
Tady se nudit nebudete! Řeč je o prázd-
ninách v centru Ostravy a o programu, 
který na léto připravuje spousta orga-
nizací fungujících na území obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. „Představa 
liduprázdného centra a takzvané letní 
nudy ve městě vzala v Ostravě už dáv-
no za své. Myslím, že Ostravané stojí 
spíš před opačným problémem – jak 
stihnout vše, co je v pestrém prázdni-
novém programu, jimž letní centrum 
ožije, zajímá,“ usmívá se starostka Pet-
ra Bernfeldová a přeje všem při výbě-
ru trávení volného času v srdci města 
šťastnou ruku. 

Městský obvod se prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání a jeho 
středisek v průběhu léta podílí na 
několika akcích. Patří například k or-
ganizátorům Festivalu letního ostrav-
ského kina, který přináší jak nejnovější 
filmové trháky, tak díla zlatého fondu 
světové kinematografie i filmy artové. 
Každé představení je navíc ozvláštně-
no bonusovým doprovodným progra-
mem, takže je opravdu nač se těšit… 
Celkem čtrnáct filmů je už od 19. červ-
na postupně promítáno v amfiteátru 
Divadla loutek, v Cooltouru a v areálu 
Trojhalí Karolina. Doprovodným pro-
gramem festivalu je série dětských di-
vadelních představení Divadla loutek 
Ostrava s názvem Léto s pimprlaty.

„Klub Atlantik se v létě opět ponoří 

do literatury a přivítá šestnáctý ročník 
Měsíce autorského čtení,“ upozorňuje 
Vladimír Šmehlík, dramaturg Centra 
kultury a vzdělávání Moravská Ostra-
va. „Od 2. července do 1. srpna tu vy-
stoupí 64 autorů, spisovatelů, básníků 
a literátů z Ukrajiny, Polska, Slovenska 

a České republiky. Mezi nejznámější 
české autory, které klub přivítá, budou 
patřit Michal Viewegh a vrchní zemský 
rabín Karol Sidon. Posluchači se mo-
hou těšit i na vystoupení legendární 
kapely Kafka Band, která zhudebňuje 
motivy z textů Franze Kafky. V srpnu 

klub pořádá oblíbený zájezd pro seni-
ory a léto ukončí Kinematografem bra-
tří Čadíků na Jiráskově náměstí, a to od 
26. do 31. srpna.“

Klub Parník na své palubě přivítá 
8. července a 6. srpna Combo Zbyška 
Brzusky – Swing & Evergreens, 16. čer-

vence a 27. srpna Boris Jam Band 
Combination, jehož součástí bude 
i jam session s mladými ostravskými 
muzikanty, a 26. srpna El Rey + Micha-
la Žáčka. 

Jako každoročně připravuje Kultur-
ní zařízení Gama sérii příměstských 
táborů pro děti. První turnus s názvem 
Prázdninový kolotoč aneb Kým bych 
chtěl být se bude konat od 6. do 10. čer-
vence. Děti pojedou i do Zoo Lešná. Ve 
dnech 13. a 14. července budou pro 
děti připraveny výtvarné workshopy 
i sportovní turnaje a v termínu 15. až 
17. července děti pojedou na relaxační 
pobyt na horské chatě Švarná Hanka 
ve Starých Hamrech.

Spoustu zábavy do Ostravy vnese 
i Cooltour. Těšit se můžete na Upside-
-down, pohybový projekt propoju-
jící taneční profesionály a nadšence 
s lidmi bez tanečních zkušeností, 
který přitančí 11. července. Ve dnech 
14. a 15. července určitě nepřehlédnete 
Festival v ulicích a 25. července Latino 
evening s atmosférou jako vystřihnu-
tou z trháků stříbrného plátna. O všem 
podstatném, co prázdninovým dnům 
dá ten správný náboj, se dočtete na 
dalších stránkách této přílohy.

To musíte vidět, slyšetAKCE MĚSÍCE

Léto je tady. A hned první letní den, v neděli 21. června, se konala první letní akce. Rodičovské centrum Chaloupka pořádalo pod 
záštitou starostky Petry Bernfeldové další ročník Tátafestu.  Foto: archiv Tátafestu 
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www.shakespearova.cz

www.ckv-ostrava.cz 
www.flokostrava.cz 
www.cooltourova.cz

Letní centrum plné prázdninové zábavy

Shakespeare 
v letní Ostravě 
v  pořadí  osmé  Letní  shakespearovské 
slavnosti,  které  do  Ostravy  vstoupí  ve 
dnech  22.  července  až  11.  srpna,  opět 
představí  dílo  slavného  dramatika 
a vedle her, s nimiž se diváci mohli se-
známit  už  v  předcházejících  ročnících, 
premiéru  milostné  tragédie  romeo 
a  Julie.  v  hlavních  rolích  vystoupí  Te-
reza voříšková jako Julie a Jan sklenář 
z královéhradeckého Klicperova divadla 
jako romeo. Dále hrají Naďa Konvalin-
ková,  saša  rašilov,  Lenka  Krobotová, 
Jiří vyorálek, Dana Batulková a další. Na 
programu bude také slovenská novinka 
večer  tříkrálový  anebo  cokoliv  chcete 
a  loňská  novinka  ostravské  produkce 
Jak  se  vám  líbí  v  režii  Michala  Langa 
s Markem Holým, stanislavem Šárským, 
Tomášem  savkou,  Michalem  čapkou, 
Michalem  Kavalčíkem,  Andreou  Mo-
hylovou  a  dalšími.  Diváci  nepřijdou 
ani  o  velmi  úspěšnou  komedii  Mnoho 
povyku  pro  nic  v  režii  Jiřího  Menzela 
s  václavem  Jílkem,  petrou  Horvátho-
vou, petrem čtvrtníčkem nebo Leošem 
Nohou, těšit se mohou i na nápaditě po-
jatou  svatební  crazy  komedii  sen  noci 
svatojánské  v  režii  tandemu  sKUTr, 

v hlavních rolích s vandou Hybnerovou 
a Davidem prachařem. v letošním roce 
mají  příznivci  shakespeara  poslední 
příležitost  zhlédnout  oblíbenou  insce-
naci v režii Daniela Špinara Zkrocení zlé 
ženy, v hlavních rolích Tatiana vilhelmo-
vá, Jana stryková, roman Zach, vojtěch 
Dyk, Matouš ruml a další. Organizátory 
festivalu v Ostravě jsou společnost pas 
de  Theatre  a  multižánrové  centrum 
cooltour.

Předprodej 
vstupenek 
Již  12.  ročník  svatováclavského  hudební-
ho festivalu nabídne od 1. do 28. září 32 
koncertů v Ostravě a dalších 17 městech 
a obcích Moravskoslezského kraje.  Letos 
poprvé zavítá festival do Dětmarovic a po 
dvouleté  přestávce  se  vrací  do  Fulneku. 
Dramaturgie  již  tradičně  vedle  velkých 
duchovních děl zahrnuje i komorní sklad-
by a multižánrové projekty. On-line před-
prodej  a  rezervace  vstupenek  přes  své 
webové  stránky  www.shf.cz  byl  spuštěn 
15. června. vstupenky jsou také k dostání 
v  kanceláři  svatováclavského  hudebního 
festivalu, Ostravském informačním servi-
se,  Kulturním  centru  poruba  a  dalších 
prodejních místech sítě colosseum Ticket. 
  www.shf.cz

Výstava veteránů 
Originální americké veterány se zdobným 
naleštěným chromem, s obrovskými mo-
tory  a  prostornými  sedadly  mohou  ná-
vštěvníci výstaviště černá louka v Ostravě 
vidět od 16. června do 31. srpna. K vidění 
bude zhruba 50 vozů od roku výroby 1911 
až 1980. součástí akce bude i výstava ma-
lých modelů aut amerických značek a také 
výstava  dobových  doplňků  a  součástí 
vozů.  Letošní  4.  ročník  American  classic 

cars  se ponese v duchu  symbolů UsA. pa-
vilon se tak zaplní kulisami jako socha svo-
body, Walt Disney, route 66, Las vegas, elvis 
presley a mnoho dalších.
 www.cerna-louka.cz

Výjimečné koncerty
Festival Ostravské dny, který v Ostravě pro-
bíhá každé dva roky a pořádá ho Ostravské 
centrum nové hudby, bude oficiálně zahájen 
skutečně  výjimečným  koncertem  v  nedě-
li  23.  srpna  od  19  hod.  na  krytém  náměstí 
v nově otevřeném Trojhalí Karolina. Zazní zde 
jedna z nejdůležitějších kompozic 20. století – 
„Gruppen“. Tento masivní koncert pro tři or-
chestry a tři dirigenty napsal v letech 1955 až 
1957 význačný německý skladatel Karlheinz 
stockhausen. v Ostravě tak zahraje obrovský 
symfonický orchestr 109 hudebníků! Během 
osmidenního festivalu se návštěvníci mohou 
těšit na bohatý program moderní hudby, kte-
rý je intelektuální a duchovní výzvou, a který 
uvádí  světové  premiéry  na  téměř  každém 
koncertě. Koncerty slibují mimo jiné i odbo-
čení do jazzu a folkloru, maraton elektronic-
ké hudby v Galerii umění a duchovní hudbu 
v raně gotickém kostele. Fanoušci hudební-
ho divadla najdou vzácnou příležitost zhléd-
nout novou afroamerickou operu Afterword 
newyorského skladatele George Lewise.
  Více informací naleznete na
 www.newmusicostrava.cz

KSA zahajuje sezonu

rok  něčím  tragikomickým  začíná,  aneb 
vychutnejte  si  otevřenou  náruč  dobré 
společnosti!  Tak  se  jmenuje  akce,  kterou 
Komorní scéna Aréna zahájí další divadelní 
sezonu. Den v KsA plný slev a překvapení 
se uskuteční 3. září od 13 do 22 hodin. Ná-
vštěvníci budou mít možnost koupit vstu-
penky do KsA na všechna  zářijová před-
stavení s výraznou slevou a se zakoupenou 
vstupenkou  či  předplatitelskou  legitimací 
si mohou zdarma užít i skvělý večerní kon-
cert kapely eMA. Ten začíná v 18.30 hodin 
a předcházet mu bude v 17 hodin vernisáž 
výstavy fotografií evžena sobka a komen-
tované  prohlídky  zákulisí  ve  společnosti 
herců v 15.30 a 16 hod. samozřejmostí je 
i autogramiáda.

Vstupenky na další sezonu v KSA 
jsou již v prodeji, více informací na 

www.divadloarena.cz 

 Foto: Petr Kiška
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Festival v ulicích srdce Ostravy
Už popáté oživí centrum Ostravy Festival v ulicích. Hud-
bou, divadlem, filmy, workshopy či kouzelníky tentokrát 
festival 14. a 15. července zaplní Masarykovo náměstí, Kuří 
rynek i Černou louku a přilehlé ulice. Už podruhé přitom 
festival zahájí tzv. Colours week, který vyvrcholí festivalem 
Colours of Ostrava. 

Festival v ulicích nabídne žánrově pestrou směs, vy-
stoupí zde hvězdy, jako například Vlasta Redl s kapelou 
a Jiří Pavlica s Hradišťanem, Jiří Stivín, Beata Bocek, Lucie 
Redlová nebo Žamboši, ale i vycházející stars Elis a Martin 
Harrich. Návštěvníci se mohou těšit i na moderní reggae 
v podání Cocomana, balkánskou party Cirkusu problem či 
špičkovou alternativní hudební tvorbu v podobě uznávané 
formace Dva. 

Hlavní hudební scéna bude na výstavišti Černá louka, 
další pódia pak na náměstích v centru města, jedna ze scén 
bude také v amfiteátru Divadla loutek Ostrava. Na Masary-
kově náměstí se objeví stage Hitradia Orion zaměřená na 
mladé publikum a rovněž tradiční stan Tanec pro život. Za-
jímavé workshopy chystá Ostravské muzeum. Novinkou le-

tošního ročníku budou scény v ostravských sakrálních pro-
storách, a sice v evangelickém kostele v Českobratrské ulici 
a v kostele na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. 

Festival ovšem nepřinese pouze hudební programy. Na 
své si přijdou milovníci divadla, filmu, tance či ohňových 
show. Tradiční a oblíbenou hudební uličku letos nahradí 
hudební náměstíčko, kde se bude koncertovat a budou tu 
probíhat hudební workshopy. U Divadla loutek vznikne 
japonská zóna s japonskou kulturou, hudbou, divadlem 
i bojovým uměním. Chystá se i promítání animovaných 
studentských filmů. V ulicích města se budou pohybovat 
divadelníci s originálními skeči, umění mikromagie přiblíží 
přímo na ulicích v bezprostřední blízkosti diváků kouzelní-
ci. Návštěvníci festivalu se mohou těšit i na hru v podobě 
geocachingu, který je provede po zajímavých ostravských 
místech.

A vzápětí do Ostravy vtrhne festival Colours of Ostrava. 
Ve dnech 16. až 19. července jím sice bude žít především 
Dolní oblast Vítkovic, ale odtud je to do centra města jen co 
by kamenem dohodil…  - red -

Dům kuLtury

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

PřeDnášky A VýstAVy

knIhA

marné levitace 
eva	Kotarbová	je	autorkou	básnické	sbír-
ky	Marné	levitace,	která	se	nyní	dostává	
do	knihkupectví.	 jako	v	 jejích	některých	
dříve	 vydaných	 knížkách	 (např.	 Kameny	
nebo	 Siluety)	 i	 v	 novince	 autorka	 často	
vytváří	obraz	rodného	města	–	ostravy	–,	
k	 němuž	 má	 specifický	 vztah.	 V	 Kame-
nech	 zachytila	 ostravu,	 jakou	 už	 dnešní	
nejmladší	generace	dospělých	málo	 zná	
nebo	 vůbec	 ne.	 Byla	 fascinována	 její	
hornickou	a	hutnickou	minulostí.	Mnoho	
básní	ze	Siluet	 jsou	svědectvím,	že	svou	
motivaci	často	našla	v	současné	atmosfé-
ře	známé	Stodolní	ulice,	ovšem	nejen	v	ní.	

V	Marných	 levitacích	 se	objevují	mo-
tivy	 inspirované	 hrabovou,	 hrabůvkou	
i	Porubou	a	znovu	centrem	ostravy.	nová	
knížka,	stejně	 jako	dřívější,	 je	ale	přede-
vším	 knihou	 milostné	 poezie	 odrážející	
hledání	 pozitivních	 vztahů	 mezi	 nejbliž-
šími	 i	 lidmi,	s	nimiž	se	 letmo	setkala	na	
své	životní	pouti.	je	básnickou	sbírkou	na-
děje,	v	níž	hluboký	lidský	cit	i	přes	bolest	
nachází	 cestu	ze	 samoty.	eva	Kotarbová	
je	také	autorkou	ilustrací,	jimiž	doprovo-

kOncerty

62. sezona JFO 
janáčkova	 filharmonie	 ostrava	 vstou-
pí	 na	 podzim	 již	 do	 své	 62.	 koncertní	
sezony.	 Staronovým	 sloganem	 s	 ma-
lou	 změnou	 hrajeme	 pro	 ostravu	 se	
orchestr	 hrdě	 hlásí	 k	 moravskoslez-
ské	 metropoli.	 Pro	 milovníky	 klasické	
hudby	 připravil	 opět	 pestrou	 nabídku	
koncertů	 a	 dalších	 projektů,	 jejichž	
portfolio	 se	 rok	 od	 roku	 rozrůstá.	 do	
ostravy	 zavítá	 celá	 plejáda	 špičkových	
zahraničních	i	tuzemských	umělců	a	ja-
náčkova	 filharmonie	 zase	 vyjede	 šířit	
čest	 a	 slávu	 ostravy,	 České	 republiky	
a	 českého	 muzikantství	 na	 prestižní	
tuzemské	i	zahraniční	festivaly	a	zájez-
dy.	dramaturgie	přináší	na	 jedné	 stra-
ně	 známá	a	osvědčená	díla,	 na	 straně	
druhé	 nabízí	 i	 skladby,	 které	 poskytují	
nezvyklé	 hudební	 zážitky	 všem,	 kteří	
jsou	 připraveni	 bojovat	 se	 strachem	
z	něčeho	nového.	

„Mám-li	 62.	 sezonu	 srovnat	 s	 tou	
předchozí,	 tak	mohu	říci,	že	 je	kvalita-
tivně	 na	 ještě	 vyšší	 úrovni	 díky	 tomu,	
že	jsme	našli	uměleckého	šéfa	a	šéfdi-
rigenta	 v	 jedné	 osobě,	 kterým	 je	 hei-
ko	Mathias	Förster,	a	mohli	se	tak	více	
soustředit	na	výběr	sólistů	a	hostujících	
dirigentů.	V	této	sezoně	navíc	zavádíme	
pozici	 hlavního	 hostující	 dirigenta,	 do	

které	 je	 jmenován	Michail	jurowski.	To	
je	 velmi	 zásadní	 změna,“	 říká	 ředitel	
jFo	jan	Žemla.

Páteří	 koncertní	 činnosti	 janáčkovy	
filharmonie	 jsou	 dvě	 symfonické	 řady	
a	a	B,	dále	klasický	cyklus	C,	série	kon-
certů	 jeunesses	 musicales	 e,	 oblíbené	
crossovery	 v	 rámci	 cyklu	 G	 v	 Gongu	
v	dolní	oblasti	Vítkovic,	 cyklus	 komor-
ních	koncertů	K	a	hudebně-dramatická	
představení	pro	rodiče	s	dětmi	s	ozna-
čením	 d.	 Velice	 lákavé	 je	 také	 menu	
mimořádných	 koncertů	 s	 naprostými	
novinkami	 –	 Smartphonií,	 která	 nabízí	
možnost	ovlivnit	průběh	koncertu	pro-
střednictvím	hlasování	na	mobilu,	nebo	
Koncertem	 na	 přání.	 Ceny	 předplatné-
ho	zůstávají	u	většiny	cyklů	stejné.	

Fantom Londýna

malou	 část	 londýna,	 měly	 obrovský	
dopad	 na	 celou	 tehdejší	 společnost.	
Během	 desítek	 let	 se	 zrodila	 řada	 po-
věstí	a	legend,	na	jejichž	základě	vznikly	
úspěšné	romány,	filmy	a	nyní	i	zcela	pů-
vodní,	tajuplný	krimimuzikál,	kde	každá	
postava	může	být	vrahem.	

Začátkem	 července	 odlétá	 do	 Korey	
soubor	 operety/muzikálu	 národního	
divadla	moravskoslezského,	aby	se	zde	
v	několika	představeních	představil	na	
Mezinárodním	 muzikálovém	 festivalu	
ve	městě	Tegu	(daegu)	s	původním	čes-
kým	 muzikálem	 Fantom	 londýna,	 kte-
rý	vznikl	na	objednávku	ndM,	měl	zde	
v	sezoně	2012/2013	svou	světovou	pre-
miéru	a	je	velmi	divácky	úspěšným.	Pří-
běh	lásky,	děsuplných	vražd	i	bujarého	
veselí	 odhaluje	 nikdy	 neobjasněné	 řá-
dění	sériového	vraha	za	časů	viktorián-
ského	 londýna	 konce	 19.	 století.	 nový	
autorský	muzikál	se	vrací	k	mysterióz-
ní	postavě	jacka	Rozparovače,	o	němž	
dodnes	 nevíme	 téměř	 nic.	 ačkoliv	 zá-
hadné	vraždy	kněžek	lásky	v	londýnské	
čtvrti	 Whitechapel	 ohrozily	 jen	 velmi	

www.jfo.cz 

www.kotarbova.eu

www.ndm.cz

Tajuplný muzikál, kde každá z postav 
může být vrahem.
  Foto: martin Popelář

Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmo-
nie Ostrava.  Foto: Ivan korc

Autorka Eva Kotarbová působila do 
roku 2007 jako redaktorka a fotograf-
ka zpravodaje Centrum městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Hlavní hudební scéna festivalu bude na výstavišti Černá louka, další pódia pak na náměstích v centru města… Foto: Artsmarketing

Dům kuLtury městA OstrAVy, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-moravská Ostrava, 
tel.: 597 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

kInO Art 
1. 7. v 17 a 19.30 hod. 1001 gramů
2.–5. 7. v 17 a 19.30 hod. Pestrobarvec petrklíčový
6.–9. 7. v 17 a 19.30 hod. Je prostě báječná
10.–12. 7. v 17 a 19.30 hod. Dítě č. 44
13.–16. 7. v 17 a 19.30 hod. Fotograf
17.–19. 7. v 17 a 19.30 hod. Opři žebřík o nebe
20.–23. 7. v 17 a 19.30 hod. Dior a já
24.–26. 7. v 17 a 19.30 hod. Domácí péče
27.–30. 7. v 17 a 19.30 hod. Big Eyes
31. 7. – 2. 8. v 17 a 19.30 hod. Slepá
3.–6. 8. v 17 a 19.30 hod. Láska šílená
Oscarové žně 2015
7.–9. 8. v 17 a 19.30 hod. Americký sniper
10.–13. 8. v 17 a 19.30 hod. Birdman
14.–16. 8. v 17 a 20 hod. Chlapectví
17.–20. 8. v 17 a 19.30 hod. Grandhotel Budapešť
21.–22. 8. v 17 a 19.30 hod. Kód Enigmy
24.–27. 8. v 17 a 19.30 hod. Teorie všeho
28.–30. 8. v 17 a 19.30 hod. Whiplash
31. 8. – 2. 9. v 17 a 19.30 hod. Poutník – nejlepší příběh 
Paula Coelha

kOncerty A DIVADeLní PřeDstAVení V DkmO 
28. 7. a 23. 8. ve 20 hod. přímý přenos v profesionálním hraní 
počítačových her nejlepších světových týmů z prestižního 
šampionátu Intel Extreme Masters (IEM)
Královská Shakespearovská společnost 
NOVINKA! Pět představení vrcholných Shakespearových 
komedií a dramat v podání Královské shakespearovské 
společnosti (Royal Shakespeare Company). České titulky 
v obraze! 
18. 9. Marná lásky snaha, jiskřivá komedie v čele s Michelle 
Terry
9. 10. Mnoho povyku pro nic, romance v režii úřadujícího 
mistra divadelní komedie Christophera Luscomba
6. 11. Kupec benátský, nekompromisní tragédie v režii jedné 
z nejúspěšnějších mladých anglických režisérek Polly Findlay
27. 11. Othello, nesmrtelná klasika s excelujícím Hughem 
Quarshiem
18. 12. Jindřich V., závěrečná část slavné historické tetralogie 
s Alexem Hassellem v hlavní roli

dila	svoje	nové	verše.	jedná	se	o	počíta-
čovou	grafiku.	doslov	k	novince,	nazvaný	
Seismografy	 života,	 napsala	 literární	
historička	Svatava	Urbanová	z	ostravské	
univerzity.	

GALerIe VýtVArnéhO umění V OstrAVě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

VýstAVy
24. 6. – 30. 8. Franta – Tváří v tvář, francouzské umění 
v letní Ostravě, Dům umění
24. 6. – 30. 8. Vladimír Škoda: Energie, francouzské umění 
v letní Ostravě, Dům umění
26. 6. – 30. 8. „BRUSEL“…NA OSTRAVSKU, bruselský styl 
v architektuře na Ostravsku, Dům umění
1. 7. – 30. 8. Miloš Polášek:/ Zmizelá Ostrava a výstavy, 
výstava hand-made fotografik ostravského fotografa, Dům 
umění 
DOPrOVODné kuLturní PrOGrAmy
14.–15. 7. Festival v ulicích, koncerty mapující cesty současné 
experimentální hudby, před Domem umění.
14. 7. od 16 hod. Koloman, romská kapela Koloman
14. 7. od 19 hod. Ladě, jedna z nejoriginálnějších českých 
kapel 
15. 7. od 16 hod. Dobrozdání duo, opavské bluesfolkové duo 
Jury a Kamila Quise
15. 7. od 19 hod. Dobrozdání kvartet
22. 8. od 15.30 hod. Minimaraton elektronické hudby,  
Dům umění
od 1. 7. do 30. 8. Samoobslužná výtvarná dílna, děti 
a návštěvníci galerie zde budou mít k dispozici výtvarný 
materiál, pomůcky a tvořivé hry. Vstup zdarma bez nutnosti 
rezervace.
Změna programu vyhrazena!

GALerIe BeseDA
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
od 18. 6. do 4. 9. Ondřej Oliva: An (Organic), výstava soch 

VýtVArné centrum chAGALL
repinova 16, 702 00 Ostrava
www.chagall.cz, chagall@iol.cz
do 2. 9. Domy v trávě, tráva mezi domy, Václav Filandr 
– skulptury, Petr Pavliňák – obrazy, Autorská výstavní síň 
v Ostravě 
do 31. 8. Ostrava – Fotoklub – Ostrava, výstava fotografií, 
galerie Na schodišti, Ostrava
do 9. 9. Radomír Vydržel, Petr Škrabálek, výstava 
fotografií, galerie Chagall, Brušperk 



Aerofilms přináší 
do kin živé přenosy 
eSportu

Rušíme pRázdniny!
Těsně před prázdninami, 12. června, uvedlo Divadlo 
loutek Ostrava poslední premiéru této sezony. Pohád-
ka s názvem Vlku, dobré chutnání!, která je určena 
nejmenším divákům, je plná nonsensů, překvapivých 
nápadů a humoru. Na představení líčící příběh malé-
ho zajíčka a starého vlka, jenž na sklonku svého života 
začal poslouchat své srdce, se děti sice mohou těšit po 
prázdninách, ale do divadla se mohou vypravit i bě-
hem nich. 

Divadlo loutek Ostrava totiž i letos ruší prázdniny! 
Od 12. července do 16. srpna bude v rámci akce Léto 
s pimprlaty připraven zábavný program pro děti i ro-
diče.

Každou neděli, pondělí, úterý, středu a čtvrtek je při-
pravena interaktivní prohlídka výstavy Pimprlárium. 
Výstava je určena dětem i dospělým pamětníkům lout-
kářského umění. Návštěvníci se mohou seznámit s bo-
hatou historií divadla a prohlédnout si jednotlivé typy 
loutek, s nimiž se v divadelních představeních setkávají, 
osahat si je a případně si s nimi zahrát v marionetovém 
divadélku. V jednotlivých blocích výstavy se děti mo-
hou zapojit přímo do divadelního konání a v tvůrčích 
dílnách si mohou vyrobit loutku. Ve všední dny se pro-
hlídky otevřou v 15 a v 17 hodin, každou neděli pak ve 
14 hodin. 

A nebudou chybět ani oblíbené nedělní pohádky, 
které se budou konat vždy v 17 hodin v amfiteátru di-
vadla. Divadlo loutek opět pozvalo poloprofesionál-
ní a profesionální divadelní soubory a spolky, takže 
divákům se představí olomoucké Divadlo Tramtarie, 
Divadlo Bořivoj z Prahy, Scéna Bajka z Českého Těšína, 
ostravské Divadlo Ententýky, Divadlo To jsem já z Hlu-
boké nad Vltavou a jednu neděli zahraje svou pohádku 
herec DLO, Ivan Feller.

Vstupenky na výstavu i na nedělní pohádky je možné 
zakoupit na webu divadla nebo v pokladně DLO. Vstup-
né na nedělní pohádku i na výstavu je 50 korun. 

  www.dlo-ostrava.cz

nádražní 30, 702 00 Ostrava 
e-mail: info@antikfiducia.com, tel. č.: 596 117 312 
po – pá: 10 – 18 hod. 

12. 7. ve 14 hod. Poetický atentát v Komenského sadech, živé obrazy ze života 
Komenského, poezie i filozofie v lipové aleji, křest venkovní knihovničky a guerillové 
okrášlení, pořádáme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu
13. 7. v 18 hod. Zbyněk Linhart: Černá práce, vernisáž výstavy v Galerii Dole, výstava 
potrvá do 4. 9. 
13. 7. v 19 hod. Černá kostka, nebo bludný kruh? Výstava textů a dokumentů 
věnovaných problematice plánované výstavby nového sídla Moravskoslezské vědecké 
knihovny. Na informačních panelech se zájemci dozví vše podstatné o vleklé kauze 
kolem výstavby nového sídla Moravskoslezské vědecké knihovny, která trvá již od 
roku 2004 a prošla nejrůznějšími peripetiemi. Současný stav, kdy je uvažováno 
o výstavbě vědecké knihovny nadregionálního významu na soukromém pozemku firmy 
Vítkovice, a to bez architektonické soutěže, považuje odborná veřejnost za alarmující. 
Znepokojivý je také fakt, že krajský úřad nevede o takto zásadním rozhodnutí, které 
může mít podle expertů negativní dopad na další umrtvování historického centra 
Ostravy, širší společenskou diskusi. Výstava ve vstupních prostorách antikvariátu 
potrvá do 30. 8. 
do 31. 7. Gabriela Kolčavová: Kamala, výstava fotografií z pobytu autorky u řeky 
Kamala Khola v malé vesnici Bhiman v jihovýchodním Nepálu, Fotografická galerie 
Fiducia
9. 8. od 9.30 do 18 hod. Za architekturou Olomouce, celodenní výlet po stopách 
současné i historické architektury Olomouce, provázet bude členka spolku Za 
krásnou Olomouc Martina Potůčková a Martin Strakoš z okrašlovacího spolku Za 
krásnou Ostravu. Sraz v 9.30 hod. před vlakovým nádražím v Olomouci. Z Ostravy se 
můžete dopravit spojem v 8.12 hod. z hlavního nádraží. 

Ve světě vyprodávají turnaje v elektro-
nických sportech hokejové haly i fot-
balové stadiony. Fanoušci nejrychleji 
rostoucího sportovního odvětví, na 
které nezbylo sedadlo, mohli doposud 
sledovat souboje pouze na internetu. 
Od nynějška však dostávají šanci vy-
chutnat si atmosféru soubojů v kino-
sálech společně s dalšími příznivci. 
Distribuční společnost Aerofilms 
přináší do českých kin zbrusu nové 
přímé přenosy progamingové herní 
série Intel Extreme Masters, nejstarší 
globální gamingové tour, ve které vr-
choloví hráči soutěží o prestižní titul. 
První přenos uvidí diváci 28. července 
v pražském Biu Oko a dalších čtyřech 
kinech v Ostravě, Lanškrouně, Semi-
lech a Českém Krumlově. V Ostravě se 
do akce zapojilo kino Art Domu kultu-
ry města Ostravy. 

Série přímých přenosů odstartuje 
speciálním večerem, během kterého 
bude mít premiéru dokumentární 
film uznávaného amerického režiséra 
Patricka Creadona All Work All Play 
o zákulisí šampionátu Intel Extreme 
Masters 2014/15. Creadon po celý rok 
zblízka sledoval průběh příprav i sa-
motný šampionát a jeho hlavní akté-
ry, včetně členů Cloud9. Podnikl fasci-
nující výlet do myslí vášnivých hráčů 

a snažil se vystopovat, co je na zápole-
ní v počítačových hrách tak přitahuje. 
Chystaný film byl poprvé představen 
letos na festivalu v Tribece, kde vzbu-
dil zájem širokého publika. 

Od srpna se diváci v přenosech mo-
hou těšit vždy na finálové zápasy jed-
notlivých zastávek šampionátu Intel 
Extreme Masters, které se v průběhu 
roku konají po celém světě, a nakonec 
i na velkolepé finále, které se v březnu 
2016 uskuteční již potřetí v polských 
Katovicích. Konečný seznam parti-
cipujících kin rozesíláme vždy před 
konkrétním přenosem, případně je 
možné ho nalézt na www.esportsinci-
nema.cz. Přenosy jsou komentovány 
v původním anglickém znění.

z HiSTORie mORAVSKÉ OSTRAVy A pŘíVOzu

Až pojedete po cyklostezce lemující 
Havlíčkovo nábřeží, vydáte se podél 
řeky na procházku, případně budete 
směřovat do některé z restaurací a ka-
váren na dohled od šumící Ostravice, 
vzpomeňte si na historické pohled-
nice z Archivu města Ostravy. Trocha 
nostalgie určitě neuškodí. Naopak, 
možná zpestří horký letní podvečer 
a z minulosti k vám přinese vyvolá-
vání pouličních prodavačů a klapot 
koňských kopyt. I v centru města mů-
žete prožít rozmarné léto…

 https://amo.ostrava.cz/cs

Havlíčkovo 
nábřeží
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KniHOVnA GVuO

nOVá AKROpOliS

VýSTAVy V dKmO

OSTRAVSKÉ muzeum

AnTiKVARiáT A Klub FiduciA 

  Foto: statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy

28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 
tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

28. 7. od 19 hod. Hermetismus a Kybalion, přednáška 
s videoprojekcí, Nová Akropolis

masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava
www.ostrmuz.cz 

14. 7. – 16. 8. Cesta meče – Cesta samuraje – Dotek 
Japonska – Výstava svitkových obrazů, výstava

pOzVánKA dO diVAdlA KniHOVnA měSTA OSTRAVy

Knihovna města Ostravy, pobočka přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pRO dOSpělÉ
1. 7. – 31. 8. od 17 hod. Viridian, malá kolektivní výstava prací 
posluchačů z výtvarných kurzů pro dospělé ateliéru Viridian 

Oddělení pRO děTi A mládež
Vesmírné prázdniny
1. 7. od 9 do 15 hod. Prázdninové putování s buchtami, výlet 
plný překvapení, přihlášku a informace obdržíte v knihovně
2. 7. od 13 do 15.30 hod. Moje planeta, scénické čtení 
s výtvarnou dílnou, kde si namalujeme vlastní planetu
9. 7. od 14 do 15.30 hod. Navštíví nás ufoni, čtení z knihy 
„Berta a ufo“
23. 7. od 13 do 15 hod. Slunce v srdci, dramaticko-prožitková 
dílna, akce za finanční podpory ÚMOb MOaP
6. 8. od 14 do 15.30 hod. Putování po noční obloze, čtení 
o hvězdách a výroba vesmírného pexesa
13. 8. od 13 do 16 hod. Souboj rytířů Jedi, turnaj v pexesu
20. 8. od 12 do 16 hod. Tančení na mléčné dráze, soutěž 
v tanci na tanečních podložkách
27. 8. od 13 do 15 hod. Přistání – planeta Země, dramaticko- 
-prožitková dílna, akce za finanční podpory ÚMOb MOaP

poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 596 112 566

•  Výběr z přibližně 8000 titulů knih z oblasti umění, teorie 
dějin umění a historie

•  Více než 11 000 katalogů výstav našeho regionu i řady 
dalších galerií z celé České republiky

•  Časopisy o umění a kultuře od počátku minulého století  
do současnosti

•  Dokumentaci výstav Galerie výtvarného umění v Ostravě
•  Multimediální databáze (abART, SCA, EBSCO)
•  Půjčování fondu knihovny k prezenčnímu studiu
•  Informační a bibliografické služby
•  10 badatelských míst a 3 místa s přístupem na internet
•  On-line katalog: http://85.135.34.154/katalog/
V letních měsících otevřeno dle předchozí domluvy.

1. 7. – 24. 8. Břetislav Závada: Tužka, Galerie Gaudeamus, 
výstava kreseb
17. – 31. 8. Výstava k festivalu Ostravské dny 2015, vestibul



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

8.7. Combo Zbyška Brzusky – Swing & Evergreens
První prázdninové setkání u swingu se Simonou Pavelkovou a Jerry Erbenem. / 80 Kč

19:00

16.7. Boris Jam Band Combination
Jazzový koncert kapely BBC, jehož součástí bude i jam session s mladými ostravskými muzikanty / 80 Kč

20:00

6.8. Combo Zbyška Brzusky – Swing & Evergreens
Swingové melodie v podání Simony Pavelkové a dále zpívá Jerry Erben. / 80 Kč

19:00

26.8. El Rey +Michal Žáček
Mario Šeparovič – kytara, zpěv, Jan Kavka – klávesy, Michal Bočánek – bicí, Marek Zeman – basa,
zpěv. / 100 Kč

20:00

27.8. Boris Jam Band Combination
Jazzový koncert kapely BBC, jehož součástí bude i jam session s mladými ostravskými muzikanty / 80 Kč

20:00

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

1.7. 15:00 Pořád jsem to já / Still Alice, US 2014, 100 min. KINO SENIOR

17:00 Život je život / CZ 2015, 95 min.
21:00 Milenky starého kriminálníka LETNÍ KINO

st

2.7. 17:00 Dior a já / Dior et Moi, FR 2014, 89 min.
19:30 Zabijáci / Fasandræberne, DK 2014, 119 min.čt

3.7. 17:00 Slepá / Blind, NO 2014, 96 min.
21:00 Volný pád LETNÍ KINOpá

4.7. 17:00 Láska na první boj / Les Combattants, FR 2014, 98 min.
19:30 Život je život / CZ 2015, 95 min.so

5.7. 15:00 Sedmero krkavců / CZ/SK 2015, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / BR 2014, 112 min.
19:30 Dáma ve zlatém / Woman in Gold, US/GB 2015, 107 min.

ne

6.7. 17:00 Život je život / CZ 2015, 95 min.
19:30 Pořád jsem to já / Still Alice, US 2014, 100 min.po

7.7. 17:00 Malá z rybárny / CZ 2015, 71 min.
19:30 Zabijáci / Fasandræberne, DK 2014, 119 min.út

8.7. 15:00 Dior a já / Dior et Moi, FR 2014, 89 min. KINO SENIOR

17:00 Stále spolu / CZ 2014, 75 min.
21:00 V zajetí rychlosti LETNÍ KINO

st

9.7. 17:00 Evangelium podle Brabence / CZ 2014, 90 min.
19:30 Život je život / CZ 2015, 95 min.čt

10.7. 17:00 Dáma ve zlatém / Woman in Gold, US/GB 2015, 107 min.
21:00 Sama nocí tmou / A Girl Walks Home Alone at Night, US 2014, 99 min. LETNÍ KINOpá

11.7. 17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 SlowWest / , GB 2015, 84 min.so

12.7. 15:00 Hurá na fotbal / Metegol, AR/ES 2013, 106 min.
17:00 Lví srdce / Leijonasydän, FI/SE 2013, 99 min.
19:30 Velká nádhera / La grande bellezza, IT/FR 2013, 141 min.

ne

13.7. 17:00 Slepá / Blind, NO 2014, 96 min.
19:30 Evangelium podle Brabence / CZ 2014, 90 min.po

14.7. 17:00 Mých posledních 150 000 cigaret / CZ 2013, 52min. OZVĚNY FESTIVALU JEDEN SVĚT

19:30 Pestrobarvec petrklíčový / The Duke of Burgundy, GB 2014, 104 min.út

15.7. 15:00 Život je život / CZ 2015, 95min. KINO SENIOR

17:00 Viva Cuba Libre – rapová vzpoura / US 2013, 74 min. OZVĚNY FESTIVALU JEDEN SVĚT
19:30 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / BR 2014, 112 min.

st

16.7. 17:00 Dáma ve zlatém / Woman in Gold, US/GB 2015, 107 min.
19:30 Lví srdce / Leijonasydän, FI/SE 2013, 99 min.čt

17.7. 17:00 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.
19:30 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.pá

18.7. 17:00 Život je život / CZ 2015, 95 min.
19:30 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / Não Pare na Pista, BR 2014, 112 min.so

19.7. 15:00 Pírkovo dobrodružství / Yellowbird, FR 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 SlowWest / GB 2015, 84 min.
19:30 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.

ne

20.7. 17:00 Melancholia / DK/SE/FR/DE 2011, 130 min.
19:30 Dáma ve zlatém / Woman in Gold, US/GB 2015, 107 min.po

21.7. 17:00 Slepá / Blind, NO 2014, 96 min.
19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.út

22.7. 15:00 Dáma ve zlatém / Woman in Gold, US/GB 2015, 107 min. KINO SENIOR

17:00 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.
19:30 Evangelium podle Brabence / CZ 2014, 90 min.

st

23.7. 17:00 Lví srdce / Leijonasydän, FI/SE 2013, 99 min.
19:30 Mallory / CZ 2015, 90 min.čt

24.7. 17:00 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.
19:30 Pražská pětka / Československo 1988, 97 min.pá

25.7. 17:00 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.
19:30 SlowWest / GB 2015, 84 min.so

26.7. 15:00 Malý pán / CZ/SK 2015, 83 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Mallory / CZ 2015, 90 min.
19:30 Jasmíniny slzy / Blue Jasmine, US 2013, 98 min.

ne

PAVEL ŠMÍD do 24. 7. 2015
Malíř Pavel Šmíd, rodák z ostravského regionu, je absolventemmalířské školy Jiřího Sopka
na Akademii výtvarných umění v Praze (1997). Pro jeho tvorbu je charakteristický sociální kriti-
cismus s ironickým nadhledem. Používá většinou fotografických předloh, které souvisejí s naší
minulostí, zajímá jej manipulace s člověkem a jeho světem ve jménu ideologií, kdy soukolí
dějin dokáže člověka tzv. semlít. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

Měsíc autorského čtení
16. ročník největšího literárního festivalu ve střední Evropě proběhne v pěti
evropských městech, ve čtyřech zemích. Na festivalu přivítáme 64 spisovatelů
z Ukrajiny (UA), Polska (PL), Slovenska (SK) a Česka (CZ)

2.7. 19:00 Oksana Zabužko (UA) – Historie ženskýma očima
20:30 Marie Iljašenko (CZ) – Labyrintem za Osipemčt

3.7. 19:00 Oleksandr Myched (UA) – Až příliš prorocká kniha
20:30 Maroš Krajňak (SK) – Informácia, entropia, Carphatiapá

4.7. 19:00 Ostap Slyvynskyj (UA) – I poezie je vyprávění
20:30 Krzysztof Varga (PL) – Anděl, turul, Vargaso

5.7. 19:00 Pavlo Korobčuk (UA) – Básník kybernetik
20:30 Michal Ajvaz (CZ) – Sindibád v zahraděne

6.7. 19:00 Oleksandr Klymenko (UA) – Spisovatel z konzervatoře
20:30 Pawel Smoleński (PL) – Povolání: Reportérpo

7.7. 19:00 Jevhenija Kononenko (UA) –Mistryně feministické prózy
20:30 Peter Juščák (SK) – Literatúrou ku katarziiút

8.7. 19:00 Andrij Bondar (UA) – Nejryzejší veřejný intelektuál
20:30 David Jan Žák (CZ) – Když byl Hasil králem…st

9.7. 19:00 Sofia Andruchovyč (UA) – Felix nostalgia
20:30 Justyna Bargielska (PL) – Píšeš báseň?čt

10.7. 19:00 Petro Midjanka (UA) – Exotický pták ukrajinské poezie
20:30 Karol Chmel (SK) – Chmel a bateriepá

11.7. 19:00 Serhij Žadan (UA) – Charkovský rebel
20:30 Uršula Kovalyk (SK) – Žena, ktorá vie, čo chceso

12.7. 19:00 Jurij Vynnyčuk (UA) – Věčný mystifikátor
20:30 Igor Malijevský a Tomáš Pastrňák (CZ) – Dny, týdny, měsíce (nad řekou)ne

13.7. 19:00 Jurij Andruchovyč (UA) – Postmoderní patriarcha
20:30 Karol Sidon (CZ) – Liška na dobrou nocpo

14.7. 19:00 Oleh Kocarev (UA) – Lev, co řve ve verších
20:30 Kafka Band (CZ) – Zámek/Das Schlossút

15.7. 19:00 Marijana Kijanovska (UA) –Metafyzická básnířka
20:30 Pavol Rankov (CZ) –Matky, Rankov, matkyst

16.7. 19:00 Ljubko Dereš (UA) – Svět ukrajinských teenagerů
20:30 Vlado Janček (SK) – Kaskadér v poéziičt

17.7. 19:00 Taras Prochasko (UA) –Metafyzický způsob poznávání
20:30 Radka Denemarková (CZ) – Kobolt a Hitler píšou dějiny (radosti)pá

18.7. 19:00 Natalka Sňadanko (UA) – O Ukrajinkách doma i v cizině
20:30 Eva Turnová (CZ) – Hi, Eva!so

19.7. 19:00 Oleksandr Bojčenko (UA) – Nekompromisní publicista
20:30 Jacek Dehnel (PL) – Jazyk, matka, Dehnelne

20.7. 19:00 Anatolij Dnistrovyj (UA) – Kultura lumpenproletariátu
20:30 Jiří Hajíček (CZ) – Prozaik na tancovačcepo

21.7. 19:00 Halyna Petrosaňak (UA) – Pokušení promluvit a potěšení ze čtení
20:30 Kateřina Tučková (CZ) – Bohyně Kateřina a jiné příběhyút

22.7. 19:00 Larysa Denysenko (UA) – Advokátka ve světě literatury
20:30 Agda Bavi Pain (SK) – Konflikt, Pain & sadizmusst

23.7. 19:00 Artem Čapaj (UA) – Cestopis ze světa antiutopie
20:30 Michal Viewegh (CZ) – Život po životěčt

24.7. 19:00 Maryna Hrymyč (UA) – Bestsellery, které nedostávají ceny
20:30 Tereza Boučková (CZ) – Copak tuhle trágu nezažil každý?pá

25.7. 19:00 Volodymyr Rafijenko (UA) – Emigrant z Doněcku
20:30 Ziemowit Szczerek (PL) – Gonzo z Radomuso

26.7. 19:00 Natalija Vorožbyt (UA) – Znepokojovat diváka
20:30 Ivana Gibová (SK) – Usadené hranice, hranice usadenímne

27.7. 19:00 Les Belej (UA) – Zakarpatská mafie
20:30 Petr Stančík (CZ) –Mlýn, mumie, jezevecpo

28.7. 19:00 Tymofij Havryliv (UA) – Domov a bezdomoví
20:30 Daniel Pastirčák (SK) – Kto hovoril, kto sa zapísalút

29.7. 19:00 Oleksandr Irvanec (UA) – Básník a antiutopista
20:30 IvanMotýl (CZ) – Briketa a přelétavý novinářst

30.7. 19:00 Andrij Kototjucha (UA) – Od detektivky k historickému románu
20:30 Tadeusz Dabrowski (PL) – Skromné slovo pravdačt

31.7. 19:00 Halyna Kruk (UA) –Mezi poezií a literární historií
20:30 Richard Pupala (SK) – Krtíš, detstvo, Pupalapá

1.8. 19:00 Hryhoryj Semenčuk (UA) – Zázračné dítě
20:30 Vlado Šimek (SK) – Vlado Šimek ostro ironickýso

25.8. Pálava a Mikulov VÝLET

Pavlovské vrchy, vinice i památky nejjižnější Moravy.
Výlet pro seniory v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách.
S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz / 250 Kč

út

27. – 31. 8. Kinematograf na Kuřím rynku
Akci podporuje Statutární město Ostrava Dramaturgie a produkce: klub Atlantik
Promítáme každý den zdarma na Jiráskově náměstí

27.8. 20:00 Velký Gatsby / AUS, USA 2013, 142 min.

28.8. 20:00 Lásky čas / VB 2013, 123 min.

29.8. 20:00 Život je život / CZ 2015, 95 min.

30.8. 20:00 Slepá / Norsko 2014, 96 min. 18+

31.8. 20:00 Trhák / CZ 1980, 94 min.

SRPEN 2015
10.8. 17:00 Mallory / CZ 2015, 90 min.

19:30 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.po

11.8. 17:00 Amy / GB 2015, 90 min.
19:30 Mission Impossible – Národ grázlů / Mission: Impossible – Rogue Nation, US 2015út

12.8. 15:00 Lví srdce / Leijonasydän, FI/SE 2013, 99 min. KINO SENIOR

17:00 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.
19:30 Nesmrtelný / Self/less, US 2015

st

13.8. 17:00 Pražská pětka / Československo 1988, 97 min.
19:30 Schmitke / CZ/DE 2014, 94 min.čt

14.8. 17:00 Mallory / CZ 2015, 90 min.
19:30 Amy / GB 2015, 90 min.pá

15.8. 17:00 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.
19:30 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.so

16.8. 15:00 Sedmero krkavců / CZ/SK 2015, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI
17:00 Schmitke / CZ/DE 2014, 94 min.
19:30 Nesmrtelný / Self/less, US 2015, min.

ne

17.8. 17:00 Život je život / CZ 2015, 95 min.
19:30 Mission Impossible – Národ grázlů / Mission: Impossible – Rogue Nation, US 2015po

18.8. 17:00 Nesmrtelný / Self/less, US 2015
19:30 Dáma ve zlatém / Woman in Gold, US/GB 2015, 107 min.út

19.8. 15:00 Mallory / CZ 2015, 90 min. KINO SENIOR
17:00 Amy / GB 2015, 90 min.
19:30 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.

st

20.8. 17:00 Evangelium podle Brabence / CZ 2014, 90 min.
19:30 Schmitke / CZ/DE 2014, 94 min.čt

21.8. 17:00 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / Não Pare na Pista, BR 2014, 112 min.
19:30 Mission Impossible – Národ grázlů / Mission: Impossible – Rogue Nation, US 2015pá

22.8. 17:00 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.
19:30 Nesmrtelný / Self/less, US 2015so

23.8. 15:00 V hlavě / Inside Out, US 2015, 102 min. HRAJEME PRO DĚTI
17:00 Život je život / CZ 2015, 95 min.
19:30 SlowWest / GB 2015, 84 min.

ne

24.8. 17:00 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.
19:30 Amy / GB 2015, 90 min.po

25.8. 17:00 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.
19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.út

26.8. 15:00 Domácí péče / CZ 2015, 92 min. KINO SENIOR
17:00 Dáma ve zlatém / Woman in Gold, US/GB 2015, 107 min.
19:30 Klub rváčů / Fight Club, US/DE 1999, 139 min.

st

27.8. 17:00 Mallory / CZ 2015, 90 min.
19:30 Pride / GB 2014, 120 min.čt

28.8. 17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, SE 2013, 114 min.
19:30 Nesmrtelný / Self/less, US 2015pá

29.8. 17:00 Pride / GB 2014, 120 min.
19:30 Mission Impossible – Národ grázlů / Mission: Impossible – Rogue Nation, US 2015, 107 min.so

30.8. 15:00 Vynález zkázy / Československo 1958, 78 min. HRAJEME PRO DĚTI
17:00 Lví srdce / Leijonasydän, FI/SE 2013, 99 min.
19:30 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.

ne

31.8. 17:00 Evangelium podle Brabence / CZ 2014, 90 min.
19:30 Pride / GB 2014, 120 min.po

DOROTA SADOVSKÁ 20. 8. – 2. 10. 2015
Malířka a fotografka Dorota Sadovská patří již dvě dekády k výrazným postavám slovenského
výtvarného umění. Absolvovala Vysokou školu výtvarného umenia v Bratislavě u profesora
Rudolfa Sikory a následně École Nationale des Beaux Arts ve francouzském Dijonu. Její tvorba,
soustřeďujíc se na fenomén lidské tělesnosti (např. v sériích světců a andělů), vyzývá vnímatele
ke kontemplaci. Vernisáž ve čtvrtek 20. srpna v 17 hodin. Kurátorem výstavy je
Ing. Milan Weber.

Výstavní prostory II. NP

VÝTVARKA NÁS BAVÍ do 24. 7. 2015
Prezentace dětských prací navštěvující kroužek Netradičně výtvarné techniky, který
pracuje ve školní družině při ZŠ Ostrava Matiční 5 pod vedením paní Dáši Novákové.
Výstava může být zdrojem inspirace a motivace pedagogům vyučujících výtvarnou výchovu.

Připravujeme:

JAN ŠERÝCH 08. 10. – 20. 11.

HANA PUCHOVÁ 26. 11. – 15. 01.

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937
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