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Do centra připlulo léto plné vody, písku a fi lmů

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...

64. koncertní sezona 
Janáčkovy fi lharmonie 

        Strana 2

Klub Atlantik chystá 
výlety pro seniory 
i na prázdniny   Strana 3

NEPROPÁSNĚTE

Přes 150 kapel na více než 10 scé-
nách, největší hvězdy světové hudby, 
fi lmy, diskuse, workshopy,  divadelní 
představení, to vše přinese multižánro-
vý hudební festival Colours of Ostrava, 
jímž město ožije od 19.  do  22.  čer-
vence. Hlavními hvězdami festivalu 
budou  britská zpěvačka Birdy,  ber-
línský  elektronický projekt  Moderat, 
americká kapela Imagine Dragons, kte-
rá vyprodává stadiony po celém světě 
a pravidelně boduje se svými singly 
na vrcholech hitparád, a mnoho dal-
ších. 

Foto: Yvette Stránská
V areálu festivalu se uskuteč-

ní řada výstav a výtvarných aktivit.
Pro děti a jejich rodiče bude připra-
vena  rodinná zóna s bohatým pro-
gramem  nebo přímo s  hlídáním dětí.  
„Mnoho zábavy nabízí i samotné cen-
trum města, jehož centrální náměstí se 
změnilo v písečnou pláž, je tu spousta 
originálních klubů, galerií, kaváren 
a restaurací,“ inspiruje starostka Pet-
ra Bernfeldová, která je přesvědčena 
o tom, že díky návštěvě historického 
středu města a jeho zábavných a klido-
vých zón si festivaloví fanoušci z  celé 
republiky i zahraničí budou moci udě-
lat komplexnější představu o půvabech 
Ostravy. „Jinak řečeno: poznat všechny 
její barvy,“ usmívá se Petra Bernfeldo-
vá.                                      www.colours.cz

KULTURA ČERVENEC, SRPEN 2017

Vycházky 
Pod kloboukem

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz nabízí v  rámci 
oživení centra komentované vycházky 
s  průvodkyní Lenkou Kocierzovou. 
Ty červencové budou hned dvě. Kdo 
přijde v pátek 14. července v 18 hodin 
k  hodinám před kavárnou Elektra, 
bude mít možnost se projít Denisovým 
náměstím, Antonínovým náměstím, 
Svinským trhem, Hlavním náměstím, 
Kuřím rynkem a Husovým náměstím. 
To vše v  rámci jedné procházky. Jsou 
každé tak jiné… a každé má o čem 
vyprávět. 

O 14 dnů později, v  pátek 28. čer-
vence, se zájemci mohou s  Lenkou 
Kocierzovou projít přes náměstí 
Biskupa Bruna, ulicí, která nese název 
Jantarová, přes Frýdlantskou dráhu 
do míst, kde býval Střelecký spolek 
a nedaleko bylo Františkovo údolí. 
Topolovou alejí a Jantarovou stezkou 
účastníky cesta zavede až do tajemných 
večerních prostor vysokých pecí. Sraz 
u Dopravního podniku na zastávce 
Karolina v  18 hodin. Pořádá klub 
Atlantik, cena 50 korun. Více na www.
ckv-ostrava.cz nebo tel. č.: 599 527 110. 

Z věže do věže
Ve spolupráci s Ostravským muzeem 

se letos podruhé vydáme s  průvodci 

historickým centrem Moravské 
Ostravy. Zájemci se dozvědí o původu 
nejstarších vil, o tom, kde stávala 
židovská synagoga či jaké peripetie 
prožívali stavitelé kated rály Božského 
Spasitele. Začínat se bude na Vyhlídkové 
věži na Nové radnici a končit se bude ve 
věži Ostravského muzea. Prohlídka se 
výjimečně uskuteční v sobotu a pouze 
v 11 hodin. Vstupné na prohlídku platí 
dospělí 80 Kč, senioři, studenti, děti 
50 Kč. Rezervace na www.ostravainfo.
cz, na e-mailu: pruvodce@ostravainfo.
cz či na telefonním čísle 602 712 920.

 Ostrava
v barvách noci 
Třikrát během léta zůstane Vy-

hlídková věž Nové radnice otevřena 
do nočních hodin, vždy první sobotu 
v  měsíci, od července do září. První 
Barvy noci proběhnou v  sobotu 
1. července, pak 5. srpna a 2. září. Ten 
den bude Vyhlídková věž otevřena od 
9 do 23 hodin. Zájemci se tak budou 
moci podívat na noční Ostravu 
z  výšky 73 m nad zemí. Vstupné na 
Vyhlídkovou věž platí dospělí 60 Kč, 
děti, studenti a senioři 40 Kč. 

Lidová 
konzervatoř slaví 

Lidová konzervatoř slaví v  letošním 
roce 60 let své existence. Toto výročí 

se v  novém školním roce odrazí 
i v  programu této ostravské umělecky 
vzdělávací instituce. „Zejména 
v prvním pololetí budeme Ostravanům 
připomínat, že jsme v  jejich městě už 
60 let,“ připomíná Dana Havlenová, 
vedoucí Lidové konzervatoře 
a statutární zástupkyně ředitelky 
Lidové konzervatoře a Múzické školy, 
p. o. „Chystáme při této příležitosti 
řadu koncertů a také výstavu ve 
foyer ostravské radnice. Především 
bych ráda pozvala milovníky vážné 
a duchovní hudby na koncert, který 
se uskuteční v  říjnu v  kostele svatého 
Václava a na němž vystoupí Martina 
Kociánová, která je absolventkou naší 
školy. Dva koncerty duchovní hudby 
k  našemu jubileu se pak uskuteční 
v  kostele sv. Jindřicha v Petřvaldu 
u Karviné a v kostele Neposkvrněného 
početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze. 
Speciálním koncertem se pak před-
staví posluchači a pedagogové oddělení 
jazzu a populární hudby a jejich hosté.“

Lidová konzervatoř v novém školním 
roce připravila i některé novinky: 
dramatický obor s vedením Evy 
Polzerové nabízí kurz pod názvem 
Máte obavu z komunikace? a dva zcela 
nové krátkodobé kurzy připravil obor 
výtvarná fotografi e pod vedením Jiřího 
Žižky. „Především chceme nabídnout 
maminkám a všem, kdo se snaží 
fotografi cky zachytit své potomstvo, 
kurz Fotografujeme děti,“ vysvětluje 
Dana Havlenová. Druhým novým 

kurzem by mělo být fotografi cké 
ztvárnění architektury. 

Přihlášky a další informace najdou 
zájemci na webových stránkách Lidové 
konzervatoře a Múzické školy na www.
lko.cz.                                                    -nn-

Autorské čtení
Už poosmé se ve dnech od 3. července 

do 2. srpna uskuteční v Ostravě největší 
středoevropský literární festival Měsíc 
autorského čtení. Akce, která začínala 
jako komorní podnik pro pár fandů 
do literatury, se rozrostla do pěti měst 
(kromě Brna také do Ostravy, Košic, 
Vratislavi a Lvova) a čtyř zemí.. Letos 
je čestným hostem Gruzie, přijede 
třicet jedna autorů z této magické země 
hor a nebesky poetické, ale divoké 
země,“ říká ředitel festivalu Pavel 
Řehořík. Možná už máte sbaleno a do 
Gruzie se v  létě chystáte, ale počkejte 
a zkuste si během léta vychutnat 
i něco z  tamní literatury, třeba právě 
o to bude vaše cesta zajímavější. Festival 
bude probíhat v Absintovém klubu Les, 
denně bude od 19 hodin číst gruzínský 
autor a od 20.30 hodin domácí autor.

Měsíc autorského čtení nezapomíná 
ani na české spisovatele. Mezi 
letošními hvězdami jsou Michal 
Viewegh, Ivan Klíma, Martin Reiner, 
Arnošt Goldfl am, Ivan Binar nebo Petr 
Hruška. „Je opravdu z  čeho vybírat,“ 
dodává Pavel Řehořík. I letos je na 
všechna čtení vstupné dobrovolné 
a kdo si nemůže dovolit vychutnat si 

čtení v klubu Les, může vše sledovat 
online na www.autorskecteni.cz.

-mač-

Víte, kde spí 
v létě čerti?

Až do 25. srpna se v  areálu 
Slezskoostravského hradu koná již 
posedmé oblíbená letní soutěž – Víte, 
kde spí v létě čerti a na které nástroje rádi 
hrají? V různých koutech hradu jsou 
schováni čerti s jejich pelechy. Úkolem 
především dětských návštěvníků 
bude najít všechny skrýše, poznat, na 
který hudební nástroj čerti rádi hrají, 
vyplnit kupon a vhodit ho do losovací 
urny. Výherci získají VIP kartu na rok 
2018, která je opravňuje k volnému 
vstupu na akce pořádané společností 
Ostravské výstavy, a to jak na Výstavišti 
Černá louka, Slezskoostravském hradě, 
tak také v Miniuni – světě miniatur 
a Pohádkovém sklepě strašidel. 

American 
Classic Cars

Nejen originální američtí veteráni  
se zdobným naleštěným chromem, 
s obrovskými motory a prostornými  
sedadly, ale i československá historická   
vozidla budou k  vidění na 6. ročníku 
výstavy American Classic Cars, který 
se uskuteční na výstavišti Černá louka  
od 21. června do 3. září. 

Bylo to velkolepé, úsměvné, pohodo-
vé odpoledne plné zábavy a pravé letní 
pohody. Řeč je o Rozmarných slav-
nostech řeky Ostravice, jimiž v sobotu 
24. června ožily nejen břehy řeky a je-
jich blízké okolí. Povedená akce plná 
her, soutěží, hudby a nejrůznějších kul-
turních i sportovních počinů připlula 
do centra města na vtipně pojatých 
plavidlech roztodivných tvarů a po 
několika aktivitami nabitých hodinách 
vyvrcholila úžasnou laserovou a video-
show, při níž se tajil dech. „Do centra 
města připlulo prostřednictvím těch-
to pestrobarevných slavností léto plné 
vody, písku a fi lmů. A my zveme všech-
ny, aby si je na území našeho obvodu 
užili. Nabídka je opravdu rozsáhlá, kdo 
nechce, nudit se rozhodně nebude,“ 
vyzývá starostka Petra Bernfeldová 
k prázdninové výpravě do středu měs-
ta. „Snažíme se smysluplné akce, které 
přitahují pozornost veřejnosti k  jádru 
Ostravy, podporovat všemi možnými 
způsoby. Potěšitelné je, že za mnoha 
úspěšnými projekty, k nimž patří i Roz-
marné slavnosti řeky Ostravice nebo 
Letní Minikino, stojí příspěvková orga-
nizace našeho obvodu, Centrum kultu-
ry a vzdělávání Moravská Ostrava, kte-
ré se zapojuje i do počinů pořádaných 
jinými subjekty.“  

Už zmíněné Letní Minikino, jež se 
koná v rámci Festivalu Letního Ostrav-
ského Kina FLOK, začne v pátek 7. čer-
vence projekcí fi lmu Sedm statečných 
2016 a potrvá až do soboty 5. srpna, 
kdy komedie Všechno nebo nic přispě-
je k romantické atmosféře letního veče-
ra na břehu řeky Ostravice, v loděnici 
Poseidon pod Hradem. „Promítat se 
bude nejen tady, ale také v objektu Zá-
kladní školy Gen. Píky v těsné blízkosti 
Kulturního zařízení Gama a na břehu 
řeky v  Komenského sadech. Diváci se 

mohou těšit nejen na široké spektrum 
fi lmů, ale především na neopakovatel-
ný fi lmový zážitek pod širým nebem,“ 
informuje Martin Vidura, ředitel Cen-
tra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava, a dodává, že projekce budou 
začínat zhruba ve 21 až 21.30 hodin 
a vstupné bude 70 korun. „Připraven je 
i doprovodný program, který odstartu-
je přibližně hodinu před začátkem pro-
mítání,“ dodává. 

A to pořád ještě není všechno… 
Zatímco jinde by mohlo 230 tun pís-
ku přivezených v  polovině června do 
středu města znamenat pohromu, nebo 
přinejmenším přípravu na rozsáhlou 
stavební akci, kterou bude provázet 
spousta omezení volného pohybu, 
v  centru Ostravy je taková hromada 
zdrojem velkolepé zábavy a doslova 

pobídkou k  nejrůznějším aktivitám. 
Proč? Protože Písek v centru je prostě 
fajn! „Myslím, že po loňském úspěchu 
tohoto projektu už i původně repta-
jící škarohlídové pochopili, že Písek 
v  centru není starost, ale radost,“ po-
dotýká starostka Petra Bernfeldová 
a připomíná, že tuto sportovně-rela-
xační akci každý týden obohacují dva 
až tři doprovodné programy sportov-
ního a kulturního charakteru. Kromě 
toho bude jednou za dva týdny při-
praven kruhový trénink, dospělé i děti 
zabaví divadelní představení a koncer-
ty, je tu jóga, masáže a mnoho dalších 
nabídek. V  pátek 14. července jistě 
přitáhne pozornost exhibice dětských 
ragbistů a o den později celorepubliko-
vé utkání amatérské ligy beach ragby. 
Ostatně jako na přímořské písčité plá-

ži si budou návštěvníci centra Ostravy 
o prázdninách připadat pořád. A pro-
tože s létem je spojena i žízeň, nebude 
letos kromě výběrové kávy a drinků 
pod šapitó chybět ani čepované pivo. 
„Příjemným překvapením určitě bude 
i větší akce v  srpnu. Nemohu zatím 
nic bližšího prozradit, ale určitě bude 
dobré bedlivě sledovat program,“ do-
poručuje Petra Bernfeldová, podle níž 
si může léto v  centru užít každý pod-
le svého. „Není třeba se účastnit jen 
organizovaných akcí. K  dobré náladě 
přispěje třeba jen procházka kolem 
řeky nebo relaxace na jejích březích, 
vyjížďky po cyklostezkách či posezení 
ve zdejších příjemných restauracích 
a kavárnách,“ inspiruje k co nejpestřej-
šímu prožití prázdnin.

http://fl okostrava.cz/

Colours of Ostrava 



Vlajkovou lodí Janáčkovy fi lharmo-
nie Ostrava jsou bezesporu symfonické 
cykly A a B. Je proto logické, že v jejich 
dramaturgii ani v 64. koncertní sezo-
ně nemohou chybět mistrovská díla 
(Haydnovo Stvoření, nebo koncerty 
– Bruchův houslový, Dvořákův vio-
loncellový, Rachmaninovův 3. klavír-
ní…), symfonie nejuznávanějších 
skladatelů světa (Beethoven, Dvořák, 
Schubert, Brahms, Mahler atd.), do-
plněné atraktivními, byť méně hraný-
mi kusy i zcela soudobými skladbami. 
A to vše v interpretaci špičkových uměl-
ců domácích (Lukáš Vondráček, Tomáš 
Jamník, Vilém Veverka, Jan Martiník, 
Pavel Šporcl nebo Leoš Svárovský) 
i zahraničních (Federico Colli, Fabio-
la Kim, Pablo Barragán, László Fenyő 
nebo Rastislav Štúr). Tedy opět záruka 
kvality a příslib neopakovatelných hu-
debních zážitků. Ale přece jen se něco 
mění. V sezoně 2017/2018 bude v kaž-
dé z obou řad 5 koncertů, z nichž každý 
zazní pouze jednou, a to ve čtvrtek, což 
znamená, že páteční koncerty se ruší. 

Další novinka se týká klasického 
cyklu C. A to je transformace oprav-

du radikální. Tento cyklus totiž mizí 
v  propadlišti dějin, aby uvolnil mís-
to nové řadě, navazující na oblíbené 
a posluchačsky vděčné koncerty nazva-
né Láska na první poslech. „Pozitivní 
ohlasy na dva již realizované koncerty 
nás utvrdily v rozhodnutí uvést v  se-
zoně 2017/18 celou čtveřici obdobně 
laděných programů. Jejich základní 
charakteristika zůstane stejná, budou 
to komentované „výchovné“ koncerty 
pro dospělé,“ doplňuje ředitel JFO Jan 
Žemla. Dramaturgicky nápadité hu-
dební večery plné klasických evergree-
nů doplní „instruktážní“ komentáře 
hereckých osobností z ostravské líhně. 
Kromě Norberta Lichého a Jiřího Sed-
láčka, kteří si roli glosátorů vyzkoušeli 
již v  uplynulých sezonách, pozvánku 
přijali Igor Chmela a návštěvníky os-
travského divadla milovaný Vladimír 
Polák. A do třetice ještě jedna novota. 
Úplně, zcela a „fungl“ nový cyklus – 
klavírní recitály. Nezměněné do sezony 
2017/18 tak vstupují pouze cykly E, G, 
K a D. 

Na jednotlivé cykly doporučujeme 
posluchačům zakoupit si předplat-

né.  Díky tomu získáte 4 koncerty za cenu 
3 a také řadu výhod. Kromě tradičních 
abonentních cyklů si můžete vytvořit 
i cyklus podle vlastního výběru se sle-
vou 30 %. A jelikož snahou je získat 
mladé publikum, 80 % sleva se v sezoně 
2017/2018 týká všech studentů střed-
ních a vysokých škol.   

www.jfo.cz
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VÝSTAVA

64. koncertní sezona Janáčkovy fi lharmonie 
ve znamení novinek

1. a 2. 7. v 17 a 19.30 hod. Kráska a zvíře 
3.–5. 7. v 17 a 19.30 hod. Skokan 
6.–9. 7. v 17 a 19.30 hod. Popírání holocaustu 
10.–12. 7. v 17 a 19.30 hod. Inferno 
13.–16. 7. v 17 a 19.30 hod. Oklamaný 
17.–19. 7. v 17 a 19.30 hod. Král Belgičanů
20.–23. 7. v 17 a 19.30 hod. Trpká úroda 
24.–26. 7. v 17 a 19.30 hod. Všechno úplně všechno 
27.–30. 7. v 17 a 19.30 hod. Smrtihlav 
31. 7. – 2. 8. v 17 a 19.30 hod. Pád 
Srpen – měsíc mezinárodního fi lmu
Velká Británie
3.–6. 8. v 17 a 19.30 hod. Proti vlastní krvi 
7.–9. 8. v 17 a 19.30 hod. Ditě Bridget Jonesové 
Francie
10.–13. 8. v 17 a 19.30 hod. I dva jsou rodina 
14.–16. 8. v 17 a 19.30 hod. Za láskou vzhůru 
USA
17.–20. 8. v 17 a 19.30 hod. Zakladatel
21.–23. 8. v 17 a 19.30 hod. Zlato 
Norsko
24.–27. 8. v 17 a 19.30 hod. Vlna 
28.–30. 8. v 17 a 19.30 hod. Slepá 
Česko/Slovensko
31. 8. – 3. 9. v 17 a 19.30 hod. Pára nad řekou

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
22. 7. ve 20 hod. André Rieu: Maastricht 2017, přímý 
přenos
23. 7. v 16 hod. André Rieu: Maastricht 2017, přímý pře-
nos

Léto s pimprlaty

Navštivte galerii v radnici obvodu

Letní koncert v kostele sv. Václava 

DŮM KULTURY PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY
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: literatky@literatky.cz

Loutky si volno neberou. Ani letos 
nebude v  Divadle loutek Ostrava chy-
bět prázdninový program pro děti. Let-
ní akce s názvem Léto s pimprlaty star-
tuje 23. července a potrvá do 20. srpna. 
Diváci si mohou vybrat některou z po-
hádek v amfi teátru a navštívit interak-
tivní výstavu loutek Pimprlárium. 

Léto s  pimprlaty nabídne od úterý 
do pátku krátké dopolední pohádky 
a v  neděli vždy v  17 hodin hodinová 
představení ve venkovním amfi teátru. 
Vystoupí divadelní soubory z  Česka 
i Slovenska. Dorazí například Studio 
Damúza s  vlastním zpracováním kni-
hy Aloise Mikulky Houpací pohádky 
o nočním putování malého velblouďát-
ka. Velcí i malí diváci se mohou těšit 

taky na Divadlo U staré herečky, lout-
kovou scénu blízkého Těšínského di-
vadla Bajka, Divadelní soubor Koňmo 
nebo slovenské Divadlo PIKI. 

Amfi teátr divadla bude žít i během 
pracovního týdne. Od úterý do pátku, 
vždy v 11 hodin, se děti mohou těšit na 
půlhodinovou pohádku. 

Součástí projektu je také interaktiv-
ní výstava loutek Pimprlárium, která 
představí všechny druhy loutek a ná-
vštěvníci si budou moci pod vedením 
lektora sami vyzkoušet práci s nimi. 
Komentovaná prohlídka se uskuteční 
vždy od úterý do pátku v  15 hodin, 
v neděli vždy v 10 hodin. 

Další informace a rezervace vstupe-
nek na www.dlo-ostrava.cz. 

V prvním patře radnice obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. 
E. Beneše 555/6 bude mít 7. srpna v 16 
hodin vernisáž výstava Od Petřkovické 
venuše k Dolní oblasti, která byla při-
pravena při příležitosti oslav 750. vý-
ročí první písemné zmínky o Ostravě. 
Výstava bude doplněna o panely vy-
cházek Pod kloboukem, díky nimž mo-
hou zájemci už třetím rokem putovat 
historií a dneškem Moravské Ostravy 
a Přívozu. Na panelech jsou připome-
nuty vycházky historickým centrem, 
Sokolskou ulicí, třídou 28. října, ulice-
mi Poděbradovou, Výstavní, Gajdošo-
vou a dalšími.

„Rozhodli jsme se ochoz v  prvním 
patře radnice využít k vytvoření Galerie 
MOaP, která bude přístupná po celý rok 

a v níž budou probíhat různé výstavy,“ 
podotýká starostka Petra Bernfeldová. 
„Prostřednictvím výstavy vycházky 
Pod kloboukem chceme kromě jiného 
ukázat, že centrum Ostravy je velmi za-
jímavé a stojí za to ho objevovat. I proto 
budou vycházky s  výtvarnicí Lenkou 
Kocierzovou pokračovat i v dalším 
roce. V plánu je v roce 100. výročí za-
ložení Československé republiky puto-
vání po místech připomínajících toto 
slavné výročí,“ dodává a upozorňuje 
rovněž na čtyři základní panely výstavy 
Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, 
které provedou návštěvníka prostřed-
nictvím nejdůležitějších časových mez-
níků dějinami města v období pravěku, 
středověku a v 19. a 20. století. Jeden 
samostatný panel, jenž bude věnován 
městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, zachycuje významné události 
a objekty neodmyslitelně s ním spjaté. 
Obě výstavy, které potrvají do 31. srp-
na, budou přístupné v úředních dnech 
a hodinách.

Výstavy
do 4. 7. Anna Grzelewska a Julia Wannabe: Ostrava 
Photo
12. 7. –  3. 9. Akvizice 2012–2016, vernisáž 11. 7. v 17 ho-
din
do 3. 9 Hana Puchova: Pevné vazby
do 3. 9. Antonín Střížek: Život
do 3. 9. Robert Piesen – Gehinnom (Kráterový), výstava 
jednoho díla ze sbírek GVUO
do 31. 12. Tradice v proudu modernity, stálá expozice

Kulturní programy
10.–14. 7. Letní zážitková tvůrčí dílna
12. 7. v 19 hod. Léto plné hudby: Mištes, na všechny kon-
certy vstup volný
19. 7. v 19 hod. Léto plné hudby: Dr. Schneberger
21. 7 od 11 hod. Komentované prohlídky a brunch s Anto-
nínem Střížkem a Hanou Puchovou, vstup volný s platnou 
vstupenkou na výstavu
26. 7. v 19 hod. Léto plné hudby: Mamalör
16. 8. v 19 hod. Léto plné hudby: Dr. Schenberger
23. 8. v 19 hod. Léto plné hudby: Koncert Swing Pigs
30. 8. v 19 hod. Léto plné hudby: Mamalör
Každé pondělí od 10 do 12 a od 16 do 18 hod. Tvůrčí dílna 
pro výtvarná nemehla, bližší informace a nutná rezerva-
ce předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155, vstup 30 Kč
Každé pondělí od 18.30 do 21.30 hod. Kresba aktu, bližší 
informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 776 
029 155, vstup 100 Kč
Změna programu vyhrazena!

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
19. 7. – 10. 9. Křehká krása porcelánu – Herendi, výstava

PLATO, KANCELÁŘ PRO UMĚNÍ
Českobratrská 1888/14, 702 00 Ostrava
www.plato-ostrava.cz, tel. č.: 702 206  099, e-mail: 
info@plato-ostrava.cz
Út 12–20, St-Ne 10–18
Výstavy
do 3. 9. Klub Fiesta, výstavu, která ukazuje hudební klub 
jako místo, ve kterém každá generace znovu formulu-
je svůj vztah ke světu, připravili kurátoři Michal Novotný 
a Lumír Nykl ve spolupráci s řadou českých i zahraničních 
umělců. Akci zakončí performance švýcarského umělce 
Jana Voriska, který rozvibruje poslední den výstavy asam-
bláží zvuků, materiálů a audio zařízení.
Doprovodné programy
21. 7. od 10 do 18 hod. Reaper Death Seal Corporation 
takeover, hra ve virtuální realitě v autě před galerií. Pou-
ze na jeden letní den promění pražská společnost Reaper 
Death Seal Corporation prostory PLATO na Českobratrské 
ulici v post-klubový autosalon. Poté, co si nasadíte brýle 
Oculus Rift, se z auta zaparkovaného u galerie přenesete 
do surreální počítačové krajiny, kterou prosvištíte ve vyso-
ké rychlosti za doprovodu elektronické hudby. 
7.–11. 8. od 8 do 16.30 hod. Kreativ Kemp 2017, městský 
tábor pro děti od 8 do 12 let, více informací na www.pla-
to-ostrava.cz

Výstavy v DKMO
1. 7. – 25. 8. Mariana Há a její studenti, práce studentů 
Marie-Anny Horské, Galerie Gaudeamus
do 31. 8. Unikáty Zoo Ostrava, vestibul

Svatováclavský hudební festival zve 
na letní koncerty v centru Ostravy, kte-
ré se uskuteční 2. a 5. července v kos-
tele sv. Václava v  rámci cyklu Čtvero 
ročních období. „Na prvním koncer-
tu se představí Festivalový komorní 
orchestr v  čele s  uměleckým vedou-
cím Jakubem Černohorským, který 
doprovodí i sólisté z  Polska, Francie 
a Venezuely. Zazní kupříkladu skladby 
G. P. Telemanna, F. X. Pokorného či 
J. V. Stamice,“ uvedl ředitel Svato-

Polský saxofonista Pawel Gusnar.
Foto: Archiv SHF

václavského hudebního 
festivalu Igor Františák. 
Druhý koncert pak ode-
hraje trojice předních za-
hraničních umělců. „Polák 
Pawel Gusnar patří k elitní 
skupině saxofonistů, Fran-
couz Philippe Portejoie, 
hrající na altový saxofon, 
je hudebními kritiky pova-
žován za jednoho z nejlep-
ších saxofonistů své doby 
a polský varhaník Bar-
tosz Jakubczak  absolvoval 
s vyznamenáním Hudeb-
ní akademii Fryderyka 
Chopina ve Varšavě a je 
nositelem mnoha oceně-

ní,“ přiblížil profi ly umělců Igor Fran-
tišák. Společně posluchačům představí 
skladby J. S. Bacha, T. A. Vitaliho či 
A. Marcella. 

Vstupenky lze zakoupit v  předpro-
deji v  kanceláři Svatováclavského hu-
debního festivalu nebo v Ostravském 
informačním servisu (pobočky Elektra 
a Karolina). Kromě toho budou vstu-
penky k  dostání i na místě 30 minut 
před zahájením koncertu. Plné vstupné 
stojí 150 korun, zlevněná vstupenka 
pro studenty, seniory a držitele průka-
zu ZTP 100 korun.                 www.shf.cz 

Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle morav-
skoslezském připravuje již 7. ročník Letní divadelní školy 
(LDŠ) pro pedagogy. Ta nabízí příležitost k setkání a společ-
né tvůrčí práci pedagogů s divadelními režiséry, dramaturgy, 
tanečníky, lektory a dalšími umělci. I v tomto roce je LDŠ 
otevřena pro přibližně pětadvacet pedagogů a studentů pe-
dagogických oborů nejen z Moravskoslezského kraje. Přihlá-
sit se je možné na webových stránkách www.ndm.cz až do 
konce července. Na účastníky čekají dva dny plné přednášek, 
workshopů a diskusí s umělci NDM i s umělci z jiných koutů 
republiky. Na programu jsou připraveny bloky pro jednot-
livé soubory NDM, otevřené zkoušky, interpretační semi-
náře, praktické workshopy, setkání s umělci i moderované 
diskuse. Letní divadelní škola, která je akreditována Mini-
sterstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se uskuteční 
31. srpna a 1. září 2017.                        Foto: Foto Jiří Hruška

Letní divadelní
škola pro pedagogy
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V CENTRU POZORNOSTI
Klub Atlantik chystá výlety pro seniory 

i na prázdniny 

Ostrava se opět stane metropolí 
soudobé hudby

Knihovna města Ostravy (II)

Arénu po čeká Rok srozumitelných nedorozumění 

Prostory Trojhalí Karolina, Starých 
koupelen v Dolní oblasti Vítkovic, kos-
tela sv. Václava, Divadla Antonína Dvo-
řáka, Cooltour i další místa v  Ostravě 
se ve dnech 24. srpna až 2. září stanou 
dějištěm 24 koncertů soudobé hudby. 
Na programu mezinárodně proslulého 
festivalu nové a experimentální hudby 
Ostravské dny budou převážně světo-
vé i české premiéry kompozic dneška 
i 2. pol. 20. století, díla prestižních skla-
datelů i mladé skladatelské generace 
a také návraty k začátkům avantgardy 
 v podání mezinárodní Ostravské ban-
dy, debutujícího symfonického orchest-
ru mladých ONO / Ostrava New Or-
chestra a řady našich i zahraničních in-
terpretů. Ze sólistů to budou například 
houslistka Hana Kotková, americko-ně-
mecký hornista Daniel Costello, belgic-
ký klavírista Daan Vandewalle, maďar-
ský perkusista Tamás Schlanger nebo 
Victor Hanna z  Francie. Z ansámblů 
newyorský Momenta Quartet, Load-

bang Quartet a String Noise, z Německa 
Neue Vocalsolisten Stuttgart či polský 
Kraków Improvisers Orchestra. Velký 
zážitek slibuje česká premiéra opery 
Miroslava Srnky Make no Noise. „Za 
16 let intenzivní práce se nám podařilo 
zanést Ostravu na mapu významných 
metropolí soudobé hudby. Dochází zde 
k  unikátním setkáním napříč genera-
cemi hudebníků, skladatelů i publika,“ 
dodává k přehlídce její umělecký ředi-
tel, dirigent a skladatel Petr Kotík.

České skladatele zastupuje na Ostrav-
ských dnech například Petr Bakla, Mi-
chal Rataj, Petr Cígler nebo už zmíněný 
Miroslav Srnka. Součástí festivalu je 
uvedení zhruba 35 kompozic rezidentů 
Institutu Ostravských dnů, kteří se do 
Ostravy sjedou z 16 zemí světa.

Více informací na webu www.new-
musicostrava.cz/cz/ostravske-dny/ 
a facebooku www.facebook.com/oc-
nhOva/. Předprodej vstupenek v  síti 
GoOut. 

MÍSTO S HISTORIÍ

Jak už jsme zmínili v červnovém vy-
dání zpravodaje, rok 1921 byl rokem 
vzniku obecní veřejné knihovny v Mo-
ravské Ostravě. Půjčování bylo zahá-
jeno 19. února 1921 a do konce roku 
knihovna získala 489 čtenářů a  vypůj-
čila 9 875 svazků, přestože zápisné bylo 
zpoplatněno 10 korunami, vystavení 
legitimace dvěma korunami a půjčení 
jednotlivého svazku 20 haléři. Zájem 
o služby knihovny byl ohromný. Plá-
novaná výstavba Městské spořitelny, 
jejíž zástupci již při zpracování archi-
tektonického návrhu budovy počítali 
s umístěním knihovny v jednom křídle 
novostavby, na dlouhá desetiletí zajisti-
la dostatečné prostory. Slavnostní ote-
vření knihovny se odehrálo 9.  dubna 
1930 a zahajovací řeč pronesl spisovatel 
(a  krátce i knihovník) Vojtěch Martí-
nek. I během války knihovna pracovala 
na zlepšení svých služeb: v  listopadu 
1940 bylo otevřeno nově hudební od-
dělení. V  „paláci spořitelny“ knihovna 
působila více než 60 let. Oddělení pro 
děti a mládež bylo v  šedesátých letech 

umístěno na třídu Osvoboditelů (dnes 
Sokolská, klub Parník), od roku 1969 na 
Tyršovu ulici. Toto oddělení mělo svou 
pobočku v ZDŠ v Ostrčilově ulici. 

Na počátku roku 1997 přivítala 
ústřední knihovna čtenáře v  budo-
vě bývalé Obnovy u  Sýkorova mostu. 
V  roce 2002 vzniklo Britské centrum. 
V  období 2003 až 2005 probíhala re-
konstrukce této budovy a knihovna 
byla prozatímně umístěna v  pavilo-
nu C na Černé louce, po rekonstrukci 
budovy v ulici 28. října přibyla zvuko-
vá knihovna přestěhovaná z  pobočky 
v ulici Dr. Martínka a poprvé pod jed-
nou střechou působící oddělení pro děti 
a mládež. 

Občané Moravské Ostravy a Přívozu 
mají více než pětadevadesát let k dispo-
zici veřejnou knihovnu podporovanou 
obcí, čehož stále využívají ke svému 
kulturnímu a  vzdělávacímu obohaco-
vání. 

Jarmila Burešová,
Knihovna města Ostravy

Foto: archiv KMO

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy
28. října 2, 702 00 Ostrava
www.kmo.cz, tel. č.: 599 522 521

Galerie v pasáži
3.–28. 7. Fotografi e řeky Ostravice, výstava Archivu města 
Ostravy  
3.–28. 7. platí letní výpůjční doba, informace o změnách 
naleznete na www.kmo.cz
V době od 31. 7. do 31. 8. bude ústřední budova Knihovny 
města Ostravy uzavřena z důvodu revize fondu.

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

Oddělení pro dospělé:
od 29. 6. do 4. 8. Ateliér Viridian – malá kolektivní vý-
stava, výstava prací posluchačů z  výtvarných kurzů pro 
dospělé
od 7. 8. do 31. 8. Knihovnické retro, výstava fotoobrazů 
interiérů ostravských knihoven
do 5. 10. během půjčování Ostrava v našem srdci, něko-
likaměsíční kvíz k 750. výročí první písemné zmínky o Os-
travě, výherce v říjnu získá zdarma registraci do knihovny
Oddělení pro děti a mládež: 
Projekt s knihovnou vím a umím:
10. a 13. 7., 7. a 10. 8. od 13 do 16 hod. Prázdninové tvo-
ření, tvůrčí dílna, vyrábíme žonglovací, antistresové míčky
20. 7. od 14 do 15.30 hod. Bájíme se zvířátky, dramatická 
dílna, zahrajeme si s maňásky krátké příběhy
3. 8. od 14 do 15.30 hod. Ukaž, co umíš, dramatická dílna, 
hrajeme scénky ze života
17. 8. od 14 do 15.30 hod. Cirkusové čtení, dramatická díl-
na se čtením o cirkusu
Tento projekt byl fi nančně podpořen Nadačním fondem Al-
bert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017.
Projekt závod dobra a zla v zemi příběhů:
24. a 27. 7. od 13 do 15.30 hod. Starobylá knihovna, hra-
jeme stolní hry a vyrábíme hliněnou destičku s hieroglyfy
21. a 24. 8. od 13 do 15.30 hod. O dobré a zlé moci, 
workshop, poznáváme kladné a záporné vlastnosti hrdinů, 
vyrábíme talisman  
Projekt je realizován s fi nanční podporou ÚMOb MOaP.
Projekt cváláme Ostravou:
9. 8. od 9 hod. Exkurze Divadlo loutek Ostrava, prázdni-
nový workshop, přihlášky k vyzvednutí v knihovně
31. 8. od 13 do 16 hod. Moje město, tvůrčí dílna, vyrábíme 
koláž z fotografi í komentované prohlídky Přívozu
Projekt je realizován s fi nanční podporou statutárního měs-
ta Ostravy.

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

do 30. 7. výstava fotografi í Jaroslavy Vaněčkové Stromy, 
studovna.
3. 7. – 1. 9. Móda z  románů – Známé literární hrdinky 
v dobovém oděvu, výstava panenek, vestibul knihovny
21. 8. –  30. 9. Martin Štecher – Ukrajina, výstava fotogra-
fi í, studovna 
Veškeré akce v  knihovně jsou určeny široké veřejnosti 
a jsou zdarma. 
Provozní doba v  období července a srpna: Po, St: 10–18 
hod., Út, Čt, Pá: 9–16 hod., So: zavřeno. Ve dnech 7. 7. 
a 7.–18. 8. bude knihovna z důvodu stěhování knihovního 
fondu uzavřena.

Stálá nabídka:
Výběr z více než 1,15 mil. titulů (on-line katalog), nabídka 
veškerých českých časopisů a periodik, výpůjčka audiok-
nih, e-knih a e-čteček, speciální fond pro nevidomé a sla-
bozraké, přístup do českých i zahraničních databází, in-
formační a bibliografi cké služby, digitalizace regionálních 
knih, novin a časopisů.ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA

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

do 21. 7.  Fotografi cké publikace Ostravy, ryze autorsky 
pojatá expozice Ondřeje Durczaka a Dity Pepe
do 25. 7. Alexandrovci, výstava člena umělecké skupiny 
Přirození Pavla Šmída v Galerii Dole
do 25. 7.  Výstava Pavla Šmída v galerii Dole
30. 7. od 10 hod. Ostravský výlet z Kunčic do Výškovic 
přes hrabůveckou haldu a křest Mapy ostravských výletů, 
první z  cyklu výletů po zajímavých místech Ostravy, prů-
vodci nám budou Lenka Kocierzová, Jan Lenart a Pavel 
Hruška. Sraz na tramvajové zastávce Nová huť – Jižní brá-
na.
14. 8. v 18 hod. Znějící, rezonující, vibrující, vernisáž vý-
stavy v rámci festivalu Ostravské dny 2017, výstava před-
stavuje téma zvuku v tom nejširším slova smyslu

Komorní scéna Aréna, trojnásobná 
držitelka ocenění Divadlo roku, před-
stavuje sezonu 2017/18, jejíž název ten-
tokrát zní Rok srozumitelných nedoro-
zumění. „Náš každodenní život je plný 
nedorozumění a někdy si můžeme my-
slet, že nedorozuměním je i celá naše 
existence, když se rodíme, abychom 
nakonec zemřeli. Přesto se stále pokou-
šíme porozumět sami sobě i světu, ve 
kterém žijeme. Někdy jdeme dokonce 
tak daleko, že se náš svět pokoušíme 
učinit o něco srozumitelnějším. A prá-
vě tato snaha už od počátků divadla in-
spiruje dramatiky, aby ji ve svých hrách 
zachytili, a také se stala kritériem pro 
výběr čtyř titulů nové sezony,“ vysvět-
luje název sezony dramaturg KSA To-
máš Vůjtek. 

Komorní scéna Aréna opět uvede 
čtyři nové inscenace, přičemž jedna 
z  nich bude i českou a světovou pre-
miérou. Diváci se mohou těšit na Vy-
rozumění Václava Havla v  režii Vojtě-
cha Štěpánka, Tři sestry A. P. Čechova 
v režii uměleckého šéfa Ivana Krejčího, 
zbrusu novou hru Chacharije Tomáše 
Vůjtka a Janusze Klimszy, který bude 
i jejím režisérem, a Zabijáka Joea Tra-

cyho Lettse, kterým se poprvé v Aréně 
představí režisér Jiří Pokorný.  

Režisérská jména zůstávají – až na 
jedno – stejná jako v  předchozích le-
tech. Vedle uměleckého šéfa Ivana 
Krejčího (1966) a stálého hosta Janus-
ze Klimszy (1961) se potřetí do Arény 
vrátí Vojtěch Štěpánek (1984). Zcela 
novým setkáním bude ale poslední in-
scenace sezony, kdy se souborem bude 
poprvé zkoušet Jiří Pokorný (1967), 
který před studiem režie na DAMU 
maturoval na jednom z  ostravských 
gymnázií. V letech 1993–1997 byl re-
žisérem a uměleckým vedoucím Či-
noherního studia v Ústí nad Labem. 
V letech 1999–2004 byl uměleckým 
šéfem HaDivadla a v letech 2002–2006 
byl členem uměleckého vedení Divadla 
Na zábradlí.

Jako každý rok, tak i letos přichází 
Aréna v  rámci předplatného s  pře-
kvapením, tentokrát to bude speciální 
předplatitelská skupina. „V  nabídce 
předplatného zůstává abonmá premi-
érové, sezonní, dopolední, vánoční 
a novoroční a novinkou bude tzv. spe-
ciální předplatné, které bude obsahovat 
balíček oceněných her Tomáše Vůjtka 

S  nadějí, i bez ní, Slyšení a nejnovější 
Smíření,“ prozrazuje ředitelka KSA 
Renáta Huserová. Předplatné je v pro-
deji už od května a i nadále mají jeho 
majitelé nárok jak na fi nanční bonusy, 
tak na 10% slevu ve vinotéce U mostu 
vedle KSA a 10% slevu v Čajovně u Sý-
korova mostu.                                      - at -

www.divadloarena.cz

Vypravte se s klubem Atlantik na 
třídenní poznávací zájezd do Orlic-
kých hor, který se uskuteční od 11. do 
13. července Senioři z Ostravy tak mo-
hou poznat přírodní rezervaci Zemská 
brána a Divokou Orlici, společně se 
rozhlédnout z orlického Šerlichu, na-
vštíví   poutní místo Horu Matky Boží 
nebo muzeum Československého opev-
nění u Králík. Spatří i vesničku Neratov 
s unikátním kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie, chybět nebudou ani pře-
hrada Pastviny, samota Adelheid nebo 
městečko Jablonné v Orlických horách. 
Klub Atlantik rezervoval pro tento zá-
jezd ubytování v malebné Orlické cha-
tě přímo na pomezí přírodní rezervace 
Zemská brána. Ceny za zájezd se liší 
podle druhu ubytování, v nabídce je 
turistická třída, standard i apartmány. 
V ceně senioři budou mít dopravu do 
všech výletních cílů, průvodce a uby-
tování se snídaní. Večerní program 

v horách bude závislý na počasí, a tak 
si můžete společně užít grilování, spo-
lečenské hry  nebo třeba večerní promí-
tání fi lmů pod širým nebem.  Rezervace 
na zájezd přijímá klub Atlantik na atlan-
tik@ckv-ostrava.cz nebo 599 527 110. 

Na 30. srpen připravuje klub At-
lantik túru pro seniory a jejich ro-
dinné příslušníky. Tentokrát bude 
cílem příroda Ostravska, konkrét-
ně se vydají poznávat Pežgovský les 
a les Holotovec, které patří mezi největší 
na Ostravsku. Rozloha vzájemně propo-
jených lesů je obrovská, rozprostírají se 
mezi Ostravou, Šenovem, Havířovem, 
Petřvaldem a Orlovou. Na procházce 
lesem   nebude chybět výklad biologa 
i myslivců. Rozsáhlé lesy fungují v ji-
nak průmyslové oblasti jako čistička 
vzduchu. Každý z lesů skrývá i svá ta-
jemství v podobě bájí a pověstí.  Výšlap 
po mysliveckých stezkách zakončíme 
na pivu ve výletní restauraci.       - red -

V „paláci spořitelny“ knihovna působila více než 60 let.  

5. 7. v 19 hod. Táborák, opíkačka
11. 7. v 19 hod. Folklorní tančírna, tančírna
12. 7. v 19 hod. Táborák, opíkačka
14. 7. v 19 hod. Garden Chill: Ashia and The Bison Rouge 
(PL, live), Karl & John, koncert a DJ´s
15. 7. v 19 hod. Zmizelá, letní kino
19. 7. v 19 hod. Táborák, opíkačka
28. 7. ve 20 hod. Swing Now!, party
29. 7. ve 21 hod. Poslední zápas Pepika Hnátka, letní kino
2. 8. v 19 hod. Táborák, opíkačka
4. 8. v 18.30 hod. Locals: René Souček, Kristýna Lištiako-
vá, Botanyk, koncert
5. 8. v 17 hod. Kousek světa, výlet trochu jinak – komunitní 
akce
9. 8. v 19 hod. Táborák, opíkačka
11. 8. v 19 hod. Antiválečná večeře, komunitní večeře
12. 8. ve 21 hod. Osvícení, letní kino
15. 8. v 19 hod. Folklorní tančírna 
16. 8. v 19 hod. Táborák, opíkačka
19. 8. v 19 hod. Indie Session, koncert
22. 8. ve 20 hod. Ostravský pecař, autorské čtení
23. 8. v 19 hod. Táborák, opíkačka
25. 8. ve 20 hod. Balkan Now!, balkánská party
26. 8. ve 21 hod. Poslední skaut, letní kino
30. 8. v 19 hod. Táborák, opíkačka

Černá louka 3188, 702 00 Ostrava
+420 552 303 020, www.cooltourova.cz

KULTURNÍ CENTRUM 
COOLTOUR 

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

11. 7. v 19 hod. Inkové a Machu Picchu, přednáška s  vi-
deoprojekcí o legendách synů Slunce a historie Incké říše, 
zázraku Machu Picchu a životě Inků
31. 8. od 20 hod. úvodní přednáška ke kurzu fi lozofi e 
a psychologie Východu a Západu – Filozofi e pro život, 
kurz nabízí přehled nejvýznamnějších základních poznatků 
o člověku, univerzu, životě a společnosti, které nám zane-
chaly civilizace Východu i Západu, začátek kurzu ve čtvrtek 
7. 9., kurz zahrnuje 13 přednášek 
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/
ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.
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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.
antikfi ducia.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 fi lharmonie 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 Zabijáci z maloměsta / Dræberne fra Nibe, DK 2017, 90 min.

19:30 Král Belgičanů / King of the Belgians, BE, NL, BG 2016, 94 min.
so

2 15:00 Mimi Šéf / The Boss Baby, US 2017, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Naprostí Cizinci / Perfetti sconosciuti, IT 2016, 93 min.

19:30 Lady Macbeth / Lady Macbeth, GB 2016, 89 min.

ne

3 17:00 Skokan / Skokan, CZ 2017, 94 min.

19:30 Poslední rodina / Ostatnia rodzina, PL 2016, 124 min.
po

4 17:00 Rozpolcený / Split, US 2016, 117 min.

19:30 Rocco / Rocco, FR 2016, 105 min.
út

5 15:00 Bába z ledu / Baba z l‘adu, CZ 2017, 106 min. KINO SENIOR

17:00 Špunti na vodě / Špunti na vodě, CZ 2017, 83 min.

19:30 Deník strojvůdce / RS, HR 2016, 85 min. LETNÍ MINIKINO ZŠ GEN.PÍKY

st

6 17:00 Putování tučňáků: Volání oceánu / L‘empereur, FR 2017, 82 min.

19:30 Král Belgičanů / King of the Belgians, BE, NL, BG 2016, 94 min.
čt

7 17:00 Z Paříže do Paříže / Un sac de billes, FR, CA 2017, 110 min.

19:30 Vetřelec: Covenant / Alien: Covenant, GB, NZ, US, CA, AU 2017, 122 min.

21:30 Sedm statečných (2016) / US 2016, 130 min. LETNÍ MINIKINO LODĚNICE POD HRADEM

pá

8 17:00 I dva jsou rodina / Demain tout commence, FR, GB 2016, 118 min.

19:30 Naprostí Cizinci / Perfetti sconosciuti, IT 2016, 93 min.

21:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE, GB, FR, ES 2013, 109 min.

so

9 15:00 Příšerky pod hladinou / Deep, ES, US, BE 2017, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Deník strojvůdce / Dnevnik masinovodje, RS, HR 2016, 85 min.

19:30 Tři generace / 3 Generations, US 2015, 92 min.

ne

10 17:00 Lady Macbeth / Lady Macbeth, GB 2016, 89 min.

19:30 Skokan / Skokan, CZ 2017, 94 min.
po

11 17:00 Poslední rodina / Ostatnia rodzina, PL 2016, 124 min.

19:30 Axolotl Overkill / Axolotl Overkill, DE 2017, 94 min. VARY VE VAŠEM KINĚ
út

12 15:00 Glory / Glory, BG, GR 2016, 101 min. KINO SENIOR

17:00 Špína / Špina, CZ, SK 2017, 87 min.

19:30 Dvojitý milenec / L‘amant double, FR 2017, 107 min. VARY VE VAŠEM KINĚ

21:30 Divočina / Wild, US 2014, 110 min. LETNÍ MINIKINO ZŠ GEN.PÍKY

st

13 17:00 Trpká úroda / Bitter Harvest, CA 2017, 104 min.

19:30 Pěkně blbě / The Big Sick, US 2017, 119 min. VARY VE VAŠEM KINĚ
čt

14 17:00 Loupež ve velkém stylu / Going in Style, US 2017, 96 min.

19:30 Milovník po přechodu / How to Be a Latin Lover, US 2017, 115 min.

21:30 La la land / La la land, US 2016, 128 min. LETNÍ MINIKINO BŘEH OSTRAVICE KOMEN.SADY

pá

15 17:00 Král Belgičanů / King of the Belgians, BE, NL, BG 2016, 94 min.

19:30 Tři generace / 3 Generations, US 2015, 92 min.

21:30 Muzzikanti / Muzzikanti, CZ 2017, 109 min. LETNÍ MINIKINO BŘEH OSTRAVICE KOMEN.SADY

so

16 15:00 Auta 3 / Cars 3, US 2017, 100 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Král Artuš: Legenda o meči / GB, US 2017, 126 min.

19:30 Oklamaný / The Beguiled, USA 2017, 94 min.

ne

17 17:00 Na mléčné dráze / Na mlecnom putu, RS, GB, US 2016, 125 min.

19:30 Z Paříže do Paříže / Un sac de billes, FR, CA 2017, 110 min.
po

18 17:00 Oklamaný / The Beguiled, USA 2017, 94 min.

19:30 Tanečník / Dancer, GB, US, RU, UA, 2017, 85 min.

21:30 T2 Trainspotting / T2 Trainspotting, GB 2017, 117 min. LETNÍ MINIKINO ZŠ GEN.PÍKY

út

19 14:15 Ztracené město Z / The Lost City of Z, US 2016, 141 min. KINO SENIOR

17:00 Tři dny v září / Tri dena vo septemvri, MK 2015, 90 min.

19:30 Špína / Špina, CZ, SK 2017, 87 min.

st

20 17:00 Milovník po přechodu / How to Be a Latin Lover, US 2017, 115 min.

19:30 Zabijáci z maloměsta / Dræberne fra Nibe, DK 2017, 90 min.
čt

21 17:00 Lady Macbeth / Lady Macbeth, GB 2016, 89 min.

19:30 Dunkerk / Dunkirk, NL, GB, FR, US 2017,  min.
pá

22 17:00 Tři generace / 3 Generations, US 2015, 92 min.

19:30 Valerian a město tisíce planet / FR 2017, 129 min.
so

23 15:00 Já, padouch 3 / Despicable Me 3, US 2017 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Milovník po přechodu / How to Be a Latin Lover, US 2017, 115 min.

19:30 Dunkerk / Dunkirk, NL, GB, FR, US 2017

ne

24 17:00 Zahradnictví: Rodinný přítel / Zahradnictví: Rodinný přítel, CZ 2017, 130 min.

19:30 Rozpolcený / Split, US 2016, 117 min.
po

25 17:00 Život za život / Réparer les vivants, FR 2016, 103 min.

19:30 Poslední rodina / Ostatnia rodzina, PL 2016, 124 min.
út

26 14:30 Na mléčné dráze / Na mlecnom putu, RS, GB, US 2016, 125 min. KINO SENIOR

17:00 Král Belgičanů / King of the Belgians, BE, NL, BG 2016, 94 min.

19:30 Dunkerk / Dunkirk, NL, GB, FR, US 2017

21:30 Kouzlo měsíčního svitu / US,GB 2014, 97 min. LETNÍ MINIKINO ZŠ GEN.PÍKY

st

27 17:00 Valerian a město tisíce planet / FR 2017, 129 min.

19:30 Druhá strana naděje / Toivon tuolla puolen, FI 2017, 98 min.
čt

28 17:00 Oklamaný / The Beguiled, USA 2017, 94 min.

19:30 Srdečně Vás vítáme / Á bras ouverts, FR, BE 2017, 92 min.

21:30 Sully: Zázrak na řece Hudson / Sully, USA 2016, 96 min. LETNÍ MINIKINO LODĚNICE POD HRADEM

pá

29 17:00 Baby Driver / Baby Driver, GB, US 2017, 112 min.

19:30 Dunkerk / Dunkirk, NL, GB, FR, US 2017

21:30 Špunti na vodě / Špunti na vodě, CZ 2017, 83 min. LETNÍ MINIKINO LODĚNICE POD HRADEM

so

30 15:00 Maxinožka / The Son of Bigfoot, FR, BE 2017, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Srdečně Vás vítáme / Á bras ouverts, FR, BE 2017, 92 min.

19:30 Valerian a město tisíce planet / FR 2017, 129 min.

ne

31 17:00 Milovník po přechodu / How to Be a Latin Lover, US 2017, 115 min.

19:30 Druhá strana naděje / Toivon tuolla puolen, FI 2017, 98 min.
po

1 Michaela Cichrová – Soulad  VÝSTAVA 

1. 7. – 31. 8. výstava fotografi í

11 Orlické hory – místa neznámá ZÁJEZD PRO SENIORY 

11. 7. – 13. 7. Třídenní toulavý pobyt v srdci Orlických hor určený pro aktivní a zvídavé seniory pořádáme v rámci 

projektu Krajem a kulturou – senior na cestách s podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

8:00

14 Pět ostravských náměstí pod kloboukem VYCHÁZKA 

Komentovaná procházka historickým centrem Ostravy s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou. Denisovo náměstí, 

Antonínovo náměstí, Svinský trh, Hlavní náměstí, Kuří rynek a Husovo náměstí. Spojíme je jedinou 

procházkou. Jsou každé tak jiné…a každé má o čem vyprávět. Jak vypadají v letním podvečeru? Sraz 

na Elektře u hodin. / 50 Kč

18:00

25 Klubový kvíz tentokrát na písku  KVÍZ 

Originéélní klubový kvíz plný záludností, křiváckých otázek, podpásovek, roztodivných předmětů, hádanek 

a úkolů tentokrát proběhne na Masarykově náměstí na písečné pláži. / 13 Kč

19:00

28 Pod kloboukem Jantarovou stezkou  VYCHÁZKA 

Letním podvečerem přes náměstí Biskupa Bruna, ulicí, která nese název Jantarová přejdeme přes 

Frýdlantskou dráhu do míst, kde býval Střelecký spolek a nedaleko bylo Františkovo údolí. Topolovou alejí 

a Jantarovou stezkou dojdeme do tajemných večerních prostor vysokých pecí. Sraz u Dopravního podniku 

na zastávce Karolina. Provází Lenka Kocierzová. / 50 Kč

18:00

23 Velikonoční klubový kvíz  KVÍZ 

Originélní klubový kvíz plný folklóru, lidových tradic a ruských vtipů tentokrát na téma: Okupace sysla! 

Seber odvahu, vypni mozek a vyhraj pivo. Už to nebude trvat dlouho a zase pošleš děcka do školy! /13 Kč

19:00

Letní kino na Kuřim rynku
Podporuje statutární město Ostrava. Program ve spolupráci s Das Sommerkino – Goethe Institut Prag 

a Kinematografem Bratří Čadíků. www.klubatlantik.cz www.fl okostrava.cz 

25 Letní kino Kuří rynek: Řachanda  LETNÍ KINO 

Česko 2016, 104 min. / Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně 

poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, 

naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se 

pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za příběh, kdyby kromě ponaučení, 

zábavy a milých postav chyběla láska?

20:10

26 Letní kino Kuří rynek: Kolonie LETNÍ KINO 

Německo, Lucembursko, Francie 2015, 110 min. / Drama Kolonie režiséra Floriana Gallenbergera je 

inspirovaný skutečnými událostmi odehrávajícími se v chilské kolonii Dignidad za Pinochetova režimu. 

Kolonii Dignidad založil a vedl bývalý nacistický lékař Paul Schäfer. V 70. letech, kdy z uzavřené kolonie 

utekli někteří z členů, se ukázalo, že v sektě docházelo k mučení Pinochetových odpůrců a k sexuálnímu 

zneužívání dětí. 

20:10

27 Letní kino Kuří rynek: Zima po jaru  LETNÍ KINO 

Německo 2015, 90 min. / Poté, co je její domov napaden a její muž těžce zraněn, prchá Kurdka Mina ze 

Sýrie. Ilegálně přichází do Berlína a začíná si budovat nový život. Pravidelně posílá část vydělaných peněz 

svojí rodině, aby fi nancovala rekonvalescenci svého zraněného muže. Na základě těchto transakcí ji najde 

syrská tajná služba a po sérii vyhrožování a mučení ji donutí stát se informátorkou. Mina postupně získá 

důvěru syrské opozice v emigraci a využije situace, aby informovala své velící důstojníky.

20:10

28 Letní kino Kuří rynek: Já a Kaminski  LETNÍ KINO 

Německo/Belgie 2015, 114 min. / Sebastian Zöllner (Daniel Brühl), novinář píšící o výtvarném umění 

a oplývající přehnaně vysokým sebevědomím, plánuje velkou věc: napíše zásadní knihu o legendárním, 

ale téměř zapomenutém malíři Manuelu Kaminském (Jesper Christensen). Žák Matisse a přítel Picassa se 

kdysi proslavil jako „slepý malíř“. Bezohledný a ambiciózní kariérista Zöllner se vydává na vzdálenou chatu 

vysoko v Alpách, kde stárnoucí umělec žije odloučený od světa, obklopený svými důvěrníky. Sebastian 

jako nezvaný host pronikne do Kaminského domu, života i minulosti, přičemž umělce bez dlouhých cavyků 

vezme na krkolomnou, šílenou výpravu za jeho láskou z dětství, která byla dlouho považována za mrtvou. 

Cestou se pomocí léček a drzosti pokusí odhalit Kaminského tajemství. Sebastian však záhy zjistí, že ať už je 

slepý, nebo ne, starému muži se v žádném případě nevyrovná.

20:10

30 Holotovec a Pežgovský les aneb příroda Ostravska VÝLET

Celodenní výlet do přírody. Poznávání přírodních krás Ostravské pánve. Mnohdy nepoznané lesy 

rozprostírající se mezi Ostravou, Šenovem, Petřvaldem, Orlovou a Havířovem tvoří významný krajinný prvek 

s unikátně zachovalou přírodou uprostřed průmyslové oblasti. Pevná obuv, repelent a chuť na dobré pivo je 

povinná výbava každého seniora na tomto nevšedním výletě. V rámci projektu Krajem a kulturou – senior 

na cestách, s podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 50 Kč + jízdenky MHD

8:00

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

1 17:00 Král Belgičanů / King of the Belgians, BE, NL, BG 2016, 94 min.

19:30 Druhá strana naděje / Toivon tuolla puolen, FI 2017, 98 min.
út

2 15:00 Jackie / Jackie, US, FR, CL 2016, 100 min. KINO SENIOR

17:00 Oklamaný / The Beguiled, US 2017, 94 min.

19:30 Král Belgičanů / King of the Belgians, BE, NL, BG 2016, 94 min.

21:30 Logan: Wolverine / Logan, US 2017, 137 min. LETNÍ MINIKINO ZŠ GEN.PÍKY

st

3 17:00 Život za život / Réparer les vivants, FR 2016, 103 min.

19:30 Baby Driver / Baby Driver, GB,US 2017, 112 min.
čt

4 17:00 Srdečně Vás vítáme / Á bras ouverts, FR, BE 2017, 92 min.

19:30 Křižáček / Little Crusader, CZ 2017, 100 min.

21:30 Naprostí Cizinci / Perfetti sconosciuti, IT 2016, 93 min. LETNÍ MINIKINO LODĚNICE POD HRADEM

pá

5 17:00 Atomic Blonde: Bez lítosti / Atomic Blonde, US 2017, 115 min.

19:30 Španělská královna / La Reina de Espaňa, SP 2016, 128 min.

21:30 Všechno nebo nic / Všetko alebo nič, CZ, SK, PL 2017, 107 min. LETNÍ MINIKINO LODĚNICE POD HRADEM

so

6 15:00 Letíme / Richard Storken, LU, NO, DE, BE, US 2017, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Srdečně Vás vítáme / Á bras ouverts, FR, BE 2017, 92 min.

19:30 Král Belgičanů / King of the Belgians, BE, NL, BG 2016, 94 min.

ne

21 17:00 Dunkerk / Dunkirk, NL, GB, FR, US 2017

19:30 Po strništi bos / CZ 2017
po

22 17:00 Španělská královna / La Reina de Espaňa, ES 2016, 128 min.

19:30 Po strništi bos / CZ 2017
út

23 15:00 Naprostí Cizinci / Perfetti sconosciuti, IT 2016, 93 min. KINO SENIOR

17:00 Křižáček / Little Crusader, CZ 2017, 100 min.

19:30 Atomic Blonde: Bez lítosti / Atomic Blonde, US 2017, 115 min.

st

24 17:00 Tři generace / 3 Generations, US 2015, 92 min.

19:30 Křižáček / Little Crusader, CZ 2017, 100 min.
čt

25 17:00 Valerian a město tisíce planet / Valerian and the City of a Thousand Planets, US, FR 2017, 129 min.

19:30 Po strništi bos / CZ 2017
pá

26 Milovník po přechodu / How to Be a Latin Lover, US 2017, 115 min.

Naprostí Cizinci / Perfetti sconosciuti, IT 2016, 93 min.
so

27 Emoji ve fi lmu / The Emoji Movie, US 2017 HRAJEME PRO DĚTI

Křižáček / Little Crusader, CZ 2017, 100 min.

Život za život / Réparer les vivants, FR 2016, 103 min.

ne

28 Valerian a město tisíce planet / Valerian and the City of a Thousand Planets, US, FR 2017, 129 min.

Baby Driver / Baby Driver, GB, US 2017, 112 min.
po

29 Druhá strana naděje / Toivon tuolla puolen, FI 2017, 98 min.

Španělská královna / La Reina de Espaňa, ES 2016, 128 min.
út

30 Z Paříže do Paříže / Un sac de billes, FR, CA 2017, 110 min. KINO SENIOR

Druhá strana naděje / Toivon tuolla puolen, FIN 2017, 98 min.

Po strništi bos / Po strništi bos, CZ 2017

st

31 Španělská královna / La Reina de Espaňa, ES 2016, 128 min.

Dunkerk / Dunkirk, NL, GB, FR, US 2017
čt

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

www.ckv-ostrava.cz, Gen. Píky 13A/2975, tel.: 596 611 760

Příměstské tábory – Prázdninový kolotoč aneb chtěl bych být…
1. turnus 3.–7. 7. 2017 / cena 1 100 Kč

3. 7. Sportovec – hry a soutěžní disciplíny

4. 7. Tanečník – etiketa, tanec

5. 7. Kovboj – celodenní výlet do Western parku v Boskovicích

6. 7. Loutkař – výroba loutky, scénář, noční představení (přespání ve spacácích v KZ Gama)

7. 7. Pekař – vlastní výroba sladkého i slaného pečiva

2. turnus 10.–14. 7. 2017 / cena  1 300 Kč – včetně 3denního pobytu v Beskydech

10. 7. Výtvarník – textilní dekorace

11. 7. Filmař – návštěva Minikina, divadelní scénky

12.–14. 7. Výletník – 3denní pobyt v Beskydech – chata Hrádek ( bio farma s domácím zvířectvem, ukázky 

výroby sýrů, projížďka na koních,vycházky, hřiště, táborák)

Vždy v době od 8.00–16.00 hod. (mimo výlety a pobyty na horách). / Cena zahrnuje pojištění, oběd, pitný režim, 

jízdné, vstupné, nocleh. / Bližší informace tel. 596 611 760 , 774 905 686, 602 525 566, www.ckv-ostrava.cz

VLADIMÍR MERTA do 14. 7. 2017
Pozoruhodný autor pocházející z regionu náleží k významné generaci 80. let. Jeho dílo je 

mnohovrstevnaté – počínaje land-artem a akčním uměním – přes malbu, kresbu, grafi ku, 

fotografi i, videa a instalace. Výtvarně reaguje zejména na přírodní živly – v posledních letech např. 

malba větrem nebo vodou, bezdotyková malba, digitální krajinomalba a další. Výstava má ambici 

připomenout autora v roce jeho životního jubilea. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

Znějící, rezonující, vibrující 14. 8. – 15. 9. 2017
Výstava se uskuteční v návaznosti na Ostravské dny nové hudby. Kurátoři výstavy – kolektiv sdružení Bludný kámen.  

www.sokolska26.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

0 7 – 0 8 / 2 0 1 7


