
P říběhy. Příběhy lidí  i věcí. To 
spojuje  tři  výstavy,  které  na 
sklonek  letošního  roku  při-

pravilo Ostravské muzeum. 
První  příběh,  jehož  hlavním  pro-

tagonistou  je  akademický  malíř  Jan 
Obšil,  bude  otevřen  vernisáží  4.  lis-
topadu.  Život  i  tvorba  žáka  Maxe 
Švabinského  a  Karla  Svolinského 
byly z velké části spojeny s Ostravou, 
především  s  Moravskou  Ostravou, 
kde vyučoval na gymnáziu. 

„Výstava Tři obzory Jana Obšila je 
po  dlouhém  období  připomenutím 
jeho  akademické  práce,  scénogra-
fické  tvorby  a  ztvárnění  církevního 
umění,“  zdůrazňuje  historička  Os-
travského  muzea  Lenka  Černíko-
vá  a  připomíná,  že  Obšil  například 
v  roce  1943  namaloval  oponu  pro 
Lidové  divadlo  v  Katolickém  domě 
a v roce 1947 vyhrál soutěž o nejlepší 
výtvarný  návrh  pro  inscenaci  Sme-
tanovy  opery  Hubička.  Scénografii, 
svázanou především se scénou Stát-
ního  divadla  v  Ostravě,  se  Jan  Obšil 
věnoval po celý zbytek života, v roce 
1954 například za návrh k opeře Ri-
charda  Wagnera  Bludný  Holanďan 
obdržel Cenu města Ostravy. Výstava 
prací  významného  výtvarníka,  který 
v Ostravě zanechal viditelnou stopu, 
bude ukončena 30. listopadu.

Jen několik dnů poté, 10. prosince, 

budou  v  Ostravském  muzeu  zaháje-
ny  dvě  výstavy,  jimiž  do  adventního 
období  příslovečně  vstoupí  téma 
sakrálního  umění  i  rodinných  tradic 
a vazeb. Jedna z výstav je totiž zamě-
řena  na  ikonografii,  druhá  na  osudy 
potomků  spisovatelky  Boženy  Něm-
cové.  „U  zrodu  liturgicky  zaměřené 
výstavy  bylo  objevení  osmi  více  než 
sto  let  starých  pravoslavných  ikon 

na Hlavním nádraží v Ostravě v roce 
2000.  Protože  policii  se  nepodaři-
lo  zjistit,  komu  patří,  předala  je  loni 
oddělení  ztrát  a  nálezů  městského 
obvodu  Moravská  Ostrava  a  Přívoz. 
A vedení radnice nám ikony zapůjči-
lo, abychom o ně pečovali a předsta-
vili je návštěvníkům muzea. Ti spatří 
nejen tyto ikony, ale také ty, které byly 
v polovině minulého století nalezeny 

v depozitáři našeho muzea, a rovněž 
pravoslavné  náboženské  obrazy,  jež 
nám  zapůjčí  Muzeum  umění  Olo-
mouc. To vše bude doplněno snímky 
z bulharských pravoslavných kostelů, 
které  jsou  důkazem,  že  vystavované 
církevní  předměty  nejsou  jen  připo-
mínkami  historie,  ale  také  součástí 
každodenního života,“ přibližuje pro-
sincovou  výstavu  ředitelka  Ostrav-

ského  muzea  Jiřina  Kábrtová,  která 
soubor  vystavovaných  ikon  obohatí 
o  svatý  obrázek  doprovázený  dalším 
zajímavým příběhem: „Je to památka 
na přítelkyni mé babičky. Přijela sem 
z  Vladivostoku  jako  manželka  legi-
onáře  a  ikonu  si  přivezla  jako  vzpo-
mínku  na  domov.  A  nakonec  mi  ji 
věnovala.“ 

Pokud  výstavu  představující  pra-
voslavné  sakrální  umění  nestihnete 
navštívit  v  průběhu  prosince,  nezou-
fejte,  potrvá  až  do  února,  stejně  jako 
expozice s názvem Ty děti mně největ-
ší  starost  dělají.  I  tento  projekt,  který 
přibližuje osudy dětí a vnuků Boženy 
Němcové, bude mít premiéru 10. pro-
since. „Název putovní výstavy zapůjče-
né z Muzea Boženy Němcové v České 
Skalici je odvozen ze závěru dopisu Jo-
sefa Němce z přelomu let 1856 a 1857, 
který psal manželce z místa své služby 
v  korutanském  Villachu,  kde  se  po-
koušel  obnovit  svou  úřednickou  drá-
hu,“  cituje  Jiřina  Kábrtová  informace 
z  dokumentů  Památníku  národního 
písemnictví v Praze a zve k seznámení 
se s poutavým příběhem rodiny slav-
né spisovatelky.

� Lenka�Gulašiová

Fragment obrazu Jana Obšila Mistři pěvci norimberští.

www.ostrmuz.cz

Ostravské�muzeum�plné�příběhů

Blešák�
v�kožichu
Je vám líto opuštěných či týraných 
psů a koček? Pomozte jim a zapojte se 
do Blešáku v kožichu, který se bude 
konat v neděli 6. prosince v klubu Ba-
rrák nedaleko Sýkorova mostu v cen-
tru Ostravy. Cílem této charitativní 
akce, jež je organizována pod záštitou 
Petry Bernfeldové, starostky obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, je podpo-
řit organizaci Neposedné tlapky.

V listopadu se otevírají sběrná 
místa, kde budou organizátoři akce 
přijímat vámi věnované zachovalé 
(a ještě lépe nové) předměty, které 
pak budou v rámci Blešáku v kožichu 
prodány ve prospěch Neposedných 
tlapek. Podpořit dobrou myšlenku 
a přispět k mikulášské nadílce určené 
pro zvířata, která to v životě nemají 
lehké, můžete v úterý 17. listopadu 
od 9.30 do 15 hodin ve foyer Magist-
rátu města Ostravy, kde se tento den 
koná komentovaná prohlídka Radnice 
v proměnách času. Další možnost bu-
dete mít ve dnech 24. a 27. listopadu 
v čase od 16 do 19 hodin v pobočce 
Ostravského informačního servisu 
(OIS) v Elektře a 16. a 23. listopadu 

od 9 do 17 hodin v Gongu v Dolních 
Vítkovicích, rovněž v pobočce OIS, 
jenž je partnerem akce. Organizátoři 
se velice těší na vaše příspěvky, nic-
méně si vymiňují právo nepřijímat 
nevhodné dary, k nimž patří například 
zbraně, farmaceutické výrobky, velké 
kusy nábytku, obuv, oblečení nebo 
živá zvířata. Objevíte-li však doma bi-
žuterii, sklo, keramiku, hračky, bytové 
doplňky, domácí potřeby a kosmetiku 
v originálním balení, potřeby pro psy 
a kočky nebo krmivo pro ně, neváhej-
te a stavte se. Blešák určitě oživí i ruč-
ně vyrobené produkty, takže uvítáme 
každého, kdo šije, háčkuje, vyřezává… 

Hlavním partnerem akce je Europe 
Direct Ostrava. 
� Více�na�www.facebook.com/
� events/625961007546889/

Fotografové�
v�Ostravě
Tradiční setkání fotografů se uskuteční 
14. listopadu 2015 v provozu Hlubina 
v Cineportu. Jako vždy mohou návštěv-
níci nakoupit či prodat fotografickou 
techniku a příslušenství. Účastníky če-
kají zajímavé besedy o fotografování na 
závodech Dakar nebo Le Mans, výstavy 
fotografií a workshopy. Novinkou bude 
netradiční workshop, kdy se zájemci do-
stanou do málo přístupných míst dolu 
Hlubina. Bližší informace na www.pani-
ma.cz nebo telefonicky 603 502 253.

Vědomí�adventu�
aneb�Sprirála�
vděčnosti�
Proč má advent 4 týdny? Jak jej může-
me slavit s dětmi? Jaký je význam jed-
notlivých týdnů? Co nám přináší nového 
a cenného pro každodenní život? Na 
všechny tyto otázky dostanete odpověď 
na semináři Yvetty Ellerové s názvem 
Vědomí adventu aneb Spirála vděčnosti, 
který se bude konat ve středu 25. lis-
topadu od 17 hodin v centru Epona na 
Masarykově náměstí. Kdo už adventní 
spirálu zažil, nepochybně zatouží prožít 
ji znovu, kdo ji nezná, tomu slibujeme, že 

bude mít možnost si fyzicky projít a prožit 
spirálu vděčnosti a vnést v předvánočním 
shonu do svého života hluboký zážitek, 
vděčnost a klid. Centrum Epona pořádá 
v listopadu i další semináře a kurzy, jako 
jsou astrologické minimum s Jarmilou Gri-
čovou, Den pro tebe (den pro ženy), cvičení 
Sam won dong, při němž se účastníci učí 
vnímat energie svého organismu, prožitko-
vý naučný seminář a další. V úterý 24. lis-
topadu se zájemci mohou těšit mimo jiné 
i na povídání Evy Rychterové o Peru – zemi 
šamanů a kouzel. Více na www.epona-cen-
trum.cz nebo tel. č.: 777 180 558.

Maďarská�kultura�
Ostravská základní organizace Svazu Ma-
ďarů žijících v českých zemích pořádá Dny 
maďarské kultury v Ostravě. K vrcholům 
akce, která byla zahájena v září a potrvá 
až do 15. prosince, bude patřit i galavečer 
v Divadle loutek Ostrava, kde v podání zná-
mých maďarských umělců 7. listopadu za-
zní operetní skvosty a populární šansony. 

Na sobotu 21. listopadu je připraven tra-
diční Kateřinský bál, který bude zahájen 
v 18 hodin. K tanci bude hrát maďarská 
skupina Partner, v tombole překvapí 
množství maďarských specialit. Předpro-
dej vstupenek už byl odstartován a pro-
bíhá každé úterní odpoledne v Klubu 
Maďarů v ulici 28. října, kde členové zá-
kladní organizace a pozvaní hosté oslaví 
8. prosince advent a blížící se Vánoce. 

Na�jedné�lodi…�
Malířka a absolventka bratislavské Vy-
soké školy výtvarných umění Hana Mi-
kulenková doslova přenese návštěvníky 
ostravské Mama Gallery do tropického 
světa námořnických snů a vzpomínek. 
Výstava s názvem „… to be in the same 
boat / …být na jedné lodi“, která bude 
zahájena 19. listopadu, představí nejak-
tuálnější práce a také průřez dosavadní 
tvorbou. Zastoupeny budou zejména 
malby, kresby, grafiky a rovněž výtvarně 
pojednané objekty s námořní tematikou. 
Výstava potrvá do 14. ledna 2016.

AKCE�MĚSÍCE To�musíte�vidět,�slyšet
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Unikátní spojení dvou profesí
Divadlo a nemocnice, to jsou dvě zcela odlišná prostředí, 
v nichž se pohybuje Marta Tománková. V prvním případě 
je členkou operního sboru Divadla Antonína Dvořáka v Os-
travě, v případě druhém působí jako hlasová terapeutka 
v ostravské fakultní nemocnici, kde jako první certifikova-
ný odborník v České republice začala pracovat s intenzivní 
a celosvětově uznávanou hlasovou terapií LSVT LOUD. Ab-
solventka pedagogického studia se specializací na anglický 
jazyk studovala sólový zpěv na Janáčkově konzervatoři v Os-
travě a na Ostravské univerzitě, kde už její bakalářská prá-
ce byla zaměřena na hlasovou terapii prováděnou ve FNO. 
„Oba obory jsou pro mě jako pro terapeuta obrovskou vý-

hodou,“ přibližuje propojování hned několika profesí a do-
dává, že práce s pacienty pomáhá i jí jako operní pěvkyni, 
protože je rozezpívaná a díky tomu neustále v kondici. Prů-
pravu z prken, která znamenají svět, prý nezapřela ani na 
londýnském kurzu LSVT LOUD. „Chtěli po nás, ať si vyzkou-
šíme dlouhé znělé Á. Sál se rozezvučel, ale po chvíli, kdy už 
lidem docházel dech, postupně utichal. A do toho ticha stále 
zněl můj hlas… Reakce byla bouřlivá a já musela objasnit, 
že nejsem jen terapeutka, ale také členka operního sboru,“ 
usmívá se Marta Tománková a zve na operu Bohuslava Mar-
tinů Tři přání aneb Vrtkavosti života, která měla v Divadle 
Antonína Dvořáka premiéru 15. října.  (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

Užijte si podzim 
v Minikině!
Film Eric Clapton: Live at the Royal 
Albert Hall	se	bude	v	Minikině	promí-
tat	19.	listopadu	od	21.30	hod.	Svou	se-
dmdesátku	a	50	let	na	špici	hudebního	
průmyslu	 oslavil	 Clapton	 koncertem,	
který	 se	 odehrál	 letos	 21.	 května.	 Film	
také	 symbolicky	 připíjí	 na	 vřelý	 vztah	
hudebníka	 a	 londýnského	 koncertního	
sálu	Royal	albert	hall,	ve	kterém	Clap-
ton	 jako	 vůbec	 první	 umělec	 překročil	
počet	 200	 odehraných	 vystoupení.	
jeden	 z	 nejlepších	 bluesových	 kyta-
ristů	 představí	 divákům	 svůj	 hudební	
repertoár	v	 celé	 jeho	šíři	 –	od	 intimní-
ho	klubového	blues	až	po	epické	finále	
s	 hitovkami	 jako	 jsou	 Crossroads	 nebo	
Cocaine.	 doprovodnou	 kapelu	 tvoří	
uznávaní	hudebníci	Paul	Carrack,	Steve	
Gadd,	Chris	Stainton,	andy	Fairweather	
low	a	nathan	east.

O blýskavém 
prasátku
V	 divadle	 loutek	 ostrava	 bude	 mít	
27.	listopadu	premiéru	pohádka	pro	děti	
od	3	do	6	let	s	názvem	o	blýskavém	pra-
sátku.	 Režírovat	 ji	 bude	 umělecký	 šéf	
dlo	Václav	Klemens.

nová	 maňásková	 inscenace	 vznikla	
podle	 knížky	 Chrochtík	 a	 Kvikalka	 na	
cestě	za	blýskavým	prasátkem,	která	je	
mimořádným	skvostem	současné	české	
literatury	 pro	 nejmenší	 děti.	 obě	 její	
autorky,	česká	spisovatelka	ester	Stará	
a	slovenská	výtvarnice	Martina	Matlovi-
čová,	za	ni	získaly	první	cenu	v	soutěži	
Zlatá	 stuha	2013.	Po	delší	 době	 se	 tak	
mohou	malí	diváci	těšit	na	pohádku	uvá-
děnou	na	hlavní	scéně	dlo.	„Poslechne-
te	 si	 příběh	 o	 lásce,	 odhodlání,	 nebez-

pečí,	 přátelství	 a	 domově.	 Vydejte	 se	
s	Chrochtíkem	a	Kvikalkou	za	blýskavým	
prasátkem.	 Možná	 na	 konci	 napínavé	
cesty	objevíte	i	své	vlastní,“	zve	na	po-
hádku	 dramaturgyně	 dlo	 jana	 Pithar-
tová.	autorem	scény,	kostýmů	a	 loutek	
je	 Michal	 hejmovský,	 hudbu	 vytvořil	
Vlastimil	ondruška.	hrají	eva	Baláková,	
lukáš	 Červenka,	 Božena	 homolková,	
Robin	Ferro	a	aleš	Petrič.	 (mič) 

 www.dlo-ostrava.cz

 Foto: archiv DLO

 Foto: archiv nDM a FnO

GaLerie výtvarnéhO UMění v Ostravě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

výstavy
do 3. 1. 2016 Stanislav Kolíbal: Sochy a kresby, Dům umění
Eduard Ovčáček: Z grafického díla, dlouhodobá výstava), 
Dům umění
do 3. 1. 2016 Skvosty evropského umění ze sbírek GVUO, 
výstava
kULtUrní PrOGraMy
10. 11. v 19 hod. Hector Rey, experimentální koncert z cyklu 
Pohyby – Zvuky – Prostory, připravuje sdružení Bludný 
kámen, Dům umění
10. 11. v 16.30 hod. Fridrich Barbarossa ve vizuálních 
pramenech středověku, přednáška Marka Zágory z cyklu 
Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku VIII 
25. 11. v 16.30 hod. Malíř Antonín Procházka a Ostrava, 
přednáška Gabriely Pelikánové, z cyklu Pavučiny životů – 
rozplétání osudů předních českých výtvarníků 
DOPrOvODné akce
10. a 24. 11. od 16 do 17.30 hod. Galerijní dílnička pro děti 
do 10 let a dospělý doprovod (také pro neslyšící),  
Dům umění, rezervace: Marcela Pelikánová: pelikanovam@
gvuo.cz, 731 691 561 nebo Pavlína Zárubová: 608 763 111, 
csnn@csnn.cz
3. a 19. 11. od 16 do 17.30 hod. Dílny pro dospělé, Dům 
umění, rezervace Marcela Pelikánová nebo (pro neslyšící) 
Pavlína Zárubová 
Každý čtvrtek od 8. 10. od 16 do 17.30 hod. Dílny pro děti 
od 5 do 10 let, Dům umění, rezervace: Jana Sedláková: 
sedlakova@gvuo.cz, 734 437 181
Každou sobotu od 10 do 11.30 hod. Dílny pro děti bez 
věkového omezení a dospělý doprovod, Dům umění, nutná 
rezervace předem: Marcela Pelikánová

Ostravské MUzeUM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
4.– 30. 11. Tři obzory Jana Obšila, výstava
 
GaLerie BeseDa
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
15. 10. 2015 – 15. 1. 2016 Karel Jerie, David Saudek: Riders 
on the storm, obrazy
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

výstavy v DkMO
2.–30. 11. práce studentů VOŠ J. Á. Komenského, Ostrava, 
vestibul
26. 10. – 22. 11. Dori Stárková: Keramika, Galerie 
Gaudeamus
23. 11. – 20. 12. Zvláštní lidé, Galerie Gaudeamus, 
panoptikum voskových figurín. 

Ve	dnech	2.	až	6.	listopadu	vtrhne	i	do	
Minikina	 severní	 vítr	 a	 přinese	 s	 sebou	
již	šestý	ročník	Severského filmového 
podzimu,	 festivalu	 plného	 bláznivých	
seversky	 absurdních	 komedií	 i	 drsných	
dramat	bez	záruky	happy	endu.	Tradiční	
přehlídka	skandinávských	kinematogra-
fií,	pořádaná	ve	spolupráci	se	Severským	
filmovým	 klubem,	 letos	 nabídne	 deset	
filmů.	Kompletní	program	přehlídky	na-
jdete	na	www.sfklub.cz.

a	přehlídku	toho	nejlepšího,	co	může	
současný	 francouzský	 film	 nabídnout,	
uvidíte	19.	až	25.	listopadu	na	Festivalu 
francouzského filmu.	 o	 zahájení	 se	
postará	 emocionální	 drama	 Můj	 král.	
Zastoupeny	budou	i	další	žánry	–	kome-
die	Rodinka	Bélierových,	Turné	a	Rodi-
na	k	pronájmu,	krimi	Případ	SK1,	nebo	
dětský	 film	 Pomalu	 a	 zběsile.	 Celkem	
Festival	 francouzského	 filmu	 nabídne	
šestnáct	 snímků,	 z	 nichž	 většina	 bude	
uvedena	 v	 předpremiéře.	 Kompletní	
program	 festivalu	najdete	na	www.fes-
tivalff.cz.
 www.minikino.cz

DůM kULtUry

kinO

DivaDLO 

sklářské 
umění Dany 
zámečníkové
až	 do	 23.	 listopadu	 si	 návštěvníci	 gale-
rie	 Magna	 mohou	 prohlédnout	 výstavu	
skleněných	a	plexisklových	objektů	dany	
Zámečníkové.	Ta	se	narodila	v	roce	1945	
v	 Praze,	 vystudovala	 v	 letech	 1962	 až	
1968	 Fakultu	 architektury	 ČVUT	 v	 Pra-
ze	 a	 v	 letech	 1969–1972	 studovala	 také	
na	UMPRUM	v	Praze	u	profesora	 josefa	
Svobody.	V	roce	1968	a	1969	působila	na	
katedře	Gottfried	Böhm	v	aachenu	v	ně-
mecku	 a	 následující	 dva	 roky,	 společně	
s	 architektem	 Karlem	 hubáčkem,	 také	
v	architektonickém	studio	SIal	v	liberci.	

Za	 svou	 tvorbu	 byla	 mnohokrát	 oce-
něna.	 V	 roce	 1981	 získala	 zvláštní	 cenu	
Glaskunst	 81	 (Kassel,	 německo),	 v	 roce	
1992	 zlatou	 cenu	 Cristalnacht	 Project,	
The	 american	 Interfaith	 Institute	 (Phila-
delphia,	USa)	a	v	roce	1992	velkou	hlavní	
cenu	 v	 Kanazawě	 v	 japonsku.	 Účastnila	
se	mnoha	společných	výstav	a	realizova-
la	také	četné	výstavy	samostatné	i	práce	
ve	 veřejném	 prostoru.	 její	 tvorba	 je	 za-
stoupena	také	ve	významných	veřejných	
sbírkách	 po	 celém	 světě.	 Žije	 a	 pracuje	
v	Praze.	„Vzhledem	k	architektuře	a	scé-
nografii,	které	 jsem	vystudovala,	mi	při-
padá	 skoro	 jako	 samozřejmost	 počítat	
s	prostorem,	tedy	nebrat	věci	z	něj	vytr-

žené,	 a	naopak	 se	vždy	 snažit	 vše	vidět	
a	chápat	v	širších	souvislostech.	 jsou	 to	
právě	vazby	souvislostí,	které	se	snažím	
postihnout	 a	 vyjádřit,	 nejen	 prostorové,	
ale	 i	významové,	což	pro	mne	znamená	
hledat	věci,	které	patří	k	sobě,	k	rodině,	
k	historii	i	současnosti,	tedy	v	rovině	lid-
ského	prostoru	a	času,“	řekla	sama	uměl-
kyně	o	svém	díle	pro	katalog	Form	light	
Glass,	american	Craft	Museum,	new	York.

	 www.magna.8u.cz

výstava 

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. 11. v 17 a 19.30 hod. Hitman: Agent 47
2. 11. ve 14.30 hod. pro seniory Mládí
2. – 4. 11. v 17 a 19.30 hod. Mládí
5. 11. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND  
Muž na laně
7. 11. v 17 a 19.30 hodin a 8. 11. v 19.30 hodin Úžasný Boccacio
9. 11. v 15 hod. pro seniory Laputa 
9. – 11. 11. v 17 a 19.30 hod. Laputa 
12. 11. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND  
Mánes na vodě
13. 11. v 17 hod. Wilsonov
13. 11. v 19.30 hod. Pavarotti a přátelé
14. – 15. 11. v 17 a 19.30 hod. Wilsonov
16. 11. ve 14.30 hod. pro seniory Love
16. – 18. 11. v 17 a 19.30 hod. Love, od 18 let
19. 11. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND  
Očima fotografky 
20. – 22. 11. v 17 a 19.30 hod. Fakjů pane učiteli 2
23. 11. v 15 hod. pro seniory Gangster Ka
23. – 25. 11. v 17 a 19.30 hod. Gangster Ka
26. 11. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Boží mlýny 
28. – 29. 11. v 17 a 19.30 hod. Gangster Ka: Afričan
30. 11. ve 14.30 hod. pro seniory Everest
30. 11. – 2. 12. v 17 a 19.30 hod. Everest

kOncerty a DivaDeLní PřeDstavení v DkMO 
1. 11. v 19 hod. Ander z Košíc
2. 11. v 19 hod. Dalibor Janda & Prototyp
3. 11. v 19 hod. Ben Cristovao
4. 11. 17.30 a 20 hod. Partička
6. 11. v 19 hod. Kupec benátský, Stratford nad Avonou
7. 11. v 10 hod. Strašidelný mlýn
8. 11. v 15.45 hod. Drahokamy, záznam baletního představení 
z Bolšoj balet Moskva
8. 11. v 19 hod. Rudy Linka: Trio
9. 11. v 19 hod. Greenhorns
13. 11. v 19 hod. Miro Gavran: Vše o mužích, Studio Dva Praha
13. 11. v 19.30 hod. Pavarotti a přátelé
16. 11. v 19 hod. Miroslav Donutil
17. 11. v 19 hod. Kristína: Horehronie tour 2015
18. 11. v 19 hod. Rob Becker: Caveman (Jeskynní muž)
19. 11. v 19 hod. David Mamet: Listopad, 1. hra DP 15/16, 
skupina B, Městská divadla pražská, Divadlo ABC
21. 11. v 18.15 hod. A. Berg Lulu, přímý přenos z Metropolitní 
opery v New Yorku 
22. 11. v 15 hod. Vinnetou, Divadlo Scéna Kuřim
23. 11. v 19 hod. Xindl X
24. 11. v 19 hod. Karel Plíhal
25. 11. v 19 hod. Island, cestovatelská diashow Martina Loewa
27. 11. v 19 hod. Othello, Stratford nad Avonou

Japonskou krabičku, škrábanou, ma-
lovanou a digitálně tištěnou koláž vy-
robila Dana Zámečniková v roce 2007.



„Napíšeš úspěšný 
koncert,“ slyšel 
Rachmaninov ve spánku

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

4. 11. od 15.15 hod. analyticko-interpretační pracovní seminář k připomenutí 
70 let od narození Vladimíra Macury, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
4. 11. v 18 hod. slavnostní odhalení pamětní desky literárnímu vědci Vladimíru 
Macurovi v ulici Korejské v Ostravě-Přívoze
4. 11. ve 20 hod. literární Paseka věnovaná Vladimíru Macurovi, klub LES
5. 11. v 18 hod. diskuse s Pavlem Janouškem a Ondřejem Macurou 
9. 11. v 16 hod. Jáchyme, hoď ho do stroje: o moderních technologiích ve výuce
9. 11. v 19 hod. Pavel Kosatík o Ferdinandu Peroutkovi, diskuse
10. 11. v 18 hod. projekce filmu Tři dary dokumentaristky Eriky Hníkové 
11. 11. v 18 hod. animovaná tvorba pražských uměleckých škol FAMU a VŠUP
16. 11. v 16 hod. Výlet do Bradavic: škola jako nástroj moci a místo zdravě 
subverzivního myšlení, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity
18. 11. v 18 hod. Kdo jsou a odkud k nám přicházejí uprchlíci?, projekce a debata 
19. 11. v 18 hod. autorské čtení Daniely Šafránkové
22. 11. v 10 hod. dětský ateliér pro děti a jejich rodiče
23. 11. v 18 hod. Alice Horáčková: Beatnická femme fatale Vladimíra Čerepková 
24. 11. v 18 hod. Ondřej Durczak: Ostrava v důchodu, představení projektu 
do 27. 11. pokračování výstavy Jana Babincová: Material Girl 
30. 11. v 18 hod. Jakub Tomáš, vernisáž výstavy v Galerii Dole

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

3. 11. v 16 hod. Martin Vopěnka: Nová planeta, beseda 
4. 11. v 16 hod. Patrik Nacher: Konec finančních negramotů 
v Čechách, beseda 
5. 11. v 16 hod. Roman Vaněk: Jídlo s.r.o., beseda 
6. 11. v 16 hod. Ladislav Špaček: Obrazová etiketa, beseda 
10. 11. v 16 hod. Juraj Herz, Jan Drbohlav: Autopsie, beseda
11. 11. v 16 hod. František Mandát: Jak jsem viděl KLDR 
aneb Viděl jsem KLDR?, beseda 
12. 11. v 16 hod. Přidej se k nám, beseda o dobrovolnictví
14. 11. v 15 hod. Tvoření s TOPP z papírových ruliček hračky 
a dekorace 
16. 11. v 16 hod. Zdenka Blechová: Jak porozumět sobě 
a dětem aneb Co je dobré si uvědomit a o čem nevíme, 
přednáška
18. 11. v 16 hod. Markéta Hrubešová: Markéta vaří 
Rettigovou, beseda 
19. 11. v 16 hod. Jak přežít první (k)rok, praktický průvodce 
nejrizikovějším obdobím samoživitelství
23. 11. v 16 hod. Post Bellum – Místa Paměti národa: Petr 
Nosálek, beseda
23. 11. v 18 hod. Jiří Šimara: Vliv centrálních bank na 
kapitálové trhy, beseda
24. 11. v 18 hod. Petr Ludwig: Konec prokrastinace, beseda
25. 11. v 16 hod. Jana Vlková: Květinová kuchařka – Jedlé 
kvítí a býlí na vaření i zdobení, beseda
26. 11. v 16 hod. Markéta Harasimová: Vražedná vášeň, 
beseda
Akce Čím více KNIH nakoupíš, tím větší SLEVU máš, platí do 
30. listopadu.
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz 
nebo telefonicky 607 082 029. 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
tel. č.: 596 118 881-2, www.svkos.cz

3.–10. 11. knihovna uzavřena z důvodu stěhování rozsáhlého 
knihovního fondu
11. 11. 2015 – 10. 1. 2016 Vzpomínka na mistry českého 
exlibris, vystavena budou grafická díla Mikoláše Alše, Albína 
Brunovského, Ferdiše Duši, Oty Janečka, Oldřicha Kulhánka, 
Františka Kupky, Josefa Lady, Kamila Lhotáka, Josefa Mánesa, 
Josefa Váchala, Jiřího Trnky a mnoha dalších, ze své sbírky 
zapůjčil Stanislav Šereda
26. 11. v 17 hod. literární setkání s autorkou Evou Tvrdou 
a křest audioknihy Dědictví 

Do Ostravy opět zavítá a s Janáčko-
vou filharmonií si zahraje jeden z nej-
talentovanějších a nejoriginálnějších 
pianistů současnosti – Alexander 
Ghindin. Když zde byl před více než 
rokem poprvé, v jeho podání zazněl 
Rachmaninovův Klavírní koncert 
č. 1. Teď přijíždí podruhé a trochu 
příznačně uvede jeho nádherný dru-
hý koncert. Podle kritiků prokazuje 
tak vysokou úroveň mistrovství, že 
každé jeho vystoupení se stává ne-
zapomenutelným (Art and Life). Ti, 
kdo nestihli jeho loňský koncert, mají 
jedinečnou příležitost slyšet tohoto 
vynikajícího pianistu na vlastní uši. 
Tento básník a zpěvák klavíru, který 
je obdařen jemným citem pro hudbu 
a vyjadřování myšlenek skladatelů, 
vystoupí na koncertech 12. a 13. lis-

topadu v Domě kultury města Ostra-
vy společně s ostravským orchestrem 
a pod taktovkou Stanislava Vavřínka.

Premiéra koncertu se konala 
v Moskvě 27. října 1901 pod vedením 

A. Silotiho, ke klavíru usedl samot-
ný autor. Kromě Rachmaninovovy 
krásky se můžete těšit na Janáčkovu 
Baladu blanickou na úvod a závěr 
koncertů pak bude patřit Prokofje-
vově Třetí symfonii, která je přepra-
cováním jeho opery Ohnivý anděl. 
Symfonie si na rozdíl od opery získala 
své místo na slunci už za jeho života. 

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

9. 11. v 19 hod. Neočekávané setkání varhan s trubkou, DKMO
12. a 13. 11. v 19 hod. Rachmaninovova kráska v rukou 
A. Ghindina, DKMO
15. 11. v 16 hod. Tajemství ostravského orchestru, DKMO 
21. 11. v 19 hod. To nejlepší z tvorby známých skladatelů, 
DKMO

Přestože do Nádražní ulice jsme za-
vítali minule, ještě se sem vrátíme 
(2). A pak se z ptačí perspektivy po-
díváme na náměstí Msgre Šrámka 
(1) a společně s dámami v klobou-
cích se projdeme Matiční ulicí (3).
 https://amo.ostrava.cz/cs

Procházka
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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
2. 11. 2015 – 5. 1. 2016 Kresby, malby a grafiky, výstava 
výtvarných oborů Lidové konzervatoře

OddĚlENí PRO dĚTi a MládEž
5. 11. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
12. 11. od 13 do 15 hod. Zlobíme se na sebe!, dramaticko- 
-prožitková dílna o hněvu a toleranci, za finanční podpory 
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
19. 11. od 14 do 15 hod. Internetové nebezpečí, 
seznamujeme se s různými nebezpečími na internetu 
v rámci projektu Bezpečný surfař, financováno z rozpočtu 
statutárního města Ostravy
26. 11. od 14 do 15.30 hod. Čteme a tvoříme, čtení s tvořivou 
dílnou, děti malují podle příběhu

SlYšENí NEJEN v PRazE a BRaTiSlavĚ
Až budete zvažovat, kam a na co do divadla, nenechejte si 
ujít inscenaci hry Tomáše Vůjtka Slyšení v Komorní scéně 
Aréna. Jde totiž o představení, o jehož kvalitě svědčí zá-
jem tuzemských i zahraničních prestižních divadelních 
festivalů, které ji zařadily do svého programu. Po říjnové 
prezentaci v Hradci Králové se Slyšení chystá na Festi-
val divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně, kde bude  

inscenace odehrána 5. listopadu. O týden později, 12. lis-
topadu, se Slyšení představí v naší metropoli, a to v rámci 
specifické přehlídky ostravského divadelního světa s ná-
zvem Ostrava v Praze!!! Komorní scéna Aréna tu bude 
tradičně hrát v prostoru spřáteleného Divadla Komedie. 
A hned nato, 14. listopadu, herce čeká pohostinské vy-
stoupení na Festivalu slobody 2015 ve slovenské Bratisla-
vě. Tuto přehlídku organizuje Ústav pamäti národa a jde 
o multižánrový mezinárodní festival, který připomíná 
a analyzuje období nesvobody a totality na Slovensku. 
Poslední přehlídkou, na niž zatím Komorní scéna Aréna 
dostala se svým Slyšením pozvání, je festival Ein Stück: 
Tschechien 2016/ Kus Česka 2016, který se koná v Berlí-
ně. Festival pořádá Drama Panorama: Forum für Überse-
tzung und Theater e.V. ve spolupráci s Českým centrem 
Berlín a Institutem umění – Divadelním ústavem Praha. 
Slyšení bude mít to privilegium, že se představí na pres-
tižní scéně berlínského nezávislého divadla Theater un-
term Dach. (tauss)

aNTikvaRiáT a klUB fidUCia 

2. Rachmaninovův  
klavírní koncert

z HiSTORiE MORavSké OSTRavY a PŘívOzU

Jeden  z  nejtalentovanějších  a  nejoriginálnějších  pianistů  současnosti  –  Alexander 
Ghindin.  Foto: archiv JfO

kRCH-Off BaNd poprvé v Ostravě
Kultovní J. H. Krchovský už brzy přepíše kulturní dějiny 
Ostravy. Legendární básník totiž 21. listopadu vystoupí se 
svou kapelou KRCH-OFF BAND v moravskoslezské metro-
poli zcela poprvé, a to v rámci Shadows of Ostrava v klubu 
Barrák. Živelnou strunu zde rozezní také hudební all-stars 
band Tamala, jenž tvoří herci z ostravských divadel a jedna 
z nejoriginálnějších kapel Massola, která zdařile kombinu-
je jazz a grind core a další. Na závěr pak vytasí své ska-pun-
kové kordy mohelnická partička Burani z New Jersey.

1 2
3



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

2 Jazz talent JAZZ

Přehlídka žáků ZUŠ Ostrava – Mar. Hory / vstupné vybírá škola.17:00
po

3 James Harries
Koncert britského kytaristy a zpěváka. / 130 Kč20:00

út

5 Martin Maxa
Sólový koncert Martina Maxy. / 180 Kč

19:00
čt

6 Ladě
Koncert jedné z nejoriginálnějších českých kapel. / 140 Kč19:00

pá

8 Pavel Fajt Drumming Aaley
Drumming Aaley, je jízda bubnovou alejí. / 200 Kč19:00

ne

9 Voila FRANCOUZSKÝ ŠANSON / GIPSY / SWING

Hraji hlavně známé francouzské písně: Zdenka Trvalcová – zpěv, Michal Mihok – akordeon, Tibor Žida – kytara. / 150 Kč19:00
po

10 Hélène Piris VE SPOLUPRÁCI ALLIANCE FRANÇAISE

Koncert francouzské šansoniérky. / Vstupné večer před koncertem vybírá Alliance Francaise.19:00
út

11 Folk team
Folk Team ve své 41. sozóně! Dnes už legendární skupina Folk Team bývá žánrově vřazována k folkrocku či softrocku avel
Kopřiva – housle, slovo, Roman Venclovský – kytara, zpěv, Ivan Huvar – kytara, zpěv, Roman Jež – klávesy,
Petr Surý – baskytara, Petr Šupler – bicí. / 150 Kč

19:00
st

12 Hana Robinson
180 Kč19:00

čt

13 Line & David Lloyd
Známý anglický malíř David Lloyd se skupinou Line a křest jejich nového CD. / 130 Kč20:00

pá

14 Miloš Makovský a NEOPAK
NEOPAK je projekt legendárního kytarového mága Miloše Makovského. / 100 Kč19:00

so

18 Vltava
Vltava zahraje svůj původní legendární sound, ale i obměněný repertoár, kde zazní aktuální skladby i největší hity kapely!
/ 220 Kč

20:00
st

19 Marek Ztracený KŘEST TOUR 2015
Marek Ztracený se vydává se svou kapelou na Křest Tour 2015. Hostem a kmotrem tohoto jedinečného koncertu bude náš
přítel Petr Harazin, zpěvák z kapely Nebe. / 230 Kč

19:30
čt

20 Ondřej Štveráček Quartet
Koncert špičkového saxofonisty Ondřej Štveráčka se svým Quartetem. / 200 Kč19:00

pá

21 Sova & Slamák – Nad Řípem se blýská
Ostravskou folkovou formaci Sova & Slamák tvoří Milan Sova a Kuba Slamák (vl. jm. Jakub Slomiany) / 150Kč19:00

so

23 Martin Chodúr zpívá filmovémelodie
V doprovodu skupiy MACH. / 200 Kč19:00

po

24 Combo Zbyška Brzusky SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben. / 100 Kč19:00
út

25 Vánoční koncert Zbyňka Ternera
Koncertní pořad v němž zazní nejen jazzové standarty, ale zejména slavné české i světové vánoční skladby jako
např. Bílé Vánoce, Purpura, Blue Christmas, Let in Snow. / 100 Kč

19:00
st

26 Vánoční koncert Lenky Filipové
380 Kč19:00

27 Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert kapely BBC. / 150 Kč20:00
pá

30 Jet set Big Band SWING

Swingový večer melodi z repertoáru orchestru G. Millera, D. Ellingtona, F. Sinatry. Zpívají J. Píchová, M. Michna,
Z. Terner / 150 Kč

19:00
po

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

1 15:00 Hotel Transylvánie 2 / US 2015, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Everest / US/GB 2015, 121 min.
19:30 Amy / GB 2015, 128 min.

ne

2 17:00 All Inclusive / DK 2014, 90 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Nová země / SE 2000, 128 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
po

3 17:00 Berani / IS 2015, 90 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Poslední kšeft / Last Joint Venture / NO 2008, 90 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
út

4 15:00 Očima fotografky / CZ/SK 2015, 81 min. KINO SENIOR

17:00 V Polynésii jsou lidojedi / DK 2015, 104 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Obviněný / DK 2015, 103 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

st

5 17:00 Ten, kohomiluješ / SE 2014, 98 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Hawai, Oslo / NO 2004, 125 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
čt

6 17:00 Lovemilla / FI 2015, 98 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Nikdy neotírej slzy bez rukavic / SE 2013, 174 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
pá

7 15:00 Mrkáček Bill / Blinky Bill the Movie, AU 2015 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Amy / GB 2015, 128 min.
19:30 Spectre / GB/US 2015, 150 min.

so

8 15:00 Dům kouzel / The House of Magic, BE 2013, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Dior a já / Dior et Moi, FR 2014, 89 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM

19:30 Marguerite / FR 2015, 127 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM

ne

9 17:00 Co jsme komu udělali / FR 2014, 97 min. FRANCOUZSKÝ PODZIM

19:30 Tři vzpomínky / Trois souvenirs dema jeunesse, FR 2014, 120min. FRANCOUZSKÝ PODZIM
po

10 17:00 Takovej barevnej vocas letící komety / CZ 2015, 100 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Macbeth / GB/US/FR 2015, 113 min. FILMOVÝ KLUB
út

11 14:30 Úžasný Boccacio / Maraviglioso Boccaccio , IT/FR 2015, 120 min. KINO SENIOR

19:30 Ciné-concert francouzské skupiny OZMA FRANCOUZSKÝ PODZIM
st

12 17:00 Steve Jobs / US 2015, 122 min.
20:15 Královský balet v Londýně BALET V MINIKINĚ

čt

13 17:00 Laputa / CZ 2015, 93 min.
19:30 Love 2D / FR 2015, 130 min.

pá

14 15:00 JoNesbø:DoktorProctor aprdící prášek / NO 2014, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Spectre / GB/US 2015, 150 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.

so

15 15:00 Mrkáček Bill / Blinky Bill the Movie, AU 2015 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Marťan / The Martian, US 2015, 134 min.
19:30 Steve Jobs / US 2015, 122 min.

ne

16 17:00 Amy / GB 2015, 128 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.po

17 17:00 Ejzenštejn v Guanajuatu / MX/NL/FI/BG/FR 2014, 90 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Straight Outta Compton / US 2015, 147 min. FILMOVÝ KLUB
út

18 14:30 Muž na laně 2D / The Walk, US 2015, 123 min. KINO SENIOR

17:00 Steve Jobs / US 2015, 122 min.
19:30 Spectre / GB/US 2015, 150 min.

st

19 17:00 Můj král / Mon Roi, FR 2015, 130 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Rodinka Bélierových / FR 2014, 104 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

21:30 ERIC CLAPTON: LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL / 125 min. KONCERT

čt

20 17:00 Deník komorné / FR/BG 2015, 95 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Tři vzpomínky / FR 2014, 120min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU
pá

21 17:00 Malý princ / Le Petiti Prince, FR 2015, 108 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

17:00 Zbrusu nový zákon / LU/FR/BG 2015, 112 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Cena slávy / La Rançon de la Gloire, FR 2014, 114 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

so

22 15:00 Pomalu a zběsile / Microbe et Gasoil, FR 2015, 103min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

17:00 Rodina k pronájmu / FR 2015, 96 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Pan bezchybný / Un homme idéal, FR 2014, 97 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

ne

23 17:00 Případ SK1 / ĹAffaire SK1, FR 2014, 120 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Ve stínu žen / L‘Ombre des femmes, FR , 73 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU
po

24 17:00 Daleko od lidí / Loin des hommes, FR 2014, 101 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Večer krátkých filmů / FR , 136 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU
út

25 14:30 Stážista / The Intern, US 2015, 121 min. KINO SENIOR

17:00 Dheepan / FR 2015, 109 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

19:30 Turné / Turnée, FR 2010, 111 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

st

26 17:00 Aldabra. byl jednou jeden ostrov 3D / CZ 2014, 73 min.
19:30 Umoře / By the Sea, US 2015, 122 min.čt

27 17:00 Amy / GB 2015, 128 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.pá

28 15:00 Hotel Transylvánie 2 / US 2015, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Umoře / By the Sea, US 2015, 122 min.
19:30 Macbeth / GB/US/FR 2015, 113 min.

so

29 15:00 Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek / NO 2014, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI
17:00 Aldabra. byl jednou jeden ostrov 3D / CZ 2014, 73 min.
19:30 Everest / US/GB 2015, 121 min.

ne

30 17:00 Steve Jobs / US 2015, 122 min.
19:30 Marťan / The Martian, US 2015, 134 min.po

2 Pomalá jóga POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalá, základní verze jógy s důrazem na dýchací techniky. Podložky s sebou. / 100 Kč18:30
po

2 LESÍK! Severský thriller o ztraceném dětství DIVADLO

Zcela mimořádné setkání s inscenačním týmem norského dramatu Jespera Halleho Lesík, které bude
uvedeno v české premiéře v Divadle Antonína Dvořáka, v režii norské režisérky Victorie Meirik a ve scéně
významného norského scénografa Olava Myrtvedta. Pořádá Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci
s Klubem Atlantik.

19:00
po

3 Milan Gelnar ASTROLOGIE

Astrolog návštěvníky seznámí, zábavným a velmi srozumitelným a i pro laiky pochopitelným způsobem,
s principy fungování astrologie. Přednáška bude zakončena předvedením unikátního přístroje na focení
Aury a měření čaker Aura Cloud 7, který umí zobrazit ve 3D provedení a jehož výsledkem je cca 15 stránkový
sebepoznávací elaborát. / 99 Kč

18:00
út

4 Mateřství DIVADLO

„Tekstepíl“ v podobě poloinscenovaného scénického čtení.Matky se dozvědí, co ani netuší, že se ví. Dívky
čekatelky se dozvědí, co ještě neví. Muži se dozvědí a budou žasnout! Divadlo Aureko Ostrava. / 70 Kč

18:00
st

6 Výlov rybníka Bezruč VÝLET

Celodenní zájezd v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách podporuje Moravská Ostrava
a Přívoz. / 200 Kč

8:00
pá

9 Pomalá jóga POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalá, základní verze jógy s důrazem na dýchací techniky. Podložky s sebou. / 100 Kč18:30
po

9 KAFE JINAK aneb Jak chutná káva nevidomým KAVÁRNA ATLANTIK

Zážitkový program pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je, navštívit kavárnu, dát si čaj, kávu
a něco dobrého a přitom nevidět. V rámci kampaně Týden rané péče 2015 pořádá Středisko rané péče
SPRP Ostrava. Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

od 9:00
do 18:00
po

9 Jak to vidí nevidomí?
Moderovaná beseda o životě, starostech, radostech, o škole a o výchově z pohledu dvou nevidomých
různých generací. Hosté programu: Ladislav Holba se svým vodicím psem Pedrem, Ondřej Zelenka. V rámci
kampaně Týden rané péče 2015 pořádá Středisko rané péče SPRP Ostrava. Projekt je realizován s finanční
podporou Statutárního města Ostravy.

16:00
po

10 Nation4Nation
International Student Club (isc) Ostravské univerzity pořádá mezinárodní večer, během něhož budete mít
opět možnost poznat krásy a specifika domovských zemí našich zahraničních studentů, ochutnat jejich
jídlo, naučit se pár frází v jejich rodném jazyce či si zatančit jejich národní tanec.

18:00
út

11 Stolik polski
Mezikulturní platforma.18:00

st

12 Venezuela – filmy s příchutí rumu FILM A RUM

Série šesti krátkých filmů současné venezuelské kinematografie, ke kterým chutná rum nejlépe.
Degustaci nejlepších venezuelských rumů povede pan Hectór Castillo. Akci pořádá Velvyslanectví
bolívarské republiky Venezuela, Katedra romanistiky FF OU a klub Atlantik.

17:00
čt

13 Zdividla Ostrava – Nápady ze Pstruží DIVADLO

Představení oblíbeného ostravského divadla. / 50 Kč18:00
pá

14 Odvaz
Zápas v divadelní improvizaci. / 150 Kč19:00

so

16 Pomalá jóga POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalá, základní verze jógy s důrazem na dýchací techniky. Podložky s sebou. / 100 Kč18:30
po

17 LiStOVáNí.cz: Místnost / Faktura LISTOVÁNÍ

LiStOVáNí uvádí bravurní novely švédského spisovatele a herce Jonase Karlssona. Účinkují: VěraHollá, LukášHejlík
a GustavHašek (alt. P. Oubram) Tento projekt podporujeMěstský obvodMoravskáOstrava a Přívoz / 100 Kč

20:00
út

18 Lisabon – ochutnávka portugalské pohostinnosti
Povídání a beseda s António Pedro Nobre, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady na
cestu. A na závěr malé překvapení. Pořádá CK Radynacestu.cz / 75 Kč

18:00
st

19 Ruda Růžička: Ladakh – Himálaje na kole CESTOPIS

Cyklistické putování po Ladakhu, nejodlehlejší a nejpustější části Indie. Poznávání ladacké a tibetské
kultury. Jednoduše parádní jízda mezi nebem a zemí. Ve spolupráci s CK Kudrna. / 65 Kč

18:00
čt

21 Restaurant Day Ostrava GASTRONOMIE

Delikátní a s láskou připravené pochoutky domácí kuchyně v jednu chvíli a na (ne)jednommístě.13:00
so

23 HUMOR OVA STAND-UP SHOW
10 míst/12 měsíců/4 účinkující. Premiéra v Atlantiku. Výběr toho nejlepšího z našich dosavadních předsta-
vení. Inteligentní humor v podání čtyř bláznů s překvapivě vysokým vzděláním. / 80 Kč

19:00
po

24 Ivo Petr – Skotsko CESTOPIS

Cestopisná přednáška / 60 Kč18:00
út

25 Odvaz – Pánská volenka DIVADLO

Divadlo improvizace Odvaz.eu / 150 Kč19:00
st

26 David Mamet – Listopad DIVADLO

Jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když popularita klesá k nule? Nekorektní politická fraška
v podání ostravského divadla Aureko. Hrají: Vladimír Šmehlík, Radim Kačmarský, Kristina Zlámalová, Lukáš
Adámek a Ota Maňák. / 100 Kč

18:30
čt

27 Akvárium
Klubová talk show Lucie Kociánové. S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 100 Kč19:00

pá

30 Pomalá jóga POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalá, základní verze jógy s důrazem na dýchací techniky. Podložky s sebou./ 100 Kč18:30
po

30 Stesk kavárenského povaleče – Španělsko
Kavárenský večer s režisérem Radovanem Lipusem a jeho hosty. / 100 Kč19:00

po

www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Loutkovečery / Krok za krokem / Parla italiano?
SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO DĚTI
Klubmalých cirkusáků / Kids yoga / Taneční studio / Judo hrou
HUDEBNÍ KURZY
kytara, flétna, keyboard, klavír, zpěv

ISTVÁN HAÁSZ – Světloprostory 15. 10. – 20. 11. 2015
István Haász (nar. 1946, Gönc, Maďarsko) je absolventem Univerzity výtvarného umění v Budapešti,
přednáší na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Budapešti, je členem kolonie umělců v Szentendre, žije
a pracuje v Budapešti. Účastnil se četných mezinárodních výstav, dosáhl mnoha stipendií (mj. Nadace
Pollock-Krasner, New York), ocenění a vyznamenání (mj. Zlatý kříž zásluh Maďarské republiky). Jeho práce
jsou ovlivněny konstruktivismem. Jako nástroj k vyjádření výrazu používá také formát svých děl a velmi
důležitou součástí kompozice se stává světlo, stín a poměry mezi různými prvky díla. Kurátory výstavy
jsou Milan Weber a Tadeáš Goryczka. Výstava je realizována také v prostorách Slezskoostravské galerie.

HANA PUCHOVÁ 26. 11. 2015 – 15. 1. 2016
Malířka a ilustrátorka Hana Puchová je absolventkou ateliéru ilustrace a grafiky profesora Jiřího Šalamou-
na na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1997). I když vychází ze školení ilustrátorky, dokázala
si v malbě vytvořit vlastní specifický originální styl. Maluje s psychologickou přesvědčivostí a výstižností
to, co důvěrně zná – portréty přátel, jejich prostředí či netradiční zátiší. Kurátorem výstavy je Ing. Milan
Weber. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin.

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.ckv-ostrava.cz, Gen. Píky 13A/2975, tel.: 596 611 760

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