
P řípravy  na  olympiádu,  která 
se  v  létě  uskuteční  v  brazil-
ském  Riu  de  Janeiru,  jsou 

v plném proudu. A na této vlně pluje 
také Ostrava, město sportu, kde bude 
5. srpna slavnostně otevřen olympij-
ský park. Půjde o další z řady význam-
ných sportovních akcí, jako jsou Zla-
tá  tretra,  Davis  Cup  nebo  FED  Cup, 
které  se  zde  konají.  Českým  olympi-
onikům  tak  budou  lidé  moci  fandit 
naprosto stylově a bouřlivě. Hned na 
třech místech obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz totiž budou vybudována 
stanoviště olympijského parku. První 
na  Masarykově  náměstí,  druhé  na 
Černé louce a třetí v loděnici u hradní 
lávky přes řeku Ostravici. 

Na  Masarykově  náměstí  si  zájem-
ci  budou  moci  vyzkoušet  některé 
z  olympijských  disciplín  stejně  jako 
na Černé louce, kde se navíc návštěv-
níci mohou těšit i na večerní hudební 
program, například v rytmu brazilské 
samby. U řeky pak vznikne příjemná 
relaxační  zóna  s  písečnou  pláží,  kde 
se budou konat nejrůznější sportovní 
aktivity. Samozřejmostí budou přímé 
přenosy  disciplín  z  LOH  v  Riu,  v  ce-
lém  areálu  nebudou  chybět  stánky 
s  občerstvením.  Zatímco  první  dvě 
zmiňovaná  místa  budou  volně  ote-

vřena,  areál  Černé  louky  bude  oplo-
cen  a  vstup  do  něj  bude  symbolicky 
zpoplatněn. Součástí programu bude 
i  několik  autogramiád  významných 
sportovců  a  olympioniků  našeho 
kraje.  Olympijský  park  Ostrava  kro-
mě jiného dává také příležitost spor-
tovním  klubům,  aby  představily  své 
sporty  veřejnosti.  V  programu  nabi-
tém  k  prasknutí  se  tak  návštěvníci 

mohou  těšit  i  na  bohatou  přehlídku 
mnoha druhů sportů. 

Od 5. srpna, kdy bude Olympijský 
park  Ostrava  slavnostně  otevřen,  se 
město  na  tři  týdny  promění  v  cen-
trum sportovního a kulturního dění. 
Park bude naplno žít po celou dobu 
konání  letních  olympijských  her 
v Rio de Janeiru a bude nabízet nej-
různější možné způsoby trávení vol-

ného času, ovšem vždy alespoň okra-
jově  spojené  se  sportem.  To  hlavní 
z programu parku se bude odehrávat 
ve  třech  zmíněných  atraktivních  lo-
kalitách. 

Příležitost užít si jedinečnou před-
olympijskou  atmosféru  však  mají 
sportovní  nadšenci  v  celém  Morav-
skoslezském  kraji,  a  to  prostřednic-
tvím  roadshow.  Ta  zve  na  otevření 

Olympijského parku Ostrava a právě 
nyní  putuje  po  okresních  městech 
a turisticky zajímavých lokalitách re-
gionu. Koncem května si ji užili v Ha-
vířově,  Krnově  a  ve  Frýdku-Místku. 
Další roadshow se uskuteční v Opavě 
(3. června), Třinci (10. června), Karvi-
né (17. června), Hradci nad Moravicí 
(24. června), na Lysé hoře (2. červen-
ce),  ve  Štramberku  (9.  července),  na 
Ovčárně  (16.  července),  Javorovém 
vrchu (23. července) a na Pustevnách 
(30. července).

Kromě možnosti vyzkoušet si roz-
manité  sportovní  disciplíny  čekají 
na  příchozí  také  autogramiády  růz-
ných  sportovců.  Na  zvučná  jména 
se  fanoušci  úspěšných  regionálních 
sportovců mohou těšit i všech zastáv-
kách.  Organizátoři  slibují  například 
účast olympijského vítěze ve vzpírání 
Oty Zaremby, reprezentantky ve stol-
ním tenise Marie Hrachové, olympij-
ské  reprezentantky  v  plavání  Petry 
Klosové,  olympijského  medailisty 
v  cyklistice  Vlastibora  Konečného, 
olympijské  medailistky  ve  sportovní 
gymnastice Adolfíny Tačové a mnoha 
dalších. Součástí programu roadshow 
je mimo jiné zapálení tzv. ostravského 
kahanu. Tento ekvivalent olympijské-
ho  ohně,  reprezentující  olympijské 
myšlenky  v  Moravskoslezském  kraji, 
zažehnou na jednotlivých zastávkách 
regionální sportovci. 

www.olympijskeparky.cz 

Moravskoslezský kraj se chystá na největší 
sportovně-kulturní akci roku!

Tátafest
Masarykovo náměstí v centru Ostravy 
přivítá v neděli 19. června 5. ročník akce 
s názvem Tátafest – neformálního setká-
ní řádných, neřádných i mimořádných 
tátů a jejich rodin. Tradici svátku otců 
v našem městě založila v roce 2012 ře-
ditelka Rodinného a komunitního centra 
Chaloupka Edita Kozinová a tým jejích 
spolupracovníků.

„Jsme velmi rádi, že záštitu nad le-
tošním, v pořadí již pátým ročníkem 
převezme opět starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Pet-
ra Bernfeldová. Ze skromných začátků 
vybudoval realizační tým Chaloupky 
postupně akci, která se stále více těší 
zájmu ostravské veřejnosti. Toto setká-
ní, které připadá na celém světě na třetí 
červnovou neděli, je novou možností 
pro nás pro všechny zamyslet se, jak vý-
znamná je role otce v našich rodinách. 
Svátek otců je také významnou měrou 

Koncert žáků Evy 
Gebauerové 
Ostravská pěvecká pedagožka Eva Gebaue-
rová – Phillips zve milovníky hudby a zpěvu 
na tradiční koncert svých žáků, který se 
bude konat v pondělí 13. června v 18 hodin 
ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka. Diváci 
se mohou těšit na bohatý program, v jehož 
průběhu zazní písně slavných skladatelů, 
jako jsou Mozart, Puccini, Verdi, Strauss, 
Lehár a další. Chybět nebudou ani oblíbené 
hornické písně. Hostem večera bude bývalá 
žačka této významné ostravské pedagož-
ky – operní pěvkyně Hana Fialová. 

Předplatné
Komorní scéna Aréna vypisuje předplatné 
na sezonu 2016/2017 s názvem Rok divo-
kých smíření. Zájemci si mohou vybrat hned 
ze šesti typů předplatného, a to vždy s bo-
nusem navíc. Ceny se pohybují od 400 ko-
run. Na repertoáru je inscenace roku 2015 
s nejlepším mužským hereckým výkonem 

roku 2015 a k vidění bude i vítěz kate-
gorie Talent roku 2015. Připraveny jsou 
i další hry, jako jsou Ruská zavařenina, 
Něco za něco, Penzion pro svobodné 
pány a další. A diváky čekají také dvě 
premiéry, a to od Henrika Ibsena Divoká 
kachna a od Simony Petrů Smrtikrásky. 
Informace a přihlášky získáte na www.
divadloarena.cz, v pokladně KSA tel. č.: 
595 155 595, e-mail: rezervace@diva-
dloarena.cz. Prodej předplatného byl 
zahájen 4. května 2016.

Pomáhejte tancem! 
Profesionální taneční pár Jakub Mazůch 
a Michaela Gatěková z MG Dance chys-
tá letos již 3. ročník multižánrového ta-
nečního festivalu Ostrava – Dance For  
People. Ten se bude konat 10. a 11. červ-
na. V pátek se účastníci mohou těšit na 
večer v duchu společenských tanců s ži-
vou hudbou a v sobotu na velkou karibik 
party s workshopy různých tanečních 
stylů s kubánskou hudbou. To vše v nád-
herném stylovém prostředí v music clubu 
Garage v Ostravě-Martinově. 

Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet olympijské disciplíny, pobavit se, relaxovat nebo fandit olympijským sportovcům s přáteli? 
Navštivte v době konání letních olympijských her Masarykovo náměstí, loděnici nebo Černou louku.

AKCE MĚSÍCE To musíte vidět, slyšet

KULTURNÍ PŘEHLED NA čERVEN 2016 www.moap.cz
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Vycházky  
Pod kloboukem 
Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz nabízí komentované vy-
cházky městem s výtvarnicí Lenkou Ko-
cierzovou. „Vycházky jsem nazvala Pod 
kloboukem, jelikož klobouk byl v době 
největšího rozkvětu symbolem úrovně 
města,“ vysvětluje Lenka Kocierzová. Prv-
ní vycházka se uskutečnila v březnu a ved-
la od Divadla Antonína Dvořáka po most 
Miloše Sýkory. Druhá se konala 20. dubna 
a vedla po Stolpersteinech – kamenech 
zmizelých, opakovala se znovu 28. květ-
na. V sobotu 4. června čeká na účastníky 
vycházky ochlazení pod korunami stromů 
Komenského sadů. Sraz je na Partyzán-
ském náměstí v 15 hodin, cíl bude u Hrad-
ní lávky. V sobotu 2. července se můžete 
od 19 hodin projít s průvodkyní po Janta-
rové cestě do Dolní oblasti Vítkovic. Sraz 
bude naproti DPO, na nároží třídy 28. října 
a Poděbradovy ulice. 

Slavnostní otevření 
olympijského parku  
se uskuteční 5. srpna

zasvěcen kampani Moravskoslezského 
kraje Dejme dětem rodinu a právě Cha-
loupka hledá i prostřednictvím Tátafestu 
nové pěstouny pro děti, které nemají to 
štěstí žít ve vlastních rodinách,“ říká Edi-
ta Kozinová.

V neděli 19. června od 14 hodin bude 
pro všechny táty a jejich rodiny připrave-
no odpoledne plné zábavy a dobré hud-
by. Pestrý program se bude střídat na 
dvou pódiích, zazpívá Ostravský dětský 
sbor ZUŠ Eduarda Marhuly, vystoupí ta-
neční skupina ze Střediska volného času 
Ostrčilova a představí se i kapela David 
Stypka & BANDJEEZ, VÍŠ CO! a BANDA 
DEL CAFFE. Přijďte oslavit svátek otců!
 www.rcchaloupka.cz
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Ostravská muzejní noc
V sobotu 11. června opět zůstanou i po setmění otevřena 
nejrůznější muzea, galerie a další kulturní organizace v Os-
travě. Již poosmé se uskuteční mezinárodní festival Ostrav-
ská muzejní noc. Od 17 hodin do půlnoci se představí 33 
státních, neziskových a soukromých organizací. Mezi nimi 
nebude chybět ani Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz – Minikino a klub Atlantik, Ostravské mu-
zeum, Galerie výtvarného umění v Ostravě a další. „Atmo-
sféra této noci bývá opravdu magická. A navíc mnoha lidem 
odhalí fakt, že v centru města je spousta zajímavých míst, 
jež stojí za to navštívit. Budeme rádi, když se k nám návštěv-
níci, kteří nestihnou vidět vše, co by chtěli, vrátí v následu-
jících dnech a prožijí v našem obvodu další příjemné oka-
mžiky,” zve starostka Petra Bernfeldová. 

I letos se k Ostravské muzejní noci připojí noví účastníci, 
například  Národní  památkový  ústav  nebo  hudební  škola 

Pop Academy. Cirkus trochu jinak se zapojí sobotním pro-
gramem festivalu Cirkulum, který nabídne pouliční umě-
ní, během něhož vystoupí cirkusoví artisté z celého světa. 
Pro  děti  i  dospělé  připraví  výtvarné  dílny  a  interaktivní 
Fun park. Hostem večera v Ostravském muzeu bude nově 
havířovský  spolek  Důl  architektury.  Díky  online  rezervač-
nímu systému se zájemci i letos vyhnou dlouhému čekání 
ve frontách. Symbol REZERVACE naleznou u aktivit, které 
je vhodné rezervovat dopředu. Všechny další potřebné in-
formace jsou k dispozici na webových stránkách www.os-
travskamuzejninoc.cz a na facebooku. Slavnostní zahájení 
spojené s vypouštěním mýdlových bublin z bublifuků, kte-
ré je možné si na Prokešově náměstí vyzvednout zdarma, 
se uskuteční před budovou Nové radnice na Prokešově ná-
městí v 18 hodin. 

  www.ostrmuz.cz

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

Operní galavečer 
i koncert  
na přání
dva	 sólisté	 Metropolitní	 opery	 z	 new	
Yorku	zazpívají	naživo	v	ostravě!	Bul-
harská	 sopranistka	 Sonya	 Yonche-
va,	 vítězka	 světové	 soutěže	 Plácida	
dominga	 operalia	 v	 roce	 2010,	 patří	
k	 nejvýznamnějším	 pěvkyním	 mladé	
generace	a	slaví	úspěchy	na	největších	
světových	 operních	 scénách.	 ostrava	
má	 to	 štěstí,	 že	 16.	 června	 v	 Gongu	
uslyší	 lyrický	 soprán	 Sonyi	 Yonchevy	
za	 doprovodu	 janáčkovy	 filharmonie	
ostrava	 s	 dirigentem	 Łukaszem	 Bo-
rowiczem	 naživo.	 jejím	 partnerem	 na	
koncertě	 bude	 polský	 tenorista	 Piotr	
Beczała,	jeden	z	nejžádanějších	pěvců	
současné	operní	scény,	který	už	dobyl	
la	 Scalu,	 Paříž	 i	 Metropolitní	 operu.	
Tam	 se	 na	 něj	 ještě	 před	 zahájením	
jeho	sóla	edgarda	(v	donizettiho	lucii	
z	lammermooru)	začaly	sypat	konfety.	
Kolegové	 mu	 vysvětlili,	 že	 je	 to	 vzkaz	
od	publika:	Milujeme	tě.	na	koncertě,	
který	 jistě	 kandiduje	 na	 ostravskou	
kulturní	 událost	 roku,	 zazní	 známé	
milostné	 duety	 a	 árie	 z	 oper	 Vrdiho,	
Pucciniho,	Gounoda,	Masseneta	a	dal-
ších.	

na	 závěr	 sezony	 pak	 připravila	 ja-
náčkova	filharmonie	ostrava	speciální	

Léto 
s pimprlaty!
divadlo	loutek	stejně	jako	v	minulých	le-
tech	ruší	prázdniny	a	zve	diváky	na	léto	
s	pimprlaty!	V	období	od	17.	července	do	
18.	 srpna,	 vždy	 od	 pondělí	 do	 čtvrtka,	
bude	pro	návštěvníky	otevřena	interak-
tivní	výstava	loutek	a	dekorací	z	pohád-
kových	inscenací	dlo.	loutky	si	děti	mo-
hou	nejen	důkladně	zblízka	prohlédnout,	
ale	také	si	vyzkoušet,	jak	se	s	nimi	hraje	
divadlo.	Výstavu	provázejí	 tvořivé	dílny,	
při	 nichž	 si	 děti	 vyrobí	 vlastní	 loutku,	
kterou	si	pak	odnesou	domů.	od	pondělí	
do	 čtvrtka	 dopoledne	 nabídne	 divadlo	
zájemcům	i	třicetiminutovou	pohádku.

 Foto: archiv Divadla loutek Ostrava

Bulharská sopranistka Sonya Yoncheva.
 Foto: archiv JFO

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

výstavy
6.–16. 6. je Dům umění z důvodu instalace nových výstav 
veřejnosti uzavřen
16. 6. – 31. 8. výstava Čeští architekti a počátky turistiky na 
chorvatské riviéře
16. 6. – 4. 9. výstava Daniela Balabána
16. 6. – 4. 9. výstava Eduarda Ovčáčka: Grafika je dar IV – 
Lekce velkého A
kuLturní PrOGraMy
1. 6. od 10 do 15.30 hod. Mezinárodní den dětí  
v Domě umění
2. 6. od 16 do 17.30 hod. galerijní dílnička pro dospělé (také 
pro neslyšící)
9. 6. v 18 hod. Natálie Paterová, Jonáš Hájek a Jiří Měsíc, 
literární čtení s Protimluvem 
11. června od 17 do 24 hod. Ostravská muzejní noc 2016 
aneb Co se děje v muzeu po setmění?
14. 6. Praha v době Karla IV., přednáška Marka Zágory 
16. 6. v 18.30 hod. koncert kapely Mištes na terase
18. 6. od 10 do 11.30 hod. galerijní dílnička pro děti
21. 6. od 16 do 17.30 hod. galerijní dílnička pro děti do 10 let 
a dospělý doprovod (také pro neslyšící) 
23. 6. v 19 hod. Gurun Gurun & Asuna, koncert
28. 6. od 16 do 17.30 hod. galerijní dílnička pro dospělé 
(také pro neslyšící)
29. 6. v 16.30 hod. Václav Špála: Modrá je dobrá, přednáška 
Rezervace na galerijní dílničky: pelikanovam@gvuo.cz, 
731 691 561, pro neslyšící také: csnn.cz@csnn.cz.

Ostravské MuzeuM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
do 30. 6. Cesty koření a užitkových rostlin do center 
vyspělých civilizací, výstava
do 31. 7. MÚZIÁDA, múzy v muzeu 
Komentované prohlídky:
7. 6. v 17.30 hod. historickou částí výstavy provází David Majer 
14. a 21. 6. v 17.30 hod. provází Zdenka Rozbrojová
Přednášky:
2. 6. v 18 hod. Tomáš Hanzelka: Užitkové rostliny jižních 
zemí v Zoo Ostrava
9. 6. v 18 hod. Tomáš Tureček
16. 6. v 18 hod. Vít Grulich: Etiopie – na střeše Afriky
Rezervace: 597 578 450, korenkova@ostrmuz.cz

DůM kuLtury

kOncert

DivaDLO 

nazí jsme krásní 
a pravdiví
již	2.	ročník	unikátního	projektu	nazí	
jsme	 krásní	 a	 pravdiví	 se	 uskuteč-
ní	 od	 24.	 června	 do	 konce	 července	
v	areálu	hlubina	v	dolní	oblasti.	jeho	
součástí	bude	nejen	vernisáž	a	výsta-
va	 fotografií	 aktů	 se	 zvířaty	 bez	 do-
mova	 z	 ostravska,	 ale	 i	 poloodborná	
konference	 a	 aukce.	 na	 výstavě	 bu-
dou	 představeny	 fotografie	 se	 zví-
řaty	 z	 útulků	 a	 depozit	 na	 ostravsku	
i	krásy	ostravy,	jak	ji	neznáte,	chybět	
nebude	ani	nevšední	pohled	na	lidské	
tělo.	

oficiální	patronkou	2.	ročníku	pro-
jektu	je	žena	se	srdcem	na	dlani,	he-
rečka,	 scenáristka	a	psycholožka	eva	
Vejmělková.	 Ta	 také	 osobně	 zahájí	
slavnostní	 vernisáž	 výstavy	 24.	 červ-
na	 ve	 20	 hodin.	 Součástí	 akce	 bude	
i	veganský	a	vegetariánský	raut,	stán-
kový	 prodej	 útulků,	 zábavné	 činnosti	
a	workshopy.

Výstava	 je	 přístupna	 široké	 veřej-

výstava

  Foto: archiv Ostravského muzea

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 17 a 19.30 hod. Carol
2. 6. v 15, 17 a 19.30 hod. mezinárodní festival outdoorových 
filmů Ozvěny 10 % Afriky, Stopaři, Antarktida, Hliněná řeka, 
Petr Kraus na Guatemale
3.–5. 6. v 17 a 19.30 hod. Čistič
6. 6. v 15 hod. pro seniory Jak se zbavit nevěsty
6.–8. 6. v 17 a 19.30 hod. Jak se zbavit nevěsty
9. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Nebezpečný 
svět Rajka Dolečka
10.–12. 6. v 17 a 19.30 hod. Jak básníci čekají na zázrak
13. 6. v 15 hod. pro seniory Kolonie
13.–15. 6. v 17 a 19.30 hod. Kolonie 
16. 6. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Mlčení 
jehňátek 
17.–19. 6. v 17 a 19.30 hod. Svátek matek
20. 6. ve 14.30 hod. pro seniory Podfukáři 2
20.–22. 6. v 17 a 19.30 hod. Podfukáři 2
23. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Tajemství 
Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa 
24.–26. 6. v 17 a 19.30 hod. Saulův syn
27. 6. v 15 hod. pro seniory Lekce
27.–29. 6. v 17 a 19.30 hod. Lekce
30. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Ve sklepě
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. v 19 hod. 8. ročník divadelního festivalu Dream Factory 
Ostrava, Ladislav Klíma: Lidská tragikomedie, Divadlo 
v Dlouhé, Praha
5. 6. v 19 hod. slavnostní ukončení festivalu, William 
Shakespeare: Richard III., Klicperovo divadlo, Hradec Králové
1. 6. v 19 hod. Willy Russell: Shirley Valentine, Kateřina 
Schauerová, Praha
5. 6. v 10 hod. Panna a netvor
8. 6. v 19 hod. Rangers band – Tours 50
19. 6. v 17 hod. Včelí medvídci zpívají, Divadlo Věž, Brno
22. 6. v 18 hod. Jaroslav Foglar: Rychlé šípy, Slovácké divadlo, 
Uherské Hradiště
24. 6. v 19 hod. Papežské baziliky, dokumentární cyklus 
z výstav a muzeí
28. 6. v 19 hod. Patrik Hartl: 4 sestry, Studio DVA, Praha

projekt	–	Koncert	na	přání,	který	bude	
řídit	 skvělý	 dirigent	 leoš	 Svárovský.	
Uskuteční	 se	 3.	 června	 od	 19	 hodin	
v	domě	kultury	města	ostravy.	a	v	čem	
je	tento	večer	speciální	a	mimořádný?	
Tím,	 že	právě	posluchači	 se	 stali	 dra-
maturgy	 a	 svým	 hlasováním	 rozhodli	
o	podobě	programu.	Z	deseti	skladeb,	
které	 byly	 ve	 hře,	 nakonec	 s	 velkou	
převahou	zvítězila	Pucciniho	předehra	
k	opeře	nabucco	a	Beethovenova	Pátá	
symfonie,	 známá	 jako	 osudová.	 Tato	
dvě	díla	doplní	janáčkovy	lašské	tance	
a	dva	 tance,	 které	ostravský	orchestr	
uvádí	 v	 rámci	 projektu	 janáček	 live	
2014–2018.	
 www.jfo.cz

neodmyslitelnou	součástí	léta	s	pim-
prlaty	budou	i	nedělní	pohádková	před-
stavení	nezávislých	divadelních	souborů,	
jež	se	budou	konat	v	amfiteátru	divadla.	
Projekt	se	letos	uskuteční	zejména	díky	
finančnímu	 příspěvku	 městského	 obvo-
du	Moravská	ostrava	a	Přívoz.
 www.dlo-ostrava.cz

nosti	 a	 vstupné	 je	 dobrovolné.	 Výtě-
žek	půjde	na	veterinární	účet	Mazlíci	
v	nouzi,	z.s.	Stejně	tak	i	výtěžek	z	pro-
deje	 originálních	 fotografií	 na	 aukci	
poputuje	 konkrétním	 útulkům,	 které	
se	na	 focení	podílely.	 Zájemci	 si	mo-
hou	objednat	kromě	jiného	i	nástěnné	
kalendáře	pro	rok	2017	s	fotografiemi	
z	 výstavy.	 Tento	 výtěžek	 bude	 věno-
ván	 Československému	 kastračnímu	
programu	 Psí	 život,	 z.s.,	 jehož	 pat-
ronkou	 je	Marta	Kubišová.	největším	
přínosem	celého	projektu	je	nastolení	
tématu	opuštěných	zvířat,	prolomení	
předsudků	 o	 adopcích,	 zviditelnění	
konkrétních	 psích	 útulků	 a	 depozit	
a	 psů	 a	 koček	 bez	 domova.	 Snad	 se	
i	touto	cestou	povede	najít	pro	opuš-
těná	zvířátka	milující	domov.

V	loňském	roce	se	akce	zúčastnilo	
65	modelů	a	modelek	a	7	organizací.	
Myšlenka	projektu	zaujala	i	starostku	
městského	obvodu	Moravská	ostrava	
a	Přívoz	Petru	Bernfeldovou,	jež	bude	
čestným	hostem	konference	uskuteč-
něné	24.	června	od	15	hodin	v	prosto-
rách	kavárny	Maryčka.

 více na facebooku
 nazí jsme krásní a pravdiví



Pestrá nabídka letních 
koncertů 

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

1. 6. v 19 hod. Rafal Mazur + Miroslav Tóth, koncert polsko-slovenského dua 
pohybujícího se na hranicích free jazzu a soudobé hudby
11. 6. od 18 do 20 hod. Ostravská muzejní noc ve Fiducii, mávátka dominant 
ostravského centra, literární soutěže a ateliéry
13. 6. v 18 hod. Vladimír Baar: Země draka – čínské nároky, přednáška a diskuse 
vedoucího katedry sociální geografie Ostravské univerzity, profesora Vladimíra 
Baara
16. 6. v 18 hod. Der Marebrechst a Krausofon Dygital, koncert svérázného 
jesenického hudebníka a výtvarníka Petra Válka
19. 6. v 10 hod. letní ateliér pro děti a jejich rodiče, vedou Marcela Lysáčková 
a Max Lysáček 
 do 22. 6. Vojtěch V. Sláma: Zděděný obraz, výstava ve Fotografické galerii Fiducia
24. 6. v 18 hod. zahradní slavnost v Komenského sadech a křest bulletinu Krásná 
Ostrava
do 24. 6. Veronika Landa: Ateliér duše, výstava v Galerii Dole.
27. 6. v 18 hod. Jana Šárová: Snacks, vernisáž výstavy v Galerii Dole 
27. 6. v 15 hod. Položení pamětní destičky Evě Vláhové, sraz na náměstí Družby 
1211/6 v Ostravě-Porubě, pamětní destičku vytvořila sochařka Šárka Mikešová 
do 31. 8. Dalajlama, výstava ve vstupní chodbě antikvariátu a klubu Fiducia

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

2. 6. v 16 hod. Jiří Kuchař: Pozor, sůl!, beseda 
3. 6. v 16 hod. Tereza Čiháková: Mrcha?, křest knihy
7. 6. v 16 hod. Kateřina Kantová: Je načase být šťastný!
8. 6. v 16 hod. Pavel Srniček: Vlastními slovy, křest knihy
9. 6. v 16.30 hod. Ladislav Hanousek: Americké národní 
parky, přednáška
11. 6. od 14.30 do 17.30 hod. tvoření s edicí TOPP
14. 6. v 15.30 hod. Berenika Kohoutová, Marika Šoposká: 
Sedmilhářky, beseda
15. 6. v 16 hod. Dagmar Gabulová: STYL, beseda
16. 6. v 18 hod. Alexandra Potter: Láska z Paříže, beseda
17. 6. v 16 hod. Adolf Dudek: Cestovatelské pohádky, 
vystoupení pro děti
22. 6. v 16 hod. Jana Jůzlová: Jak si užít cestování, beseda
28. 6. v 17 hod. vernisáž absolventů kurzu kreativní 
fotografie
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@
knihcentrum.cz nebo 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

do 7. 6. Karel IV.: 700. výročí narození, knižní výstava ve 
vestibulu knihovny
8. 6. – 11. 7. Ostrava – Černá hvězda, knižní výstava o Ostravě 
a známých Ostravácích
8. 6. v 17 hod. křest publikace V hledáčku kamery – mezi 
řádky textu ostravského fotografa, grafika a redaktora 
Miloše Poláška
11. 6. od 17 do 24 hod. Ostravská muzejní noc – HÁDEJ, KDO 
JSEM? 
Ví se o mně pouze to, že jsem se narodil v Ostravě. Zjistíte, 
kdo jsem? Pomocí stop, indicií, nápovědy a zábavných úkolů, 
které budou rozmístěny po celé knihovně, se vám to určitě 
podaří. A dostanete se i do míst, která zůstávají návštěvníkům 
běžně uzavřena. 
29. 6. od 16 do 20 hod. Deskohraní aneb Kdo si hraje, 
nezlobí, odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních 
fondů

Letní část koncertního cyklu Čtve-
ro ročních období nabídne pestrou 
směsici koncertů různých období. 
V úvodních dvou koncertech vystou-
pí v neděli 19. června komorní sou-
bor Barocco sempre giovane, který 
se specializuje na interpretaci skla-
deb vrcholného baroka a klasicismu. 
Koncerty zazní od 15 hodin v kostele 
sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě, a od 
18 hodin v kostele sv. Jana Křitele ve 
Frýdku-Místku. Následující víkend, 
v sobotu 25. června, se od 18 ho-
din v kostele sv. Václava v Ostravě 
uskuteční Vzpomínkový koncert pro 
Karla Harudu, významného ostrav-
ského výtvarníka a spoluzaklada-
tele Svatováclavského hudebního 
festivalu. V neděli 26. června se od 
15 hodin v kostele sv. Maří Magda-
leny v Dětmarovicích a od 18 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Ostravě-Třebovicích představí pu-
bliku soubor Concerto Aventino. Pod 
vedením Jakuba Kydlíčka, který patří 
k nejvýraznějším reprezentantům 

hry na zobcové flétny, uvede reper-
toár raného italského baroka a úsvit 
instrumentální virtuozity v progra-
mu Nell‘inconstanza fedel saró ne-
boli Zůstanu věrný nestálosti. Závěr 
letní části bude patřit slavnostnímu 
koncertu, jenž se koná u příležitosti 
jubilejního 15. ročníku Mezinárod-
ních interpretačních kurzů v Ostra-
vě. V sobotu 2. července od 18 hodin 
v kostele sv. Václava v Ostravě vy-
stoupí Škampovo kvarteto společně 
s vynikajícími sólisty a mezinárodně 
uznávanými pedagogy. Organizáto-
rem koncertního cyklu Čtvero roč-
ních období je Svatováclavský hu-
dební festival, o. s. 

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

3. 6. v 19 hod. Koncert na přání, DKMO
10. 6. v 19 hod. dirigentské kurzy, DKMO
16. 6. v 19 hod. Operní galakoncert – kulturní událost 
roku, multifunkční aula Gong
24. 6. v 18 hod. Letní koncert s Hradišťanem, DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek 
a slevách získáte na tel. č.: 597 489 466 nebo na e-mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz
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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
od 6. 6. do 30. 6. The Tap Tap načerno, výstava karikatur, 
vtipů, vtípků i hodně drsných seků do živého od absolventů 
Jedličkova ústavu a členů skupiny The Tap Tap

OddĚlENí PrO dĚTI a MládEž
2. 6. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
9. 6. od 14 do 15 hod. Čteme perlorodky, veřejné čtení z knih 
k soutěži Lovci perel
16. 6. od 14 do 15.30 hod. Mozaikové odpoledne, tvůrčí dílna, 
kde si vyrobíme papírové obrázky z pestrobarevné mozaiky
23. 6. od 14 do 15 hod. Večerníčkovy povinnosti, workshop 
věnovaný pohádkovým bytostem s pravidly slušného chování, 
za finanční podpory ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
30. 6. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci

lIdSká TragIkOMEdIE v aréNĚ 
Komorní scéna Aréna má před sebou poslední pre-
miéru letošní veleúspěšné sezony, v níž získala řadu 
prestižních ocenění, včetně titulu Divadlo roku 2015. 

Aktuální sezonu s názvem Rok něčím tragikomic-
ký uzavře Lidskou tragikomedií Ladislava Klímy. Jde 
o nejvýznamnější a také nejzábavnější divadelní hru 
originálního a ve své době nedoceněného českého fi-
lozofa a spisovatele. Toto groteskní filozofické drama 
jedinečným způsobem zachycuje rozpor mezi ideály, 
s nimiž člověk vstupuje do života, a jejich tristní reali-
zací, kterou ovlivnily skutečné životní události. Pětice 
spolužáků si v krčmě U hliněné podkovy při oslavě 
maturity sdělí své velkolepé životní cíle a na dalších 
setkáních po 25 a 30 letech skládá účty z jejich plně-
ní. Klímova sžíravá ironie míří až ke krajním úvahám 
o smyslu lidského života a jeho sarkastický humor od-
haluje i leccos z temných myšlenek, jimiž Klíma šoko-
val své současníky. V režii uměleckého šéfa souboru 
Ivana Krejčího se tak lze těšit na hereckou exhibici 
především pánské části souboru. Premiéra Lidské tra-
gikomedie se odehraje 18. června v 18.30 hodin v Ko-
morní scéně Aréna. 

zdĚdĚNý Obraz vOJTĚCHa SláMy 
Nová fotografická výstava je od konce května k vidění 
v Komorní scéně Aréna. Tentokrát se ve foyer divadla 
představuje výsek z díla brněnského rodáka Vojtěcha 
Slámy, soubor nazvaný Zděděný obraz. Jde o výběr ze 
šířeji koncipované expozice brněnského Domu umění 
s názvem Colorjoy z roku 2013. Sláma je absolventem 
Střední školy uměleckých řemesel v Brně i Institutu 
tvůrčí fotografie v Opavě a působí jako fotograf na vol-
né noze. Je spoluzakladatelem fotoskupiny Česká Pa-
ralaxa (1995) a dvouoká zrcadlovka formátu 6 × 6 cm, 
spojená s tvůrčí filozofií České Paralaxy, zůstává pro 
jeho volnou tvorbu výsostným aparátem až doposud. 

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

14. 6. v 19 hod. Tajemství katedrál, přednáška s videoprojekcí, vstupné 90 Kč, 
studenti a důchodci 70 Kč
Katedrály jsou stavby s dokonalou formou, která je zároveň syntézou moudrosti 
lidí hledajících velikost ducha a pochopení harmonie univerza. Objevují se zdánlivě 
bez historických kořenů jako protiklad románské architektury, která člověku 
dávala prožít jeho nepatrnost. Jsou matematicky a technicky dokonalé a zároveň 
v sobě obsahují komplexní symbolismus, s nímž se můžeme seznámit například 
prostřednictvím alchymie a astrologie. Více informací na tel. č.: 777 284 214.

aNTIkvarIáT a klUb fIdUCIa 

z HISTOrIE MOravSké OSTravy a PŘívOzU

Čtené zkoušky Lidské tragikomedie v KSA.

Holubí pošta

Holubník pro chov poštovních holubů používaný za 2. světové války.   Foto: depozitář faST
Kleštiny z původního krovu 
domu č. p. 1111. 

Během obnovy domu v ulici Na 
Hradbách 19, realizované od konce 
roku 2015, se podařilo do depozitá-
ře stavebních detailů na FAST VŠB-
-TU Ostrava získat několik zajíma-
vých předmětů, které ztratily své 
původní umístění v objektu a do-
kládají dějiny domu.

Z podkroví byla sejmuta dlažba 
z režných cihel, jejíž vzorky byly 
uloženy. Ze sejmutých a poško-
zených částí krovu byly odebrány 
kleštiny se stopami po osazení dal-
ších prvků původního krovu posta-
veného v roce 1898.

Kromě toho se v budově č. p. 
1111 podařilo získat specifický kus 
vybavení – holubník pro chov poš-
tovních holubů. Holubí pošta fun-
govala jednosměrně, opeření „poš-
ťáci“ byli rozvezeni na místa, odkud 
bylo třeba rychle doručovat zprávy. 
Ptáci se pak dokázali i s dopisem 
rychle vrátit na místa, kde vyrostli. 
V tomto případě se velmi pravdě-
podobně jedná o součást mobiliáře 
holubí pošty německé armády pou-
žívané za 2. světové války. 

  lucie augustinková 
 faST vŠb-TU Ostrava



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

1. 6. 2016 Jede král!!! od 10:00 do 19:00 hod. / Masarykovo náměstí Ostrava
Noc na Karlštejně – zpěvy a tance / Pop Academy
Akci pořádá městský obvod Moravská Ostrava a přívoz

1 14:30 Už je tady zas / Er ist wieder da, DE 2015, 116 min. KINO SENIOR

17:00 Příběh lesa / Les saisons, FR 2015, 97 min.
19:30 Maggie má plán / Maggié s Plan, US 2015, 92 min.

st

2 17:00 Paradise Trips / BG 2015, 90 min.
19:30 Vzkaz v láhvi / Flaskepost fra P, DK/DE/SE/NO 2016, 112 min.čt

3 17:00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem / US 2016, 113 min., cz tit.
19:30 Správní chlapi / The Nice Guys, US 2016, 115 min.pá

4 15:00 Kniha džunglí / The Jungle Book, US 2016, 106 min., dabing HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Příběh lesa / Les saisons, FR 2015, 97 min.
19:30 Komuna / Kollektivet, DK 2016, 90 min.

so

5 15:00 Angry Birds ve filmu / Angry Birds, US 2016, 98 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Děda / CZ 2016, 110 min.
19:30 Vzkaz v láhvi / Flaskepost fra P, DK/DE/SE/NO 2016, 112 min.

ne

6 17:00 Mikrob a Gasoil / Microbe et Gasoil, FR 2015, 103 min.
19:30 Vatikánskámuzea 3D / The Vatican Museums 3D, IT 2015, 65 min. DNY VÍRYpo

7 17:00 Návštěva / Vierailu, FI/DK/IR/NO/AT 2015, 84 min. FILMOVÝ KLUB

19:00 Ben Hur / Ben-Hur, US 1959, 212 min. FILMOVÝ KLUBút

8 14:30 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min. KINO SENIOR

17:00 Maggie má plán / Maggié s Plan, US 2015, 92 min.
19:00 Pouť / The Way, US/ES 2010, 123 min. DNY VÍRY

st

9 17:00 Děda / CZ 2016, 110 min.
19:30 Svatý Václav / ČSR 1929, 104min. – němý film s živou hudbou DNY VÍRYčt

10 17:00 Správní chlapi / The Nice Guys, US 2016, 115 min.
19:30 Oslněni sluncem / A Bigger Splash, IT/FR 2015, 120 min.pá

11 15:00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 2D/ CZ 2014, 73 min. MUZENÍ NOC

17:00 Příběh lesa / Les saisons, FR 2015, 97 min. MUZEJNÍ NOC

19:30 Leonardo da Vinci: Génius v Miláně / IT 2016, 90 min. MUZENÍ NOC

so

12 15:00 Zootropolis: Město zvířat / Zootopia, US 2016, 109 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Oslněni sluncem / A Bigger Splash, IT/FR 2015, 120 min.
19:30 Komuna / Kollektivet, DK 2016, 90 min.

ne

13 17:00 Paradise Trips / BG 2015, 90 min.
19:30 Carol / GB/US 2015, 118 min.po

14 17:00 Assassin / Nie yin niang, TW/CN/HK 2015, 105 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Realita / Réalité, FR/BG/US 2014, 87 min. FILMOVÝ KLUBút

15 14:30 Humr / The Lobster, IR/GB/GR/FR/NL 2015, 118 min. KINO SENIOR

17:00 Oslněni sluncem / A Bigger Splash, IT/FR 2015, 120 min.
19:30 Správní chlapi / The Nice Guys, US 2016, 115 min.

st

16 17:00 Kluk ve světě příšer / Bakemono no ko, JP 2015, 119 min.
19:30 The CoffeeMan / AU 2016, 85 min.čt

17 17:00 Orel Eddie / Eddie the Eagle, GB/US/DE 2016, 106 min.
19:30 Vzkaz v láhvi / Flaskepost fra P, DK/DE/SE/NO 2016, 112 min.pá

18 15:00 Hledá se Dory / Finding Dory, US 2016 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem / US 2016, 113 min., cz tit.
19:30 Komuna / Kollektivet, DK 2016, 90 min.

so

19 15:00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem / US 2016, 113 min., dabing HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Mikrob a Gasoil / Microbe et Gasoil, FR 2015, 103 min.
19:30 Oslněni sluncem / A Bigger Splash, IT/FR 2015, 120 min.

ne

20 17:00 Humr / The Lobster, IR/GB/GR/FR/NL 2015, 118 min.
19:30 Paradise Trips / BG 2015, 90 min.po

21 17:00 Kolonie / Colonia, DE/LU/FR 2015, 110 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 TajemstvíDivadlaSklepanebManuálnazáchranusvěta /CZ2016,100min. FILMOVÝ KLUBút

22 15:00 Maggie má plán / Maggié s Plan, US 2015, 92 min. KINO SENIOR

17:00 Komuna / Kollektivet, DK 2016, 90 min.
19:30 Oslněni sluncem / A Bigger Splash, IT/FR 2015, 120 min.

st

23 17:00 Realita / Réalité, FR/BG/US 2014, 87 min.
19:30 Den nezávislosti: Nový útok / Independence Day – Resurgence, US 2016čt

24 17:00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem / US 2016, 113 min., cz tit.
19:30 Den nezávislosti: Nový útok / Independence Day – Resurgence, US 2016pá

25 15:00 Pat a Mat ve filmu / CZ 2016, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Kniha džunglí / The Jungle Book, US 2016, 106 min., cz tit.
19:30 Vzkaz v láhvi / Flaskepost fra P, DK/DE/SE/NO 2016, 112 min.

so

26 15:00 Hledá se Dory / Finding Dory, US 2016 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Děda / CZ 2016, 110 min.
19:30 Správní chlapi / The Nice Guys, US 2016, 115 min.

ne

27 17:00 Komuna / Kollektivet, DK 2016, 90 min.
19:30 Tajemství Divadla Sklep anebManuál na záchranu světa / CZ 2016, 100 min.po

28 17:00 Anomalisa / US 2015, 90 min. FILMOVÝ KLUB

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

29 14:30 Děda / CZ 2016, 110 min. KINO SENIOR

17:00 Oslněni sluncem / A Bigger Splash, IT/FR 2015, 120 min.
19:30 Den nezávislosti: Nový útok / Independence Day – Resurgence, US 2016

st

30 17:00 Paradise Trips / BG 2015, 90 min.
19:30 Hra peněz / Money Monster, US 2016, 95 min.čt

1 Comają wspólnego Nowa Huta i Poruba – dr Jerzy Muryc STOLIK POLSKI

Co má společného Nowa Huta a Poruba – dr. Jiří Muryc
Prezentacja Firmy rodzinej Grycan – Prezentace rodinné firmy Grycan
Mezikulturní platforma – Platforma Interkulturalna

18:00
st

2 Dětská, žákovská a pedagogická osobnost školního roku 2015/2016
Slavnostní vyhlášení akce „Dětská, žákovská a pedagogická osobnost školního roku 2015/2016“, kterou pořádáměstský
obvodMoravskáOstrava a Přívoz. Oceněnobude 10dětí/žáků a 5 pedagogů zmateřských a základních škol, kteří obdrží
věcné dary, knihy či květiny. Součástí akce bude kulturní programamalé pohoštění.

13:00
čt

3 Dlouhé duše (Pavlína Princ, Kateřina Bartošová)
Dlouhé prsty/dlouhé duše/temné vrstvy/bez retuše– Fotografie jsou pořízeny velkoformátovýmměchovýmpřístrojem
Globica a nazvětšovány historickoumetodou zvanou kyanotypie, vynalezenou v roce 1842.

Fotografie (Petr Sikora) – Výstava fotografií

do
31.8.

4 Vycházka pod kloboukem
Komentovaná prohlídka Komenského sadů s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou. Sraz v 15.00 na Partyzánském náměstí.
/ 30 Kč

15:00
so

5 ODVAZ: Manželské etudy II. DIVADLO

Představní ostravského divadla improvizace / 150Kč19:00
ne

6 Šťastné dítě PŘEDNÁŠKA

Nevíte si rady s výchovou svého dítěte či vnoučete? Pláče často? Nebo příliš mlčí? Vzteká se? Či snad puberťák
vám přerůstá přes hlavu? Znáte rčení „miluji své dítě, i když občas líné, drzé a nevděčné“? Přednáška a diskuze
s terapeutkouMgr. Yvettou Ellerovou, specialistkou na výchovu dětí amládeže. / 60Kč

18:00
po

9 Ivo Petr – Peru, Bílé Kordilery CESTOPIS

Cestopis z peruánských And / 65Kč18:00
čt

11 Ostravskámuzejní noc
18.00 Grilovačka na zahrádce klubu
18.00 Bezejmenná literární skupina
20.00 Sylvie Bee – recitál ostravské šasnonierky
22.00 Mamameletatu – Šejskspír na divoko Slavné sonety s příchutí biče, chtíče, pokání
a kremžské hořčice. Česky, polsky, slovensky, anglicky, maďarsky a potichu s hudebním doprovodem.

so

12 Jistebnická 13. / Promenádní koncert v Komenského sadech KONCERT

Tradiční koncert v parku za radnicí. S podporou Městského obvoduMoravská Ostrava a Přívoz14:00
ne

13 Veselé paničky windsorské NÁRODNÍ V ATLANTIKU

Beseda s realizačním týmem činohry NDM při příležitosti premiéry komedie Veselé paničky windsorské omilostných
nástrahách z peraWilliama Shakespeara. Režie Peter Gábor.

19:00
po

14 S láskou Liptov VÝLET

Celodenní zájezd do kraje pod Vysokými Tatrami. Vodní dílo Liptovská Mara, Horní Pováží i unikátní vesnička
Vlkolínec jako cíl zájezdu v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách. Akce je určena seniorům.
S podporou Městského obvoduMoravská Ostrava a Přívoz. / 390Kč

6:00
út

15 Šárka Sladovníková – 5000km jižní Čínou CESTOPIS

Cestopis z nevšedního putovní ostravské germanistky po jižní Číně. / 60 Kč18:00
st

16 Klubový kvíz KVÍZ

Je třináctka vaše šťastné číslo a máte ještě v kapse dvě kačky navíc? Máte soutěživého ducha? Jste chytrý jak liška
nebo umíte neomylně tipovat? Stavte se na pivo nebo kafe a zúčastněte se se svým týmem vědomostního kvízu
o zajímavé ceny. Každý týmmůžemít maximálně čtyři členy. Čepujeme Radegast a nekouříme. / 15 Kč

19:00
čt

21 Tři sestry a jeden prsten DIVADLO

Dopoledne pro spolužáky a odpoledne pro rodiče a učitele hrají žáci 8. třídyWaldorfské ZŠ a MŠ Ostrava, Na Mlýnici
36. Rezervováno

10:45
15:45
út

22 Odvaz – Grilování DIVADLO

Improvizační divadlo / 150Kč19:00
st

25 ŘEKA 2016: Rozmarné slavnosti Ostravice
Druhý ročník souteže ve sjezdu netradičních plavidel!
Městské slavnosti s jarmarkem, kulinářskou uličkou, koncerty, divadlem, atrakcemi pro děti i dospělé. Vodácké
soutěže, přívozy přes řeku amnoho dalšího. Akci pořádáme na obou březích řeky Ostravice u Sýkorova mostu.
Pořádá Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava – klub Atlantik s podporou Městského obvoduMoravská
Ostrava a Přívoz, Městského obvodu Slezská Ostrava a s podporou Statutárního města Ostravy.

14:00
so

29 Klíč od království DIVADLO

Premiera představení ostravského spolku Zdividla. Předávání výročních cen Zdividla Ostrava. / 50 Kč18:00
st

Připravujeme 22.–26. 8. 2016 denně od 8.00 do 17.00 hod.
Vodácký příměstský tábor!
1.den vycházka na haldu Ema, výcvik na Ostravici a splutí od hradu do Koblova, pěšky zpět na start
2.den výcvik na řece Opavě, plavba z Háje ve Slezsku do Třebovic / 3.den Hlučínské jezero, objevení ztraceného
ostrovu a hry / 4.den splutí a výcvik na řece Ostravici a Odře do Bohumína /
5.den splutí Odry z Polanky do Petřkovic

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

2 Chantal Poullain
Hluboký hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná kapela v podání: Štěpáná Markoviče, Matěje Černého,
Ondřeje Kabrny. / 250 Kč

20:00
čt

8 Miriam Bayle JAZZ

Zpěvačka, pianistka, skladatelka Miriam Bayle vydává nové album “SONG”. Obsahuje autorské kompozice,
aranžersky se podepsala pod všechny skladby. Akustické nástroje propojuje v některých skladbách
s elektronickými zvuky. MIRIAM BAYLE je jazzová zpěvačka původem ze Slovenska. Má dar drsného,
tmavého altu a používá jej s maximálně procítěným, nekompromisně swingujícím stylem. Kritiky uznavaná
jazzová zpěvačka, nejenom díky svému talentu, ale hlavně kvůli vyšperkovanému scatu. / 150 Kč

19:00
st

9 MBand Dr. Sochora
Bigband, swing, jazz-beat. / 150 Kč19:00

čt

10 Stu Stringer & Friends a Bebechy
Křest CD Stu Stringera „Cowboy Dreamers“. Stu Stringer – kytara a zpěv, Luděk Lešnovský – kytara, kláve-
sy, harmonika a zpěv, Petr Zeman – baskytara, Pavel Noštínský – bicí, Petr Šimíček – foukací harmonika
a steel kytara, Radek Nogol – kytara a zpěv, Vítězslav Stuchlý – el. kytara, Zdeněk Šponar – saxofon, fouka-
cí harmonika a kazoo. / 120 Kč

19:00
pá

11 Ostravskámuzejní noc
19:00–20:00 Hopsalínová letní show
22:30–23:30 Legendy se vrací / 50 Kč

so

14 Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka. / 100 Kč19:00

út

15 Formace Jazz Q JAZZ

M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara, J. Hendrych – piáno, J. Laszota –baskytara, P. Litwora – bicí,
T. Tomoszek – zpěv / 150 Kč

19:00
st

17 Soutěž ve zpěvu frankofonní písně
Pořádá Alliance Française10:00

pá

22 Chris Bergston
Chris byl uveden v únoru 2015 do newyorské bluesové síně slávy jako „Mistr Blues“, doprovázel nebo sdílel
pódium s takovými veličinami, jako jsou BB King, Norah Jones…Další významná ocenění: nejlepší blueso-
vé album roku 2008 dle Mojo Magazine druhé nejlepší bluesové album roku 2011 a třetí nejlepší bluesové
album roku 2014. Koncert je pořádán za finanční podpory Statutárního města Ostravy. /180 Kč

19:00
st

23 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty. / 150 Kč20:00
čt

24 BandBand
Koncert ostravské kapely. / 120 Kč20:00

pá

25 Závěrečný koncert Pop Academy
Vstupné vybírá škola.17:00

so

27 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera, F. Sinatry, L. Armstronga
a dalších. Zpívají: Milan Michna, Zbyněk Terner. / 150 Kč

19:00
po

28 Ve víru rytmu 13
Koncertní vystoupení bubeníků a hostů, (nejen) ze třídy Jakuba Kupčíka. / 60 Kč18:00

út

29 Trio Balkan Strings
Kytarový mág Zoran Starcevič se svými syny (ověnčenými několika prvními cenami za skladbu a interpre-
taci) zahrají unikátní kytarový jazz s prvky world music, klasickou hudbu i světové hity. Unikátním prvkem
jejich vystoupení je například hra šesti rukama na jednu kytaru. / 180 Kč

19:00
st

30 Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio
Dana Vrchovská – zpěv, Vojtěch Eckert – piáno, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Petr Nohavica – bicí / 150Kč19:00

čt

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

ESTHER STOCKER 26. 5. – 15. 7. 2016
Rakouská umělkyně italského původu Esther Stocker studovala ve Vídni, Miláně a v Pasadeně v USA.
Její výtvarná produkce – obrazy, objekty, instalace, videa, fotografie i práce pro architekturu vychází
z geometrické abstrakce. Staví proti sobě geometrický řád založený na pravidelné struktuře a princip
nahodilosti spočívající v narušování této struktury. Tyto protiklady vytváří v jejích pracech zvláštní napětí.
Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

Připravujeme příměstské tábory pro děti:
Turnus 4.–8. července 2016
Hry, sport a třídenní pobyt na kozí farmě v Jablunkově ve stanech / cena 1 250 Kč
4. 7. Grafik – výtvarná technika
5. 7. Žokej – jízdy na koni, Dětský ranč Hlučín
6.–8. 7. Farmář – 3denní pobyt v Jablunkově na kozí farmě ve stanech
Turnus 11.–15. července 2016
Exkurze, výlety, sport / cena 900 Kč
11. 7. Olympionik – sportovní disciplíny
12. 7. Pekař – exkurze: Hukvaldská pekárna
13. 7. Přírodovědec – stezka v korunách stromů Beskydské nebe, Horečky
14. 7. Šperkař – výroba šperků
15. 7. Ostravak!!! – Komenského sady, vyhlídková věž
Denně od 8:00–16:00 hod (mimo pobyt v Jablunkově) / cena zahrnuje pojištění, oběd, pitný režim, vstupné, jízdné

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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