
Což tak vypravit se do muzea, galerie 
nebo kulturního centra v poněkud 
nezvyklém čase? Řekněme to rov-
nou: po setmění. Tento výjimečný 
zážitek na vás čeká díky sedmému 
ročníku Ostravské muzejní noci, kte-
rý bude zahájen v sobotu 13. června 
v 17 hodin na Prokešově náměstí. 
Dobrou zprávou je, že do akce je 
zapojeno 37 kulturních organizací, 
z nichž mnohé působí na území ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz.

„Vstoupit v pozdních večerních 
hodinách do míst jindy v této době 
pečlivě uzamčených, je určitě silný 
zážitek. A když k tomu připočteme 
i procházku nočním centrem města, 
jehož půvab a příjemná atmosféra 
celý prožitek ještě umocní, myslím, 
že na účastníky tohoto projektu čeká 
kouzelná červnová noc,“ připojuje 
se k pozvání Petra Bernfeldová, sta-
rostka městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. 

V žádném případě nelze předsta-
vit vše, co bohatý program Ostravské 
muzejní noci nabízí. Jedním z míst, 
která byste neměli minout, je Ostrav-
ské muzeum, které bude otevřeno až 

do 23 hodin. Vedle prohlídky stálých 
expozic je připravena podvečer-
ní vycházka za historií a dřevinami 
Husova sadu i workshop zaměřený 
na výrobu broží origami. Od 17 do 
23 hodin také budete moci vystoupat 
na věž staré radnice.

Opravdu nabitý program už tra-
dičně hlásí Galerie výtvarného umě-
ní v Ostravě, kde prohlídky skončí až 
patnáct minut před půlnocí. Připra-
veny jsou otevřené výtvarné dílny, 
workshopy, přednášky i nejrůznější 
vystoupení.

Ve Výstavní síni Sokolská 26, kte-
rá je provozována Centrem kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava, se 
bude malovat nejen na obličej, vy-
stoupí tady i zpěváci Pop Academy 
a zpřístupněny samozřejmě budou 
i výstavní prostory. V klubu Parník 

vypukne velká zábavná pohádková 
show s klaunem Hopsalínem a ilu-
strátorem dětských knih Adolfem 
Dudkem; klub Atlantik zve na pro-
mítání autorských filmů s názvem 
Don‘t worry, be Scottish i na večerní 
grilování na zahrádce klubu, kam si 
můžete přinést své vlastní dobroty. 
Minikino chystá na 22. hodinu kavá-
renský koncert při svíčkách a s pře-
kvapením.

Toho, co můžete během noci 
13. června v obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz vidět a navštívit, je mno-
hem více. Rozhodně neváhejte a ne-
nechte si tento výjimečný kulturní 
program a netradiční noční putová-
ní za dobrodružstvím a zábavou ujít. 
Ale především se pečlivě rozhodně-
te, co pro vás je prioritní, protože 
ani při veškeré dobré vůli nemůžete 
stihnout vše. A využijte online rezer-
vační systém, abyste se vyhnuli čeká-
ní ve frontách. Přejeme vám dobrou 
Ostravskou muzejní noc!

To musíte vidět, slyšetAKCE MĚSÍCE

Loňskou Ostravskou muzejní noc prozářilo vystoupení Fire Ducks.  Foto: Archiv Galerie výtvarného umění v Ostravě
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Noc, která zve nejen do muzeí a galerií

Divadlo hrou 
i terapií 
Lidová  konzervatoř  nabízí  v  příštím 
školním  roce  amatérským  zájemcům 
o divadlo novou příležitost.  Pod peda-
gogickým  vedením  Evy  Polzerové  ote-
vírá  první  ročník  studia  dramatického 
oboru.  Divadelní  obor  má  na  Lidové 
konzervatoři  dlouhou  tradici,  Eva  Pol-
zerová ale nabízí svým studentům řadu 
možností,  které  nevedou  výhradně 
a pouze na divadelní jeviště. To, co své 
studenty  naučí  a  k  čemu  je  postupně 
vede, mohou využít  ve  své běžné pra-
covní  praxi.  Posluchači  se  učí  zvládat 
jevištní pohyb a jevištní mluvu, průběž-
ně  se  zabývají  pohybovou  průpravou, 
hereckou  výchovou,  ale  také  pronikají 
do tajů improvizace a komunikace.

Skvělou příležitost poznat, co poslu-
chači  divadelního  oboru  s  Evou  Polze-
rovou  studují,  nabízí  otevřená  hodina 
pro  veřejnost  s  názvem  Divadlo  hrou 
– vážně i nevážně 2, která se bude ko-
nat  11.  června  od  18  hodin  v  budově 
Lidové konzervatoře v Kosmově ulici 1. 
Posluchači obou ročníků v řadě scének 
a ukázek představí, co se během studia 
naučili a co získali. 

Pop Academy zve 
V  červnu  zve  Pop  Academy  veřejnost 
hned  na  dvě  velké  akce.  První  je  sou-
částí  Muzejní  noci  2015,  v  rámci  níž 
v sobotu 13. června od 21.30 hodin za-
zpívají  studenti  této  školy  v  hudebním 

klubu  Parník  skladby  z  muzikálu  Čaroděj 
ze  země  Oz.  Diváci  uslyší  Pavla  Hrnčíře, 
Jana Šnébergera, Kláru Doležalovou, Ven-
dulu Huvarovou a Vojtu Malchárka.

Druhou  akcí  je  závěrečný  koncert 
všech  oddělení  Pop  Academy,  který  pro-
běhne v klubu Parník v neděli 28. června 
od 18 hodin.

Kurz portrétní 
fotografie 

Ostravská  Lidová  konzervatoř  zahajuje 
1. června kurz portrétní fotografie, který je 
určen začátečníkům a středně pokročilým 
fotografům.  „Zaměřili  jsme  jej  na  základy 
portrétní fotografie a chceme jeho účastní-
kům nabídnout potřebné znalosti a doved-
nosti  z  technické, ale  i umělecké oblasti,“ 
vysvětluje Jaroslav Kocián, který kurz vede. 
„Posluchači  si  pod  naším  vedením  osvojí 
základní osvětlovací techniky a schopnosti, 
které jim umožní tvorbu precizních snímků. 
Pracovat budeme v ateliéru, ale i v exterié-
rech.“ Kurz portrétní fotografie se uskuteč-

ní v oddělení výtvarné fotografie v dru-
hém patře budovy Lidové konzervatoře 
ve Wattově ulici. Začíná vždy v 16.30 ho-
din, a to 1., 2., 8. a 15. června, s krátkou 
přestávkou se vždy vyučují dvě šedesá-
timinutové  hodiny.  Bližší  informace  bu-
dou zveřejňovány na webu školy (www.
lko.cz),  zájemci  se  mohou  dotázat  i  na 
číslech 596 136 805 nebo 603 886 756.

Výtvarka nás baví 

Již 3. ročník výstavy dětských prací pod 
názvem Výtvarka nás baví byl slavnost-
ně zahájen vernisáží ve Výstavní síni So-
kolská 26 koncem května.

Výstava, která potrvá až do 24. čer-
vence,  představuje  celoroční  práci 
kroužku  Netradiční  výtvarné  techniky, 
jenž pracuje ve školní družině ZŠ Matič-
ní  5  pod  vedením  Dáši  Novákové.  Ma-
lým  umělcům  za  jejich  práci  připravili 
rodiče  s  paní  vychovatelkou  vernisáž 
s rautem a programem. Šťastný úsměv 
dětí podtrhl název výstavy Výtvarka nás 
baví.  Přijďte  se podívat  a  inspirujte  se 
pracemi dětí.

Účastníci fotokurzu Lidové konzervatoře 
Ostrava.  Foto: Archiv školy

Děti z kroužku netradiční výtvarné 
techniky při ZŠ Matiční 5.
 Foto: Archiv školy
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Andělé bez budoucnosti Karla Tůmy
Poslední výstavou ve foyer Komorní scény Aréna, kterou si 
zájemci budou moci prohlédnout před divadelními prázd-
ninami, bude soubor snímků nazvaný Andělé bez budouc-
nosti. Jejich autorem je fotograf Karel Tůma, pražský rodák, 
který letos v září oslaví čtyřicáté narozeniny. Jeho zájem 
o anděly začal ve chvíli, kdy byl fascinován ikonografií an-
děla. Fotografoval vše možné, co nějakým způsobem odka-
zovalo k této bytosti. Vytvořil pozoruhodný cyklus Andělé 
v Praze a ve Vídni, který sleduje motiv anděla ve funebrální 
plastice. Autor se nespokojuje s prostou registrací a kata-
logizací andělů, jak by to udělal sběratel. Fotografie musí 
v jeho podání ukazovat více, než jen prostý záznam věci. 
Sám říká, že mu jde o fotografie grafické a symbolické. Fo-
tografie jsou prosty všech triků, kterými si je naše technika 
schopná vypomoci. Čtvercový formát vede k prostší a klid-
nější kompozici obrazu – možná proto i k větší soustředě-
nosti. V nyní vystavovaném souboru Andělé bez budouc-

nosti autor zaznamenal posun v tom, jak vnímá a chápe 
anděla. Koncept, vypůjčený z náboženství, který ho fasci-
noval svou vizuální stránkou, se přetavil do jistého metafo-
rického pojetí. Lidé, které vidíme na fotografiích, nejsou an-
dělé tvoření zevnějškem, maskou, andělskost zde spočívá 
v něčem jiném. Je to cosi niterného, co se díky výrazu, gestu 
nebo šťastnou konstelací věcí a světla na fotografiích zjeví. 
Něco, co divákům nedovolí ulpívat v zaběhnutých vzorcích 
myšlení. Sám autor k tomu říká: „Anděly jsem začal nazývat 
i postavy, se kterými se cítím v napětí, jsem v tu chvíli vní-
mavější a citlivější a na fotkách je to pak vidět. Často to jsou 
padlí andělé, vyhnaní do našeho světa, do Prahy, Amstero-
damu, Benátek a Katovic.“

Snímky souboru Andělé bez budoucnosti, který čítá ne-
celou dvacítku čtvercových černobílých fotografií, budou 
v Komorní scéně Aréna ke zhlédnutí do konce června 2015.

  www.divadloarena.cz

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

www.facebook.com/
milenakantorovapaintings

VýsTAVA 

Výstava 
věnovaná Peteru 
Gregorovi
V	 úterý	 16.	 června	 bude	 v	 17	 hodin	 na	
Slezskoostravském	hradě	zahájena	slav-
nostní	vernisáž	výstavy	ostravské	nekon-
venční	 autorky	 Mileny	 Kantorové	 s	 ná-
zvem	 oči	 generací,	 věnovaná	 nedávno	
zesnulému	spisovateli	Peteru	Gregorovi.	
její	rozměrné	olejomalby	si	zájemci	mo-
hou	prohlédnout	v	prostoru	velké	hradní	
galerie	od	1.	června	až	do	poloviny	srpna.	

Umělecký	styl	Mileny	Kantorové,	kte-
rá	je	věrná	olejomalbě,	je	doslova	neza-
měnitelný,	trojrozměrný,	neotřelý	a	živo-
čišně	 lákavý.	návštěvníci	 výstavy	budou	
mít	možnost	spatřit	čtyřicet	olejomaleb,	
mezi	 nimiž	 nebude	 chybět	 ani	 několik	
málo	 poeticky	 laděných	 velkoplošných	
ilustrací	Shakespearových	Sonetů,	které	
dominovaly	předcházejícím	výstavám	au-
torky.	Ty	vhodně	doplní	Shakespearovské	
slavnosti	probíhající	v	létě	na	hradě.	Vět-
šina	nových	děl	je	však	inspirována	texty	
spisovatele	Petera	Gregora,	jehož	tvorba	
je	nadčasová.	jeho	básnické	texty	se	čtou	
nejen	v	češtině,	slovenštině,	ale	 i	v	pol-
štině,	 němčině,	 bulharštině,	 španělštině	
i	maďarštině.	„Peter	Gregor	se	nejen	jako	
umělec,	ale	i	jako	člověk	řadí	mezi	silné	
osobnosti	 Slovenska,	 v	 tom	 nejkrásněj-

FesTIVAL 

Dance for 
people 2015! 
ostravu	ve	dnech	12.	a	13.	června	doslova	
roztančí	 již	2.	ročník	velkolepého	taneč-
ně-kulturního	 festivalu	 ostrava	 –	 dance	
for	people,	 který	nadchne	 i	 zaryté	 „ne-
tanečníky“.	oba	večery	bude	moderovat	
jaroslav	 Kuneš,	 hrát	 budou	 živé	 kapely	
a	již	nyní	je	připraven	nebývalý	program.	
Bavit	 se	bude	opravdu	každý!	Multižán-
rový	taneční	festival	zastřešuje	hned	dvě	
oblíbené	 akce	 MG	 dance	 (organizátor	
akce),	 takže	 v	 rámci	 festivalu	 se	 usku-
teční	 5.	 MG	 dance	 ples	 (v	 pátek	 12.	 6.)	
a	9.	pokračování	Karibik	party	(v	sobotu	
13.	 6.).	 Po	 oba	 dny	 se	 zájemci	 v	 rámci	
hned	 několika	 workshopů	 naučí	 nejrůz-

nější	karibské	tance,	latino	dance	i	orien-
tální	 tance.	„Základní	myšlenkou	 tohoto	
festivalu	je	oslovit	laickou	a	zároveň	pro-
fesionální	taneční	veřejnost	a	společně	je	
propojit	 tak,	 jako	 tomu	 bylo	 v	 minulém	
roce,“	dodává	jakub	Mazůch	z	MG	dance.	
nový	 tanec	 festivalu	 si	budete	moci	 za-
tančit	na	všemožných	akcích.	Kdo	chce,	
může	 již	 doma	 nastudovat	 jednoduché	
pohyby	–	zvládne	to	každý!	

radikální 
komedie ukončí 
sezonu

lidumor	aneb	Má	játra	beze	smyslu,	je-
jíž	děj	je	zasazen	do	autorova	rodného	
Štýrského	hradce.	Režisérem	inscenace	
je	janusz	Klimsza,	který	se	s	tímto	au-
torem	před	lety	setkal	při	práci	na	jiné	
jeho	hře,	Prezidentkách	v	divadle	Petra	
Bezruče.	 V	 lidumoru	 se	 můžete	 těšit	
na	 a.	 Sasínovou-Polarczyk,	 P.	 Panzen-
bergera,	V.	Georgieva,	P.	Kocmanovou,	
T.	 Cisovskou,	 Z.	 Truplovou	 a	 hostující	
a.	Cónovou.	Premiéra	se	odehraje	v	so-
botu	13.	června	v	18.30	hodin.	

letošní	 divadelní	 sezonu	 v	 Komorní	
scéně	aréna	uzavře	groteska	rakouské-
ho	 dramatika	 Wernera	 Schwaba	 (1958	
až	 1994)	 lidumor	 aneb	 Má	 játra	 beze	
smyslu.	 Schwab	 byl	 nazýván	 škodnou	
divadla,	 rozhněvaným	 mužem,	 bouř-
livým	 alkoholikem	 i	 bestií.	 Přesto	 se	
stal	 jedním	 z	 nejhranějších	 moderních	
německy	 píšících	 dramatiků.	 Byl	 oce-
něn	 řadou	 německých	 prestižních	 cen	
–	v	roce	1991	byl	německou	kritikou	vy-
hlášen	talentem	roku,	v	roce	1992	pak	
získal	 ocenění	 časopisu	 Theater	 heute	
jako	 nejlepší	 dramatik	 roku	 společně	
s	Georgem	Taborim.	V	jeho	hrách,	které	
on	 sám	 označoval	 jako	 fekální	 drama-
ta,	se	grotesknost	projevuje	především	
specifickým	a	velmi	invenčním	jazykem,	
v	 němž	 není	 nouze	 o	 vulgarismy.	 jed-
nou	 z	 jeho	 nejlepších	 a	 zároveň	 nej-
hranějších	 her	 je	 „radikální	 komedie“	

www.danceforpeople.cz 

www.divadloarena.cz

Herci při jedné ze čtených zkoušek 
radikální komedie Lidumor aneb Má 
játra beze smyslu.
  Foto: Archiv Komorní scény Aréna

 Foto: Archiv Komorní scény Aréna

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. 6. v 15 hod. pro seniory Pořád jsem to já
1.–3. 6. v 17 a 19.30 hod. Pořád jsem to já
4. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND  
Rudá mašina
5.–7. 6. v 17 a 19.30 hod. Život je život
8. 6. v 15 hod. pro seniory Jimmyho tančírna
8.–10. 6. v 17 a 19.30 hod. Jimmyho tančírna
11. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND  
E. A. Poe: Podivný experiment 
12.–14. 6. v 17 a 19.30 hod. Dejte mi pokoj!
15. 6. v 15 hod. pro seniory Táhni do pekel 
15.–17. 6. v 17 a 19.30 hod. Táhni do pekel
18. 6. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Hrana
19.–21. 6. v 17 a 19.30 hod. Samba
22. 6. v 15 hod. pro seniory Diplomacie
22.–24. 6. v 17 a 19.30 hod. Diplomacie
25. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND  
Zpověď zapomenutého
26.–28. 6. v 17 a 19.30 hod. Holub seděl na větvi 
a rozmýšlel o životě
29. 6. v 15 hod. pro seniory KND 1001 gramů
29. 6. – 1. 7. v 17 a 19.30 hod. 1001 gramů
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 
2. 6. Slavnostní zahájení 7. ročníku divadelního festivalu 
Dream factory Ostrava 
2. 6. v 19 hod. Bolek Polívka: DNA
3. 6. v 19 hod. Woody Allen: Sex noci svatojánské, 5. hra 
DP 14/15, skupina B, Divadlo Pod Palmovkou Praha
5.–6. 6. XVII. mezinárodní soutěž velkých dechových 
orchestrů Ostrava 2015
7. 6. v 15 hod. Hurvínkova Nebesíčka, Divadlo Spejbla 
a Hurvínka Praha
8. 6. v 19 hod. Irena Dousková: Darda, Divadlo Na Jezerce 
Praha
10. 6. v 19 hod. Neil Simon: Vstupte! Divadlo Na 
Vinohradech Praha
14. 6. v 19 hod. Lubomír Brabec, koncert kytarového mága
22. 6. v 19 hod. Noël Coward: Až naprší a uschne, Divadlo 
Na Fidlovačce Praha

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

VýsTAVy
do 7. 6. Archikultura 2015, VII. ročník mezinárodního festivalu 
architektury, designu a umění, Dům umění
do 7. 6. Válečný mrak, reflexe tématu války v umění ze sbírek 
GVUO, Dům umění
24. 6. – 31. 8. Franta – Tváří v tvář, francouzské umění v letní 
Ostravě, vernisáž 23. 6. v 17 hodin, komentované prohlídky 24. 6. 
v 16 a v 18 hodin Dům umění
24. 6. – 31. 8. Vladimír Škoda: Energie, francouzské umění 
v letní Ostravě, vernisáž 23. 6. v 17 hodin, komentované 
prohlídky 24. 6. v 16 a v 18 hodin, Dům umění
30. 6. 2015 v 17 hodin Vernisáž výstavy Miloš Polášek:/ 
Zmizelá Ostrava a výstavy, Dům umění 
8. 6. – 22. 6. S výjimkou soboty 13. června jsou od pondělí 8. do 
pondělí 22. června výstavní sály Domu umění z důvodu 
instalační přestávky pro veřejnost uzavřeny. Doprovodné 
programy včetně koncertu 18. 6. se ovšem konají beze změn. 
Děkujeme za pochopení.
KuLTurní PrOGrAmy
2. 6. v 19 hod. Cluster Ensemble, koncert z cyklu Pohyby – zvuky 
– prostory, který připravuje sdružení Bludný kámen, Dům umění
3. 6. ve 14 hod. Mezinárodní den dětí v galerii, Dům umění 
9. 6. v 16.30 hod. Mistr Jan Hus, přednáška Marka Zágory 
z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve 
středověku VII, Knihovna GVUO
13. 6. od 17 do 23.45 hod. Ostravská muzejní noc 2015
18. 6. v 19 hod. Antez /FRA/, koncert, Dům umění
Změna programu vyhrazena

OsTrAVsKé muzeum
masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
Výstavy:
do 30. 6. Skvosty z přírodovědných sbírek 
Východoslovenského múzea v Košicích 
do 30. 6. Koukejte, děti, kdopak to letí…
do 14. 6. Dalibor Bača: Dohlížitel národa, Galerie Luaby

VýsTAVy V DKmO
19. 5. – 30. 6. Janáčkův máj, výstava k jubilejnímu 
40. mezinárodnímu hudebnímu festivalu, vestibul (19. 5. – 1. 6.), 
galerie Gaudeamus (1.–30. 6.)
2.–28. 6. Malovaná písnička, nejlepší práce 12. ročníku 
krajské výtvarné soutěže Malovaná písnička pořádá Dům dětí 
a mládeže Ostrava-Poruba, vernisáž 3. 6. v 15 hodin, vestibul

ším	a	nejhodnotnějším	slova	smyslu.	Bo-
hém,	milovník	života,	excelentní	diskutér,	
originální	 filozof	 s	 nádherným	 smyslem	
pro	 humor	 a	 sebeironii,“	 popisuje	 spi-
sovatele,	 jenž	 ji	 inspiroval	k	namalování	
těchto	děl,	Milena	Kantorová.	„Z	chysta-
né	 výstavy	 paní	 Kantorové	 měl	 manžel	
velkou	radost.	Bylo	to	pro	něj	určitým	za-
dostiučiněním	a	potvrzením	toho,	že	jeho	
tvorba	má	smysl	a	námaha	a	čas,	který	
jí	 věnoval,	 nevyšly	 nazmar.	 Bohužel,	 už	
se	 jí	 nedočkal.	 Paní	 Kantorové	 však	 ze	
srdce	přeji,	 aby	měla	 z	výtvarné	 tvorby	
takovou	radost,	jako	míval	manžel	ze	své	
literární,“	dodala	anna	Gregorová,	man-
želka	spisovatele,	jemuž	je	věnována	tato	
jedinečná	 výstava.	 Přijměte	 pozvání	 na	
výstavu	a	ponořte	se	do	světa	básní	Pe-
tera	Gregora	prostřednictvím	olejomaleb	
Mileny	Kantorové.	



Známe letošní 
ostravské talenty!

Všichni Za jednoho, jeden Za Všechny! 
Vojtěch Říha, Dušan Urban, Lukáš Melník a Jakub Bu-
rýšek? Ne. Dychtivý d´Artagnan a jeho přátelé Athos, 
Porthos a Aramis. Čtyři fanfaróni se ctí v těle, jímž se po-
někud paradoxně říká Tři mušketýři. 

Svérázná komediální adaptace románu Alexandra Du-
mase staršího byla poslední premiérou sezony v Divadle 
Petra Bezruče. Vedle zmíněných hrdinů bez bázně a hany 
v inscenaci plné takřka artistických kousků nejen s kor-
dy vystupují také Markéta Haroková, Ondřej Brett a Jeho 
Veličenstvo Ludvík XIII., vlastně Norbert Lichý, a další 
stálice této ostravské divadelní scény. Adaptaci slavného 
románu napsal přímo pro Divadlo Petra Bezruče režisér, 
dramatik a herec Nikolaj Penev, který se rovněž ujal režie. 
„Je to retrokomedie se současnou příchutí. Hra o tom, že 
přátelství musí být chráněno,“ říká autor, jenž se slavným 
románovým příběhem nechal inspirovat jen velmi volně 
a představuje slavné přátele v pojetí, v němž zůstala ro-
mantika, ale navrch přibylo hodně zábavy. Tři mušketýři 
jsou prostě dobrodružnou komedií, příběhem pro všech-
ny muže s klukovskou duší a ženy s romantickým srdcem. 

„Inspirace Dumasovým románem je velmi volná, ‚půj-
čil‘ si základní osnovu příběhu, ale zajímá ho především 
to, co vytváří nerozlučnost tří, vlastně čtyř mušketýrů. 
Uvádí postavy své adaptace do svízelných situací, tu více, 
tu méně inspirovaných Dumasovým románem, a až cha-
plinovsky a s nadhledem zkoumá, co je podstatou přá-
telství,“ říká dramaturgyně inscenace Daniela Jirmanová 
o práci Nikolaje Peneva a zve diváky na originální před-
stavení. www.bezruci.cz

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

3. 6. v 18 hod. křest knihy Martina Strakoše: Po sorele brusel, kov, sklo, struktury 
a beton 
11. 6. v 18 hod. projekce filmu Ke světlu, o odvrácené straně čínského rozmachu
13. 6. v 17 hod. Z Výškovic do Zábřehu, komentovaná procházka sídlišti s historikem 
umění Martinem Strakošem a dokumentátorem ostravských soch Jakubem Ivánkem, 
sraz na konečné zastávce „Výškovice“ tramvajových linek č. 2, 6, 7, 15 
13. 6. 18–22 hod. Ostravská muzejní noc ve Fiducii, otevřena celá Fiducia včetně 
antikvariátu, kde na vás již tradičně čeká literární soutěž o hodnotné ceny, 18–20 hod. 
speciální muzejní ateliér pro děti a jejich rodiče s výtvarníky
17. 6. v 18 hod. Československá StB a Brazílie, přednáška 
18. 6. v 18 hod. Jiří Hrdina: Fotožurnalizmus dnes – a jak dál?, přednáška
21. 6. v 10 hod. ateliér pro děti a jejich rodiče
21. 6. v 18 hod. křest bulletinu Krásná Ostrava a instalování naučné cedulky 
u bývalého internačního tábora Hanke, sraz u zastávky Důl Jindřich v centru 
27. 6. v 18 hod. položení pamětní destičky novináři Karlu Biňovcovi u příležitosti 
Dne památky obětí komunismu, sraz u oblouku v Porubě 
30. 6. v 18 hod. vernisáž výstavy Gabriela Kolčavová – Kamala River, výstava 
fotografií potrvá do 31. 7. 
do 13. 7. Michal Drozen: LITTLE HEROES, výstava v Galerii Dole

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

1. 6. v 16 hod. Karel Hvížďala: Osmý den týdne, beseda 
spisovatele a novináře
2. 6. v 16 hod. Alena Mornštajnová: Hotýlek, beseda 
spisovatelky a překladatelky 
2. 6. v 18 hod. Tomáš Menčík: Paradoxy na kapitálových 
trzích, přednáška 
3. 6. v 16 hod. Martina Formanová: Případ Pavlína, beseda 
4. 6. v 16 hod. Ivana Pecháčková: Dvě legendy o Loretě, 
beseda 
8. 6. v 16 hod. Cyklus o zdravém životním stylu a výživě, 
11. díl – Jak si dlouhodobě udržet zdraví a dobrou kondici, 
přednáší Rudolf Tkáčik
9. 6. v 16 hod. Petr Fiala: Na konci bezstarostnosti, beseda 
10. 6. v 16 hod. Lydie Romanská: Láska je víc než láska, 
křest knihy a beseda
11. 6. v 16 hod. Blanka Hošková: Horko domácího krbu, 
beseda 
13. 6. v 15 hod. tvoření s TOPP, vyrábíme zvířátka 
z papírových koulí 
15. 6. v 16 hod. M. T. Majar: Hell Boys, beseda 
15. 6. v 18 hod. Lenka Krejčí: Žena a její vztahy, přednáška 
terapeutky a lektorky osobního rozvoje pro ženy
16. 6. v 16 hod. Katka Havlíková, Barbora Faiglová: Urbex – 
Opuštěná místa v Čechách
16. 6. v 18 hod. Adéla Lovečková: Zdravý životní styl, 
přednáška nutriční terapeutky
17. 6. v 16 hod. Světlana Glaserová: Kdopak by se šmejdů 
bál?, beseda s předsedkyní občanského sdružení Společná 
obrana proti podvodníkům
18. června v 16 hod. Lucie Kolaříková: Učebnice sebelásky, 
přednáška průvodkyně osobním rozvojem
18. 6. v 16 hod. tvoření s Kaštanovým krámkem, vyrábíme 
z tvořivých sad
22. 6. v 16 hod. Iva Pazderková: čtení dětem, herečka čte 
v rámci projektu Celé Česko čte dětem 
23. 6. v 16 hod. Karel Voříšek, Jitka Vysekalová: Jak být 
přesvědčivý a neztratit se v davu, beseda 
24. 6. v 16 hod. Václav Krejčík: Jóga, dech a meditace, beseda
25. 6. v 16 hod. Petr Horálek: Dobytí jižního hvězdnatého 
ráje, přednáška cestovatele a fotografa
26. 6. v 17 hod. Pavel Váně: V erbu Progres, beseda 
a vystoupení kapely PROGRES 2

První ročník pěvecké soutěže Talent 
Ostrava je za námi. V téměř pětihodi-
novém souboji se utkalo 37 finalistů 
postupujících z prvního kola, kteří 
přijeli z celé republiky a také z Polska 
a Slovenska. Všichni zazpívali jednu 
píseň, vyslechli si komentář porotců 
a také se hned dozvěděli verdikt tří 
z nich. ,,Překvapila mě nejen vyso-
ká účast talentů na této soutěži, ale 
i kvalita mladých zpěváků. Nechtěla 
bych být na místě porotců,“ prohlásila 
s úsměvem starostka Petra Bernfel-
dová, která se finálového klání osob-
ně zúčastnila. „Jsem velmi ráda, že 
porota byla tak početná a zahrnovala 
odborníky z různých profesí. Jen tak 
jsme mohli docílit opravdu objektiv-
ního výsledku. Jednotlivá hodnocení 
se v některých případech velmi lišila, 
nicméně celkový počet bodů všech 11 
hodnotících rozhodl,“ řekla předsed-
kyně poroty Táňa Wajs.

Vítězi v jednotlivých kategoriích se 
stali: nejmladší účastnice, sedmiletá 

Adéla Křivánková, Piotr Wdowczyk 
z Polska, Kid Koulák a Lucie Merta 
Kouláková a ve třetí kategorii Roma-
na Cínová, která si také odnesla titul 
absolutní vítězky. Tato patnáctile-
tá studentka z Lipníku nad Bečvou 
okouzlila porotu svou interpretací 
Amy Winehouse na první poslech. 
V následném superfinále už svou roli 
favoritky jen potvrdila. „Nesmírně mě 
těší, že máme takovou vítězku hned 
v prvním ročníku. Je to obrovský talent 
s velkým potenciálem. Takový hlas se 
u nás jen tak neslyší,“ dodala Táňa 
Wajs. Absolutní vítězka přebrala cenu 
z rukou starostky obvodu Petry Bern-
feldové a autora vítězné sošky, sochaře 
Jana Šnébergera.

Všichni zpěváci, kteří letos nebyli 
tak úspěšní nebo se do soutěže nestih-
li přihlásit, budou mít možnost v příš-
tím ročníku, na kterém se již v těchto 
dnech začíná pracovat. Více informací 
o tomto i příštím ročníku naleznete na 
www.talentostrava.webnode.cz

Z hiSToRie MoRaVSKÉ oSTRaVy a PŘÍVoZU

  Foto: archiv dPB

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

3. 6. v 18 hod. Janáčkova filharmonie dětem, DKMO 
26. 6. v 18 hod. Nadané mládí s JFO, DKMO
JFO 25. května zahájila prodej předplatného a vstupenek 
na sezonu 2015/2016.
Kdo si zakoupí abonentku na kterýkoliv cyklus do 30. 6.  
získá 20% slevu navíc. 
Více informací na www.jfo.cz

V Komenského sadech se kona-
jí nejrůznější sportovní a kulturní 
akce, ale především se tu odehrává 
každodenní život obyvatel obvodu. 
Tady si běžci vylepšují kondičku, 
jinde se prochází maminka s kočár-
kem a támhle je na procházce pán 
se psem… Komenského sady protí-
ná mimo jiné i cyklostezka vedoucí 
z centra Ostravy až do Beskyd. Ostat-
ně, velmi oblíbeným místem odpo-
činku s příjemnou atmosférou byly 
sady i v dobách dřívějších.

 https://amo.ostrava.cz/cs

Komenského 
sady
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janáčKoVa filhaRMonie 

KnihoVna MěSTa oSTRaVy

anTiKVaRiáT a KlUB fidUcia 

  Foto: statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy

PoZVánKa do diVadla dŮM Knihy KnihcenTRUM.cz

Knihovna města ostravy, pobočka Přívoz,
nám. S. čecha 7, ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

oddělenÍ PRo doSPělÉ
8.–30. 6. Vodácká fotokoláž, 8. 6. od 17 hod. vernisáž 
fotokoláží Romana Štolfy, část programu je věnována 
besedě na téma Tour Afrika 2014–2015.

oddělenÍ PRo děTi a Mládež
4. 6. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěž v tanci na 
tanečních podložkách
11. 6. od 14 do 15 hod. Odpoledne s Adolfem Bornem, 
zábavné odpoledne věnované 85. výročí narození Adolfa 
Borna
18. 6. od 13 do 15 hod. Naslouchej svým srdcem a tělem, 
dramaticko-prožitková dílna, zábavnou formou se 
seznámíme s pojmy emoce a pocity. Za finanční podpory 
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
25. 6. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěž v tanci na 
tanečních podložkách a turnaj Člověče, nezlob se!



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

4 Joe After Trio JAZZ

Jazzový koncert s hosty: Sylvie Bee – šanson, Jirka Krhut – bicí, Jan Uvíra – piano
čt

20:00

5 Formace Jazz Q JAZZ

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

20:00

9 Ostravský dixieland DIXIELAND

K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka
út

20:00

11 Absolventský koncert Karoliny Veselé
Vstupné na místě

čt
17:00

12 Moribundus
Výroční koncert skupiny Moribundus a hostů, ke vstupenkám před koncertem upomínkové předměty.

pá
20:00

16 BUMBUMBAND
Nevšední vystoupení, které nabídne tradiční rytmickou muziku Afriky, Brasil a Kuby.

út
18:00

17 Flamenco
Výjimečné flamencové představení kde Vás zavedeme do atmosféry andaluských měst. Za doprovodu
slovenského kytaristy a zpěváka Morenita de Triana, charismatického hudebníka Michaela Cáby a v roli
španělských „chochete“ se představí Denisa Pavelová, Petra Pšenicová a Pavla Truksová

st
19:30

18 Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio
Dana Vrchovská – zpěv, Vojtěch Eckert – piano, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Petr Nohavica – bicí

čt
19:00

19 BandaBand
Koncert ostravské kapely

pá
20:00

22 Martin Chodúr zpívá filmovémelodie
Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas, Patrik Benek – bicí, Marcela Božíková – saxofon.
Opět se můžete těšit na večer, známých i neznámých melodií a uvolněnou atmosféru.

po
19:00

23 M-Band dr. Sochora
Bigband, swing, jazz-beat.

út
20:00

25 Bowle Band
V muzice a sexu je dovoleno vše, pokud to vyhovuje všem zúčastněným. Proto se hudbou této kapely
prolíná Rock, Jazz, Funky, pop…Štěpán Gažík – kytara, Stanislav Kotlár – klávesy, David
Savkovič – bicí, Josef Žerdík – basy

čt
20:00

26 Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty.
pá

20:00

28 Závěrečný koncert Pop Academy
Vstupné vybírá škola

ne
18:00

29 Jet set Big Band SWING

Swingové melodie v podání Jany Píchové, Milana Michny, Zbyňka Ternera, Martina Frynty.
po

19:00

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

1 17:00 Kobry a užovky / CZ 2015, 111 min.
19:30 Samba / FR 2014, 120 min.po

2 17:00 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.
19:30 Dítě 44 / Child 44, US 2015, 137 min.út

3 14:30 Láska je dokonalý zločin / CH/FR 2013, 111 min. KINO SENIOR

17:00 Dejte mi pokoj / Une heure de tranquillité, FR 2014, 79 min.
19:30 Pestrobarvec Petrklíčový / The Duke of Burgundy, GB 2014, 101 min.

st

4 17:00 Radio Alice / Lavorare con lentezza, IT 2004, 111 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Slepá / Blind, NO 2014, 96 min. FILMOVÝ KLUB
čt

5 17:00 Druhámíza / Danny Collins, US 2015, 106 min.
19:00 ODVAZ: Improdabing na téma superhrdinovépá

6 15:00 Malá z rybárny / CZ 2015, 75 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Klub rváčů / Fight Club, US/DE 1999, 139 min.
19:30 Samba / FR 2014, 120 min.

so

7 15:00 Pírkovo dobrodružství / Yellowbird, FR 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Králova zahradnice / A Little Chaos, GB 2014, 116 min.
19:30 Druhámíza / Danny Collins, US 2015, 106 min.

ne

8 17:00 Láska na první boj / Les Combattants, FR 2014, 98 min.
19:30 Dejte mi pokoj / Une heure de tranquillité, FR 2014, 79 min.po

9 17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 Ex Machina / US/GB 2015, 108 min.út

10 14:30 Samba / FR 2014, 120 min. KINO SENIOR

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

st

11 17:00 Filmová lázeň / CZ 2015, 79 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Vyšší moc / Force Majeure, CH/FR/NO 2014, 118 min. FILMOVÝ KLUB
čt

12 17:00 Samba / FR 2014, 120 min.
19:30 Sex, drogy a daně / Spies & Glistrup, DK 2013, 110 min.pá

13 15:00 Malý pán / CZ/SK 2015, 83 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Druhámíza / Danny Collins, US 2015, 106 min.
19:30 Zabijáci / Fasandræberne, DK 2014, 119 min.

so

14 15:00 Ovečka Shaun ve filmu / Shaun the Sheeep, GB/FR 2015, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Perný den / A Hard Day ś Night, GB 1964, 87 min.
19:30 Samba / FR 2014, 120 min.

ne

15 17:00 Co jsme komu udělali / Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu? , FR 2014, 98 min.
19:30 Druhý báječný hotel Marigold / US/GB 2015, 122 min.po

16 17:00 Láska je dokonalý zločin / Ĺ amour est un crime parfait, CH/FR 2013, 111 min.
19:30 Dítě 44 / Child 44, US 2015, 137 min.út

17 15:00 Dejte mi pokoj / Une heure de tranquillité, FR 2014, 79 min. KINO SENIOR

17:00 Kůň na balkóně / Das Pferd auf dem Balkon, AT 2012, 93 min.
19:30 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.

st

18 17:00 Stále spolu / CZ 2014, 75 min. FILMOVÝ KLUB

19:00 Milenky starého kriminálníka / Československo 1927, 106 min. FILMOVÝ KLUB
čt

19 17:00 Dejte mi pokoj / Une heure de tranquillité, FR 2014, 79 min.
21:00 Letní kino – amfiteátr Divadla loutekpá

20 15:00 Pírkovo dobrodružství / Yellowbird, FR 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Sejmi prezidenta / Big Game, FI/GB/DE 2014, 110 min.
19:30 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / BR 2014, 112 min.

so

21 15:00 Malá z rybárny / CZ 2015, 75 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / BR 2014, 112 min.
19:30 Samba / FR 2014, 120 min.

ne

22 17:00 Dior a já / Dior et Moi, FR 2014, 89 min.
19:30 Sejmi prezidenta / Big Game, FI/GB/DE 2014, 110 min.po

23 17:00 Klub rváčů / Fight Club, US/DE 1999, 139 min.
19:30 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / BR 2014, 112 min.út

24 15:00 Druhámíza / Danny Collins, US 2015, 106 min. KINO SENIOR

17:00 Sejmi prezidenta / Big Game, FI/GB/DE 2014, 110 min.
21:00 Letní kino – amfiteátr Divadla loutek

st

25 17:00 Zázraky / Le Meraviglie, IT/CH/DE 2014, 110 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Slepá / Blind, NO 2014, 96 min. FILMOVÝ KLUB
čt

26 17:00 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / BR 2014, 112 min.
21:00 Letní kino – amfiteátr Divadla loutekpá

27 15:00 Píseňmoře / Song of the Sea, IE/DK/BE/LU 2014, 93 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Druhámíza / Danny Collins, US 2015, 106 min.
19:30 Dáma ve zlatém / Woman in Gold, US/GB 2015, 107 min.

so

28 15:00 Malý pán / CZ/SK 2015, 83 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Kůň na balkóně / Das Pferd auf dem Balkon, AT 2012, 93 min.
19:30 Samba / FR 2014, 120 min.

ne

29 17:00 Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha / BR 2014, 112 min.
19:30 Láska na první boj / Les Combattants, FR 2014, 98 min.po

30 17:00 Kůň na balkóně / Das Pferd auf dem Balkon, AT 2012, 93 min.
19:30 Dáma ve zlatém / Woman in Gold, US/GB 2015, 107 min.

út

PAVEL ŠMÍD 28. 5. – 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. Vernisáž ve čtvrtek 28. května v 17 hodin.
Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

1 Otakar Matušek – Cena věcí zbytečných
Otakarovy černobílé miniatury se svou kinofilmovou velikostí 24×36 mm napro-
sto vymykají dnešnímu velkému efektnímu světu, který nás obklopuje šokujícími
motivy moderní doby. Jeho tvorba je jako báseň tvořená z linií, šedých ploch, stínů
a světla, promlouvající svou osobní citlivostí. Je to emocionální, estetický či intelek-
tuální zážitek uvnitř vesmíru, kde pravda je krása. / 1.6. –2.7.2015 OstravaPhoto2015

po

1 Ceny Městského obvoduMoravská Ostrava a Přívoz
Ocenění dětí, žáků a pedagogů za mimořádné výsledky v školním roce 2014/2015.po

13:00

5 Odvaz: Improvizovaný dabing filmových ukázek MINIKINO

Oblíbená forma divadelní improvizace, tentokrát na téma Superhrdinové.
pá
19:30

9 Krakov –město polských králů ZÁJEZD

Celodenní zájezd do Krakova v rámci projektu Krajem a kulturou–senior na cestách.
S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz / 250 Kč

út
7:00

10 All Imp (Ostrava) vs. O.SL.I (Odry) DIVADLO

Dva týmy, jeden rozhodčí, píšťalka, body a fauly na divadelních prknech.
Divadelní forma se špetkou sportovního adrenalinu / 100 Kč

st
19:00

11 Lenka Klementová – Svatojakubská cesta do Santiaga
Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostely patří už více než tisíc let mezi nej-
významnější křesťanské poutě v Evropě. Po stezkách značených mušlí hřebenatkou
se každoročně vydávají desítky a stovky poutníků z celého světa. Čekají na ně města
i vesnice, romantické stezky i asfaltové silnice, hory i údolí, slunce i déšť, setkání
i samota. Projít aspoň část cesty (z Leonu) přinese spoustu zážitků a poznání sama
sebe. „Pouť je jako schůzka se sebou samým. Dovíte se, kdo jste.“ Antoine de Saint-
Exupéry / 60 Kč CESTOPIS

čt
18:00

13 Ostravskámuzejní noc
Don’t worry, be Scottish
Před MAČem 2015 ohlédnutí za MAČem 2014. 16 českých a slovenských filmových
režisérů zvučných jmen natočilo 16 osmiminutových autorských filmů o 16ti skot-
ských autorech, kteří vloni vystoupili v ostravském Klubu Atlantik běhemMěsíce
autorského čtení, největšího středoevropského literárního festivalu.
Večerem provede: Lukáš Balabán
Režie: Kirchhoff, Sedláček, Pitínský, Jelok, Prikler, Čakanyová, Jurda, Cmíral,
Bystřičan, Kvapil, Rychlík, Willis – Sweet, Řehořík, Františák, Zykmund, Goebl.
Produkce: Větrné mlýny, Česká televize.

Muzejní grilovačka s dětským koutkem
Večerní grilování na zahrádce klubu Atlantik. Můžete si donést vlastní dobroty,
které si přidáte na gril. Nabídka dobrot, speciální laskominy muzejní noci i dobře
vychlazené pivo. Po celou dobu bude k dispozici i dětský výtvarný koutek.

so
18:00

15 Ivo Petr – Provence CESTOPIS

Provence není jen země levandule a koření, ale také země vysokých hor, divokých
kaňonů, půvabných vesnic, bohaté kultury a samozřejmě i moře. Vydejme se tedy
za doprovodu barevných fotografií za nejkrásnějšími a nejzajímavějšími kouty jižní
Francie. / 60 Kč

po
18:00

21 Divadelní improvizace DIVADLO

Absolventské představení účastníků Improacademy / 50 Kč
ne

18:00

23 Odvaz: Výzva DIVADLO

Divadelní improvizátoři v nečekaných a šokujících situacích. Impro na dřeň! / 100 Kč
út

19:00

24 Muzika Polska STOLIK POLSKI

Platforma interkulturalna
st

18:00

26 Zdividla Ostrava DIVADLO

Večer na přidanou / 50 Kč
pá

18:00

27 Slavnosti řeky Ostravice
Řeka 2015

so
14:00

29 Slavnostní graduace žáků 5. ročníku
Ostrčilova Bilingual School

po
14:30

30 Slezský venkov s chutí VÝLET A PIKNIK

Celodenní zájezd na Vítkovsko spojený s originálním piknikem pod širým nebem.
Výlet za krásami Slezska za doprovodu kuchařů z ostravského dua Cuisine Provoca-
teur. Všem účastníkům doporučujeme vzít si s sebou deku a nápoje. / 200 Kč

út
9:00

2. 7. – 2. 8. / BRNO-KOŠICE-OSTRAVA-LVOV-WROCLAW

Měsíc autorského čtení – Čestný host Ukrajina
64 spisovatelů a spisovatelek z Česka, Slovenska a Ukrajiny představí sebe a svou tvor-
bu na největším středoevropském literárním festivalu. Měsíc autorského čtení probíhá
v pěti evropských městech. Ostravskou část festivalu budou uvádět Petr Hruška, Ivan
Motýl, Jakub Chrobák, Yvetta Ellerová, Vladimír Šmehlík, Lukáš Balabán, Libor Magdoň
a Alexej Sevruk.

Ostravskámuzejní noc 13. 6. 2015
17.00–23.00 Volný vstup do expozic
18.00–20.00 Malování na obličej (Výstavní síň) – Zmalujeme se a pak hurá na karneval…
18.00–20.00 Malovaný pohádkový karneval (Klub Parník) – Velká zábavná pohádková

show s klaunem Hopsalínem a ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem.

18.00–21.00 Hrajeme si na umělce (Výstavní síň) – Malování pro děti s animátorským týmem.

21.30–22.30 Fiddler on the roof – Písně slavného muzikálu v podání zpěváků Pop Academy.

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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