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Přijďte si pro kytici z  městské divo-
činy! Galerie PLATO na Českobratrské 
14 se promění ve speciální květinářství 
s rostlinami z Ostravy a okolí. V týdnu 
od 21. do 27. září bude kytice na míru 
vázat zahradní architektka Lucie Králí-
ková z brněnského květinářství Efemér 
spolu s  fotografk ou Michaelou Karás-
kovou. Ojedinělé květinářství oživí 
centrum Ostravy a znovuobjeví krásu 
obyčejných kytek, které rostou v našem 
městě. 

I květinové vazby na míru mohou být 
uměním. „Pro mě je práce s květinami 
spíše tvůrčím procesem než odcizenou 
průmyslovou produkcí. Proto nabízím 
alternativu,“ říká Lucie Králíková. Kaž-
dou kytici váže s respektem k původu 
a přirozenosti květin. 

Součástí projektu Pomíjivé hovory/
Ephemeral Talks budou i dvě další akce 
v  galerii. Botanik Jan Albert Šturma 
zaujme přednáškou o divoké městské 
přírodě. Během dne posbírá v Ostravě 
rostliny, kterými pak doplní svůj vý-
klad. Akce se koná v úterý 26. září od 
18 hodin. Týdenní provoz květinářství 
zakončí ve středu 27. září v  19 hodin 
koncert formace Mchy i porosty (Mechy 
a lišejníky). Pod tímto názvem vystu-
puje mladý polský umělec Bartosz Za-
skórski.                 www.plato-ostrava.cz
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Vycházky 
Pod kloboukem

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz nabízí v rámci oživení 
centra komentované vycházky s  prů-
vodkyní Lenkou Kocierzovou. Zářijová 
vycházka povede po stopách šachet. 
Skupina se vydá od bývalé šachty An-
tonín přes Karolínu, Šalamouna, důl 
Jiří a dojde až k dolu Jindřich. Sraz je 
v sobotu 9. září (Den horníků) v 15 ho-
din na Smetanově náměstí před Diva-
dlem Antonína Dvořáka. Pořádá klub 
Atlantik, cena 50 korun. Více na www.
ckv-ostrava.cz nebo tel. č.: 599 527 110. 

Parník plný 
lahůdek

Září bude v Parníku plné hudebních 
lahůdek. Vše začne 12. září, kdy díky 
fi nanční podpoře městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz v  klubu 
vystoupí Blues Fest & Noah Wother-
spoon Band. Americký bluesový kyta-
rista a skladatel Noah Wotherspoon byl 
v roce 2015 oceněn jako nejlepší kyta-
rista, debutové album s  názvem Mys-
tic Mud získalo v roce 2015 cenu Jimi 
Awards v  kategorii nejlepší bluesroc-
kové album. Koncert začne v 19 hodin, 
vstupné 250 korun. Na Jana Spáleného, 
nestora českých písničkářů, a fenome-

nálního kytaristu Petra Rímského se 
můžete těšit 18. září v 19 hodin, vstup-
né 220 korun. Honza Spálený zde velmi 
vzácně vystoupí bez kapely, takže půjde 
o opravdu unikátní zážitek. A do třetice 
Parník nabídne koncert v rytmu světo-
vých evergreenů, fi lmových, jazzových 
a swingových melodií v podání české-
ho jazzového a  swingového zpěváka 
Ládi Kerndla. A to 19. září v 19 hodin, 
cena vstupného je 220 korun.

Stolní 
kamerová lupa 
V  průběhu září bude novinkou 

v nabídce Moravskoslezské vědec-
ké knihovny stolní kamerová lupa 
pro slabozraké návštěvníky, kteří 
chtějí studovat a číst knihy, časopi-
sy či noviny z  fondu knihovny, pří-
padně své vlastní materiály. Stolní 
kamerová lupa nabízí možnost vol-
by zvětšovacího režimu od 1,5x až do 
75x. Snímá předlohu a její zvětšený 
obraz promítá na monitoru. Silně sla-
bozraký uživatel tak může s  textem či 
grafi kou v tištěné nebo psané podobě 
běžně pracovat, a to při zvětšení, kte-
ré je běžnými optickými pomůckami 
nedosažitelné. Čtení je usnadněno také 
dalšími funkcemi, jako jsou kontrastní 
barevné zobrazení, vodicí linky či re-
žim náhledu. Stolní kamerová lupa je 
pořízena díky dotaci Ministerstva kul-
tury ČR.

Zápisy v Pop 
Academy 

Pop Academy, hudební škola zamě-
řující se na populární hudbu, funguje 
v  Ostravě již šestým rokem. Její stu-
denty můžete pravidelně vidět a slyšet 
na akcích pořádaných obvodem Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, na koncertech 
v klubu  Parník, nebo v  muzikálových 
představeních. Pop Academy také po-
řádá pěveckou soutěž Talent Ostrava 
a o těchto prázdninách se podílela na 
projektu Bohemian Metal Rhapsody, 
se kterým vystoupila spolu s Lucií Bí-
lou, Kamilem Střihavkou a dalšími na 
festivalu Masters of Rock.  Škola sídlí 
v budově CKV, nad hudebním klubem 
Parník. „V letošním roce opět přijímá-
me nové studenty do oborů populární 
zpěv, muzikál a herectví a moderování 
pro děti a mládež.  Posluchači se mají 
na co těšit. Kromě již zaběhlých pro-
jektů plánujeme zbrusu nové, o skvělá 
vystoupení nebude nouze,“ prozradila 
umělecká ředitelka Táňa Wajs. Zápisy 

proběhnou v  prostorách Pop Acade-
my od 28. srpna do 8. září,  a to každý 
všední den od 14 do 18 hodin. Orga-
nizační schůzka hereckého oddělení 
proběhne 4. září v 17 hodin v prosto-
rách Pop Academy. Jsou srdečně zváni 
všichni zájemci i rodiče. Více informací 
na www.popacademy.cz nebo n a face-
bookovém profi lu Pop Academy.

Ostrava 
v barvách noci
V  sobotu 2. září se letos naposledy 

otevře vyhlídková věž Nové radni-
ce v  rámci tradiční letní akce Ostrava 
v barvách noci a návštěvníci se tak bu-
dou moci pokochat noční Ostravou. 
Vyhlídková věž bude tento den otevře-
na od 9 do 23 hodin. 

Festival 
ostravských 

knihoven
Moravskoslezská vědecká knihov-

na v  Ostravě je hlavním pořadatelem 
prvního ročníku Festivalu ostravských 
knihoven, který se uskuteční v úterý 
3. října od 9 do 17 hodin v rámci Týdne 
knihoven. Seznamte se s rozmanitými 
knihovnami v  centru Ostravy, naučte 
se je rozlišovat a využívat v tom, v čem 
jsou jedinečné!

Projděte se v  tento den po centru 
Ostravy a navštivte speciální programy 
a prezentace Moravskoslezské vědecké 
knihovny v  Ostravě, Knihovny města 
Ostravy, Ústřední knihovny VŠB-TU 
Ostrava, Univerzitní knihovny Ostrav-
ské univerzity, Knihovny Ostravského 
muzea nebo Knihovny Galerie výtvar-
ného umění a získejte zajímavé dárky! 
Více na www.svkos.cz.

Ostravský 
Barista Cup 

2017
V  sobotu 23. září se do Ostravy sje-

dou ti nejlepší baristé z Moravskoslez-
ského, Zlínského a Olomouckého kraje 
a poměří své síly během příprav espre-
ssa a cappuccina. Již šestý ročník Baris-
ta Cup 2017 se uskuteční v prostorách 
ostravského Trojhalí. Baristé dostanou 
za úkol během 12 minut připravit čtyři 
espressa a čtyři cappuccina pod drob-
nohledem šestice porotců. Ti budou 
hodnotit jak samotnou přípravu kávy, 
tak i její vzhled a chuť. Přijďte i vy na-
hlédnout do tajů příprav kávy a do-
zvědět se o ní spoustu informací. Celé 
Trojhalí nádherně provoní pražírny 
z celé republiky i zahraničí, čekají na vás 
workshopy, cupping a přednášky o kávě, 
které si vezmou na starost profesionální 
baristé. V gastro zóně bude k ochutnání 
plno dobrot a pro nejmenší návštěvníky 
zde nebude chybět ani dětský koutek. 

Náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze 
se znovu po roce, ve čtvrtek 28. září, 
stane od 10 hodin dějištěm Svatovác-
lavského jarmarku, jenž je připomín-
kou svatováclavských tradic a zejmé-
na Dne české státnosti. Tento státní 
svátek totiž připadá na den,  kdy byl 
roku 935 ve Staré Boleslavi svým bra-
trem Boleslavem zavražděn český kní-
že Václav. Tato význačná osobnost čes-
kých dějin byla později kanonizována 
a ustanovena hlavním patronem Čech 
a Moravy a symbolem české státnosti.

Svatováclavský jarmark pořádá měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
a organizačně jej zajišťuje Centrum 
kultury a vzděláváná. „Těší mě, že se 
nám podařilo důstojně a s fantazií na-
vázat na tradici svatováclavských poutí 
a vnést do centra města kus kvalit-
ní zábavy v  originálním pojetí. Tento 
projekt si už za dobu svého konání 
našel své příznivce a já věřím, že letos 
se k  nim připojí další,“ zve na oslavu 
Dne české státnosti starostka Petra 
Bernfeldová. „Tentokrát je pozornost 
ještě více soustředěna – pokud to vů-
bec jde – na děti. Nezapomínáme však 
ani na dospělé návštěvníky všech věko-
vých kategorií, kteří tu vedle zajíma-
vého programu a ukázek tradičních 
řemesel najdou i chutné občerstvení. 
Myslím, že náš Svatováclavský jarmark 
je skvělou příležitostí, jak příjemně 
strávit volný sváteční den, připome-
nout si svatováclavskou tradici a vcítit 
se do atmosféry středověkých slavnos-
tí, z nichž jarmark svým pojetím čerpá 
inspiraci,“ motivuje starostka místní 
i přespolní. I ti už si ostatně v předcho-
zích letech cestu na tento netradiční 
jarmark našli.

Vyvrcholením Svatováclavského jar-
marku bude ve 14 hodin průvod, 
v němž na náměstí na koních přijedou 

svatý Václav se svou chotí a dopro-
vodem. V  průvodu nebudou chybět 
ani kejklíři, šarlatáni a různí dovední 
umělci, jejichž ctižádostí bude upoutat 
pozornost obecenstva a vnést mezi ně 
ještě více smíchu a zábavy.

Než jarmark v 18 hodin skončí, bu-
dou moci přítomní navštívit nejrůzněj-
ší stánky s výsledky práce zručných ře-
meslníků i bavit se jednotlivými částmi 
programu, jehož součástí budou kromě 

jiného i dvě vystoupení Psích umělců. 
Ti určitě pobaví nejen příznivce nej-
lepších přátel člověka, ale všechny ná-
vštěvníky, kteří si jejich tanec na hudbu 
i jiné psí kusy nenechají ujít. 

Ale – jak už bylo řečeno – program 
Svatováclavského jarmarku je ještě více 
než v  předchozích letech zaměřen na 
děti. Ty se mohou těšit na malou kozí 
farmu, kde je pastýř ve stanovený čas 
zasvětí do tajů dojení, připravena je 

pro ně spousta nejrůznějších kolotočů, 
her a zábavných projektů a také budou 
moci úplně poprvé v  historii tohoto 
jarmarku projít bludištěm a prozkou-
mat tajemství démonovy hlavy… 

Takže, děti i dospělí, neváhejte, na 
Svatováclavský jarmark pospíchejte 
a prožijte příjemný den plný pohody 
a zábavy!

www.ckv-ostrava.cz

PLATO váže kytice 
na míru

Stejně jako v loňském roce se i letos vydá svatý Václav se svou chotí, doprovodem a kejklíři a šarlatány do slavnostního průvodu. 



Okolí Husova sadu v centru Ostravy 
a prostranství  u oblouku  v Porubě se 
v sobotu 16. září od 14 hodin promění 
ve velký pouliční jarmark. Aktivní ost-
ravské organizace a občané budou v ne-
přeberném množství stánků prodávat 
nejen jídlo, pití, oblečení, ale třeba i učit 
různým řemeslům, hrát divadlo, spor-
tovat. A hlavně se budou skvěle bavit. 
Sousedskou slavnost Zažít Ostravu ji-
nak pořádá Kulturní centrum Cooltour 
a jeho spřátelené organizace. Cílem 
akce je zlepšování městského života za 
pomoci jeho obyvatel – tedy vás! 

Přijďte se tedy i vy hezky pobavit 

a také poznat své sousedy, se který-
mi se normálně střetnete maximálně 
u poštovní schránky!  Zapojit se může 
úplně každý! Stačí jen přijít a bavit se 
nebo můžete ukázat ostatním, co umí-
te, co by měli vidět, ochutnat či zažít. 
Jste tanečník, malíř, improvizátor, zpě-
vák, dráteník, kartářka, nebo zkrátka 
umíte něco netradičního, o co byste 
se chtěli podělit s veřejností? Své umě-
ní můžete předvést právě zde! Umíte 
péct skvělé buchty? Přineste je rov-
nou na místo a zúčastněte se soutěže 
o nejlepší buchtu. A nezapomeňte při-
nést recept. Umíte vařit nejlepší guláš 

v ulici nebo cokoliv, co by měli ostatní 
ochutnat? Pro domácí kulináře je zde 
možnost prodávat vlastní laskominy. 
Chystáme i prodej všemožných be-
bechů. Tak šup na půdu pro nějaké věci, 
které se vám sice nehodí, ale někomu 
jinému se mohou šiknout do krámu! 
Pojďte s námi oslavit sousedský život 
a již popáté zažít Ostravu jinak! Více in-
formací e-mailem: frantisek@cooltou-
rova.cz  nebo na tel. č.: 777 440 901.

Celá akce se koná v rámci Evropského 
týdne mobility a Světového dne bez aut, 
což znamená, že ulice budou patřit jen 
a jen lidem!    www.zazitostravujinak.cz
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DIVADLO

KONCERT

KINO

Pojďte již popáté zažít Ostravu jinak!

1.–3. 9. v 17 a 19.30 hod. Pára nad řekou 
4. 9. ve 14.30 hod. pro seniory Po strništi bos 
4.–6. 9. v 17 a 19.30 hod. Po strništi bos 
7. 9. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Červená 
8.–10. 9. v 17 a 19.30 hod. Křižáček 
11. 9. v 15 hod. pro seniory Tulipánová horečka 
11. a 12. 9. v 17 a 19.30 hod. Tulipánová horečka
13. 9. v 17 a 19.30 hod. David Gilmour v Pompejích 
14. 9. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Druhá 
strana naděje 
15.–17. 9. v 17 a 19.30 hod. Dunkerk 
18. 9. ve 14.30 hod. pro seniory Milovník po přechodu  
18.–20. 9. v 17 a 19.30 hod. Milovník po přechodu 
21. 9. v 15 hod. pro seniory, v 17 hod. KND Srdečně vás 
vítáme 
21. 9. v 19 hod. Srí Lanka – ostrov krásy
22. 9. v 17 a 19.30 hod. Srdečně vás vítáme 
23.–28. 9. Filmový festival Ostrava Kamera OKO
29. 9. –  1. 10. v 17 a 19.30 hod. Zahradnictví: Dezertér 

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
7. 9. v 19 hod. Ray Cooney: Prachy!!!, Divadlo Palace Praha
11. 9. v 19 hod. Burton Lane, Edgar Y. Harburg, Fred Sai-
dy, Jiří Voskovec, Jan Werich, Josef Dvořák: Čochtan 
vypravuje, Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha
15. 9. v 19 hod. Patrik Hartl: 4 sestry, Ozvěny Metropolit-
ního léta hereckých osobností, Studio DVA divadlo Praha                     
21. 9. v 19 hod. V. Havel, K. Brynda: Mlýny, Divadlo Sklep
22. 9. v 19 hod. Komorní hudební kabaret & Inspektor 
Kluzó
26. 9. v 19 hod. Ringova škola životu a sexu
28. 9. v 19 hod. Miro Gavran: Vše o mužích, Ozvěny Met-
ropolitního léta hereckých osobností, Studio Dva divadlo
29. 9. v 19 hod. Krasavice interkontinentální – Arte et 
Marte, La Fabrika  Praha
30. 9. v 10 hod. Michal k snídani

Vrať nám, ptáku, hastrmana aneb Ne tak 
docela krátká zpívaná pohádka pro děti

Mezinárodní festival 
outdoorových fi lmů 

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

Nová inscenace opery NDM  Zob, 
zob, Zoban!!!, která bude mít premié-
ru 24. září v 10 hodin ve foyer Divadla 
Antonína Dvořáka, seznámí dětského 
diváka nejen s touto dětskou operou, 
ale také s osudy obou jejích autorů; bě-
hem workshopů i vlastního představení 
pak projde publikum kouzelným foyer 
Divadla Antonína Dvořáka. Inscenace 
je realizována ve spolupráci s Operním 
studiem NDM a Ateliérem pro děti 
a mládež při NDM v rámci oslav 
750. výročí první zmínky o městě Os-
travě.

Její autor, Edvard Schiff auer, je jed-
nou z nejvýznamnějších skladatelských 
a pedagogických osobností našeho 
města. V letošním roce, tedy v době 
oslav 750. výročí první zmínky o Ost-
ravě, slaví i on své jubileum – 75. na-
rozeniny. Jeho jméno bylo a je spojeno 
s ostravskými divadly. Spoluzaložením 
Divadélka Pod okapem, ostravské ob-
doby slavného Semaforu, či pozdější-
ho Divadla Waterloo (1968) se Edvard 
Schiff auer velkou měrou podílel na 
utváření studentské kultury 60. let na 
Ostravsku. S nástupem normalizace 
úřady Waterloo zakázaly a v monstróz-
ním procesu s divadelníky byl skladatel 
za hudbu k parodickému muzikálu Syn 
pluku odsouzen k  devítiměsíčnímu 
nepodmíněnému trestu.  Hodinovou 
operku Vrať nám, ptáku, hastrmana, 
plnou dětských říkanek, napsal s ně-
kdejším redaktorem rádia Svobodná 
Evropa Ivanem Binarem během svého 
věznění na Borech (1972).

Po roce 1989 působil Edvard Schi-
ff auer jako dirigent v  činohře SDO 
(dnes NDM), skládal pro Brett Th ea-
ter ve Vídni i Divadlo Petra Bezruče 
a vyučoval kompozici na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě. Akce je realizo-
vána za fi nanční podpory statutárního 
města Ostravy.

- em, pb -
www.ndm.cz  

Už 6. října bude zahájen v  Domě 
kultury města Ostravy XV. meziná-
rodní festival outdoorových fi lmů 
skupiny ČEZ. Novinkou je však kino 
Luna, kam se festival přesune 16. října. 
Poslední ostravskou zastávkou bude 
2. a 3. listopadu další již tradiční místo, 
kino Retrostar v Polance.

Dům kultury města Ostravy uvede 
,jako jediné místo v České republice 
i na Slovensku, všechny letošní festiva-
lové fi lmy. Diváci se mohou těšit na sto 

Výstavy
do 3. 9. Akvizice 2012–2016
do 3. 9. Hana Puchová: 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
27. 9. – 3. 1. Vlastislav Hofman: Pocta Invenci, vernisáž 
26. 9. v 17 hod.

Kulturní programy
6. 9. v 19 hod. Léto plné hudby: Mamalör
12. 9. v 16.30 hod. Zvěstování Panně Marii, přednáška 
Marka Zágory
13. 9. Dny evropského dědictví v Domě umění, v 16.30 
hod. přednáška ředitele Jiřího Jůzy o historii Domu umě-
ní, v 17 hod. komentovaná prohlídka výstavou Tradice 
v proudu modernity 
20. 9. v 19 hod. Léto plné hudby: Swing Pigs
21. 9. v 18 hod. Ryszard Krynicki, literární čtvrtky  
28. 9. 10–18 hod. Státní svátek svatého Václava
Každé pondělí od 10 do 12 a od 15.30 do 17.30 hod. Tvůrčí 
dílna pro výtvarná nemehla, bližší informace a nutná re-
zervace předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155, vstup 30 Kč
Každé pondělí od 18 do 21 hod. Kresba aktu, bližší in-
formace 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
23. 9.–26.11. Ragby. Hra síly, odvahy a bojovnosti

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
21.–27. 9. Ephemeral Talks: Pomíjivé hovory, zahájení 
20. 9. v 18 hod.

Program
3. 9. v 19 hod. Jan Vorisek, performance a dernisáž výsta-
vy klub Fiesta
16. 9. ve 14 hod. Zažít Ostravu jinak s PLATO, sousedská 
slavnost
17. 9. v 6.15 hod. S rozbřeskem, koncert v Komenského 
sadech
23.–24. 9. Pojedeme, uvidíme I, zájezd s PLATO do Varša-
vy a Lodže
25. 9. v  18 hod. Janek Rubeš: Gebrian vs., prezentace 
v rámci festivalu Ostrava Kamera Oko
26. 9. v 18 hod. Jan Albert Šturma: Městská divočina po-
hledem botanika, přednáška
27. 9. v 19 hod. Mchy i porosty (PL), koncert a dernisáž

Výstavy v DKMO
1.–29. 9. Niva Šamánková: Barevné fantasie, vestibul
1.–27. 9. A co ty, zbavil ses centralismu?, obrazy Misook 
Kim, umělkyně z korejského Soulu, Galerie Gaudeamus

dvacet osm snímků 
z dvaceti sedmi zemí 
světa. Jejich profi ly 
už byly zveřejněny na 
webu www.outdoor-
fi lms.cz. Ke každému 
ze soutěžních fi lmů 
je zde i krátký popis, 
několik fotek a u řady 
z nich i trailer. Mezi 
nimi i strhující trailer 
na jednu z letošních 
světových premiér na 

festivalu. Film Petra Jana Juračky – K2. 
Klára. Krásno. 

XV. mezinárodní festival outdooro-
vých fi lmů se uskuteční od 6. října do 
9. prosince, a to na více než 50 místech 
v České republice a na Slovensku. Fes-
tival se v Ostravě koná pod záštitou 
a za fi nanční podpory Moravskoslez-
ského kraje a města Ostravy a za fi nanč-
ní podpory městských obvodů Morav-
ská Ostrava a Přívoz a Ostrava-Jih.

www.outdoorfi lms.cz

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

6. 9. v 16 hod. Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá: Žlutý 
baron
11. 9. v 16 hod. Lydie Romanská: Prázdniny s Henrim 
12. 9. v 17 hod. Tomáš Král, beseda ke Svatováclavskému 
hudebnímu festivalu 
13. 9. v 16 hod. Michal Viewegh: Bůh v renaultu 
15. 9. ve 14 hod. besedy s piloty ke Dnům NATO 
15. 9. v 17 hod. Miroslav Kasáček a Luděk Navara: Na 
útěku 
18. 9. v 16 hod. ZOB, ZOB, ZOBAN!!!, předpremiérová be-
seda NDM
20. 9. v  16 hod. Václav Klaus ml.: Pondělní komentáře 
aneb Braňme normální svět 
21. 9. v 16 hod. Adolf Dudek, cestovatelské kreslení 
25. 9. v 16 hod. Vlastimil Vondruška: Husitská epopej V  
25. 9. v 16 hod. premiérová degustace vína 
26. 9. v 16 hod. Miroslav Singer a Petr Kolář: Jak shodit 
kila a oslabit korunu 
27. 9. v 17 hod. Paolo Gatto, Veronika Holbová a Igor 
Františák, beseda ke Svatováclavskému hudebnímu fes-
tivalu 
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V CENTRU 
POZORNOSTI
Festival Ostrava 

Kamera OKO 

Září je měsícem založení městského archivu 

Ostrava slaví 750 let v kostýmech a maskách!

MÍSTO S HISTORIÍ

Přestože první pokusy o zřízení os-
travského městského archivu sahají 
až do přelomu 19. a 20. století, za da-
tum jeho vzniku je považováno 1. září 
1923, den,  kdy do funkce městského 
archiváře nastoupil gymnazijní profe-
sor Alois Adamus, pod jehož vedením 
archiv pracoval až do roku 1935. Čin-
nost archivu byla upravena v roce 1925 
Instrukcí pro archiv Velké Ostravy, 
v níž byly stanoveny základní povin-
nosti a poslání archivu. Touto instrukcí 
se archiv řídil s drobnými úpravami až 
do druhé světové války. Jednou ze změn 
provedených hned v závěru roku 1925 
bylo zpřístupnění archivu veřejnosti.

Adamus si u vědomoval především 
nutnost soustředění všeho dostupného 
archivního materiálu z Moravské Ost-
ravy, od roku 1924 (po vzniku tzv. Vel-
ké Ostravy) i všech samostatných obcí, 
které byly do tohoto celku začleněny, 
z obavy před jeho zničením. Důraz 
kladl na vybudování vědecké archivní 
knihovny a zároveň se snažil také o zís-
kání soudobého materiálu, v němž lze 
najít řadu informací o každodenním 

životě města, tj. letáky, návěští, plakáty. 
Základ archivu tvořily městské listi-
ny, pečetidla, městské knihy, cechovní 
materiál, stará magistrátní registratura, 
archiv střeleckého spolku, Zwierzinova 
pozůstalost. Tyto základní fondy a sbír-
ky byly rozšiřovány systematickým za-
jišťováním dalšího archivního materiá-
lu, především archiváliemi připojených 
obcí, spolků, písemných pozůstalostí 
a jiné dokumentace. Organizace ar-
chivu, zajišťování a shromažďování 
archivního materiálu, to byly hlavní 
úkoly, které musel městský archivář 
počátkem 20. let zvládnout. Zpřístup-
ňování archiválií tak bylo odsunuto 
více do pozadí. Vedle těchto hlavních 
úkolů Alois Adamus vyvíjel nesmírně 
rozsáhlou publikační činnost a zapo-
čal i s rozsáhlým archivním výzkumem 
nejen v zemských archivech v Opavě 
a Brně, ale také v arcibiskupském ar-
chivu v Kroměříži a rovněž ve státním 
archivu ve Vratislavi, v nichž pořizoval 
opisy archiválií vztahujících se k Ostra-
vě, jejímu okolí a Slezsku.

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

Společenský sál:
14. 9. v 16.30 hod. Čtení ze šuplíku, autorské čtení uživate-
lů centra Mens Sana.
15. 9. v 16 hod. beseda s významnými osobnostmi ost-
ravského hudebního života – Rudolfem Bernatíkem, Mi-
lanem Báchorkem a Karlem Steinmetzem, projekt Černé 
oči Ostravy je realizován s fi nanční podporou statutárního 
města Ostravy, více na http://ostrava750.cz
22. 9. v 19 hod. Open Mic Ostrava, další díl písničkářské 
scény
26. 9. v 16 hod. Antika se nás stále dotýká, přednáška Lu-
bora Kysučana ve spolupráci s Ostravskou univerzitou
11.–30. 9. Raul Quispe Rodriguez: Tapisérie z Peru, výsta-
va umělecké techniky z andského regionu AYACUCHO
Jazykové kurzy 
Od 2. října budou v  Britském centru KMO probíhat pří-
pravné jazykové kurzy ke zkouškám FCE a CAE, ve-
dené rodilým mluvčím anglického jazyka. Více na tel. č.: 
599 522 530 či e-mailu britske.centrum@kmo.cz.

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 1. 9. do 27. 9. V barvách Čtyřlístku, výstava klientů do-
mova Čtyřlístek – centra osob se zdravotním postižením je 
sestavena z výtvarných prací klientů Čtyřlístku, které vznik-
ly během letošního roku v sociálně-terapeutických dílnách 
Centra pracovní činnosti a v Domově Jandova
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:
7. 9. od 13 do 16 hod. Zvířátka v zoo, tvůrčí dílna, vyrábíme 
zvířátka ze zoologické zahrady ze špejlí a papíru
21. 9. od 14 do 15.30 hod. Dopravní příhody, dramatická 
dílna, dramatizace textu na téma dopravní situace, tento 
projekt byl fi nančně podpořen Nadačním fondem Albert 
v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017
Projekt Závod dobra a zla v zemi příběhů
14. 9. od 13 do 15.30 hod. Starobylá knihovna pokračuje, 
hrajeme turnaj ve stolních hrách, projekt je realizován s fi -
nanční podporou ÚMOb MOaP
Evropský týden mobility
18.–22. 9. Pohybem vpřed, každý den během půjčování 
bude pro děti připraven nový dopravní kvíz, hádanky

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. 9. Martin Štecher: Ukrajina, Moldavsko, země 
blízké i vzdálené, výstava fotografi í ve studovně, ve spolu-
práci s  Diecézní charitou ostravsko-opavskou, Střediskem 
humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
14. 9. v  17 hod. komentovaná prohlídka výstavy foto-
grafi í Ukrajina, Moldavsko s  Martinem Štecherem za 
účasti zástupců Diecézní charity ostravsko-opavské
5. 9. – 2. 10. Petr Bezruč – básník Slezska, knižní výstava 
ke 150. výročí narození Petra Bezruče, vestibul knihovny
20. 9. v  16.30 hod. Jakub Hubert: Aljaškou na vlastní 
pěst, přírodní krásy, rybolov, lidé, obyčeje, přednáška s fo-
tografi emi a radami pro cestování bez CK
26. 9. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne s desko-
vými hrami
Veškeré akce v  knihovně jsou určeny široké veřejnosti 
a jsou zdarma. 

13. 9. v 19 hod. Mendelssohn a korejská hudba, DKMO
21. 9. v 19 hod. Zahajovací koncert 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

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.

6. 9. v 18 hod. vernisáž výstavy Kateřiny Měšťánkové ve 
Fotografi cké galerii Fiducia
10. 9. v 10 hod. Přijďte pomoct očistit sochy v sadu Mi-
lady Horákové, celodenní akce s restaurátorem Tomášem 
Skalíkem, při níž společně opravíme čtyři sochy z  legen-
dárních Mezinárodních sympozií  prostorových  forem ze 
šedesátých  let dvacátého století, sraz před Domem kul-
tury města  Ostravy, v případě špatného počasí nelze 
sochy  čistit, proto sledujte naše fb stránky a web 
www.krasnaostrava.cz. Akci pořádá Antikvariát a klub Fi-
ducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou 
Ostravu.
15. 9. v 18 hod. Ostrava a typologie socialistických měst, 
přednáška americké historičky architektury Kimberly El-
man Zarecor
do 15. 9. Znějící, rezonující, vibrující, pokračování výsta-
vy v Galerii Dole a do 2. 9. ve Fotografi cké galerii Fiducia
17. 9. v 10 hod. Dětský ateliér, současné umění srozumi-
telně a bez nudy s lektory Marcelou Lysáčkovou a Maxem 
Lysáčkem
18. 9. v 18 hod. vernisáž výstavy Petra Hajdyly ve Foto-
grafi cké galerii Fiducia
20. 9. v 19 hod. Koncert Hluková Sekce I: Sklo, Paregorik, 
Plej Granda Surprizo, Naše Ano, Samčo Brat Dáždoviek
21. 9. v 18 hod. Petr Bezruč: Empty words, vernisáž umě-
lecké instalace Jiřího Šiguta na motivy Johna Cage ve 
vstupních prostorách antikvariátu
21. 9. od 16 do 18 hod. Přijďte si namalovat bezručovský 
mural, ateliér pro děti i dospělé s výtvarníky Marcelou Ly-
sáčkovou a Maxem Lysáčkem, sraz v Bezručově sadu vedle 
těžní věže dolu Jindřich
21. 9. v 18.30 hod. Poetický atentát v Bezručově sadu, gu-
erilla poetry a křest bulletinu Krásná Ostrava, sraz před Fi-
ducií
24. 9. v 10 hod. Ostravský výlet č. 2 – Heřmanické rybní-
ky a Heřmanice, sraz na zastávce Důl Heřmanice

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

5. 9. v 19 hod. Moc mysli nad tělem, přednáška 
7. 9. ve 20 hod. Praktická fi losofi e, úvodní přednáška ke srovnávacímu kurzu 
fi lozofi e a psychologie Východu a Západu, kurz nabízí přehled nejvýznamněj-
ších základních poznatků o člověku, univerzu, životě a společnosti, které nám 
zanechaly civilizace Východu i Západu, o tom, odkud přicházíme a kam směřu-
jeme. Kurz zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat jednou týdně, vždy ve 
čtvrtek od 20 hod.
18. 9. ve 20 hod. Aktivní fi losofi e, úvodní přednáška ke srovnávacímu kurzu 
fi lozofi e a psychologie Východu a Západu, kurz zahrnuje 13 přednášek, které 
budou probíhat jednou týdně, vždy v pondělí od 20 hod. 
26. 9. v 19 hod. Spartánské učení o strachu, přednáška o výchově válečníků ve 
starověké Spartě
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/ostrava, nebo telefo-
nicky na čísle 777 284 214.

Devátý ročník mezinárodního ka-
meramanského festivalu Ostrava Ka-
mera OKO proběhne od 22. do 28. 
září a nabídne soutěžní a nesoutěžní 
projekce, koncerty, výstavy i odborný 
program. Hlavním tématem letošní-
ho ročníku je architektura ve fi lmu 
a na fi lmovém plátně. Jedná se o jediný 
projekt svého druhu v České republice.

Festival představí fi lmový program 
hraných a dokumentárních snímků 
doprovázených přednáškami profesi-
onálů a historiků. Stěžejním tématem 
letošního ročníku je až demonstrativní 
představení významné role fi lmového 
architekta a jeho nedílného propojení 
s funkcí kameramana a režiséra. Vy-
brané snímky připomenou historický 
vývoj fi lmové architektury zpočátku 
vytvářené ve fi lmových studiích až po 
dokonalé zachycení exteriérů měst. 
Poprvé budou mít diváci také mož-
nost zhlédnout prezentace architek-
tonicky poutavých ostravských míst 
a prostor, které jsou veřejnosti běžně 
nepřístupné. Kromě ostravských jed-
nosálových a dvousálových kin (Kino 
Art, Cineport, Kino Luna, Minikino) 
budou moci navštívit program také 
v Grossmannově vile, v prostorách 
Nové radnice nebo u oblouku v Ostra-
vě-Porubě.

www.ostravakameraoko.com
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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.

6 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky / 16:00

13 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky / 16:00

15 Stop učitelům / Zábavný pořad pro děti / 14:00

18 A už to zase začalo! / Pořad pro děti MŠ / 9:00 a 10:30

19 A už to zase začalo! / Pořad pro děti MŠ / 9:00 a 10:30

20 Rozum pod lavicí / Soutěžní pořad pro děti / 9:00 a 10:30

20 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky / 16:00

21 Rozum pod lavicí / Soutěžní pořad pro děti / 9:00 a 10:30

22 Rozum pod lavicí / Soutěžní pořad pro děti / 9:00 a 10:30

22 Stop učitelům / Zábavný pořad pro děti / 14:00

26 Žena v zrcadle / Poradna pro ženy a dívky / 17:30

27 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky / 16:00

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

28. 9. 2017 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Náměstí Svatopluka Čecha Ostrava-Přívoz / 10–18 hod. 

Šermíři, kejklíři, šarlatáni, zvířátka, dobové hry a atrakce, 

bludiště, zvířátka, řemeslníci, historická hudba, pivo, víno a grilované speciality

Příjezd knížete Václava s družinou ve 14.00 hod. 
Akce fi nancována městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

7 Koncert pro Pepu Streichla
Vzpomínkový koncert přátel Pepy Streichla v předvečer jeho nedožitých 68. narozenin. 

Vystoupí: Acustrio Václava Fajfra, Mike Fojtík, Retro Blues, Sluníčko Oty Maňáka 

a Slávek Janoušek.

19:00
čt

12 Noah Wotherspoon Band
International Blues Challenge 2015 ocenění jako nejlepší kytarista. Debutové album s názvem 

Mystic Mud získalo v roce 2015 cenu Jimi Awards v kategorii nejlepší bluesrockové album. 

Noah Wotherspoon americký bluesový kytarista a skladatel se svou kapelou, ve které dále 

hrají baskytarista Rob Thaxton a bubeník Brian Aylor. Blues Fest. Koncert je realizován 

s fi nanční podporou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

19:00
út

14 Njorek
Njorek je přírůstkem české muziky do pokladnice zvané World Music. Jaroslav „Olin“ Nejez-

chleba – violoncello, zpěv, Standa Barek – kytara, zpěv, Michal Müller – citera, zpěv. V roce 

2005 nominace na cenu Anděl v oblasti World Music. Působivý zvuk kytary, citery a cella… 

moravské lidovky s rockovým nebo bluesovým nádechem.

19:00
čt

15 SASABAND & A.M.ULET
Hudba na rozhraní folk-rocku s prvky blues a jazzu v hudebním podání dvou kapel.19:00

pá

18 Jan Spálený & Petr Rímský
Honza Spálený nestor českých písničkářů. Samotný bez svých ASPM vystupuje Honza jen 

málokdy, a přesně v této poloze vynikne jeho schopnost písničkářského vypravěče s neuvě-

řitelným muzikálním darem. Petr Rímský fenomenální kytarista. Sametový hlas tam někde 

dole a vtipné žonglování se slovy a pocity. 

19:00
út

19 Laďa Kerndl
Koncert v rytmu světových evergreenů, fi lmových, jazzových a swingových melodií českého 

jazzového a swingového zpěváka. Zazní skladby jako My Way, Strangers in the Night, What 

a Wonderful World a další .

19:00
st

20 Progres 2
Koncert legendární kapely, která se nesmazatelně zapsala do povědomí posluchačů 

a historie domácí rockové hudby.

20:00
čt

25 Jet Set Big Band
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

Připravujeme: Gene Jackson, Ben Holder, Monkey Junk

1 17:00 Svět podle Daliborka / CZ 2017, 105 min.

19:30 Tulipánová horečka / Tulip Fever, GB, US 2017, 107 min.pá

2 15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum / CZ 2017, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

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

19:30 Vážený občan / El ciudadano ilustre, AR, SP 2016, 117 min.

so

3 15:00 Špunti na vodě / CZ 2017, 83 min. HRAJEME PRO DĚTI

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

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

ne

4 17:00 Cesta času / Voyage of Time, FR, DE, US 2016, 90 min.

19:30 Svět podle Daliborka / CZ 2017, 105 min.po

5 17:00 Cesta času / Voyage of Time, FR, DE, US 2016, 90 min.

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

6 15:00 Tři dny v září / Three Days in September , MK, XK 2015, 90 min. KINO SENIOR

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

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

st

7 17:00 Island okem Kolib(ř)íka / Radim Kolibík a jeho dron na Islandu, CZ 2017, 100 min.

19:30 Vážený občan / El ciudadano ilustre, AR, SP 2016, 117 min.čt

8 17:00 Svět podle Daliborka / CZ 2017, 105 min.

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

21:30 Dunkerk / Dunkirk, GB, NE, FR, US 2017, 106 min. NOČNÍ KINO

pá

9 15:00 Emoji ve fi lmu / The Emoji Movie, US 2017, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tulipánová horečka / Tulip Fever, GB, US 2017, 107 min.

19:30 Křižáček / CZ 2017, 90 min.

21:30 To / It, US 2017, 135 min. NOČNÍ KINO

so

10 15:00 Velká oříšková loupež 2 / CA, US 2017 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Cesta času / Voyage of Time, FR, DE, US 2016, 90 min.

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

ne

11 17:00 Po strništi bos / CZ, SK, DK 2017, 111 min.

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

12 17:00 Červená / CZ 2017, 80 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Hudba ve fi lmu: Farinelli: Il Castrato 
Přednáška s ukázkami / IT, FR, BE 1994, 111 min. FILMOVÝ KLUB / SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

út

13 15:00 Deník strojvůdce / Dnevnik masinovodje, RS,HR 2016, 85 min. KINO SENIOR

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

19:30 David Gilmour v Pompejích / GB 2016, 120 min. KINO MUZIKA

st

14 17:00 Dunkerk / Dunkirk, GB, NE, FR, US 2017, 106 min.

19:30 Po bouři / Umi jori mo mada fukaku, JP 2017, 117 min.čt

15 17:00 Vážený občan / El ciudadano ilustre, AR, SP 2016, 117 min.

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

21:30 Terminátor / US, GB 1984, 107 min. NOČNÍ KINO

pá

16 15:00 Emoji ve fi lmu / The Emoji Movie, US 2017, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Červená / CZ 2017, 80 min.

19:30 Po strništi bos / CZ, SK, DK 2017, 111 min.

21:30 Terminátor 2: Den zúčtování 3D / US, FR 1991, 137 min. NOČNÍ KINO

so

17 15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum / CZ 2017, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Křižáček / CZ 2017, 90 min.

19:30 Tulipánová horečka / Tulip Fever, GB, US 2017, 107 min.

ne

18 17:00 Druhá strana naděje / Toivon tuolla puolen, FI, DE 2017, 98 min.

19:30 Červená / Červená, CZ 2017, 80 min.po

19 17:00 Neruda / CL, AR, FR, SP 2016, 108 min.

19:30 Brazil / Brazil, GB 1985, 131 min.út

20 15:00 Muzzikanti / CZ 2017, 109 min. KINO SENIOR

17:00 Červená / CZ 2017, 80 min.

19:30 Tulipánová horečka / Tulip Fever, GB, US 2017, 107 min.

st

21 14:30 Po strništi bos / CZ, SK, DK 2017, 111 min. KINO PŘÍDAVEK

17:00 Sama / CZ 2017,

19:30 O těle a duši / Teströl és lélekröl, HU 2017, 116 min.

čt

22 17:00 Dobrý časy / Good Time, US 2017, 100 min.

19:30 Hudba ve fi lmu: Mahler 
Přednáška s ukázkami / GB 1974, 115 min. SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

21:30 To / It, US 2017, 135 min. NOČNÍ KINO

pá

23 15:00 Letíme / Richard Storken, BE, DE, LU, NO 2017, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Soutěžní celovečerní fi lm / Kamera OKO, 2017 KAMERA OKO

19:30 Soutěžní celovečerní fi lm / Kamera OKO, 2017 KAMERA OKO

21:30 Matrix / The Matrix, US 1999, 131 min. NOČNÍ KINO

so

24 15:00 Auta 3 / Cars 3, US 2017, 100 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Blade Runner / US, K, GB 1982, 117 min.  KAMERA OKO

19:30 Star Trek: Do Neznáma / Star Trek Beyond, US 2016, 122 min. NOČNÍ KINO

ne

25 17:00 Lisabonský příběh / Lisbon Story, DE, PT 1994, 100 min. KAMERA OKO

19:30 Paříž, Texas / Paris, Texas, GB, FR, DE, US 1984, 145 min. KAMERA OKOpo

26 17:00 Pátá loď / Piata loď, SK, CZ 2017, 85 min. KAMERA OKO

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

27 15:00 Koudelka fotografuje svatou zemi / DE, CZ,  2015, 72 min. KAMERA OKO PRO KINO SENIOR

17:00 Paneláci / Filmovo-architektonická přednáška , CZ 2017 KAMERA OKO

19:30 Rodinné štěstí / Ernelláék Farkaséknál, HU 2016, 81 min. KAMERA OKO

st

28 17:00 Únos / SK 2017, 102 min. KAMERA OKO

19:30 Black Sabbath: The End of The End / GB 2017, 120 min. KINO MUZIKAčt

29 17:00 O těle a duši / Teströl és lélekröl, HU 2017, 116 min.

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

30 15:00 Lego Ninjago fi lm / The Lego Ninjago Movie, US 2017, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Sama / CZ 2017

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

so

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

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

8 Kateřina Fabiánová: Voda VÝSTAVA

Vernisáž obrazů „Pro někoho je voda jen průhledná tekutina, pro mě inspirace“. 17:00
pá

9 Pět šachet pod kloboukem  VYCHÁZKA 

Tour s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou nás tentokrát zavede do okolí pěti bývalých šachet. 

Sraz na Smetanově náměstí. / 50 Kč

15:00
so

14 Ivo Petr: Japonsko od Kjúšu po Tokio CESTOPIS

Vypravte se s námi do exotického Japonska. Tentokrát především na třetí největší ostrov Kjúšú, 

plného aktivních sopek, zelených hor, starobylých památek a krásného pobřeží. Pak se přesuneme 

na sever na hlavní ostrov Honšú do Japonských Alp a na nejvyšší vrchol země Fuji-san. Vše zakončíme 

v jedné z největších světových metropolí – v Tokiu. / 65 Kč

18:00
čt

15 LiStOVáNí.cz: Zvíře (za účasti ToreyHayden)
Příběh o klukovi, který promluvil
Jsou knihy, které pohladí, zatímco jiné jdou čtenáři proti srsti – přesto se od nich ale nemůže odtrhnout. 

Jednou z nich je další příběh zkušené dětské psychoterapeutky, tentokrát o teenagerovi Kevinovi, který 

se na začátku příběhu utíká před lidmi do pomyslné klece stolů a židlí. Torey L. Hayden, autorka řady 

velmi úspěšných románů z prostředí školy pro děti s poruchami chování, krok za krokem rozplétá složitý 

případ dětské úzkosti, která u Kevina vedla k neřízené agresivitě. LiStOVáNí se tak vrhá do dalších nových 

žánrových vod a ani v tomto případě nebude chybět příslušný humor, Torey totiž současně rozmlouvá 

i s neposednou holčičkou jménem Charity. Účinkují: Věra Hollá a Pavel Oubram, v překladu Lumíra 

Mikulkyvydalo nakladatelství Portál. / 100 Kč

21:00
pá

16 Zažít Ostravu jinak!  SOUSEDSKÁ SLAVNOST

Scéna klubu Atlantik na tradiční sousedské slavnosti bude umístěna v křižovatce ulic Chelčického 

a S.K. Neumanna! Hudba, divadlo, performance! Otevřená sousedská kuchyně! Sledujte výzvy 

na facebooku klubu Atlantik a přijďte spolu s námi uvařit sousedskou polévku a buřtguláš. 

Dobrou chuť!!!

14:00
so

19 Slezská Vladislav, Rydultowy a Ratiboř ZÁJEZD

Celodenní potulka zákoutími Horního Slezska. Poznejte spolu s námi chutě pravé čokolády, 

rozhlédněte se ze slezských hald, ochutnejte pivo z ratibořského zámku, objevte kouzlo míst, 

která máme za humny. Zájezd je určen pro seniory v rámci projektu Krajem a kulturou – senior 

na cestách s podporou MOaP. / 300 Kč

8:00
út

20 Prémiový kvíz ze staré půdy!!! KVÍZ

Sestav tým a přijď ukázat co v tobě je! Nebaví tě klasické hospodské kvízy plné otázek a odpovědí? 

Nevadí! Máme pro tebe a tvé spoluhráče interaktivní hospodskou hru! K čemu slouží tyto předměty? 

Uhádni slovo, splň úkoly, poznej chutě a hlavně vyhraj elixír mládí! / 17 Kč

19:00
st

21 Nový Zéland – Krajina magických příběhů CESTOPIS

Vydejte se s námi do země Pána prstenů… Zelená oáza klidu vám vezme dech. Jedinečná maorská 

kultura, gejzíry, lachtani, tučňáci, vzácné ptactvo, kraj Hobitů… Objevíme společně zemi zaslíbenou! 

Přednášku pořádá CK Radynacestu.cz. / 85 Kč

18:00
čt

26 Klubový kvíz vol 5768 KVÍZ

Originální klubový kvíz pro všechny zvídavé dospěláky, kteří si o sobě myslí, že vědí vše! 

Tak schválně. Na počátku bylo slovo, pivo. / 13 Kč

19:00

ZNĚJÍCÍ, REZONUJÍCÍ, VIBRUJÍCÍ 14. 8. – 15. 9. 2017
Michal Kindernay, Gordon Monohan, Pablo Sanz, Zimoun

Výstava Znějící, rezonující, vibrující připravená spolkem Bludný kámen v několika prostorách 

v Ostravě a v Opavě představuje návštěvníkovi autonomnost rozličných zvukových prostředí, 

ale především jej nasměrovává k tichu, ve kterém nově uslyší staré zvuky nebo k hluku, 

v němž rozezná hloubku neznámého ticha. Kurátoři výstavy: Jozef Cseres, Jakub Frank, 

Matěj Frank, Martin Klimeš. 

JIŘÍ VALOCH (1946) 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 doktnul 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. Vernisáž 

výstavy v úterý 19. září v 17 hodin.

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

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