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NEPROPÁSNĚTE
V neděli 27. listopadu, kdy na advent-

ním věnci rozžehneme první svíčku  
s vědomím, že do Štědrého dne zbývají 
pouhé čtyři týdny, se centrum Ostravy, 
konkrétně Masarykovo a Jiráskovo ná-
městí, opět promění v rozsáhlé vánoč-
ní trhy, jenž potrvá až do 23. prosince. 
Akce s pestrým doprovodným kultur-
ním programem, kterou zajišťuje měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
návštěvníky osloví příjemnou atmosfé-
rou tradičních českých Vánoc ve zna-
mení hojnosti a dobré zábavy.

 „Rostoucí věhlas tohoto adventní-
ho projektu v centru Ostravy svědčí  
o tom, že jsme se vydali správnou cestou. 
Nesázíme na komerční podobu Vánoc, 
ale snažíme se dětem i dospělým při-
pomenout, že sváteční období adventu 
je spojeno s množstvím zvyků a tradic,  
s pohodou a hlavně s časem, který 
blízcí tráví spolu,” říká starostka Pet-
ra Bernfeldová a zve na vánoční trhy  
v srdci města s tím, že každý tu může na-
jít něco, co ho zajímá, od dobrého jídla 
a pití přes stánky s rukodělnými výrob- 
ky až po koncerty populárních uměl- 
ců. 

„Naším cílem je kromě jiného před-
stavit tradiční řemesla jako součást 
nemateriálního kulturního dědictví. 
Návštěvníci budou mít možnost se 
v  pravidelných tvůrčích dílnách se-
známit s tvorbou řemeslníků a vy-
zkoušet si práci s  kovadlinou, vyrobit 
a nazdobit vlastní vánoční perník, 
odlít svíčku, zhotovit drobnou vánoč-
ní dekoraci nebo zkusit odlít olovo  
a nahlédnout tak do své budoucnos-
ti,” nastiňuje detaily vánočních trhů 
Martin Vidura, ředitel Centra kul-
tury a vzdělávání Moravská Ostrava  
a dodává, že na Masarykově náměstí 

nebude chybět nepostradatelná kulisa 
Vánoc – betlém se slaměnými sochami. 
„Náměstí provoní dobroty z dobových 
stánků, v nichž budou výrobci v his-
torických kostýmech prodávat pečené 
kaštany, topinky, pečivo, žitné placky, 
speciality z grilu a udírny nebo punč. 
Návštěvníci se tu budou moci ohřát 
u čtyř kovových košů s otevřeným 
ohněm, dozvědět se více o vánočních 
zvycích a tradicích, nakoupit originální 
dárky pro své blízké. 

Připravena je i vánoční diskotéka ur-
čená dětem z mateřských škol na úze-

mí obvodu, které nazdobí stromečky 
dotvářející na náměstí krásnou kulisu 
Vánoc. Děti navíc budou moci poslat 
dopis  prostřednictvím Nebeské Ježíš-
kovy pošty se zvoničkou, projet se vá-
nočně vyzdobeným vláčkem, vyzkou-
šet si jízdu na ruském kole. Na Jirás-
kové náměstí je zcela jistě zaujme pří-
střešek se živými zvířaty nebo dílničky,  
v nichž si budou moci vyrobit jmenov-
ky na vánoční dárky, vánoční baňky  
i svícny. Součástí dílniček bude výher-
ní kolo štěstí, kde si malí návštěvníci za 
zhotovený výrobek vylosují odměny, 

Zažijte divadlo jinak! Navštivte v so-
botu 19. listopadu Noc divadel a staňte 
se alespoň na chvíli hercem, dramati-
kem nebo režisérem prostřednictvím 
nejrůznějších představení, workshopů 
a prohlídek zákulisí. Do letošního již 
4. ročníku této celorepublikové akce 
se zapojila hned tři ostravská divadla. 
Netradiční noc na netradičních mís-
tech slibují v Divadle Jiřího Myrona. 
„Hlediště, jeviště, šatny, zkušebny… To 
vše již divák zná. My v tento den všem 
ukážeme to, co bylo doposud divácké-
mu oku skryto!“ hlásí Marcela Bedna-
říková z NDM. A netradiční program, 
který potěší diváky všeho věku, chystá 
i Divadlo loutek Ostrava. „Před diva-
dlem bude fireshow skupiny ohniváků 
Růže draka, uvnitř divadla pak budou 
pro návštěvníky zpřístupněny prosto-
ry zákulisí,  doplňuje Lucie Mičková  
z DLO. A dveře dokořán otevře i Diva-
dlo Petra Bezruče, a to řádně stylově. 
Hlediště se stane tanečním parketem 
a na jeviště usedne de luxe herecká ka-
pela. Nenechte se ale mýlit – předněj-
ší než uhlazený zjev, společenské šaty 
a podpatky bude v tento jedinečný ve-
čer dobrá nálada. Zazní hity z inscena-
cí Zbabělci a Škola základ života, a po 
skončení programu bude pokračovat 
DJ Swing. Noc divadel, jakou jste ještě 
nezažili!                    www.nocdivadel.cz 

Vycházky 
Pod kloboukem 

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava a Přívoz nabízí v rámci 
oživení centra komentované vycházky  
s průvodkyní Lenkou Kocierzovou. Při 
té listopadové se účastníci projdou po 
třídě 28. října směrem k ulici Výstavní  
a připomenou si cirkus, městskou 
váhu, hřbitovy a další zajímavosti spo-
jené s touto ulicí. Procházku ukončí 
na hranici centrálního obvodu. Sraz 
je v sobotu 5. listopadu v 15 hodin  
u DPMO, u zastávky Karolina. Cena  
50 Kč. Více na www.ckv-ostrava.cz 
nebo tel. č.: 599 527 110.

Hlas a Filipová 
v Parníku 

Klub Parník chystá na listopad kon-
certy, na které se mohou těšit zejména 
příznivci Ivana Hlase a Lenky Filipové. 
Písničkář Ivan Hlas, který se proslavil 
především písněmi k filmu Šakalí léta, 
vystoupí v Parníku se svým triem ve 
čtvrtek 24. listopadu ve 20 hodin, v so-
botu 26. listopadu v 19 hodin pak na 
pódiu klubu představí svůj repertoár 
populární Lenka Filipová. Vstupenky 
lze zakoupit v předprodeji v klubu Par-

ník v pracovní dny od 8 do 17 hodin, 
případně prostřednictvím webových 
stránek www.klub-parnik.cz, nebo  
v pobočkách Ostravského informační-
ho servisu. 

Balet pro život 
2017 

Shoda náhod, dlouholeté přátel- 
ství, chuť vytvořit něco neobyčejného  
a touha pomoci, to vše bylo na počátku 
vzniku charitativního kalendáře Ba-

KULTURA LISTOPAD 2016

například volné vstupenky na ruské 
kolo, kolotoč či na jízdu na velblou-
dovi, která je ojedinělou a vyhledáva-
nou víkendovou atrakcí. Nebude tu 
chybět ani historický kolotoč či stánky 
s  občerstvením, prodejem živých ryb  
a rybích specialit, vánočních stromků 
a jmelí.” 

Více informací o připravovaných 
akcích naleznete na webových strán-
kách městského obvodu www.moap.cz  
a Centra kultura a vzdělávání. 

   -gl-
www.ckv-ostrava.cz

let pro život 2017. Fotografové Lucie 
Maceczková a Martin Glatzner spolu 
s tanečníky baletního souboru NDM 
vytvořili soubor jedninečných černo-
bílých fotografií, které daly  možnost 
vzniknout unikátnímu uměleckému 
kalendáři. Vernisáž ke kalendáři i vý-
stavy velkoformátových fotografií se 

bude konat 17. listopadu od 17 hodin 
v Divadle Jiřího Myrona, výtěžek z jeho 
prodeje pomůže onkologickým pacien-
tům Kliniky hematoonkologie FNO.

Kurzy Lidové 
konzervatoře 

Oddělení výtvarné fotografie Lido-
vé konzervatoře zve v novém školním 
roce na podzimní krátkodobé kurzy. 
Uskuteční se v listopadu a prosinci  
a budou orientovány na výtvarnou 
fotografii obecně, na práci s digitální 
zrcadlovkou a na portrétní fotografii. 
Kurzy se konají ve fotoateliéru Lidové 
konzervatoře a jsou určeny pro běžné 
uživatele i pro fotografy s vyššími umě-
leckými ambicemi. 

První kurz (základy práce s digi-

tální zrcadlovkou a výtvarná foto- 
grafie) se uskuteční 7., 8. a 14. listopa-
du, druhý kurz (portrétní fotografie)  
5., 6. a 12. prosince.                                                            

www.lko.cz.

Koncert  
v kostele 

V úterý 25. listopadu se v 18 hodin 
kostel sv. Václava v Ostravě rozezní 
tóny koncertu Ivy Bittové a Mucha 
Quartetu, kteří sem zavítají v rámci 
svého Česko-slovenského turné s pro-
gramem Béla Bartók Slovenské spevy  
v úpravě Vladimíra Godára. Záštitu 
nad koncertem převzala Petra Bern-
feldová, starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz.

Barva a tvar
Galerie Orchard zve ve dnech od  

21. listopadu do 16. prosince návštěv-
níky na výstavu k 25 letům trvání 
waldorfského vzdělávání v Ostravě. 
Hlavním organizátorem je Střední od-
borná škola waldorfská, vystavujícími 
jsou žáci a učitelé základního i střed-
ního stupně a hosté – absolventi a žáci 
olomoucké waldorfské školy. Součástí 
výstavy je i doprovodný program v po-
době módní přehlídky návrhářky Lady 
Vyvialové, koncertu De Qatros Ukule-
los a přednášek.



Inscenace Divoké kachny, hry klasika 
moderního dramatu Henrika Ibsena, 
zahájila 22. října Rok divokých smíře-
ní v Komorní scéně Aréna. Premiéra 
tohoto dramatu se stala prvním novým 
titulem letošní sezony. Divoká kachna 
je teprve druhým Ibsenovým titulem 
v historii Komorní scény Aréna. Tím 
prvním byly Přízraky, které měly v re-
žii šéfa činohry NDM Petera Gábora 
premiéru v březnu 2014. K režii Divoké 
kachny byl přizván představitel mla-
dé režisérské generace David Šiktanc 
(1987, vnuk básníka Karla Šiktance), 
který zde v předloňské sezoně insceno-
val Brechtova Baala.

Divoká kachna je dnes mnohými po-
važována za Ibsenovo nejlepší drama, 
ale nebylo tomu tak vždy. Ibsen si hru 
začal promýšlet v Římě mezi roky 1882–
1883 a definitivní verzi dal do tisku  
v roce 1884. Premiéra se konala 9. led-
na 1885 v Národním divadle v Bergenu  
a pak následovala „skandidávská“ uve-
dení v dalších městech. Obecenstvo 
bylo vesměs zmateno, nerozumělo 
směšnosti hrdinů hry a marně v nich 
hledalo životní vzor. Jde o příběh rodi-
ny Ekdalových, kteří si nesou jisté spo-
lečenské poznamenání z minula. Navíc 
se otec rodiny Hjalmar Ekdal, prostřed-

nictvím přítele z mládí, dozví jisté sku-
tečnosti, které otřesou jeho životními 
jistotami. A díky jeho neschopnosti 
postavit se životu zpříma, být autentic-
ký, nakonec dojde k tragické události. 
„Ta hra je o pátrání, co je životní pravda  
a co životní lež. Kdy ještě autenticky ži-
jeme a kdy už se obklopujeme různými 
formami vycpávek a clon, které před 
sebe stavíme, a které jsou nám často 

obranou či výmluvou před skutečnos-
tí. Divoká kachna nádherně mapuje, 
proč lidé utíkají od skutečnosti a jaké 
to může mít důsledky. Tematizuje ne  
zcela autentický vztah člověka k vlast-
nímu životu,“ objasňuje režisér David 
Šiktanc. Autorem scény je Nikola Tem-
pír, kostýmy jsou dílem Juliány Kvíča-
lové, hudbu složil Ondřej Švandrlík.  
                            -at-
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VÝSTAVA

KONCERT

DŮM KULTURY PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY

DIVADLO

Divoká kachna otevře sezonu nových premiér

1. a 2. 11. v 17 a 19.30 hod. Hra peněz
3. 11. v 15 hod. pro seniory Hra peněz 
3. 11. v 17.30 hod. KOMICI s.r.o. The Tour
4.–6. 11. v 17 a 19.30 hod. Poldův švagr, 6. 11. pouze 
v 19.30 hod.
7. 11. v 15 hod. pro seniory Orel Eddie
7.–9. 11. v 17 a 19.30 hod. Orel Eddie
10. 11. ve 14 hod. pro seniory a v 16.30 hod. KND Hon
10. 11. v 19 hod. Ural – do divočiny tajgy a tundry
11.–13. 11. v 17 a 19.30 hod. Dítě Bridget Jonesové
14. 11. v 15 hod. pro seniory Já, kocour
14.–16. 11. v 17 a 19.30 hod. Já, kocour
17. 11. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Detektiv Down
18.–20. 11. v 17 a 20 hod. EXODUS: Bohové a králové
21. 11. v 15 hod. pro seniory RINO – příběh špiona
21.–23. 11. v 17 a 19.30 hod. RINO – příběh špiona 
24. 11. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Café 
Society
25.–27. 11. v 17 a 19.30 hod. Tenkrát v ráji
28. 11. v 15 hod. pro seniory Božská Florence
28. 11. v 17 a 20 hod. I am Bolt 
29.–30. 11. v 17 a 19.30 hod. Božská Florence

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. 11. v 19 hod. Slza a koncert výjimečné popové for- 
mace
6. 11. v 15 hod. O Šípkové Růžence, pohádka v podání 
Divadelní společnosti Julie Jurištové Praha
6. 11. v  15.45 hod. Světlý pramen, záznam baletního 
představení z Bolšoj baletu Moskva 
7. 11. v 19 hod. Rob Becker: Caveman (Jeskynní muž)
11. 11. v 19 hod. Jakub Smolík
11. 11. ve 20 hod. Wohnout
13. 11. v 19 hod. Americký severozápad, cestovatelská 
diashow Martina Loewa
14. 11. v 19 hod. Evžen Boček: Poslední aristokratka,  
1. hra DP 16/17, skupina B, Divadlo Na Jezerce Praha
15. 11. v 19 hod. Fragile, koncert populární slovenské vo-
kální skupiny
17. 11. v 19 hod. Jean Barbier: V Paříži bych tě tatínku 
nečekala, Agentura Harlekýn Praha
18. 11. v 19 hod. John Murrell: Božská Sarah, 1. hra DP 
16/17, skupina A, Divadlo Kalich Praha
19. 11. v 19 hod. André Rieu: Vánoce s  An-
drém 2016, záznam koncertu, simultánní překlad  
20. 11. v 15 hod. Zimní příhody včelích medvídků, Diva-
dlo Krapet Praha
22. 11. v 19 hod. Jumping Drums
28. 11. v 19 hod. Warren Adler: Válka Roseových, Diva-
dlo A. Dvořáka Příbram
30. 11. v 19 hod. Petr Bende: Vánoční turné 2016

Výstavy
do 8. 1. 2017 výstava V novém světě – Podmínky moder-
nity 1917–1927

Kulturní programy
1., 15. a 29. 11. v 17 hod. a 12. a 26. 11. ve 14 hod. komen-
tovaná prohlídka výstavy V  novém světě – Podmínky 
modernity 1917–1927, Dům umění
8. 11. v  16.30 hod. Méně známá vyobrazení Karla IV, 
přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pra-
men poznání života ve středověku IX., Dům umění 
9. 11. v 19 hod. Judy Dunaway, koncert, Dům umění
23. 11. v 19 hod. Liudas Mockunas, Marc Ducret, koncert, 
Dům umění
24. 11. v 18 hod. Literární čtvrtek v Domě umění, Petr 
Motýl: Některé příběhy
do 8. ledna 2017 Nebojím se dějepisu ani umění, vzdělá-
vací program pro školy a veřejnost k výstavě přiblíží české 
umění let 1917–1927, nutná je rezervace předem.

Změna programu vyhrazena!

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

do 27. 11. Osudový okamžik – 130 let od pádu řetězové-
ho mostu přes Ostravici, výstava
do 20. 11. Proměny Ostravy, výstava ostravských fotogra-
fií z  počátku 20. století z  fotoarchivu Ostravského muzea 
doplněná současnými snímky Viery Gřondělové

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 Stálá prodejní výstava obrazů, 
grafiky, plastik a skla. 

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL
Repinova 16, 702 00 Ostrava
www.chagall.cz
 
do 2. 11. Ostrava Art, výstava v Autorské výstavní síni
do 31. 12. Česká krajina, výstava v Autorské výstavní síni
do 31. 12. Fotoklub Znojmo, výstava v galerii Na schodišti
do 9. 11. Dorota Kaustová, digitální tvorba, smalt, výstava 
v galerii v Brušperku
do 31. 12. Jitka Valová, výstava obrazů v galerii v Brušper-
ku                                                    ·

Výstavy v DKMO 
1.–30. 11. Gurtěvka!!!, vestibul a galerie Gaudeamus, ver-
nisáž 2. 11. v 17 hod.

Zelené město v divadle

Láska na první poslech

Lukáš Melník jako Richard III. 

Fenomenální klavírista Boris Giltburg

Foto: Archiv Divadla Petra Bezruče

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 596 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

Pořádáte kulturní či jinou akci v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz?
Dejte nám o ní vědět. Pište na adresu: literátky@literátky.cz

Národní divadlo moravskoslezské 
v  Ostravě a Institut tvůrčí fotografie 
FPF Slezské univerzity v Opavě srdečně 
zvou na výstavu fotografií Petera Kor-
čeka s  názvem Zelené město (Green 
Capital), která je k vidění v galerii Ope-
ra Divadla Jiřího Myrona vždy hodinu 
před představením, a to až do 16. lis-
topadu. 

Student Institutu tvůrčí fotografie 
FPF Slezské univerzity v Opavě Peter 
Korček si zvolil na závěr bakalářského 
studia praktické práce fenomén sou-
stavného, ale nenápadného pronikání 
přírodních prvků divočiny do města  
a jeho okolí. „Obklopuje nás příroda  
a zároveň panelové domy, beton, že-
lezo, sklo… Vše se mixuje v různých 
kombinacích a variantách, které nás 
v důsledku formují,” říká autor, které-
mu se město mnohdy jeví jako divoká 
džungle, která nemilosrdně pohlcuje 
okolí. V autorově fotografickém pro-
jektu Jungle City se známé bratislavské 

vizuální symboly (hrad, Nový most, 
Dóm sv. Martina, Petržalka) ztrácejí  
v bující zeleni. Navazující Korčekův 
projekt Wild Forests zpochybňuje vý-
sledek úsilí urbanistů a představitelů 
města vysadit kolem rozsáhlých pane-
lových sídlišť stromy, které mají v oby-
vatelích betonové džungle navozovat 
pocit blízkosti přírody.                                    -js-

www.ndm.cz

Klasický cyklus Janáčkovy filhar-
monie Ostrava pod taktovkou jejího 
šéfdirigenta Heika Mathiase Förstera 
začíná 3. listopadu v 19 hodin v Domě 
kultury koncertem nazvaným Hudba 
severu. V  programu zaznějí skladby 
autorů z Lotyšska, Norska a Německa 
– Beethoven se narodil v Bonnu a i ten 
je položen severněji než Ostrava.  Ná-
sledovat bude koncert nazvaný Asrael 
aneb Václav Jiráček in memoriam na 
počest tohoto vynikajícího dirigenta. 
Koncert se bude konat přesně 50 let 
po jeho tragickém úmrtí 24. listopadu.  
A je logické, že v programu večera za-
zní také Sukova symfonie Asrael, uve-
dení této náročné skladby má v Ostra-
vě pohnutou historii. První šéfdirigent 
symfonického orchestru Otakar Pařík 
musel přerušit zkoušky na Asraela 
kvůli nemoci, která se mu krátce poté 

stala osudnou.  O čtyři dny později,  
28. listopadu, se Ostrava zařadí k New 
Yorku, Amsterodamu, Londýnu, Ham-
burku a dalším velkoměstům světa, 
kde se již prezentoval fenomenální kla-
vírista Boris Giltburg. Cestu na světová 
pódia a k  renomovaným orchestrům 
mu otevřelo vítězství v nejprestižněj-
ším z prestižních klání hudebníků 
– Mezinárodní soutěži královny Alž-
běty v Belgii, která bývá přirovnávána 
k olympiádě. Hrál již v Carnegie Hall, 
Amsterdam Muziekgebouw, Wigmo-
re Hall, Hamburg Laeiszhalle, Beijing 
Forbidden City Concert Hall a v dal-
ších proslulých koncertních síních.  
A po mimořádném úspěchu v minulé 
sezoně se Janáčkova filharmonie roz-
hodla 11. listopadu zopakovat formát 
komentovaného výchovného koncertu 
nejen pro dospělé – Láska na první po-
slech. Koncert je opět určen především 
těm, kteří zatím jen nesměle přešlapují 
před branami klasiky s touhou vstou-
pit, ale prozatím si netroufají na po-
slech celovečerních děl. 

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

V pátek 18. listopadu se v Divadle 
Petra Bezruče uskuteční premiéra 
inscenace Richard III. Do ústřední 
postavy jednoho z nejpůsobivějších 
divadelních padouchů, v němž se 
tak trochu snoubí zlý a nelítostný 
násilník s inteligentním intrikánem  
a okouzlujícím pokrytcem, se převtělí 
Lukáš Melník, který v  poslední 
době exceloval v roli Pavla Maliny 
v inscenaci Petrolejové lampy, a byl 
oceněn prestižní Cenou Thálie pro 
mladého umělce do 33 let. Uvedením 

této inscenace, kterou už týden po 
premiéře představí pražským divákům 
na festivalu Ostrava v Praze, se Divadlo 
Petra Bezruče zapojí do oslav čtyřstého 
výročí úmrtí Williama Shakespeara. 

Divadlo Petra Bezruče plánuje uvést 
v nové sezoně s podtitulem Nakopni 
to s  Bezručema pět nových titulů 
různých žánrů.  Inscenaci Richard III. 
předcházel Spalovač mrtvol v titulní 
roli s Norbertem Lichým, který dle 
kritiky exceluje v  jedné ze  životních  
rolí.                                       www.bezruci.cz 

Foto: Archiv KSA
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V CENTRU POZORNOSTI

KNIHCENTRUM.CZ KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

Běžná rodina  

Osudový okamžik 

Kostel k nepoznání

Nabitý listopad v Divadle loutek Ostrava

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

1. 11. v  16 hod. Iva Pekárková: Multikulti pindy jedný 
český mindy, beseda
2. 11. v  16.30 hod. Ladislav Hanousek: Národní parky 
Středozápadu USA, přednáška
3. 11. v 17 hod. Jana Richterová: Zahrada Velmistr, křest 
knihy
4. 11. v 16 hod. Andor Šándor: Čeká nás pohroma? Život-
ní příběh generála tajné služby, beseda 
5. 11. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP, tentokrát si vyrobíme 
ptačí budky
8. 11. v 16 hod. Antonie Krzemieňová: Pohádkový tábor, 
beseda 
9. 11. v 16 hod. Helena Vybíralová: Helenčino pečení – 
Rodinné recepty, beseda 
10. 11. v 10 hod. Klára Smolíková: Nechytej mě za slovo! 
Hrátky s čerticí Dorkou, workshop
11. 11. v 16 hod. beseda s Vlastimilem Harapesem nejen 
o premiéře DVA SVĚTY/JEDEN SVĚT
14. 11. v  16 hod. Lydie Romanská: Sirka Henriho Bre-
monda, beseda 
15. 11. v  16 hod. Laura Janáčková: Poznej muže beze 
slov, beseda 
15. 11. v 18 hod. Dagmar Sedláčková: Beseda s průvod-
cem o Barceloně, rady na cestu 
16. 11. v  16 hod. Václav Bělohradský: České kyvadlo 
mezi demokratickou revolucí a identitární kontrarevo-
lucí, beseda 
21. 11. v 16 hod. Veronika Jonášová: Berlíňanka, beseda 
22. 11. v 16 hod. Miroslav Šilar: Švihák v porcelánu, au-
torské čtení
23. 11. v 16 hod. Lukáš Musil: Encyklopedie dopravních 
letadel, beseda 
24. 11. v 16 hod. Karel Hvížďala: Evropa, Rusko, teroristé 
a běženci, beseda 
28. 11. v 16 hod. Petr Hájek: Smrt v sametu, beseda 
29. 11. v 16.30 hod. Milan Švihálek, Miroslav Kačor, Ma-
rek Hýža: Zapomenuté výpravy, křest knihy
30. 11. v 16 hod. Markéta Harasimová: Mrazivé hry, křest 
knihy

Po celý měsíc listopad bude v Domě knihy KNIHCENT-
RUM.cz probíhat 5. KNIHA ZDARMA – Čím více knih nakou-
píš, tím větší slevu máš. Akce platí do 30. 11. 2016.

Během měsíce listopadu se zúčastněte slosování o vstu-
penky do Národního divadla moravskoslezského. Rezer-
vujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.
cz nebo telefonicky na tel. č.:607 082 029.

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

Oddělení pro dospělé:
do 2. 1. 2017 Kresba, malba, grafika, výstava výtvarných 
prací studentů konzervatoře a Múzické školy Ostrava
Oddělení pro děti a mládež: 
3. 11. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, zábavné 
odpoledne v tanci na taneční podložce
10. 11. od 14 do 15.30 hod. Jak se chovat hezky, 
zábavným odpolednem o zámecké etiketě nás provedou 
princezny a princové z našich knížek, povídání zakončíme 
výtvarnou dílnou
24. 11. Knihovnická pátračka, zábavné odpoledne plné 
kvízů a úkolů, soutěže s Lovci perel, akce se koná v rámci 
Dne pro dětskou knihu

Tak nazvala svůj soubor slovenská 
fotografka Jana Hojstričová. Právě její 
snímky z  nedávné doby budou první 
fotovýstavou této sezony v  Komorní 
scéně Aréna. Autorka zde předsta-
ví hned sedm velkoformátových ba-
revných fotografií z tohoto souboru. 
Jana Hojstričová pracuje jako fotograf  
a pedagog, přičemž od roku 1998 pů-
sobí jako pedagog na katedře fotografie 

a nových médií VŠVU. Na výtvarnou 
scénu vstoupila v 90. letech 20. stole-
tí. Nosným tématem její fotografické 
tvorby je tělo, které staví do kontextu 
s rostoucím vlivem konzumní společ-
nosti. Fotografickou tvorbu v součas-
nosti zaměřuje na vizuální sociologic-
kou interpretaci vyjadřující se ke stavu 
dnešní rodiny. 

www.divadloarena.cz

Do 27. listopadu potrvá v Ostrav-
ském muzeu výstava s názvem Osudo-
vý okamžik. Připomíná zřícení řetězo-
vého mostu přes Ostravici, k němž do-
šlo před 130 lety, přesněji 15. září 1886 
krátce po osmé hodině ranní.  Tehdy se 
při přesunu 2.  škadrony 13. hulánské-
ho pluku zřítila část řetězového mostu 
spojujícího Moravskou a Polskou Ost-
ravu. Atmosféru tragédie, jež se ve své 
době stala mediálně velice známou, 
mohou návštěvníci vstřebat především 
díky fotografiím, které pořídili pohoto-
ví fotografové jen pár minut po pádu 
mostu. Fotografie a plány mostu  mo-
hou porovnat s  jeho modelem vytvo-
řeným speciálně pro účely této výstavy, 
seznámit se mohou i s podobnými tr-

agediemi při pádu dalších řetězových 
mostů. Velký prostor je věnován člán-
kům v  dobovém tisku vycházejícím 
na území Rakouska-Uherska, které  
o události informovaly, trojrozměrný 
pohled na místo neštěstí zprostředko-
vává dioráma. Výstava přibližuje i ně-
které významné řetězové mosty v  na-
šich zemích a řetězové mosty, na které 
dodaly materiál Vítkovické železárny. 
Díky spolupráci s  Národním technic-
kým muzeem v  Praze se podařilo za-
půjčit pro účely výstavy atraktivní sbír-
kové předměty,  například impozantní 
více než devítimetrový model zamýšle-
ného řetězového mostu, který měl pře-
klenout řeku Vltavu v Praze. 

Zdroj: Ostravské muzeum

MÍSTO S HISTORIÍ

Kdybychom dostali možnost podí-
vat se na Ostravu před sto lety, mnozí 
z nás by kostel sv. Václava ani nepozna-

li. Jistě ne zevnitř. V  chrámu by totiž 
nespatřili ani renesanční výmalbu ani 
barokní oltář a další stejné staré vyba-
vení. Interiér kostela byl totiž koncem 
19. století upraven do novogotické 
podoby podle návrhu arcibiskupské-
ho stavitele Richarda Völkela. Tak byl 
instalován boční oltář sv. Anny, nová 
kazatelna, nový hlavní oltář a zábradlí 
kruchty. Zdi a klenby vyzdobil malíř  
F. X. Schönbrunner. Také byla položena 
dlažba ze slezského mramoru. Úpravy 
interiéru uzavřela v roce 1899 instalace 
nových varhan z továrny bratří Riegrů 
v Krnově.

Novogotický mobiliář měl ve 2. polo-
vině 20. století různé osudy. Stejně sta-
rá výmalba byla sejmuta, aby mohly být 
restaurovány cenné renesanční malby. 
Dřívější interiér kostela sv. Václava no-
vogotického rázu z  přelomu 19. a 20. 
století nám proto přibližují pouze staré 
fotografie a pohlednice.

Lucie Augustinková
Stavebně historické průzkumy

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

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

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

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

Divadlo loutek Ostrava čeká ne-
tradičně nabitý listopad. Už v sobotu  
19. listopadu se DLO přidává k meziná-
rodní akci Noc divadel a chystá netra-
diční program, který potěší diváky vše-
ho věku. Před divadlem bude návštěv-
níky čekat fireshow skupiny ohniváků 
Růže draka, uvnitř divadla pak budou 
pro návštěvníky zpřístupněny prostory 
zákulisí, ozvláštněné nezvyklou diva-
delní produkcí a noční expozicí loutek 
připravenou pouze pro tento večer. To 
vše v čase od 17 do 19 hodin.

Od 19 hodin na alternativní scéně za-
hraje „bejbypankové“ hudební uskupe-
ní Mína band písničky nejen z předsta-
vení Malá Mína zmlsaná, ale i hudební 

fláky z dalších představení, a také po-
sluchače vezme s sebou do hudebních, 
zvukových a slovesných her a hříček.

První očekávanou premiérou nové se-
zony bude inscenace Nastupovat! Děják 
z rychlíku, kterou na námět herce DLO 
Karla Růžičky napsali Marek Pivovar  
a Radovan Lipus. Inscenace je určena 
divákům od 9 let, premiéra se uskuteč-
ní v pátek 25. listopadu od 17 hodin na 
hlavní scéně DLO. Hlavním partnerem 
inscenace jsou České dráhy.

Festivalu Ostrava v Praze!!! se i le-
tos účastní všechna ostravská diva-
dla. DLO uvede v Divadle ABC Bou-
ři Williama Shakespeara, která měla 
premiéru v  minulé sezoně. Inscenace 

je založena na kombinaci činoherních  
a loutkářských postupů, je určena di-
vákům od 12 let a v Praze se představí  
27. listopadu.

A to ještě není vše! Členové dětské-
ho divadelního studia DěS zpracovali 
zcela po svém poslední Shakespearovu 
hru Bouře v překladu Martina Hilské-
ho. Premiéra je plánována na středu 
30. listopadu v 17 hodin na alternativní 
scéně DLO.  Součástí představení bude 
krátká loutková skeč studentů Gymná-
zia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Ins-
cenace s názvem Bouře, děs… vznikla 
díky projektu Shakekoláž, který byl fi-
nančně podpořen statutárním městem 
Ostravou.                              www.dlo.cz

do 9. 11. Půlstoletí s Cimrmanem, knižní výstava ve ves-
tibulu knihovny
do 28. 11. Superhrdinové kolem nás – vědci v komikso-
vém zpracování, výstava plakátů ve studovně
10. 11. – 7. 1. Hobby – báječný svět kreativců, knižní vý-
stava doplněná o hotové výrobky 
23. 11. v 16.30 hod. Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky, 
přednáška Marka Zágory
29. 11. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne s desko-
vými hrami v oddělení speciálních fondů 
30. 11. – 31. 1. Milan Linhart: 50 let kresby / Pro radost  
i potěšení, výstava autora se zrakovým handicapem, ver-
nisáž výstavy 30. 11. ve 14 hod.
Veškeré akce v  knihovně jsou určeny široké veřejnosti  
a jsou zdarma. 
Stálá nabídka:

Výběr z více než 1,15 mil. titulů (on-line katalog), nabíd-
ka veškerých českých časopisů a periodik, výpůjčka au-
dioknih, e-knih a e-čteček, speciální fond pro nevidomé  
a slabozraké, přístup do českých i zahraničních databází, 
informační a bibliografické služby, digitalizace regionál-
ních knih, novin a časopisů.

2. 11. ve 20 hod. úvodní přednáška kurz filozofie  
a psychologie Východu a Západu – Filozofie pro život, 
začátek kurzu 9. 11. ve 20 hod. 13 přednášek
15. a 22. 11. od 18 do 22 hod. Praktická rétorika, 
technika řeči, práce s emocemi, neverbální komunikace, 
trénink řečnických dovedností
29. 11. v 19 hod. Více filozofie, méně stresu, přednáška  
a divadlo Mýtus o Jeskyni, vstup volný

Více informací na ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky 
na čísle 777 284 214.

3. 11. v 19 hod. Hudba severu, DKMO
10. 11. v 19 hod. Láska na první poslech II, DKMO 
24. a 25. 11. v 19 hod. Asrael - Václav Jiráček in 
memoriam, DKMO
28. 11. v 19 hod. Klavírní recitál Borise Giltburga, DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek  
a slevách získáte na tel. č.: 597 489 466 nebo na mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

1. 11. v 18 hod. Olga Lomová: Pohled do rozporuplného 
světa – nad českými překlady děl moderních čínských 
autorů, přednáška 
7. 11. v 18 hod. Štěpán Grygar: Fotografie, vernisáž 
výstavy ve Fotografické galerii Fiducia
8. 11. v 18 hod. Michala Přibáně: Všechno je jenom 
dvakrát, čtenářský klub
10. 11. v 18 hod. Třetí (protikomunistický) odboj z 
pohledů historiků a didaktiků, diskuse s historiky Jiřím 
Urbanem, Jaroslavem Pinkasem a Vojtěchem Vlčkem
11. 11. v 18 hod. Eduard Ovčáček: Slova znova slova, 
křest knihy 
13. 11. v 10 hod. Dětský ateliér pro děti a jejich rodiče  
a prarodiče
15. 11. v 18 hod. HearMe! Festival zvuku a jiné hudby
22. 11. v 18 hod. Radovan Lipus: Šumné stopy 
v Rumunsku, přednáška
24. 11. v 19 hod. filmové projekce v rámci sympozia Česká 
literatura a kultura v protektorátu: Terezín, Pérák a SS, 
Kolesa dějin
do 8. 12.  Filip Dvořák, výstava v Galerii Dole

Foto: Viera Gřondělová

Návrh novogotické výmalby presbytáře.
Foto: Archiv města OstravyKlenba lodi kostela, foto, 1965.

Presbytář kostela sv. Václava, 1. polovi-
na 20. století
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MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

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.

1 17:00 Krakatit / Československo 1948, 97 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Sedm statečných / The Magni� cent Seven, US 2016, 130 min. FILMOVÝ KLUBút

2 14:30 Božská Florence / Florence Foster Jenkins, US/GB 2016, 110 min. KINO SENIOR

17:00 Neon Demon / The Neon Demon, FR/DK/US 2016, 117 min.
19:30 Rodinné štěstí / Ernelláék Farkaséknál, HU 2016, 81 min.

st

3 17:00 Pohádky pro Emu / CZ 2016, 112 min.
19:30 American Honey / GB/US 2016, 162 min.čt

4 17:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti / US 2016, 128 min.
19:30 Komorná / Agasshi, KR 2016, 141 minpá

5 15:00 Já, kocour / Nine Lives, US 2016, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Inferno / US 2016, 122 min.
19:30 Toni Erdmann / DE/AT 2016, 162 min.

so

6 15:00 Trollové / Trolls, US 2016, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tenkrát v ráji / CZ/SK 2016, 99 min.
19:30 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US 2016, 112 min.

ne

7 17:00 Café Society / US 2016, 96 min.
19:30 Pohádky pro Emu / CZ 2016, 112 min.po

8 17:00 Táta / Caca , HR 2011, 70 min. FILMOVÝ KLUB

19:00 Až na dřeň! / Do balcak, MK 2014, 165 min. FILMOVÝ KLUBút

9 15:00 Krycí jméno Holec / CZ/AT 2016, 100 min. KINO SENIOR

17:00 Tohle je náš svět / Captain Fantastic, US 2016, 120 min.
19:30 Munch 150 / NO 2013, 90 min. MALÍŘSTVÍ V KINĚ

st

10 17:00 Egon Schiele / AT/LU 2016, 109 min.
19:30 Snowden / US/DE/FR 2016, 134 min.čt

11 18:00 Frankofonní noc  FRANCOUZSKÝ PODZIM

 Tři francouzské � lmy a příjemný večer pod taktovkou Alliance française d‘Ostrava.pá

12 15:00 Pojar dětem / CZ 2016, 70 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Big Jato / BR 2016, 97 min. OZVĚNY KINA BRASIL

19:30 Aquarius / BR 2016, 142 min. OZVĚNY KINA BRASIL

so

13 15:00 Lichožrouti / CZ 2016, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Anastasia – Royal Opera House, záznam baletního představení BALET V KINĚne

14 17:00 Egon Schiele / AT/LU 2016, 109 min.
19:30 Snowden / US/DE/FR 2016, 134 min.po

15 17:00 Pára nad řekou / CZ/SK 2015, 83 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Muž jménem Ove / En man som heter Ove, SE 2015, 116 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIMút

16 15:00 Rodinné štěstí / Ernelláék Farkaséknál, HU 2016, 81 min. KINO SENIOR

17:00 Rosita / DK 2015, 90 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Dům / NO 2015, 85 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

st

17 17:00 Albatross / IS 2015, 100 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Tábor pro dospělé / Viikossa aikuiseksi, FI 2015, 90 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIMčt

18 17:00 Dlouhý příběh ve zkratce / Lang historie kort, DK 2015, 100 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Srdce lehkosti / Søvnløs i Lofoten, NO 2014, 107 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIMpá

19 15:00 Trollové / Trolls, US 2016, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Náplava / Svenskjävel, SE 2014, 97 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Idealista / Idealisten, DK 2015, 114 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

so

20 15:00 Pojar dětem / CZ 2016, 70 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Podzim / Høst, NO 2015, 96 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Hotel / Hotell, SE 2013, 97 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

ne

21 17:00 Inferno / US 2016, 122 min.
19:30 Hologram pro krále / A Hologram for the King, US/DE/GB/FR 2016, 97 min.po

22 17:00 Normální autistický � lm / CZ 2016, 90 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Požár na moři / Fuocoammare, IT/FR 2016, 107 min. FILMOVÝ KLUBút

23 15:00 Tenkrát v ráji / CZ/SK 2016, 99 min. KINO SENIOR

17:00 Hologram pro krále / A Hologram for the King, US/DE/GB/FR 2016, 97 min.
19:30 Egon Schiele / AT/LU 2016, 109 min.

st

FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU / 24. – 30. 11.
24 17:00 Je to jen konec světa / Juste la � n du monde, FR/CA 2016, 95 min.  FFF

19:30 Jacques-Yves Cousteau: Odysea / L‘Odyssée , FR 2016, 122 min.  FFFčt

25 17:00 Tanečnice / La Danseuse , FR/BG/CZ 2016, 108 min.  FFF

19:30 Kameny bolesti / Mal de pierres, FR 2016, 120 min.  FFFpá

26 15:00 Červená želva / La Tortue rouge, FR/JP 2016, 80 min.  FFF

17:00 Špinavej kšeft / Un petit boulot, FR 2016, 100 min.  FFF

19:30 Nocturama / FR 2016, 130 min.  FFF

so

27 15:00 Já, kocour / Nine Lives, US 2016, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Spravedlnnost pro mou dceru / Au nom de ma � lle, FR 2015, 87 min. FFF

19:30 Zničeni láskou / Éperdument , FR 2016, 110 min. FFF

ne

28 17:00 150 miligramů / La Fille de Brest, FR 2016, 128 min. FFF

19:30 Agnus Dei / Les Innocentes , FR/PL 2016, 100 min. FFFpo

29 17:00 Marguerite a Julien / Marguerite et Julien, FR 2015, 105 min. FFF

19:30 Večer krátkých � mů / Soirée du court-métrage, FR , 157 min. FFFút

30 14:30 Inferno / US 2016, 122 min. KINO SENIOR

17:00 Neznámá dívka / La Fille Inconnue, BE 2016, 113 min. FFF

19:30 Začít znova / L‘Avenir, FR/DE 2016, 100 min. FFF

st

1 Škola – místo veselé  SEMINÁŘ 

Cyklus tematických diskusních setkání ŠKOLA – MÍSTO VESELÉ je určen středoškolským učitelům, studentům 
učitelství a „přátelům školy“. Druhé setkání jsme nazvali „Umění jako cesta k poznání jiných kultur“ 
a můžeme se těšit na sinoložku Olgu Lomovou (FF Univerzity Karlovy) s tématem „Čínské umění na rozhraní 
kultur – poezie, kaligra� e, tušová malba“ a amerikanistku Karlu Kovalovou (FF Ostravské univerzity), která 
nám v příspěvku „Nejen o (b)arvě nachu“ přiblíží prózu afroamerických autorek. Setkání uzavřou vystoupení 
Julie Jankové a Kateřiny Kyjovské uvažujících o využití uměleckých projevů ve výuce historie. / 20 Kč

15:30
út

2 Kristýna Dražanová – Po-city! VÝSTAVA

Kolekce fotogra� í s výrazně autobiogra� ckým kontextem. Speci� cky ztvárněný ženský svět se všemi 
svými příběhy, něžně dravou symbolikou, všudypřítomným erotickým podtextem, je právě oním prožitkem, 
který si vnímavý divák-milovník skvělé fotogra� e, prostě nemůže nechat ujít.  

18:00
st

5 Pod kloboukem po třídě 28. října  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA                                                                                  

Spolu s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou se tentokrát projdeme po třídě 28. října. Reprezentativní městský 
bulvár? Historická silnice z doby rakouského císařství i ulice plná proměn, vzpomínek a tajemství. 
Vzpomeneme na staré Frýdlantské mosty, na modrou budovu zimoviště cirkusů, na starou váhu na Senném 
trhu. Jak to vypadalo na zastávkách u Šalamouny? Byla tady benzínová pumpa, kolonie, jezdil tudy autobus 
č. 42 do Hrabůvky. Připomeneme si hřbitovy na této ulici, potkáme několik soch a na hranici  Moravské 
Ostrava a Mariánských Hor se rozloučíme. Sraz v 15.00 u budovy DPO, 
tramvajová zastávka Karolina. / 50 kč

15:00
so

7 ODVAZ: Pánská volenka    DIVADLO

Divadelní improvizace plná testosteronu. Všichni muži Odvazu na jednom jevišti. Večerem provází jako host 
Jana Machalíková, jedna z nejlepších českých improvizátorek. / 150 Kč

19:00
po

8 Nation4Nation ERASMUS

Večírek s prezentacemi zahraničních studentů Ostravské univerzity v Ostravě pořádá International 
Student Club, University of Ostrava.

18:00
út

9 Setkání v rámci Polských dnů v Ostravě  STOLIK POLSKI

Mezikulturní platforma18:00
st

10 Hana Vybíralová – Maroko CESTOPIS

Severozápad afrického kontinentu, země na hranici Sahelu, pásu nejchudších zemí světa avšak na dohled 
od břehů Evropy. Bývalá francouzská kolonie, dnes svrchované Marocké království  je zemí pouště i hor, 
horka i zimy, tradice i konzumu. Pojďte nahlédnout pod pokličku marocké kuchyně, ztratit se na rušných 
barevných tržnicích prastaré Marakéše či Fezu a navštívit chátrající ruiny římských měst. / 65 Kč

18:00
čt

11 Jožka Černý a Svatomartinské hody MASARYKOVO NÁMĚSTÍ                                                                                                                          
Tradiční slavnost nových vín a husích specialit. V 17.00 hodin přijede svatý Martin na bílém koni. 
Nebude chybět lampionový průvod centrem města. Program vyvrcholí koncertem Jožky Černého. 
Tuto akci podporuje Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

15:00
pá

14 William Shakespeare – Láska je DIVADLO

Výběr ze Shakespearových sonetů v uspořádání a překladu Jiřího Joska. 
Účinkují: Alena Sasínová-Polarczyk a Jan Fišar. Dále účinkují: Jakub Burýšek a Anna Polcrová. 
Živý hudební doprovod: Nikos Engonidis. / 99 Kč

19:30
po

15 Míša Smékalová – Athény a Řecko CESTOPIS

Lákají vás antické památky, bájné příběhy nebo třeba posezení v taverně? Přijďte mezi nás a objevte 
zajímavosti starověkého Řecka, které se jen tak někde nedočtete. Na přednášce s průvodkyní Míšou 
Smékalovou nahlédnete do božského světa Athén, dozvíte se vše o řeckých zvycích, ochutnáte místní 
kuchyni a odnesete si pár dobrých rad na cestu. Ve spolupráci s CK Radynacestu.cz / 75 Kč

18:00
út

22 Nation4Nation ERASMUS

Večírek s prezentacemi zahraničních studentů Ostravské univerzity v Ostravě pořádá International 
Student Club, University of Ostrava.

18:00
út

23 Náměšť na Hané a Litovel  ZÁJEZD

Celodenní zájezd na Hanou. Putování za krásami přírody i umem lidských rukou. Zájezd v rámci projektu Krajem 
a kulturou – senior na cestách. S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz. / 350 Kč

7:00
st

24 Klubový kvíz KVÍZ                                                                                                     
Originální klubový kvíz pro kavárenské povaleče, třeskuté intelektuály i levicovou mládež se odehraje za skly 
kavárny Atlantik v ryze humorném duchu. S nohama v suchu. Dva sety otázek rozličných témat pro všechny 
chytrolíny. Přijďte si zahrát o pivo nebo drinky. / 13 Kč

19:00
čt

25 Odvázaný Shakespeare  DIVADLO

Oblíbené improvizační divadlo Odvaz se tentokrát inspiruje největším z dramatiků. Jak jinak než 
v improvizovaných příbězích. / 150 Kč 

19:00
pá

29 Škola místo veselé     SEMINÁŘ 

Cyklus tematických diskusních setkání ŠKOLA – MÍSTO VESELÉ je určen středoškolským učitelům, studentům 
učitelství a „přátelům školy“. Třetí setkání nazvané „Herní (divadelní prvky) ve výuce humanitních 
předmětů“ otevře teatroložka Alice Olmová-Jarnotová (Janáčkova konzervatoř a FF Ostravské univerzity) 
s tématem „Herecké prvky v učitelské profesi“ a o své zkušenosti s vedením, případně hraním anglického 
divadla se podělí didaktička angličtiny Markéta Bilanová (FF Ostravské univerzity) a členové 
souboru ELTO. / 20 Kč

15:30
út

30 Stockholm  CESTOPIS

Cestopis  s průvodcem, který je ve Skandinávii jako doma. Těšit se můžete na procházku malebnými 
uličkami jednoho z nejkrásnějších měst Evropy, návštěvu nejstaršího evropského skanzenu, plavbu výletní 
lodí, perličky o Švédech i jiné zajímavosti a rady na cestu. Přijďte s námi zažít příběh švédské metropole. 
Radynacestu.cz / 75 Kč

19:00
st

Připravujeme
1.12. Nádražní třída pod kloboukem  VYCHÁZKA

Předvánoční vycházka s vůní svařáku a punče v doprovodu výtvarnice Lenky Kocierzové. Od Elektry 
po Českobratrskou ulici. Příběhy domů a lidí páteřního městského bulváru, jehož slavná minulost zahanbuje 
podprůměrnou současnost. / 50 Kč

18:00
čt

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

2 Vertigo
Originální česká skupina, která vzešla z jazzu, ale postupem času se svými hudebními přesahy dopracovala ke zcela svébyt-
nému zvuku. Kapela během své existence (od roku 2002) několikrát nominována na cenu Zlatý Anděl 
(v kategorii jazz & blues) a tuto prestižní cenu hudební akademie také dva krát získala. / 220 Kč

19:00
st

4 Olivier l’Hôte  FRANCOUZSKÝ PODZIM

Repertoár francouzských písní, který obsahuje jak vlastní tvorbu tak i díla známých francouzských umělců v doprovodu 
virtuózního houslisty Raphaëla Chetrita. Jedinečná příležitost objevit nebo připomenout si francouzskou hudbu s folkovým 
a něžným nádechem. Ve spolupráci s Alliance Française.

19:00
pá

7 OZMA  FRANCOUZSKÝ PODZIM

Elektro-jazz-rokový kvintet, se po třech letech vrací do Ostravy a tentokrát nám přijíždějí představit své nové již šesté 
album „Welcome Home“. Ve spolupráci s Alliance Française.

19:00
po

8 V.B.S. 20 let
Akustický koncert blues-rockové formace, jež slaví dvacáté výročí své činnosti. Spojení některých členů Mňágy a Žďorp 
a kapely Astmatic hraje staré bluesové pecky s velkou chutí a nasazením. Zbyněk Terner – klávesy, zpěv, Petr 
Nekuža – basová kytara, zpěv, Jarda Mikel – kytara, zpěv, Jiří Růčka – kytara,zpěv, Richard Paprskář – bicí. / 150 Kč 

19:00
út

9 Folk Team
Dnes už legendární skupina Folk Team ve své 42. sezóně! / 150 Kč19:00

st

10 RAVEN
Zpěvák, skladatel, textař, rockový šansoniér a frontmann skupiny Nasycen vydává v říjnu své sedmé album „Waltz“, 
na němž hostuje zde celá řada výrazných českých umělců např. B. Basiková a I. Hlas také, Sestry Havelkovy, 
M. Prokop a další. / 150 Kč

19:00
čt

11 Žamboši
Koncert vsetínské kapely. Žamboši jsou současné progresivní akusticko folkrockové trio. / 120 Kč19:00

pá

13 Rudy Linka „Tu kytáru jsem koupil kvůli…”
Upřímný večer plný hudby a příběhů ze života Rudyho Linky. / 150 Kč19:00

ne

14 Jazz talent JAZZ

Přehlídka talentů ZUŠ E. Marhuly. Vstupné vybírá škola.17:00
po

15 Jerry Erben Swing
František Mixa – piáno, Přemek Mixa – kontrabas, Simona Pavelková zpěv, Jaroslav Erben – zpěv, bicí. / 100 Kč19:00

út

16 Benjamin Piat  FRANCOUZSKÝ PODZIM

Přijíždí představit do Ostravy své druhé album s názvem „L’échappée Belle“. Ve spolupráci s Alliance Française.19:00
st

17 Dvojkoncert: Cheap Tobacco a Shaun Booker & Sean Carney
Dvojkoncert. Cheap Tobacco – jedna z nejpopulárnějších a nejtalentovanějších polských bluesových kapel Natalia 
Kwiatkowska – vocals, Robert Kapkowski – guitars, Adam Partyka – drums, Michał Bigulak – bass a Shaun 
Booker & Sean Carney – vynikající americká bluesová formace. / 290 Kč

18:00
čt

18 Bebechy
Ostravská bluse rocková skupina. Luděk Lešnovský – klávesy, kytara, akordeon, zpěv, Radek Nogol – kytara, zpěv, Milan 
Pociel – pozoun, zpěv, Petr Zeman – baskytara, Pavel Noštinský – bicí,Vítězslav Stuchlý – el. kytara, zpěv. Hosté: Petr 
Šimíček – foukací harmonika, Zdeněk Šponar – saxofon. Jako host vystoupí skupina Sasaband. Petr Sasín – piano, zpěv, 
Jakub Hlaváč – baskytara, zpěv, Petr Novobilský – kytara, zpěv, Zdeněk Šponar – saxofon. / 120 Kč

19:00
pá

21 Stéphane Poignant FRANCOUZSKÝ PODZIM

Francouzský humorista ve své ONE MAN SHOW o kulturních rozdílech. Ve spolupráci s Alliance Française. 19:00
po

22 Shakespeare v muzikálech
Koncert plný známých hitů a ukázek ze světových a českých muzikálů na Shakespearovské téma. V podání hvězd nejen ost-
ravské muzikálové scény – Lady Bělaškové, Martiny Šnytové, Lumíra Olšovského a Tomáše Savky. Za hudebního doprovodu 
Jakuba Žídka a Borise Urbánka. / 150 Kč

19:00
út

23 The Odd Gifts
Projekt Ondřeje Galušky, kytaristy, pozounisty, zpěváka a spoluautora písní skupiny Eggnoise. / 150 Kč19:00

st

24 Ivan Hlas Trio
Ivan Hlas – akustická kytara, zpěv, Norbi Kovács – akustická kytara, zpěv a Olin Nejezchleba – violoncello, zpěv. / 220 Kč20:00

čt

25 Boris Band Combinaton JAZZ

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

26 Lenka Filipová
Koncertní vystoupení vynikající české zpěvačky, šansoniérky, kytaristky a hudební skladatelky v jedné osobě. / 380 Kč19:00

so

28 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

30 První Ostravský kabaret Hogo und Fogo – 10.díl
Robert Galia (Hogo) Vás zve na další pokračování známého ostravského kabaretu. / 150 Kč20:00

st

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

Ostravské Vánoce 2016
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
27. 11. 2016 / Masarykovo náměstí Ostrava
Ilona Csáková s Dětským sborovým studiem 

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. 

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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