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Kouzlo Svatováclavského jarmarku

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...
Vycházky Pod 

kloboukem 
Centrum kultury a vzdělávání Mo-

ravská Ostrava a Přívoz nabízí v rámci 
oživení centra komentované vycházky 
s  průvodkyní Lenkou Kocierzovou. 
Při té zářijové si účastníci budou moci 
detailně prohlédnout zajímavosti ulice 
Poděbradovy a dozví se i spoustu in-
formací o několika školách, které zde 
sídlí. Sraz je v sobotu 10. září v 15 ho-
din v ulici Poděbradově naproti DPMO.  
Více na www.ckv-ostrava.cz.

Barista Cup 
Ostrava 

Trojhalí Karolina v sobotu 24. září do-
slova provoní káva... Koná se zde totiž 
již 5. ročník kávové slavnosti s prestižní 
baristickou soutěží Barista Cup Ostrava 
2016, nad níž převzala záštitu starostka 
městského obvodu Moravská Ostrava  
a Přívoz Petra Bernfeldová.  Pořadatelé 
slibují bohatý program (nejen) milovní-
kům kávy, ale také dětem. Těšit se mů-
žete na přednášku nejlepšího světového 
baristy roku 2009 Gwylima Daviese, vy-
nikající jídlo, špičkově připravené kávy 
a nápoje, technické vychytávky Vyso-
ké školy báňské, vizážistický koutek 
pro dámy, barber shop show pro pány, 

ukázky latté art a skvělou zábavu pro 
malé i odrostlé děti. Prostě si to přijďte 
užít!

Tančit 
může každý!

V sobotu 10. září máte jedinečnou 
příležitost povzbuzovat taneční páry 
ve standardních a latinskoamerických 
tancích různých věkových kategorií  
a výkonnostních levelů přímo na Ma-
sarykově náměstí v Ostravě. Uskuteční 
se zde taneční soutěž ve společenských 
tancích OPEN AIR PRO-AM. Tan-
čit budou jak amatéři, začátečníci, tak  
i dlouholetí profesionálové. Přijďte se 
pokochat tanečními výkony i úžasnými 
kostýmy. Vstup je zdarma. 

Pop Academy 
Miluješ zpěv, hudbu nebo herectví? 

V tom případě jsou kurzy hudební ško-

ly Pop Academy právě pro tebe! „Letos 
otevíráme tradiční oblíbené obory po-
pulárního zpěvu, herectví, moderování 
a rétoriky. A pro zájemce mám už nyní 
velmi dobrou zprávu, posílili jsme náš 
muzikálový tým o zpěvačku Beatu Šelo-
vou,“ prozradila umělecká ředitelka Pop 
Academy Táňa Wajsová. „I v  letošním 
školním roce nás čeká spousta koncer-
tů, budeme účinkovat na mnoha akcích 
pořádaných obvodem, chystáme také 
několik repríz muzikálového představe-
ní Noc na Karlštejně a již nyní plánuje-
me i třetí ročník mezinárodní pěvecké 
soutěže Talent Ostrava. Pop Academy 
již rok přináší radost rovněž našim 
nejstarším spoluobčanům projektem 
Zpíváme seniorům.“ Zápisy do kurzů 
proběhnou v prostorách Pop Acade-
my do 9. září, a to každý všední den od  
14 do 18 hodin. Zájemci o herecký 
kurz se mohou dostavit na informativ-
ní schůzku 5. září v 18 hodin. Přihláš-
ku můžete zaslat i na e-mail: info@po-
pacademy.cz. Více informací na www.
popacademy.cz nebo na facebookovém 
profilu.

Lidová 
konzervatoř 

Jako každý nový školní rok zve i letos 
Lidová konzervatoř ke studiu zájemce  
o nejrůznější umělecké obory. „V  no-

vém školním roce bychom rádi pozvali 
zejména zájemce o pantomimu,“ připo-
míná Dana Havlenová, vedoucí Lidové 

konzervatoře. „Toto svébytné a zcela 
unikátní umění beze slov u nás vyu-
čuje Eva Polzerová, která je uznávanou 
odbornicí na divadelní výchovu, pohy-
bové divadlo, ale také na komunikační  
a improvizační techniky.“ 

Dalším ročníkem pokračuje pna 
Lidové konzervatoři pod vedením 
Václava Klemense kurz režie, urče-
ný amatérským divadelníkům. V  na-
bídce je stále tvůrčí psaní a mediální 
komunikace. „Z  hudebních obo-
rů bychom rádi nabídli zájemcům  
o klasickou kytaru třídu Ondřeje Gilli-
ga, který patří k  vyhledávaným peda-
gogům ve svém oboru, a jako novinku 
otevíráme v  nadcházejícím školním 
roce hru na violoncello, kterou u nás 
bude učit Vendulka Zajícová. Výtvar-
nou fotografii vyučuje Jiří Žižka, držitel 

ocenění Czech Press Photo 2010,“ do-
dává Dana Havlenová. Více informací 
o přihláškách naleznete na www.lko.cz.                                                            
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Hudba 
má tu moc 

Knihovna města Ostravy a Agentura 
Presto pořádají v  pondělí 26. září od   
18 hodin jedinečný, poetický večer pro-
pojený hudbou. Vystoupí herec Alfred 
Strejček společně s  klavíristkou Eliš-
kou Novotnou a houslistkou Halinou 
Františákovou. Zazní verše a sonety 
Williama Shakespeara a anglická hudba 
nejen pozdního baroka. Večer se koná 
ve společenském sále Knihovny města 
Ostravy jako součást projektu Ostrava 
Shakespeare 2016.

Divadelní sezona 
startuje! 
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Historie kostela 
sv. Václava       
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NEPROPÁSNĚTE
Hudební 
festival

Třináctý ročník Svatováclavského 
hudebního festivalu přinese od 1. do  
28. září rekordních 35 koncertů. Poslu-
chači se mohou těšit na hvězdy evrop-
ského i světového formátu, například 
na fenomenálního trumpetistu Sergeje 
Nakarjakova, Collegium 1704 Václava 
Lukse, sopranistky Simonu Šaturovou, 
Martinu Jankovou či Hanu Blažíkovou, 
izraelského violoncellistu Gavriela Lip-
kinda a další přední umělce. Morav-
skoslezským krajem se rozezní hudeb-
ní klenoty z období od středověku až  
po 20. století v jednatřiceti kostelích, 
k nimž budou patřit i sakrální stavby 
v centru města. Zahajovací i závěreč-
ný koncert zazní ve zrekonstruovaných 
prostorách katedrály Božského Spasitele 
v Ostravě. Ten první 1. září, ten posled-
ní, který bude patřit hudbě českého veli- 
kána Antonína Dvořáka, se uskuteční 
28. září. Mezitím ostravský nejstarší kos-
tel, kostel sv. Václava, zažije 11. září one-
man-show izraelského violoncellisty 
Gavriela Lipkinda a evangelický Kristův 
kostel se hudbou rozezní v termínech  
13., 18. a 19. září.                          www.shf.cz

Svatý Václav přijíždí se svým průvodem, aby pozdravil všechny přítomné.

JSME ZPĚT!
ROK DIVOKÝCH SMÍŘENÍ

ZAČÍNÁ!

JSME ZPĚT!
ROK DIVOKÝCH SMÍŘENÍ

ZAČÍNÁ!

Co vás čeká?
Slavnostní zahájení sezóny aneb Divadlo roku 2015 opět trochu jinak.

v úterý 6. září 2016 od 15.00 hodin

Svézt se na historickém kolotoči, 
nechat se vyfotit v historických kostý-
mech, navštívit tureckou střelnici, navíc 
jedinou v republice, využít služeb lazeb-
níka nebo vstoupit do věštírny či mu-
čírny, to vše můžete, pokud ve středu  
28. září zavítáte mezi desátou a osmnác-
tou hodinou na náměstí Svatopluka Če-
cha v Přívoze. Právě tady se totiž usku-
teční tradiční Svatováclavský jarmark, 
který je připomenutím svatého Václava, 

ochránce a patrona české země a sym-
bolu české státnosti.

„Těší mě, že rok od roku roste počet 
lidí, které náš jarmark oslovuje. Zkla-
máni nebudou ani tentokrát, program 
je připraven tak, aby oslovil návštěvníky 
všech generací,“ zve na oslavu Dne čes-
ké státnosti starostka Petra Bernfeldová. 

Jarmark v režii Kulturního zařízení 
Gama, jež je součástí Centra kultury  
a vzdělávání Moravská Ostrava, je – 

stejně jako v předchozích letech – veden 
v historickém duchu. Kromě v úvodu 
zmíněných možností mohou lidé při 
práci sledovat středověké řemeslníky  
a bavit se výstupy potulných herců, 
šarlatánů i provazochodců, mnohý ná-
vštěvník určitě rád ochutná z nepřeber-
né nabídky dobové krmě a nápojů. 

Chybět nebude ani průvod svatého 
Václava s družinou, jemuž bude vévo-
dit kníže Václav se svou ženou v podání 

Český soubor Haydn Ensemble se svým 
zakladatelem fagotistou České filharmo-
nie Martinem Petrákem.

Foto: archiv SHF

herců z Divadla loutek Ostrava. Ma-
jestát slavného Přemyslovce zdůrazní  
i jeho početný doprovod, v němž ne-
budou chybět ani koně a psi, hudebníci  
a kejklíři. Prostředí středověku připo-
mene i skupinka sirotků v podání do 
kostýmů oděných dětí ze škol obvo-
du, stejně jako dobové hry společnosti  
Al Rašíd nebo originální středověká 
bubenická show Bum Bum Bandu Ja-
kuba Kupčíka. „O zábavu se postará 
také Společnost herců a šermířů Keltik 
Ostrava, šermíři ze skupiny Guardians, 
historická hudba a další,“ upřesňuje ve-
doucí Kulturního zařízení Gama Šárka 
Dospivová a dodává, že velká část pro-
gramu je zacílena přímo na nejmenší 
návštěvníky. Ty určitě zaujme akro-
batická škola pro děti s výukou chůze 
na laně, zvířecí farma, ukázka práce  
s pasteveckým psem, divadelní pohádka 
nebo nejrůznější dílny, v nichž si budou 
moci vyzkoušet práci řemeslníků. A kdo 
by nechtěl poznat, jak pracují písmo-
malíř, hrnčíř, tkadlena, šperkař, řezbář, 
perníkářka, kovář, košíkář a mnozí jiní? 

Akce, která se koná díky podpoře ze 
strany městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, je ideální příležitostí, 
jak příjemně strávit volný sváteční den, 
blíže se seznámit se svatováclavskou 
tradicí a vcítit se do atmosféry středo-
věkých slavností. Zajímavá může být  
i procházka okolím náměstí Svatopluka 
Čecha, jehož dominantou je římskoka-
tolický farní kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie. Tato novogotická 
stavba se dvěma 67 metrů vysokými vě-
žemi byla sice postavena až na sklonku 
19. století a vysvěcena 15. srpna 1899, 
ale to nebrání tomu, aby dokreslila výji-
mečnou atmosféru historického jarmar-
ku.                  www.ckv-ostrava.cz
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Až do 18. září si mohou návštěvníci 
Ostravského muzea prohlédnout vý-
stavu výjimečného umělce v kontextu 
alžbětinského divadla i atmosféry alž-
bětinské doby – Williama Shakespeara. 
Obdiv a sympatie, které osobnost a dílo 
Williama Shakespeara napříč stoletími 
vzbuzují, jej řadí k největším drama-
tikům a básníkům světové literatury. 

Návštěvníci mohou obdivovat staré 
tisky literárních velikánů, u kterých 
Shakespeare a jeho kolegové hledali 
inspiraci, včetně skutečně vzácných ex-
ponátů, jakými jsou renesanční vydání 
Shakespearových současníků Rober-
ta Greena (1558–1592), Johna Lyly-
ho (1554–1606) a Thomase Lodgeho 
(1558–1625). Českou divadelní historii 

zastupují dobová vydání 
tragédií, komedií a roman-
cí Willliama Shakespeara  
a první české překlady 
jeho her z konce 18. sto-
letí. Nechybí ani refle-
xe současného vnímání  
a interpretace Shakespea-
rova uměleckého odkazu 
na divadelních scénách 
a jeho hry, které po čtyři 
století spojují přítomnost 
s renesančním prostředím 
Londýna a rodného Strat-
fordu.                            - lč -

www.ostrmuz.cz Divadlo roku 2015, Komorní scéna Aréna, zahájí novou di-
vadelní sezónu opět ve slavnostním duchu. I letos přichystala 
speciální akci, na níž se mohou její účastníci potkat s nejlep-
ším českým divadlem trochu blíže. Událost pod názvem Jsme 
zpět! Rok divokých smíření začíná! je naplánována na úterý 
6. září a bude se odehrávat nejen v  prostorách divadla, ale  
i v pasáži Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu.  

Ve 13 hodin bude zahájen prodej vstupného a předplatného 
na novou sezonu a pouze tento den budou mít zájemci výji-
mečnou příležitost koupit vstupenky na všechna představení 
až do 14. října 2016 s výraznou slevou (z 200 na 140 korun, 
ze 140 na 100 korun) a předplatné 2016/17 s překvapením. 
Bonusem pro ty, kteří si tento den vstupenku či předplat-

né do divadla pořídí, bude vstup na večerní koncert skupi-
ny MamalÖlor zdarma. Samotný program pak odstartuje  
v 15 hodin, kdy v pasáži vedoucí k divadlu zazní tóny známých 
hitů v klavírním provedení a zájemci budou mít možnost vy-
fotit se s herci ve skutečných divadelních kulisách a kostý-
mech. Herci budou rovněž návštěvníky provádět divadlem  
a dají jim nahlédnout do tajů divadelního zákulisí (15.30,  
16 a 16.30 hodin). V 17 hodin bude slavnostně zahájena nová 
sezona a budou odhaleny nové velkoformátové portréty he-
reckého souboru. Atmosféru okamžiku podtrhne doprovod 
rapperky MC Zuzky. Večerní program zahájí v 18.30 hodin 
dokument o rekonstrukci divadla, slavnostní večer uzavře 
koncert kapely MamalÖlor.                  www.divadloarena.cz

Novou sezonu zahájí Janáčkova 
filharmonie uvedením děl dvou vý-
znamných českých skladatelů. Sál Do- 
mu kultury města Ostravy 8. a 9. září 
od 19 hodin nejprve ovládne vzne-
šený patos Třetí symfonie Antonína 
Dvořáka. Druhá půle koncertu pak 

bude patřit hukvaldskému rodákovi  
a jeho Glagolské mši, kterou vytvořil 
ve dvaasedmdesáti letech. Leoš Janá-
ček v ní vyjádřil oslavu života a svůj 
vztah k panslavismu. Orchestr bude 
řídit jeho šéfdirigent Heiko Mathias 
Förster, který podepsal v Ostravě kon-
trakt na další tři roky. 

O týden později, 14. a 15. září, bude 
hlavní hvězdou koncertů Janáčko-
vy filharmonie gruzínská virtuózka  
a jedna z nejlepších houslistek sou-
časnosti Lisa Batiashvili. Jeden z je-
jích nesčetných koncertů popsal The 
Guardian mimo jiné slovy: „...hraje, 

jako kdyby zpívala árii.“ V  jejím po-
dání posluchači vyslechnou Čajkov-
ského Houslový koncert. Večer zahájí 
Prokofjevova Klasická symfonie. Její 
autor rád dráždil profesory na kon-
zervatoři svými výroky i hudbou. 
Orchestr bude řídit François Lele-
ux, vynikající francouzský hobojista  
a manžel Lisy Batiashvili, jenž na 
sebe v posledních 20 letech stále více 
strhává pozornost také jako dirigent.  

Vstupenky na oba koncerty pořídí-
te již od 160 korun v  Janáček pointu 
(vstupní prostor DKMO vlevo), onli-
ne na www.jfo.cz nebo v  pobočkách 
Ostravského informačního servisu. 

www.jfo.cz

Divadlo Jiřího Myrona čeká 18. září 
obnovená premiéra biblického příbě-
hu o Jákobovi, jeho nejmilejším synu 
Josefovi, zrádných bratrech a jednom 
úžasném pestrobarevném plášti. Jeden 
z  nejznámějších muzikálů legendární 
dvojice Tim Rice a Andrew Lloyd Web-

ber se na ostravské jeviště vrací na četná 
přání diváků a navíc hned s celou sbír-
kou překvapení navíc. Například jako 
faraon se představí Tomáš Savka s hi-
tem V srdci tvém jsem dnes král, který 
ostravští diváci uslyší v české premiéře.

- bed -

VÝSTAVA

KONCERT

DŮM KULTURY PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY

DIVADLO

Seznamte se: William Shakespeare

Obnovená premiéra

Aréna začne opět slavnostně

Zahájení koncertní sezony

Komorní scéna Aréna nabídne divákům v nové sezoně čtyři tituly, které téma smíření představují z různých úhlů pohledu.
Foto: Archiv KSA

Nepropásněte možnost spatřit na vlastní oči skutečně 
vzácné exponáty renesančních vydání Shakespearových 
současníků.                       Foto: Viera Gřondělová 
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Ostravská muzejní noc
V sobotu 11. června opět zůstanou i po setmění otevřena 
nejrůznější muzea, galerie a další kulturní organizace v Os-
travě. Již poosmé se uskuteční mezinárodní festival Ostrav-
ská muzejní noc. Od 17 hodin do půlnoci se představí 33 
státních, neziskových a soukromých organizací. Mezi nimi 
nebude chybět ani Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz – Minikino a klub Atlantik, Ostravské mu-
zeum, Galerie výtvarného umění v Ostravě a další. „Atmo-
sféra této noci bývá opravdu magická. A navíc mnoha lidem 
odhalí fakt, že v centru města je spousta zajímavých míst, 
jež stojí za to navštívit. Budeme rádi, když se k nám návštěv-
níci, kteří nestihnou vidět vše, co by chtěli, vrátí v následu-
jících dnech a prožijí v našem obvodu další příjemné oka-
mžiky,” zve starostka Petra Bernfeldová. 

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

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

  www.ostrmuz.cz

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

PřeDnášky a výstavy

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

na	 závěr	 sezony	 pak	 připravila	 ja-
náčkova	filharmonie	ostrava	speciální	

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

 Foto: archiv Divadla loutek Ostrava

Bulharská sopranistka Sonya Yoncheva.
 Foto: archiv JFO

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

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

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

DůM kuLtury

kOncert

DivaDLO 

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

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

Výstava	 je	 přístupna	 široké	 veřej-

výstava

  Foto: archiv Ostravského muzea

DůM kuLtury Města Ostravy, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava, 
tel.: 597 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

kinO art 
1. 6. v 17 a 19.30 hod. Carol
2. 6. v 15, 17 a 19.30 hod. mezinárodní festival outdoorových 
filmů Ozvěny 10 % Afriky, Stopaři, Antarktida, Hliněná řeka, 
Petr Kraus na Guatemale
3.–5. 6. v 17 a 19.30 hod. Čistič
6. 6. v 15 hod. pro seniory Jak se zbavit nevěsty
6.–8. 6. v 17 a 19.30 hod. Jak se zbavit nevěsty
9. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Nebezpečný 
svět Rajka Dolečka
10.–12. 6. v 17 a 19.30 hod. Jak básníci čekají na zázrak
13. 6. v 15 hod. pro seniory Kolonie
13.–15. 6. v 17 a 19.30 hod. Kolonie 
16. 6. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Mlčení 
jehňátek 
17.–19. 6. v 17 a 19.30 hod. Svátek matek
20. 6. ve 14.30 hod. pro seniory Podfukáři 2
20.–22. 6. v 17 a 19.30 hod. Podfukáři 2
23. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Tajemství 
Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa 
24.–26. 6. v 17 a 19.30 hod. Saulův syn
27. 6. v 15 hod. pro seniory Lekce
27.–29. 6. v 17 a 19.30 hod. Lekce
30. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Ve sklepě
Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte slevy na 
všechny klubové filmy! 
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

kOncerty a DivaDeLní PřeDstavení v DkMO 
2. 6. v 19 hod. 8. ročník divadelního festivalu Dream Factory 
Ostrava, Ladislav Klíma: Lidská tragikomedie, Divadlo 
v Dlouhé, Praha
5. 6. v 19 hod. slavnostní ukončení festivalu, William 
Shakespeare: Richard III., Klicperovo divadlo, Hradec Králové
1. 6. v 19 hod. Willy Russell: Shirley Valentine, Kateřina 
Schauerová, Praha
5. 6. v 10 hod. Panna a netvor
8. 6. v 19 hod. Rangers band – Tours 50
19. 6. v 17 hod. Včelí medvídci zpívají, Divadlo Věž, Brno
22. 6. v 18 hod. Jaroslav Foglar: Rychlé šípy, Slovácké divadlo, 
Uherské Hradiště
24. 6. v 19 hod. Papežské baziliky, dokumentární cyklus 
z výstav a muzeí
28. 6. v 19 hod. Patrik Hartl: 4 sestry, Studio DVA, Praha

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

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

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

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

 více na facebooku
 nazí jsme krásní a pravdiví

1. 9. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Neonový býk 
2.–4. 9. v 17 a 19.30 hod. Krotitelé duchů
5. 9. v 15 hod. pro seniory Sezn@mka
5.–7. 9. v 17 a 19.30 hod. Sezn@mka  
8. 9. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Montenegro 
9.–11. 9. v 17 a 19.30 hod. Učitelka
12. 9. v 15 hod. pro seniory Vzkaz v láhvi
12.–14. 9. v 17 a 19.30 hod. Vzkaz v láhvi
15. 9. v 15 hod. pro seniory a v 17 hod. KND Bratříček 
Karel
15. 9. v 19 hod. KND 3600 kilometrů Namibií
17.–18. 9. v 17 a 19.30 hod. Humr
19. 9. v 15 hod. Paradise Trips
19.–21. 9. v 17 a 19.30 hod. Paradise Trips 
22. 9. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Lucie: Příběh jedný kapely
23. 9. v 17 a 19.30 hod. Lucie: Příběh jedný kapely
24.–28. 9. Filmový festival Ostrava Kamera Oko 2016
30. 9. – 2. 10. v 17 a 19.30 hod. Zloději zelených koní
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 
15. 9. v 19 hod. Arnold Wesker: Ženy přežijí, Studio DVA 
divadlo Praha
16. 9. v 18 hod. G. Verdi: Don Carlos, záznam opery z 
Metropolitní opery v New Yorku
22. 9. v 19 hod. Eve Ensler: Monology vagíny, Intimní 
divadlo Bláhové Dáši Praha
25. 9. v 19 hod. William Douglas: Home Rybárik 
kráľovský, Študio L+S Bratislava
27. 9. v 19 hod. Vladimír Hron: Narozeninová  
tour 2016
28. 9. v 19 hod. Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, 
Agentura Harlekýn Praha
1. 10. v 10 hod. Michal je kvítko!
1. 10. v 19 hod. Jiří Stivín: Dividlo

Výstavy v DKMO
2.–30. 9. Když hlína promluví, keramika Dori Stárkové, 
Galerie Gaudeamus
1.–30. 9. Josef Unucka: Kresby, vestibul

VÝSTAVY
do 4. 9. výstava Daniela Balabána: Nejasná poselství 
do 4. 9. výstava Eduarda Ovčáčka: Grafika je dar IV – 
Lekce velkého A
5.–27. 9. bude Dům umění uzavřen z důvodu instalace 
nové výstavy. Doprovodné programy se však konají!
28. 9. 2016 – 8. 1. 2017 výstava V novém světě – 
Podmínky modernity 1917–1927, vernisáž výstavy 27. 9.
KULTURNÍ PROGRAMY
13. 9. v 16.30 hod. Vita Caroli, přednáška Marka Zágory 
z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve 
středověku IX, Dům umění
14. 9. v 19 hod. koncert kapely Mištes, terasa nebo Dům 
umění
21. 9. v 16.30 hod. Otto Gutfreund – sochař několika 
tváří, přednáška Gabriely Pelikánové, Dům umění
22. 9. v 18 hod. Literární čtvrtek v Domě umění, 
uvedení Knihy Ester Marka Piętoně, publikaci uvede 
literární kritik a historik Oskar Mainx
28. 9. 2016 – 8. 1. 2017 Nebojím se dějepisu ani umění, 
vzdělávací program pro školy a veřejnost k výstavě 
V novém světě přiblíží moderní české umění let  
1917–1927
Knihovna GVUO, provozní doba pro badatele: do 15. 9. je 
otevřena dle předchozí domluvy.
Změna programu vyhrazena!

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

do 18. 9. Seznamte se: Wiliam Shakespeare – 
Shakespeare Ostrava 2016
do 18. 9. JapanDo – skutečné dobrodružství 
obyčejných lidí, výstava fotografií z neuvěřitelné cesty po 
Japonsku doplněná klenoty, které si cestovatelé dovezli

GALERIE BESEDA 
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

Po–Pá: 9–17 hodin
22. 9. 2016 – 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. 

Josef (Roman Harok) a jeho úžasný pestrobarevný plášť.                  www.ndm.cz 

JSME ZPĚT!
ROK DIVOKÝCH SMÍŘENÍ

ZAČÍNÁ!

JSME ZPĚT!
ROK DIVOKÝCH SMÍŘENÍ

ZAČÍNÁ!

Co vás čeká?
Slavnostní zahájení sezóny aneb Divadlo roku 2015 opět trochu jinak.

v úterý 6. září 2016 od 15.00 hodin

Slavnostní zahájení sezóny aneb Divadlo roku 2015 opět trochu jinak.  Co vás čeká?
Vstupenky se slevou, prohlídky divadelního zákulisí, focení s herci, kávička a občerstvení, odhalení nových fotek souboru, slavnostní zahájení sezóny, 

živá hudba v pasáži a večerní koncert kapely Mamalör! To vše a ještě mnohem víc, můžete zažít, ochutnat a vidět na vlastní oči!

Těší se na Vás dobrá společnost Komorní scény Aréna!

JSME ZPĚT! ROK DIVOKÝCH SMÍŘENÍ ZAČÍNÁ!

v úterý 6. září 2016 od 15.00 hodin

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



3 NENUĎTE SE 

Parafrázi názvu divadelní hry Fráni 
Šrámka Měsíc nad řekou nešlo odolat. 
Stejně jako tady, i v Ostravě hrála hlavní 
roli řeka, v níž se shlížel měsíc. A nejen 
on. Byly tu  i davy diváků, kteří o prázd-
ninách chtě nechtě propadli kouzlu 
výjimečné filmové události pod širým 
nebem. „Na jedné straně řeky diváci, 
na druhé filmové plátno s příběhem 
orámovaným panoramatem do tmy zá-
řící Ostravy, to je zážitek, na který nelze 

hned tak zapomenout. Za něj i za cel-
kovou organizaci Festi valu letního ost-
ravského kina FLOK patří poděkování 
oběma organizátorům, Janu Rušajovi  
z Troha lí a Tomáši Zetkovi z Miniki- 
na,“ zprostředkovává starostka Petra 
Bernfeldová pocity mnoha diváků, kte-
ré zaujalo i promítání v klubu Atlantik, 
Minikině, na Kuřím rynku a na mnoha 
jiných místech Ostravy.

- gl -

Divadlo loutek Ostrava připravuje 
9. bienále festivalu Divadlo bez bariér, 
které se bude konat od 3. do 6. října. 
Festival se vyprofiloval na mezinárod-
ní přehlídku vynikajících divadelních 
představení, z  nichž si vyberou diváci 
všeho věku a různých zájmů. Pozvá-
ni jsou například Stanislav Zindulka 
a Divadlo v  Řeznické, režisérské duo 
SKUTR, Jaroslav Dušek, Taneční studio 
Light, Buchty a loutky a mnozí další. 

Festival nabídne dopolední před-
stavení pro školy, odpolední a večerní 
představení pro dospělé, představení ve 
školách, v  nemocnicích a speciálních 
zařízeních.

A nejen to. Chystají se i premiéry 
vlastních divadelních představení. Prv-
ní novinka bude mít premiéru 25. lis-
topadu. Inscenace Nastupovat! Děják 
z  rychlíku by měla zábavnou formou 
představit historii 20. století, a to pro-
střednictvím dění na železnici. Inscena-
ci připravuje tým Radovan Lipus, Ma-
rek Pivovar, Marek Pražák a Eva Kotko-
vá, který stvořil úspěšné inscenace pro 
dospělé Z  Deniku Ostravaka a Šaryk 
vzpomíná. Na scénáři se podílí také 

herec Divadla 
loutek Ostrava 
Karel Růžička, 
který byl pů-
vodcem myš-
lenky zpracovat 
tímto způsobem 
moderní dějiny. 
Děti se mohou 
těšit na ledno-
vou premiéru 
inscenace Dá-
šenka čili Život 
štěněte. Nesmír-
ně oblíbenou 
inscenací pro 
žáky základních 
škol je Hodina 
Komenského, 
kterou pro Di-
vadlo loutek 
Ostrava napsal 
Vít Peřina a zre-
žíroval Martin 
Tichý. I tento tým se do divadla vrátí, a 
to v inscenaci Středa nám chutná, která 
bude mít premiéru na jaře 2017. Na di-
vácky úspěšné ročníky naváže 19. listo-

padu i program 
Noci divadel... 
Po loňském 
úspěchu bude  
i letos pro divá-
ky připraveno 
Jarní putování 
divadlem, kte- 
ré nabízí mož-
nost nahléd-
nout do diva-
delního provo-
zu z  trochu ji-
ného úhlu a za-
žít divadlo ne- 
tradičně. V ne-
poslední řadě 
nebude chybět 
Den dětí a také 
velice oblíbený 
a žádaný cyk-
lus tvořivých 
dílen, kde je 
vyškolení in-

struktoři naučí vyrábět různé typy lou-
tek. Příští letní prázdniny jako obvykle 
budou patřit akci Léto s pimprlaty.         
                                            - mič -

V CENTRU POZORNOSTI

KNIHCENTRUM.CZ KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

VĚDECKÁ KNIHOVNA

JANÁČKOVA FILHARMONIE

KLUB FIDUCIA

NOVÁ AKROPOLIS

Film nad řekou
Nejen Divadlo bez bariér

Svorník klenby se znakem olomouckého 
biskupa Stanislava Thurza. 
    Foto L. Augustinková, 2009.

Výjevy Mojžíš s deskami Desatera a Tla-
ma Leviatana, výmalba lodi, 1555. 
    Foto L. Augustinková, 2013.

Biskup Thurzo v knize B. Paprockého  
Zrcadlo slavného markrabství moravské-
ho, 1573.     Foto L. Augustinková, 2013.

Šestnácté století bylo u nás dobou 
velkých změn ve společnosti i nábo-
ženství. Později, v  době pobělohorské, 
mnohde docházelo k událostem až ne-
představitelným. V  ostravském kostele 
sv. Václava probíhaly (ne vždy oficiálně) 
katolické i protestantské obřady. V roce 

1559 vytkl biskup Marek Khuen faráři 
Janu Gitoriovi, že podával rytířským 
osobám podobojí. Gitorius dostal jen 
napomenutí, nicméně o něco pozdě-
ji byl Mikuláš Peterka fary zbaven pro 
příklon k luterství.

Nástup novověku znamenal pro 
kostel sv. Václava rovněž velké promě-
ny stavební. Starý svatostánek dostal 
v  roce 1539 novou klenbu lodi, kterou 
financoval olomoucký biskup Stanislav 
Thurzo za spoluúčasti měšťanů Morav-
ské Ostravy. Další ostravští měšťané, 
katolického i protestantského vyznání, 
objednali po polovině 16. století výmal-
bu interiéru lodi, tematicky sestavenou 
z  výjevů ze Starého a Nového zákona  
a motivů hříchu a spasení.

Lucie Augustinková, 
Stavebně historické průzkumy

MÍSTO S HISTORIÍ
Katolíci a protestanti 

v jednom kostele

V  pátek 30. září se od 17 do 22 ho-
din otevřou budovy obou ostravských 
univerzit, aby přivítaly návštěvníky již 
čtvrté Ostravské noci vědců. Téma bez-
pečnosti slibuje neotřelé úhly pohledu 
na (ne)bezpečí v různých jeho formách 
– ať už se jedná o ohrožení mateřského 
jazyka, budoucnosti Evropy, nebezpeč-
nou faunu a flóru a další. Ostravská uni-
verzita letos poprvé spojila síly nejen 
s VŠB – Technickou univerzitou Ostra-

va, ale také s Městskou policií Ostrava 
a Hasičským záchranným sborem Mo-
ravskoslezského kraje, a tak letošní Ost-
ravská noc vědců bude probíhat doslova 
po celé Ostravě (centrum, Poruba, Vít-
kovice, Výškovice, Zábřeh, Slezská Ost-
rava). Kromě vědeckých zážitků se tak 
můžete těšit i na ukázky práce s koňmi, 
psy či záchrannou technikou nebo si 
můžete osvojit základy sebeobrany.  

   www.ostravskanocvedcu.cz.

(Ne)bezpečně chytrá akce!
DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.CZ
Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava, 
tel. č.: 725 396 985, www.knihcentrum-ostrava.cz

10. 9. v 15 hod. tvoření s edicí TOPP
12. 9. v 18 hod. beseda o Římě s průvodcem – Rady na 
cestu
13. 9. v  16 hod. Lucie Drbohlavová: Hedvábnou stez-
kou, beseda 
14. 9. v 16 hod. Denisa Ogino: S  duší Japonky, křest  
a beseda  
15. 9. v 17 hod. Josef a jeho úžasný pestrobarevný 
plášť, předpremiérová beseda se souborem muzikálu Ná-
rodního divadla moravskoslezského 
16. 9. v 14 hod. besedy s piloty ke Dnům NATO
20. 9. v 16 hod. Radka Třeštíková: Bábovky, beseda 
21. 9. v 16 hod. Nela Rywiková: Děti hněvu, beseda 
22. 9. v 16 hod. Hana Hindráková: Lovci lebek, beseda
23. 9. v 16 hod. Shakespeare v parku aneb Sen noci ost-
ravské, workshop pro děti s edicí TOPP
27. 9. v  16 hod. Radim Uzel: Sexuální život slavných, 
beseda 

Rezervujte si místo e-mailem na adrese rezervace.ostra-
va@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Během 
září se zúčastněte slosování o vstupenky do Národního 
divadla moravskoslezského.

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

Po – Pá: 10 – 18 hod.
5. 9. v 18 hod. Lucie Mičíková: Zatmění, vernisáž výstavy 
v galerii Dole, výstava potrvá do 14. 10. 
8. 9. v 18 hod. Matěj Skalický: Sedět u ohně a kouřit, 
vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia, výstava 
potrvá do 7. 10. 
9. 9. v 19 hod. AVVA:  ideomotoric chatroom, koncert 
významných osobností japonské a rakouské experimen-
tální hudby Toshimaru Nakamury a Billyho Poisze
17. 9. v 18.45 hod. Jedlé záhonky v centru – guerilla gar-
dening v režii okrašlovacího spolku a evropských KPZtek, 
sraz před Antikvariátem a klubem Fiducia v 18.45 hod., 
rukavice a dobrou náladu s sebou 
20. 9. v 18 hod. veřejná debata Volím čisté ovzduší, 
Komorní scéna Aréna
21. 9. v 18 hod. Čtenářský klub

25. 9. v 10 hod. dětský ateliér, vedou výtvarníci Marcela 
Lysáčková a Max Lysáček 

26. 9. Poetický atentát v Bieblově ulici s Radovanem 
Lipusem a křest bulletinu Krásná Ostrava, sraz v 18 hod. 
před Antikvariátem Fiducia
29. 9. v 18 hod. Balabánovský večer, povídání o chysta-
ném filmu

VÝZVA: Chodíte rádi pěšky Ostravou a znáte trasy do-
stupné v rozmezí od 5 do 20 km, které byste doporučili? 
V prosinci chystáme vydání Mapy ostravských výletů  
a budeme rádi za vaše tipy na pěší putování po Ostravě 
a blízkém okolí. Tipy zasílejte na e-mail: antikfiducia@
seznam.cz.

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

do 1. 10. Svět viděný hmatem, výstava sádrových reliéfů 
autorů se zrakovým handikepem ve vestibulu knihovny
do 1. 10. Vidím – nevidím, výstava fotografií přibližující 
vidění s různými vadami zraku, studovna
21. 9. v 16 hod. ISLAND – život s nádechem ledu, poví-
dání Evy Učňové o Islandu, studovna 
27. 9. od 16 do 20 hod. Deskohraní aneb Kdo si hraje, 
nezlobí, odpoledne s deskovými hrami v oddělení spe- 
ciálních fondů

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

6. 9. od 19 hod. Jung, psychologie osobnosti, přednáš-
ka
19. 9. od 18 hod. úvodní přednáška kurzu filozofie  
a psychologie Východu a Západu –
Filozofie pro život, začátek kurzu 26. září v 18 hod.,  
13 přednášek, informace na ostrava@akropolis.cz nebo 
telefonicky na čísle 777 284 214
27. 9. od 19 hod. Tao a čínská medicína, přednáška  
s videoprojekcí

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

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
od 5. 9. do 31. 10. Obrázky trochu jinak, výstava výtvar-
ných prací klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdra-
votním postižením Ostrava

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 
1. 9. od 13.30 do 16 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme 
v tanci na taneční podložce
8. 9. od 14 do 15 hod. Čteme o Pinocchiovi, veřejné čte-
ní a doplňování textu z knihy Pinocchiova dobrodružství
15. 9. od 14 do 15.30 hod. Intriky a šikana z Bradavic, 
fantasy odpoledne, kde si povíme o šikaně a o tom, jak 
se jí vyhnout, a přečteme si o intrikách z Bradavic v knize 
Harry Potter. Akce za finanční podpory UMOb Moravská 
Ostrava a Přívoz.
21. 9. od 14 do 15 hod. Minulost a budoucnost hasičů, 
exkurze do Hasičského muzea města Ostravy v průběhu 
Evropského týdne mobility

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 díl-
na, kde si vyrobíme zvířátka z papírových tácků a ruliček

28. října 124, 702 00 Ostrava 
tel. č.: 596 619 914, www.jfo.cz
8. a 9. 9. v 19 hod. zahajovací koncert sezony, DKMO
14. a 15. 9. v 19 hod. Lisa Batiashvili – houslový zázrak, 
DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek  
a slevách získáte na tel. č.: 597 489 466 nebo na  
e-mailech: abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz.

Foto: Lukáš Kaštovský



4CENTRUM ŽIJE!

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

7 Sportovní odpoledne pro holky a kluky / 15:00

14 Jak na to / Vědomostní soutěže pro děti / 13:30

14 Sportovní odpoledne pro holky a kluky / 15:00

19 Loutkohrádky / Interaktivní pořad pro děti MŠ / 16:00

20 Loutkohrádky / Interaktivní pořad pro děti MŠ / 16:00

21 Jak na to / Vědomostní soutěže pro děti / 13:30

21 Sportovní odpoledne pro holky a kluky / 15:00

22 T klub / Taneční a pohybové studio / 18:00

26 Žena v zrcadle / Malá poradna pro ženy / 16:00

27 Terorismus / Přednáška pro SŠ / 9:00 a 11:00

27 T klub / Taneční a pohybové studio / 18:00

29 Terorismus / Přednáška pro SŠ / 9:00 a 11:00

30 Kde dávají lišky dobrou noc / Zábavný vědomostní pořad pro děti / 9:00 a 10:30

 Akce jsou určeny mateřským, základním školám a středním školám. Termíny je nutno domluvit.

Svatováclavský jarmark
28. 9. 2016 / 10–18 hod.
Náměstí Svatopluka Čecha Ostrava – Přívoz

1 17:00 Nejkrásnější den / Der geilste Tag, DE 2016, 110 min.
19:30 Než jsem tě poznala / Me Before You, US 2016, 110 min.

čt

2 17:00 Lucie: příběh jedný kapely / CZ 2016, 89 min.
19:30 Taxi 121 / CZ 2016, 90 min.

pá

3 15:00 Doba ledová: Mamutí drcnutí / Ice Age 5, US 2016, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Obr Dobr / The BFG, GB/US/CA 2016, 117 min.
19:30 Julieta / ES 2016, 99 min.

so

4 15:00 Tajný život mazlíčků / The Secret Life of Pets, US 2016, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Božská Florence / Florence Foster Jenkins, US/GB 2016, 110 min.
19:30 Satisfakce 1720 / Tordenskjold a Kold, DK 2016, 98 min.

ne

5 17:00 Učitelka / SK/CZ 2016, 102 min.
19:30 Tohle je náš svět / Captain Fantastic, US 2016, 120 min.

po

6 17:00 Lily Lane / Liliom ösvény, HU/DE/FR 2015, 91 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Casablanca / US 1942, 102 min. FILMOVÝ KLUB
út

7 14:30 Než jsem tě poznala / Me Before You, US 2016, 110 min. KINO SENIOR

17:00 Nejkrásnější den / Der geilste Tag, DE 2016, 110 min.
19:30 Komorná / Agasshi, KR 2016, 141 min.

st

8 17:00 Učitelka / SK/CZ 2016, 102 min.
19:30 Sully: Zázrak na řece Hudson / Sully, US 2016, 96 min.

čt

9 17:00 Taxi 121 / CZ 2016, 90 min.
19:30 Nerve: Hra o život / Nerve, US 2016, 96 min.

pá

10 15:00 Můj kamarád drak / Pete‘s Dragon, US 2016, 103 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Božská Florence / Florence Foster Jenkins, US/GB 2016, 110 min.
19:30 Sully: Zázrak na řece Hudson / Sully, US 2016, 96 min.

so

11 15:00 Hledá se Dory / Finding Dory, US 2016, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Obr Dobr / The BFG, GB/US/CA 2016, 117 min.
19:30 Učitelka / SK/CZ 2016, 102 min.

ne

12 17:00 Lucie: příběh jedný kapely / CZ 2016, 89 min.
19:30 Julieta / ES 2016, 99 min.

po

13 17:00 Takový je život / Československo 1929, 63 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Chronic / MX/FR 2015, 92 min. FILMOVÝ KLUB
út

14 14:30 Tohle je náš svět / Captain Fantastic, US 2016, 120 min. KINO SENIOR

17:00 Nerve: Hra o život / Nerve, US 2016, 96 min.
19:30 Božská Florence / Florence Foster Jenkins, US/GB 2016, 110 min.

st

15 17:00 Muži z aleje mrtvých / CZ 2016, 52 min. DEN S DOKUMENTY ČT

19:30 Zpráva z pekla / CZ 2015, 62 min.  DEN S DOKUMENTY ČT
čt

16 17:00 Nejkrásnější den / Der geilste Tag, DE 2016, 110 min.
19:30 The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years / US/GB 2016

pá

17 15:00 Doba ledová: Mamutí drcnutí / Ice Age 5, US 2016, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

19:00 Lidský rozměr / The Human Scale, DK/BD/CN/NZ/US 2012, 83 min. ZAŽÍT OSTRAVU JINAK
so

18 15:00 Obr Dobr / The BFG, GB/US/CA 2016, 117 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Madama Butter� y / záznam z am� teátru Antico di Taormina / 2016, 160 min., cz tit. OPERA V KINĚ
ne

19 17:00 The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years / US/GB 2016
19:30 Sully: Zázrak na řece Hudson / Sully, US 2016, 96 min.

po

20 17:00 Ikarie XB 1 / ČSSR 1963, 88 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Cesta do fantazie / Spirited Away, JP 2001, 125 min., cz tit. FILMOVÝ KLUB
út

21 14:30 Učitelka / SK/CZ 2016, 102 min. KINO SENIOR

17:00 Satisfakce 1720 / Tordenskjold a Kold, DK 2016, 98 min.
19:30 Komorná / Agasshi, KR 2016, 141 min.

st

22 17:00 Krycí jméno Holec / CZ/AT 2016, 100 min.
19:30 Café Society / US 2016, 96 min.

čt

23 17:00 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Slídil / US 2014, 117 min. OSTRAVA KAMERA OKO
pá

24 15:00 Tajný život mazlíčků / The Secret Life of Pets, US 2016, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Pina / DE/FR/GB 2011, 100 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Vlk z Královských Vinohrad / CZ 2016, 75 min. OSTRAVA KAMERA OKO

so

25 15:00 Můj kamarád drak / Pete‘s Dragon, US 2016, 103 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Lekce Miroslava Janka / CZ 2016, 90 min., za účasti režiséra OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Ptáci / The Birds, US 1963, 119 min. OSTRAVA KAMERA OKO

ne

26 17:00 James White / US 2015, 85 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Česká cesta / CZ 2015, 94 min. OSTRAVA KAMERA OKO
po

27 17:00 Hitchcock/Tru� aut / US 2015, 88 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Černé duše / Les âmes noires, IT/FR 2014, 103 min. OSTRAVA KAMERA OKO
út

28 14:30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti / US 2016 OKO DĚTEM

17:00 Prach / CZ 2015, 95 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 Nikdo mne nemá rád / Les quatre cents coups, FR 1959, 99 min. OSTRAVA KAMERA OKO

st

29 17:00 Nebezpečný svět Rajko Dolečka / CZ 2015, 72 min. OSTRAVA KAMERA OKO

19:30 OKO na slepo – � lmové překvapení  OSTRAVA KAMERA OKOčt

30 17:00 Cesta do fantazie / Spirited Away, JP 2001, 125 min., dabing
19:30 Café Society / US 2016, 96 min.pá

8 Ivo Petr – Grónsko  CESTOPIS

Cestopisná přednáška s projekcí. Grónsko pohledem Ivo Petra. / 65 Kč
18:00

čt

9 Improzápas: Zpátky v nové sezóně s ODVAZEM!  DIVADLO

Všichni hráči divadla ODVAZ na scéně. Ostravské improvizační divadlo rozjíždí novou sezónu tradičním 
a oblíbeným zápasem v divadelní improvizaci. / 150 Kč

19:00
pá

10 Poděbradova ulice v nohách i ve vzpomínkách VYCHÁZKA  
Komentovaná prohlídka Poděbradovy ulice v centru Ostravy. S výtvarnicí Lenkou Kocierzovou se vydáme 
po stopách slavných domů, škol i obyvatel této historické ulice. Sraz u DPO. / 50 Kč

15:00
so

11 Promenádní koncert KONCERT

Koncert v Komenského sadech za novou radnicí s podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 14:00
ne

14 Klubový kvíz – Chorvatsko je za námi KVÍZ

Je třináctka vaše šťastné číslo. Utopili jste letos sandály v Šibeniku? Kuna není zvíře. Máte soutěživého ducha 
a o „Jugošce“ víte opravdu vše? Kvíz, na kterém nikoho nezajímají vaše fotky z Chorvatska, vám umožní 
vyhrát opravdu české pivo. Neváhejte a přijďte na klubový kvíz! / 15 Kč

19:00
st

17 Zažít Ostravu jinak! SOUSEDSKÁ SLAVNOST

Celé město (nebo alespoň jeho vybrané čtvrti) se v sobotu 17. 9. 2016 promění ve velký pouliční jarmark. 
Aktivní ostravské organizace a aktivní občané budou v nepřeberném množství stánků prodávat jídlo, pití, 
oblečení, ale třeba i učit různým řemeslům, hrát divadlo, sportovat, ale hlavně se budou skvěle bavit. Přijďte 
se i vy hezky pobavit a také poznat své sousedy, se kterými se normálně střetnete maximálně u poštovní 
schránky! Pojďte zažít Ostravu jinak! Celá akce se koná v rámci Evropského týdne mobility a Světového dne 
bez aut, což znamená, že ulice budou patřit jen a jen lidem! 
Najdete nás na Malé Kodani /Kostelní ulice/

od 
10:00

so

20 Předváděčka „Neděle“ DIVADLO

Představení divadla Aureko Ostrava
18:00

út

22 ODVAZ: Improshow letem světem… DIVADLO

Hráči improvizačního divadla v příbězích a skečích inspirovaných cestou kolem světa. / 150 Kč
19:00

čt

23 Listování: Muž, který miloval Yngveho SCÉNICKÉ ČTENÍ 

Píše se začátek roku 1990, v Evropě se hroutí komunistický režim a probíhají zásadní změny. V jihonorském 
Stavangeru chodí do druhého ročníku gymnázia mladý rebel Jarle Klepp. Jarle nosí kefíju, hraje v punkové 
kapele, má kamaráda anarchistu, krásnou přítelkyni a vyhraněné názory na většinu věcí. Jeho hlavním 
cílem je nebýt jako ostatní a dávat to patřičně najevo. Jednoho dne se ve škole objeví nový spolužák, úplně 
obyčejný světlovlasý kluk, který ničím nevyniká. Vlastně něčím však přece – je krásný. Setkání s Yngvem 
poplete Jarlemu hlavu a obrátí mu život vzhůru nohama. A lidem kolem něj také. Skvělý román o dospívání, 
touze a lásce na pozadí významných dějinných událostí, v němž si připomenete nejen hudbu, ale i atmosféru 
tehdejší doby. / 100 Kč

18:00
pá

23 Shakespeare v parku aneb sen noci ostravské SHAKESPEARE 2016

Společná akce tvůrců projektu SO2016 KOMENSKÉHO SADY – v aleji u badmintonových hal.16:00
pá

27 Lipník nad Bečvou VÝLET

Výlet do Lipníku. Komentovaná prohlídka historického jádra města s místním průvodcem. Porta Moravica 
i významné osobosti spojené s městem nad Bečvou. Zájezd pořádáme v rámci projektu Krajem a kulturou – 
senior na cestách, s podporou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 200 Kč

8:00
út

29 Zdividla DIVADLO

Zahájení sezóny ostravského spolku Zdividla. / 50 Kč
18:00

čt

30 Lukáš Kleberc – Partitury VÝSTAVA

Vernisáž uvede Václav Rodek. Hudba: Pachulka ansámbl – experimental freejazz.
18:00

pá

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

6 Special Providence
Výbušná maďarská instrumentální čtverka. Adam Markó – drums, Márton Kertész – guitar, 
Zsolt Kaltenecker – keyboards, Attila Fehérvári – bass.

20:00
út

7 Vargas Blues Band
Španělsko-argentinská blues rocková skupina Vargas Blues Band se špičkovým kytaristou Javierem Varga-
sem – letitým spoluhráčem Carlose Santany, který v sobě snoubí vlivy rocku, soulu, � amenca a latiny.

19:00
st

8 Vzpomínka na Pepu Streichla
Acustrio Václava Fajfra, Retro Blues a Petr Džetro Ritzka, René Souček, Jura Šperl, Jarda Bartoň, Ota Maňák 
a Nikola Lasková, Mike Fojtík, Rostislav Orsag.

19:00
čt

12 Laurance Jones FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Laurence získal před dvěma lety na British Blues Awards prestižní ocenění Mladý umělec roku. Slavný 
Walter Trout si jej v roce 2013 pozval se svým bandem jako předkapelu a takto mu vzdal hold: „Laurence je 
něco mezi Eric Claptonem a Buddy Guyem, je prostě génius.” Má pouhých 23 let a již sklidil několik ocenění 
a úspěchů na světové bluesové scéně. 

19:00
po

15 Jan Kavka Trio  JAZZ

Jan Kavka – piano, Marek Dufek – baskytara, kontrabas, Jiří Bučánek – bicí. 19:00
čt

16 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s kapelou.20:00
pá

19 Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka.19:00

po

20 Flamenco & Hana Iridiani 
Flamenco v moderních úpravách s tanečnící Denisou Pavelovou. Hana Iridiani – zpěv, Dario Piga – kytara, 
Mateo Garriga – cajon, Denisa Pavelová – tanec.

19:00
út

21 Jonas Hellborg & TRINITY Aydin Esen, Keith Leblanc
Jonas Hellborg – bass, Keith Leblanc – drums, Esen Aydin – keyboards.  FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS20:00

st

22 T4
R. Dragoun, V. „Guma“ Kulhánek, S. „Klásek“ Kubeš, M. Kopřiva.19:00

čt

23 Rockové housle Jiřího Erlebacha
Energii nabitá show houslisty a zpěváka Jiřího Erlebacha s kapelou! Hudební proměny virtuosních skladeb, 
ale i pořádný rockový nářez. Jiří Erlebach – housle, Libor Šipula – klávesy, Eugen Erlebach – baskytara, Dan 
Figura – bicí.

19:00
pá

26 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.

 19:00
po

27 Robert Balzar Trio
Robert Balzar – kontrabas, Jiří Levíček – piano, Kamil Slezák – bicí.19:00

út

Připravujeme: 
3. 10. Steve Clarke, 11. 10. Je�  Lorber, 19. 10. Earl Thomas, 24. 10. Michael Landau Group

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

JIŘÍ KOVANDA 25. 8. – 7. 10. 2016 
Mnohostranný a dnes již mezinárodně uznávaný autor – Jiří Kovanda - vychází ve svém díle 
z konceptualismu. Jeho akce, intervence do daného prostoru, objekty, ale i kresby, koláže, obrazy či 
plastiky nenápadně a často překvapivě vrství významy. Jsou do nich začleňovány i prvky 
a materiály z mimouměleckých oblastí, přičemž jejich dekódování je vždy znepokojivé a vzrušující. 
Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. 

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 

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.


