
R ok s rokem se sešel a svatý 
Václav se opět chystá slav-
nostně vjet se svou dru-

žinou na náměstí Svatopluka Če-
cha v Ostravě-Přívozu! Stane se tak 
v pondělí 28. září ve 14 hodin. Velko-
lepý průvod v čele s patronem Čech 
a Moravy jedoucím na koni budou 
doprovázet šermíři, sokolníci, lučišt-
níci i kejklíři. 

Svatováclavský jarmark však bude 
zahájen už v 10 hodin. Klasická stře-
dověká veselice bude plná zábavy, 
poučení i možnosti utratit pár gro-
šů a krejcárků u ctihodných kupců 
a zručných řemeslníků, i na místech, 
kde víno a pivo budou téci proudem, 
a kam vůně pečených dobrot přitáh-
ne nejednoho mlsouna. 

Jarmark, jenž se už tradičně koná 
v režii Kulturního zařízení Gama, jež 
je součástí Centra kultury a vzdělá-
vání Moravská Ostrava, letos přinese 
mnoho novinek. Součástí programu 
bude tanečnice s hadem i vystou-
pení loutkaře, diváci se mohou těšit 
také na hudební uskupení Gnomus, 
které volně interpretuje středověké 
světské písně a tance z celé Evropy, 
hlavně z Francie, Španělska, Skan-
dinávie a Balkánu. Hudebníci v do-
bových kostýmech a s replikami do-
bových nástrojů určitě osloví mnohé 
posluchače. 

Děti zcela jistě zaujmou dobové 
hry, lukostřelba a další kratochvíle, 
jimiž se ctěné návštěvníky pokusí za-
ujmout společnosti Agripa a Keltík. 
Stylově upravený kolotoč se snad ani 
nezastaví a kolem zvířátek, bez nichž 
se žádný Svatováclavský jarmark ne-
obejde, bude jistojistě plno. Doby 
dávno minulé věrohodně připo-

menou akční vystoupení brněnské 
skupiny historického šermu Grál, 
alotria chodců na chůdách i droboti-
na z pomyslného středověkého sirot-
čince. A kdo bude chtít ze všeho toho 
mumraje na chvíli prchnout, nebo se 
vyhnout katovně, může použít pro-
vazový žebřík, případně hledat útě-
chu v místním lazebnictví. 

„Svatováclavský jarmark na ná-
městí Svatopluka Čecha se v průbě-
hu let stal milou tradicí, která je ale 
pokaždé obohacena o něco nového. 
Jsem ráda, že ani letos to nebude ji-
nak, a že připravovaná pondělní akce 
je příslibem příjemného ukončení 
prodlouženého zářijového víkendu,“ 
konstatuje starostka Petra Bernfel-

dová a zve do Přívozu na opravdu 
atraktivní program i na ochutnávku 
nejrůznějších pochutin, které tu bu-
dou nabízeny. „Doufám, že i tento-
krát do našeho obvodu zavítá mno-
ho návštěvníků z nejrůznějších míst 
regionu. Myslím, že každý z nich 
zde najde něco, co ho zaujme, a že 
společně příjemně oslavíme svátek 
svatého Václava, symbolu české stát-
nosti, a připomeneme si slavnou his-
torii českého národa.“ 

Pozn. red.: Svatý Václav, který je 
jediným českým světcem, jehož svá-
tek je součástí celosvětového kalendá-
ře římskokatolické církve, se symbo-
lem panovnického rodu Přemyslovců 
a českého státu stal již v raném stře-
dověku. Český kníže a světec, symbol 
české státnosti, je jedním z nejoblíbe-
nějších českých svatých. Již na sklon-
ku 10. století chápali Václava jako pa-
trona rodu a české země a od sklonku 
11. století jej považovali za věčného 
knížete české země. Svatováclavská 
tradice sehrála velmi důležitou úlo-
hu v emancipaci českého státu. V den 
jeho smrti, 28. září, oslavujeme Den 
české státnosti. Zdroj: Wikipedie 

 (gl)

V loňském roce zpestřili program Svatováclavského jarmarku i huňatí medvědi.  Foto: Archiv Ostrava

www.ckv-ostrava.cz 

Svatý Václave, těšíme se na tvůj svátek

Zažít Ostravu 
jinak 
Kdo chce zažít Ostravu jinak, neměl by 
v sobotu 19. září minout okolí kostela sv. 
Václava v centru města, kde se tato už 
tradiční sousedská slavnost bude konat 
od 14 do 21 hodin. Třetí ročník akce, jež 
časově a tematicky navazuje na dvě me-
zinárodní osvětové aktivity, a to Evropský 
týden mobility a Den bez aut, na jeden 
den uzavře ulice a umožní občanům 
prohlédnout si město z jiné perspektivy, 
užít si hudbu, jídlo, sousedské soutěže, 
pouliční tanec a jiné radosti. Sousedé se 
mohou opět těšit na pouliční tančírnu, 
bleší trh Bebešák a trh s domácím jíd-
lem, dětskou olympiádu, rukodělné dílny 
pro děti i dospělé, hudbu, divadlo atd. 
Novinkou je sousedský výprodej šatníku 
a farmářský trh. Symbolem slavnosti je 
letos puntíkatý hrneček, s nímž se pří-
chozí mohou zúčastnit různých soused-
ských soutěží. Zajímavá bude například 
sleva na kafe do vlastního hrnku, napí-
navý bude běh na vysokých podpatcích 
k sousedovi na kafe apod. Sousedé se 
mohou také zapojit do soutěže o nejlepší 
buchtu (letos podle hrnečkového recep-
tu), ochutnávky domácích marmelád 
a sousedské výměny receptů a babských 

rad. Kromě toho budou účastníci akce 
v centru vyrábět lavičky, takže na projekt 
Zažít Ostravu jinak městu zůstane trvalá 
památka. Upečte bábovky, prohledejte 
skříně, spíže a šatníky, oblečte si puntíky, 
vezměte hrníčky a přijďte se pobavit, po-
chlubit, prodat a zasoutěžit si. 

Hlavním organizátorem akce, která se 
koná pod záštitou a za finanční podpory 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, je Kulturní centrum Cooltour. Do 
přípravy se však zapojují desítky dalších 
organizací a podniků, mezi nimi napří-
klad klub Atlantik. 

Na akci můžete dorazit jen tak, bavit 
se, okusit nové věci, prostě poznat, že 
Ostrava není nudná! Nebo můžete být 
aktivní a do festivalu se zapojit prodejem 
svých výrobků, hudbou, tancem, kres-
bou… V tom případě včas volejte na tel. č.: 
737 356 211 a pomozte zažít Ostravu jinak!
 www.zazitostravujinak.cz

Den plný slev! 

Divadlo roku  
zve seniory 

Komorní scéna Aréna, Divadlo roku 2013, 
připravila projekt Divadlo roku zve senio-
ry, kterým chce vyjít vstříc divákům z řad 
starších spoluobčanů. Díky grantu Nadace 
ČEZ s názvem Podpora regionů získala KSA 
možnost pozvat seniory na svá představení 
s tím, že jim bude uhrazeno vstupné, a pro 
ty, kteří se z nejrůznějších důvodů obávají sa-
mostatných návštěv divadla, bude zajištěna 
i bezpečná přeprava do divadla a zpět domů. 
Prvním představením, jež celý tento projekt 

otevře, bude inscenace Hráčů Nikolaje Va-
siljeviče Gogola v režii uměleckého šéfa KSA 
Ivana Krejčího konaná 18. září od 18.30 ho-
din. V rámci tohoto projektu Aréna úzce spo-
lupracuje s ostravskou městskou organizací 
Svazu důchodců ČR. Díky zpravodaji této or-
ganizace se senioři včas dozví také o dalších 
vytipovaných představeních. 

Lidová konzervatoř 
Ostravská Lidová konzervatoř přivítá nový 
školní rok řadou zajímavých akcí a novinek. 

„Hned v září u nás přivítáme špičkového 
a světoznámého kytaristu a hudebního 
pedagoga, Vladislava Bláhu,“ říká Dana 
Havlenová, zástupkyně ředitelky školy, 
a pokračuje: „Událostí, která v novém 
školním roce otevře Lidovou konzervatoř 
veřejnosti, bude workshop basové kytary, 
jehož hostem bude zkušený baskytarista 
Marek Leždík. Zářijový workshop by měl 
být prvním z řady dalších takových setká-
ní, kterých se budou zúčastňovat známí 
a zkušení hráči na tento nástroj.“ Vedle 
tradičních hudebních a výtvarných oborů 
nabízí Lidová konzervatoř nově jedno-
leté studium výtvarné fotografie a opět 
připravuje krátkodobé kurzy orientované 
na začátečníky i zájemce o konkrétní fo-
tografické žánry. Novinky se objeví i v dra-
matických oborech. „V září začíná kurz 
režie pro amatérské divadelníky, který 
vede renomovaný divadelní režisér a pe-
dagog Václav Klemens,“ doplňuje Dana 
Havlenová. „Tento celoroční kurz je ale už 
plný, případné zájemce musíme bohužel 
odkazovat na příští školní rok.“ Další no-
vinkou mezi divadelními obory na Lidové 
konzervatoři je umění beze slov – panto-
mima. Nově je otevřen také obor tvůrčí 
psaní. Pro mladé lidi má Lidová konzer-
vatoř a Múzická škola Ostrava ještě jednu 
novinku – kurz Contemporary Dance. 
„Zkráceně by se dalo říci, že mladí v tom-
to případě budou učit mladé,“ vysvětluje 
Dana Havlenová.

  Foto: Cooltour

AKCE MĚSÍCE To musíte vidět, slyšet

KULTURNÍ PŘEHLED NA Září 2015 www.moap.cz
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CENTruM
kulturní

rok něčím tragikomický začíná
aneb vychutnejte si otevřenou náruč 
dobré společnosti!
čtvrtek 3. září 2015 od 13.00 do 22.00 hod.
vaše oblíbené divadlo jinak – den v kSa plný 
slev a překvapení!
od 13.00 hod. – výjimečná možnost zakoupit 
vstupenky do KsA na všechna představení v září 
2015 s výraznou slevou.
se zakoupenou vstupenkou či předplatitelskou 
legitimací vstup na koncert kapely eMA zdarma.
Program:
15.30 a 16.00 hod. – komentované prohlídky 
zákulisí ve společnosti našich herců, autogramiáda, 
fotky na počkání s oblíbeným hercem
17.00 hod. – vernisáž výstavy fotografií evžena 
Sobka
18.30 hod. – koncert kapely ema
ostravský folkrock s nádechem Balkánu
Patronem koncertu je herecký soubor kSa.
K dispozici občerstvení a veškeré informační 
maeriály.
 www.divadloarena.cz
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Vítězný Fantom Londýna 
Původní muzikál Národního divadla moravskoslezského 
Fantom Londýna v červenci získal na mezinárodním festi-
valu v Jižní Koreji hlavní cenu Grand Prize Festivalu DIMF 
a dvě herecké ceny. Lukáš Adam byl v kategorii nejlepší 
mužský výkon v hlavní roli oceněn za roli Henryho a Jana 
Musilová si za roli matky odnesla cenu za nejlepší ženský 
herecký výkon ve vedlejší roli. Za další úspěch českého mu-
zikálu v rámci prestižního festivalu lze označit také nomi-
naci Martiny Šnytové v hlavní ženské kategorii za její výkon 
v roli Evelyn i fakt, že v průběhu festivalu ostravský muzikál 
zhlédlo více než šest tisíc diváků.

„To, co pro české hokejisty znamenalo Nagano, zna-
mená pro náš ostravský muzikál velké vítězství v Daegu,“ 
sdělil jihokorejským médiím krátce po předání ocenění šéf 
souboru Patrick Fridrichovský. 

A ředitel divadla Jiří Nekvasil nešetří chválou: „Už samo 
pozvání do Jižní Koreje na jediný mezinárodní muzikálový 
festival na světě je pro soubor operety/muzikálu Národního 

divadla moravskoslezského velkou poctou. Získání tří cen, 
včetně té hlavní, je potvrzením kvalit této produkce i celého 
souboru. Těžko cokoliv předjímat, ale lze předpokládat, že 
takové ocenění otevírá dveře k dalším pozváním. Je potřeba 
si uvědomit, že Asie – zejména Jižní Korea a Čína – předsta-
vuje obrovský kulturní trh i s muzikálovou tvorbou. Ukazuje 
se, že investice do původní muzikálové tvorby se vyplatila. 
Fantom Londýna byl velmi úspěšný i v Ostravě, vřelé přijetí 
u festivalového publika všech pěti představení potvrdilo, že 
vzniklo dílo schopné uspět v mezinárodní konkurenci. Pro 
novou sezonu připravuje soubor muzikál skladatele Andre-
wa Lloyda Webbera Jesus Christ Superstar. Je to již čtvrté 
dílo tohoto skladatele, krále světového muzikálu, uvedené 
v krátké době v našem divadle.“ 

Fantom Londýna, dílo Radima Smetany, Michaela Pro-
stějovského, Pavla Bára a Lumíra Olšovského, vznikl na 
objednávku NDM, kde měl muzikál světovou premiéru 
v květnu 2013. (gl)

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

svatováclavský 
hudební festival
od	1.	do	28.	září	se	ostrava	a	dalších	17	
měst	a	obcí	Moravskoslezského	kraje	ro-
zezní	 32	 koncerty	 12.	 ročníku	 Svatovác-
lavského	hudebního	festivalu	(ShF).	Vedle	
předních	českých	umělců	a	těles,	jako	jsou	
např.	Český	filharmonický	sbor	Brno,	Ba-
borák	ensemble,	dirigent	Tomáš	Brauner	
nebo	flétnista	jan	ostrý,	se	představí	i	vy-
nikající	 interpreti	 z	 německa,	 Španělska,	
Polska,	Rakouska,	Francie,	Belgie,	Sloven-
ska,	norska	a	USa.

Festival	už	tradičně	vstoupí	i	do	sakrál-
ních	objektů	na	území	obvodu	Moravská	
ostrava	 a	 Přívoz.	 evangelický	 kostel	 při-

Pohádková 
opera 
i loutkářský 
festival
První	premiérou	nové	sezony	bude	v	di-
vadle	 loutek	 ostrava	 pohádková	 opera	
Vrať	nám,	ptáku,	hastrmana	ve	spolupráci	
s	 operním	 studiem	 národního	 divadla	
moravskoslezského.	Premiérová	předsta-
vení	budou	dvě	–	v	pátek	4.	září	v	17	hodin	
a	v	neděli	6.	září	v	15	hodin	–	a	odehrají	se	
na	hlavní	scéně	dlo.	opera	vypráví	o	tom,	
jak	se	děti	skamarádí	s	hodným	vodníkem	
luciánem,	 který	 má	 v	 hrnečcích	 místo	
lidských	duší	zavařené	ovoce	a	zeleninu.	
Představení	je	vhodné	pro	děti	od	6	let.	

na	začátku	října	pak	ostrava	ožije	lout-
kářským	uměním,	které	přinese	jedenáctý	
ročník	 mezinárodního	 festivalu	 Specta-
culo	 Interesse	 pořádaného	 divadlem	
loutek	 ostrava.	 akce,	 jež	 v	 oblasti	 lout-
kového	 divadla	 patří	 k	 nejvýznamnějším	
ve	střední	evropě,	 je	výběrovou	soutěžní	
přehlídkou	 nejvýraznějších	 loutkářských	

inscenací	z	celého	světa.	Spectaculo	Inte-
resse	vypukne	v	neděli	4.	října	odpoledne	
nesoutěžním	 představením	 na	 Slezsko-
ostravském	hradě	a	průvodem	k	budově	
dlo.	 oficiální	 slavnostní	 zahájení	 bude	
v	17	hodin	na	hlavní	scéně	a	naváže	na	ně	
první	soutěžní	představení,	Kouzelná	flét-
na	z	Vratislavi.	novinkou	letošního	roční-
ku,	který	je	pořádán	i	díky	podpoře	měst-
ského	obvodu	Moravská	ostrava	a	Přívoz,	
bude	 Miniscéna	 umístěná	 na	 jiráskově	
náměstí.	Bude	fungovat	jako	permanentní	
infostánek	 i	 jako	místo	zábavy	v	podobě	
drobných	loutkářských	vystoupení.	

jednadvacet	 soutěžních	 titulů	prezen-
tovaných	 umělci	 ze	 tří	 kontinentů	 bude	
odehráno	 na	 hlavní	 a	 alternativní	 scéně	
dlo	a	v	sousedním	Kulturním	centru	Cool-
tour.	

 www.dlo-ostrava.cz

 Foto: archiv DLO

Šup tam s ním; členové company operety / muzikálu NDM. Foto: Martin PopelářLukáš Adam (Henry), Juraj Čiernik (Sean).

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.–2. 9. v 17 a 19.30 hod. Poutník, nejlepší příběh Paula 
Coelha
3. 9. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Mallory
4.–6. 9. v 17 a 19.30 hod. Dáma ve zlatém
7. 9. v 15 hod. pro seniory Pařížská blbka
7.–9. 9. v 17 a 19.30 hod. Pařížská blbka
10. 9. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Amy
11.–13. 9. v 17 a 19.30 hod. Věčně mladá
14. 9. v 15 hod. pro seniory Nenasytná Tyffany
14.–16. 9. v 17 a 19.30 hod. Nenasytná Tyffany
17. 9. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Evangelium podle Brabence 
19.–20. 9. v 17 a 19.30 hod. Iracionální muž
21. 9. v 15 hod. pro seniory Andílek na nervy
21.–23. 9. v 17 a 19.30 hod. Andílek na nervy
24. 9. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Cesta 
vzhůru
25. 9. v 17 a 19.30 hod. Cesta vzhůru
26. 9. – 1. 10. MFF Ostrava Kamera Oko
Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte slevy 
na všechny klubové filmy! 
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

kOncerty a DiVaDeLní PřeDstaVení V DkMO 
11. 9. v 19 hod. Tim Mitchell Band, koncert amerického 
rhythm & bluesového kytaristy a zpěváka
14. 9. v 19 hod. Yasmina Reza: Život na trikrát, Štúdio 
L+S Bratislava
18. 9. v 19 hod. Marná lásky snaha, Královská 
shakespearovská společnost Stratford nad Avonou
22. 9. v 19 hod. Joe DiPietro, Jimmy Roberts: Miluju tě, 
ale…, Divadlo Palace Praha
27. 9. v 9.30 hod. Michal je pajdulák, představení plné 
překvapení a legrace, loutek a kostýmů a dárků ze 
samolepicí pásky
28. 9. v 19 hod. Robert Anderson: Víš přece, že neslyším, 
když teče voda, Agentura Harlekýn Praha
30. 9. v 19 hod. Zdeněk Izer & Šárka Vaňková: 
Furtluftdurchtour

VýstaVy V DkMO
2.–30. 9. AVE ART, výtvarné práce studentů, vestibul
31. 8. – 30. 9. Kamil Špaček: Plastika a grafika, Galerie 
Gaudeamus

GaLerie VýtVarnéhO uMění V OstraVě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

VýstaVy
25. 9. 2015 – 3. 1. 2016 Stanislav Kolíbal: Sochy a kresby, 
vernisáž 24. 9. v 17 hodin, Dům umění
od 2. 10. Eduard Ovčáček: Z grafického díla, dlouhodobá 
výstava, vernisáž 1. 10. v 17 hodin, Dům umění
kuLturní PrOGraMy
8. 9. v 16.30 hod. Umělecké dílo jako pramen poznání života 
ve středověku VIII, Svět zvířat Bible Václava IV., přednáška 
Marka Zágory, knihovna GVUO
29. 9. od 16 do 17.30 hod. galerijní dílnička pro děti a rodiče 
a interaktivní prohlídka výstavy Stanislava Kolíbala, rezervace: 
tel.: 731 691 561, e-mail: pelikanovam@gvuo.cz
30. 9. v 16.30 hod. Česká i francouzská podstata malíře 
Otakara Kubína, přednáška Gabriely Pelikánové, knihovna 
GVUO
VzDěLáVací PrOGraMy 
Informace a rezervace k programům pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, 
ZUŠ, volnočasová centra i pro veřejnost (min. počet účastníků 6): 
Jana Sedláková, sedlakova@gvuo.cz, tel.: 734 437 181, Marcela 
Pelikánová, pelikanova@gvuo.cz, tel.: 731 691 561.

VýtVarné centruM chaGaLL
repinova 16, 702 00 Ostrava
www.chagall.cz, chagall@iol.cz
3. 9. – 4. 11. Dvacet pět autorů dvaceti pěti let Chagallu, 
Autorská výstavní síň Ostrava
do 31. 9. Ostrava – Fotoklub – Ostrava, fotografie, Galerie Na 
schodišti, Ostrava
do 9. 9. Radomír Vydržel, Petr Škrabálek, fotografie, Galerie 
Výtvarného centra Chagall Brušperk
10. 9. – 11. 11. Brušperský výtvarný salon, Galerie Výtvarného 
centra Chagall Brušperk

OstraVské MuzeuM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
4. 9. – 25. 10. Mezi nebem a zemí, doprovodná výstava 
13. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2015 na 
téma horské a horolezecké fotografie 

GaLerie MaGna
Bieblova 3, Moravská Ostrava
www.magna.zde.cz , tel.: 774 276 848
7. 9. – 12.10. Karel Valter: malby, kresby a grafiky,  
vernisáž 7. 9. v 18 hod.

vítá	5.	září	koncertní	provedení	populární	
skladby	 adiemus	 velšského	 skladatele	
Karla	 jenkinse,	 kterého	 se	 zhostí	 janáč-
kova	filharmonie	ostrava	a	Koncertní	sbor	
Permoník	 společně	 se	 zpěvačkami	 Gab-
rielou	Vermelho	a	johanou	Freywaldovou	
pod	taktovkou	Paola	Gatta.	„adiemus	byl	
projekt,	 kde	 jsem	 poprvé	 zkombinoval	
‚klasické‘	a	etnické	prvky,	jako	např.	kme-
nové	 bubnování	 se	 zpěvem,	 které	 mají	
blíže	k	world	music	než	ke	klasické	západ-
ní	 evropské	 hudbě,“	 uvádí	 Karel	 jenkins	
na	 svých	oficiálních	webových	 stránkách	
k	 dílu,	 jehož	 titulní	 skladbu	 mnozí	 znají	
jako	 hudební	 motiv	 reklamní	 kampaně	
delta	airlines.	Poprvé	bude	součástí	ShF	
i	filmová	projekce.	Projekt,	který	připravil	
orchestr	Berg,	bude	uveden	19.	září	v	kos-
tele	sv.	Václava	v	ostravě.
 www.shf.cz

DůM kuLtury

kOncerty

DiVaDLO 

riders on the 
storm
Výstavní	projekt	Riders	on	 the	Storm	 je	
volným	 tvůrčím	 dialogem	 mezi	 dvěma	
výraznými	osobnostmi	současné	umělec-
ké	scény,	malíři	Karlem	jerie	(1977)	a	da-
videm	Saudkem	(1966).	Byl	to	především	
refrén	 této	známé	písně,	který	autorům	
posloužil	 jako	 „roznětka	 představivosti“.	
jejich	inspirace	výrazně	přesáhla	původní	
literární	předlohu,	která	se	v	jejich	umě-
leckém	zpracování	stává	tvárnější,	méně	
konkrétní	a	zasahuje	i	do	mnohem	hlub-
ších	poloh.	Realizovaná	díla	jsou	úchvat-
nými	vizemi	tajemství	a	síly	přírody,	aby	
se	 současně	 stala	 přesvědčivou	 metafo-
rou	 o	 cestách	 životem.	 Výstava	 přináší	
fascinující	 srovnání	 dvou	 bohatých	 ima-
ginací	rozvíjených	ve	výrazových	sférách	
mezi	 realitou	 a	 její	 magickou	 podobou.	
Přístup	Karla	jerie	můžeme	přitom	ozna-
čit	jako	fantaskní	ve	své	„klasičnosti“,	pří-
stup	davida	Saudka	jako	civilnější	ve	své	
„postmodernosti“.	

Karel	 jerie	 (*1977)	 studoval	 v	 letech	

1999–2005	 malířství	 na	 akademii	 vý-
tvarných	 umění	 v	 Praze	 v	 ateliéru	 prof.	
a.	Střížka	a	v	ateliéru	prof.	M.	Rittsteina.	
david	 Saudek	 (*1966)	 studoval	 v	 letech	
1991–1997	na	akademii	výtvarných	umění	
v	Praze	v	ateliéru	sochařství	prof.	S.	Ko-
líbala	 a	 v	 ateliéru	 nových	 médií	 prof.	
M.	 Bielického.	 oba	 autoři	 jsou	 svými	
díly	zastoupeni	v	národní	galerii	v	Praze	
a	v	dalších	významných	sbírkách.
 www.galeriebeseda.cz

VýstaVa 

 karel Jerie

 David saudek



Studujte v Pop Academy 

Nádražní 30, 702 00 Ostrava 
tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfiducia.com
Po – Pá: 10 – 18 hod. 

2. 9. v 17 hod. setkání s osobností Svatováclavského hudebního festivalu, 
sopranistkou Evou Dřízgovou-Jirušovou
3. 9. v 18 hod. Evžen Sobek: BLUE DREAMING, vernisáž výstavy ve Fotografické galerii 
Fiducia, výstava potrvá do 2. 10.
7. 9. v 18 hod. Bronislava Orlická: LET'S COOK, vernisáž výstavy obrazů v Galerii Dole 
8. 9. v 18 hod. Čtenářský klub, Vladimír Sorokin: Den opričníka
9. 9. v 17 hod. setkání s osobností Svatováclavského hudebního festivalu, 
mezzosopranistkou Martou Infante 
10.–11. 9. od 10 do 18 hod. Sympozium PŘÍRODA VS. INDUSTRIÁL 
13. 9. v 10 hod. Dětský ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče
16. 9. v 18 hod. debata o propagandě v současném světě v rámci konference Forum 
2000, pořádáme ve spolupráci se spolkem PANT a portálem Moderní dějiny
17.–19. 9. Literatura a překlad 3, překladatelská dílna a festival, pořádáme ve 
spolupráci s Filozofickou fakultou OU v rámci festivalu Literatura a současnost 
17. 9. v 17 hod. debata s překladatelkou Jovankou Šotolovou na tém: Patrick 
Modiano, světový, nebo francouzský autor?
18. 9. ve 20 hod. procházka Centrem Ostravy s Rapsodií bez tváří, sraz před DLO
19. 9. v 15 hod. procházka Ze sídliště na sídliště s francouzským divadlem, 
komentovaná procházka a čtení, sraz v Komenského sadech u lávky za Novou radnicí
22. 9. v 18 hod. Kulturní jatka?!, Stav Městských jatek je žalostný a jejich osud je stále 
nejistý. Vyzýváme proto ostravskou kulturní i laickou veřejnost, aby přišla tuto krásnou 
stavbu podpořit na happening Kulturní jatka?! Zároveň okrášlíme kulturní památku, 
která je jednou z nejvýznamnějších dominant Ostravy, a nainstalujeme u ní naučnou 
cedulku. Sraz v 18 hod. u Městských jatek. Dobrou náladu a barevné křídy s sebou.
24. 9. v 18 hod. Radovan Lipus: ŠUMNÉ STOPY V BRAZÍLII – JUSCELINO KUBITSCHEK 
& OSCAR NIEMEYER aneb Vizionářský prezident a jeho geniální architekt, 
přednáška známého českého režiséra 
do 30. 10. 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 se uvažuje o výstavbě vědecké 
knihovny nadregionálního významu na soukromém pozemku firmy Vítkovice, a to bez 
architektonické soutěže, považuje odborná veřejnost za alarmující. 

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava,  
tel. č.: 725 396 985, www.knihcentrum-ostrava.cz

3. 9. v 16 hod. Václav Klaus, Václav Junek: Nápravník zažitých 
nepravd (o Václavu Klausovi), beseda druhého českého 
prezidenta 
8. 9. v 16 hod. Ladislav Hruška: Láďa Hruška se vrací, křest 
10. 9. v 16 hod. Marie Szottková Bergerová: O myšce, která 
lhala, čtení s pohádkovou babičkou
12. 9. v 16 hod. tvoření s TOPP
15. 9. v 16 hod. Sebastian Rainer: Mysterium tremendum, 
představení fenomenálního románu neznámého českého autora
16. 9. v 16 hod. Abhejali Bernardová: Tajemství meditace 
17. 9. v 16 hod. Antónia Mačingová: Zhubněte jednou 
provždy 1., beseda 
18. 9. v 16 hod. besedy s piloty ke Dnům NATO
21. 9. v 16 hod. Petra Dvořáková: Flouk a Líla, dobrodružství 
z mrakodrapu, beseda
22. 9. v 16 hod. Daniel Gladiš, CFA: Akciové investice
23. 9. v 16 hod. Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci, člověk 
s demencí očima rodinných pečujících 
24. 9. v 16 hod. Jiří Padevět: Krvavé finále, beseda 
24. 9. v 18 hod. Marek Hatlapatka: Jak investovat chytře
29. 9. v 16 hod. Antonie Krzemieňová: Síla myšlenky IV, beseda
30. 9. v 16 hod. Michala Jendruchová: Už je to za mnou, 
Anorexie a jak se s ní vyrovnat 
Rezervujte si místo e-mailem: rezervace.ostrava@knihcen- 
trum.cz nebo telefonicky: 607 082 029. 

Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
tel. č.: 596 118 881-2, www.svkos.cz

1.–30. 9. Meteorologie, klimatologie, počasí, výstava
5. 10. od 17 hod. křest audioknihy Dědictví, beseda s autorkou 
Evou Tvrdou 
Stálá nabídka: výběr z více než 1,15 milionu titulů (on-line kata-
log), nabídka veškerých českých časopisů a periodik, výpůjčka 
audioknih, e-knih a e-čteček, speciální fond pro nevidomé a sla-
bozraké, přístup do českých i zahraničních databází, informační 
a bibliografické služby, digitalizace regionálních knih, novin 
a časopisů.

Již čtvrtým rokem mají nejen děti a mlá-
dež, ale také dospělí z regionu možnost 
studovat populární zpěv, muzikál a he-
rectví na akademii populární hudby 
Pop Academy přímo v centru Ostravy. 

„Letos nás opět čeká řada koncertů 
ve spolupráci s CKV, naše tradiční kon-
certy v klubu Parník a také malé pře-
kvapení v podobě nastudování nového 
muzikálu,“ vysvětlila Táňa Wajsová, 
umělecká ředitelka Pop Academy. „I le-
tos se nadšenci talentových pěveckých 
soutěží mohou těšit na Talent Ostrava 
2016. Druhou sérii odstartujeme spolu 

s CKV pod záštitou starostky našeho 
obvodu, Petry Bernfeldové, na konci to-
hoto roku,“ dodala ředitelka. 

Všichni zájemci o studium se mohou 
dostavit k zápisům, které se budou ko-
nat od 24. srpna do 4. září, každý pra-
covní den od 14 do 18 hod. v prostorách 
Pop Academy na Sokolské třídě 26. 
 Více informací na www.popacademy.cz

28. října 124, 702 00 Ostrava
tel. č.: 596 619 914, www.jfo.cz 

10. a 11. 9. v 19 hod. zahajovací koncert pod taktovkou 
šéfdirigenta Heiko Mathiase Förstera, DKMO 
14. 9. v 19 hod. komorní koncert, na kterém se 
posluchačům představí jeden z nejrespektovanějších 
českých hobojistů Vilém Veverka společně s komorním 
souborem Ensemble Opera Diversa, DKMO

Vypravte se spolu s námi na krát-
kou procházku Přívozem v do-
bách dávno minulých. 

 https://amo.ostrava.cz/cs

Přívoz
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  Foto: statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy

POzváNkA dO divAdlA dŮM kNiHY kNiHCENTRUM.cz

vĚdECká kNiHOvNA

kNiHOvNA MĚSTA OSTRAvY

JANáčkOvA filHARMONiE 

knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. S. čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

OddĚlENí PRO dOSPĚlé
1. 9. – 30. 10. Barevné babí léto, výstava prací klientů ostrav-
ského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením.

OddĚlENí PRO dĚTi A MládEž
3. 9. od 13 do 15 hod.: Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce.
10. 9. od 13 do 15.30 hod.: Neměj strach z pocitů (emocí)!, 
dramaticko-prožitková dílna o bolesti a smutku, za finanční 
podpory ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
16. 9. od 13 do 15.30 hod.: Exkurze do depozitáře 
historických vozidel, Dílna dopravního podniku MO, přihlášku 
na exkurzi a podrobnější informace obdržíte v knihovně
17. 9. od 14 do 15 hod.: Co víš o hendikepu?, zábavné 
odpoledne v rámci Evropského týdne mobility
24. 9. od 14 do 15 hod.: Kyberšikana, seznamujeme se 
s nástrahami internetu v rámci projektu Bezpečný surfař, 
financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy

BEzRUčŮM JE SEdMdESáT
Divadlo Petra Bezruče oslaví své sedmdesátiny, do 
nichž vstupuje v právě započaté sezoně pěti novými 
tituly různých žánrů. Premiéru bude mít inscena-
ce hry Jana Krause Nahniličko v režii nové umělecké 
šéfky divadla Janky Ryšánek Schmiedtové. Diváci se 
díky grotesknímu představení vrátí do divokých 90. let 

a nudit se rozhodně nebudou. V říjnu nadejde čas na 
českou klasiku v podobě Zbabělců Josefa Škvoreckého. 
Inscenace připomene dobu před 70 lety během konce 
2. světové války a na scénu přivede známou postavu 
Dannyho Smiřického. K Bezručům v jubilejní sezoně 
přijde také Ibsenova Nora v režii Mikoláše Tyce, který 
v letošním roce získal cenu Marka Ravenhilla; lahůd-
kou plnou studentské recese, mladých lásek, nečeka-
ných písemek i diktátů bude celosouborová hudební 
komedie Škola základ života a spoustu zábavy slibuje 
i gangsterka k popukání Fligny, koks a fachmani, v níž 
se pětice zlodějíčků rozhodne ukořistit balík peněz 
ukrytý na zámku. 

I v nové sezoně Bezruči nabízejí několik typů před-
platného, a to včetně premiérového předplatného, 
jehož součástí je vstup na slavnostní raut po každé 
z pěti premiér. V nabídce zůstává také oblíbený Ba-
líček od Bezručů, který obsahuje pět kuponů a každý 
z nich předplatitelé promění za dvě volné vstupenky na 
představení podle vlastního výběru. Navíc mají všichni 
předplatitelé šanci vyhrát nevšední zážitek. Vylosova-
ný šťastlivec zažije večer ve hvězdném stylu: na před-
stavení k Bezručům jej s doprovodem z domu odveze 
elegantní limuzína, do hlediště odkráčí po červeném 
koberci, aby si pak užil pozdní večeři v klubu Divadla 
Petra Bezruče… (kub)

ANTikvARiáT A klUB fidUCiA 

4 Pop Academy  
vstupuje do čtvrtého  
roku

z HiSTORiE MORAvSké OSTRAvY A PŘívOzU



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

10 Le temps passe
Koncert k desetiletému výročí. Zpěvačka Sylvie Bee a klavíristka Eva Mitáčková již deset let přináší
známé melodie francouzských šansonů na svých koncertech. Přijďte si poslechnout písně, které
zná celý svět a zažít atmosféru sladké Francie. / 150 Kč

čt
20:00

11 Moribundus
Koncert ostravské blues-rockové formace. Petr Vitásek – kytara, Josef „Béďa“ Perzyna – baskyta-
ra, Libor Šipula – klávesy, Jaroslav Ožana –bicí, Ivan „Oskar“ Kraina – kytara, foukací harmonika
a zpěvák Martin Čermák. / 150 Kč

pá
20:00

15 ŠtěpánMarkovič + Gipsy Groove FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Hudební projekt věhlasného českého muzikanta, skladatele, pedagoga – jazzového saxofonisty
Štěpána Markoviče, který patří k nejvýraznějším osobnostem tuzemské jazzové scény v doprovo-
du funky kapely Gipsy Groove. / 200 Kč

út
20:00

16 První Ostravský Kabaret Hogo und Fogo
The best off
Duo konferenciérů Robert Galia (Hogo) a Lukáš Červenka (Fogo) a jejich die koketisch Mädchen
Vás zvou na výběr toho nejlepšího z „Prvního Ostravského Hogo und Fogo Kabaretu”, čeká na
Vás výběr těch nej, nej ,nej… scén, skečů, gegů ze všech 7-mi dílů našeho kabaretu, aneb: kdo
nás zná – ten ví proč přijít, kdo nás nezná – ten prozře a uvěří a ten kdo si není jist – najde
v nás životní jistotu, zkrátka Hogo und Fogo je recept na všechny, na všechno, vždycky a všude
a v Ostravě dvojnásob. / 150 Kč

st
20:00

17 Tango
V roce 2007 Tango obnovuje svou činnost. Nové složení kapely je: Mirek Imrich – zpěv, kytara,
sampler programing, Hanka Gasseldorferová – bicí, zpěv, David Pavlík – kytara,
Martin Ivan – basa. / 200 Kč

čt
20:00

19 Glayzy
Rocková kapela Glayzy, která nedávno oslavila kulaté výročí své existence, bude v září křtít
své šesté album v řadě s názvem Grej! Už téměř tradičně se tak stane v klubu Parník v Ostravě.
Fanoušci se můžou těšit nejen na nové písně z tohoto alba, ale i na největší hity skupiny. Glayzy
Vám dokážou, že hity s názvem „Happy Ending“ či „Lepší to vzdát“ určitě tematický nepředurčují
další osud kapely. / 130 Kč

so
20:00

23 Ostrich Quartet JAZZ

Koncert ostravské kapely, která je nadějí českého mladého jazzu. Štěpán Flagar – sax, flétna,
Jan Kavka – piano, Martin Kocián – kontrabas, Michal Wierzgon – bicí / 150 Kč

st
19:00

24 Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert skvělého Borise Urbánka s ostravskými muzikanty / 150 Kččt
20:00

25 Trio flamenco
Hudebně-taneční představení „Noche flamenca“ v podání přední české flamenkové formace Trio fla-
menco v obsazení Hana Iridiani (zpěv), Dario Piga (kytara), Aneta Suchomelová (tanec), Matěj Koneč-
ný (klavír a cajón). Dynamické představení a netradiční moderní spojení flamenka a klavíru. / 170 Kč

pá
19:00

28 Jet set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestrů G. Millera, D. Ellingtona,
F. Sinatry, L. Armstronga a dalších. Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner, Martin
Frynta. / 150 Kč

po
19:00

29 Martin Chodúr zpívá filmovémelodie
Koncert v rámci série filmových melodií. Příjemný večer plný špičkových muzikantských výkonů
a krásné hudby. Za doprovodu: Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas, Patrik Benek
– bicí, Marcela Božíková – saxofon. / 200 Kč

út
19:00

30 Pavel Helan, Ajfon tour
První koncert v rámci podzimního Ajfon tour rámci chystaného Československého klubového
turné. Host večera: ACUSTRIO Václava Fajfra. / 120 Kč

st
19:00

Připravujem: Argema – 1.10., Tomáš Kočko – 7.10., Erik Truffaz – 12.10., Plavci – 29.10.,
Lenka Filipová – 26.11. / Vstupenky již v předprodeji

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

1 17:00 Filmový dobrodruh Karel Zeman / CZ/CA 2015, 102 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Daleko od hlučícího davu / US/GB 2015, 119 min. FILMOVÝ KLUB
út

2 14:30 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / BR 2014, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.
19:30 Nesmrtelný / Self/less, US 2015, 117 min.

st

3 17:00 Mallory / CZ 2015, 90 min.
19:30 Pride / GB 2014, 120 min.čt

4 17:00 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.
19:30 Vetřelci / Aliens, US/GB 1986, 137 min.pá

5 15:00 Mimoni / The Minions, US 2015, 91 min.
HRAJEME PRO DĚTI17:00 Láska na první boj / Les Combattants, FR 2014, 98 min.

19:30 Nesmrtelný / Self/less, US 2015, 117 min.

so

6 15:00 V hlavě / Inside Out, US 2015, 102 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Vynález zkázy / Československo 1958, 78 min.
19:30 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.

ne

7 17:00 Amy / GB 2015, 90 min.
19:30 Mallory / CZ 2015, 90 min.po

8 17:00 Bílý bůh / Fehér isten , HU/DE/SE 2014, 119 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Láska šílená / Amor fou, AT/LU/DE 2014, 96 min. FILMOVÝ KLUB
út

9 15:00 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min. KINO SENIOR

17:00 Amy / GB 2015, 90 min.
19:30 Vetřelci / Aliens, US/GB 1986, 137 min.

st

10 17:00 Nesmrtelný / Self/less, US 2015, 117 min.
19:30 Kobry a užovky / , CZ 2015, 111 min.čt

11 17:00 Pride / GB 2014, 120 min.
19:30 American Ultra / US 2015, 96 min.pá

12 15:00 Sedmero krkavců / CZ/SK 2015, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Láska na první boj / Les Combattants, FR 2014, 98 min.
19:30 SlowWest / GB/NZ 2015, 84 min.

so

13 15:00 Mune – strážce Měsíce / FR 2015, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Mallory / CZ 2015, 90 min.
19:30 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.

ne

14 17:00 American Ultra / US 2015, 96 min.
19:30 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.po

15 17:00 Úžasný Boccacio / Maraviglioso Boccaccio , IT/FR 2015, 120 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Vetřelci / Aliens, US/GB 1986, 137 min. FILMOVÝ KLUB
út

16 14:30 Pride / GB 2014, 120 min. KINO SENIOR

17:00 Kobry a užovky / CZ 2015, 111 min.
19:30 Attila Marcel / FR 2013, 102 min. DÍLNA LITERÁRNÍHO PŘEKLADU

st

17 17:00 Vlasovci / CZ , 58 min. DEN NATO

19:00 Přízraky – předpremiéra / CZ 2015, 70 min. DEN NATO
čt

18 17:00 American Ultra / US 2015, 96 min.
19:30 Love3D / FR 2015, 130 min.

pá

19 15:00 Malý pán / CZ/SK 2015, 83 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Nikdy není pozdě / Ricki and the Flash , US 2015
19:30 Vetřelci / Aliens, US/GB 1986, 137 min.

so

20 15:00 Mimoni / Minions, US 2015, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 SlowWest / GB/NZ 2015, 84 min.
19:30 Nikdy není pozdě / Ricki and the Flash , US 2015

ne

21 17:00 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.
19:30 Amy / GB 2015, 90 min.po

22 17:00 Očima fotografky / CZ/SK 2015, 81 min. FILMOVÝ KLUB

20:15 Romeo a Julie – Královský balet v Londýně BALET V MINIKINĚ
út

23 15:00 Domácí péče / CZ 2015, 92 min. KINO SENIOR

17:00 Nikdy není pozdě / Ricki and the Flash , US 2015
19:30 Love 3D / FR 2015, 130 min.

st

24 17:00 Takovej barevnej vocas letící komety / CZ 2012, 100 min.
19:30 Everest / US/GB 2015, 150 min.čt

25 17:00 Margueritte / FR 2015, 127 min.
19:30 Táhni do pekel / Mange tes morts / FR 2014, 94 min.pá

26 15:00 V hlavě / Inside Out, US 2015, 102 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Král z ostrova Bastoy / NO 2010, 120 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Povídky z kuchyně / NO/SE 2003, 92 min. OSTRAVA KAMERA OKO

so

27 15:00 Chlapec a svět / O Menido e o Mundo / BR 2013, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Na sever/Nord / NO 2009, 78 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Love 3D / FR 2015, 130 min. OSTRAVA KAMERA OKO

ne

28 17:00 Jak utopit doktora Mráčka / Československo 1974, 96 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Lucerna 3D / 2015 OSTRAVA KAMERA OKO
po

29 17:00 Vzpoura v Kautokeinu / DK/NO/SE 2008, 100 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Margueritte / FR 2015, 127 min. OSTRAVA KAMERA OKO
út

30 14:30 Daleko od hlučícího davu / US/GB 2015, 119 min. KINO SENIOR

17:00 Aferim!/Aferim / BG/NO 2014, 105 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Když bublina praskne / NO/US/GR 2012, 90 min. OSTRAVA KAMERA OKO

st

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 kriticismus
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. Vernisáž ve čtvrtek 28. května v 17 hodin.
Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

7 Aby záda nebolela POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalé uvolňovací cvičení a mírné posilovací cvičení. Podložky s sebou. / 100 Kč
po

18:00

9 Alžběta Kosová – Okrajina VÝSTAVA

Okrajina je někde mezi okamžikem dění a okamžikem zapomnění. Je to pocit,
barva, vůně. Jsou to příběhy lidí, které společnost zavrhla, a oni se ocitli na okraji.
Přesto, nebo právě proto se nevzdávají a snaží se chytit za pačesy svoji další šanci.
Fotografie vznikaly od brzkého jara do rozpuku léta loňského roku při náhodných
i nenáhodných setkání na Ukrajině. Návštěvy bábušek v jejich skromných chaloup-
kách. Modlitba s lidmi, kteří bojují se svými závislostmi. Společně sdílené ticho
i zabíjačka s bývalými vězni. Upřímné úsměvy dětí z ústavů. Vše v ničem a nic ve
všem.

st
18:00

10 Ivo Petr – Ladakh/Indie CESTOPIS

Ladákh je oblast indického státu Džammú a Kašmír mezi pohořími Karákoram
a Himálaj. Projděte ji spolu s Ivo Petrem. / 60 Kč

čt
18:00

11 Divadlo improvizace ODVAZ DIVADLO

Zápas v divadelní improvizaci. / 150 Kč
pá

19:00

14 Aby záda nebolela POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalé uvolňovací cvičení a mírné posilovací cvičení. Podložky s sebou. / 100 Kč
po

18:00

15 Jiří Tomčík – Filipíny CESTOPIS

Filipíny – tisíce ostrovů v neklidných tropech. Komentovaná videoprojekce z cesty
po ostrovech Luzon, Negros, Bohol a Apo. Mimo jiné se porozhlédneme po Manile,
vystoupáme na nechvalně známou sopku Pinatubo, prohlédneme si unikátní rýžové
terasy zapsané do seznamu UNESCO, vyhlášené „čokoládové kopečky“ na ostrově
Bohol i rakve s nebožtíky zavěšené vysoko ve skalách, setkáme se s miniprimáty
rodu Tarsius a nepomineme potápěči oblíbenou lokalitu u ostrůvku Apo. A víte, jak
se připravuje betelové sousto? / 60 Kč

út
18:00

16 Trojmezí a Wisła ZÁJEZD

Země Gorolů, svérázných tradic a státních hranic bude cílem celodenního zájez-
du v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách. Už jste viděli zámeček
polských prezidentů? Poznejte polskou stranu Beskyd. Akce s podporou Městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 250

st
7:00

17 Poslední píseň z Isfahánu LITERATURA A SOUČASNOST

Jaké vtipy o Ahmadínežádovi frčí? Co se v Íránu nosí, jaká hudba se smí hrát?
To a mnohem více se skrývá na stránkách nového francouzského románu Naïri
Nahapétianové Poslední píseň z Isfahánu. Přijďte se třetí zářijový čtvrtek zaposlou-
chat do hlasů íránských zpěvaček a seznámit se s detektivkou odehrávající se v pro-
středí současného Íránu. Večerem provázejí překladatel Petr Christov a hudební
dramaturg Patrick Fridrichovský (a jejich hosté). Ve spolupráci s Filozofickou fakul-
tou Ostravské univerzity. Program v rámci festivalu Literatura a současnost.

čt
19:00

19 Zažít Ostravu Jinak! SOUSEDSKÁ SLAVNOST

Poznejte Ostravu jinak s námi. Vezměte rodinu, sousedy a přijďte si s námi užít
krásné podzimní odpoledne plné hudby, jídla, sportu a jiné zábavy. Akce se koná
v Malé Kodani (Kostelní ulice).

so
14:00

21 Aby záda nebolela POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalé uvolňovací cvičení a mírné posilovací cvičení. Podložky s sebou. / 100 Kč
po

18:00

22 Miroslav Hrdina – Izrael CESTOPIS

Sám na kole zemí příběhů nejen biblických. / 60 Kč
út

18:00

23 AKVÁRIUM – Talk Show TALK SHOW

Lucie Kociánová a její hosté v klubové talk show Akvárium. Tentokrát za skly
Atlantiku uvítáme Malgorzatu Pikus, fenomenální polskou herečku a šansoniérku,
Lukáše Bulandu, provozovatele populární kavárny v Minikině a longboardistu,
a další. S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 100 Kč

st
18:00

24 Dari Puspa Kabardina – rodová kniha,
paměťové stopy a sny
Rodová kniha, paměťové stopy v podvědomí, svalech i prostoru. Co způsobují
a jak jim pomoci. Sny a jejich význam. Setkání se spisovatelkou a grafoložkou Dari
Puspou Kabardinou. / 350 Kč

čt
18:00

25 ODVAZ – Dámská volenka DIVADLO

Divadlo improvizace. / 150 Kč
pá

19:00

30 Stesk kavárenského povaleče
Nostalgické literárně hudební kavárenské soirée se vrací do Ostravy. Herci Anna
Cónová, Miroslav Rataj, klavírista Vlastimil Ondruška a režisér Radovna Lipus teší
se na vás v Atlantiku na kávě. / 100 Kč

st
19:00

DOROTA SADOVSKÁ do 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.
Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

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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