. 11. v 15 hodin pohádkový muzikál O růžence, Divadlo Kapsa 
4. 11. v 19 hodin Geraldine Aron  Můj báječný rozvod, laskavý 
příběh ženy středních let, kterou právě opustil manžel 
5. 11. v 19 hodin Jakub Vágner diashow Sladkovodní giganti 
8. 11. v 19 hodin Karel Šíp Všechnopartička
9. 11. v 18.45 hodin  G. Puccini Tosca
12. 11. v 19 hodin Petr kolář, koncert
13. 11. v 19 hodin Willy Russell Shirley Valentine. 
Ve skvěle napsaném monodramatu exceluje Simona Stašová 
15. 11. v 19 hodin Petr Spálený & Apollo Band, koncert
17. 11. v 16.45 hodin korzár, záznam přenosu baletního 
představení z Bolšoj baletu Moskva
18. 11. v 19 hodin karel Plíhal, koncert
21. 11. v 19 hodin Patrik Hartl Soukromý skandál, 
Studio DVA, Praha 
22. 11. v 19 hodin Slavnostní zahajovací koncert Česko-
- korejských dnů v Ostravě 2013
22. 11. v 19 hodin kristína – Horehronie tour 2013, koncert
23. 11. v 19 hodin Slavnostní ukončení Česko-korejských 
dnů, vstup zdarma 
26. 11. v 19 hodin Petr Jarchovský, Jan Hřebejk  
Musíme si pomáhat (1. hra DP 13/14, skupina A)
27. 11. v 19 hodin Petrohrad – cestovatelská diashow 
Martina Loewa
28. 11. v 19 hodin rob Becker Caveman (Jeskynní muž)

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Poděbradova 1291/12, 702 00  Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566
Z důvodu rekonstrukce se doprovodné programy konají 
v 1. patře Domu umění a v přednáškovém sále hudební-
ho oddělení Knihovny města Ostravy (ulice  28. října 2 ,  
u mostu Miloše Sýkory, 3. patro).

Úterý 5. 11. od 19 hodin – Zbygniew karkowski, 
koncert, industrial & noise music (Dům umění)
Středa 6. 11. od 19 hodin – noční pták, hudba, která si hraje 
- koncert (Dům umění)
Středa 13. 11. od 16.30 hodin – erotika ve středověku,  
přednáška Marka Zágory (Knihovna města Ostravy)
Pátek 15. 11. od 19 hodin – Asuna & Gurun Gurun
koncert, experimental & post-pop elektronick
Úterý 19. 11. od 16.30 hodin – Joža a Franta Úprkovi:  
když se paleta snoubí se sochařským dlátem,
přednáška Gabriely Pelikánové (Knihovna města Ostravy)
Úterý 19. 11. od 19 hodin – rafal Mazur & keir neuringer, 
koncert, experimantal jazz & volné improvizace (Dům 
umění)
Čtvrtek 21. 11 od 19 hodin – MCH TrIO,  
koncert (Dům umění)
Úterý 26. 11. od 16.30 hodin – SZ raduň a zámecký areál,  
přednáška Evy Kolářové, kastelánky SZ Raduň (Knihovna 
města Ostravy)
Pátek 29. 11. od 19 hodin – Beat Diary by Julian Sartorius,  
koncert (Dům umění)

Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava
web: www.ostrmuz.cz
Výstavy: 
7. 11.– 10. 12. Marta roszkopfová 2013, scénografie. 
Umělecký profil jedné z nejvýraznějších umělkyň sou-
časné české scénografie a kostýmů.
Galerie Lauby:  
9. 10. – 1. 12. Jan Stolín – Instalace
Program pro seniory: 
Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin.
7. 11.  Zvyky a obyčeje, tradiční pokrmy. Vede etnografka 
Markéta Palowská. 
14. 11. Hudební kultura v Ostravě 20. století. Vede histo-
rička Lenka Černíková.
21. 11. Vývoj odívání v českých zemích od pravěku 
do současnoti. Vede historička Kateřina Barcuchová.
28. 11. Muzeum – vetešnictví, nebo skládka? Vede histo-
rička Kateřina Barcuchová.

Výstavy v DkMO
1. – 30. 11. Jak to umím já,  
výstava prací žáků Waldorfské základní školy v Ostravě.
21. – 30. 11.  Ozvěny k-POP Contestu, 
fotografie mapující letošní pražskou soutěž. Výstava se koná 
v rámci Česko-korejských dnů v Ostravě.
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Janáčkova filharmonie Ostrava: 
Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let 

Komorní scéna Aréna
sezona 2013/2014 

Období festivalů
Divadelní soubor Komorní scény Aréna se 23. října 
prezentoval na desátém ročníku festivalu velkých 
malých divadel s názvem Čekání na Václava v Klicperově 
divadle v Hradci Králové.  „Představili jsme se zde s naší 
poslední premiérou minulé sezony, kterou je hra Ruská 
zavařenina současné ruské autorky Ludmily Ulické. 
Vynikající inscenace, kterou režíroval známý režisér Ivan 
Rajmont, je pro mě srdeční záležitostí,“ přiznává Renáta 
Huserová, ředitelka Komorní scény Aréna. „Naši diváci 
vědí, že často inscenujeme díla ruské klasiky. Zavařenina 
je současná hra, která mapuje osudy potomků 
Čechovova Višňového sadu, kteří žijí na stejném místě 
jako jejich prarodiče. Jde opět o přelomovou situaci 
ruských dějin, ovšem s tím rozdílem, že jednotlivé aktéry 
od sebe dělí uplynulých sto let.“
S představením Ruská zavařenina soubor vystoupí také 
na Festivalu divadel Moravy a Slezska, který se v Českém 
Těšíně koná ve dnech 5. až 9. listopadu. „Rádi bychom 
zde zopakovali úspěch z loňského roku, kdy inscenace 
Tomáše Vůjtka S nadějí i bez ní, kterou režíroval náš 
umělecký šéf Ivan Krejčí, získala hlavní cenu tohoto 
festivalu,“ pokračuje Renáta Huserová a na otázku, 
jaké představení by divákům doporučila, odpovídá 
upozorněním na zatím poslední premiéru Komorní 
scény Aréna. „Jde o obnovenou premiéru hry Emila 
Artura Longena Dezertér z Volšan v režii Ivana Krejčího. 
Je to takové odlehčení našeho repertoáru, velice vtipná 
groteska o známém opilci, který vypadal, že umřel, 
ale vše bylo nakonec jinak… Je to jedna z vděčných 
inscenací, při nichž se diváci uvolní, zasmějí se.“ 
O tom, že se diváci rádi baví, svědčí i stá repríza Penzionu 
pro svobodné pány, která se odehraje 22. listopadu. „Tato 
hra, jejímž autorem je Sean O´Casey a kterou upravil Jiří 
Krejčík, u nás měla v režii Ivana Krejčího premiéru v roce 
2008. Tenkrát se k nám na zkoušky přijel dvakrát podívat 
i samotný pan Krejčík, jemuž v té době bylo úctyhodných 
devadesát let,“ uzavírá Renáta Huserová povídání 
o aktuálním dění v Komorní scéně Aréna.                         (gl)

POzvánKA dO divAdlA

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava 
tel. č.: 596 117 676, www.librex.cz/dumknihy

Dům knihy Librex změnil majitele a od října 2013 se 
přejmenoval na Dům knihy KNIHCENTRUM.cz

4. 11. v 17.00 hodin Petr Jančík a kol.:  
Atlas ostravského ovzduší
Křest knihy. Kmotr Leopold Sulovský. Hudební program 
skupina Echo Message.
5. 11. v 17.00 hodin Roman vehovský:  
Cestou osudu a náhody 
Vyprávění cestovatele.
6. 11. v 17.00 hodin nela Rywiková: dům číslo 6 
Beseda s ostravskou spisovatelkou.
11. 11. v 17.00 hodin Josef Formánek: Syn větru a Prsatý muž 
Beseda se známým cestovatelem.
12. 11. v 17.00 hodin Robert Rohál: Kráska a zvíře
Vernisáž fotografií v Galerii Domu knihy.
13. 11. v 17.00 hodin iva Pekárková: levhartice 
Beseda a autogramiáda.
14. 11. v 17.00 hodin Jitka zelenková a Michael 
Prostějovský 
Beseda s účinkujícími v muzikálu Fantom Londýna.
19. 11. v 17.00 hodin Gevorg Avetisyan:  
Marlenka aneb životní pouť se zázraky
Křest knihy, kmotrem Felix Slováček. 
20. 11. v 17.00 hodin Polský stůl/Stolik polski 
Jana Raclavská představuje básníka Jana Kubisze.
21. 11 v 17.00 hodin Pavel Kosatík: Tigrid, poprvé 
Beseda a autogramiáda.
25. 11. v 17.00 hodin Petra lamschová, Petr Havlíček: 
naučte se správně jíst
Beseda a autogramiáda.
27. 11. v 17.00 hodin Bohuslav Martinů: Mirandolina 
Beseda s protagonisty NDM.
29. 11. v 17.00 hodin Jana Richterová: zahrada 
Křest novinky, kmotrou Zuzana Lapčíková a Miroslav Rataj.

Aktuální informace na www.knihcentrum-ostrava.cz

dŮM KniHY KniHCEnTRUM.cz  

KniHOvnA MěSTA OSTRAvY

Přírodní podmínky Moravské 
Ostravy tvoří ruderální vegetace 
na opuštěných místech, kolejištích 
a skládkách. Neznamená to však, že se 
neobjevují vzácné druhy. Zajímavým 
útvarem je odval koksovny Vítězný 
únor mezi železniční tratí a řekou Os-
travicí. Odval ve tvaru komolého ku-
žele byl založen v roce 1926 a skládka 
ukončena v roce 1988. Pak proběhla 
rekultivace a zalesnění severovýchod-
ní části odvalu. Mezi běžnou rude-
rální vegetací se vyskytují i poměrně 
vzácné druhy rostlin, jako například 
vrbovka rozmarýnolistá, jestřábník 
Bauhinův i orchidej kruštík širolistý.

Centrum Ostravy je bohaté na ve-

řejnou zeleň. Některé stromy byly 
vyhlášeny památnými stromy. Nyní 
je na  území Ostravy jednačtyřicet 
památných stromů, z toho na katas-
tru Moravské Ostravy roste buk lesní 
v ulici 30. dubna, v Komenského sa-
dech dub letní a tři mohutné platany 
javorolisté na ulicích Blahoslavova, 
Vojanova a Poděbradova. Zajímavé 
jsou také výsadby jinanu dvoulaloč-
ného. Nepatří zatím mezi památné 
stromy, nicméně jsou velmi atrak-
tivní tvarem listů i historií. Jinany 
se na severní polokouli vyskytovaly 
již v karbonu a přetrvaly až do sou-
časnosti na nevelkém území jihový-
chodní Číny. V Japonsku a Koreji jsou 

odedávna pěstovány nejčastěji při 
chrámech. Do Evropy byla semena 
dovezena v roce 1730, v Čechách je 
doložena první výsadba v roce 1809. 
Procházíme-li centrem města, na-
jdeme jinan dvoulaločný ve Dvořá-
kově a Tyršově ulici a v blízkosti vily 
Terezy na Černé louce. Mezi vzácnější 
dřeviny patří dále ořešák černý, který 
tvoří starší alej v ulici Presově, nebo 
jerlín japonský v ulici Nádražní před 
Komerční bankou. V současnosti je 
jerlín japonský použit nově ve výsad-
bě před radnicí na Prokešově náměstí 
i na Masarykově náměstí.

zdenka Rozbrojová,  
botanička Ostravského muzea

z HiSTORiE MORAvSKÉ OSTRAvY A PŘÍvOzU

nádražní 30, 702 00 Ostrava 
E-mail: info@antikfiducia.com 
tel. č.: 596 117 312 
Po – Pá: 10 – 18 hod. 
4. 11. v 18 hodin vernisáž výstavy Jiřího Šiguta, malby
5. 11. v 16 hodin přednáška Petra Petružely s názvem Československo 1918 – 
aspekty vzniku a stabilizace státu
5. 11. v 18 hodin vernisáž výstavy lenky Klodové, deskové hry
6. 11. v 18 hodin přednáška Jana Haubelta o umělecké aktivitě Skupiny Ládví 
8. 11. v 18 hodin koncert Milli Janatkové a Matouše vlčinského a autorské čtení 
Radovana Jursy 
11. 11. v 16 hodin léčba dějin
Projekce nejen pro seniory, symbolicky v Den válečných veteránů
11. – 13. 11. vždy od 18 hodin filmové projekce 
Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava
19. 11. v 18 hodin Pohyblivý svátek, tentokrát na téma literatura
Prezentace mladých literátů, večerem provází literární historik Martin Tomášek
21. 11. v 18 hodin debata Kde domov můj aneb Proč právě Ostrava? 
Ve spolupráci s centrem umění DOX Praha
24. 11. v 10 hodin dětský ateliér s výtvarnicí Marcelou Lysáčkovou 
26. 11. ve 14 hodin schůzka okrašlovacího spolku za krásnou Ostravu  
s veřejností. Ve spolupráci s centrem umění DO
26. 11. v 18 hodin Poetické atentáty: S. K. neumann

AnTiKvARiáT A KlUB FidUCiA 

Příroda našeho obvodu a její historie II

Pobočka Přívoz
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104 

Oddělení pro dospělé:
Od 1. 11. do 29. 11.: Krajiny, 
výstava obrazů  Aleny Mixové

Oddělení pro děti a mládež:
7. 11. od 13.00 do 15.30 hodin: Tělo v pohybu, 
soutěžíme v tanci na taneční podložce. 
14. 11. od 13.00 do 15.30 hodin: Makový Mikuláš, 
tvůrčí dílna. Vyrábíme Mikuláše, čerta a anděla z přírod-
ních materiálů.
21. 11. od 14.00 do 15.00 hodin: Staň se módním 
návrhářem, 
zábavné odpoledne. Hrajeme si na módní návrháře a na-
vrhujeme a tvoříme oblečení. Akce je finančně podporo-
vána ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. 
27. 11. od 14.00 do 15.00 hodin: vidím, očima pejska, 
beseda s panem Holbou a jeho vodicím psem.
Od 1. do 29. 11. Co je to?
Soutěž, v rámci níž každý den naleznete na nástěnce jed-
nu hádanku. Ze správných odpovědí vždy jednou týdně 
vylosujeme výherce.                                                www.kmo.cz

Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 
let, hlásá hrdě do světa Janáčkova fil-
harmonie Ostrava. Ano, tato distingo-
vaná dáma oslaví v lednu 2014 neu-
věřitelné 60. narozeniny. A nejenže se 
nechystá do starého železa, naopak 
připravuje se na vstup do jubilejní 
sezony se zcela novým, mladistvým 
vzhledem. 

Janáčkova filharmonie Ostrava se 
na oslavy, které budou spíše sym-
bolické, patřičně připravuje. Předně 
se posluchači mohou těšit na svěží 
a nápaditou dramaturgii. V souvis-
losti s Rokem české hudby 2014 se 
v programech jednotlivých koncertů 
objeví autoři Klega, Báchorek, Kubín 
a další, jejichž díla v Ostravě celá léta 
nezazněla.  

Změn dozná také spektrum kon-
certních cyklů. Úplnou novinkou je 
pak nedělní Rodinný cyklus, v němž 

chce Janáčkova filharmonie upřít 
svou pozornost na nejmenší po-
sluchače. Janáčkova filharmonie se 
chystá i častěji opouštět „domácí“ 
sál v Domě kultury města Ostravy. Je-
den z cyklů, který představí zajímavé 
projekty s vynikajícími interprety, se 
bude odehrávat v multifunkční aule 
Gong v Dolní oblasti Vítkovic.

Pozvánku k vystoupení s ostrav-
ským orchestrem v jeho 60. sezoně 
přijaly také mnohé ze současných 
zahraničních hvězd, například Ki-
rill Gerstein nebo Shirley Brill.  Ale 
i za dirigentským pultem se vystří-
dá celá řada mistrů svého oboru 
(Ilyich Rivas, Heiko Mathias Förster, 
Aleksandar Marković, Leo McFall 
a další). Mezi nimi se bude v průběhu 
času pečlivě vybírat budoucí šéfdiri-
gent, což je jednou z priorit následu-
jící sezony.                                      – kniž –

Jinan dvoulaločný jako součást akvarelů Otakara Kyliána ze sbírky Ostravského muzea.

S Janáčkovou filharmonií vystupují mnozí věhlasní umělci. Jedním z nich je i Pavel Šporcl.

Ruská zavařenina současné ruské autorky Ludmily Ulické. Režie 
Ivan Rajmont.                                                 Foto:  Roman Polášek 
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Pá 1. 11.
20.00

vstupné 200,-

JIŘÍ STIVÍN A RADIM ZENKL
Jazzový koncert mistra s flétnou a skvěléhomandolinisty

So 2. 11.
19.00

vstupné 100,-

THE SPIRIT OF BELLYDANCE II.
Ostravské tanečnice Astiza a Shahnaz Vás srdečně zvou na již druhý
orientální večírek plný překrásného tance, třpytivých kostýmů
a okouzlujících tanečnic.

Ne 3. 11.
20.00

vstupné 300,-

LENKA DUSILOVÁ A BAROMANTIKA
Lenka Dusilová – zpěv, kytara, Beata Hlavenková – klávesy, zpěv, Viliam
Béreš – klávesy, samply, vokály, Patrick Karpentski – elektrická a basová
kytara, Martin Novák – bicí, samply.

Po 4. 11.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

5. 11. a 6. 11.
20.00

vstupné 350,-

VLADIMÍRMIŠÍK ETC…
Koncert

Čt 7. 11.
17.00

JAZZ TALENT
Přehlídka žáků ZUŠ Ostrava –Mar. Hory

Pá 8. 11.
20.00

vstupné 100,-

F-DUR JAZZBAND JAZZROCK, FUNKY

Zlínská kapela hrající jazzrock a funky ve vlastním aranžmá

Út 12. 11.
20.00

vstupné 100,-

ELIS – KŘEST CD „SHUBIDU“
Mladá talentovaná zpěvačka a skladatelka EliškaMrázová pokřtí své první
CD „Shubidu“ se svými hosty Fernandem Saundersem, Markétou Kon-
vičkovou a dalšími. Ondřej Černý – kytara, Jakub Krajíček – basa, Klára
Zbožínková – housle, Zbigniew Kaleta –saxofon, Jiří Zabystrzan – klávesy,
Dalibor Mráz – bicí.

Čt 14. 11.
20.00

vstupné 100,-

ŽAMBOŠI
Koncert vsetínské kapely

Pá 15. 11.
19.00

vstupné 100,-

COMBO ZBYŠKA BRZUSKY SWING& EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

Ne 17. 11.
19.00

vstupné 350,-

TOMÁŠ KLUS
Koncert

Po 18. 11.
20.00

vstupné 300,-

GAVIN HARRISON & 05RIC BAND
Koncert britské kapely pod vedením bubeníka a člena kapel Porcupine
Tree a King Crimson. Koncert je pořádán za finanční podpory Statutárního
města Ostravy. FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHT

Út 19. 11.
20.00

vstupné 200,-

JIŘÍ SCHMITZER
Koncert – recitál velmi osobitého písničkáře a herce

St 20. 11.
20.00

vstupné 100,-

JAMES HARRIES
Koncert britského kytaristy a zpěváka

Čt 21. 11.
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.

Pá 22. 11.
20.00

vstupné 250,-

LACO DECZI & CELULA NEWYORK
Koncert legendárního trumpetisty se svým bandem

Ne 24. 11.
17.00

vstupné 100,-

EDITH AMARLENE – recitál z představení
Vystoupí sólisté operety amuzikálu Národního divadlaMoravskoslezského

Po 25. 11.
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, MilanMichna, Zbyněk Terner

Út 26. 11.
18.00

JABLKOŇ&HOSTÉ BENEFIČNÍ KONCERT PRO RANOU PÉČI

Zahrají: Jablkoň, Jitka Andrášková, Patrik Kee, Radek Pastrňák, poslucha-
či Lidové konzervatoře aMúzické školy Ostrava. Večerem provází Roman
Pastorek. Koncert pro veřejnost pořádá Středisko rané péče SPRP Ostrava
při příležitosti Týdne rané péče. Koncert je pořádán za finanční podpory
Statutárníhoměsta Ostravy aMoravskoslezského kraje.

St 27. 11.
20.00

vstupné 120,-

PRVNÍ OSTRAVSKÝ KABARET HOGOUND FOGO
IV. díl-retro sci-fi kabaret
Uvidíte sérií skečů, písní a výstupů zajímavých hostů z historie našeho
rázovitého velko-maloměsta, a to vše ve stylu „retro kabaretu“.
Pořadem bude provázet dvojice konferenciérů „Hogo und Fogo“

Čt 28. 11.
20.00

vstupné 100,-

ONE VOICE SHOWPATRIK KEE
Hudebně-improvizační večer s ostravským zpěvákem Patrikem Kee Ked-
zierski, který netradičním způsobem využívá svých hlasových schopností
o rozsahu 3,5 oktávy... a nebude chybět ani zajímavý host.

Pá 29. 11.
20.00

vstupné 100,-

BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

30. 11.
20.00

vstupné 200,-

TONYA GRAVES
Koncert zpěvačky s nezaměnitelným hlasem

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

1. – 6. 11. FRANCOUZSKÝ PODZIM (vstupné 90,- členové AF 80,-)

1. a 3. 11.
17.00 a 19.30
2. 11. v 17.00

Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ / LesSaveursduPalais (Francie2012,95min.)
PříběhneobyčejnéHortense, kterádva rokyvařilapro francouzskéhoprezidentaFrançoise
Mitterandaapronikladozákulisníhopolitickéhosvětanejmocnějšíhomuževzemi.

2. 11.
19.30

FILMOVÉ DOMINO / (Francie, 60min.) Večer věnovaný francouzské animované
tvorbě. Promítání proběhne za živého doprovodu francouzské kapely OZMADUO.

4. 11.
17.00 a 19.30

TICHONAMOŘI / LaMer à l‘aube (Francie/Německo 2011, 90min.) PříběhGuy
Môqueta, chlapce, jehož smrt se stala symbolem francouzské revolty proti německé
okupaci a jeho dopis na rozloučenou se každoročně čte na francouzských školách.

5. 11.
17.00 a 19.30

HAŠIŠBÁBA / Paulette (Francie 2012, 84min.) Stát se ze dne na den dealerem
není jednoduché. Na vlastní kůži to zakusí důchodkyně a bývalá cukrářka Paulette.

6. 11.
17.00

vstupné 70,-
studenti 40,-

THE SIX SEASONS
Les Six Saisons (Francie 2012, 51min.) Dokument francouzského režiséra Gillese
Delmase, který zachycuje vznik choreografie Desh světově proslulého choreografa
a tanečníka Akrama Khana.

6. 11.
19.30

OUI, ŠÉFE / (Francie/Šanělsko 2012, 84min.) Jacky Bonnot je talentovaný
kuchař, který sní o vlastní restauraci. Osudmu změní setkání se slavným
šéfkuchařem Alexandrem Lagardem.

FILMOVÝ KLUB

7. 11.
17.00 a 19.30
vstupné 80,-/60,-

ROZBITÝ SVĚT
Broken (Velká Británie 2012, 92min.) Sociální drama z prostředí severního Londýna.
Svěží režijní debut Rufuse Norrise získal ocenění BIFA za nejlepší britský nezávislý
film roku.

8. a 10. 11.
v 17.00

9. 11. v 19.30
vstupné 90,-

U KONCE SVĚTA
TheWorld´s End (Velká Británie 2013, 109min.) U Konce světa, putyka stojící v ospa-
lémměstečku Newton Haven, je zajímavá snad jen tím, žemá být cílem velmi odváž-
ného pivníhomaratónu pětice kamarádů. Stačí prvních pár piv a několik bizarních
příhod, aby si uvědomili, že v tomhleměstě něco smrdí.

8. a 10. 11.
v 19.30

9. 11. v 17.00
vstupné 120,-

GRAVITACE
Gravity – 3D (USA/Velká Británie 2013, 90min.) Astronautka Ryan Stone se účastní
zdánlivě rutinní mise. Nehoda ji však přinutí bojovat o holý život v chladném a tem-
ném vesmírném prostoru. Vizuálně opojná podívaná v režii mistra dlouhých záběrů
Alfonse Cuaróna.

11. – 17. 11. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
přehlídka skandinávských filmů (www.sfklub.cz) vstupné 100,-

18. 11.
17.00

vstup zdarma

KLUK NA KOLE FESTIVAL DOBRÝCH ZPRÁV

Le Gamin au vélo (Francie/Belgie 2011, 88min.) Dvanáctiletého Cyrila umístil
jeho otec „dočasně“, než vyřeší své problémy, do dětského domova. Příběh obyčejné-
ho kluka, ve kterém stojí lhostejnost s vypočítavostí proti lidské vzájemnosti a lásce.

18. a 20. 11.
v 19.30

19. 11. v 17.00
vstupné 100,-

KOMORNÍK
The Butler (USA 2013, 132min.) Příběh Eugena Allena, černocha, který pracoval jako
sluha v Bílém domě a obsluhoval osm prezidentůmezi roky 1952 až 1986.

19. 11. v 19.30
20. 11. v 17:00

vstupné 90,-

ODHALENÝ PŘÍSTAV
Vuosaari (Finsko 2012, 125min.) Příběh o finské lásce, který sleduje několik para-
lelních příběhů postav. Ty jednoho šedého a chladného zimního týdne, čelí čemusi
nevyhnutelnému, v touze najít lásku a uznání.

FILMOVÝ KLUB

21. 11.
17.00

vstupné 90,-

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
(Československo 1968, 115min.) Dnes již legendární trezorový film Vojtěcha Jasného
předkládá svědectví o poválečných osudech vesnice na přelomu padesátých let.

21. – 23. 11. FESTIVALMEZIPATRA / vždy v 19.30

21. 11. 20 LŽÍ, 4 RODIČE A JEDNOMALÉ VAJÍČKO
20 Lies, 4 Parents And A Little Egg (Nizozemí 2013, 78minut) vstupné 80,-

21. 11. PUSSY VERSUS PUTIN / ve 22.00, vstupné 60,-

22. 11. NECHTEMOJE LIDI JÍT / Let My People Go (Finsko/Francie 2011, 96minut) vstupné 80,-

23. 11. DOKONALÁ RODINA / The Perfect Family (USA 2011, 84minut) vstupné 80,-

22. – 23. 11.
v 17.00, 24. 11.
17.00 a 19.30
vstupné 90,-

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
The Best Offer (Itálie 2013, 124min.) Příběh excentrického dražitele obrazů Virgila
a Claire, plaché dědičky sbírky starožitných uměleckých předmětů, která odmítá
setkání s kýmkoli cizím.

25. a 27. 11.
v 17.00

26. 11. v 19.30
vstupné 90,-

NEPRAVDĚPODOBNÁ ROMANCE
(Česko 2013, 112min.) Hlavní hrdinky Louisa a Erika se snaží splnit si své sny o život-
ním úspěchu. Louisa se chce stát herečkou, i když její manžel je rozhodně proti, Erika
by se ráda stala učitelkou, ale musí si na studium nejdříve vydělat.

25. a 27. 11.
v 19.30

26. 11. v 17.00
vstupné 90,-

PŘÍBĚH KMOTRA
(Česko 2013, 99min.) Příběh Kmotra je inspirován knihou Jaroslava Kmenty „Kmotr
Mrázek“. Líčí vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami posu-
nul až na pozici šedé eminence české politiky.

FILMOVÝ KLUB

28. 11.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-/80,-

VELKÁ NÁDHERA
LaGrande bellezza (Itálie/Francie 2013, 142min.) Skrze příběh stárnoucího spisovate-
le a novináře Jepa zasazený do prostředí „třpytivé“ vysoké smetánky podmanivého
Říma podává Sorrentino kritiku současné společnosti, žijící v povrchnosti, přetvářce
a zaslepenosti.

29. 11 a 1. 12.
v 17.00

30. 11. v 19.30
vstupné 90,-

MAFIÁNOVI
The Family (USA/Francie 2013, 111min.) Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni
(Robert De Niro), jehomanželkaMaggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za
příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít
životem spořádaných občanů se jim však příliš nedaří, tahle rodinkamámafiánství
prostě v krvi.

29. 11. a 1. 12.
v 19.30

30. 11. v 17.00
vstupné 120,-

KONZULTANT
The Counselor (USA/Velká Británie 2013) Vysoce postavený advokát se pod vidinou
rychle vydělaných peněz namočí do obchodu s drogami, ale velmi brzy zjišťuje, že ho
toto rozhodnutí vede do víru nezastavitelných událostí s fatálními následky.

NOČNÍ KINO

29. 11.
22.00

vstupné 90,-

BYZANTIUM
(Velká Británie /USA, 2012, 118min.) Dvě záhadné ženy, Clara a Eleanor hledají útočiště
v přímorskémměstečku.Mladší Eleanor se skamarádí s Frankemaprozradímu jejich
tajemství. Narodily se před 200 lety a přežívají jen díky přísunu lidské krve.

středa KINO SENIOR / vstupné 60 Kč
6. 11. v 15.00 ZDE NA ZEMI/ Ici-bas (Francie 2012, 100min.)

13. 11. ve 14. 30 KON-TIKI (Norsko 2012, 112min.)

20. 11. v 15.00 DONŠAJNI (Česko 2013, 102min.)

27. 11. ve 14.30 VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI (Československo 1968, 115min.)

so a ne v 15.00 HRAJEME PRODĚTI
2. – 3. 11. PTAČÍ ÚLET / Free Birds (USA 2013, 85min.), vstupné 90,-

9. – 10. 11. UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY /Monsters University
(USA 2013, 109min.) vstupné 80,-

16. – 17. 11. CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU / Reisen til julestjernen
(Norsko 2012, 80min.) vstupné 90,-

23. – 24. 11. KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ / Epic (USA 2013, 102min.) vstupné 80,-

30. 11. – 1. 12. TŘI LOUPEŽNÍCI (ČR pásmo 65min.) vstupné 70,-

JAKUB HOŠEK
10. 10. – 15. 11. 2013
Jakub Hošek patří k nejvýznamnějším zjevům
mladé české výtvarné scény poslední dekády.
Jehomalířský styl, plný fantaskních, biomorf-
ních, ostrých tvarů a předmětůmá hodně společ-
ného s kulturou hudebních plakátů, obalů alb,
komiksů a to i proto, že součástí obrazů bývá
téměř vždy i zvláštní kaligrafické písmo. Textem
jsou jména skladeb nebo úryvky oblíbených pís-
ní, které jsou současně i názvem díla. Kurátorem
výstavy je Ing. MilanWeber.

FRANCOUZSKÝ PODZIM / 17.00 a 19.30
PĚNA DNÍ / Ĺ Ecume desmoura (Francie/Belgie 2013 125min.) 90,- /80,- člen AF

ZDE NA ZEMI / Ici-bas (Francie 2012, 100min.) 90,-/80,- člen AF

JEN 17 / Jeune et joli (Francie 2013, 95min.) 100,-/90,- člen AF PŘEDPREMIÉRA

COSI JE VE VZDUCHU / Après mai
(Francie 2012, 122min.) 90,-/80,- člen AF a FK

FRANCOUZSKÝ PODZIM / 17.00 a 19.30
PĚNA DNÍ / Ĺ Ecume desmoura (Francie/Belgie 2013 125min.) 90,- /80,- člen AF

ZDE NA ZEMI / Ici-bas (Francie 2012, 100min.) 90,-/80,- člen AF

JEN 17 / Jeune et joli (Francie 2013, 95min.) 100,-/90,- člen AF PŘEDPREMIÉRA

COSI JE VE VZDUCHU / Après mai
(Francie 2012, 122min.) 90,-/80,- člen AF a FK

FRANCOUZSKÝ PODZIM / 17.00 a 19.30
PĚNA DNÍ / Ĺ Ecume desmoura (Francie/Belgie 2013 125min.) 90,- /80,- člen AF

ZDE NA ZEMI / Ici-bas (Francie 2012, 100min.) 90,-/80,- člen AF

JEN 17 / Jeune et joli (Francie 2013, 95min.) 100,-/90,- člen AF PŘEDPREMIÉRA

COSI JE VE VZDUCHU / Après mai
(Francie 2012, 122min.) 90,-/80,- člen AF a FK

Po 4. 11.
18.00

SAMET V OSTRAVĚ
Vernisáž výstavy fotografií neznámých autorů i profesionálních fotografů doku-
mentujících průběh sametové revoluce v Ostravě. Výstavu ze sbírek Archivuměsta
Ostravy pořádají Mladí konzervativci Ostrava.

St 6. 11.
18.00

vstupné 50,-

DIVIDLO OSTRAVA
Pravidelný divadelní večer

Pá 8. 11.
17.00

vstupné 30,-

UKRAJINSKÝ VEČER / VEČÍREK
Uvidíte, ochutnáte, zažijete Ukrajinský večírek! Aneb jak to vypadá, když se
sejdou lidé na Ukrajině. Ve spolupráci s CPIC.

Út 12. 11.
17.00

vstupné 30,-

NA SKOK DO VIETNAMU
Rodilá Vietnamka Phuong vám povypráví o tom, jaké to je vyrůstat a žít ve Vietna-
mu a jaké to je se pak přestěhovat do České republiky. Aneb všichni k nim chodí-
me na oběd, ale co o nich víme? Ve spolupráci s CPIC.

St 13. 11.
18.00

MEDICAFÉ
Transplantace aneb zázrakmedicíny a hostem budeMUDr. Jiří Samlík
SmyslemMediCafé je popularizoval lékařskou vědu. Přijďte si poslechnout zají-
mavosti, které nám lékařská věda nabízí nebo informace, které nenajdete ani na
internetu. Dostaňte odpovědi na své otázky v zajímavých diskuzích s odborníky.

Čt 14. 11.
18.00

vstupné 50,-

LONDÝN – DOTKNĚTE SE S NÁMI
Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení
a užitečné rady na cestu. Vše o Londýně, Londýňanech, britské historii, životním
stylu, kosmopolitní atmosféře, čaji o páte... A na závěr ochutnávka pravého
anglického čaje. Ve spolupráci s CK Rady na cestu.

Pá 15. 11.
18.00

vstupné 50,-

MEZI ČERNOU A BÍLOU – recitál Nikol Sikorové
Barevná koláž autorských písní Oty Maňáka a dalších.

Út 19. 11.
18.00

vstupné 50,-

ZE SINGAPURUNA BORNEO A JÁVU
Cestopisná přednáška Libora Bednáře

St 20. 11.
17.00

vstupné 50,-

DEN POEZIE K POCTĚ K. H. MÁCHY
Účinkují: Miroslav Stoniš, Lydie Romanská, Miroslav Sehnal, Radana Šatánková,
Břetislav Uhlář, Božena Klímová, Břetislav Olšer, Jana Hochmannová, M. A. Šajno-
hová a další. Hudební spolupráce Šimon Greško. Ve spolupráci s obcí spisovatelů.

Čt 21. 11.
15.00

CÍRKEVNÍ RESTITUCE
Ostravský debatní klub „MY 50+”
Hostem tradičního diskusního pořadu bude biskup ostravsko-opavské
diecezeMons. František Václav Lobkowicz.

21. – 23. 11.
KLUB ATLANTIK
AMINIKINO

XIV. QUEER FILM
FESTIVALMEZIPATRA
OSTRAVSKÉ OZVĚNY
s podporou Statutárníhoměsta Ostravy

KLUB ATLANTIK

Čt 21. 11.
18.00

ŽENSKÉ DEKORACE
Masky krásy a jedinečnosti nemohou fungovat samy o sobě, masky krásy a jedi-
nečnosti vás potřebují! Co by se stalo s objekty na obrazech, kdyby se jim sejmuly
prvky jejich krášlení – byly by jednou/jedním z nás? A fungovalo by to i obráceně?
Vernisáž výstavy obrazů Pavla Šulce u příležitosti zahájení ozvěn QFFMezipatra.

MINIKINO

Čt 21. 11.
19.30

vstupné 80,-

20 LŽÍ, 4 RODIČE A JEDNOMALÉ VAJÍČKO
(Nizozemí 2013, 78minut) 15letému Dylanovi jeho dvěmatky vždy říkaly, že začal
svůj život jako „takovémalé vajíčko“. A Dylan zjišťuje, že to nebyla jediná lež,
která se skrývala v příběhu jeho početí v holandské komedii příčin a následků
rodičovství. V kaskádě lží se odhalují tajemství minulé i přítomné dvojice matek
i otců, vládne chaos a všichni hledají cestu, jak co nejdůstojněji stabilizovat celou
moderní rodinu čtyř rodičů a jednoho puberťáka.

MINIKINO

Čt 21. 11.
22.00

vstupné 60,-

PUSSY VERSUS PUTIN
Ruský dokument složený z autentických záznamů vzestupu a pádu protestní sku-
piny Pussy Riot. Vítejte ve světě divoké punkové „dívčí“ kapely, kterou řeší i ruská
hlava státu. Unikátní záběry z ulic i vězeňských cel zasvěceně sledují každý krok sku-
piny protestující proti Putinovi. Bizarní odysea složená ze zpěvu, protestů, věznění
a reakcí ruské společnosti je čirou esencí současné podobymoderního Ruska.

KLUB ATLANTIK

Pá 22. 11.
18.00

POSLEDNÍ VEČEŘE OSTRAVSKÝCHMEZIPATER
Sousedská žranice, večírek s domácí kuchyní aneb ukaž co je v tobě a uvař.
Nejteplejší menu studeného listopadu. Vstupenkou na tuto akci je jídlo a pití.

MINIKINO

Pá 22. 11.
19.30

vstupné 80,-

NECHTEMOJE LIDI JÍT
(Finsko/Francie 2011, 96minut) Skvělý konverzační humor, absurdní scénky
a nádherně barevné vizuální provedení doplňuje vynikající herecké obsazení
v čele s legendární CarmenMaura, cobymatkou rodu, a autorem scénáře
je Christoph Honoré, režisér Písní o lásce.

MINIKINO

So 23. 11.
19.30

vstupné 80,-

DOKONALÁ RODINA
(USA 2011, 84minut) Eileen (Kathleen Turner) je hlavou rodiny v americkémmalo-
městě a velmi oddanou katoličkou. Vše ve svém životěmá organizované a svému
okolí vládne železnou rukou. Když jí má být udělena cena pro Katolickou ženu
roku, chce církevní komisi i všechny ostatní přesvědčit, že její rodina je ve všech
směrech naprosto dokonalá. Podaří se Eileen získat vysněné ocenění?

KLUB PARNÍK

So 23. 11.
19.00

předprodej 120,-
namístě 150,-

IMPROVIZAČNÍ DIVADLOODVAZ
Improvizační show plná hudby, zpěvu, veršů a příběhů na vaše témata. Zaposlou-
chejte se do výbornémuziky v podání takových hudebníků, jako je Michal Žáček,
Václav Kramář, či Jiří Krhut.

Po 25. 11.
18.00

vstupné 50,-

HOROSKOP ZROZENÍ – rodný list z Hvězd
Zvěrokruh a horoskopy jako hlavní téma přednášky a diskuse s astroložkou
Libuší Pernovou.

KAVÁRNA KLUBU
ATLANTIK

Út 26. 11.
19.00

vstupné 40,-

15 dkg BĚLORUSKÉ LITERATURY
Současná běloruská próza a poezie. Z významných děl běloruské literatury vybírá
texty minská básnířka CatherineMakarevich. ČtouMilan Šťastný, Radim Kačmar-
ský a Vladimír Šmehlík. Pořadem provází Veronika Rychtová.

St 27. 11.
18.00

vstupné 50,-

KANADA – SKALISTÉ HORY
Zcela v duchu slavné Fiedlerovy knihy „Kanada opět vonící pryskyřicí“ se vydá-
me do nejkrásnějších oblastí Skalistých hor. Konkrétně to budou národní Banff
a Jasper, kde je koncentrace přírodních krás snad největší. To vše navíc zarámova-
né pravým indiánským létem, neboť obrázky pochází z barevně nejvděčnějšího
období, tedy z října. Vše doplněno povídáním o dalších zajímavých oblastí z pro-
vincie Alberta a o Torontu. Cestopisná přednáška Ivo Petra.

Čt 28. 11.
18.00

vstupné 50,-

OCHUTNEJTE S NÁMI PAŘÍŽ
Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení
a užitečné rady na cestu. Vše o Paříži, Pařížanech, francouzské historii, umění,
kulinářství, víně…A na závěr degustace francouzských vín a ochutnávka
tradičních sýrů. Ve spolupráci s CK Rady na cestu.

Pá 29. 11.
19.00

vstupné 100,-

JITKA SMUTNÁ – Mé soukromé století
Příběhy, vzpomínky, vyprávění o životě, vztazích i rodině, to vše proloženo
autorskými písničkami herečky Jitky Smutné.

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
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KULTUROU
CENTRUM ŽIJE

Programový a kulturní zpravodaj Centrum žije kulturou je součástí 
zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat e-mailem na adresu: 
literatky@literatky.cz

Čt 2. 5.
20.00

vstupné 100,-

CAFÉ INDUSTRIAL + HANA KOPŘIVOVÁ
Koncert ostravské kapely s hostem. František Kuča – kytara, zpěv, Marcela
Kučová – saxofony, Kristýna Kubinová – baskytara, Viktor Dořičák – bicí.

Pá 3. 5.
20.00

vstupné 100,-
SUNNY FLOWER
Koncert ostravské kapely

Po 6. 5.
20.00

vyprodáno
JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

Út 7. 5.
17.00

JAZZ TALENT
Přehlídka žáků ZUŠ Ostrava –Mar. Hory

Čt 9. 5.
20.00

vstupné 300,-

COURTNEY PINE ANDHIS BAND
„HOUSE OF LEGENDS“ TOUR
Festival Ostrava Jazz Nights. Courtney Pine – soprano saxophone, ewi,
Samuel Dubois – steel pan, Cameron Pierre – electric guitar, Vidal Montgo-
mery – double bass, Robert Fordjour – drums, dube. Koncert je pořádán za
finanční podpory Statutárníhoměsta Ostravy.

Pá 10. 5.
20.00

vstupné 250,-

ROBERT KŘESŤAN ADRUHÁ TRÁVA
Legenda folk, country a bluegrassové scény – držitelé ceny Anděl 2011
v kategorii folk a country

So 11. 5.
20.00

vstupné 120,-

NOCHE FLAMENCA
Flamencový večer, ve kterém zažijete atmosféru španělských tablaos –
komorníchmíst, kam se chodí zhlédnout živé flamencové vystoupení.
Představí se skupina Son Rubias: Matěj Konečný – kytara,
Hana Křupková – zpěv, Aneta Suchomelová – tanec.

Út 14. 5.
20.00

vstupné 150,-
MARKÉTA KONVIČKOVÁ
Narozeninový akustický koncert

St 15. 5.
20.00

vstupné 200,-

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Luboš Pospíšil – kytara, zpěv, Mirek Linhart – kytara, vokály, Ondřej
Fencl – kytara, klávesy, Pája Táboříková – bicí, Martin Štec – baskytara

Čt 16. 5.
20.00

vstupné 100,-

MAREK DYKTA BAND JAZZ

Marek Dykta – kytara, Adam Jarzmik – klavír, Lukáš Mužík – baskytara,
Adam Buczek – bicí

Pá 17. 5.
20.00

vstupné 100,-

TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
Písně legendární kapely v podání ostravskýchmuzikantů: Rudy Horvath,
Jiří Krhut, Tomáš Grohregin, Petr Moczek, Pavel Kučera, Robert Hejduk

Ne 19. 5.
19.00

vstupné 100,-

ORIENTÁLNÍ VEČÍREK THE SPIRIT OF BELLYDANCE
Vystoupí ostravské orientální tanečnice Astiza, Shahnaz amnoho dalších
úžasných tanečnic v přehlídce pestrých orientálních tanečních stylů.

Po 20. 5.
19.00

vstupné 100,-

OSTRAVSKÝ DIXIELAND
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, V Ondruška, M. Straka, J. Dvořák,
Z. Doležil, J. Mezírka

St 22. 5.
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 23. 5.
20.00

vstupné 250,-

VICTORIA FUNKY FUNK TOUR
Jako předzvěst chystaného alba zpěvačky s jihoafrickými kořeny, přináší
Bijoux & Bijoux Exclusive jedinečnou sérii koncertů ve stylu funky, na které
Victoria vyrůstala. Zpěvačka se objeví na pódiu v doprovodu své šestičlené
kapely a speciálního hosta, jímž je Ondřej Ruml.

Pá 24. 5.
20.00

vstupné 100,-

FORMACE JAZZ Q JAZZ

M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara, J. Hendrych – piáno,
S. Helis – baskytara, P. Litwora – bicí

Po 27. 5.
19.00

vstupné 150,-
LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, MilanMichna, Zbyněk Terner

Út 28. 5.
20.00

vstupné 300,-

CHESTER THOMPSON TRIO
Festival Ostrava Jazz Nights. Chester Thompson – drums, Joe Davidian –
piano/keyboards, Michael Rinne – bass. Koncert je pořádán za finanční
podpory Statutárníhoměsta Ostravy.

St 29. 5.
20.00

vstupné 250,-
LACO DECZI & CELULA NEWYORK
Koncert legendárního trumpetisty se svým bandem

Čt 30. 5.
20.00

vstupné 100,-

MAMALÖR
Koncert ostravské kapely. Klezmer obohacen vokální složkou zpívanou
v češtině.

Pá 31. 5.
20.00

vstupné 100,-
BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskýmimuzikanty

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

1. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 90,-

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Safe Hafen (USA 2013, 115min.) Nový film Lasse Hallströma (Pravidla moštárny,
Čokoláda) vypráví příběh Katie, která se snaží zapustit kořeny v ospalém jižan-
skémměstečku, přestože jí je její tajuplnáminulost v patách.

FILMOVÝ KLUB

2. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 70,-/90,-

PŘÍBĚHMÉHO SYNA
Venuto almondo (Itálie/Španělsko/Chorvatsko 2012, 124min.) Svobodnámatka
Gemma (Penélope Cruz) přijíždí se svýmdospívajícím synemPietremdo Sarajeva,
aby poznal zemi, ve které se narodil. Před 16 lety ji museli kvůli bosensko-srbské
válce opustit a Gemma se tak vrací domíst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky.

3.–5. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 90,-

VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Side Effects (USA 2013, 106min.) Emily (RooneyMara) a Martin Taylorovi (Chan-
ning Tatum) jsou dokonalý a úspěšnýmladý pár. Jejich život se však zhroutí, když
Martin musí do vězení a Emily léčí terapeut z depresí léky, kterémají katastrofální
negativní účinky.

6.–8. 5.
17.00

vstupné 90,-

HLEDÁ SE PREZIDENT
(ČR 2013, 90min.) Tento snímek přináší řadu pohnutých i humornýchmomentů
z volebního zákulisí a přibližuje divákům soukromou tvář prezidentských kandidá-
tů i lidí v jejich blízkém okolí.

6.–8. 5.
19.30

vstupné 90,-

LORE
(Německo/Austrálie/VB 2012, 105min.) Poválečné drama omladé dívce, putující
válkou zničenýmNěmeckem. Lore přebírá zodpovědnost za čtyři malé sourozence,
když její rodiče byli uvězněni americkými a ruskými vojsky. Emotivně a senzitivně
natočený příběh australské režisérky Cate Shortland.

FILMOVÝ KLUB

9. 5.
18.00

vstupné 70,-/90,-

TENKRÁT NA ZÁPADĚ
C´era una volta il West (Itálie/USA 1968, 166min.) Mistrovské dílo Sergia Leoneho
a jeden z nejlepších westernů vůbec se vrací na velká plátna kin.

KINO NOČNE

9. 5.
22.00

vstupné 90,-

JENÍČEK AMAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC
Hansel andGretel: Witch Hunters (USA/Německo 2013, 83min.) Napadlo vás někdy,
co se stane s JeníčkemaMařenkou, když se dostanou z perníkové chaloupky?

10.–12. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 90,-

MARIE KRØYER
(Dánsko 2012, 100min.) Životem inspirovaný příběhMarie Krøyer, manželky
mentálně postiženého dánskéhomalíře P. S. Krøyera, která se zmítá mezi rolemi
oddanémanželky, starostlivématky a kreativní umělkyně, natočil mezinárodně
uznávaný režisér Bille August.

13.–15. 5.
17.00

vstupné 90,-

ANNA KARENINA
(VB/Francie 2012, 130min.) Nadčasový příběh osudové lásky v kulisách šlechtické
společnosti carského Ruska 19. století.

13.–15. 5.
19.30

vstupné 90,-

ATOMIC AGE
ĹAge atomique (Francie 2012, 67min.) Victor a Rainer se v sobotu večer vydávají za
zábavou do centra Paříže. Příběh o dospívání, rimbaudovských nočních toulkách
amládí, ve kterém se potkává smutek, euforie, melancholie a bezstarostnost.

FILMOVÝ KLUB

16. 5.
17.00

vstupné 70,-/90,-

ŠMEJDI
(Česko 2013, 73min.) Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery
zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Nový český dokument,
v němž uvidíte praktiky, ze kterýchmrazí.

FILMOVÝ KLUB

16. 5.
19.30

vstupné 70,-/90,-

ROK BEZMAGORA
(Česko 2012, 120min.) Filmmapuje kaleidoskop životních příběhů IvanaMartina
Jirouse, zvanéhoMagor, českého básníka, publicisty a výtvarného kritika, který
zemřel vloni v listopadu.

17.–19. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

VELKÝ GATSBY
The Great Gatsby (Austrálie/USA 2013) Hlavním hrdinou filmu je chudýmladík Jay
Gatsby (Leonardo DiCaprio), který se zamiluje do krásné Daisy (Carrey Mulligan).
Nemůže si ji však vzít, a tak je Daisy nucena se provdat zamilionáře Toma (Joel
Edgerton), kterého nemiluje. Gatsby je ale ochotem získat svoji lásku zpět za kaž-
dou cenu. Nejnovější zpracování slavného amerického románu F. S. Fitzgeralda.

20.–22. 5.
17.00 a 19.30
22. 5. pouze
v 17.00

vstupné 90,-

I:DA
(Dánsko 2011, 100min.) Aliena se vzbudí u řeky ve Francii, aniž by si cokoliv pama-
tovala. Má u sebe tašku se 2miliony eur a přes hruď velkou jizvu. Odhalí, že ji pro-
následuje záhadnýmuž, a odjede do Dánska. Brzy je zatažena do sítě protichůd-
ných příběhů od jejích blízkých, kteří se ji snaží nasměrovat na cestu pravdy.

FILMOVÝ KLUB

23. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 70,-/90,-

BIG LEBOWSKI
The Big Lebowski (USA/Velká Británie 1998, 117min.) Jeffrey Lebowski je králem
flákačů celého amerického západního pobřeží. Život pro něj plyne pohodovým
tempem „jeho dudečenstva“ a hlavní roli v něj hrají věrní kamarádi, intenzivní
vášeň pro bowling a popíjení koktejluWhite Russian.

24.–26. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

ROZKOŠ V OBLACÍCH
Los Amantes pasajeros (Španělsko 2013, 90min.) Děj nejnovějšího filmu režisé-
ra Pedra Amodóvara nás zavede na palubu dopravního letadla. Náhlá technická
závada kdesi nadMexickým zálivem totiž nenechá pasažéry klidnými. Proto se ve
strachu před smrtí začnou svěřovat jeden druhému se svými bizarními životními
příběhy.

27.–29. 5.
17.00

vstupné 90,-

NO
(Chile/Francie/USA 2012, 112min.) Po patnácti letech autoritářského režimu gene-
rála Augusta Pinocheta se země konečněmůže v referendu zbavit diktátora. Gael
García Bernal v titulní roli napínavého klání o budoucím směřování Chile.

27.–29. 5.
19.30

vstupné 90,-

NAZARETH – NEKONEČNÝ ROCKOVÝMEJDAN
(Česko 2012, 90min.) Legendární rocková kapela ze Skotska, jejíž hudba je od 70. let
stále plná energie a plní koncertní sály dodnes. DokumentMiroslava Šmídmajeramá
ambice nahlédnout do zákulisí rockové legendy a odhalit kořeny její dlouhověkosti.

FILMOVÝ KLUB

30. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 70,-/90,-

ISABEL
(Česko 2013, 108min.) Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci
v současnéOstravě je příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o sen-
zační reportáž ocitá v pasti děsivé společnosti, ve kterémusí bojovat o holý život.

KINO NOČNE

30. 5.
22.00

vstupné 90,-

TEMNÉ NEBE
Dark Skies (USA 2013, 97min.) Poklidný předměstský život rodiny Barretových se
začne pořádně otřásat v základech. V jejich domě totiž dojde k nevysvětlitelným
událostem a oni brzy zjišťují, že je pronásleduje smrtící a děsivá síla…

31. 5.–2.6.
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

DONŠAJNI
(Česko 2013) Poslední snímek režiséra JiříhoMenzela nás zavede domaléhoměsta,
do zákulisí vztahů operního souboru, který připravuje Mozartova Dona Giovanni-
ho. V titulních rolích: L. Šafránková, M. Huba, J. Jirásková, I. Chýlková a další.

středa KINO SENIOR / vstupné 60 Kč
1. 5. ve 14.30 ANNA KARENINA ( VB/Francie 2012, 130min.)
8. 5. v 15.00 LORE (Německo/Austrálie/VB 2012, 105min.)
15. 5. v 15.00 HLEDÁ SE PREZIDENT (ČR 2013, 90min.)
22. 5. v 15.00 MARIE KRØYER (Dánsko 2012, 100min.)
29. 5. v 15.00 ŠMEJDI (Česko 2013, 73min.)
so a ne HRAJEME PRODĚTI
4.–5. 5. MIKULÁŠOVYPATÁLIE (Francie 2009, 90min.) 70Kč
11.–12. 5. TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ (USA/Nový Zéland 2011, 103min.) 70 Kč
18.–19. 5. KAMARÁDI Z TELEVIZE 5 (Česko, pásmo filmů) 60 Kč
25.–26. 5. KOVÁŘ Z PODLESÍ (Česko/Slovensko 2013, 100min.) 105 Kč

TOMÁŠ LAHODA
2. 5. – 7. 6. 2013

Malířská tvorba Tomá-
še Lahody tematizuje
estetická a rétorická
klišé reklamní esteti-
ky. Parafrázuje umělou
dokonalost a svůdnost
spotřebního zboží, které
zastupuje ženské tělo,
nejčastěji ve velkém
detailu tváře. Obrazové
emblémy reklamy cituje
v postmoderních kom-
binacích stylů amotivů.
Kurátoremvýstavy
je Ing.MilanWeber.
Vernisáž výstavy ve
čtvrtek 2. května
v 17 hodin.

Pá 3. 5.
18.00

PETR RAŠKA – OBRAZY
Vernisáž výstavy.

KLUB PARNÍK

Ne 5. 5.
19.00

vstupné 100,-

JAZZ IMPROON THE SHIP
Improvizační show plná hudby, zpěvu, veršů a příběhů na vaše témata.
Zaposlouchejte se do výbornémuziky v podání takových hudebníků,
jako je Michal Žáček, Václav Kramář, či Jiří Krhut. V rámci III. ročníku festi-
valu Improcháska pořádají Ostr.Už.I.Ny a klub Atlantik s podporou statu-
tárníhoměsta Ostravy.

Po 6. 5., 20. 5.
18.00

vstupné 60,-

KAVÁRNA TANGOARGENTINO
Taneční večer na parketu kavárny Atlantik, pod letmým dohledem
profesionálů.

Út 7. 5., 21. 5.
18.00

vstupné 70,-

SALSA ANEB LATINSKO-AMERICKÝ TANEČNÍ VEČER
Přijďte si zatančit salsu. Jednoduchý a velmi zábavný tanec, který zvládne
opravdu každý.

NKP DŮLMICHAL

Ne 12. 5.
18.30

vstupné 100,-

VYDOLOVANÉ PŘÍBĚHY II.
Dlouhé improvizované příběhy inspirované hornickým prostředím v pro-
storách, které se pouze v tento večer otevřou divákům a nabídnou neopa-
kovatelnou atmosféru. V rámci III. ročníku festivalu Improcháska pořádají
Ostr.Už.I.Ny a klub Atlantik s podporou statutárníhoměsta Ostravy.

Út 14. 5.
18.00

MEDICAFÉ: MUDR. RADIM UZEL
ZMĚNY LIDSKÉ SEXUALITY ZA DOBU TŘÍ GENERACÍ
SmyslemMediCafé je popularizoval lékařskou vědu. Přijďte si poslech-
nout zajímavosti, které nám lékařská věda nabízí nebo informace, které
nenajdete ani na internetu. Dostaňte odpovědi na své otázky v zajíma-
vých diskuzích s odborníky.

St 15. 5.
18.00

vstupné 50,-
KLUBOVÝ VEČER „Z“DIVIDLA OSTRAVA
Zasehraní

Čt 16. 5.
18.00

vstupné 50,-

STŘEDOMOŘSKÉ OSTROVY – OSTROVNÍ PERLY
Sardinie, Korsika, Santorini, Naxos, Paros. Cestopisná přednáška Libora
Bednáře.

Pá 17. 5.
19.00

vstupné 100,-

IMPROGAME!
Improgame kombinuje klasické deskové hry typu „Člověče, nezlob se.“
s improvizací. Poprvé v historii se na jednom pódiu objeví osm improvi-
zátorů z osmi různých týmů z celé České republiky. V rámci III. ročníku
festivalu Improcháska pořádají Ostr.Už.I.Ny a klub Atlantik s podporou
statutárníhoměsta Ostravy.

MINIKINO

St 22. 5.
19.30

vstupné 100,-

DABING LIVE!
Improdabování filmových ukázek, jak homožná neznáte. Jedinečný
pohled do zákulisí práce českých dabérů v podání hráčů improligy.
V rámci III. ročníku festivalu Improcháska pořádají Ostr.Už.I.Ny a klub
Atlantik s podporou statutárníhoměsta Ostravy.

Čt 23. 5.
15.00

OSTRAVSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ POHLEDEM PACIENTŮ
Ostravský debatní klub “MY 50+” ve spolupráci s KCSO.

Čt 23. 5.
18.00

vstupné 60,-

SVŮJ ŽIVOT SI TVOŘÍME SAMI –METODA RUŠ
Pomocí velmi účinnémetody čištění podvědomých programů se
dokážeme zbavit problémů v jakékoli oblasti života. Z podvědomí při-
chází vše – jak prožíváme vztahy, jak jsme na tom s penězi, naše zdraví,
psychické i fyzické potíže. Přednáší zkušená terapeutka Jana Van Coppe-
nolle. Více na www.levitas.estranky.cz

So 25. 5.

Ostravská
muzejní
noc 2013

17.00VÝTVARNÁDÍLNAHANYRYCHECKÉPRODĚTI I DOSPĚLÉ
(sál a plácek před Atlantikem)
19.00 FILMOVÝMARATONQQ STUDIA OSTRAVA
Animovaná tvorba QQ studia a studentů Ostravské univerzity, nový str-
hující dokument o ostravské Nové radnici a další lahůdky z tvorby úspěš-
ného filmového studia (sál)
22.00 HRŮZOSTRAŠNÁ LITERÁRNÍ NOC – E.T.A. Hoffmann,
E. A. Poe, N. V. Gogol a další na hororově laděném večírku (kavárna)
24.00 PŮLNOČNÍ SEANCE

Po 27. 5.
9.00–18.00
poplatek 100,-

KRAJEM A KULTUROU – SENIOR NA CESTÁCH
Zámky na Odře aneb klenoty Moravské brány. Celodenní výlet spojený
s prohlídkami zámků Kunín a Bartošovice. Přírodní památka Kotvice,
a poklady Chránění krajinné oblasti Poodří. Odjezd od klubu Atlantik.
S podporouMěstského obvoduMoravská Ostrava a Přívoz. Registrace
účastníků na tel.: 599 52 71 10

Út 28. 5.
18.00

vstupné 50,-

MADEIRA
OMadeiře se hovoří jako o Zahradě Atlantiku. O pravdivosti toho sloganu
se přijďte podívat na cestopisnou přednášku, kde se vypravíme nejen do
nebetyčnýchmadeirských hor, ale také na pobřeží a po unikátních visu-
tých stezkách zvaných Levády. Cestopisná přednáška Ivo Petra

St 29. 5.
18.00

vstupné 60,-

UDĚLÁTEMĚ TO ZNOVA?
Pět žen na jednoho plastického chirurga… Situační komedie beroucí si
namušku ožehavé téma ženského světa, nahlížená v zdánlivě uzavřeném
světě ordinace plastického lékaře. Hraje Dodivaldo z Dobroslavic

Pá 31. 5.
18.00

vstupné 50,-
NA TĚCHTO PRSTECH NEZVEDNU ŽIVOT
Pásmo veršů Václava Hraběte – Z dividla Ostrava

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.antikfiducia.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 filharmonie 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.
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KULTUROU
CENTRUM ŽIJE

Programový a kulturní zpravodaj Centrum žije kulturou je součástí 
zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat e-mailem na adresu: 
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