
centrum
Kulturní

Historický kolotoč, domácí zvířátka, 
střelnici s ostře nabitými bambit-
kami, katovnu, ze které se tají dech, 
tajuplnou věštírnu, rozesmáté kej-
klíře, sokolníky, šermíře, lazebníky, 
nejrůznější historická řemesla a také 
zajímavá a určitě chutná dobová 
jídla, to vše a ještě mnohem víc na-
leznete na náměstí Svatopluka Če-
cha v ostravské čtvrti Přívoz, pokud 
sem dorazíte 28. září v čase od deseti 
do osmnácti hodin. 

Právě v té době se zde totiž bude 
konat tradiční Svatováclavský jar-
mark, který Centrum kultury a vzdě-
lávání Moravská Ostrava pořádá díky 
podpoře městského obvodu. „Jar-
mark je ideální příležitostí vytrhnout 
obyvatele obvodu z reality všedních 
dnů a připomenout jim dovednosti 
našich předků,“ konstatuje starosta 
Jiří Havlíček. „Kromě toho jde o akci, 
která díky svému věhlasu každoroč-
ně upoutává pozornost nejen oby-
vatel našeho obvodu a přivádí k nám 
množství návštěvníků. Mimo to jar-
mark dává prostor nejrůznějším ře-
meslníkům, kteří zde dostávají šanci 
představit své produkty. I proto tato 
oslava svatováclavského svátku patří 
k aktivitám, které podporujeme.“

Ve dvě hodiny odpoledne zavítá 
do Přívozu i sám svatý Václav v podá-
ní Alexeje Pyška, po jeho boku bude 
Eva Vejmělková v roli kněžny. Knížecí 
pár doprovodí družina a průvod více 
než čtyřiceti účinkujících, z nichž 
mnozí pojedou na koních. Hlavní 
scénou jarmarku bude knížecí dvůr, 
kde se během dne vystřídá řada účin-
kujících. „Připraveny jsou koncerty 
středověké hudby, nejen děti zcela 
jistě zaujmou žongléři i potulní herci 
a mnoho dalších atrakcí, bez nichž si 
dnes již tradiční slavnost nelze před-
stavit,“ zve na Svatováclavský jar-
mark Vladimír Šmehlík z Centra kul-
tury a vzdělávání Moravská Ostrava. 
„Na jarmarku samozřejmě nebudou 
chybět stánky s řemeslnými výrobky 
a občerstvením. Návštěvníci se mo-
hou těšit na velký výběr domácích 
sýrů, perníčků, farmářských výrobků 
i suvenýrů z dílen nejen místních ře-
meslníků.“ 

  (gl)

to musíte vidět, slyšet

Svatováclavský jarmark je tady!

28. 9. 2013
10–18 hod.

Náměstí
Svatopluka Čecha
Ostrava-Přívoz

Přijďte k nám!
V neděli 8. září zveme do Diva-
dla Antonína Dvořáka na akci 
pro celou rodinu s názvem Přijď-
te k nám! Dětem i dospělým se 
v rámci bohatého programu ote-
vřou i prostory, které jsou obvyk-
le nedostupné. Chybět nebude 
zkouška kostýmů, ukázka divadel-
ní magie se světly a prostorem či 
prohlídka divadla s Ivánkem a Na-
stěnkou.

Improvizující  
Atlantik 
Od září začne v klubu Atlantik 
fungovat vlastní divadelní soubor 
složený z výběru nejlepších ost-
ravských a olomouckých herců -  
improvizátorů. Divadelní soubor 
ODVAZ bude hrát na své domácí 
scéně, tedy klubu Atlantik, pravi-
delně každých čtrnáct dní. Vůbec 
poprvé tak improvizační divadlo 
v Ostravě získá svou stálou a pra-
videlnou scénu. První „impro ve-
čer“ nové sezony proběhne v klu-
bu Atlantik 12. září a další hned 
za dva týdny 26. září. Vstupenky 
na hereckou show budou k dostá-
ní na www.klubatlantik.cz a www.
ostravainfo.cz.

Kultura pro seniory
Jen v centrálním ostravském obvo-
du žije bezmála devět tisíc seniorů. 
Centrum kultury a vzdělávání pro-
vozující Minikino, kluby Parník a At-
lantik ve svém programu na seniory 
myslí pravidelně. Například ostrav-
ské Minikino zavedlo cyklus Kino 
Senior, promítání pro seniory jako 
první na celé Moravě. Ostravský klub 
Atlantik zase pořádá sérii přednášek 
a diskusních pořadů a dlouhodobě 
spolupracuje s Koordinační radou se-
niorů. Pravidelné akce a koncerty pro 
seniory připravuje také klub Parník. 
Velké oblibě se těší i projekt Krajem 
a kulturou aneb Senior na cestách. 
17. září se senioři, i díky přispění mo-
ravsko-ostravské radnice, pojedou 
podívat do Kysuc a Horního Pováží. 

Muzeum připravuje
Ostravské muzeum připravuje na říjen 
výstavu děl výtvarníka a ostravského 
patriota Karla Harudy, následovat bude 
medailonek ostravské scénografky 
a kostýmní výtvarnice Marty Rozkop-
fové. Nádherným vánočním dárkem 
bude výjimečná výstava Rembrandto-
vých grafik a kreseb, kterou mohou ná-
vštěvníci muzea spatřit už 15. prosince. 
Současně s ní bude probíhat výstava 
k 60. výročí Divadla loutek Ostrava, kte-
rá udělá radost dospělým i dětem.   

Komentovaná 
procházka Havířovem 
Antikvariát a klub Fiducia ve spo-
lupráci se sdruženími Za krásnou 
Olomouc a Za krásnou Ostravu 
vás zvou na architektonickou 
procházku s historikem architek-
tury Martinem Strakošem. Sraz 
účastníků je ve vestibulu železnič-
ního nádraží v Havířově v neděli  
8. září ve 13.00 hod.    
                     

Rusko na fotkách 
Martina Wágnera 
Se začátkem divadelní sezony 
přichází do Komorní scény Aréna 
i nová výstava fotografií absol-
venta Institutu tvůrčí fotografie 
v Opavě, Martina Wágnera  (1980). 
Ten se od roku 1997 věnuje témati-
ce současného Ruska, kde zachytil 
třeba vulkanology na Kurilských 
ostrovech, transsibiřskou magist-
rálu, ropné vrty na Dálném Výcho-
dě, velrybáře na Čukotce, pastevce 
sobů, zamrzlý Bajkal a mnohé dal-
ší. Jeho černobílé fotografie zachy-
cují každodenní výjevy ze země, 
která stále udivuje svými kontrasty 
a paradoxy. Vernisáž výstavy s ná-
zvem Kde začíná Evropa bude 
10. září 2013  v 17 hodin ve foyer 
Komorní scény Aréna, a potrvá 
do konce října.

Masarykovo náměstí se ve čtvrtek 
19. září rozezní swingem, jazzem, 
popem, rokenrolem, latinskoa-
merickými rytmy i českou kla-

sikou od 30. let po současnost. 
Skladby v nejrůznějších aranžmá, 
které představí populární dolno-
benešovský orchestr Dolbend, 
jistě zaujmou všechny milovníky 
hudby i nahodilé kolemjdoucí. 
„Jedním z našich prioritních cílů 
je oživení centra. Řekl bych, že 
právě promenádní koncert je tou 
pravou akcí a pravým místem 
pro jeho konání Masarykovo ná-
městí s kavárnami i příjemným 
posezením na lavičkách,“ říká 
místostarosta Dalibor Mouka. 

Koncert Dolbendu, který Cen-
trum kultury a vzdělávání 

pořádá především díky 
podpoře městského 

obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, 
vítají i provozova-
telé zdejších kavá-
ren a cukráren. Ti 

chystají speciální 
nabídky i úpra-
vy předzahrá-

dek, aby si hosté 
první velký kon-
cert promenádní 
hudby co nejvíce 
užili.  

(gl)

V roli svatého Václava se 
představí Alexej Pyško a po jeho 
boku bude stát kněžna eva 
Vejmělková.

Orchestr Dolbend rozezní  
ve čtvrtek 19. září od 15 hodin 
masarykovo náměstí

AKce mĚSÍce

Promenádní 
koncert  
na Masarykově 
náměstí 

KuLturnÍ PŘeHLeD nA záŘÍ 2013� www.moap.cz

Divadelníci  
přivítali novou 
sezonu na náměstí 
msgre Šrámka.  
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navštivte festival 
outdoorových 
filmů a užijte 
si doprovodné 
programy! 
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Pouliční reje, 
akrobatická 
a žonglérská čísla,  
tanec — to je  
Spectaculo Interesse!
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www.outdoorfilms.cz
září / říjen

Outdoorová 
Ostrava

FILM

Jurečkova 18, 702 00 Moravská 
Ostrava a Přívoz
PO — PÁ: 9.00 — 18.00 hodin

V pátek 27. září bude v obchod-
ním komplexu Forum Nová Ka-
rolina odstartován doprovodný 
program 11. ročníku Mezinárod-
ního festivalu outdoorových fil-
mů. Od 14 do 20 hodin si budou 
moci diváci vyzkoušet desítky 
atrakcí zdarma a připraveny jsou 
i exhibice vrcholových sportovců. 
Magnetem budou free ski závody 
na dovezeném sněhu nebo lanov-
ka z 2. do 1. poschodí obchodní-
ho centra, lezecká stěna, výstava 
fotografií a další. To vše bude 
provázeno hudebním a tanečním 
vystoupením. 

V pátek 4. října bude v 17 ho-
din v Domě kultury města Ostra-
vy odstartován festival outdooro-
vých filmů, a to vernisáží výstavy 
legendy československého horo-

Nenechte si ujít ve dnech 6. září 
až 11. října výstavu obrazů akade-
mického malíře Martina Salajky 
v Galerii Beseda. Ten v letech 1997 
– 2002 vystudoval Střední umělec-
koprůmyslovou školu v Uherském 
Hradišti, obor užitá malba. Násle-
dovalo studium u docenta Petra Ve-
selého v ateliéru malby na Fakultě 
výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (2002 až 2005). 
V roce 2004 obdržel cenu pro mladé 
umělce ARSkontakt a o čtyři roky 
později absolvoval na Akademii vý-
tvarných umění v Praze v atelieru 
prof. Michaela Rittsteina.

V říjnu připravuje tato galerie, 
která na ploše téměř 150 m2 před-
stavuje pravidelně díla předních 
současných českých umělců, výsta-
vu soch a objektů Petra Stanické-
ho. Výstava proběhne od 18. října 
do 15. listopadu. 

Výtvarná díla v Galerii Bese-
da jsou veřejnosti představována 
na pravidelných výstavách v autor-

www.ndm.cz

S divadlem  
až do Paříže!

DIVADLO

Nová, 95. sezona v NDM bude gala: 
slibuje slavná jména, české i světo-
vé premiéry a zájezd do Paříže!

WAGNER GALA, TO NEJLEPŠÍ 
Z ČESKÉ OPERY!, BALET GALA, 
Jiří Kylián, Zuzana Lapčíková, Iva 
Bittová, Eva Urbanová, nová hra 
o Hlučínsku, slavná Evita – to jsou 
jen některá ze jmen a událostí 
nadcházející sezony v NDM.

Vítanou možností nejen pro 
mimoostravské návštěvníky je 
příležitost rezervovat či zakou-
pit vstupenky na kterékoli před-
stavení on-line na webu www.
ndm.cz. Pro diváky, kteří využijí 
předplatitelskou nabídku NDM, 
je připravena řada slev a bonusů 
včetně zvýhodněného parkování. 

Divadelníci přišli za námi
Ve chvíli, kdy na náměstí Msgre Šrámka před Divadlem Jiří-
ho Myrona ostravští divadelníci přivítali novou sezonu, byl 
zpravodaj Centrum v tisku. Ředitel Národního divadla Mo-
ravskoslezského Jiří Nekvasil proto nehovoří o úspěchu této 
akce s názvem Jdeme za vámi! ani o počasí, které ji nedělí  
1. září provázelo, ale o tradici ostravského otevírání diva-
delní sezony.

„Šlo už o pátou společnou akci všech ostravských pro-
fesionálních divadel. Ta vůbec první proběhla v roce 2009 
jako součást oslav 90. výročí založení Národního divadla 
moravskoslezského. Na tehdejší neobvyklé oživení Masary-
kova náměstí a centra Ostravy pozitivně reagovali zástupci 
města i obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a díky tomu se 
z původně jednorázové záležitosti zrodila tradice, které se 
od roku 2010 účastní také Divadlo Petra Bezruče, Komor-
ní scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava. Organizace akce 
však zůstává na našich bedrech. 

V letošním roce jsme se tento divadelní svátek rozhodli 
trochu obměnit a přesunuli jsme jej z Masarykova náměstí 
na místo, které má blíž k divadlu, na náměstí Msgre Šrámka. 
Souvisí to mimo jiné i s tím, že si v červnu roku 2014, tedy 
na sklonku této divadelní sezony, připomeneme 120 let 
od otevření budovy Národního domu, jejíž součástí Diva-
dlo Jiřího Myrona je. Navíc má tento prostor mezi budovou 
divadla a katedrálou Božského Spasitele skoro až italské pa-
rametry, které už však bohužel nedokresluje kavárna Fénix. 
Díky klubu Atlantik a díky našemu divadlu však můžeme 
třídu Československých legií vnímat jako kulturní bulvár 
dotýkající se tohoto náměstí se svébytným geniem loci. Jen 
škoda, že ve všedních dnech toto náměstí žije pouze par-
kovištěm, které zabírá jeho podstatnou část. Proto si mys-
lím, že mnoho lidí během naší divadelní slavnosti překvapil 
potenciál zmíněného místa i fakt, jak krásné další náměstí 
v samotném centru Ostravy máme!“                                  (gl)            

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. 9.  v 17 a 19.30 hodin Anna Karenina

2. – 4. 9. v 17 a 19.30 hodin Vedlejší účinky

5. 9. v 15 hodin – pro seniory a v 17 a 19.30 hodin – Klub 
náročného diváka  Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama  

6. – 8. 9. v 17 a 19.30 hodin Machři 2

9. – 11. 9. v 17 a 19.30 hodin Líbánky

12. 9. v 15 hodin – pro seniory a v 17 a 19.30 hodin – Klub 
náročného diváka  Šmejdi

13. – 15. 9. v 17 a 20 hodin Osamělý jezdec

16. – 18. 9. v 17 a 19.30 hodin Život té druhé

19. 9. v 15 hodin – pro seniory a v 17 a 19.30 hodin – Klub 
náročného diváka  Život s Kašparem

20. – 22. 9. v 17 a 19.30 hodin Tísňová linka

23. – 25. 9. v 17 a 19.30 hodin Před půlnocí

26. 9. v 15 hodin – pro seniory a v 17 a 19.30 hodin – Klub 
náročného diváka  Colette

27. 9. v 17 a 19.30 hodin Colette

28. 9. – 3. 10. Filmový festival OKO

Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte 
slevy na všechny klubové filmy! 
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

Divadelní představení v DKMO

14. 9. v  18.00 hodin Záznam přenosu z Metropolitní opery 
z New Yorku Giuseppe Verdi   Aida

16. 9. v 19 hodin Richard Müller & Fragile

18. 9. v 19 hodin Miquel de Cervantes, Milan Lasica, 
Julius Satinský  Don Quijote  

24. 9. v 19 hodin Noelle Chatelet Žena vlčí mák

26. 9. v 19 hodin 4TET

30. 9. v 19 hodin John Patrick Pohleď a budeš udiven

3. 10. v 19 hodin Afghánistán

Uzávěrka přihlášek divadelního předplatného na sezónu 
2013 – 2014 je 6. 9. 2013.

Elektronická vstupenka – novinka! Na www.dkmoas.
cz v sekci Rezervace vstupenek lze od 1. 8. 2013 nejen 
vstupenky rezervovat, ale zároveň uhradit a vytisknout. 
Platí pro všechny kulturní akce v DKMO, a.s.

DůM KuLTuRY

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Poděbradova 1291/12, 702 00, Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

Z důvodu rekonstrukce jsou výstavní prostory Galerie 
výtvarného umění v Ostravě v průběhu měsíce září  
pro veřejnost uzavřeny. Doprovodné programy se konají  
v 1. patře Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava.
Úterý 10. 9. v 16.00 hod. BELLIFORTIS – „TEN, KTERÝ JE 
SILNÝ VE VÁLCE“
Přednáška Marka Zágory o příručce válečnického umění 
Bellifortis, která je nejstarším známým „Kriegsbuchem“ 
na našem území. 
Čtvrtek  12. 9. v 16.30  hod. DŘEVĚNÉ KOSTELY VE SLEZSKu 
A NA SEVERNÍ MORAVĚ
Přednáška Romany Rosové z Národního památkové-
ho ústavu, ú.o.p., v Ostravě otevírá nový přednáškový 
cyklus, který představí nové objevy a aktuální témata 
památkové péče. 
Středa 25. 9. v 16.30 hod. GENERACE NÁRODNÍHO DIVADLA 
Díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. Před-
náška Gabriely Pelikánové o seskupení umělců, kteří se 
primárně podíleli na výzdobě Národního divadla v Praze, 
instituce, která měla nebývalou měrou dokládat obroze-
necké snahy o samostatnost českého národa.

Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava
web: www.ostrmuz.cz
Výstavy: 
10. 8. –  29. 9. Nezapomněli jsme na ně? 
Stopy židovských rodin v Ostravě.
13. 8. –  29. 9. Dobrodružství Hedvábné cesty – Čína
Současně se na výstavě představí série fotografií Centrál-
ní osa Pekingu.
13. 8. –  29. 9. Macao – koloniální perla Dálného Východu 
v kresbách ak. mal. Ivy Mrázkové
10. 9. –  29. 9. Vedem – Cesta terezínských kluků stále po-
kračuje. Výstavu pořádá iniciativa studentů a pedagogů 
Terezínská štafeta s partnery. 

Přednášky:
12. 9., 17.00 hod – David Majer: Macao – koloniální perla 
Dálného východu

Výstavy v DKMO
2. 9. – 29. 9. Vladimír Břežek: Co je vidět, není vidět
2. – 30. 9. Beskydské mosty (Galerie Gaudeamus)

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

Loni se akce Jdeme za vámi odehrála na Masarykově náměstí. Snímek zachytil držitelku Thálie Lucii Skálovou mezi fontánami.
Foto: Martin Popelář

ské výstavní síni a ve stálé prodej-
ní expozici obrazů, grafik, plastik 
a skla.

lezectví Diny Štěrbové s názvem 
Nemocnice na konci světa. Od 18 
hodin bude v divadelním sále 
následovat bohatý kulturní pro-
gram. Od soboty až do 16. října 
se budou denně promítat dech 
beroucí filmy z hor, moří i vzdu-
chu v kině Art a kině Luna, poté se 
festival rozjede do 43 měst České 
a Slovenské republiky a následně 
i do ruského družebního města 
našeho kraje Vologdy. Podrobnos-
ti na www.outdoorfilms.cz.

Vybrat si lze ze 22 předplatitel-
ských skupin podle žánrů, podle 
budov konání, podle hracích dnů, 
podle hodiny začátku představení, 
skupinu premiérovou, seniorskou 
nebo studentskou. Na představení 
předplatitelské skupiny ušetří di-
váci až 50 procent z ceny vstupné-
ho. Majitelé předplatného budou 
navíc nově automaticky zařazeni 
do losování o zájezd do Paříže, 
které proběhne na slavnostním 
galavečeru k zahájení sezony 
v neděli 8. září! 

Autor: Martin Salajka, Let

Autor: Martin Salajka, Sokolník
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Spectaculo Interesse 
letos už podesáté

Národní divadlo Moravskoslezské
sezona 2013/2014 

Na novou divadelní sezonu zve Jiří Nekvasil, ředitel 
Národního divadla moravskoslezského: „První premiéra 
v polovině září bude patřit baletnímu souboru, 
který v této sezoně výjimečně připravuje premiéry 
tři. Kromě toho nastupuje nová šéfka baletu, paní 
Lenka Dřímalová. Myslím, že hned první premiéra 
bude zajímavým tahákem. Jde o strhující představení 
na motivy moravských lidových balad. Autorka Balad 
Zuzana Lapčíková zde živě vystoupí, Hana Litterová, 
která se podílela na libretu, je autorkou choreografie 
a režisérkou představení. Hned v listopadu bude 
následovat baletní premiéra s názvem Návraty domů, 
věnovaná třem českým autorům a třem českým 
význačným choreografům. Magnetem je choreografie 
Jiřího Kyliána Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku, 
což bude první choreografie Jiřího Kyliána, kterou 
balet NDM mohl nastudovat. Diváci se mohou těšit 
také na choreografii barda české scénografie Pavla 
Šmoka Trio g moll na hudbu Bedřicha Smetany. 
Třetí částí triptychu bude balet Bohuslava Martinů 
Škrtič.  Toto pozoruhodné dílo, které bude uvedeno 
u nás teprve ve druhém nastudování, připraví Nataša 
Novotná, mladá choreografka původem z Ostravy, 
která po absolutoriu na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě získala v roce 1997 angažmá v nizozemském 
juniorském souboru Nederlands Dans Teater 2 pod 
vedením Jiřího Kyliána. Tímto večerem otevřeme 
projekt Rok české hudby 2014, kterému se budeme 
v našem divadle velmi intenzivně věnovat. Určitě se 
těším na muzikálové projekty, komorní muzikál Edith 
a Marlene a muzikál Evita. Činohra má opět široký 
rozptyl repertoáru od komedií typu Deskového statku 
Václava Štecha až po Macbetha Williama Shakespeara. 
Sezonu uzavře muzikál Quo vadis, který připraví 
činoherní soubor. Ten se do takového počinu pouští 
jednou za dva roky, takže jde o výjimečnou událost. 
V opeře jsme se začali věnovat Verdimu, od jehož 
narození, stejně jako od narození Richarda Wagnera, 
uplyne letos 200 let.  Chystáme proto premiéru 
méně známé hrané opery Ernani. A zpracujeme také 
Mirandolinu Bohuslava Martinů i Čertovu stěnu 
Bedřicha Smetany a repertoár doplní jediná a poměrně 
neznámá opera Roberta Schumanna s názvem 
Jenovéfa. Myslím, že jsme připravili velmi atraktivní 
repertoár, v němž si každý najde to své.“

PozváNka do divadla

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

2. 9. 16.00 hod. Mezinárodní den židovské kultury. 
Petr Šimíček bude přednášet na téma „Po stopách ostrav-
ských židů“ a Petr Aharon Tesař „Obnova synagogy v Kr-
nově“. Hudební doprovod zajistí Tomáš Novotný a paní 
Bára Baranová.
9. 9. 17.00 hod. Jaroslav Málek: Byli jsme v zemi květů. 
Přednáška člena Armádního uměleckého souboru Víta 
Nejedlého o půlročním pobytu v Číně v roce 1952.
11. 9. 17.00 hod. Jan Bauer: Smrt na jazyku. 
Beseda a autogramiáda k nové knize úspěšného českého 
autora historických románů. 
12. 9. 17.00 hod. ladislav Hanousek: Putování Jižní afrikou. 
Návod na to, jak procestovat zemi a nic důležitého nevy-
nechat během čtrnáctidenní dovolené. Přednáška.
16. 9. 17.00 hod. Stonožka a librex
Vernisáž prací klientů Integračního centra klubu Stonož-
ka v Galerii G6.
17. 9. 17.00 hod. aréna v librexu. 
Vernisáž divadelních plakátů a cen Komorní scény Aréna.
18. 9. 16.00 hod. zuzana lapčíková: Balady. 
Další z předpremiérových besed, které se konají ve spo-
lupráci s NDM. Fenomenální cimbalistka, skladatelka 
a zpěvačka uvede taneční představení Balady.
19. 9. 17.00 hod. Mezinárodní den alzheimerovy choroby.
Přednášky „Problematika kvality a následné péče o osoby 
s demencí“  a  „Kreativní práce se vzpomínkami v rodi-
nách pečujících o člověka s demencí“. Přednášet bude 
Marta Machová, vedoucí střediska Siloe Ostrava.
20. 9. 14.00 – 17.00 hod. dny NaTo. 
Tradiční besedy s piloty, které jsou součástí doprovodné-
ho programu XIII. ročníku Dnů NATO v Ostravě.
24. 9. 17.00 hod. Margit Slimáková. 
Přednáška známé výživové poradkyně se koná ve spolu-
práci se Světem zdraví Lifestyle.
25. 9. 17.00 hod. Bára Nesvadbová: Přítelkyně. 
Beseda, autogramiáda a autorské čtení z nejnovější knihy 
paní Nesvadbové.

dŮM kNiHY liBREX

kNiHovNa MěSTa oSTRavY

Součástí historie obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz jsou také osudy 
židovských rodů, které značně při-
spěly k prosperitě této části města. 
Právě dvaadvaceti rodinám z ost-
ravské Židovské náboženské obce je 
věnována výstava s názvem Nezapo-
mněli jsme na ně, jež v Ostravském 
muzeu potrvá do 29. září. „Předsta-
vujeme zde židovské rodiny, které 
v Moravské Ostravě a Přívozu, a ne-
jen zde, zanechaly své stopy do sou-
časnosti,“ hovoří ředitelka muzea, 
Jiřina Kábrtová, o projektu, jenž při-
pravila společně s historičkou Libuší 
Salomonovičovou. „Sama jsem byla 
překvapena, jak podnikaví lidé to 

byli, úspěšní nejen jako obchodníci 
a hoteliéři, ale také jako architekti, 
spisovatelé, výtvarníci, režiséři. Jsem 
také ráda, že můžeme Ostravanům 
ukázat, jak významné osobnosti 
zde žily a pracovaly. Jednou z nich 
je ostravský rodák a skvělý výtvarník 
David Friedmann, jehož na výstavě 
blíže představujeme jako výborného 
portrétistu, který mimo jiné v roce 
1923 v Ostravě portrétoval čtrnáct 
věhlasných účastníků mezinárod-
ního šachového turnaje. Z padesáti 
následně vytvořených portfolií se 
dochovala pouze dvě, jedno z nich 
právě v Ostravském muzeu. Stejně 
tak návštěvníky jistě zaujmou i tváře 

berlínských filharmoniků portréto-
vaných kolem let 1926 až 1928.“ 

Po druhé světové válce se zpět 
do Ostravy vrátilo 202 židů, pouhá 
6,03 procenta z celkového počtu de-
portovaných do koncentračních tá-
borů. Přesto jména úspěšných židov-
ských podnikatelů přetrvala dlouho 
po druhé světové válce. „Pamatuji 
si, že když jsme s babičkou obíhaly 
obchody v centru Ostravy, chodily 
jsme „do Bachnera, do Schönna“, 
tam byl Borger, tam Brouk a Babka, 
Chamrád,“ uzavírá Jiřina Kábrtová. 
„Ve starší generaci tato jména pře-
trvávají dodnes. Nezapomněli jsme 
na ně.“                                                       (gl)

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. 
 
9. 9. v 18.00 hodin – Mezinárodní literární večer: kulturpark 3000 a ovaGroup 
Představí se Hynek Chmelař, Jitka Rufferová, Matěj Barták, Martin Bukovan, 
Petar Botsin, Stephen Krul, Filip Hofen, Alice Morey, Serra Bal, Fungi Fung, 
Duncan Tassmore a Veronika Pražanová. Pořádá německá nezisková organi-
zace Second Collectiv e. V., kofinancující Kulturpark.
10. 9. v 18.00 hodin – vernisáž výstavy fotografií Martina Tůmy 
ve fotografické galerii Fiducia. Kurátor: Lucia L. Fišerová.
16. 9. v 18.00 hodin  – vernisáž výstavy Heleny Šmídové  z NěČEHo JiNak  
v Galerii dole
Kurátor Vladislav Holec.
17. 9. v  16.00 hodin – Přednáška k výročí úmrtí T. G. M.  
18. 9. v 18.00 hodin – Čína – totalita, nebo transformace?   
Debata v rámci mezinárodní konference Forum 2000. Moderuje Libor Mag-
doň.
22. 9. v 10.00 hodin – dětský ateliér  
vede výtvarnice  Marcela Lysáčková.
23. 9.  v 18.00 křest druhého čísla bulletinu krásná ostrava  
a okrášlení přívozské synagogy. Sraz na náměstí Svatopluka Čecha  u galerie 
Rubrum. Bohatý kulturní program a originální domácí občerstvení poté 
zajištěno v galerii Rubrum.

aNTikvaRiáT a klUB FidUcia 

Nezapomněli jsme na ně

G. Donizetti: Anna Bolena
Michaela Kapustová (Jana Seymourová), Jana Šrejma 

Kačírková (Anna Boleynová)
Foto: Martin Popelář

PoBoČka Přívoz
nám. S. Čecha 7, ostrava-Přívoz
tel. č: 599 522 114, 599 522 104 

oddělení pro dospělé:
od 1. 8. do 17. 9.: Hranice přírody
Výstava fotografií krajin z okolí Ostravy Marie Stráníkové.
od 18. 9. do 30. 10.: vůně
Výstava prací studentů výtvarných oborů Lidové konzer-
vatoře v Ostravě pod vedením Jany Smékalové a Pavly 
Andraškové.

oddělení pro děti a mládež:
5. 9. od 13.00 do 15.00 hodin: Čarujeme s listy
Tvůrčí dílna. Malování na listy, z listů vyrábíme girlandy 
a zvířátka. 
12. 9. od 14.00 do 15.00 hodin: Přečti nám
Zábavné odpoledne. Čteme knihy s volnočasovou tema-
tikou a plníme úkoly.
17. 9. od 13.00 do 15.00 hodin: Připravit, pozor, jeď!
Dopravní kvízy a úkoly v rámci Evropského týdne mobili-
ty ve spolupráci s Městskou policií Ostrava.
Připravena také bude laserová střelnice.
26. 9. od 13.00 do 15.30 hodin: Tělo v pohybu
Soutěžíme v tanci na taneční podložce.

Od 22. do 27. září se stane Divadlo lou-
tek,  a  tedy  i  Ostrava,  hostitelem  dal-
šího  ročníku  mezinárodní  přehlídky 
loutkářské tvorby. Festival Spectaculo 
Interesse,  který  DLO  pořádá  od  roku 
1995 každý lichý rok, se letos v našem 
městě koná už podesáté.

Festival opět nabídne to nejlepší, 
co loutkáři doma i ve světě během 
uplynulých dvou let vytvořili. Svá 
představení přijedou ukázat soubory 
i jednotlivci z Kanady, Izraele, Finska, 
Španělska, Itálie, Nizozemska, Slovin-
ska, Maďarska, ale i od našich nejbliž-
ších sousedů – z Německa, Polska, ze 
Slovenska, a samozřejmě z České re-
publiky. „Domácí“ ostravské Divadlo 
loutek v rámci festivalu uvede zbrusu 
novou inscenaci svého repertoáru, 
pohádku Zlatovláska, a to ve veršova-
ném zpracování Josefa Kainara. 

Představení se nebudou odehrá-
vat pouze v uzavřených prostorách 
divadla, ale také na veřejných pro-
stranstvích. Pouliční reje, akroba-
tická a žonglérská čísla, tanec, i vy-
stoupení několika desítek bubeníků 
souboru Bumbumband vypuknou 
na Masarykově náměstí hned první 
den, v neděli 22. září v 16 hodin. Pes-
trobarevný průvod pak z náměstí do-
putuje do Divadla loutek, kde bude 
festival v 17 hodin zahájen prvním 
představením – pohádkou Zlato-
vláska v produkci domácích loutká-
řů. Po 21. hodině se festivalové dění 
opět vrátí na náměstí s poutavým 
ohňovým divadlem, které pod ná-
zvem Poema o slunci a měsíci před-
vede polský Teatr Klinika Lalek

Program festivalu 
na www.dlo-ostrava.cz

V půvabném domě s konfekcí ve Velké ulici,  

který před desítkami let zachytil tento snímek, je dnes tržnice.



centrum kultury a vzdělávání
M o r a v s k á O s t r a v a , p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e

28. 9. 2013 od 10 do 18 hod.

Náměstí Svatopluka Čecha
Ostrava-Přívoz

Svatováclavský jar
mark

Dolnobenešovský Dolbend bude hostem prvního promenádního
koncertu, který nejen pro seniory pořádá Centrum kultury a vzdělávání
ve spolupráci s Městským obvodemMoravská Ostrava a Přívoz.

DAVIDMOJEŠČÍK 22. 8. – 4. 10. 2013
David Moješčík, žák profesora Michala Gabriela, vytváří dokonale až hyperrea-
listicky modelované nahé ženské postavy – bytosti zastavené v čase, ve stavu
vytržení nebomeditace, často v nezvyklých jogínských pozicích. Jeho sochy
oscilují mezi idealizující stylizací a veristickým přepisem. Práce Davida Moješčí-
ka 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.

POZOR ZMĚNA!!!

Po 2. 9.
JAREK V PARNÍKU
Koncert je přesunutý na 8. 10., vstupenky zůstávají v platnosti

Pá 6. 9.
20.00

vstupné 100,-

MORIBUNDUS
Koncert ostravské kapely

Čt 12. 9.
20.00

vstupné 100,-

FORMACE JAZZ Q JAZZ

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

Pá 13. 9.
předprodej 120,-
namístě 150,-

DIAGNÓZA VIRÓZA
Výjimečně trapný pořad vytříbeně pokleslého humoru.
Pořádá klub Atlantik

St 18. 9.
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 19. 9.
20.00

vstupné 100,-

JOE AFTER TRIO JAZZ

Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem

Pá 20. 9.
20.00

vstupné 200,-

PETR SKOUMAL + J. OLIN NEJEZCHLEBA + NORBI KOVÁCS
Výjimečné setkání tří hudebních osobností. Uslyšíte písničky Petra
Skoumala a Olina Nejezchleby, užijete si virtuózní hru kytaristy Norbiho
Kovácse. A rozhodně nebude chybět i nějaké to povídání.

Ne 22. 9.
19.00

vstupné 50,-

THE GLOBAL BATTLE OF THE BANDS
Soutěžní večer profesionálních či amatérských hudebníků s autorskou
tvorbou v rámci mezinárodní hudební soutěže GBOB

Po 23. 9.
19.00

vstupné 100,-

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

St 25. 9.
20.00

vstupné 200,-

MONIKA NAČEVA A JUSTIN LAVASH
MILOSTNÝ SLABIKY
Načeva zhudebnila verše básnířky a spisovatelky Sylvy Fischerové
za doprovodu divoké a originální kytary Justina Lavashe

Čt 26. 9.
20.00

vstupné 200,-

TANGO
Koncert legendární kapely v čele s Mirkem Imrichem

Pá 27. 9.
20.00

vstupné 100,-

BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

Po 30. 9.
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, MilanMichna, Zbyněk Terner

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

1. 9.
17.00 a 19.30
vstupné 90,-

BLING RING: JAKO VIPky
The Bling Ring (USA 2013, 90min.) Sofie Coppola ve svém filmu nahlíží do
života teenagerek, které mají neobvyklý koníček – vyrážejí na noční tahy
do bytů hollywoodských celebrit a odvážejí si značkové kousky oblečení,
ve kterých ohromují na párty. Jak dlouho si ale budou bezstarostně užívat,
než spadne klec?

2. 9. – 4. 9.
17.00 a 19.30
vstupné 90,-

REVIVAL
(Česko 2013, 116min.) Úspěšná hudební komedie Alice Nellis vypráví
o návratu stárnoucích rockerů na uměleckou scénu. Důvody jsou různé:
peníze, touha po ztracené slávě, pomoc kamarádovi anebo chuť se ještě
jednou pořádně odvázat.

5. 9. – 8. 9.
17.00

vstupné 90,-

TANGO LIBRE
(Francie/Belgie 2012, 98min.) Osamělý vězeňský dozorce J. C. se na taneč-
ních kurzech seznámí s křehkou Alice. Jejich taneční souznění však narušuje
jedna věc – ve vězení, kde J. C. pracuje, si svůj trest odpykává Alicin manžel.
Snímek odráží dusnou atmosféru vězení a v rytmu tangamapuje složitou síť
mezilidských vztahů.

5. 9. – 8. 9.
19.30

vstupné 90,-

VELKÁ SVATBA
The BigWedding (USA 2013, 90min.) Romantická komedie, ve které se
během svatebního víkendu sejdou pod jednou střechou čtyři držitelé
Oscara: Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, RobinWilliams
a spolu s nimi i nejtalentovanější zástupci mladé hollywoodské generace.

9. 9. – 11. 9.
17.00 a 19.30
vstupné 90,-

JASMÍNINY SLZY
Blue Jasmine (US 2013, 98min.) Jasmine (Catte Blanchett) je elegantní
a zhýčkaná dáma, jejíž bezstarostný život se během chvíle rozpadne na
kousky. Stěhuje se ke své sestře Ginger, ale nový začátek není vůbec snad-
ný. Woody Allen ve svém komediálním dramatu vypráví o důsledcích, které
mohou nastat, když lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kterou nechtějí
vidět.

12. 9. – 15. 9.
17.00 a 19.30
vstupné 120,-

LÍBÁNKY
(Česko 2013, 98min.) Poslední snímek Jana Hřebejka se odehrává na svateb-
ní hostině. Ženich i nevěsta tvoří půvabný pár navzdory tomu, že si již pro-
šli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. Svatební oslavy však
naruší nezvaný host, který za dramatických událostí otevře tajemství, jež
nemělo být prozrazeno.

16. 9. – 18. 9.
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
LaMigliore offerta (Itálie 2013, 124min.) Virgil Oldman (Geoffrey Rush)
je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného umění a starožitností.
Ve svém osobním životě je však uzavřeným samotářem pronásledovaným
mnohými obsesemi. Změnu přinese odhad starožitné sbírky pro záhadnou
ženu, která skrývá svou identitu a probudí ve Virgilovi chuť odhalit její
tajemství. Hudbu k filmu složil Ennio Morricone (Tenkrát na Západě).

DEN NATO
Předpremiéra

nového televizního
dokumentu ČT

19. 9. v 17.00

VÁLKA OČIMADĚTÍ + BESEDA S TVŮRCI
(Česko 2013, 52min.) Šest příběhů dětí, které zažily válku v různých dobách
a na různýchmístech světa. Svědectví pamětníků bombardování Drážďan,
bitvy na Dukle, války ve Vietnamu, bojů v africkém Kongu, války v bývalé
Jugoslávii nebo v Čečensku.

19. 9. – 22. 9.
17.00 a 19.30
19. 9. pouze

v 19.30
vstupné 110,-

DIANA
(Velká Británie/USA/Švédsko 2013) Životopisné drama Diana s NaomiWatts
v hlavní roli přibližuje poslední roky života známé princezny zWalesu, které
vyvrcholily tragickou smrtí při honičce s paparazzi. Roky, které pro veřejnost
skrývají nejedno tajemství…

23. 9. – 25. 9.
17.00

vstupné 90,-

PŘED PŮLNOCÍ
Before Midnight (USA 2013, 108min.) Manželé dostanou od přátel pobyt na
jednu noc v luxusním hotelu na pláži. Jak tuto noc po dlouholetém vztahu
stráví? Romantickou chvíli narušuje neodbytná realita a jejich vztah projde
zkouškami dříve, než nastane půlnoc.

23. 9. – 25. 9.
19.30

vstupné 90,-

ÚNOS
Kapringen (Dánsko 2012, 99min.) Realisticky vyobrazený příběhmužské
posádky dánské nákladní lodi, kterou přepadnou somálští piráti. Životy
všech se stávají jen předmětem nelítostného vyjednávání s vládou. Snímek
se vyznačuje dokumentaristickou estetikou a klaustrofobně budovanou
atmosférou strachu a napětí.

26. 9. – 27. 9.
17.00 a 19.30
vstupné 90,-

LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA
Lovelace (USA 2013, 92min.) Biografický snímek zaznamenává zrod první
pornohvězdy, neznámé Lindy Lovelace, kterou proslaví role v kultovním
filmu ze 70. let Hluboké hrdlo. Naivní dívka vychovaná ve věřící rodině se
nechá uhranout charismatickým Chuckem Traynerem, který se stane jejím
manželem, manažerem a pasákem…

28. 9. – 30. 9. FESTIVALOKO
28. 9. v 17.00 KRVAVÝ ROMÁN (Česko 1993, 99min.) 60,-

28. 9. v 19.30 FUTUROLOGICKÝ KONGRES (Izrael/Německo/Polsko 2013, 120min.) 90,-

29. 9. v 17.00 ZUZANAMICHNOVÁ: JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT (ČR 2013, 94min.) 90,-

29. 9. v 19.30 KAPITÁL (Francie 2012, 113min.) 90,-

30. 9. v 17.00 KAPITÁL (Francie 2012, 113min.) 90,-

30. 9. v 19.30 SPRING BREAKERS (Izrael/Německo/Polsko 2013, 120min.) 90,-

středa KINO SENIOR / vstupné 60 Kč

4. 9. REVIVAL (Česko 2013, 116min.)

11. 9. TANGO LIBRE (Francie/Belgie 2012, 98min.)

18. 9. ŽIVOT TÉ DRUHÉ (Francie/Belgie 2012, 97min.)

25. 9. JASMÍNINY SLZY (USA 2013, 98min.)

so a ne v 15.00 HRAJEME PRODĚTI
7. 9. – 8. 9. JÁ PADOUCH 2 (USA 2013, 98min.) 90,-

14. 9. – 15. 9. LETADLA (USA 2013, 92min.) 100,-

21. 9. – 22. 9. JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM (Španělsko2013, 96min.) 110,- dospělí/ 90,- děti

28. 9. – 29. 9. HÁDANKY ZA BONBON (ČR pásmo pohádek) 50,-

Každé úterý
od 20.00 PIANO LIVE PŘI SVÍČKÁCH MINIKINO KAVÁRNA

VÝSTAVNÍ PROSTORY SOKOLSKÁ 26

JANADYBALOVÁ – Reálné a nereálné 22. 8. – 4. 10. 2013

„Život je plný neustálých změn a žádá si přizpůsobení se situacím. Jsme
konfrontováni se skutečností a vírem života v jeho proměnách. Tato konfronta-
ce se promítá i domé tvorby. Situace, které mi život přináší, ukazují, že není vše
tak, jak to ve skutečnosti vypadá. V návaznosti na tyto děje si pokládám otázku:
Co je a není reálné? Kdo určuje mantinely? Je realita děj, který se odehrává v naší
mysli? Proč pevné předměty např.: židli, vnímáme jako pevný a neměnný objekt,
když ve skutečnosti je to jinak?
Jak na tyto otázky odpovídá kvantová fyzika, náboženství, lidé…
Tatomyšlenka je teď promne aktuální, a protože obraz někdy řekne
více než tisíc slov, nechávám ho promlouvat.“

KAVÁRNA
A KLUB ATLANTIK

Ne 1. 9.
15.00 – 24. 00

JDEME ZA VÁMI! – OFF PROGRAM
Doprovodný program tradičního zahájení divadelní sezóny v Ostravě.
Přehlídka televizních záznamů inscenací ostravských divadel a scénické
čtení herců Divadla Petra Bezruče. Podrobný program sledujte na
www.klubatlantik.cz. Tuto nedělní akci pořádáme ve spolupráci
s Českou televizí.

Čt 5. 9.
18.00

vstupné 50,-

SAJANY A JEZERO BAJKAL
Výprava na Sibiř je výpravou tak trochu do jiného časoprostoru.
Krajina je zde divoká a pustá jak na počátku věků a vydat se do jejího
nitra rozhodně není pro každého. pomocí barevných fotografií se nejprve
k horkým pramenům studené Sibiře-Šumak, ukrytých uprostřed nádher-
ných Východních Sajan. Potom se vypravíme do hor Chamar Daban, které
již leží nad gigantickým Bajkalským jezerem. A právě u jeho břehů pak
naše putování ukončíme. Cestopisná přednáška Ivo Petra.

Pá 6. 9.
18.00

TAJEMNÉ LIDSTVÍ
Vernisáž výstavy obrazů Jeleny Jedličkové

St 11. 9.
17.00 a 20.00

vstupné
předprodej 150,-
namístě 170,-

DAN PŘIBÁŇ – TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU
Po více než třechměsících putovaní projel cestovatel Dan Přibáň a jeho
žluté trabanty spolu s mezinárodní česko-polsko-slovenskou posádkou
smaličkým polským fiatem a Jawou 250 celou Jižní Ameriku od Guyany,
až po nejjižnější místo Ameriky dosažitelné autem - radarovou stanici
Moat na konci poslední cesty kontinentu. 16 578 kilometrů tím nejtěžším
a nejkrásnějším, comůže Jižní Amerika nabídnout.

NOVINKA

Čt 12. 9.
19.00

vstupné 100,-

OSTRUŽINY O.S. PŘEDSTAVUJÍ
ODVAZ – DIVADLO IMPROVIZACE
Přijďte s námi zahájit novou divadelní sezonu s nově vznikajícím
divadelním souborem, který spojuje ty nejlepší improvizátory z Ostravy
a Olomouce. Zápas ligy divadelní improvizace.

Pá 13. 9.
18.00

OSTRAVA-PICTURE
Závěrečné vyhlášení výsledkůMezinárodního festivalu studentských
filmů.

KLUB PARNÍK

Pá 13. 9.
20.00
vstupné

předprodej 120,-
namístě 150,-

DIAGNÓZA VIRÓZA
výjimečně trapný pořad vytříbeně pokleslého humoru
Zásahový tým z pořadu Na stojáka! a kultovní těleso Děsně Fajn s pás-
mem Poctivá česká písnička a ukázkami z pořadu Jaromír Sedláčekml.
zpívá hity Jaromíra Nohavici, komik a hudebník Vojtaano a písničkář
a komik Arnošt Frauenberg, tvůrčí skupina PŘIROZENÍ

Út 17. 9.
9.00–20.00
poplatek 150,-

KYSUCE A HORNÉ POVAŽIE
Krajem a kulturou – senior na cestách
Celodenní komentovaný výlet za krásami severozápadního Slovenska.
Skanzen Vychylovka, Žilina a okolí. Akce určena přednostně seniorům.
Odjezd od klubu Atlantik. S podporouMěstského obvoduMoravská
Ostrava a Přívoz. Registrace účastníků na tel.: 599527110

St 18. 9.
18.00

vstupné 50,-

MAREK ŠIMÍČEK – BAJKAL II.
1. český zimní sólopřechod, 700 km pěšky, z nich 250 na bruslích, 800 km
auty po ledu, 15 000 km ve vlacích, -28 °C při spaní pod širákem, téměř
7 týdnů na cestě.

ULICE 30. DUBNA

So 21. 9.
13.00–20.00

ZAŽÍT MĚSTO JINAK – SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Scéna i hřiště klubu Atlantik na první sousedské slavnosti
v centru Ostravy.

Po 23. 9.
15.00

DEBATNÍ KLUB „MY 50+“
Podzimní cyklus setkáváníOstravanůsodborníkyProf. PhDr. JanKeller, CSc. –
Posvícení bezdomovců. Prezentace nové knihy s autogramiádou o lidech,
kteří si myslí, že se jimi nikdy stát nemohou. Ve spolupráci s Knihovnou
města Ostravy.

KAVÁRNA KLUBU
ATLANTIK

Po 23. 9.
19. 00

vstupné 60,-

15 DKG POLSKÉ LITERATURY
Literární večer v kavárně klubu Atlantik. Z děl polských autorůWitolda
Gombrowicze, Sławomira Mrożka, Jerzyho Pilcha, Dareka Fokse, Bruno
Schulze, CzesławaMiłosze. ČtouMilan Šťastný, Radim Kačmarský
a Vladimír Šmehlík. Pořadem provází Veronika Rychtová.

Út 24. 9.
18.00

vstupné 50,-

RIO DE JANEIRO
Martin Feix – mladý ostravský fotograf objevuje Rio v rytmu drog, sexu
a samby. Nevšední cestopis nejen o odvrácené tváři Rio de Janeira.

St 25. 9.
18.00

MEDICAFÉ
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.

NOVINKA

Čt 26. 9.
19.00

vstupné 100,-

OSTRUŽINY O.S. PŘEDSTAVUJÍ
ODVAZ – DIVADLO IMPROVIZACE
Přijďte s námi zahájit novou divadelní sezonu s nově vznikajícím
divadelním souborem, který spojuje ty nejlepší improvizátory z Ostravy
a Olomouce. Dabing ve všech jeho podobách a barvách.

Pá 27. 9.
18.00

vstupné 60,-

VŮNĚ A CHUTĚ BENÁTSKÉ LAGUNY
Podvečerní povídání o Benátské laguně a jejím okolí. Spíše než památky
nás budou zajímat zvláštnosti života v laguně a vjemy, které zde cestova-
tel může zažít. Prezentace bude doplněnamalou ochutnávkou.

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: 




