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Atlantik, Parník, Minikino… 
V centru nuda opravdu nehrozí!
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NEPROPÁSNĚTE

U příležitosti 99. výročí vzniku 
Československé republiky připravuje 
klub Atlantik na čtvrtek 26. října talk 
show se vše vypovídajícím názvem Sta-
rá láska nehrdzavie aneb Českosloven-
sko v nás. 

„Otázky týkající se svébytnosti ná-
rodů i jejich soužití, vzájemné to-
lerance i práva na nedotknutelnost 
jsou dnes velmi aktuální. Také pro-
to náš obvod podpořil tento projekt, 
jenž připomíná nejen 28. říjen 1918, 
ale také vše, co následovalo v dalších 
desetiletích a skončilo před 25 lety, 
31. prosince 1992. Řekla bych, že pono-
řit se občas do vlastní historie v širších 
souvislostech je prospěšné a poučné, 
v  případě zmíněné talk show určitě 
i zábavné,“ zve na klubový pořad sta-
rostka Petra Bernfeldová.

Přijďte zavzpomínat na neexistující 
zemi, na to, jak se žilo ve společném 
státě Čechů a Slováků. O Českosloven-
sku se dozvíte i to, na co se nikdo ne-
ptá, a samozřejmě hlavně to, co zajímá 
každého, komu nejsou lhostejné dějiny 
jeho vlastní země. Je nostalgie na mís-
tě? Jak vnímají rozpad Československa 
různé generace? Tyto otázky, a nejen 
je, budou divákům i sobě navzájem 
pokládat s veškerou vážností i s humo-
rem významní hosté: Helena Nosková 
– předsedkyně Klubu slovenské kultu-
ry v  ČR, režisér Peter Gábor – 
šéf činohry Národního divadla, ma-
nažerka   Petronela Tomagová a Vin-
cent Kopeček, politický geograf a poli-
tolog. 

Klubovou talk show, která začne 
v 19 hodin, bude moderovat Vladimír 
Šmehlík. Vstupné je 60 korun.

www.klubatlantik.cz
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Vycházky 
Pod kloboukem

Od mostu k  mostu, tak se jmenuje 
říjnová komentovaná prohlídka Ost-
ravy s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou. 
Tentokrát to nebudou mosty nad ře-
kou, ale nad železniční tratí. Procházka 
podél Frýdlantské dráhy s pohledem 
na Šupináč, kolonií hutě Žofi nka, ko-
lem jatek bude končit u mostu za býva-
lým Bauhausem – Galerií Plato. Určitě 
jste se tu nikdy neprošli jen tak, místy, 
kde byla pole, nad kterými se zvedal 
pahorek k Čertově Lhotce a rybní-
kům. Zvuk pražců a houkání vlaků nás 
bude provázet… Sraz v sobotu 7. října 
v 15 hodin před DPO u zastávky Karo-
lina. Pořádá klub Atlantik, cena 50 ko-
run. Více na www.ckv-ostrava.cz nebo 
tel. č.: 599 527 110. 

Historie 
pro seniory

Archiv města Ostravy pořádá v  říj-
nu a listopadu přednášky pro seniory 
v cyklu Moje Ostrava – moje historie. 
Ve čtvrtek 5. října bude přednáška 
věnována tématu 470 let pivovarnic-
tví v  Ostravě, o čtrnáct dnů později, 
19. října, pak obchodním domům 
v  Moravské Ostravě, 9. listopadu si 
senioři vyslechnou povídání o ostrav-
ských divadlech a 23. listopadu o vzni-

ku Velké Ostravy. V  každém z  uvede-
ných termínů se přednáška koná vždy 
dopoledne v 10 hodin a pak v  repríze 
odpoledne v 15 hodin.

Vzpomínka na 
kostel v Gutech

Dřevěný kostel Božího Těla v  Gu-
tech, jedna z nejhodnotnějších staveb 
Moravskoslezského kraje, která v  noci 
z 1. na 2. srpna 2017 vyhořela, bude té-
matem říjnové přednášky pro veřejnost 
památkářky Romany Rosové. Akce se 
uskuteční ve středu 18. října v 17 hodin 
v přednáškovém sále Národního pa-
mátkového ústavu v ulici Odboje.

Noc vědců
Věda je s  vámi na každém kroku. 

Přijďte poznat tuto skrytou hybnou sílu 
zblízka: tématem letošního 5. ročníku 
Noci vědců je mobilita. Akce, která 
bourá představy o nudné vědě zavřené 
za zdmi laboratoří, se uskuteční 6. říj-
na od 17 do 22 hodin. A protože jsou 
stanoviště rozeseta po celé Ostravě 
v budovách jednotlivých fakult Ostrav-
ské univerzity a VŠB-TU Ostrava (cen-
trum, Poruba, Výškovice, Zábřeh, Slez-
ská Ostrava i Mariánské Hory) i v Dol-
ní oblasti Vítkovic, bude po celou dobu 
akce zajištěna kyvadlová doprava mezi 
těmito místy pro všechny návštěvníky 
zdarma, aby si za pět hodin stihli vy-
chutnat co nejvíce zážitků. Přesný ča-

sový harmonogram všech přednášek, 
workshopů, výstav a atrakcí najdete na 
webu www.ostravskanocvedcu.cz.

Koncert 
v kostele 

Svatováclavský hudební festival uve-
de 15. října od 18 hodin v rámci Cyklu 
čtvero ročních období v kostele Sv. Vác-
lava v Ostravě koncert Pavla Kohouta. 
Český varhanní virtuos Pavel Kohout 
(1976) získal světové renomé vyni-
kajícího koncertního hráče díky výji-
mečnému hudebnímu citu a oslňující 
technice ve spojení s živou interpretací. 
Prestižního ocenění, které odstartovalo 
celosvětovou kariéru, dosáhl ve svých 
24 letech na jedné z největších mezi-
národních soutěží – International Or-
gan Competition Musashino – Tokio 
2000 (Japonsko), kde kromě první ceny 
a zlaté medaile získal též cenu Minoru 
Yoshida Memorial Prize za nejlepší in-
terpretaci děl J. S. Bacha. Více na www.
shf.cz.

60. výročí 
konzervatoře

Lidová konzervatoř vstoupila do své-
ho jubilejního školního roku, v němž 
slaví 60. výročí své existence v Ostravě. 
V  říjnu se uskuteční dvě akce spojené 
přímo s touto událostí. Už 4. října se ve 
foyer ostravské Nové radnice uskuteční 

od 16 hodin malá slavnost, která otevře 
výstavu prací posluchačů výtvarného 
oboru Lidové konzervatoře. Vhled do 
světa výtvarného umění a fantazie do-
provodí hudební vystoupení smyčco-
vého kvarteta školy a několika poslu-
chaček ředitelky Lidové konzervatoře 
a Múzické školy Miloslavy Soukupové. 
Mezi nimi bude také vítězka pěvecké 
soutěže Hlas Česko Slovenska Lenka 
Lo Hrůzová.

Duchovně laděný koncert pak ro-
zezní 19. října od 18 hodin kostel 
sv. Václava. V  jeho programu vystou-
pí někdejší absolventka Lidové kon-
zervatoře, sopranistka a moderátorka 
Martina Kociánová, kytarista Ondřej 
Gillig, na trubky zahrají Petr Kabil 
a Ondřej Hnízda a k varhanám usedne 
Petr Čech. 

Vyrozumění 
plné 

nedorozumění 
Nová sezona v  Komorní scéně Aré-

na dostala název Rok srozumitelných 
nedorozumění a velkou inspirací pro 
její název byla hra Václava Havla Vy-
rozumění. Ta se také stane prvním 
novým titulem sezony a první ze čtyř 
připravovaných premiér. Inscenaci 
s  herci Arény nazkoušel režisér Voj-
těch Štěpánek, jehož inscenace Obraz 
francouzské autorky Yasminy Rezy se 
stala diváckým hitem, a můžete se v ní 

těšit na vtipnou refl exi byrokratického 
myšlení, která díky bruselským naříze-
ním nijak neztratila na své aktuálnosti. 
Premiéra se odehraje v sobotu 21. října 
v 18.30 hodin. 

PLATO dětem 
Workshop pro děti trefně nazvaný 

Kresba s  překážkami se koná v  nedě-
li 22. října v  bývalém hobbymarketu 
Bauhaus v centru Ostravy. Děti budou 
potřebovat opravdu hodně prostoru – 
při workshopu totiž vzniknou velko-
formátová díla. První poprázdninová 
dílna je určena dětem od šesti let a výji-
mečně se jí, na přání umělců, nemohou 
zúčastnit rodiče. Kapacita workshopu 
je omezena, své děti můžete přihlásit 
do 20. října na info@plato-ostrava.cz. 

Fotografujeme 
architekturu 

V novém školním roce nabízí Lidová 
konzervatoř opět krátkodobé kurzy vý-
tvarné fotografi e. Ve dnech 9. a 10. října 
se mohou zájemci pod vedením Jiřího 
Žižky věnovat fotografování architek-
tury. Ve dvou lekcích si vyzkoušejí tvor-
bu snímků za denního i nočního světla, 
využití technických prostředků, vše, co 
jim umožní vytvořit kvalitní umělecký 
záznam. Na konci října (30. a 31. října) 
pak Lidová konzervatoř opět otevírá 
kurz základů pod názvem Začínáme 
s digitální zrcadlovkou a výtvarnou fo-
tografi í (podrobnosti na www.lko.cz). 

V centrálním obvodu města nuda ne-
hrozí, o tom vědí všichni, kdo třeba jen 
prolistují přílohu zpravodaje zaměře-
nou na kulturu. „Děje se tu toho oprav-
du nepřeberně. Stačí se podívat na 
programovou nabídku Centra kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava, které 
kromě jiného pořádá 11. listopadu na 
Masarykově náměstí svatomartinské 
hody,“ upozorňuje starostka Petra Bern-
feldová na široký záběr příspěvkové 
organizace městského obvodu, pod 
jejímiž křídly působí kromě jiného Vý-
stavní síň Sokolská 26. Tady lze aktu-
álně, do 3. listopadu, spatřit výstavu 
prací Jiřího Valocha s  názvem Slova 
tvoří obraz. Součástí CKV jsou i kluby 
Atlantik a Parník, Minikino a Kulturní 
zařízení Gama, které už teď intenzivně 
pracuje jak na svatomartinských ho-
dech, tak na tom, aby vánoční trhy na 
Masarykově náměstí opět nabídly něco 
nového, a přitom si zachovaly stále 
stejně pohodovou adventní atmosféru. 
Kromě přípravy úspěšných akcí kona-
ných v ulicích a na náměstích obvodu 
se Gama zaměřuje i na přípravu volno-
časových aktivit a projektů pro školy 
a školky.  

Klub Parník v  říjnu navštíví ka-
nadská bluesová špička MonkeyJunk 
Band, která vystoupí 11. října v 19 ho-
din v  rámci projektu Blues Fest, jenž 
vznikl s podporou městského obvodu.  
Příznivci jazzu už jsou jistě nažha-
veni na Festival Ostrava Jazz Nights. 
V 19 hodin 3. října to budou Ben Hol-
der & Petr Beneš. V duu s českým pi-
anistou se představí jeden z  nejnada-
nějších mladých jazzových hudebníků 
Velké Británie. Hudební lahůdkou 

bude koncert Gene 
Jackson Quartetu 
(25. října v 19 ho-
din). Světově uzná-
vaného bubeníka 
na krátké tour po 
České republice 
doprovází kapela 
předního tuzem-
ského saxofonisty 
Ondřeje Štveráčka, 
formaci doplňují 
klavírista Klaudi-
us Kováč a  jeden 
z  nejvytíženějších 
českých kontraba-
sistů Tomáš Baroš. 
Oba koncerty jsou 
pořádány díky fi -
nanční podpoře ze 
strany statutární-
ho města Ostravy 
a městského obvo-
du Moravská Ostra-
va a Přívoz.

Do klubu Atlantik v  říjnu vstou-
pí humor ruku v  ruce s  cestováním. 
Originální stand-up comedy show Na 
mikrofon: Svižná jízda na vlně inte-
ligentního humoru má jediný úkol: 
oddělat diváky. O to se 20. října v  19 
hodin postarají baviči známí z televizní 
stanice Comedy Central. Kromě toho 
se říjnovým Atlantikem bude prolínat 
série cestopisů. Do Madridu se diváci 
pomyslně vypraví 10. října v 18 hodin, 
12. října v 18 hodin uvidí cestopis Ro-
berta Baziky Moldavsko  &  Moldávie 
aneb Toulky Besarábií. O den později 
a ve stejném čase  se Martin Lipina opět 
vydá na strastiplnou cestu kanadskými 

Československo 
v nás

V klubu Parník pravidelně vystupují nejrůznější hosté, v minulosti zde zpívala i oblíbená ostravská zpěvač-

ka Věra Špinarová.

pobřežními horami a vše završí 18. říj-
na v 18 hodin Aljaška očima cestovate-
le Iva Petra.

Minikino kromě obvyklého pro-
gramu nově zařazuje vždy v  pátek 
a v sobotu od 21.30 hodin Noční kino 
se specifi ckou nabídkou fi lmů. Pokra-
čovat bude Kino Senior, Filmový klub, 
představení pro děti i Muzika v  kině, 
která na plátno Minikina přináší špič-
ky světové populární hudby a od mi-
nulé sezony už si našla své místo i di-
váky. Ti se mohou těšit také na obvyklé 
přehlídky a festivaly. Hned na začátku 
října dostanou prostor fi lmoví ani-
mátoři z  celého světa, aby divákům 

ukázali, že animovaný fi lm není jen 
ten pro děti. Říjnová přehlídka Be2Can 
v názvu ukrývá tři prestižní fi lmové fes-
tivaly, Berlín, Benátky a Cannes, z jejichž 
soutěží přináší Minikino v předpremi-
érách nejzajímavější novinky. Říjnová 
frankofonní fi lmová noc bude předkr-
mem listopadového festivalu francouz-
ských fi lmů, který Minikino připravu-
je na listopad společně s přehlídkou 
Severský fi lmový podzim.  A  28. říjen 
bude ve znamení českých fi lmových 
hrdinů: v 15 hodin Hurvínek, v 17 ho-
din Svěrákových Po strništi bos 
a v 19.30 hodin Hřebejkovo Zahradnic-
tví: Dezertér.           www.ckv-ostrava.cz



Divadlo loutek Ostrava pořádá od 
1. do 6. října svou nejvýznamnější udá-
lost roku, 12. ročník mezinárodního 
festivalu loutkářského umění Specta-
culo Interesse. Letos na bienále přije-
dou umělci a divadelníci z  Německa, 
Nizozemska, Řecka, Polska, Francie, 
Slovenska, Ruska, Slovinska, Velké Bri-
tánie, Itálie, Španělska, Kanady a samo-
zřejmě také z České republiky. Diváci 
se dočkají mnoha zajímavých typů lou-
tek vyrobených z tradičních i zcela ne-
tradičních materiálů. Objeví se loutky 
z molitanu či dokonce z ledu, na jevišti 
oživnou i plastikové sáčky a papírové 
kapesníky.  Ojedinělou podívanou na-
bídnou obří světelné loutky německého 
divadelního projektu DUNDU. Až pět 
metrů vysoké loutky vyrobené z  prů-
hledných svítících vláken rozzáří 5. říj-
na ve 21 hodin Trojhalí Karolina. 

Program nabídne 22 soutěžních a 7 
nesoutěžních představení pro všechny 
věkové skupiny, od předškolních dětí až 
po dospělé. Součástí budou také dětské 
dílny, průvod loutek, diskuze a koncer-
ty. Dospělí návštěvníci se mohou těšit 
na večerní doprovodný program, který, 
jak už jeho název Loutky v pytli napo-
vídá, bude vždy tak trochu překvape-
ním. Festival bude probíhat tradičně 
na hlavní a alternativní scéně Divadla 
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DIVADLO

KONCERT

VÝSTAVY

Festival loutkářského umění v Ostravě!

1. 10. v 17 a 19.30 hod. Zahradnictví: Dezertér 
2. 10. ve 14.30 hod. pro seniory Který je ten pravý? 
2.–4. 10. v 17 a 19.30 hod. Který je ten pravý?
5. 10. ve 14.30 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Ne-
ruda  
6. 10. v 17 a 19.30 hod. Víno nás spojuje 
7.–16. 10. XV. mezinárodní festival outdoorových fi lmů
17. a 18. 10. v 17 a 19.30 hod. Wind River 
19. 10. v 17 hod. KND Nerodič 
19. 10. v 19 hod. Obrázky z Říma, cestopisný kompono-
vaný pořad Jiřího Kráčalíka
20. a 21. 10. v 17 a 19.30 hod. Hora mezi námi 
23. 10. v 15 hod. pro seniory 8 hlav šílenství
23.–25. 10. v 17 a 19.30 hod. 8 hlav šílenství
26. 10. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Sama
27.–29. 10. v 17 a 19.30 hod. Čára 
30. 10. v 15 hod. pro seniory Bajkeři 
30. 10. – 1. 11. v 17 a 19.30 hod. Bajkeři

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
6. 10. XV . mezinárodní festival outdoorových fi lmů, 
od 15 hod. prezentace větroně z Aeroklubu Frýdlant nad 
Ostravicí, od 17 hod. vernisáž výstavy Miloše Brunnera: 
Z Vysočiny do celého světa, v 18 hod. Slavnostní zahájení 
7. 10. v 18.45 hod. Vincenzo Bellini: Norma, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku            
9. 10. v 19 hod. Fragile, slovenská hudební skupina
11. 10. v 19 hod. Karel Plíhal, koncert
14. 10. v 18.45 hod. W. A. Mozart: Kouzelná fl étna, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku           
16. 10. v 19 hod. Radůza, koncert
18. 10. ve 20 hod. Peter Serge Butko: Bláznivý Petříček
22. 10. v 10 hod. O zlé královně, pohádka
22. 10. v 16.45 hodin Korzár, přímý přenos baletního 
představení Bolšoj baletu Moskva   
24. 10. v 19 hod. Maria Goos: FUK!, 1. hra DP 17/18, sku-
pina A, Divadlo Pod Palmovkou Praha
27. 10. v 19 hod. The Tap Tap, koncert 
28. 10. v 19 hod. Tracy Letts: Zabiják Joe
31. 10. v 19 hod. Rob Becker: Caveman (Jeskynní muž)

Výstavy v DKMO
3.–30. 10. Miloš Brunner: Z Vysočiny do celého světa, 
vernisáž: 6. 10. v 17 hod.
3.–29. 10. Vzpomínka na Janu Pivovarskou, výstava

PLATO, KANCELÁŘ PRO UMĚNÍ
Českobratrská 1888/14, 702 00 Ostrava
www.plato-ostrava.cz, tel. č.: 702 206 099
Út 12–20, St-Ne 10–18
Výstavy
12. 10. – 5. 11. Dočasný depozitář – kresba: případová 
studie 2 (česko-polská verze), zahájení 11. 10. v 18 hod.
8.–12. 10. 8 žen. Rezidenti MeetFactory v Ostravě, zahá-
jení 11. 10. ve 20 hod.
20. 10. 2017 – 28. 2. 2018 Jiří Kovanda ve dveřích VŠB, 
zahájení 19.10. v 11 hod., vstupní dveře rektorátu VŠB-TUO
Program
13. 10. v 19 hod. Dizzcock + VJ Kolouch, koncert
14. a 15. 10. od 10 hod. Víkend s  radikálními realisty: 
Kurz kresby s Artamonovem a Klyukovem 
16. 10. v  18 hod. Sebastian Cichocki: Toto je umění 
a umění může být mnoho věcí, prezentace
21. 10. od 10 do 15.30 hod. Sobotní akademie pro peda-
gogy, workshop
22. 10. v 10 hod. Kresba s překážkami, workshop Davida 
Böhma a Jiřího Franty pro děti v bývalém Bauhausu
25. 10. v 18 hod. Adam Mazur: Magazyn SZUM

Othello v Divadle Antonína Dvořáka

Alexander Rybak s Patricií Janečkovou 

Boží mlýny 
– hodně spolehlivá fi rma…

Kino, divadlo, přednášky, výstavy a besedy
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

Diváci Divadla Antonína Dvořáka se 
mohou v říjnu těšit na premiéru Othella 
Giuseppe Verdiho. Opera o čtyřech 
dějstvích z roku 1887 bude uvedena 
19. a 21. října v 18.30 hodin a repríza 
25. října v 18.30 hodin, a to v italském 
originále s českými a anglickými titulky.

Italský hudební génius zhodnotil vr-
cholné drama Williama Shakespeara 
v romantickém hudebním hávu. Ostře 
řezané charaktery postav se pohybují 
na půdorysu vysoce propracovaného 
libreta, jehož děj graduje v brilantně 
prokomponované hudební formě. Na 
pozadí mocenských snah vidíme in-
trikána Jaga, žárlivého vojenského ve-
litele Otella a jeho ženu Desdemonu, 
která je Otellem za domnělou nevěru 
uškrcena. Žárlivost jedem sama sebe 
otráví, prudká rána jí rozetne hruď…  
Režie se ujal Ivan Krejčí, který ke hře 
řekl: „Je takový mýtus, že Othello je hra 
o žárlivosti. Mně se zdá, že žárlivost je 
pouhý důsledek intriky, kterou osnuje 
Jago. Jago je motor hry a při troše štěstí 
se nám podaří udělat analýzu toho, jak 
se stane, že úspěšný, slavný, oslňující 
chlap se stane pouhou loutkou a vra-
hem. Je to dost fascinující. Pokusíme 
se udělat inscenaci, která kromě emocí, 

Vernisáž výstavy nekonvenční autor-
ky Mileny Kantorové s názvem Boží 
mlýny – hodně spolehlivá fi rma zahá-
jí ve čtvrtek 26. října v 16.30 hodin v 
interiéru výstavních prostor kavárny 
Warewa v Puchmajerově ulici v centru 
Ostravy uznávaný znalec a propagátor 
východní fi lozofi e a terapeut celostní 
medicímy Andrew A. Urbiš. Přijďte 
i vy nahlédnout do světa fantazie, kde 
se snoubí vtip, sny a realita…

Stěžejní v tvorbě ostravské rodačky 

Výstavy
do 31. 12. Tradice v proudu modernity, stálá expozice
do 7. 1. Vlastislav Hofman: Pocta Invenci, vernisáž 26. 9. 
v 17 hod.
Kulturní programy
3. 10. 9 až 17 hod. Festival ostravských knihoven
10. 10. v 16.30 hod. Diví lidé v rukopisech Václava IV., 
přednáška Marka Zágory  
10. a 24. 10. v 17 hod. komentovaná prohlídka výstavou 
Vlastislav Hofman: Pocta invenci, vstup s platnou vstu-
penkou na výstavu
10. 10. v 19 hod. PareiDoliA, Marta Zapparoli a Liz All-
bee, koncert
19. 10. v 17 hod. Gábor G. Gyukics, literární čtvrtky  
25. 10. v 19 hod. Frederic Marty, koncert
28. 10. Den vzniku Československé republiky
Každé pondělí od 10 do 12 a od 15.30 do 17.30 hod. Tvůrčí 
dílna pro výtvarná nemehla, rezervace: Oldřich Pelikán, 
776 029 155, vstup 30 Kč
Každé pondělí od 18 do 21 hod. Kresba aktu, rezervace: 
Oldřich Pelikán, 776 029 155, vstup 100 Kč

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 3. 12. Ragby. Hra síly, odvahy a bojovnosti, Ostravské 
muzeum spojilo své síly s Národním muzeem, které před-
stavuje historii této hry od jejích počátků ve světě v roce 
1823

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

2.  10. v 18 hod. Klára Kolouchová: KK nejen o K2 
3. 10. v 18 hod. Marek Šimíček: Moře sladké vody 
4. 10. v 18 hod. Pavel Hamza: Tam, na konci cesty, je pole 
s hvězdami
5. 10. v 18 hod. Svaťa Božák: RAAM 2017 
9. 10. v 16 hod. Jiří Grygar: Takto se mě nikdo neptal
10. 10. v 16 hod. Předpremiérová beseda NDM – Othello 
12. 10. v  16 hod. Vendula Špetlíková: Recepty na spo-
kojený život 
14. 10. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP 
16. 10. v 16 hod. Jiří Kajínek: Můj život bez mříží 
17. 10. v  16 hod. Lucie Ehrenbergerová, Nicole Ehren-
bergerová: A Cup of Style Motivační diář 2018  
18. 10. v 16 hod. Ilona Švihlíková a Konstantinos Tsivos: 
Řecká tragédie 
19. 10. v 15 hod. Barbora Šupíková: beseda o Římě 
23. 10. v  16 hod. Barbara Nesvadbová: Diář Báry Ne-
svadbové 
24. 10. v 16 hod. Romana Skálová: Ze života Bulíka 
25. 10. v 17 hod. Kateřina Jasinská: Nejsem kaktus 
30. 10.  v 16 hod. Jan Keller: Evropské rozpory ve světle 
migrace 
31. 10. v 16 hod. Lucie Hlavinková: Sestry Foxovy

loutek, v sousedním Kulturním centru 
Cooltour a nově také v Šapitó Nadace 
ČEZ na Masarykově náměstí. 

Představení DUNDU fi nančně pod-
pořilo statutární město Ostrava a Čes-
ko-německý fond budoucnosti. Festi-
val Spectaculo Interesse je organizován 

díky fi nančnímu příspěvku statutární-
ho města Ostravy, městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, Moravsko-
slezského kraje, Ministerstva kultury 
ČR, Státního fondu kultury, Nadace 
ČEZ a Nadace Landek. 

www.dlo.cz

Vizuál k inscenaci 
Foto: Jakub Jíra

jež jsou samozřejmě už spojeny s hud-
bou, také odhalí chod té intriky, její ob-
louk a její důsledky – skoro by se dalo 
říci, že režisérem inscenace bude Jago. 
V tomto smyslu inscenace Otella bude 
také analytická.“

www.ndm.cz

Nenechte si ujít světovou premiéru 
koncertu zpěváka, písničkáře a hou-
slisty Alexandera Rybaka s  Patricií 
Janečkovou a Janáčkovou fi lharmonií 
Ostrava v industriálním prostředí ob-
lasti Dolní Vítkovice! Vítěz Eurovision 
Song Contest s  vítězkou Talentmánie, 
kterou zdobí neobyčejná kultivovanost 
hlasu, spojí síly na koncertě s Janáčko-
vou fi lharmonií a jejím šéfdirigentem 
Heiko Mathiasem Förstrem 4. října od 
19 hodin v multifunkční aule Gong.

Zpívá, hraje na housle a klavír, kom-
ponuje hudbu, hraje ve fi lmu, pořádá 
hudební workshopy pro děti, za jídlo 

a nocleh hraje a zpívá na odlehlých 
norských ostrovech. To vše jsou ak-
tivity jediného člověka – Alexan-
dera Rybaka, který portfolio svých 
aktivit nejnověji rozšířil, protože 
napsal knihu pro děti o malém Tro-
llovi, doplněnou 3CD s  písničkami.
Tento mimořádně talentovaný mla-
dík se narodil v  běloruské metropoli 
Minsk, ale už v  pěti letech se s  rodiči 
přestěhoval do Norska. Nyní má na 
svém kontě již čtyři studiová alba. Pra-
videlně vydává úspěšné nahrávky a 
spolupracuje se špičkovými hudebníky. 

Pozvání k vystoupení přijala i mladá, 
neméně talentovaná zpěvačka Patricia 
Janečková, Slovenka žijící odmalička 
v Ostravě, kde studuje operní zpěv na 
Janáčkově konzervatoři pod vedením 
sopranistky Evy Dřízgové-Jirušové. 
I ona má na svém kontě řadu úspěchů 
včetně vítězství v  soutěži Talentmánia 
(2010), kdy vyhrála v  pouhých 12 le-
tech, nebo prvenství v celosvětové pě-
vecké soutěži Concorso Internazionale 
Musica Sacra v Římě (2014).  

www.jfo.cz 

Mileny Kantorové zůstávají mnohovrs-
tevnaté velkoplošné ilustrace, z nichž 
některé zde budou k vidění. Tentokrát 
však návštěvníky autorka obrazů vtáh-
ne kromě jiného i do svého vlastního 
světa, který překvapí svojí neotřelou 
osobitostí. 

„Nedílnou součástí vernisáže bude 
hudební vystoupení muzikanta a pís-
ničkáře Václava Fajfra, Ostravana tělem 
i duší, který svojí heligonkou evokuje 
rozvernost pojetí písní a v symbió-
ze doplní tentokrát nevážná témata 
a vtipnost olejomaleb autorky,“ řekla 
kurátorky výstavy Silvie Lišková. Spo-
jení Mileny Kantorové s českou folko-
vou a bluesovou scénou není v součas-
nosti náhodné. Mezi jejími obrazy 
nebude na této vernisáži chybět ani 
olejomalba pojmenovaná Papírové 
loďky, která posloužila jako základ 
designu pro obal CD Žiju v papíro-
vé loďce známého písničkáře a kyta-
risty Mikeho Fojtíka. Ten slavnostní 
křest zmíněného CD chystá příští mě-
síc.

Výstava bude přístupná veřejnos-
ti  denně od 9 do 19 hodin až do února 
příštího roku. 

Více na www.facebook.com/mile-
nakantorovapaintings
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Městský archiv za druhé světové války 

Pět premiér v Divadle Petra Bezruče 

MÍSTO S HISTORIÍ

Podstatný zásah do chodu archivu 
znamenalo vyhlášení protektorátu. 
V září 1939  byla jmenována nová ar-
chivní a muzejní rada. V souvislosti 
s novým rozdělením byla provedena 
úprava v odborné knihovně, jejíž díla 
byla roztříděna podle jazyků na ně-
mecká, česká a jinojazyčná. Německá 
správa kladla důraz na dodržování re-
gistraturního pořádku u přejímaných 
archiválií s odvoláním na moderní ar-
chivní zásady pro pořádání a rovněž 
zdůrazňovala nutnost systematického 
přejímání materiálu městských úřa-
dů s odstupem 5 nebo 10 let. V únoru 
1941 byl vy psán konkurz na obsaze-
ní místa městského archiváře. Jednou 
z nejzákladnějších podmínek byla ve-
dle univerzitního vzdělání německá 
národnost. V lednu 1942 byl městským 
archivářem jmenován  Julius Klitzner, 
který do té doby praktikoval v Archi-
vu hlavního města Prahy. Během první 
poloviny roku 1942 zvládl všechny úko-
ly spojené s vedením archivu a vládní-
mu komisaři nabídl provedení rozsáh-
lé přestavby muzea. V prosinci 1942 
byla dokončena rekonstrukce prostor 
pro muzeum i archiv, který měl při-
děleno více místností než dosud. Dne 
11. prosince byla slavnostně předsta-
vena nová expozice, která byla – stejně 

jako i další veřejná, především publikač-
ní činnost archivu a muzea – prezento-
vána značně jednostranně a historický 
výklad byl pojímán v duchu německé-
ho nacionalistického smýšlení. V době 
Klitznerova působení byly do archivu 
převzaty materiály zrušeného Okres-
ního úřadu Frýdek, a to písemnosti 
vztahující se ke slezským obcím, a re-
gistratura včetně knih rovněž zrušené-
ho Okresního úřadu Moravská Ostrava. 
Dále byl velký důraz kladen na pořízení 
opisů z archiválií uložených v jiných 
archivech, především v arcibiskupském 
archivu v Kroměříži, zemském archivu 
v Brně a Opavě a také ve Vratislavi. Vý-
voj válečných událostí vedl k přípravě 
a i realizaci vývozu archiválií mimo 
Ostravu. Na základě dohody s Říšským 
archivem v Opavě byla část materiálu 
vystěhována do zámku ve Velkých He-
ralticích, ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
a rovněž do prozatímních depozitářů 
v jižních a západních Čechách. Z těchto 
míst měl pak být zajištěn jejich přesun 
na německé území. Na jaře roku 1945 
Julius Klitzner opustil Ostravu. Ještě 
před svým odchodem zničil část kore-
spondence a rovněž některé archivní 
pomůcky.

Zdroj: https://amo.ostrava.cz

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

3. 10. od 9 do 17 hod. Festival ostravských knihoven, ko-
mentované prohlídky zákulisí či rychlokurz obalování knih 
Společenský sál
4. 10. od 16 hod. Operní sirény, představení operní sezony 
2017/2018
4. 10. – 1. 12. výstava fotografi í Josefa Bosáka: Všude jsem 
potkal lidi
25. 10. v 17 hod. Ludmila Zálesná, Mojmír Kunstovný, Jaro-
slav Domanský – koncert Operních a operetních árií
Černé oči Ostravy – literární přednášky  
17. 10. v 16 hod. Jaroslav David: Ostrava – názvy ve městě
24. 10. v  16 hod. Iva Málková: Jaromír Šavrda – ostravský 
spisovatel a disident
31. 10. v  16 hod. Jan Malura, Zdeněk Smolka, Martina 
Klézlová: Petr Bezruč – stále živý?
Projekt Černé oči Ostravy je realizován s fi nanční pod-
porou statutárního města Ostravy.

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:
2.–6. 10. Týden knihoven: Amnestie upomínek.
2.–31. 10. výstava Venuše landecká a ty další…, prochá-
zejte se staletími i podzemím našeho města prostřednic-
tvím obrazů Lenky Kocierzové
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: 
2.–6. 10. Týden knihoven: Amnestie upomínek, průběžné 
vyhodnocení celoroční soutěže Lovci perel 
2. 10. od 9 hod. Vodácká beseda s předsedou vodáckého 
klubu Posejdon Romanem Štolfou
5. 10. od 14 hod. Čtení z knihy Kam zmizela Anna? se spi-
sovatelkou Lenkou Juráčkovou
Projekt s knihovnou vím a umím:
12. 10.  od 13 do 16 hod. Strašiloutky, vyrábí me papírové, 
pohyblivé loutky
19. 10. od 14 do 15.30 hod. Strašidelné divadlo, drama-
ti zace strašidelných a halloweenských příběhů, projekt byl 
fi nančně podpořen Nadačním fondem Albert v programu 
BERTÍK POMÁHÁ 2017
Projekt závod dobra a zla v zemi příběhů
26. 10. od 13 hod. Strašidelné časy, vyrábíme lapače snů, 
proje kt je realizován s fi nanční podporou ÚMOb MOaP.

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

2. 10. – 4. 11. S fotoaparátem na vertikálách, výstava Pet-
ra Piechowicze, 26. 10. v 17.00 hod. komentovaná prohlíd-
ka s autorem 
3. 10. – 2. 12. Ostrava – 750 let, výstava, vestibul knihovny
3. 10. od 9 do 17 hod. Festival ostravských knihoven, zá-
bavné putování po 6 knihovnách v centru Ostravy 
6. 10. od 17 do 22 hod. NOC VĚDCŮ, poutavé přednášky, 
prohlídky zázemí knihovny a inspirativní knižní výstava
11. 10. ve 14.30 hod. Křest audioknihy Chodci v soumra-
ku, autor Václav Chytil
18. 10. v 16.30 hod. Marek Zágora: Erotika ve středově-
ku, přednáška 
31. 10. od 16 do 20 hod. Deskohraní 

4. 10. v 18 hod. vernisáž fotografi í Jana Kostery 
5. 10. v 18 hod. Chilský večírek Jana Buriana
7. 10. od 10 do12 hod. PANT dětem: Jak se dělá divadlo 
9. 10. ve 20 hod. Robert Fulghum jako Opravář osudů, 
koná se v Kině Vesmír!
10. 10. v 17.30 hod. Thomas M. Nichols: Moc dezinforma-
ce a umění manipulace 
13. 10. v 18 hod. Reinhart Kössler (Universität Freiburg): 
Vyrovn(áv)at se s minulostí 
14. 10. od 10 do 12 hod. PANT dětem: Rozhýbejme se! 
16. 10. od 9 do 16 hod. Živá knihovna: seminář (nejen) 
pro učitele a studenty 
17. 10. v 19 hod. Michal Horáček for…, 
18. 10. od 16 hod. ProtimluvFest: zahájení festivalu 
20. 10. v 19 hod. Adin Ljuca: Jeden bílý den
21. 10. od 10 do 12 hod. PANT dětem: Výtvarná dílnička
23. 10. v 17 hod. Současná EU očima Čechů a Poláků
24. 10. v 17.30 hod. Pavel Tigrid a česká demokratická 
publicistika 
5. 10. v 18 hod. Kavkaz očima Wojciecha Góreckého
26. 10. v 18 hod. Problematický hrdina Józef Piłsudski 
30. 10. v 18 hod. 8 hlav šílenství, pohled do zákulisí natá-
čení fi lmu 

Centrum PANT

4. 10. v 19 hod. Alexander Rybak a Janáčkova fi lharmo-
nie, Multifunkční aula Gong
12. 10. v 19 hod. Dvořákův violoncellový concert, DKMO
16. 10. v 19 hod. Klavírní recitál – novinka 64. sezony, 
DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek a sle-
vách získáte na tel.: 597 489 466 nebo na e-mailech: abon-
ma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

JANÁČKOVA FILHARMONIE
28. října 124, 702 00 Ostrava

tel. č.: +420 597 489 466, e-mail: janacekpoint@jfo.cz

Čs. legií 22, 702 00 Ostrava

www.centrum-pant.eu 

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.

5. 10. v 18 hod. Natalia LL: Vanitas, vernisáž ve Fotografi c-
ké galerii Fiducia
6. 10. v  18 hod. Na obálku pište Odsouzený… (Václav 
Havel), malý happening u Lavičky Ferdinanda Vaňka před 
vchodem do věznice v Ostravě-Heřmanicích
8. 10. v 10 hod. Dětský ateliér s výtvarníky 
10. 10. v 17 hod. Slavnostní odhalení opravených soch 
v sadu Milady Horákové a jejich komentovaná prohlídka 
s Jakubem Ivánkem, sraz u Domu kultury města Ostravy
11. 10. v 18 hod. Ann-Marie MacDonaldová: Padněte na 
kolena, čtenářský klub
18.–20. 10. ProtimluvFest ve Fiducii, mezinárodní literár-
ní festival zaměřený zejména na literaturu zemí Visegradu, 
letos poprvé také ve Staré Aréně, Parníku, Centru Pant 
a Domě umění 
18. 10. v 18 hod. Simona Martínková-Racková a Adam Bor-
zič, setkání s básníky a redaktory literárního obtýdeníku Tvar
18. 10. v 18 hod. Jaromír Typlt, provází Pavel Hruška
19. 10. v  18 hod. Ondřej Hložek: Teď, představení nové 
sbírky za účasti autora
20. 10. v 16 hod. Zbigniew Machej: Jiří Třanovský jako my-
stický a apokalyptický básník
20. 10. v 18 hod. Vladimír Mikeš: Čtveročas
20. 10. ve 20 hod. Tarnovski remixuje Lišku, koncert 
23. 10. v 18 hod. Šárka Koudelová - Spodní vody, vernisáž 
výstavy v galerii Dole
26. 10. v  18 hod. Přijďte zazimovat náměstí Beneše 
a vybrat nejlepší ostravský limerick, sraz přímo na ná-
městí, rukavice a štětce případně s sebou

Kvalitní fotografi e archivu z válečného období se nedochovaly, tento snímek pochází 
až z roku 1947.                              Foto: Archiv města Ostravy

NOVÁ AKROPOLIS 
28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 

tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

3. 10. od 19 hod. Sloupy vnitřní stability, přednáška
16. 10. od 18 hod. Kdo jsem?, úvodní přednáška ke srov-
návacímu kurzu fi lozofi e a psychologie Východu a Západu. 
Kurz zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat jednou 
týdně, vždy v pondělí od 18 hod.
24. 10. Tajemství zrození a smrti, přednáška, existuje něco 
před zrozením a po smrti?
31. 10. a 7. 11. od 18 do 22 hod. Praktická rétorika, trénink 
řečnických dovedností
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/
ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

V CENTRU POZORNOSTI
Festival ostravských knihoven

Audiokniha pro zrakově handicapované 

posluchače 

Zábavné putování po knihovnách 
v centru Ostravy za dárky a zajímavým 
programem se uskuteční v úterý 3. říj-
na od 9 do 17 hodin. Šest zapojených 
knihoven různého typu připravilo pro 
své návštěvníky exkurze do zákulisí, 
workshopy, soutěže, přednášky, výstavy 
a řadu dalších aktivit.

V Moravskoslezské vědecké knihov-
ně v Ostravě si návštěvníci prohlédnou 
běžně nepřístupné prostory, výstavku 
knižních NEJ  či vyzkouší své znalos-
ti v  zábavném knihovnickém kvízu 
o ceny. Knihovna města Ostravy ve své 
hlavní budově u Sýkorova mostu při-
pravila v každou celou hodinu prohlíd-
ky zákulisí knihovny, dále Rande s kni-
hou naslepo a rychlokurz obalování 
knih. Univerzitní knihovna Ostravské 
univerzity nabídne workshop Vyrob 
si svou placku, exkurzi Pod pokličkou 
knihovny a Šifru mistra knihovníka. 
Knihovna Galerie výtvarného umění 
provede návštěvníky svými prostory 
a připraví výstavu nových titulů z boha-
tého fondu o výtvarném umění. Ústřed-
ní knihovna VŠB-TU Ostrava přivítá 

návštěvníky v  prostorách knihovny 
a studovny Ekonomické fakulty. Při-
praví výstavu knih zaměřenou na eko-
nomickou literaturu, výherní kvíz na 
aktuální ekonomické téma či deskovou 
hru Oeconomica. 

V knihovně Ostravského muzea se 
uskureční přednášky na téma Ostra-
va na starých pohlednicích a budou 
prezentovány ukázky restaurování 
starých tisků spojené s výstavkou Od-
kryto z depozitáře Ostravského muzea. 
Čtenář navštíví knihovny podle svého 
výběru a získá razítka na speciální po-
hlednici vytvořenou pro tuto akci. Po 
získání všech razítek obdrží registraci 
do vybrané knihovny zdarma, pří-
padně jinou výhodu, kterou vybraná 
knihovna nabízí. 

Moravskoslezská vědecká knihovna 
v  Ostravě, která je hlavním pořadate-
lem akce, věří, že tímto prvním roč-
níkem Festivalu ostravských knihoven 
zahájí novou tradici, jež se stane oblí-
benou součástí každoročního Týdne 
knihoven.

Marcela Stehlíková

Divadlo Petra Bezruče v září zahájilo 
novou sezonu s  podtitulem Někdo to 
rád  Bezruč, ve které uvede pět nových 
titulů. V září Bezruči odpremiérovali 
první z nich – divadelní adaptaci kon-
troverzního románu Velký sešit Agoty 
Kristofové. V inscenaci slovenského re-
žiséra Mariána Amslera excelují v hlav-
ních rolích bratrů Ondřej Brett a Milan 
Cimerák. Dále se diváci mohou těšit na 
komedii Kdo je tady ředitel?, současný 
pohled na klasická díla Maryša a Milá-
ček nebo na aktuální téma internetových 
diskuzí v autorské inscenaci #nejsemra-
sista_ale. Předplatné je stále v prodeji, 
zajistěte si své místo u Bezručů včas. 
Kromě klasického sezonního či ročního 
předplatného pěti nových her nabízí po-
kladna také premiérové předplatné, kte-
ré kromě slavnostní premiéry zahrnuje 
také přípitek a raut. 

Kromě pěti premiér připravuje Di-
vadlo Petra Bezruče také řadu dopro-
vodných akcí. V říjnu budou Bezruči 
na své scéně hostit Mestské divadlo Ži-
lina, které zahraje 24. října představení 
Iluze. Inscenace byla nominována na 
prestižní slovenskou cenu Dosky 2014 
v kategorii nejlepší inscenace sezony. 
Sobota 21. října bude patřit Norbertu 
Lichému, který letos slaví úctyhodné 
třicetileté výročí svého angažmá v Di-
vadle Petra Bezruče. Jubileum oslaví 
benefi čním představením inscenace 
Spalovač mrtvol. 

Bezruči se také v této sezoně zapojí 
do oblíbené akce Noc divadel. Tře-
tí listopadovou sobotu  otevřou dveře 
divadla dokořán a nabídnou bohatý 
doprovodný program. Více na www.
bezruci.cz.

Moravskoslezská vědecká knihov-
na v  Ostravě vydá v  říjnu již třetí au-
dioknihu pro posluchače se zrakovým 
handicapem v  rámci edice Regionální 
audioknihy. Tentokrát byla k  vydání 
připravena kniha Chodci v  soumraku 
autora Václava Chytila (vlastním jmé-
nem Vítězslav Bělovský). Její slavnostní 
křest se uskuteční ve středu 11. října 
ve  14.30 hodin v  knihovně. Zde bude 

kniha zároveň předána zástupcům os-
travských organizací pro zrakově han-
dicapované občany. Následně knihu 
rovněž obdrží zrakově znevýhodnění 
čtenáři vědecké knihovny a bude také 
bezplatně rozeslána do všech knihoven 
v  republice se speciálními  odděleními 
pro tyto čtenáře. Edice Regionální au-
dioknihy vychází s  podporou Morav-
skoslezského kraje.
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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.

O ŘÍJNA ZAHAJUJEME PRAVIDELNÉ KURZY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Taneční škola PIERRO FORTE zahajuje sezónu / hodiny pondělí, středa, čtvrtek

Kurz hraní na klavír, zpěv, hudební nauka

Příprava k přijímacím zkouškám na konzervatoř

Živé divadlo – pro děti i dospělé / základy herectví, pantomima, tanec

Loutkový svět – loutkové divadlo nejen pro děti

Cvičební mix pro ženy

Modeling pro dívky

Výtvarná školička pro děti

Cvičení rodičů s dětmi v dopoledních hodinách

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

po

3 Ben Holder & Petr Beneš FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

OBJEV ROKU“ britské jazzové scény (winner of „Rising Star“ Category in Britsh Jazz Awards 2016) – Ben Holder se 
představí co by excelentní houslista. V duu s českým pianistou Petrem Benešem zazní především americké klasic-
ké jazzové standardy ve vlastních aranžích a úpravách. Koncert je pořádán za fi nanční podpory 
Statutárního města Ostravy.

19:00
út

5 Jazz & Swing Jerryho Erbena
Koncert v rytmu jazzových a swingových a fi lmových melodií, světových evergreenů. F. Mixa – piáno, P. Mixa – 
kontrabas, S. Pavelková zpěv, J. Erben– zpěv, bicí, P. Písecký – klárinet, tenor saxofon, L. Plošek – bicí. 

19:00
čt

10 MonkeyJunk Band  BLUES FEST

Kanadská bluesová špička přijíždí do klubu Parník! V případě kapely MonkeyJunk se blues mísí s rock and roll 
a klimaty jam-bandowymi. Pravidelně udělované ceny – „Maple Blues Awards“ (pro rok 2013 získali pět!). Jsou 
oceňováni v širší kanadské hudební scéně, o čemž svědčí i skutečnost, že představují sochu „Juno“, což je kanad-
ský ekvivalent Grammy. A důkaz, že jejich sláva překračuje hranice, je cena udělená Američany v roce 2010 Blues 
Music Award za debut roku. Realizujeme s podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

19:00
út

11 Michael Mayo Group (USA) FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Michael Mayo spolupracovník Herbieho Hancocka a Dee Dee Brigdewater a je to fantastický jazzový zpěvák, který 
mimo jiné též výborně scatuje. Hraje navíc až na šest hudebních nástrojů, z toho na čtyři velmi dobře. Michael 
Mayo (USA) – zpěv, Marek Novotný – piano, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Jiří Slavíček – bicí. 
Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy. 

19:00
st

12 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s kapelou.20:00
čt

16 Aga Derlak Trio JAZZ

Delikátní aranžmá, neuvěřitelná lehkost soundu & jednoznačný jazzový „drápek“, kterým umí chytit do spárů 
publikum. V roce 2016 polská společnost hudebního průmyslu (Polish Society of the Phonographic Industry) udě-
lila triu „Fryderyka“ – nejdůležitější a nejprestižnější ocenění v Polsku – v kategorii „nejlepší jazzový debut“. (p.s. 
„Polský Anděl“). Aga Derlak – piáno, Tymon Trabczyński – kontrabas, Bartosz Szablowski – bicí.

19:00
po

18 Tomáš Kočko & Orchestr
World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. Dvojnásobní držitelé ceny Anděl. Jejich aktuální album 
„Velesu“ bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts. Tomáš Kočko – kytara, mandolina, koncovka, 
zpěv, Helenka Vyvozilová – zobcové fl étny, dvojačka, housle, cimbál, vokály, Libuška Černá – viola, housle, vokály, 
zpěv, Pavel Bongo Plch – perkuse, cimbál, vokály, Roman Plaširyba – kontrabas, vokály Stanislav Pliska – bicí, 
perkuse.

20:00
st

19 ProtimluvFest
„Literární maraton“ na 11. ročníku přehlídky PROTIMLUVFEST. 17:00

čt

20 Ivan Hlas Trio
Proslavil se především písněmi k fi lmu Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel Českého lva za nejlepší hudbu. 
Je držitelem dvou cen Akademie populární hudby a autorem řady hitů.  Ivan Hlas – akustická kytara, zpěv, Norbi 
Kovács – akustická kytara, zpěv a Olin Nejezchleba – violoncello, zpěv.

20:00
pá

22 Earl Thomas & The Royal Guard FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Koncert talentovaného zpěváka a skladatele. Dvě nominace na cenu Grammy. Málokdy se stává, že by bluesoví či 
jazzoví hudebníci byli vystudovanými profesionálními zpěváky. Jako jako skladatel přispěl do repertoáru takových 
hvězd jako jsou např. Tom Jones. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00
ne

23 Libor Šmoldas Trio FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Ve svém New Yorském triu se Libor Šmoldas představuje společně s rytmikou absolutní světové jazzové špičky. Oba 
jsou žijícími jazzovými legendami, o generaci starší američané bubeník Adam Nussbaum a kontrabasista Jay Ander-
son. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy. 

20:00
po

24 Festival Francouzský podzim v Ostravě
V průběhu jednoho večera nabídneme bohatý program. V 18.00 vystoupí francouzský kabaretiér Stéphane Poig-
nant – Divadlo jednoho herce „J́ attends ĺ amour“. Od 20.00 v podání skupiny BRAN hudba keltské 
Bretaně. Pořádáme ve spolupráci s Alliance Francaise. 

18:00
út

25 Gene Jackson Quartet FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Gene Jackson je uznávaným světovým bubeníkem, který léta rytmicky inspiroval Herbieho Hancocka. V Česku je 
při své krátké tour doprovázen kapelou předního tuzemského saxofonisty Ondřeje Štveráčka, který vydal v roce 
2010 velmi ceněné, na cenu Anděl nominované album. Dále formaci doplňují Klaudius Kováč na klavír, mimo jiné 
držitel slovenské ceny Jazzman roku 2014 a jeden z nejvytíženějších českých kontrabasistů Tomáš Baroš. Koncert 
je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00
st

26 FESTIVAL POLSKÉ DNY V OSTRAVĚ
V rámci multižánrového kulturního festivalu vystoupení polsko-české kapely Noemiracles. 19:00

čt

27 Cross Orchestra
Koncert ostravské kapely. Dáša Glatzová a Martin Zbytovský – zpěv, Libor Šipula – klávesy, Lumír Ptáček – kytara, 
Karel Koláska – baskytara, Jarek Ožana – bicí, Vašek Grigor a Tomáš Drzewiany – trubky, 
Honza Měšťánek – trombon, Vítek Březina – tenorsaxofon, Aleš Svoboda – altsaxofon.

19:00
pá

30 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera, F. Sinatry, L. Armstronga 
a dalších. Zpívají: Daniela Kupčíková, Martin Frynta, Milan Michna, Zbyněk Terner.

19:00
po

1 15:00 Auta 3 / Cars 3, US 2017, 100 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Wind River / Wind River, US, GB, CA 2017, 107 min.

19:30 Barry Seal: Nebeský gauner / American Made, US 2017, 114 min.

ne

2 17:00 Po strništi bos / Po strništi bos, CZ, SK, DK 2017, 111 min.

19:30 Dunkerk / Dunkirk, GB, NE, FR, US 2017, 106 minpo

3 17:00 O těle a duši / Teströl és lélekröl, HU 2017, 116 min. FILMOVÝ KLUB

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

4 15:00 Křižáček / Křižáček, CZ 2017, 90 min. KINO SENIOR

17:00 Vážený občan / El ciudadano ilustre, AR, SP 2016, 117 min.

19:30 Kingsman: Zlatý kruh / Kingsman: The Golden Circle, US,GB, 2017, 141 min.

st

5 17:00 Dobrý časy / Good Time, US 2017, 100 min.

19:30 AninetFest – přehlídka svět. animované tvorby pro dospělé / 2017, 100 min.čt

6 17:00 Zahradnictví: Dezertér / Zahradnictví: Dezertér, CZ, SK 2017, 116 min.

19:30 Wind River / Wind River, US, GB, CA 2017, 107 min.

21:30 Blade Runner 2049 / US, CA, GB 2017 NOČNÍ KINO

pá

7 14:30 Kráska a zvíře / Beauty and the Beast, US 2017, 130 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Svatba / Noces, FR,PK,LU,BE 2016, 98 min.

19:30 Hora mezi námi / The Mountain Between Us, US 2017, 109 min.

21:30 Barry Seal: Nebeský gauner / American Made, US 2017, 114 min. NOČNÍ KINO

so

8 15:00 Zpívej / Sing, US 2016, 110 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zahradnictví: Dezertér / Zahradnictví: Dezertér, CZ, SK 2017, 116 min.

19:30 Wind River / Wind River, US, GB, CA 2017, 107 min.

ne

9 17:00 Červená / Červená, CZ 2017, 80 min.

19:30 Neruda / Neruda, CL, AR, FR, SP 2016, 108 min.po

10 17:00 Tovaryšstvo Ježíšovo / Družba Isusova, HR 2004, 91 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Chlapi nepláčou / Muškarci ne plaču, BA,SI,HR,DE 2017, 98 min. FILMOVÝ KLUBút

11 15:00 Milovník po přechodu / How to Be a Latin Lover, US 2017, 115 min. KINO SENIOR

17:00 Hora mezi námi / The Mountain Between Us, US 2017, 109 min.

19:30 Blade Runner 2049 / Blade Runner 2049, US,CA, GB 2017

st

12 17:00 Nemilovaní / Loveles, RU, FR, DE, BE 2017, 127 min. Be2Can

19:30 Čtverec / The Square, SE, DE, FR, DK 2017, 142 min. Be2Cančt

13 17:00 Nikdys nebyl / You Were Never Really Here, US, FR 2017, 95 min. Be2Can

19:00 Ta, která odešla / Woman Who Left, PH 2016, 226 min. Be2Canpá

14 15:00 My Little Pony Film / My Little Pony: The Movie, US,CA 2017, 99 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zabití posvátného jelena / The Killing of A Sacrred Deer, GB, IE 2017, 119 min. Be2Can

19:30 O těle a duši / On Body and Soul, HU 2017, 116 min. Be2Can

21:30 Kingsman: Zlatý kruh / Kingsman: The Golden Circle, US,GB, 2017, 141 min. NOČNÍ KINO

so

15 15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum / CZ 2017, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Western / Western, DE,BG,AT 2017, 119 min. Be2Can

19:30 120 BPM / 120 battements par minute, FR 2017, 140 min. Be2Can

ne

16 17:00 Janička / Jeannette l‘enfance de Jeanne d‘Arc, FR 2017, 115 min. Be2Can

19:30 Krotká / Krotkaja, FR,RU,DE,LT,NL,UA 2017, 143 min. Be2Canpo

17 17:00 Čtverec / The Square, SE,DK,DE,FR 2017, 142 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Tovaryšstvo Ježíšovo / Družba Isusova, HR 2004, 91 min. FILMOVÝ KLUBút

18 14:30 Španělská královna / La Reina de Espaňa, SP 2016, 128 min. KINO SENIOR

17:00 Svatba / Noces, FR,PK,LU,BE 2016, 98 min.

19:30 Sněhulák / The Snowman, US,GB, SE 2017

st

19 17:00 Wind River / Wind River, US, GB, CA 2017, 107 min.

19:30 Barry Seal: Nebeský gauner / American Made, US 2017, 114 min.čt

20 17:00 Víno nás spojuje / Ce qui nous lie, FR 2017, 113 min. FRANKOFONNÍ NOC

19:30 Alibi na míru / Alibi.com, FR 2017, 90 min. FRANKOFONNÍ NOC

21:30 Srdečně Vás vítáme / Á bras ouverts, FR, BE 2017, 92 min. FRANKOFONNÍ NOC

pá

21 15:00 Balerina / Balerina, FR, CAN 2017, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Blade Runner 2049 / Blade Runner 2049, US,CA, GB 2017

19:30 Alibi na míru / Alibi.com, FR 2017, 90 min.

21:30 matka! / Mother! , US 2017, 115 min. NOČNÍ KINO

so

22 15:00 Emoji ve fi lmu / The Emoji Movie, US 2017, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Sněhulák / The Snowman, US,GB, SE 2017

19:30 Dobrý časy / Good Time, US 2017, 100 min.

ne

23 17:00 Po bouři / Umi jori mo mada fukaku, JP 2017, 117 min.

19:30 Kingsman: Zlatý kruh / Kingsman: The Golden Circle, US,GB, 2017, 141 min.po

24 17:00 Navždy / Za vedno, SI 2008, 82 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Čtverec / The Square, SE,DK,DE,FR 2017, 142 min. FILMOVÝ KLUBút

25 15:00 Sama / Sama, CZ 2017, 64 min. KINO SENIOR

17:00 Sněhulák / The Snowman, US,GB, SE 2017

19:30 Svatba / Noces, FR,PK,LU,BE 2016, 98 min.

st

26 17:00 Víno nás spojuje / Ce qui nous lie, FR 2017, 113 min.

19:30 Hora mezi námi / The Mountain Between Us, US 2017, 109 min.čt

27 17:00 Alibi na míru / Alibi.com, FR 2017, 90 min.

19:30 Čára / Čiara, SK, CZ, UA 2017, 108 min.

21:30 Jigsaw / Jigsaw, US,CA 2017, 91 min. NOČNÍ KINO

pá

28 15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum / CZ 2017, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Po strništi bos / CZ, SK, DK 2017, 111 min.

19:30 Zahradnictví: Dezertér / CZ, SK 2017, 116 min.

21:30 Blade Runner 2049 / US,CA, GB 2017 NOČNÍ KINO

so

29 15:00 Esa z pralesa / Les As de la Jungle , FR 2017, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Čára / Čiara, SK, CZ, UA 2017, 108 min.

19:30 Hora mezi námi / The Mountain Between Us, US 2017, 109 min.

ne

30 17:00 Blade Runner 2049 / Blade Runner 2049, US,CA, GB 2017

19:30 Čára / Čiara, SK, CZ, UA 2017, 108 min.po

31 17:00 Chlapi nepláčou / Muškarci ne plaču, BA,SI,HR,DE 2017, 98 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Navždy / Za vedno, SI 2008, 82 min. FILMOVÝ KLUBút

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

4 Zdividla DIVADLO

Zahajujeme!!! Divadelní soubor pod vedením Alexandra Rycheckého. / 50 Kč18:00
st

5 Danuše Pietoňová: S lidmi VÝSTAVA

…“jestli mě zaujme tvář nebo pohyb v nějaké tištěné podobě, snažím se ji vyjádřit po svém, ztvárnit ji 

do obrazu, dát tomu ještě něco navíc…“ Vernisáž maleb Danuše Pietoňové. Výstava potrvá do 31.10. 

18:00
čt

7 Od mostu k mostu VYCHÁZKA 

Komentovaná prohlídka Ostravy s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou. Tentokrát to nebudou mosty nad řekou, 

ale nad železniční tratí. Procházka podél Frýdlantské dráhy s pohledem na Šupináč, kolonií hutě Žofi nka, 

kolem jatek, bude končit u mostu za bývalým Bauhausem – Galerií Plato. Určitě jste se tu nikdy neprošli 

jen tak, místy, kde byla pole, nad kterými se zvedal pahorek k Čertově Lhotce a rybníkům. Zvuk pražců 

a houkání vlaků nás bude provázet… Sraz v 15.00 před DPO u zastávky Karolina. / 50 Kč

15:00
so

10 Madrid – srdce Španělska CESTOPIS

Královská metropole z první ruky… Světoznámé galerie, důmyslný rytíř Don Quijot, slavná býčí aréna 

Las Ventas, nejlepší Churros s čokoládou, rušný noční život i odpolední siesta. Objevujte a poznávejte bez 

starostí – přijďte prožít Madrid jako nikdo jiný. CK Radynacestu.cz / 75 Kč

18:00
út

12 Robert Bazika: Moldavsko & Moldávie aneb toulky Besarábií  CESTOPIS

Moldávie nebo Moldavsko? Kde vlastně leží a existuje vůbec? Evropa nebo Asie? Most nebo propast mezi 

Západem a Východem? Nejrychleji se rozvíjející oblast nebo zapadákov světa? Skanzen komunismu nebo 

úsvit lepších časů? Živorodé podhoubí multi etnického kvasu nebo časovaná bomba nesmiřitelných stran? 

Kam kráčí a kdo o něj vlastně má zájem? Ve spolupráci s CK Kudrna / 65 Kč

18:00
čt

13 Martin Lipina: Strastiplná cesta kanadskými pobřežními horami

aneb 500 kilometrů obojživelně kanadskými horami CESTOPIS

V srpnu 2016 jsme s mou ženou Lenkou vyrazili na cestu Pobřežními horami Britské Kolumbie. Malé čluny - 

packrafty jsme měli ukryté v batozích jako naší tajnou zbraň, která nám měla pomoci překonat velká jezera, 

dlouhé fj ordy i divočící řeky. Záhy se ukázalo, že cesta liduprázdnou kanadskou divočinou s největší populací 

Grizzly medvědů v celé Americe se stane naší nejtěžší životní zkouškou… / 65 Kč

18:00
pá

17 Potulky po Prajské + Aquapark Kravaře ZÁJEZD

Kravaře a dědiny v okolí jako cíl celodenního výletu pro seniory. Návštěva naší oblíbené hospody U Komárků 

v Rohově, kde si dáme legendární pečená kolena. V rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách. 

Podporuje Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. / 250 Kč

8:00
út

18 Ivo Petr: Aljaška  CESTOPIS

Aljaška je splněným snem snad každého milovníka divoké a nespoutané přírody. Po zdařilém výletu 

za parky amerického jihozápadu se tentokrát vypravíme za komunikačně dostupnými a atraktivními místy 

Aljašky. Startem bude město Anchorange, vydáme do pohoří Alaska Range, kde uděláme pár výletů v NP 

Denali. Po McCarteny Rd. dojedeme do Valdez (plavba k ledovci Columbia) a trajektem přejedeme kolem 

fj ordů na poloostrov Kenai (Childs Glacier). Cílem pak opět bude Anchorange. / 65 Kč

18:00
st

19 Klubový kvíz  KVÍZ

Ajnkeslbuntes mozkových závitů pro všechny zanedbávané tatínky a neurotické matky. Kdo to ví, odpoví mi 

na otázku. Vyhraj pivo a staň se hrdinou klubu! / 13 Kč

19:00
čt

20 NA MIKROFON: Svižná jízda na vlně inteligentního humoru STAND UP

Originální stand-up comedy show, kde mají účinkující jediný úkol. Oddělat vás. Každý vystupující má ale 

k dispozici pouze jedinou zbraň a tou je mikrofon. Na mušku si může vzít cokoliv a kohokoliv, pokaždé 

ale míří přímo na vaši bránici. Ostřílení stand-up komici z NaMikrofonu pokaždé spolehlivě rozstřelí každé 

publikum. Vystupovat budou: Pavel Tomeš, Zbyňek Vičar, Lukáš Hemala. / 140 Kč

19:00
pá

23 Postřehy odjinud očima televizního štábu VEČER ČESKÉ TELEVIZE

Vypravte se s moderátorem a zpravodajem Petrem Voldánem, dramaturgem Karlem Bělohlavým a režisérem 

Jaroslavem Večeřou do zákulisí natáčení pořadu Postřehy odjinud. Za jednotlivými sériemi stojí řada zvučných 

jmen jako Karel Kyncl, Milan Fridrich, Marie Woodhamsová, Jan Šmíd nebo právě Petr Voldán. Besedu s tvůrci 

pořadu doplní projekce vybraných dílů z cyklů Korea a Malta očima Petra Voldána. 

18:00
po

24 K. H. Borovský: Král Lávra STOLIK POLSKI -DIVADLO

Divadelní představení studentů Gymnázia J. Slowackého z Wroclawi /v polštině/. 

Wroclaw turistická – prezentace atraktivit hlavního města Slezska v rámci projektu Stolik polski 

18:00
út

26 Stará láska nehrdzavie aneb Československo v nás TALK SHOW

Klubová talkshow, ve které se dozvíte o Československu i to na co se nikdo neptá. Přijďte zavzpomínat 

na neexistující zemi spolu s námi.  Hosté: Helena Nosková – předsedkyně Klubu slovenské kultury v ČR, 

Peter Gábor – režisér, šéf činohry Národního divadla, Petronela Tomagová – manažerka 

a Vincent Kopeček – politický geograf a politolog. Moderuje Vladimír Šmehlík. / 60 Kč

19:00
čt

30 Mariusz Szczygiel: Gottland  LISTOVÁNÍ

Známý polský reportér vytěžil ze svých pobytů v Čechách „výbušnou“ knihu o naší zemi. Témata, z nichž 

některá patří k „neuralgickým“ bodům novodobých dějin českého národa a byla u nás zpracována v dlouhé 

řadě knih, shrnuje autor na několika stránkách a přináší v nich svůj pohled člověka odjinud. Kniha byla 

v roce 2007 oceněna Cenou varšavských knihkupců, autor je za ni rovněž nominován na nejprestižnější 

polskou literární Cenu Niké. Knihu doprovázejí fotografi e známého fotografa Pavla Štechy. Hrají: Alan 

Novotný, Lenka Janíková a Lukáš Hejlík – přeložila Helena Stachová. / 100 Kč

20:00
po

31 naroVinu: Překážky trvalého vztahu PŘEDNÁŠKA

Cyklus přednášek. Tentokrát s  Janem Zajíčkem, předsedou Centra pro rodinu z. s. v Ostravě. Pořádá 

Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz za fi nanční podpory Biskupství ostravsko-opavského.

17:00
út

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

JIŘÍ VALOCH 19. 9. – 3. 11. 2017

Jiří Valoch je básníkem, tvůrcem vizuální 

a konceptuální poezie, fotografi cké poezie 

a fotografi ckých konceptů, textových instalací 

i konceptuálních kreseb. Zároveň je teoretikem 

umění, kurátorem výstav a sběratelem 

výtvarných děl. Je jedním z protagonistů českého 

konceptuálního umění, přestože se dotknul 

i dalších uměleckých oblastí, např. land artu 

či performance. Těžiště jeho činnosti leží však 

v práci se slovem, které nese svůj sémantický 

význam vzbuzující představy a asociace. 

Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. 

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

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

1 0 / 2 0 1 7


