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Divadlo bez bariér jde za diváky 
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NEPROPÁSNĚTE
Ve dnech 3. až 6. října opět vstoupí 

do centra Ostravy podzimní festival 
Divadlo bez bariér, který je zaměřen na 
„divadelní tvorbu překračující hranice 
mezi námi i v nás“. Domovskou půdou 
festivalu je městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz, který také projekt fi-
nančně podporuje. „Divadlo bez bariér 
přináší tolik zajímavých podnětů, že by 
si je neměl nechat ujít nikdo, koho za-
jímá vše kolem pověstných prken, jež 
znamenají svět. Velkým bonusem toho-
to festivalu je i to, že nečeká, až se diváci 
vypraví za ním, ale vydává se za nimi 
sám, vstupuje do škol, nemocnic i mno-
ha jiných míst. Prostě dostává svému 

jménu, je bez bariér,“ zve na výjimeč-
nou akci starostka Petra Bernfeldová. 

Právě v centru města se uskuteční 
hned několik bodů doprovodného pro-
gramu festivalu. „Pacientům dětského 
oddělení Městské nemocnice Ostrava 
zahrají studentky Divadelní fakulty 
brněnské JAMU své Knižní pohádky,  
v Základní škole a mateřské škole Os-
trčilova předvede Martin Hak v před-
stavení Vypravěč novou divadelní dis-
ciplínu storytelling,“ upřesňuje Lucie 
Mičková z Divadla loutek Ostrava. 
„Žáci Matičního gymnázia se mohou 
těšit na netradiční hodinu vedenou 
známým hercem Oldřichem Navráti-

lem a v Knihovně města Ostravy se ve 
spolupráci s organizací Čtení pomáhá 
uskuteční dílna o knihách připravená 
spolkem THeatr ludem.“

Festival, jehož středobodem je Diva-
dlo loutek Ostrava, přinese dopolední 
pohádky pro děti i večerní činoher-
ní, loutková a pohybová představení 
pro dospělé, dále také besedy, výstavu 
a doprovodný program ve školách, 
knihovně, nemocnicích a speciálních 
zařízeních. Kromě toho si diváci v le-
tošním bienále rovněž připomenou tři 
významná jubilea: 700. výročí narození 
Karla IV. oslaví dílnou Putování za Kar-
lem IV., ke 400. výročí úmrtí Williama 

Shakespeara bude v amfiteátru Divadla 
loutek Ostrava uvedeno představení Sen 
z moci svatojánské a den nedožitých  
80. narozenin Václava Havla uctí insce-
nace jeho hry Zahradní slavnost. A jako 
příjemný bonus nabídne Divadlo bez 
bariér divákům více než dvacet předsta-
vení přivezených převážně z mimoost-
ravských divadelních scén. „Hned  
v prvním festivalovém večeru zahraje 
Divadlo v Řeznické strhující předsta-
vení dvou herců – Stanislava Zindulky 
a jeho syna Jakuba – nazvané Vražedný 
pátek. Ve druhém festivalovém dni od-
poví improvizující Marek Bečka z Bu-
chet a loutek na všechny otázky diváků  
v komorním představení Cokoli jste 
chtěli vědět a styděli jste se zeptat,“ 
upřesňuje Lucie Mičková. „Úterní fes-
tivalový večer bude sondou do žen-
ského světa v pohybovém představení 
Ženy divadla STK Theatre Concept  
a v BlaŽence z Divadla Kampa. Středeč-
ní večer bude věnován závislostem – ve 
foyer Divadla loutek Ostrava se usku-
teční vernisáž výstavy fotografií Ro-
mana Poláška s názvem Klienti, která 
je koláží příběhů lidí závislých na dro-
gách. Navazuje na ni beseda s Jarosla-
vem Duškem na téma My a závislosti.  
V posledním festivalovém večeru mo-
hou diváci vidět tři herečky Moravské-
ho divadla Olomouc v jímavě komedi-
álním představení Královny a v před-
stavení pražského divadla MeetFactory 
napínavou roadmovie Tsunami blues  
s Terezou Dočkalovou a Evou Salzma-
novou v hlavních rolích.“

Vstupenky si zájemci mohou zakoupit 
v  pokladně Divadla loutek Ostrava, na 
webu www.dlo-ostrava.cz nebo v  dal-
ších prodejních místech – například  
v Ostravském informačním servisu.  -gl-Divadlo Minor – Válka profesora Klamma.

Příznivci vážné hudby se v říjnu mo-
hou těšit hned na tři projekty, které se 
odehrají v  rámci podzimní části kon-
certního cyklu Čtvero ročních obdo-

Čtvero ročních 
období

bí. Úvodní koncert se koná ve středu  
5. října od 18 hodin v ostravském kos-
tele sv. Václava, kde polský soubor {oh!} 
Orkiestra Historyczna představí barok-
ní operu Arminio. Dílo, které zazní ve 
své varšavské verzi z roku 1761, pojed-
nává o bitvě v Teutoburském lese, v níž 
germánští válečníci vyhladili tři špatně 
vedené římské legie. Cyklus Čtvero 
ročních období dále pokračuje v neděli  
23. října v kostele sv. Josefa v Horní Su-
ché, kde v 15 hodin vystoupí Stadlerovo 
klarinetové kvarteto spolu s vynikajícím 
basistou Martinem Gurbaľem, sólistou 
Národního divadla moravskoslezského 
a vyhledávaným hudebníkem domá-
cích i zahraničních pódií. Podzimní 
část cyklu pořad Vivat Carolus Quartus 
(Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu 
IV.). Představení se koná ve třech ter-
mínech vždy od 18 hodin, a to 23. října 
ve Frýdku-Místku v  kostele sv. Jošta,  
24. října v  Rychvaldu v  Husově sboru  
a 25. října v Ostravě-Zábřehu v kostele 
sv. Ducha.                               www.shf.cz

Vycházky 
Pod kloboukem 

Městský obvod prostřednictvím Cen-
tra kultury a vzdělávání nabízí v rámci 
oživení centra komentované vycházky 
s průvodkyní Lenkou Kocierzovou. Při 
té říjnové si účastníci budou moci de-
tailně prohlédnout zajímavosti Ústřed-
ního hřbitova Slezská Ostrava a dozví 
se spoustu informací o významných 
ostravských osobnostech, které zde na-
lezly místo svého posledního odpočin-
ku. Sraz je v sobotu 8. října v 15 hodin 
u kostela sv. Josefa ve Slezské Ostravě. 
Cena 50 Kč. Více na www.ckv-ostrava.
cz nebo tel. č.: 599 527 110.

Vánoce plné  
korun 

Ostravské muzeum připravuje na zá-
věr roku jedinečný počin, který svým 
rozsahem a významem překročí hra-
nice Ostravy a zřejmě i republiky. Ve 
výstavních prostorách zde bude od 
poloviny prosince až do konce února 
představena unikátní sbírka králov-
ských korun a panovnických klenotů, 
která je součástí jednoho z největších 
klenotnických domů v Německu – 
Juwelier Abeler ve Wuppertalu. Ta není 
veřejnosti běžně přístupná. Jde prav-

děpodobně o první celistvou prezen-
taci nádherné klenotnické práce rodu 
Abelerů v podobě věrných kopií, mezi 
nimiž naleznete například korunu Sva-
té říše římské, Svatováclavskou korunu, 
rakouskou císařskou korunu Rudolfa 
II., Svatoštěpánskou korunu Uherského 
království a jiné. K vidění však budou 
nejen korunovační klenoty současných 
i zaniklých evropských panovnických 
rodů, ale například také exotické koru-
ny z Asie a Afriky. Výstavu, jež připo-
mene také uzavírající se rok Karla IV., 
budou provázet přednášky o historii pa-
novnických rodů i workshopy pro děti. 
Ty si budou moci vyrobit a ozdobit svou 
vlastní korunu.     www.ostrmuz.cz 

Aréna  
přichází s dalším 

Ibsenem
Před dvěma lety se na repertoáru Ko-

morní scény Aréna poprvé za dobu její 
existence objevila hra Henrika Ibsena. 
Jako premiérový titul tohoto klasika 
moderního dramatu byly tehdy vybrá-
ny Přízraky. Nyní se nejlepší divadlo 
v  České republice k  severskému auto-
rovi vrací podruhé. Tentokrát volba 
padla na Divokou kachnu, drama, které 
mnozí považují za Ibsenův nejlepší text. 

Sám Ibsen prohlásil, že nedává odpově-
di, nýbrž pouze klade otázky. A o tomto 
textu to platí dvojnásob. 

Divokou kachnu připravil režisér Da-
vid Šiktanc, který se v Aréně představil 
poprvé v předminulé sezoně, kdy zde 
nazkoušel Brechtova Baala. Jistě bude  
i tentokrát zajímavé vidět, jak představi-
tel mladé režisérské generace nahlédne 
jeden ze skvostů moderního drama-
tu. Pod jeho vedením se můžete těšit 
na M. Čapku, V. Georgieva, J. Kalužu,  
T. Cisovskou, Z. Truplovou, A. Sasí-
novou-Polarczyk, P. Panzenbergera, 
Š. Krupu a hostujícího K. Zerdaloglu. 
Premiéra je v  sobotu 22. října v  18.30 
hodin.                                                   -at-

www.divadloarena.cz 

Dny maďarské 
kultury

úspěšných zářijových dnech maďarské 
kuchyně, které si doslova vychutnali 
milovníci pikantních jídel, se uskuteční 
2. října v kostele sv. Václava mše svatá 
v  maďarském jazyce. Mši slouží Balga 
Zoltán od 11 hodin. V úterý 25. října od 
15 hodin si zájemci mohou v  Maďar-
ském klubu v ulici 28. října 15 v Ostravě 
vyslechnout historickou přednášku na 
téma 60. výročí revoluce v  Maďarsku. 
Zcela největší akcí Dnů maďarské kul-
tury bude galavečer spojený s tradičním 
Kateřinským bálem, který je napláno-
ván na sobotu 19. listopadu od 16 hodin 
v  K-Triu v  Ostravě-Hrabůvce. Po celý 
večer budou znít populární a operetní 
písně z úst známých maďarských uměl-
ců a k tanci bude hrát maďarská skupi-
na Partner. Celý projekt uzavře oslava 
adventu a Vánoc v  maďarském klubu 
v úterý 6. prosince. 

www.madari-ostrava.cz

Svaz Maďarů žijících v  českých ze-
mích OJ Ostrava pořádá tradiční Dny 
maďarské kultury v  Ostravě, které 
potrvají až do 15. prosince 2016. Po 

Nebylo tomu ale tak vždy a při prvních 
uvedeních se Divoká kachna setkávala 
s  nepochopením diváků, kteří nero-
zuměli směšnosti hrdinů hry a marně 
v nich hledali životní vzory. Tématem 
hry je protiklad pravdy a lži, jejich uži-
tečnosti a škodlivosti. Je potřeba vždy 
usilovat o pravdu a také ji sdělovat  
i v případě, že jde o pravdu nepříjem-
nou, která dokáže zničit lidské štěstí?  
A lze si své štěstí vystavět na lži a se-
beklamu? V kontextu celé Ibsenovy 
tvorby je tato hra přelomová, neboť re-
lativizuje protiklad životní lži a pravdy 
a nastoluje otázku, zda je nutné za kaž-
dou cenu nepříjemné pravdy odhalovat. 



V pořadí už čtrnáctý ročník Mezinárodního festivalu out-
doorových filmů bude slavnostně zahájen za účasti mnoha 
významných hostů 7. října v 18 hodin Domě kultury města 
Ostravy. Ten bude festival hostit až do 19. října, kdy se přesu-
ne do Planetária Ostrava. Další ostravskou zastávkou MFOF 
bude ve dnech 2. až 4. listopadu kino Retrostar v Polance  
a nově se lidé mohou těšit na akce i v Michálkovicích, a to od 
3. do 5. listopadu. 

Už před oficiálním zahájením festivalu byla v Domě knihy 
Knihcentrum otevřena výstava Pavla Ševčíka s názvem Nej-
vzdálenější kampus České republiky, jejíž vernisáž se bude 
konat v pondělí 3. října od 17 hodin. Ve vestibulu Domu kul-
tury bude pro návštěvníky od 5. října otevřena i výstava Ka-
mila Übelauera – Lofoty – Norsko. Její vernisáž se uskuteční 
7. října v 17 hodin. A diváci se mohou těšit i na sérii besed, 
kterou zahájí 4. října v 18 hodin Leopold Sulovský vyprávě-
ním o expedici Grónsko 2014. 

Ostravský dům kultury uvede jako jediné místo v České 
republice i na Slovensku všechny letošní festivalové filmy. Di-
váci se tak mohou těšit na devadesát osm snímků z dvaceti 
jedna zemí světa. Ke každému soutěžnímu filmu je k dispozici 
na www.mfof.cz krátký popis, fotky a u řady z nich i trailer. 
Zajímavý bude například film Pavola Barabáše o kmenu Suri, 
nebo ruský velkofilm o paralympijských hrách v Soči Spirit 
in Motion. Vynikající, svým námětem unikátní a zároveň 
přesahující žánr outdoorových filmů je i snímek K2 and the 
invisible footmen poukazující na nesnadnou situaci domoro-
dých nosičů. Za kategorii vodních sportovních filmů zmiňme 
One for the river – The Vjosa Story. Příběh jedné z posledních 
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VÝSTAVA

KONCERT DŮM KULTURY PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY

DIVADLO

V Ostravě se představí devadesát osm filmů 

2	 Kdo	hledá,	najde	 Červen	2016

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

1.–2. 10. v 17 a 19.30 hod. Zloději zelených koní
3. 10. v 15 hod. Než jsem tě poznala
3.–5. 10. v 17 a 19.30 hod. Než jsem tě poznala
6. 10. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Bůh 
ti žehnej, Ozzy Osbourne 
7. 10. v 17.30 hod. Svatý Petr a papežské baziliky Říma, 
nejznámější galerie, muzea a města, dokumentární 
cyklus 
8.-16. 10. Mezinárodní festival outdoorových filmů
13. 10. v 19 hod.  Leonardo, výstava v Národní galerii  
v Londýně
17. 10. v 15 hod. Prach
17. – 19. 10. v 17 a 19.30 hod. Prach
20. 10. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Alice Cooper
21. 10. v 17.30 hod. Bosch: Zahrada pozemských 
rozkoší, nejznámější galerie, muzea a města, 
dokumentární cyklus 
21. – 23. 10. v 17 a 19.30 hod. Instalatér z Tuchlovic,  
21. 10. pouze v 19.30 hod.
24. 10. ve 14.30 hod. pro seniory Komorná
24. – 26. 10. v 17 a 19.30 hod. Komorná
27. 10. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Vzpomeň si
28. – 30. 10. v 17 a 19.30 hod. Bezva ženská na krku
31. 10. v 15 hod. Hra peněz
31. 10. – 2. 11. v 17 a 19.30 hod. Hra peněz

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 
1. 10. v 10 hod. Michal je kvítko!
1. 10. v 19 hod. Jiří Stivín: Dividlo
5. 10. v 19 hod. Patrik Hartl: Vysavač Ozvěny
8. 10. v 17.45 hod. R. Wagner: Tristan a Isolda, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku     
9. 10. v 19 hod. Lenka Dusilová
13. 10. v 19 hod. Fanské hory – Tádžikistán
14. 10. v 19 hod. Richard Müller
15. 10. v 19 hod. Josef Náhlovský & Josef Mladý – Ein 
klesl bžundes
16. 10. v 10 hod. Princezna Konvalinka a královské 
hádanky
16. 10. v 16.45 hod. Zlatý věk, přímý přenos baletního 
představení z Bolšoj Baletu Moskva        
17. 10. v 19 hod. Miro Gavran: Vše o mužích
21. 10. v 19 hod. Francis Veber: Chlap na zabití
22. 10. v 18.45 hod. Wolfgang Amadeus Mozart: Don 
Giovanni, přímý přenos z Metropolitní opery v New  
Yorku     
23. 10. v 19 hod. Michael Mc Keever: Hvězdné  
manýry
24. 10. v 19 hod. Tomáš Linka & Přímá Linka
28. 10. v 19 hod. Zuzana Bubílková
30. 10. v 19 hod. Se Sobotou za Šimkem
30. a 31. 10. v 19 hod. Tomáš Klus

VÝSTAVY
do 8. 1. 2017 výstava V novém světě – Podmínky 
modernity 1917–1927

KULTURNÍ PROGRAMY
4., 15. a 18. 10. v 17 hod. komentovaná prohlídka 
výstavy V novém světě – Podmínky modernity  
1917–1927, Dům umění
11. 10. v 16.30 hod. Ženy Karla IV., přednáška Marka 
Zágory, Dům umění
12. 10. v 19 hod. Beam Spiltter: Audrey Chen & Henrik 
Munkeby Nørstebø, koncert, Dům umění
20. 10. v 19 hod. X. ročník mezinárodního literárního 
festivalu ProtimluvFest – Vzpomínky na střední 
Evropu, Dům umění
26. 10. v 19 hod. SiS Mic, koncert, Dům umění
do 8. ledna 2017 Nebojím se dějepisu ani umění, 
vzdělávací program pro školy a veřejnost k výstavě přiblíží 
české umění let 1917–1927, nutná je rezervace předem.

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz

5. 10. – 27. 11. Osudový okamžik – 130 let od pádu 
řetězového mostu přes Ostravici, výstava
5. 10. – 20. 11. Proměny Ostravy, výstava ostravských 
fotografií z počátku 20. století z fotoarchivu Ostravského 
muzea doplněná současnými snímky Viery Gřondělové
Program pro seniory:
6. 10. v 10 a 15 hod. Ostravské muzeum: komentovaná 
prohlídka výstavy Osudový okamžik – 130 let od pádu 
řetězového mostu přes Ostravici, provází Roman Bertha, 
vstupné 30 Kč 
Archiv města Ostravy: Ostravská náměstí – Evženovo 
náměstí v Přívoze, provází Jaroslava Novotná, včetně 
procházky
20. 10. v 10 a 15 hod. Ostravské muzeum: Proměny 
Ostravy, přednáška Kateřiny Barcuchové s fotografickou 
prezentací o proměnách ulic a architektury Moravské 
Ostravy v průběhu století, vstupné 30 Kč
Archiv města Ostravy: Ostravská náměstí – Hlavní 
neboli Ringplatz, provází Jozef Šerka

GALERIE BESEDA 
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
do 6. 1. 2017 výstava obrazů  Dušana Mravce, mladého 
nadějného absolventa ateliéru Zdeňka Berana na pražské 
Akademii výtvarných umění

Výstavy v DKMO 
5.–30. 10. Kamil Übelauer: Lofoty, vestibul, vernisáž 
výstavy 7. 10. v 17 hodin, doprovodný program v rámci 
XIV. mezinárodního festivalu outdoorových filmů
1.–30. 10. Josef Edvard Gregor: Polévka pro oči,  
galerie Gaudeamus, velkoformátové fotografie  
a fotografiky

2	 Kdo	hledá,	najde	 Červen	2016

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

přírodních řek v Evropě. Pestrou festivalovou paletu doplňují 
krátké artové snímky Chaos Theory a Darklight. 

Foto: archiv MFOF

V novém světě – 
Podmínky modernity 1917–1927

Šest mimořádných koncertů JFO

Ostrava Mozartovi rozumí

Až do začátku ledna 
je ve všech prostorách 
Galerie výtvarného 
umění v  Ostravě k  vi-
dění ojedinělá výstava 
s  názvem V novém 
světě – Podmínky mo-
dernity 1917–1927. 
Výstava, kterou pořá-

dá Galerie výtvarného umění v Ostravě 
ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 
se zabývá komplexním vývojem umění  
v letech 1917–1927, které, i když bylo 
mimořádně plodné na množství kul-
turních událostí, uměleckých seskupení, 
směrů, politických a společenských zvra-
tů, dosud unikalo soustavnějšímu umě-
lecko-historickému zpracování. V  Do- 
mě umění se představí více než šedesát 
autorů, kteří budou zastoupeni více než 
250 díly. Jedinečnost, vysoká umělecká  
i odborná úroveň výstavy spočívá v tom, 
že zde nejsou prezentováni pouze před-

stavitelé „mainstreamu“, jako byli Josef 
Čapek, František Drtikol, Karel Dvořák, 
ale prostor dostali rovněž představitelé 
regionálního umění, např. Ferdiš Duša, 
Břetislav Bartoš, Alois Zapletal či autoři, 
kteří byli dosud spíše opomíjeni a mezi 
něž patří také Georg Kars. Nebo také 
autoři v období socialismu zcela vylou-
čeni z uměleckého světa jako němečtí 
autoři, např. Richard Schroetter a Julius 
Pfeiffer. Jednoznačným přínosem výsta-
vy je propojení umělecké různorodosti 
autorské i formální, kdy je prezentová-
na architektura, sochařství, malířství, 
fotografie a umělecká média obecně. 
Autorský kaleidoskop prochází napříč 
společenskými i výtvarnými proudy, do-
týká se filozofie a problému modernity, 
která zasáhla umělecký svět a „novou“ 
společnost jako takovou a tvůrčími vý-
chodisky z toho plynoucími. Hlavním 
kurátorem výstavy je Karel Srp.       -km-

www.gvuo.cz

Janáčkova filharmonie Ostrava při-
pravila v  letošní sezoně šest mimo-
řádných koncertů. První se uskuteční  
20. října od 19 hodin v  Domě kultury 
města Ostravy a nabídne mimo jiné 
Světovou premiéru soudobého skla-
datale Marka McEncroa. Koncert je 
součástí projektu Shakespeare Ostrava 
2016. A jelikož Mozart znamenal pro 
hudbu to, co Shakespeare pro literaturu, 
není povolanějšího skladatele k oslavě 
tohoto literáta. Po mimořádném úspě-
chu se vrací i komentovaný výchovný 
koncert nejen pro dospělé Láska na 
první poslech II, a to 10. listopadu. 
Koncert je určen těm, kteří zatím jen 
nesměle přešlapují před branami „kla-

siky“ s touhou vstoupit, ale prozatím si 
netroufají na poslech celovečerních děl. 
Stálicemi v programu sezony JFO jsou 
Vánoční (19. 12. 2016) a Novoroční  
(13. 1. 2017) koncerty. A tradicí se stal 
i zahajovací koncert Pěveckého sdruže-
ní moravských učitelů, který 22. ledna 
zahájí i sezonu 2017. Na posledním ze 
šesti významných koncertů se 15. červ-
na 2017 již počtvrté představí mladí in-
terpreti.  

Vstupenky pořídíte v Janáček pointu 
(vstupní prostor DKMO vlevo), online 
na www.jfo.cz nebo v  pobočkách Ost-
ravského informačního servisu. 

-jk- 
www.jfo.cz

Ve dnech 6. a 8. října v 18.30 hodin 
se v Divadle Antonína Dvořáka usku-
teční premiéry Mozartovy opery La 
clemenza di Tito (Velkorysost Titova), 
repríza je pak ve stejném čase a místě 
plánována na 13. října. Poprvé v Ostra-
vě se představí dílo, jímž se Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756–1791) navrátil 
ke stylu svých počátků. Národní diva-
dlo moravskoslezské (NDM), které už 
v letech 2003 až 2009 uvedlo Mozarto-
vu Figarovu svatbu, Dona Giovanniho, 
Kouzelnou flétnu a Così fan tutte, se 
rozhodlo představit i jeho předposlední 
operu La clemenza di Tito.

Pro režijní tandem SKUTR, který  
s NDM spolupracoval už v roce 2014 na 
inscenaci Janáčkovy opery Výlety páně 
Broučkovy, je dílo semknuto v principu 
určitého vnitřního světa lidí, absurdit 
chování překračujících tenkou hranici 
mezi kalkulem a vášní. Několik žen ne-

soucích mužská jména, muži chovající 
se jako ženy, ctnost, bipolarita a maje-
stát, to je Titus.                    www.ndm.cz

Vizuál: Marek Pražák         

Úvodní z cyklu komorních koncertů Janáčkovy filharmonie obstará v pondělí 24. října 
od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy Smetanovo trio.              Foto: archiv JFO



3 NENUĎTE SE 

V CENTRU POZORNOSTI

KNIHCENTRUM.CZ KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

VĚDECKÁ KNIHOVNA

JANÁČKOVA FILHARMONIE

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA

NOVÁ AKROPOLIS

XVI. sezona komorních koncertů začíná 

Slovutný mistr Bernardo Leone

Od zřícení řetězového mostu uplynulo 130 let

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

3. 10. v 17 hod. Pavel Ševčík: Antarktida – nejvzdálenější 
kampus české republiky, doprovodný program Meziná-
rodního festivalu outdoorových filmů 
4. 10. v 18 hod. Leopold Sulovský: Grónsko, doprovodný 
program MFOF
5. 10. v  15 hod. Václav Klaus ml.: Pondělní komentáře 
aneb Pravda psaná s láskou, beseda  
6. 10. v 18 hod. Jiří Kráčalík: 2700 kilometrů Thajskem, 
doprovodný program MFOF 
7. 10. v 16 hod. Tomáš Šebek: Mise Afghánistán, beseda. 
8. 10. v 15 hod. tvoření s edicí TOPP 
10. 10. v 16 hod. Marta Davouze: Loď v Bretani, beseda 
11. 10. v 16 hod. Iva Lecká: Deník šílené matky aneb Žen-
ská vydrží jako kůň, beseda 
11. 10. v 18 hod. beseda s průvodcem o New Yorku
13. 10. Velký knižní čtvrtek, patnáct nových knih toho 
nejlepšího čtení pro letošní podzim 
18. 10. v 16 hod. Tomáš Kosačík, Lucie Strachotová: Bři-
cháč Tom a Lucie – Tajemství naší kuchyně, beseda. 
18. 10. v 18 hod. beseda s průvodcem o Londýně, rady 
na cestu 
19. 10. v 16 hod. Vlastimil Vondruška: Breviář pozitivní 
anarchie, beseda 
20. 10. v 16 hod. Barbora Šťastná: Jak jsem sebrala od-
vahu, beseda 
21. 10. v 17 hod. Stanislav Gálik: Jak jsem stopoval leta-
dlo, beseda 
22. 10. v  16 hod. Lucie Ehrenbergerová, Nicole Ehren-
bergerová: A Cup of Style – Motivační diář 2017, beseda
25. 10. v  16 hod. Věra Nosková: Nechte psa doma –  
S batohem po královském Thajsku a rudém Vietnamu, 
přednáška 
26. 10. v 16 hod. Jan Evják: Svět skončil, tak jsem jel – Na 
kole Střední Amerikou, beseda 
31. 10. v 16 hod. Robert Vano: Memories, beseda

Nádražní 30, 702 00 Ostrava 
tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfiducia.com 

5. 10. v 17 hod. slavnostní odhalení Lavičky Ferdinanda 
Vaňka u příležitosti oslavy nedožitých osmdesátin Václava 
Havla, českého dramatika a prezidenta, sraz v 17 hod. před 
heřmanickou věznicí
7. 10. v 17 hod. Poetický atentát ve Všehrdově sadu, sraz 
v 17 hod. u secesní vodárenské věže na Slezské Ostravě, po 
skončení se bude konat piknik. Akci pořádá klub Fiducia ve 
spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.
13. 10. v 18 hod. Vladimíra Židková: Les, vernisáž výstavy 
ve Fotografické galerii Fiducia, výstava potrvá do 4. 11. 
13. 10. v  18.30 hod. Čtenářský klub, tentokrát věnova-
ný knize Osamělost prvočísel talského spisovatele Paola  
Giordana 
17. 10.  v 18 hod. Václav Girsa, vernisáž výstavy v galerii 
Dole, kurátorem je Martin Dostál, výstava potrvá do  25. 11. 
19.–20. 10. od 17 hod. ProtimluvFest ve Fiducii, tématem  
jsou mýty a tvorba
Program ProtimluvFestu ve Fiducii:
19. 10. v 17 hod. Petr Borkovec, 19 hod. Mýty a tvorba: 
Jáchym Topol, Leszek Engelking, 21 hod. Život v ghettu: 
Víťo Staviarský, uvádí Oskar Mainx
20. 10. v 17 hod. Milostná haiku, Slovinsko: Primož Re-
par, uvádí překladatel Aleš Kozár
23. 10. v 10 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče
25. 10. v 18 hod. Tábor Hanke, moderovaná diskuse, hos-
tem bude mimo jiné i Jiří Padevět

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel.: 596 118 881-2

Týden knihoven 
3.–10. 10.  Čtenářský kvíz o ceny Divadla Járy Cimrmana
4. 10. od 16 hod. Den pro veřejnost, exkurze, deskové hry, 
hlavolamy 
5. 10. od 16 hod. Křest audioknihy Dům číslo 6 autorky 
Nely Rywikové za účasti zástupců ostravských organizací 
pro zrakově postižené, představení novinky Děti hněvu
6. 10. – 9. 11. Divadlo Járy Cimrmana a jeho herci, knižní 
výstava ve vestibulu knihovny
do 23. 10. VIDÍM – NEVIDÍM, prodloužení výstavy 
25. 10. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne s desko-
vými hrami v oddělení speciálních fondů 
26. 10. v 16.30 hod. Přebohaté hodinky vévody z Berry, 
přednáška Marka Zágory o pestrosti života ve středověku

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

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
do 31. 10. Obrázky trochu jinak, výstava výtvarných prací 
klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním posti-
žením Ostrava
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 
13. 10. od 14.30 do 16 hod. Tělo v  pohybu, soutěžíme 
v tanci na taneční podložce
18. 10. od 14 hod. Vyberte si pohádku, inscenace Martina 
Haka, živé vyprávění 
20. 10. od 14 do 15.30 hod. Superhrdinové a záporáci, 
workshop o realitě a fikci propojený s postavami superhr-
dinů a záporných postav z knih a časopisů, za finanční pod-
pory ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
27. 10. od 13 do 15.30 hod. Se světýlky za dušičkami, po-
víme si o Dušičkách a Halloweenu, vydlabeme si dýni a vy-
robíme kouzelné svícínky
Týden knihoven
6. 10. od 14 do 15 hod. Kdo je Shakespeare?, čtení s Blan-
kou Chrostkovou
6. 10. od 16 do 17 hod. Turecko, ráj stopařů, beseda s Lu-
kášem Vintrem 
6.–7. 10. Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc, kvíz 
o Wiliamu Shakespearovi
22. 9. Mobilita, chytře v pohybu, ve městě, na ulici,  
i v  knihovně, zábavné odpoledne s dopravními kvízy  
a soutěžemi v rámci Evropského týdne mobility
29. 9. od 13.30 do 16 hod. Podzimní zvířátka, tvůrčí dílna, 
kde si vyrobíme zvířátka z papírových tácků a ruliček

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

2. 10. v 16 hod. Velká říjnová metelice, hudebně zábavné 
odpoledne pro rodiče s dětmi, DKMO 
6. a 7. 10. v 19 hod. S Gáborem Boldoczkim, DKMO 
13. 10. v 19 hod. Olympic Plugged  aneb Olympic s JFO, 
Gong
20. 10. v 19 hod. Světová premiéra, DKMO  
24. 10. v 19 hod. Smetanovo trio, DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek  
a slevách získáte na tel. č.: 597 489 466 nebo na  
e-mailech: abonma@jfo.cz, janacekpoint@jfo.cz.

Pohled na zřícený řetězový most, 1886,  
Anton Brand.          Foto: archiv Ostravského muzea

Je ráno 15. září 1886. Přes řetězový 
most spojující Moravskou Ostravu s 
tehdejší Polskou Ostravou právě pře-
chází zhruba pětina mužů 200členné 

jízdní jednotky směřující do Haliče. V 
té době je na mostě živo, mnoho lidí je 
na cestě na trh konaný na území Morav-
ské Ostravy, jiní jdou stejným směrem 

jako vojáci. Vtom rázný a hlav-
ně prvotřídně srovnaný a jed-
notný vojenský krok rozhou-
pe most natolik, že se na jeho 
moravské straně urvou řetězy. 
Vozovka se naklání a do Ostra-
vice padají první zoufalci. Aby 
toho nebylo dost, za chvíli se 
na ně ze zhruba sedmimetro-
vé výšky zřítí rozlomený most. 
Katastrofa okamžitě přitáhne 
pozornost stovek přihlížejí-
cích, kteří sledují záchranné 
práce. Na místo přibíhají i fo-
tografové a pořizují snímky, již 
se později zapíšou do historie 

Moravské Ostravy. Obchodník Stein 
v té době zřejmě ještě netuší, že tragé-
die ho připravila o dvě dcery a také o 
služku, jež je doprovázela. Ve spisech 
později vedeného soudního řízení je 
uvedeno, že kromě těchto tří osob při-
šly v souvislosti se zřícením řetězového 
mostu o život další dvě: 18letý mladík, 
jenž – můžeme-li věřit místnímu do-
bovému tisku – měl přijít do Ostravy 
za prací teprve den předtím z Haliče,  
a místní nádenice. Z hulánů, kteří přechá- 
zeli most, nezahynul nikdo. Těžce  
i lehce zraněných osob však byly desít-
ky. 

Chcete-li se o této tragické události 
dozvědět něco víc, navštivte ve dnech 
5. října až 27. listopadu v Ostravském 
muzeu výstavu, jež je tomuto tématu 
věnována.                                              -gl-

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

10. 10. ve 20 hod. úvodní přednáška kurz filozofie  
a psychologie Východu a Západu –
Filozofie pro život, začátek kurzu 17. října ve 20 hod., 
13 přednášek, informace na ostrava@akropolis.cz nebo 
telefonicky na čísle 777 284 214
18. 10. v 19 hod. Samuraj, cesta bojovníka, přednáška  
s videoprojekcí

Cyklus komorních koncertů v  Čes-
kém rozhlase Ostrava vchází nyní do 
své XVI. sezony. Ta je věnována 25. vý-
ročí vzniku Ostravské univerzity, kde 
již léta mohou zájemci studovat na sa-
mostatné fakultě umění. Z mnoha ab-
solventů hudebního oboru jsou dnes 
již renomovaní umělci vystupující na 
našich i světových pódiích a někteří 
dokonce sami vyučují hudbu dál. Na 
komorních koncertech se představí 
jen někteří z  celé škály hudebníků – 
absolventů Ostravské univerzity –, aby 
nám různými nástroji, interpretacemi 
a styly zpříjemnili vždy jeden podve-
čer v měsíci.

Ve středu 26. října se prostřednic-
tvím koncertu představí katedra klá-
vesových nástrojů, a to v komorních 
skladbách světově proslulého hudeb-
ního skladatele Bohuslava Martinů. 
Z  důvodu rekonstrukce rozhlasového 
studia se koncert uskuteční v koncert-
ním sále fakulty umění na Sokolské 
třídě a posluchači tak budou moci 
vstoupit přímo na akademickou půdu, 
kde to před čtvrt stoletím vše začalo. 
O měsíc později, ve středu 23. listo-
padu, zazní na koncertě královský 
nástroj, který rozezní harfistka Jana 
Boušková, jediná česká laureátka nej-
prestižnějších harfových soutěží světa, 
žádaná sólistka světových pódií, která 
je tváří předního světového výrobce 

harf Lyon & Healy, sóloharfistka Čes-
ké filharmonie, profesorka Královské  
akademie v Bruselu i porotkyně pres-
tižních harfových soutěží. A samo-
zřejmě absolventka Fakulty umění 
Ostravské univerzity. Kolegou jí bude 
za klavírem Lukáš Klánský. A program 
bude velkolepý – Boieldieu, Chopin, 
Liszt, Falla či Alvars. Koncert se usku-
teční v  sále slezskoostravské radnice. 
Ve středu 14. prosince zazní v Národ-
ním divadle moravskoslezském pro-
střednictvím komponovaného večera 
hudby a slova Johann Sebastian Bach 
trochu jinak. Čechošvýcarská sopra-
nistka evropského formátu Martina 
Janková (absolventka OU) je žáda-
nou koncertní pěvkyní a vystupuje na 
předních světových operních scénách 
po boku významných dirigentů. Spolu 
s vynikající pianistkou Eliškou Novot-
nou (vyučuje na FU OU) a houslistkou 
Halinou Františákovou (absolventka 
OU) zahraje Bachovy kantáty, které 
se budou prolínat se slovem v podá-
ní herecky Taťány Medvecké. V  lednu 
již bude opět v provozu hlavní studio 
Českého rozhlasu, a tak další koncerty 
se vrátí do tohoto, pro mnohé zajíma-
vého a netradičního prostoru. Předsta-
ví se další katedry Fakulty umění OU  
a jejich absolventi i pedagogové. 

Vstupenky na tyto koncerty je 
možno zakoupit v  Ostravském infor-
mačním servisu nebo přímo na místě 
v den koncertu. 

Halina Františáková
www.agenturapresto.cz

UMĚLECKÁ AGENTURA

KONCERT KATEDRY KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ  FAKULTY UMĚ NÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Středa 26. října 2016 v 19:00 hodin, koncertní sál Fakulty umění Ostravské Univerzity, Sokolská tř. 17

JANA BOUŠKOVÁ - harfa, LUKÁŠ KLÁNSKÝ - klavír 
Středa 23. listopadu 2016 v 19:00 hodin, sál Slezskoostravské radnice

Program: Boieldieu, Chopin, Liszt, Falla, Alvars 

MARTINA JANKOVÁ - soprán, TAŤÁNA MEDVECKÁ - slovo, ELIŠKA NOVOTNÁ - klavír, 
HALINA FRANTIŠÁKOVÁ - housle

Středa 14. prosince 2016  v 19:00 hodin, Divadlo Antonína Dvořáka

Program: Johann Sebastian Bach trochu jinak 

JAN OSTRÝ - fl étna, SILVIE JEŽKOVÁ - klavír

Středa 25. ledna 2017 v 19:00 hodin, Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1

Program: Debussy, Widor, Dutilleux 

SAORI TOYAMA (JAPONSKO) - klavír

Středa 22. února 2017 v 19:00 hodin, Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1

Program: Schubert, Chopin 

EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ - soprán, MARTIN GURBAĽ - bas, MICHAL BÁRTA - klavír

Středa 15. března 2017 v 19:00 hodin, Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1

Program: Mozart, Verdi, Dvořák, Dřízga, Suchoň aj.

KAREL DOHNAL - klarinet, LUKÁŠ MICHEL - klavír

Středa 26. dubna 2017 v 19:00 hodin, Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1

Program: Glinka, Janáček, Gustavino, Horowitz, D´Rivera 

JIŘÍ VODIČKA - housle, MARTIN KASÍK - klavír

Středa 10. května 2017 v 19:00 hodin, Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1

Program: Beethoven, Brahms  

PŘEDPRODEJ:  NDM, ul. Čs. legií 148/14

XVI. 2016
2017

Program: Komorní skladby Bohuslava Martinů | Koncert v rámci V. ročníku Mezinárodních interpretačních kurzů FUOU 

VĚNOVANÝ 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
POD ZÁŠTITOU REKTORA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PROF. MUDR. JANA LATY, CSC.

PODPOROVÁNO MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

MÍSTO S HISTORIÍ

V  renesanci směřovali z  Itálie  
a přilehlých oblastí do našich zemí lidé 
nejrůznějších stavebních a uměleckých 
profesí. V 70. letech 16. století tak při- 
putoval z dnešního švýcarského Locar- 
na do Ostravy Bernardo Leone, též 
řečený Vlach. Brzy se stal vyhle- 
dávaným stavitelem, koupil v Ostravě 
dům a oženil se tu. Dlouhá léta za- 
sedal v městské radě a několikrát byl 
purkmistrem.

Pracoval pro biskupa olomouckého 
i pro město Moravskou Ostravu. Věž 
kostela sv. Václava doplnil atikou, je- 
jíž podobu uchovaly veduty Ostravy 
(například z roku 1728 z Archivu města 
Brna). V  Opavě zbudoval v  mino- 
ritském klášteře soudní světnici a na 

Hukvaldech baštu hradního opevnění. 
Spolu s  Jeronýmem Vlachem doplnil 
průčelí olomouckého chrámu sv. Václa- 
va.

Mistr Bernardo zemřel v  roce 1603  
a v lodi ostravského kostela sv. Václava 
jej dodnes připomíná náhrobník s jeho 
znakem a znakem jeho ženy Kateřiny 
du Bos.                      Lucie Augustinková 

Stavebně historické průzkumy

Harfistka Jana Boušková



4CENTRUM ŽIJE!

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

1 15:00 Čapí dobrodružství / Storks, US 2016, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Krycí jméno Holec / CZ/AT 2016, 100 min.
19:30 Komorná / Agasshi, KR 2016, 141 min.

so

2 15:00 Až na severní pól / Tout en haut du monde, FR 2015, 81 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Café Society / US 2016, 96 min.
19:30 Tohle je náš svět / Captain Fantastic, US 2016, 120 min.

ne

3 17:00 Cesta do fantazie / Spirited Away, JP 2001, 125 min.
19:30 Sully: Zázrak na řece Hudson / Sully, US 2016, 96 min.po

4 17:00 Říkejte mi Marianna / Mów mi Marianno, PL 2015, 75 min. KINO NA HRANICI

19:30 Moje dcery krávy / Moje córki krowy, PL 2015, 88 min. KINO NA HRANICIút

5 14:30 Božská Florence / Florence Foster Jenkins, US/GB 2016, 110 min. KINO SENIOR

17:00 ZOO / CZ 2016, 60 min.
19:30 Café Society / US 2016, 96 min.

st

6 17:00 Rodinné štěstí / Ernelláék Farkaséknál, HU 2016, 81 min.
19:30 Toni Erdmann / DE/AT 2016, 162 min. BE2CANčt

7 17:00 Po bouři / Umi Yorimo Mada Fukaku, JP 2016, 117 min. BE2CAN

19:30 Sieranevada / RO/FR/BA/HR/MK 2016, 173 min. BE2CANpá

8 15:00 Kubo a kouzelný meč / Kubo and the Two Strings, US 2016, 101 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hedi / TN/BE 2016, 88 min. BE2CAN

19:30 Neznámá dívka / La � lle inconnue, BE 2016, 113 min. BE2CAN

so

9 15:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti / US 2016 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Já, Daniel Blake / I, Daniel Blake, GB/FR 2016, 100 min. BE2CAN

19:30 Zdaleka / Desde allá, VE/MX 2015, 93 min. BE2CAN

ne

10 17:00 Smrt v Sarajevu / Smrt u Sarajevu, BA/FR 2016, 85 min. BE2CAN

19:30 24 týdnů / 24 Wochen, DE 2016, 102 min. BE2CANpo

11 17:00 V sedmnácti / Quand on a 17 ans, FR 2016, 116 min. BE2CAN

19:30 American Honey / GB/US 2016, 162 min. BE2CANút

12 14:30 Nejkrásnější den / Der geilste Tag, DE 2016, 110 min. KINO SENIOR

18:00 Hamlet – National Theatre Live / GB 2015, 210 min. DIVADLO V KINĚst

13 17:00 Radio Dream / US/IR 2016, 91 min.
19:30 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US 2016, 112 min.čt

14 17:00 Vlk z Královských Vinohrad / CZ 2016, 75 min.
19:30 Inferno / US 2016, 122 min.pá

15 15:00 Tajný život mazlíčků / The Secret Life of Pets, US 2016, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Café Society / US 2016, 96 min.
19:30 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US 2016, 112 min.

so

16 15:00 Kubo a kouzelný meč / Kubo and the Two Strings, US 2016, 101 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Radio Dream / US/IR 2016, 91 min.
19:30 Rodinné štěstí / Ernelláék Farkaséknál, HU 2016, 81 min.

ne

17 17:00 Krycí jméno Holec / CZ/AT 2016, 100 min.
19:30 Inferno / US 2016, 122 min.po

18 17:00 Psí srdce / Heart of a Dog, US 2015, 77 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Bílá nemoc / ČSSR 1937, 106 min. FILMOVÝ KLUBút

19 15:00 Sully: Zázrak na řece Hudson / Sully, US 2016, 96 min. KINO SENIOR

17:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti / US 2016
19:30 Vincent van Gogh: nový způsob vidění / GB 2015, 90 min. MALÍŘSTVÍ V KINĚ

st

20 17:00 Toni Erdmann / DE/AT 2016, 162 min.
19:30 Neon Demon / The Neon Demon, FR/DK/US 2016, 117 min.čt

21 17:00 Café Society / US 2016, 96 min.
19:30 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US 2016, 112 min.pá

22 15:00 Čapí dobrodružství / Storks, US 2016, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hedi / TN/BE 2016, 88 min.
19:30 Inferno / US 2016, 122 min.

so

23 15:00 Lichožrouti / CZ 2016, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Spící krasavice – Australský balet / AU  2016, 145 min. BALET V KINĚne

24 17:00 Vlk z Královských Vinohrad / CZ 2016, 75 min.
19:30 Komorná / Agasshi, KR 2016, 141 min.po

25 17:00 Pára nad řekou / CZ/SK 2015, 83 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Krásné dny v Aranjuez / Les Beaux Jours d‘Aranjuez, FR/DE 2016, 97 min. FILMOVÝ KLUBút

26 15:00 Café Society / US 2016, 96 min. KINO SENIOR

17:00 Neon Demon / The Neon Demon, FR/DK/US 2016, 117 min.
19:30 Inferno / US 2016, 122 min.

st

27 17:00 24 týdnů / 24 Wochen, DE 2016, 102 min.
19:30 American Honey / GB/US 2016, 162 min.čt

28 17:00 Tenkrát v ráji / CZ/SK 2016, 99 min.
19:30 Toni Erdmann / DE/AT 2016, 162 min.pá

29 15:00 Až na severní pól / Tout en haut du monde, FR 2015, 81 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rodinné štěstí / Ernelláék Farkaséknál, HU 2016, 81 min.
19:30 American Honey / GB/US 2016, 162 min.

so

30 15:00 Lichožrouti / CZ 2016, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 24 týdnů / 24 Wochen, DE 2016, 102 min.
19:30 Tenkrát v ráji / CZ/SK 2016, 99 min.

ne

31 18:30 Božská Florence / Florence Foster Jenkins, US/GB 2016, 110 min. NDM

Speciální projekce ve spolupráci s Národním divadlem Moravskoslezskýmpo

1 Lukáš Kleberc – Partitury VÝSTAVA

Výstava potrvá do 31. 10. 2016

5 Tomáš Obtulovič – Lumba Sumba Himal  CESTOPIS

Jednoduše Nepál - Neznámé a obyčejně hezké Himálaje. První česká návštěva do neznámé oblasti mezi Makalu 
a Kanchenjungou ve východním Nepálu. „Ty fotky neukazuj!, Nikde nic nepiš!“, ještě tam budou jezdit lidi… Slova 
kamaráda Čeldy mi rezonují v uších. Na mapě Himaláje vyhledávám místa, kde dosud jezdilo pramálo lidí… Žádná 
věda. Abych následně ukázal obrázky z těchto cest a následně takto tato místa z mapy vymazal. Trošku na hlavu 
říkáte si… Možná má Čelda pravdu!? / 60 Kč

19:00
so

6 Dornova metoda pro zvířata  KŘEST KNIHY

Křest knihy Andrey Dunové a MVDr. Lenky Zemanové. 18:00
čt

7 ODVAZ: Hudebně poetické pecky  DIVADLO

Improvizované písně a básně ve večeru, na který nezapomenete. Originální písně a vynikající hudba dodávají tomuto 
tradičnímu představení výjimečnou atmosféru. / 150 Kč

19:00
pá

8 Vycházka pod kloboukem – Slezskoostravský hřbitov 
Melancholická pouť mezi pomníky a památníky velkého ostravského hřbitova. Osobnosti ostravských dějin, 
hromadné hroby havířů, i architektura největšího hřbitova v kraji. Komentovaná prohlídka s výtvarnicí Lenkou 
Kocierzovou.  Sraz před kostelem svatého Josefa ve Slezské Ostravě / Těšínská ulice. Zastávka: Slezská Ostrava, 
Kostel. / 50 Kč

15:00
so

11 Škola – místo veselé
Cyklus tematických diskusních setkání ŠKOLA – MÍSTO VESELÉ je určen středoškolským učitelům, studentům 
učitelství a „přátelům školy“. První ze tří setkání (další se uskuteční 1. 11. a 15. 11.) nese název „Česká škola 
ve srovnání s Evropou“ a jeho lektory budou socioložka Nicole Horáková Hirschler (FF Ostravské univerzity) 
a pedagožka Blanka Pravdová. (PdF Masarykovy univerzity). / 20 Kč

15:30
út

12 Sorela ostravská a krakovská ARCHITEKTURA

Přednáška Dr. Jiřího Muryce o architektuře socialistického realismu v krakovské Nové Huti a ostravské Porubě. 
V rámci projektu Stolik Polski.

18:00
st

13 Dominika Sommerová – Nový Zéland CESTOPIS

Ostrovy na druhém konci zeměkoule plné kouzelných pláží a zátok, divokých � ordů i původních pralesů 
stromových kapradin. Gejzíry, bublající termální jezírka hýřící všemi možnými barvami i do nebe sahající 
vulkány. Svébytné památky koloniální éry kontrastující s všudypřítomným nádechem prastaré Maorské 
kultury. To všechno s námi můžete spatřit na cestovatelském promítání. Vedle série obrázků Vás čeká 
povídání o přírodě, kultuře a historii či osobní zážitky z cestování po této kouzelné zemi. / 60 Kč

18:00
čt

17 Nation4Nation 
Prezentace zahraničních studentů Ostravské univerzity. Pořádá International Student Club. University of Ostrava.18:00

po

18 Šumperk a země čarodějnic  ZÁJEZD

Celodenní výlet do Šumperku a Velkých Losin v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách, 
s podporou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 350 Kč

7:00
út

19 Kavárny naživo FILM

Co se nenosí – příběh estonské módní návrhářky Reet Ausové, průkopnice metody zvané 
upcyklace. Upcyklace má potenciál přinést do módního průmyslu více ekologie, dlouhodobé udržitelnosti produkce 
a bezpečnější pracovní podmínky pro zaměstnance textilních továren.

18:00
st

20 PETR RÍMSKÝ&JAN SPÁLENÝ&OTA MAŇÁK  KONCERT

Koncert s těmi, které mám rád
Koncertní setkání Petra Rímského s dávným kamarádem, legendárním Janem Spáleným, tátou českého 
blues. Petra doprovodí jeho parta MISITU – Veronika Skočdopolová, Zuzka Vilímová a Pavel Hloušek. 
Hostitelem – samozřejmě hrajícím – bude další skvělý kamarád a muzikant Ota Maňák. / 140 Kč

19:00
čt

21 ODVAZ: Režisér DIVADLO

Improvizační představení, ve kterém nikdo neví, co se stane. Vše má v rukou mocný režisér a diváci prostřednictvím 
svých témat. Hráči divadla Odvaz se stanou loutkami režiséra a je jen na nich, jak si 
s tím poradí a jak originální příběh dokáží vytvořit. / 150 Kč

19:00
pá

24 Ivo Petr – Portugalsko a Madeira CESTOPIS

Portugalsko není klasickou zemí pro horskou turistiku. Přesto zde najdeme pohoří Sierra de Estrella, které je jakousi 
páteří země. Naopak ostrov Madeira (patřící Portugalsku) je splněným snem každého milovníka hor a toulek v nich. 
V rámci přednášky se vydáme nejen do hor, ale prohlédneme si i některé nejvýznamnější města a památky této 
nádherné země. / 65 Kč

18:00
po

25 Divadlo Propadlo: Zatrpklý pyroman DIVADLO

V nové komedii DIOS Propadlo je ve skutečnosti zatrpklý pyroman jen epizodní postavou a hra se neodehrává ani 
mezi žháři, ani mezi hasiči. Její děj je totiž zasazen do prostředí svérázného muzea provinčního městečka Slepolazy, 
které vymýšlí originální způsoby, jak přitáhnout k prohlídce svých exponátů více návštěvníků. Jeho triumfem je nově 
přijatá sličná kurátorka Dobrmanová, která svými půvaby vykurýrovala již nejednoho muže, ale i odkaz největšího 
místního rodáka, básníka Svatoslava Xavera Krásenského, jehož ostatky jsou chloubou muzea. Ve snaze zvýšit 
návštěvnost této slovutné instituce její pracovníci dokonce neváhají předvést hostům scény ze života prostého lidu 
Slepolazů. V muzeu se setkáte s celou řadou ulítlých � gurek – od ředitele se zvláštní zálibou v letadlech a drsné 
průvodkyně, která se s ničím nemazlí, až po rázovité návštěvníky, mezi nimiž nechybí kunsthistorik se znalostí obrazů 
Oskara Kokoschky, věčný provokatér či mondénní zmatkářka. Jen kdyby se z muzea neztrácely ty exponáty!!! / 80 Kč

18:30
út

26 Klubový kvíz – Velká říjnová levoruce KVÍZ

Je třináctka vaše šťastné číslo? Jste levý jak šavle? Přímá linka Svinov – Davle… originální klubový kvíz, který 
provětrá vaše závity na plné obrátky. Dvě sady otázek pro chytrolíny i hospodské povaleče! Hrajeme o pivo a drinky. 
/1 3 Kč

19:00
st

31 Tomáš Obtulovič – Můj život v Solné komoře… CESTOPIS

aneb Povídky z Bad Ischlu a okolí. / 60 Kč19:00
po

Připravujeme:

Svatomartinské slavnosti / 11. 11. 2016 / Masarykovo náměstí

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

3 Steve Clarke Trio  FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Jazzové seskupení vynikajícího černošského baskytaristy, u nás známého mimo jiné z působení v kapele trumpetisty Laca 
Decziho. Excelentní basák se znovu spojil s klávesistou Walterem Fischbacherem a bubeníkem Vajcem Deczim. Koncert je 
pořádán za � nanční podpory Statutárního města Ostravy. / 200 Kč

20:00
po

5 Formace Jazz Q JAZZ

M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara, J. Hendrych – piáno, J. Laszota – baskytara, P. Litwora – bicí, T. Tomoszek – zpěv. / 150 Kč19:00
st

6 Sarah & The Adams
Frotnanka české kapely, zpěvačka a klavíristka Šárka Adámková se obklopila skupinou muzikantů s jazzovými i popovými zku-
šenostmi. Kapela si hraje se zvukem a aranžemi v čele s Josefem Štěpánkem. To vše zaznamenává a míchá zvukový mistr Michal 
Pekárek. Dále učinkují: Michal Gregor, Josef Štěpánek, Rastislav Uhrík, Martin Novák, Petra Lstibůrková.  / 150 Kč

19:00
čt

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

20:00
pá

11 Je�  Lorber Fusion FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Kvartet amerického pianisty Je� a Lorbera, výrazné osobnosti fusion jazzu, kterého doprovodí basista Jimmy Haslip (Yel-
lowjackets), bubeník Gary Novak (Chick Corea Electric Band, George Benson, Alanis Morissette, Eros Ramazzotti) a saxofo-
nista Patrick Lamb. Koncert je pořádán za � nanční podpory Statutárního města Ostravy. / 350 Kč

20:00
út

13 Ladě
Koncert jedné z nejoriginálnějších českých kapel, jejíž písně bývají často označovány jako setkání Toma Waitse s Billem 
Frisellem.  / 140 Kč

19:00
čt

14 Boris Band Combination JAZZ

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

15 KOFE@VLNA
Kapela v roce 2016 píše milník ve své historii natočením své debutové desky s názvem „Odlesky pravdy“. Hrají vlastní 
tvorbu a Tomáš Klus s Jirkou Kučerovským si dvojici KOFE@VLNA vybrali na své Tour „Ani si nesedejte“. / 150 Kč

19:00
so

16 Mike Parker‘s Trio Theory JAZZ

Trio s fantastickou rytmikou hraje mix svých skladeb, široce ovlivněných mnoha dalšími současnými hudebními styly 
(funk, rap atd.) a také standardy ve vlastních aranžích. Mike Parker – tenor bass, Frank Parker – drums, Siavek Pezda – 
tenor sax. / 100 Kč

19:00
ne

17 Ostrich Quartet JAZZ

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

19:00
po

18 Carvin Jones Band
Časopis Guitar Magazine ho zařadil mezi 50 nejvlivnějších kytaristů světa, Eric Clapton ho považuje za velký kytarový pří-
slib… a má neuvěřitelně našlapanou kytarovou show plnou energie. Na svých evropských koncertech dělal předskokana 
např. Je� a Becka, Johna Mayala, Garyho Moora, Santany, Waltera Trouta. / 200 Kč

19:00
út

19 Earl Thomas FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Koncert talentovaného zpěváka a skladatele. Nevšední osobnost. Dvakrát nominován na cenu Grammy. Jako skladatel 
přispěl do repertoáru takových hvězd jako jsou např. Tom Jones, Etta James, Solomon Burke a Screamin‚ Jay Hawkins. 
Koncert je pořádán za � nanční podpory Statutárního města Ostravy. / 300 Kč

 19:00
st

20 Tango
Mirek Imrich – kytara, zpěv, Hanka Gasseldorferová – bicí, zpěv, David Pavlík – kytara, Martin Ivan – basa. / 200 Kč20:00

čt

21 PROTIMLUVFEST
„Literární maraton“ na 10. ročníku přehlídky PROTIMLUVFEST. Hudební doprovod v podání kapely Kazachstán. 18:00

pá

22 Tomáš Kočko & ORCHESTR
World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. Dvojnásobní držitelé ceny Anděl. V rámci turné „Velesu“ představí 
novinky z aktuálního úspěšného alba, které se dočkalo několikaměsíčního umístění v TOP 20 prestižního žebříčku World 
Music Charts Europe!  / 220 Kč

20:00
so

24 MICHAEL LANDAU GROUP FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

MICHAEL LANDAU a  Gary Nowak (bicí) a Reggie Hamilton (baskytara). Dobrých kytaristů není nikdy dost, ten, který hrál 
s legendami bude v Parníku. Koncert je pořádán za � nanční podpory Statutárního města Ostravy. / 350 Kč

20:00
po

25 Veselá Trojka Pavla Kršky KONCERT PRO SENIORY 

Vlastní skladby s důrazem na text v podání tria Jaromír Kozelek – akordeon, Pavel Krška – heligonka, Miroslav Hrdlička – 
klávesy. / 280 Kč

17:00
út

26 Support Lesbiens
Za své aktuální album K.I.D. získali letos na jaře žánrovou cenu Anděl v kategorii pop-rock a od čtenářů iReportu cenu 
za videoklip. Od března do počátku května křižovali Čechy a Moravu spolu s Ewou Farnou a Nebe. / 220 Kč

20:00
st

27 Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio
Dana Vrchovská – zpěv, Vojtěch Eckert – piáno, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Petr Nohavica – bicí. / 120 Kč19:00

čt

30 Malina Liška Nejtek
Instrumentální trio s Nominací na cenu Anděl 2015 v kategorii Jazz & Blues. Luboš Malina – multiinstrumentalista známý 
např. z kapel Druhá tráva, Malina Brothers, Tomáš Liška – kontrabasista (Druhá tráva), Michal Nejtek (Kollerband, Michal 
Pavlíček, NTS). / 150 Kč

19:00
ne

31 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

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

Nabídka kurzů pro děti 
Taneční studio / Moderní tanec, street dance / lekce 1 × týdne 60 min, úterý 
věk 6–10 let a dále 10–14 let / cena kurzu 500 Kč

Loutkovečery / Určeno rodičům a dětem, kteří chtějí vyrábět loutky, kulisy a hrát loutkové divadlo. 
3měsíční kurz / lekce 1 × týdně v době od 17–19 hod, úterý / rodinné vstupné 1 + 2 děti 1 800 Kč

Hudební kurzy – kytara, � étna, keyboard, klavír 

KURT GEBAUER  13. 10. – 2. 12. 2016 
Originální sochař, rodák z regionu, profesor Kurt Gebauer je 
ironickým komentátorem lidského panoptika. Obohatil a rozšířil 
výrazové prostředky českého plastického projevu („tělo je měkké, 
tak proč by nemohlo být hadrové?“). Jeho tvorba, spojující fantazii, 
hravost a osvobuzující humor s vážností, zahrnuje ovšem i obrazy, 
kresby, fotogra� e, instalace a intervence do veřejného prostoru (viz 
osobité pojetí „Minikrajiny“ – dětského hřiště v ostravském sídlišti 
Fifejdy). Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. Vernisáž výstavy 
ve čtvrtek 13. 10. 2016 v 17 hodin. 

ZŘIZOVATEL:

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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Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský informační servis, s. r. o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo 
Petra Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní scéna aréna – www.divadloarena.cz, Galerie Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz, Antikvariát a galerie Fiducia – www.
antikfiducia.com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, 
Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova filharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek 
Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města Ostravy – www.dkmoas.cz, Centrum 
kultury a vzdělávání – www.ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna – www.magna.zde.cz.


