
K am  směřuje  klub  Parník? 
Jaký  bude  jeho  další  osud 
po  zásadní  změně  v  podobě 

odchodu  jednoho  z  jeho  zakladate-
lů  a  dlouholetého  dramaturga  Pavla 
Giertla? Takové a mnoho jiných otázek 
víří  v  hlavách  příznivců  klubu,  který 
je pro Ostravany synonymem kvalitní 
a žánrově rozmanité hudby. Poměrně 
náročným úkolem převzetí dramatur-
gie  tohoto  zaběhlého  legendárního 
hudebního  stánku  byla  pověřena  Ga-
briela  Kolárová,  žena,  která  s  Pavlem 
Giertlem v Parníku více než rok spolu-
pracovala. 
Přebírat kormidlo po uznávaném 
kormidelníkovi asi není nejjedno-
dušší…

Jak se to vezme. Měla jsem to štěstí, 
že jsem se mohla učit od toho nejlepší-
ho profesionála. A za to, co mě naučil 
a co mi předal, bych chtěla Pavlovi moc 
poděkovat. I za to, že ani po odchodu 
z  Parníku  nepřestal  být  jeho  přízniv-
cem. Pokud jde o mě, nastoupila jsem 
do  Centra  kultury  a  vzdělávání  Mo-
ravská Ostrava, jehož součástí klub je, 
zhruba před třemi lety. A protože hud-
ba  je můj koníček, začala  jsem s Pav-
lem  Giertlem  spolupracovat  a  trávit 
v Parníku čím dál víc času, takže jsem 
po  jeho  odchodu  byla  pověřena  pro-
zatímním  zajištěním  provozu  klubu. 
Když  bylo  vyhlášeno  výběrové  řízení, 

předpokládala  jsem,  že  přijde  silná 
osobnost zvenčí a já budu její pravou 
rukou.  Jenže  jsem  stále  silněji  cítila 
chuť se do toho pustit sama. A do vý-
běrového řízení jsem se přihlásila.
Co Parník s novou kormidelnicí čeká? 
Mimochodem, objevují se dohady, že 
z klubu zmizí pro něj tak charakteri-
stický jazz…

Obavy jsou zbytečné, jazz v Parníku 

vždycky byl, je a bude, prostě sem pat-
ří. Pokud nám bude nakloněno i statu-
tární město Ostrava, budeme i nadále 
pořádat  festival  Ostrava  Jazz  Nights. 
Ostatně,  již  zářijový  program  byl  čás-
tečně naplněn jazzovou hudbou. Roz-
hodně nemíním měnit to, co je zaběh-
nuté a osvědčené a za čím k nám chodí 
naši stálí návštěvníci. Koncepce klubu 
by  se  ani  v  nadcházejících  sezonách 

neměla  zásadním  způsobem  lišit  od 
toho, co je pro Parník charakteristické. 
Stále to bude multižánrově orientova-
ný klub, což souvisí i s tím, že na různé 
žánry jsou zaměřeni i naši diváci. Ně-
kdo sem chodí na jazz, jiný více tíhne 
k  bigbítu  či  k  popu…  Proto  chci,  aby 
si tady i v budoucnu každý našel něco 
svého. 
Jaký tedy bude další vývoj Parníku? 

Nechci  nic  podstatného  měnit, 
snad jen vytěžit maximum z toho, že 
je  k  nám  zvyklé  chodit  široké  divác-
ké  spektrum.  Velmi  mě  motivovalo 
setkání  zástupců  Úřadu  městského 
obvodu  Moravská  Ostrava  a  Přívoz 
s jubilanty a nadšení seniorů z hudby 
jejich mladých  let. Vždyť  i vstupenky 
na  koncert  kapely  Jet  Set  Big,  která 
hraje swingovou hudbu, bývají už léta 
vyprodány dlouho dopředu a pokaž-
dé tady vidíme samé spokojené tváře. 
Takže  bych  chtěla  přidat  pár  pořadů 
určených  pro  seniory,  spolupraco-
vat  například  s  Národním  divadlem 
moravskoslezským  v  oblasti  operety. 
Rozvinout  bych  chtěla  i  spolupráci 
s  Janáčkovou  konzervatoří  a  jinými 
uměleckými  školami.  Mrzí  mě,  jak 
málo  studentů  chodí  na  jazz.  Chce-
me také dávat příležitost regionálním 
kapelám,  seskupením  mladých  hu-
debníků  i  těm, kteří patří ke stálicím 
Parníku. A pokud jde o program, ten 
říjnový čtenáři zpravodaje najdou na 
čtvrté straně přílohy a z  listopadové-
ho  mohu  prozradit  jména  jako  Mar-
tin Maxa, Lenka Filipová nebo Ondřej 
Šteráček a jeho Quartet či Boris Band 
Combination.

Klub Parník je pro Ostravany synonymem kvalitní a žánrově rozmanité hudby. Foto: Archiv klubu Parník

www.ckv-ostrava.cz

Parník pluje dál multižánrovým směrem

Spectaculo 
Interesse
Od 4. do 9. října ovládnou centrum Ost-
ravy loutky. Bude se totiž konat 11. bie-
nale mezinárodního loutkářského festi-
valu Spectaculo Interesse, které pořádá 
Divadlo loutek Ostrava, a které finančně 
podpořil také městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz. Festival Spectaculo In-
teresse patří v oblasti loutkového diva-
dla k nejvýznamnějším akcím ve střední 
Evropě. Jde o výběrovou soutěžní pře-
hlídku nejvýraznějších loutkářských 
inscenací z celého světa. Divákům se 
v 18 soutěžních titulech, které se ode-
hrají na hlavní a alternativní scéně DLO 
či v sousedním multižánrovém centru 
Cooltour, představí umělci ze tří kon-
tinentů, jedenácti zemí. Diváci mají 
možnost zhlédnout 30 představení 
a zúčastnit se 8 doprovodných akcí. No-
vinkou je miniscéna, která bude umístě-
na na Jiráskově náměstí. Bude fungovat 
jednak jako permanentní infostánek, 

ale především jako místo zábavy a po-
bavení pro kolemjdoucí obyvatele Ost-
ravy. Na minipódiu budou od neděle do 
čtvrtka dvakrát denně probíhat drobná 
loutkářská vystoupení. Pondělní kom-
ponovaný pořad Za Josefem Kroftou 
v centru Cooltour bude vzpomínkou na 
letos zesnulého výjimečného režiséra 
a na jeho éru v Divadle Drak. V rámci 
festivalu budou instalovány i tři výsta-
vy. Nový český loutkový film bude ve 
foyer DLO dokumentovat výstava Zrod 
Malého pána na fotografiích Alžběty 
Jungrové. Památce fotografa Františka 
Řezníčka, který byl dlouholetým spo-
lupracovníkem ostravských divadel, 
bude věnována výstava Paměť DLO na 
fotografiích Františka Řezníčka. Na jeho 
počest udělí odborná porota již popáté 
Cenu Františka Řezníčka, kterou věnuje 
festivalu paní Danuše Řezníčková. V Mi-
nikině se bude v úterý 6. října a v neděli 
10. října konat projekce loutkového fil-
mu Malý pán. Za zmínku jistě stojí i vi-
deomapping na průčelí přístavby DLO, 
který bude k vidění ve středu 7. října ve 
21.30 hodin.
 www.dlo-ostrava.cz

Život bez bariér 
Jak usnadnit a zpříjemnit seniorům 
život? Jak pomoci handicapovaným 
vést plnohodnotný život? Jaké změny 
a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? 
Jaké jsou novinky na trhu s pomůckami 
pro zdravotně znevýhodněné osoby? 
Odpovědi na tyto a další otázky najdete 
na 4. ročníku výstavy Život bez bariér 
(16. – 18. října, Výstaviště Černá louka 
Ostrava) zaměřené na seniory a osoby 
s handicapem. Cílem výstavy je pomoci 
lidem s různými druhy handicapů, a to 
jak zdravotních, tak společenských, 
a přispět tak ke zlepšení života, inte-
grace do společnosti ve všech sférách 
jejich činnosti. Najdete zde pestrou na-
bídku firem poskytujících sociální a asis-
tenční služby, úpravy bydlení, vozidel, 
možnosti trávení volného času a cesto-
vání. K vidění budou praktické ukázky 
a prodej pomůcek pro seniory, han-
dicapované a děti. Návštěvníci budou 
moci zhlédnout ukázky výcviku vodicích 
a asistenčních psů, taneční vystoupení 
seniorů, hudební vystoupení skupiny 
Trigon Band, vyzkoušet si taoistické tai 
chi a další zajímavosti. I my se snažíme 
pomoci a vy můžete také! Zakoupením 
vstupenky přispějete 1 korunu na sbír-
kové konto Pomozte dětem.

Hradní hodokvas 
Ve dnech 3. a 4. října se na Slezskoostrav-
ském hradě koná akce pro všechny fanoušky 
dobrého jídla a pití – Hradní hodokvas. Jde 
o tradiční lidový jarmark zaměřený na jídlo 
a pití, spojený s prodejem lidově uměleckých 
výrobků a ukázkami řemesel. Akci v sobotu 
v 10 hodin slavnostně zahájí král hodokva-
su Bakchus se svojí družinou. Přiveze se 
na voze ozdobeném ovocem a dekoracemi 
z pokrmů za doprovodu žen, které ponesou 
mísy jídla a džbány vína. Ceremonii vystřídá 
bohatý program – lidová hudba a tance, di-
vadélka pro malé i velké, hry pro děti. Akci 
zpestří spousta soutěží: soutěže jedlíků (děti 
i dospělí v rychlosti pojídání párků), „pijácké 
soutěže“ (dospělí – rozeznávání druhů piva, 
v rychlosti pití piva, děti – rozeznávání nápo-
jů a letos nová soutěž Popelčina miska. Hrad 
ožije dávnými časy – uvidíte dobové kostýmy, 
domácí zvířata a tradiční řemesla. 

Již tradičně je hlavní doprovodnou akcí 
výstava vína. Moravská vína těch nejlepších 
vinařů mohou ochutnat všichni jejich milov-
níci ve dnech 2. až 4. října. 

Janáčkova 
filharmonie v Gongu 
Rozdíl mezi nimi je nepatrný. Jeden je český 
hudebník, skladatel a herec, druhý je český 

herec, hudebník a skladatel. Oba se jme-
nují Ondřejové a oba umí perfektně na 
klavír. Oba si dokonce zahrají s Janáčko-
vou filharmonií, a to ještě ve stejný den! 
Zveme vás 20. října od 19 hodin do Gon-
gu na koncert Melodie stříbrného plátna. 
A na co se můžete těšit? Třeba na jejich 
slavný „silvestrovský“ souboj klavírů. Za-
zní i skladba Ondřeje Brouska, kterou 
„spáchal“ společně s dirigentem J. Kuče-
rou, nazvaná Dur nebo moll. Bude plná 

známých hitů a uvidí se, co se stane, když 
se z dur stane moll a naopak… Nebo že 
by hoši byli moll? Samozřejmě nebudou 
chybět ani melodie z českých filmů (Kra-
konoš a lyžníci, Panna a netvor, Páni kluci, 
Fešák Hubert) nebo světových (Gladiátor, 
Indiana Jones, E.T. mimozemšťan a další). 
Víte, že od data narození pánů Wericha, 
Voskovce uplynulo letos 110 let? Závěreč-
ná část koncertu bude proto poctou těmto 
vynikajícím umělcům. Připomeneme si mj. 
filmy Dívka v modrém, Hej rup nebo Svět 
patří nám.  Více na www.jfo.cz

AKCE MĚSÍCE To musíte vidět, slyšet

KULTURNÍ PŘEHLED NA ŘíJEN 2015 www.moap.cz
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Festivalové lahůdky v Minikině
Od 8. do 14. října uvede ostravské Minikino přehlídku  
Be2Can, která představí čtrnáct snímků oceněných na svě-
tových filmových festivalech v Berlíně, Benátkách a Cannes.

O zahájení se postará francouzské drama Hlavu vzhůru 
(La tête haute). Snímek letos otevíral MFF Cannes. Aktuální 
téma uprchlictví reflektuje film Deepan. Jeho název je zá-
roveň jménem hlavního protagonisty – muže, který uprchl 
před válečným konfliktem ve Srí Lance. Na letošním festi-
valu v Cannes byl tento snímek oceněn nejvyšším vyzna-
menáním Zlatou palmou. Assasin je filmová báseň zasaze-
ná do Číny 9. století oceněná na MFF Cannes cenou za režii. 
Jde o rytířský epos s prvky fantasy, který zaujme především 

svým omračujícím vizuálním stylem. Mexicko-francouzský 
film Chronic vypráví o soucitném, uzavřeném muži, jenž 
pracuje jako ošetřovatel paliativní péče a usnadňuje s ně-
hou a pozorností umírajícím poslední dny života. Prestižní 
mezinárodní filmový festival Berlinale 2015 ocenil Zlatým 
medvědem snímek Taxi íránského tvůrce Džafara Panahí. 
Ten se zde zhostil úlohy režiséra, scenáristy i herce a natočil 
film, ve kterém na sebe vzal roli taxikáře. Německým pří-
spěvkem do programu přehlídky je thriller Victoria. MFF 
Benátky 2014 prezentuje italsko-francouzský snímek Černé 
duše (Les âmes noires) nominovaný na Zlatého lva. 

 www.minikino.cz, www.be2can.eu

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

Outdoorový 
festival
od	9.	října	do	12.	prosince	bude	ve	více	
než	čtyřiceti	městech	v	České	republice	
a	 na	 Slovensku	 probíhat	 Mezinárodní	
festival	outdoorových	filmů.	Festivalo-
vou	porotu,	v	níž	přibyl	italský	kamera-
man	a	režisér	emanuele	Ruggiero,	kte-
rý	 v	 minulosti	 spolupracoval	 s	 nadací	
slavného	 Stevena	 Spielberga,	 čekal	
nelehký	úkol.	Z	přihlášených	filmů	vy-
brat	 ty,	 které	 po	 kvalitativní,	 umělec-
ké	 a	odborné	 stránce	 splňují	 náročná	
pravidla	 festivalu.	 „letos	 jsme	 evido-
vali	120	filmů	ze	tří	kontinentů,	včetně	
řady	 tuzemských	 snímků.	 nutno	 zdů-
raznit,	že	tentokrát	se	nám	sešly	nato-
lik	kvalitní	snímky,	že	porota	nakonec	
musela	vyřadit	i	takové,	které	by	v	mi-
nulých	 letech	 byly	 nedílnou	 součástí	
programu,“	uvádí	 jiří	Kráčalík,	 ředitel	
Mezinárodního	festivalu	outdoorových	
filmů.	 letos	 tak	 MFoF	 nabídne	 svým	
návštěvníkům	 mnohé	 filmy,	 které	 zís-
kaly	ceny	na	prestižních	outdoorových	

U Bezručů  
jsou Zbabělci
divadlo	Petra	Bezruče,	které	žije	osla-
vami	výročí	70	let	od	založení,	uvede	
16.	 října	 světovou	 premiéru	 inscena-
ce	 Zbabělci.	 dramatizaci	 na	 motivy	
románové	prvotiny	 významného	 čes-
kého	 spisovatele	 josefa	 Škvoreckého	
napsal	 přímo	 pro	 ostravské	 divadlo	
Vladimír	 Fanta.	 Režie	 se	 ujal	 Filip	
nuckolls,	 v	 hlavních	 rolích	 se	 objeví	
Vojtěch	 Říha,	 norbert	 lichý,	 lukáš	
Melník	 a	 další.	 Spolu	 s	 hlavním	 hr-
dinou	 dannym	 Smiřickým,	 známým	
i	 z	 mnoha	 dalších	 Škvoreckého	 próz,	
jako	například	Prima	sezona	či	Tanko-
vý	prapor,	prožijí	diváci	jeden	květno-
vý	týden	roku	1945.	danny	se	o	politi-
ku	příliš	nezajímá,	středobodem	jeho	
světa	 jsou	 muzika	 a	 milostná	 dobro-
družství.	do	posledních	událostí	dru-
hé	 světové	 války	 se	 zamotá	 vlastně	

jen	 kvůli	 dívce,	 kterou	 miluje.	 Stává	
se	 aktérem	 i	 svědkem	 činů,	 u	 nichž	
by	 se	 o	 slově	 „hrdinský“	 dalo	 dlouze	
polemizovat.		 (kub) 

 www.bezruci.cz

Lukáš Melník a symbolická sedmde-
sátka divadla. Foto: archiv DPB

 Foto: archiv MFOF

Snímek z filmu Můj král.Aktuální téma uprchlictví reflektuje film Deepan.

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
od 2. 10. Eduard Ovčáček: Z grafického díla, dlouhodobá 
výstava, vernisáž 1. 10. v 17 hodin, Dům umění
do 3. 1. 2016 Skvosty evropského umění ze sbírek GVUO
kUltUrní PrOGraMy
8. 10. v 19 hod. Kazuhisa Uchihashi, experimentální koncert, 
Dům umění
13. 10. v 16.30 hod. Stravování ve středověku, přednáška 
Marka Zágory, knihovna GVUO
21. 10. v 16.30 hod. Jindřich Průcha – malíř, který zemřel 
příliš brzy, přednáška Gabriely Pelikánové, knihovna GVUO 
21. 10. v 19 hod. Tara Transitory aka One Man Nations, 
experimentální koncert, Dům umění
DOPrOvODné akce
do 3. 1. 2016 Čarohrádky, tam a zase zpátky, interaktivní 
prohlídka výstavy Stanislava Kolíbala: Sochy a kresby, včasná 
rezervace je nutná!
29. a 30. 10. od 8 do 16.30 hod. Podzimní zážitková tvořivá 
dílna v galerii, přihlášky: Jana Sedláková
Každý čtvrtek od 8. 10. od 16 do 17.30 hod. dílny pro děti od 5 
do 10 let, Dům umění, rezervace: Jana Sedláková
Každou sobotu od 10 do 11.30 hod. dílny pro děti bez věkového 
omezení a dospělý doprovod, Dům umění, rezervace: Marcela 
Pelikánová, dílny pro dospělé, Dům umění, rezervace Marcela 
Pelikánová nebo (pro neslyšící): Pavlína Zárubová
13. a 27. 10. od 16 do 17.30 hod. dílny pro děti do 10 let 
a dospělý doprovod (také pro neslyšící), Dům umění, 
rezervace: Marcela Pelikánová nebo Pavlína Zárubová

Ostravské MUZeUM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
do 25. 10. Mezi nebem a zemí, výstava horské a horolezecké 
fotografie v rámci 13. ročníku MFOF 2015. 
7.–18. 10. Výstava korejských svitkových obrazů
11. 10. Přednáška a workshop korejské malby
 
Galerie BeseDa
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
15. 10. – 31. 12. Karel Jerie, David Saudek: Riders on the 
storm, obrazy
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

Galerie MaGna
Bieblova 3, Moravská Ostrava
www.magna.zde.cz, tel.: 774 276 848
do 12. 10. Karel Valter: Přírodou, výstava obrazů
19. 10. – 23. 11. Dana Zámečníková, malby, kresby a grafiky, 
vernisáž 19. 10. v 18 hod. 

festivalech	 v	 zahraničí,	 a	 divák	 je	 tak	
uvidí	 v	 české	 premiéře.	 jako	 obvykle	
dostanou	 zasloužený	 prostor	 snímky	
z	 vysokohorského	 prostředí	 plné	 na-
pětí	 a	 emocí,	 ale	 v	 programu	 budou	
mít	 důležité	 zastoupení	 také	 unikátní	
filmy,	 které	 svou	 sociální	 nebo	 eko-
logickou	 tematikou	 přesahují	 hranice	
outdooru.	
 www.outdoorfilms.cz 

DůM kUltUry
kinO

DivaDlO 

Filip a Matěj 
smetanovi: 
Milníky
až	 do	 25.	 října	 si	 návštěvníci	 Galerie	
lauby	mohou	prohlédnout	výstavu	Fi-
lipa	a	Matěje	Smetanových	s	názvem	
Milníky.	 jejich	 minimalistickou	 insta-
laci	šesti	betonových	kvádrů	s	náhod-
ně	 vybranými	 čísly	 lze	 vnímat	 jako	
data	 historických	 událostí	 nebo	 jen	
prázdné	 číselné	 znaky.	 jejich	 beto-
nové	kvádry	se	tak	vlastně	tváří	 jako	
„nosiče	dat“,	podobně	jako	náhrobky	
či	památníky.	oproti	očekávání	se	ale	
data,	která	nesou,	nevztahují	ke	kon-
krétním	událostem,	a	to,	co	vnímáme	
jako	 dny,	 měsíce	 a	 roky,	 bratři	 Sme-
tanovi	 stanovili	 zcela	 arbitrárně	 za	
pomoci	 generátoru	 náhodných	 čísel.	
je	 to	 jen	 formát,	 který	 implikuje	 vý-
znam.	Ve	své	podstatě	 jsou	ale	daná	
čísla	 stejně	 abstraktní	 (nereferenční)	
jako	 do	 kvádrů	 vnořené	 otvory	 růz-
ných	geometrických	forem.	To	jen	člo-
věk	má	neustálou	potřebu	ptát	se	po	
smyslu	 a	 hledat	 významy	 i	 tam,	 kde	

třeba	 nejsou.	 není	 proto	 divu,	 že	 se	
raději	ztotožní	s	falešným	významem	
než	s	žádným.

Filip Smetana (*1983,	žije	a	pracu-
je	ve	Vraném	nad	Vltavou)	je	absolvent	
FaVU	 VUT	 v	 Brně,	 ateliéru	 Malířství	 3	
(2012).	 jeho	 tvorbu	 charakterizuje	
snaha	 aplikovat	 konceptuální	 postupy	
do	 tradiční	 sochařské	 práce.	 objekty,	
které	takto	vytváří,	nezřídka	oscilují	na	
hranici	kreace	a	destrukce	tím,	že	jejich	
původně	 pevný	 geometrický	 základ	
během	tvůrčího	procesu	vystavuje	růz-
ným	destabilizačním	procesům.	

Matěj Smetana	 (*1980,	 žije	a	pra-
cuje	 v	 Praze,	 ve	 Vraném	 nad	 Vltavou,	
v	Brně	a	Bratislavě)	 je	absolvent	FaVU	
VUT	v	Brně,	ateliérů	 Intermedia	a	Ma-
lířství	3	(2007)	a	doktorandského	studia	
na	aVU	v	Praze,	ateliéru	jiřího	Příhody.	
autor	 využívá	 různá	 média	 s	 důrazem	
na	objekty,	instalace	a	animace,	jež	mu	
slouží	 jako	 prostředek	 úvah	 o	 fyzikál-
ních	zákonech	či	možnostech	uskuteč-
nitelnosti	věcí	a	idejí.	Zajímá	jej	i	téma	
mediální	 transkripce	 či	 vzniku	 a	 půso-
bení	symbolu,	jakož	i	nakládání	se	zna-
ky,	 které	 by	 měly	 něco	 představovat,	
ale	 ve	 skutečnosti	 jsou	 nahodilé	 nebo	
úplně	vyprázdněné.	
 www.galerielauby.tumblr.com

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. 10. MFF Ostrava Kamera Oko
2.–4. 10. v 17 a 19.30 hod. Vykolejená
5. 10. v 15 hod. pro seniory Schmitke
5.–7. 10. v 17 a 19.30 hod. Schmitke
8. 10. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Takovej 
barevnej vocas letící komety 
9.–18. 10. XIII. mezinárodní festival outdoorových filmů 
19. 10. v 15 hod. pro seniory Pixely
19.–21. 10. v 17 a 19.30 hod. Pixely
22. 10. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Rytmus – 
sídliskový sen 
23.–25. 10. v 17 a 19.30 hod. Daleko od hlučícího davu
26. 10. v 15 hod. pro seniory Papírová města
26.–28. 10. v 17 a 19.30 hod. Papírová města
29. 10. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Amerika 
30. 10. – 1. 11. v 17 a 19.30 hod. Hitman: Agent 47
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

kOncerty a DivaDelní PřeDstavení v DkMO 
2. 10. v 19 hod. Michaela Doleželová a Roman Vencl: Ani za 
milión!, 1. hra DP 15/16, skupina A
3. 10. v 18.45 hod. G. Verdi: Trubadúr, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku 
6. 10. v 19 hod. Ray Cooney / John Chapman: Do ložnice 
vstupujte jednotlivě!, Divadelní společnost Háta Praha
9.–18. 10. Mezinárodní festival outdoorových filmů
9. 10. v 19 hod. Mnoho povyku pro nic, Královská 
shakespearovská společnost Stratford nad Avonou
10. 10. v 17 hod. Jaroslav Uhlíř & kapela
11. 10. v 15 hod. Divotvorný meč
11. 10. v 16.45 hod. Giselle, přímý přenos baletního 
představení z Bolšoj balet Moskva
16. 10. v 19 hod. Bjarni Haukur Thorsson: TÁTA one man 
show
17. 10. v 18.45 hod. G. Verdi: Otello, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku 
20. 10. v 19 hod. Halina Pawlowská
22. 10. v 19 hod. Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
23. 10. v 19 hod. Trio Balkan Strings
27. 10. v 19 hod. Buty
29. 10. v 19 hod. Irena Dousková: Hrdý Budžes, Divadlo 
A. Dvořáka Příbram
30. 10. v 19 hod. Eva Holubová a Bohumil Klepl
31. 10. v 16.45 hod. R. Wagner: Tannhäuser, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku 

výstavy v DkMO
9. 10. v 17 hod. Marie Klementová a Jakub Cejpek: 
Profesionálové v horách – horský průvodce, vernisáž výstavy
26. 10. – 22. 11. Dori Stárková: Keramika, Galerie Gaudeamus



Málo uváděná 
Shakespearova hra 
Něco za něco v Aréně

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

1. 10. v 18 hod. Emerge(DE) + Joux Joux(DE), koncert, dva one man projekty 
z Německa na společném euro turné vystoupí ve Fotografické galerii Fiducia
5. 10. v 18 hod. Šárka Mikesková: Všechno je jedno, výstava známé ostravské 
sochařky 
8. 10. v 18 hod. Ilegální máma, projekce filmu
12. 10. od 16 do 19 hod. Nebezpečná rychlost, o škole bez bariér
13. 10. v 18 hod. Bohuslav Martinů: Nikdy jsem nebyl avantgardistou, debata
14.–15. 10. literární festival PROTIMLUVFEST 
14. 10. v 18 hod. Petr Král: Pěší metafyzika na periferii města, beseda
15. 10. v 18 hod. Attila Bartis, hrabalovské ozvuky v maďarské próze, beseda
15. 10. ve 20 hod. Richard Pupala: Vidět svět dětskýma očima, autorské čtení
do 16. 10. výstava Bronislavy Orlické v Galerii Dole
19. 10. v 18 hod. vernisáž výstavy Jany Babincové v galerii Dole
21. 10. v 18 hod. křest knihy BUK
22. 10. v 18 hod. Ivan Štampach: Islám a různé podoby jeho přítomnosti 
v západním světě
25. 10. v 10 hod. dětský ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče
26. 10. od 16 do 18 hod. Jeden svět: o překonávání kulturní uzavřenosti, přednáška
26. 10. v 18.30 hod. čtenářský klub věnovaný knize Už je tady zas Timura Vermese

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

1. 10. v 17 hod. doprovodný program ke 13. ročníku 
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (MFOF)
3. 10. v 15 hod. tvoření s TOPP 
5. 10. v 17 hod. doprovodný program ke 13. ročníku MFOF
6. 10. v 17 hod. prolog ke 13. ročníku MFOF
7. 10. v 16 hod. Martin Reiner: Básník – román o Ivanu 
Blatném, beseda 
7. 10. v 18 hod. představení a křest audioknihy Zaklínač – 
Krev elfů
8. 10. v 16 hod. Petr Vavrouška: Polské duše, beseda 
12. 10. v 16 hod. Pavla Jazairiová: Před obzorem, beseda 
13. 10. v 16 hod. Petr Rajchert: Ruku na srdce, náhody 
neexistují, křest knihy
15. 10. v 16 hod. Michaela Dombrovská: Pravidla 
pozitivního sobectví, beseda 
16. 10. v 16 hod. Jan Cimický: Noční pacient, křest knihy
19. 10. v 17 hod. Ondřej Brzobohatý, Ondřej Brousek, Jan 
Kučera: Melodie stříbrného plátna
20. 10. v 16 hod. Tomáš Kosačík: Rychlovky a chuťovky 
Břicháče Toma, beseda 
21. 10. v 16 hod. Igor Františák, Daniel Svoboda: Kdyby tisíc 
klarinetů, beseda 
21. 10. v 18 hod. Adéla Lovečková: Aby dětem chutnalo, 
přednáška
22. 10. v 16 hod. Soňa Kodetová: Jiří Kodet – Ty a já na 
miskách vah, beseda 
22. 10. v 18 hod. Lenka Krejčí: Emoce a jejich důležité místo 
v našem životě, přednáška 
27. 10. v 16 hod. Lukáš Lhoťan: Islamizace Moravy – mýtus, 
nebo realita?, beseda 
29. 10. v 16 hod. Ivo Toman: Posedlost úspěchem, beseda 
30. 10. v 18.30 hod. Palindromes, koncert indierockového tria
Po celý měsíc říjen bude v Domě knihy Knihcentrum probíhat 
KNIHOBRANÍ!
Rezervujte si místo e-mailem: 
rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky  
na tel. č.: 607 082 029. 

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

1. 10. – 10. 11. Voskovec & Werich, výstava
5.–11. 10. Soutěžní kvíz o Janu Werichovi, více www.svkos.cz
6. 10. v 17 a 18 hod. Komentované prohlídky podzemí knihov-
ny a pracoviště digitalizace 
8. 10. od 17 hod. beseda s Evou Kotarbovou o knize Marné 
levitace, hosté Pavel Liška, Jaroslava Balová

Novou sezonu, nesoucí letos ná-
zev Rok něčím tragikomický, zahájí 
v Komorní scéně Aréna nestárnou-
cí Shakespearova komedie Něco 
za něco v novém překladu Martina 
Hilského (do češtiny byla také pře-
kládána jako Oko za oko, Veta za 
vetu či Půjčka za oplátku). Děj hry 
je situován do středověké Vídně, kde 
se obchází právo a korupce jen kve-
te. Vídeňský vévoda mnohé z těch-
to zločinů přehlížel a odpouštěl, 
a proto pod záminkou neodkladné 
diplomatické cesty předá vládu nad 
městem přísnému soudci Angelovi. 
Nikam však neodjede a v mnišském 
převleku sleduje Angelovo počínání. 
A spravedlivý Angelo se brzy promě-
ní v nestoudného pokrytce, který so-
becky zneužívá svěřenou moc. „Něco 

za něco je málo hraná hra, protože 
není příjemná. Není to komedie 
z těch líbezných, ale je hořká a temná 
a nesmírně aktuální. Je to hra o ko-
rupci, termín něco za něco je logo, 

definice korupce,“ dodává překlada-
tel hry, přední český shakespearolog 
Martin Hilský. V režii uměleckého 
šéfa souboru Ivana Krejčího se v roli 
Vévody představí nový člen divadla 
Štěpán Kozub a dále bude k vidění 
téměř celý jeho herecký soubor. Pre-
miéra je 31. října v 18.30 hodin v Ko-
morní scéně Aréna. 

www.divadloarena.cz

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

5. 10. v 19 hod. Klavír v dobách dávných i současných, DKMO
20. 10. v 19 hod. Melodie stříbrného plátna a souboj 
klavírů, Multifunkční aula Gong
22. 10. v 19 hod. Kdyby tisíc klarinetů, DKMPO 
29. a 30. 10. v 19 hod. Fantastický večer a hrůzostrašná noc, 
DKMO

Ulice Nádražní a její současná re-
konstrukce jsou v současnosti sklo-
ňovány ve všech pádech. Zájem 
tato ulice budila i v minulém století, 
o čemž svědčí dobové pohlednice. 

 https://amo.ostrava.cz/cs

Ulice 
Nádražní
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  Foto: statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy

POzváNkA dO divAdlA dŮM kNiHY kNiHCENTRUM.cz

vĚdECká kNiHOvNA

kNiHOvNA MĚSTA OSTRAvY

NOvá AkROPOliS

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 klientů ostravské-
ho Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením
5. 10. od 16 hod. Braňte svoje zdraví!, beseda o všem, co 
nám škodí v rámci Týdne knihoven.

OddĚlENí PRO dĚTi A MládEž
1. 10. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
8. 10. od 15 do 16 hod. Čtení s herečkou Sarah Haváčovou, 
zábavné odpoledne s herečkou Divadla Petra Bezruče 
v rámci Týdne knihoven
15. 10. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
22. 10. od 14 do 15 hod. Stop internetovým 
manipulátorům!, seznamujeme se s kybergroomingem 
v rámci projektu Bezpečný surfař, financováno z rozpočtu 
statutárního města Ostravy
29. 10. od 13 do 15 hod. Objev odvahu!, dramaticko- 
-prožitková dílna o strachu a odvaze, spojena s tématem 
Dušiček a Halloweenu, za finanční podpory ÚMOb Moravská 
Ostrava a Přívoz

Tři PřáNí ANEb vRTkAvOSTi živOTA
Operu Tři přání napsal Martinů na sklonku třicátých 
let 20. století, kdy pod vlivem „jazzového opojení“ zvo-
lil velice netradiční nástrojové obsazení (symfonický 
orchestr s klavírem, dva saxofony, jazzová flétna, flexa-
ton, bendžo a akordeon) a navíc se pokusil o propo-
jení opery s novým médiem zvukového filmu. Forma 

„divadla na divadle“ je zde přetavena ve filmové natá-
čení provokativního dadaistického příběhu o víle, kte-
rá plní tři přání stárnoucímu manželskému páru. Co 
jiného si přát než bohatství, mládí a lásku… Premié-
ru inscenace, která je nastudována v českém překla-
du, uvádí Národní divadlo moravskoslezské 15. října 
v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. (bed)

 www.ndm.cz

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

5. 10. v 18 hod. Hrdinství: poznej sebe sama!, úvodní 
přednáška ke kurzu filozofie a psychologie východu a západu
6. 10. v 19 hod. Mysterické divadlo, přednáška s divadelní 
dílnou
12. 10. v 18 hod. Hrdinství: poznej sebe sama!, úvodní 
přednáška kurzu filozofie a psychologie východu a západu
27. 10. v 19 hod. Superhrdina, přednáška s videoprojekcí

ANTikvARiáT A klUb fidUCiA 

31. října 
premiéra

z HiSTORiE MORAvSké OSTRAvY A PřívOzU

  Foto: vizuál k inscenaci od Marka Pražáka

  Foto: Archiv kSA



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 Bebechy
Ostravská bluse rocková skupina. Luděk Lešnovský – klávesy, kytara, akordeon, zpěv, Radek Nogol – kytara, zpěv, Milan
Pociel – pozoun, zpěv, Petr Zeman– baskytara, Pavel Noštinský – bicí,Vítězslav Stuchlý – el. kytara, zpěv. Hosté: Petr
Šimíček – foukací harmonika, Zdeněk Šponár – saxofon / 120 Kč

19:00
pá

3 STO ZVÍŘAT
V roce 2015 kapela STO ZVÍŘAT oslaví 25 let existence. STO ZVÍŘAT vstupuje do své šesté pětiletky v životní formě
a v této velkokapacitní sestavě: Jana Jelínková – zpěv, Honza Kalina – zpěv, perkuse, Jan Beruška Šobr – kytara, Petr
Hostinský – zpěv, klávesy, Jiří Hanzlík – barytonsaxofon, Martin Kachna Líska – trombon, Pablo Herzog – trubka,
Willy Versteeg – baskytara a Miki Nop – bicí. / 250 Kč

19:00
so

6 Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka / 100 Kč

19:00
út

7 Tomáš Kočko & orchestr
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, jejich album Poplór bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music
Charts. Tomáš Kočko – kytara, mandolina, koncovka, zpěv, Helenka Vyvozilová – zobcové flétny, dvojačka, housle,
cimbál, vokály, Libuška Černá – viola, housle, vokály, zpěv, Pavel Bongo Plch – perkuse, cimbál, vokály, Roman Plaširy-
ba – kontrabas, vokály Stanislav Pliska – bicí, perkuse / 220 Kč

20:00
st

8 Joe after trio
Jazzový koncert ostravské kapely. / 120 Kč19:00

čt

9 SunnyFlower
Koncert ostravské kapely. / 120 Kč20:00

pá

10 Žamboši + Jirka Smrž
Koncert vsetínské kapely s hostem písničkářem Jirkou Smržem. Žamboši jsou současné progresivní akusticko folkrock-
ové trio. / 120 Kč

19:00
so

12 Erik Truffaz FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Nový bubeník a čerstvé skladby ovlivněné Rokiou Traoré i OxmemPuccinem– špička evropského jazzu se vrací do Ostravy
s náloží překvapení. Erik Truffaz, špička evropského jazzu, natočil přes patnáct alb a prosadil se v USA. „Jazz se šťávou
i duší a spoustou otevřeného prostoru,“ napsal o něm Rolling Stone. Festival Ostrava Jazz Nights. Koncert je pořádán za
finanční podpory Statutárníhoměsta Ostravy. / 400 Kč

20:00
po

13 (V)ZRUŠENO
Hudebně zábavný pořad s názvem, ve kterém se představí Jiří Zonyga (známý též jako zpívající kamioňák) spolu s Jaro-
slavem Benešem v roli bavičů, kdy proberou témata vlastního ega ve smyslu „žena“. Pořad je doprovázen známými
filmovými melodiemi a písněmi. Program není vhodný pro děti. / Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 250 Kč

19:00
út

14 PROTIMLUVFEST a Kazachstán
Jaroslav Žila, autorské čtení ostravského básníka i prozaika a vystoupeni skupiny Kazachstán, zhudebňující Žilovy
básnické texty. Pořádáno v rámci přehlídky PROTIMLUVFEST. / 70 Kč

20:00
st

15 Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio
Dana Vrchovská – vocal, Vojtěch Eckert – piáno, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí / 120 Kč19:00

čt

16 Formace Jazz Q
M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara, J. Hendrych – piáno, J. Laszota – kontrabas, P. Litwora – bicí,
T. Tomoszek – zpěv / 120 Kč

19:00
pá

18 The Blessed Beat JAZZ-ROCK-FUSION

Mezinárodní skupina složená z hudebníků projektu legendárního bubeníka Pat Mastelotta z King Crimson s názvem
Komara. David Kollar – kytara, Simone Cavina – bicí, elektronika, Paolo Raineri – trubka. Skupina vydává nové album
nahrané live a na podzim 2015 vyráží na turné. / 180 Kč

20:00
ne

20 Luboš Andršt Blues band 35
Luboš Andršt – kytara, Jan Holeček – klávesy, zpěv, Pavel Razim – bicí, Pavel Novák – baskytara. / 120 Kč19:00

út

21 České srdce
České srdce působí na scéně 25 let a za tuto dobu vydalo několik alb. Odehrálo spousty koncertů jak doma, tak
v zahraničí. / 170 Kč

19:00
st

23 Vlasta Horvath & kapela
Zpěvák vlasta horváth opět po roce v parníku. Zpěvák, muzikant a multiinstrumentalista Vlasta Horváth vystoupí se
svou kapelou a na koncertě zahraje repertoár ze svých třech autorských alb doplněný o domácí a zahraniční hity.
Žánr rock pop s bluesovým cítěním. / 100 Kč

20:00
pá

25 The Global Battle of the Bands
(GBOB - globální souboj kapel) je největší mezinárodní soutěž hudebních skupin ve světě, která se zaměřuje na pod-
poru autorské tvorby. Tento projekt existuje a funguje v dalších třech desítkách zemí světa již od roku 2004. Soutěž je
otevřena všem kapelám bez ohledu na věk jejich členů, na žánr, který skupina hraje, a bez ohledu na to, zda se jedná
o profesionální či amatérské hudebníky. V roce 2015 se již potřetí otevírá GBOB stage kapelám v moravskoslezském
regionu. / Vstupné 100 Kč na místě

19:00
ne

26 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

19:00
po

27 Martin Chodúr zpívá filmovémelodie
Další z koncertů v rámci série filmových melodií. Opět se můžete těšit na večer známých i neznámých melodií a uvol-
něnou atmosféru. Doprovod obstarají nejlepší ostravští muzikanti: Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas,
Patrik Benek – bicí, Marcela Božíková – saxofon. / 200 Kč

19:00
út

29 Rangers 50 let
Rok 2015 je pro skupinu rokem významným. Slaví 50 let od svého vzniku. Dovolte nám tedy, abychom Vás při této
příležitosti pozvali na koncert, ve kterém fanoušci uslyší nejen největší hity skupiny, ale též vzpomeneme jak šel čas,
včetně vzpomínky na kamarády. / 270 Kč

19:00
čt

30 Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert skvělého Borise Urbánka s ostravskými muzikanty. / 150 Kč20:00
pá

V dalších měsících připravujeme koncerty: Martin Maxa – 5.11., Ladě – 6.11, Vltava – 18.11.,
Lenka Filipová – 26.11., Ivan Hlas 17.12., Vstupenky již v předprodeji.

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

1 17:00 Pošťák nikdy nezvoní /Budbringeren, NO 1977, 83 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Nula stupňů kelvina / NO/SE 1995, 118 min. OSTRAVA KAMERA OKOčt

2 17:00 Amy / GB 2015, 90 min.
19:30 Marťan / The Martian, US 2015, 134 min.pá

3 15:00 Mune – Strážce Měsíce / FR 2015, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Marťan / The Martian, US 2015, 134 min.
19:30 Everest / US/GB 2015, 121 min.

so

4 15:00 V hlavě / Inside Out, US 2015, 102 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Nikdy není pozdě / Ricki and the Flash, US 2015, 101 min.
19:30 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.

ne

5 17:00 Domácí péče / CZ 2015, 92 min.
19:30 Everest / US/GB 2015, 121 min.po

6 17:00 David / CZ 2015, 80 min. FILMOVÝ KLUB

19:00 Jiří Kylián – unikátní dokument o světovém choreografoviút

7 15:00 Láska na první boj / Les Combattants, FR 2014, 98 min. KINO SENIOR

17:00 Pride / GB 2014, 120 min.
19:30 Amy / GB 2015, 90 min.

st

8 17:00 Hlavu vzhůru / La tête haute, FR 2015, 120 min. BE2CAN

19:30 Černé duše / Les âmes noires, IT/FR 2014, 103 min. BE2CANčt

9 17:00 Ve sklepě / AT 2014, 81 min. BE2CAN

19:30 Victoria / DE 215, 140 min. BE2CANpá

10 15:00 Malý pán / CZ/SK 2015, 83 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Assasin / Nie Yin niang, TW 2015, 120 min. BE2CAN

19:30 Pasolini / FR/IT/BE 2014, 86 min. BE2CAN

so

11 15:00 Mimoni / Minions, US 2015, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Našemalá sestra / Umimachi Diary, JP 2015, 128 min. BE2CAN

19:30 Ptáci a lidé / Bird People, FR 2014, 127 min. BE2CAN

ne

12 17:00 Mojematka / Mia madre, IT/FR/DE 2015, 106 min. BE2CAN

19:30 Můj král / Mon Roi, FR 2015, 130 min. BE2CANpo

13 17:00 Od Caligariho k Hitlerovi / Von Caligari zu Hitler, DE 2014, 114 min. BE2CAN

19:30 Taxi / Taxo Teherán, IR 2015, 82 min. BE2CANút

14 15:00 Nikdy není pozdě / Ricki and the Flash , US 2015, 101 min. KINO SENIOR

17:00 Chronic / US 2015, 93 min. BE2CAN

19:30 Dheepan / FR 2015, 109 min. BE2CAN

21:30 Kvílení / Howl, US 2010, 84 min. KAVÁRNY NAŽIVO

st

15 17:00 Marguerite / FR 2015, 127 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.čt

16 17:00 Laputa / CZ 2015, 93 min.
19:30 Muž na laně / The Walk, US 2015, 100 min.pá

17 15:00 Pohádky z hor – pásmo animovaných pohádek HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Amy / GB 2015, 90 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.

so

18 15:00 Sedmero krkavců / CZ/SK 2015, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Muž na laně / The Walk, US 2015, 100 min.
19:30 The Program: Pád legendy / The Program, US 2015, 104 min.

ne

19 17:00 Laputa / CZ 2015, 93 min.
19:30 Iracionální muž / Irrational Man, US 2015, 96 min.po

20 17:00 Takovej barevnej vocas letící komety / CZ 2015, 100 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Fish Tank / GB 2009, 123 min. FILMOVÝ KLUBút

21 14:30 Marguerite / FR 2015, 127 min. KINO SENIOR

17:00 Návrat do budoucnosti / Back to the Future, US 1985, 111 min.
19:30 Návrat do budoucnosti II / Back to the Future Part II, US 1989, 108 min.

st

22 17:00 Stážista / The Intern, US 2015, 121 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.čt

23 17:00 Láska na první boj / Les Combattants, FR 2014, 98 min. FRANKOFONNÍ NOC

19:30 Marguerite / FR 2015, 127 min. FRANKOFONNÍ NOC

22:00 Tři srdce / FR 2014, 106 min. FRANKOFONNÍ NOC

pá

24 15:00 Tři loupežníci – pásmo animovaných pohádek HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Stážista / The Intern, US 2015, 121 min.
19:30 Marťan / The Martian, US 2015, 134 min.

so

25 15:00 Pírkovo dobrodružství / Yellowbird, FR 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 The Program: Pád legendy / The Program, US 2015, 104 min.
19:30 Muž na laně / The Walk, US 2015, 100 min.

ne

26 17:00 David / CZ 2015, 80 min.
19:30 Amy / GB 2015, 90 min.po

27 17:00 Amerika / CZ 2015, 67 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Aferim! / BG/RO 2014, 105 min. FILMOVÝ KLUBút

28 14:30 Everest / US/GB 2015, 121 min. KINO SENIOR

17:00 Laputa / CZ 2015, 93 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.

st

29 17:00 Návrat do budoucnosti / Back to the Future, US 1985, 111 min.
19:30 Love / FR 2015, 130 min.čt

30 17:00 Návrat do budoucnosti II / Back to the Future Part II, US 1989, 108 min.
19:30 Stážista / The Intern, US 2015, 121 min.pá

31 15:00 V hlavě / Inside Out, US 2015, 102 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.
19:30 Muž na laně / The Walk, US 2015, 100 min.

so

5 Aby záda nebolela POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalé uvolňovací cvičení amírné posilovací cvičení. Podložky s sebou. / 100 Kč
18:30
po

7 Recitace a představení se nových Zdividlanů DIVADLO

Divadelní večer Zdividla Ostrava18:00
st

8 Dari Pusoa Kabardina AUTORSKÉ ČTENÍ

Spisovatelka, psycholožka-grafoložka Dari Puspa Kabardina přichází s volným pokračováním
knížky Realita snů. Autentický příběh o hledání odpovědí, rovnováhy, smyslu života i sebe sama
tentokrát vychází pod názvem Sen se stává realitou. Osloví všechny, kteří se učí řídit se intuicí
a nemateriálními hodnotami. / 60 Kč

18:00
čt

9 Gdaňsk a Sopoty – návrat k polskémumoři CESTOPIS

Cestopis Petra Zlámala a Vladimíra Šmehlíka z baltského pobřeží.
Návod na použití Polska pro vaši dovolenou. / 60 Kč

18:00
pá

12 Aby záda nebolela POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalé uvolňovací cvičení amírné posilovací cvičení. Podložky s sebou. / 100 Kč
18:30
po

13 Czech National Evening ERASMUS

Nový semestr začíná a s ním do Ostravymíří i desítky zahraničních studentů, aby okusily, jaké
to je žít v cizí zemi s lidmi, kteří mluví jiným jazykem,mají jine zvyky a jinou kulturu. Czech
National Evening je večerem, který přiblíží Českou zemi nejen těmto zahraničním studentům,
alemůže byt stejně tak zábavný a zajímavý pro kohokoliv jiného. Všichni jste na tyto akce
pořádané International Student Club of the University of Ostrava srdečně zváni.

19:00
út

14 Rodinné podniky v Polsku STOLIK POLSKI

Mezikulturní diskuzní platforma Stolik polski tentokrát představí rodinné podniky v Polsku.
Součástí večera bude i ochutnávka originální polské. / 60 Kč

18:00
st

15 Istanbul – brána Orientu DIVADLO

Povídání a beseda s Romanou Procházkovou, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení
a užitečné rady na cestu. Vše o Istanbulu, Turecku, kultuře, historii, tureckých lázních
i netradičních sladkostech. A na závěrmalé překvapení. Pořádá CK Radynacestu.cz / 75 Kč

18:00
čt

16 ODVAZ (Ostrava) vs. STŘELI (Praha) DIVADLO

Zápas v divadelní improvizaci / 150 Kč
19:00
pá

19 Aby záda nebolela POHYBOVÝWORKSHOP

Pomalé uvolňovací cvičení amírné posilovací cvičení. Podložky s sebou. / 100 Kč
18:30
po

20 Dr. Pavel Nývlt ZDRAVÍ

Naše vnímání skutečnosti a jak ovlivňujeme svoje zdraví / 120 Kč
18:00
út

21 Akvárium – talk show Lucie Kociánové TALK SHOW

Klubová talk show se zajímavými hosty se koná přímo za skly kavárny Atlantik.
S podporouměstského obvoduMoravská Ostrava a Přívoz. / 100 Kč

19:00
st

22 Miroslav Rafaj – Utajené krásy Británie CESTOPIS

Cestopisná přednáška ve spolupráci s CK Kudrna / 65 Kč
18:00
čt

23 Zahradní slavnost a co se ještě urodí DIVADLO

Zdividla Ostrava / 50 Kč
18:00
pá

26 Stopařův průvodce galaxií LISTOVÁNÍ

Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a další. Bravurní parodie na sci-fi je dnes již klasické dílo.
Komplikovaný a originální příběh začíná zničením Země, kterámusí udělat místo nové galaktic-
ké dálnici. Projekt LISTOVÁNÍ podporujeMěstký obvodMoravská Ostrava a Přívoz / 100 Kč

20:00
po

29 Jeseník a Bruntál VÝLET

Celodenní zájezd do Jeseníků spojený s koupáním. V rámci projektu Krajem a kulturou – senior
na cestách. Akce se koná díky dotaci Městského obvoduMoravská Ostrava a Přívoz / 250 Kč

7:00
čt

30 Improshow: Každý s každým DIVADLO

Divadlo ODVAZ / 150 Kč19:00
pá

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

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.
Vernisáž výstavy 15. 10. 2015 v 17 hodin / Výstavní síni Sokolská 26, komentovaná prohlídka výstavy:
15. 10. 2015 v 18 hodin / Slezskoostravská galerie

Zájmová činnost
Loutkovečery / Určeno rodičům a dětem, kteří chtějí vyrábět loutky,
kulisy a hrát loutkové divadlo. / 3měsíční kurz říjen–prosinec, určeno pro rodiče s dětmi

Krok za krokem / Textilní tvorba, výtvarné techniky, netradiční výtvarné techniky
3měsíční kurz říjen–prosinec

Parla italiano? / Základní znalosti jazyka potřebné k dorozumění.
Lekce 1 × týdně 2 vyuč. hodiny

Sportovní aktivity pro děti
Klubmalých cirkusáků / Žonglování, základy párové akrobacie, talentní disciplíny,
hula hoop dance, práce s poi / Lekce 1 × týdně 60 min., čtvrtek věk 6–10 let.,10–14 let

Kids yoga / Prvky jógy rozvíjí ohebnost, obratnost, koordinaci pohybů, podporuje harmonický
rozvoj dítěte a zlepšuje držení těla. Děti se zapojí do kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokáží
se lépe soustředit / Lekce 1 × týdně 45 min., úterý / Věk 3–6 let

Taneční studio / Moderní tanec, street dance / Lekce 1 × týdne 60 min /
úterý – věk 6–10 let a dále 10–14 let

Judo hrou / Gymnastika, zpevnění svalstva / Lekce 1 × týdně 60 min., středa

Hudební kurzy
kytara, flétna, keyboard, / klavír, zpěv / 4měsíční kurz říjen 2015–leden 2016

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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