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Ostravská muzejní noc vás nenechá spát!

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...
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NEPROPÁSNĚTE

Závratnou rychlostí se blíží začátek 
prázdnin a spolu s  ním Festival v  uli-
cích, který se opět posouvá o další level 
výš a nabízí, co ještě nenabídl, a vtrhne 
na místa, která ještě nerozzářil! Po-
kud to jen trochu půjde, nenechejte si  
30. června a 1. července ujít projekt, 
který je doprovodným programem Co-
lours of Ostrava, a jímž ulice ostravské-
ho centra ožívají už od roku 2011. I ten-
tokrát to bude stát za to! A i tentokrát 
bude vstup zdarma. Ondřej Havelka  

a jeho Melody Makers, zpěvačka Len-
ny, hiphopová kapela Prago Union, 
Xavier Baumaxa, The Weight z Ra-
kouska, Flo z Itálie, Thom Artway, 
Emma Smetana, Malalata, Kel Assouf  
s těžkým rockem smíchaným s africký-
mi rytmy. To vše a nejen to budete moci 
spatřit, poslechnout si a vychutnat na 
Masarykově náměstí, Černé louce, ná-
břeží řeky Ostravice, v  ulicích centra  
i na Slezskoostravském hradu. 

A kromě toho Ostrava zažije i pravou 
katalánskou pouliční slavnost – žhavou 
a strhující fiestu. 

www.festivalvulicich.cz

KULTURA ČERVEN 2017

Vycházky 
Pod kloboukem 

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava nabízí v  rámci oživení centra 
komentované vycházky s  průvodkyní 
Lenkou Kocierzovou. Při té červnové 
vás tato výtvarnice provede vzpomín-
kami na legendární ostravské výstaviště 
Černá louka. Ohrady pro dobytek, hal-
dy, pivovar, zábavní park Tivoli i hvěz-
dy socialistického veletržnictví budou 
hlavním motivem této komentované 
procházky. Sraz 4. června v  15 hodin 
na Smetanově náměstí před Divadlem 
Antonína Dvořáka. Pořádá Klub At-
lantik, cena 50 korun. Více na www.
ckv-ostrava.cz nebo tel. č.: 599 527 110. 

Setkání ve stylu 
30. let

Národní památkový ústav v Ostravě 
zve širokou veřejnost na uvedení knihy 
Odboje 1941/1. Obnova památky mo-
derní architektury. Akce, jejíž součástí 
bude několik zajímavých přednášek 
na téma architektury, módy i kuchyně  
30. let, se uskuteční v pondělí 5. června 
v 17 hodin v ulici Odboje 1, Ostrava--
Moravská Ostrava. A Národní památ-
kový ústav se zapojí také do Ostravské 
muzejní noci v  sobotu 10. června. Od 
17 do 23 hodin si zde návštěvníci bu-
dou moci zdarma prohlédnout aktu-

ální výstavy a od 19 hodin akci zpest- 
ří také zajímavá přednáška Martina 
Strakoše a Romany Rosolové o historii  
a stavebněhistorickém průzkumu os-
travských jatek. Od 20.15 hodin pak 
bude následovat komentovaný pro-
gram s prezentací i praktickými ukáz-
kami etap, postupů a metod staveb-
něhistorického průzkumu.

Beats for Love
Navštivte ve dnech 5. až 8. července 

festival taneční hudby Beats for Love 
pořádaný v jádru industriální národní 
kulturní památky. Prostředí Dolních 
Vítkovic plné železných kulis se na čtyři 
dny zaplní spoustou hudby a programu. 
Vzniká tak jedinečná atmosféra plná 
zábavy a zážitků. Loni zde bylo 15 hu-
debních scén, 400 umělců z celého svě-
ta a festival byl beznadějně vyprodaný, 
navštívilo ho okolo 42 tisíc diváků. Více 
informací na www.b4l.cz.

Někdo to rád 
Bezruč!

Divadlo Petra Bezruče představuje 
příští sezonu s  podtitulem Někdo to 
rád  Bezruč, ve které plánuje uvést pět 
nových titulů. Diváci se mohou těšit na 
kontroverzní příběh Velký sešit, kome-
dii Kdo je tady ředitel?, současný po-
hled na klasická díla Maryša a Miláček 
nebo na současné téma internetových 
diskuzí v autorské inscenaci #nejsem- 
rasista_ale.

Nabídka inscenací připravovaných 
pro sezonu Někdo to rád Bezruč je 
pestrá, nejlepším zážitkem ovšem bude 
vidět připravované premiéry komplet! 
Kromě klasického sezonního či  roční-
ho předplatného pěti nových her nabízí 
pokladna také premiérové předplatné, 
které vedle slavnostní premiéry zahr-
nuje také přípitek a raut. Prodej před-
platného Divadla Petra Bezruče už je  
v plném proudu. Více na www.bezruci.
cz.

Koncert ve 
foyeru divadla
Pěvecká škola Evy Gebauerové- 

-Phillips vás srdečně zve na koncert 
svých žáků v  sobotu 10. června od  
18 hodin ve foyeru Divadla Antonína 
Dvořáka. Uslyšíte ukázky z  muzikálů 
Jesus Christ Superstar, Cats, Fantom 

opery, My Fair Lady a další. Po skonče-
ní je pro návštěvníky koncertu připra-
ven přátelský raut. 

Eva Gebauerová-Phillips se svou žačkou 
Diankou Šeděnkovou, jejíž sólové vy-
stoupení zazní na koncertu. 

Přehlídka 
dechovek  

Již poosmnácté bude letos Ostra-
va hostit Mezinárodní festival vel-
kých dechových orchestrů. Ve dnech  
2. a 3. června v  Domě kultury města 
Ostravy zahrají soubory z České repub-
liky, Chorvatska a Lotyšska. Domácí 
prestiž budou před mezinárodní poro-
tou hájit orchestry z Karviné, Krnova, 
Zlína, Jihlavy, Police nad Metují a Da-
čic. Ve veřejném klání se bude soutěžit 
ve třech třídách (střední, vyšší a nejvyš-
ší), pro každou třídu je určena jedna 
povinná skladba a zbytek je na volném 
výběru soutěžních orchestrů. Délka ka-
ždého vystoupení je maximálně 45 mi-
nut. Součástí festivalu budou také od-

borné semináře s dirigenty a skladateli. 
Mezinárodní porota, složená z  před-
ních odborníků na dechovou hudbu, 
jmenovaná NIPOS-ARTAMA Praha, 
bude hodnotit např. ladění, frázování  
a artikulaci, souhru, tempo i celko-
vý dojem. Všichni jste srdečně zváni, 
vstup je zdarma. Více informací nalez-
nete na www.dkmoas.cz.

Zájezd  
pro seniory

Centrum kultury a vzdělávání Mo-
ravská Ostrava, konkrétně klub At-
lantik, připravuje na 15. června další 
zájezd pro seniory. Ti tentokrát bu-
dou obdivovat jihozápadní Slovensko. 
Účastníci zájezdu navštíví Trnavu, 
která je ceněna pro své historické jád-
ro a říká se jí také malý Řím vzhledem  
k četnosti fenomenálních sakrálních 
památek, zavítají i do malého vinař-
ského městečka Modra, kde najdou 
i muzeum majoliky nebo památník 
Ľudovíta Štúra, a do Pezinku. Nebude 
chybět ani návštěva pezinského vinař-
ství a několika dalších zajímavých míst. 
Přihlásit se lze telefonicky na číslech 
uvedených na webových stránkách 
Klubu Atlantik, e-mailem nebo osob-
ně. Cena 400 korun zahrnuje dopravu, 
průvodce, vstupy i malou ochutnávku 
pezinského vína. Sraz je v Klubu Atlan-
tik. A na červenec je plánován třídenní 
zájezd, cílem jsou Orlické hory. 

Nepočítejte s  tím, že v  sobotu  
10. června půjdete spát se západem 
sluníčka! „Přece si nenecháte ujít Ost-
ravskou muzejní noc, do které se letos 
zapojí rekordní počet organizací a kte-
rá vám zejména v centru města otevře 
spoustu dveří, za nimiž na vás čeká 
množství unikátních zážitků,“ motivuje 
k večerní návštěvě středu Ostravy Petra 
Bernfeldová, starostka obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz, a poznamenává, 
že obvod se do zmíněného projektu 
zapojuje každoročně. „Ostatně lví podíl 
na pestrém programu akce má i Cen-
trum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava,“ poznamenává Petra Bernfel-
dová s  tím, že ze široké  nabídky této 
příspěvkové organizace obvodu bude 
opravdu složité si vybrat. Přece jen, 
času není tolik, aby bylo možné vidět 
vše. Jenže vše je zajímavé…

Tak čemu dáte přednost? Vypraví-
te se do klubu Parník, kde se od 16.30 
hodin o zábavu postará Pop Academy 
a od 19 do 20 hodin se tu mohou děti 
vyřádit s klaunem Hopsalínem? Nebo 
si nenecháte ujít interpretaci slavných 
domácích i zahraničních hitů v po-
dání Sylvie Bee v netradičním pojetí  
a s názvem Horečka muzejní noci!, kte-
rá Parník opanuje od 21 do 23 hodin? 
Vstup je zdarma, ale rezervace předem 
je nutná. Volba bude náročná, protože 
s  těžkým programovým kalibrem při-
chází i Klub Atlantik. Ten bude od 16 do 
24 hodin žít nejen zahradním večírkem 
s grilováním a pianistou, ale také vý-
tvarným workshopem pro děti i dospě-
lé, promítáním dokumentárních filmů  
o Gerhardu Richterovi – největší hvězdě 
současného umění v Německu, vernisáží 
fotografií Michaely Cichrové, maratonem 
čtení, velkým klubovým kvízem o úžasné 
ceny a dalšími programovými specialita-
mi, které byste si neměli nechat ujít. 

A aby toho nebylo málo, do Ostrav-
ské muzejní noci se zapojuje i Miniki-
no, kde bude vstup zdarma! Vzhledem 
k  tomu, že sál je sedmdesátimístný, je 
nutná předchozí rezervace buď on-line 
na http://minikino.koupitvstupenku.
cz/, nebo telefonicky na 724 044 007 
nebo 599 527 851. S rezervací je dobré 
si pospíšit, protože bude co vidět: od 15 
hodin unikátní komiks ve filmu Čtyř-
lístek ve službách krále, od 17 hodin 
Minikino opanuje mimořádný skvost 
světové kinematografie Kafe a cigá-
ra  s  možností následné interakce na 
terase Minikinokavárny. Zvídavý ná-
vštěvník bude mít v 19.30 hodin mož-
nost vstoupit do nejrůznějších, jinak 
zapovězených zákoutí velkého muzea 
prostřednictvím filmu Velkolepé mu-
zeum. Originální filmový večer bude 
završen ve 22 hodin kavárenským kon-
certem při svíčkách a překvapením. 

Ano, je složité si z této štědré nabídky 

vybrat. A to do hry, vlastně do Ostrav-
ské muzejní noci, vstupuje i Výstavní 
síň Sokolská 26, rovněž provozovaná 
Centrem kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava. Zdejší expozice si budete 
moci zdarma prohlédnout od 16 do  
23 hodin. Od 18 do 20 si tu můžete vy-
zkoušet malování na obličej, od 18 do 
19 hodin nakreslí nejúspěšnější ilust-
rátor dětských knih Adolf Dudek před 
vašima očima postupně celý svět. Také 
tady budete plnit zábavné úkoly a ově-
říte si, jak je to s vaším výtvarným na-
dáním. Ale třeba bude vše jinak a vy ne-
odoláte šanci navštívit v čase od 18 do  
23 hodin vilu významného stavitele  
a posledního starosty Moravské Ostra-
vy v období rakousko-uherské monar-
chie…

Nebo se v  centru vypravíte jinam? 
V  netradičním čase, od 17 do 23 ho-
din, bude veřejnosti přístupné Ostrav-
ské muzeum, kde si zájemci vyzkoušejí 

výrobu bylinných mýdel, prohlédnou 
si město z věže staré radnice, nebo na-
vštíví výstavy a stálé expozice Galerie 
výtvarného umění Ostrava připravila 
spoustu workshopů a přednášek, chybět 
nebude ani baletní vystoupení, kresba 
tělem nebo stínové loutkové představe-
ní před půlnocí. Pozadu nezůstane ani 
Centrum PANT, kde bude možné se od 
18.30 do 24 hodin vyfotit v minulosti, 
případně si vyzkoušet práci s mapou  
a s historickými prameny, podívat se na 
zajímavé dokumenty z československé 
historie nebo si s dětmi vyrobit vlastní 
bankovku. Od 18.30 do 20 hodin bude 
probíhat komentovaná prohlídka sledu-
jící minulost staré Ostravy. A to pořád 
ještě není všechno, protože do Ostrav-
ské muzejní noci se zapojily i mnohé 
další subjekty sídlící v srdci Ostravy. 

www.ostravskamuzejninoc.cz
Foto: 

Archiv www.ostravskamuzejninoc.cz 

Festival v ulicích



Smíření je v pořadí třetím dí-
lem volné historické trilogie her 
Tomáše Vůjtka a svou českou 
premiéru bude mít opět na je- 
višti Komorní scény Aréna.

Kmenový dramaturg Arény 
Tomáš Vůjtek (1967) se i v této 
hře, stejně jako v  předchozích 
textech S nadějí, i bez ní a Sly-
šení, zabývá sporným obdobím 
moderních českých dějin.  Smí-
ření se dotýká doby krátce po 
skončení druhé světové války, 
kdy naše pohraničí zachvátilo 
krvavé běsnění a posléze došlo 
k masivnímu přesunu obyvatel, 
v jehož důsledku musely na tři 
miliony Němců opustit své do-
movy. Z českého pohledu šlo  
o odsun, německá optika se na 
celou událost dívá jako na vy-
hnání. Odsunutí Němci navíc 
dostali nálepku nesmiřitelných 
nepřátel, což se po roce 1948 stalo  
i součástí oficiální propagandy. Peripe-
tiemi těchto česko-německých vztahů 
ve hře provázejí Funkcionář, Partyzán 
a Voják, kteří se vyhánění i osidlování 
pohraničí aktivně účastní. Všudypří-
tomný Český sbor pak slovem, veršem 
i zpěvem dodává autentický komentář. 

Hra zobrazuje excesy, ke kterým sku-
tečně došlo a které jsou i úředně zdo-
kumentovány. Argumenty, kterými se 
tehdejší vraždění ospravedlňovalo, nám 
dnes můžou připadat směšné, ale tehdy 
se jim nikdo nesmál. Sarkasmus a černý 
humor, přízračně příznačný pro celou 
trilogii, najde proto i zde své uplatně-

ní. V režii uměleckého šéfa Arény Iva-
na Krejčího jde o celosouborový pokus  
o smíření s tím, s čímž se smířit snad 
ani nelze.

Česká premiéra Smíření bude tou po-
slední v sezoně nazvané Rok divokých 
smíření, a odehraje se v sobotu 3. červ-
na v 18.30 hodin. 
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Historickou trilogii završí Smíření

1. 6. ve 14.30 hod. pro seniory a v 19.30 hod. KND Lady 
Macbeth
1. 6. v 17 hod. Island           
2. a 4. 6. v 17 a 19.30 hod. Zabijáci z maloměsta, 3. 6. ne-
promítáme
5. 6. ve 14.30 hod. pro seniory Polina 
5. a 6. 6. v 17 a 19.30 hod. Polina
7. 6. v 17 hod. Deník strojvůdce
8. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Deník 
strojvůdce 
9. 6. v 19.30 hod. Dvořák: 9. symfonie e moll Z Nového 
světa, přímý přenos     
9.–11. 6. v 17 a 19.30 hod. Z  Paříže do Paříže, 9. 6. jen 
v 17 hod.
12. 6. ve 14.30 hod. pro seniory Ministerstvo lásky 
12. a 13. 6. v 17 a 19.30 hod. Ministerstvo lásky
14. 6. v 17 hod. Tehdy spolu
15. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Tehdy 
spolu 
16.–18. 6. v 17 a 19.30 hod. Personal Shopper
19. 6. ve 14.30 hod. pro seniory Sibiřský deník 
19. a 20. 6. v 17 a 19.30 hod. Sibiřský deník
21. 6. v 17 hod. Špunti na vodě
22. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Špunti 
na vodě
23.–25. 6. v 17 a 19.30 hod. Pobřežní hlídka 
26. 6. v 15 hod. Holky na tahu 
26. a 27. 6. v 17 a 19.30 hod. Holky na tahu
28. 6. v 17 hod. Smrt v Sarajevu
29. 6. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Smrt 
v Sarajevu 
30. 6. – 2. 7. v 17 a 19.30 hod. Kráska a zvíře 
Kino Speciál
7. 6. v 19.30 hod. Špína  
14. 6. v 19.30 hod. Safari 
21. 6. v 19.30 hod. Personal Shopper
28. 6. v 19.30 hod. Kinders

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
4. 6. v 19 hod. Celebrity, celovečerní stand-up comedy 
Ondřeje Sokola!, náhradní termín za 20. 3.
8. 6. v 19 hod. Jean Robert-Charrier: Pro tebe cokoli, Di-
vadlo Kalich Praha
9. 6. v 18 hod. Krásná a zvíře, taneční pohádka, Taneční 
škola Happy Day Dance Ostrava
11. 6. v 19 hod. Jožka Černý, speciální koncert k 75. naro-
zeninám s cimbálovou muzikou Gracia
12. 6. v 19 hod. Bård Breien: Kurz negativního myšlení, 
5. hra DP 16/17, skupina B, Švandovo divadlo Praha
13. 6. v 19 hod. Michal Prokop & Framus Five, koncert
14. 6. v 19 hod. Axel Hellstenius Elling a Kjell Bjarne 
aneb Chvála bláznovství, 7. hra DP 16/17, skupina A, 
Pantheon production Praha
16. 6. v 18 hod. Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Sin-
ger: Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 mi-
nutách,  Divadlo v Dlouhé Praha
29. 6. v 19 hod. Krasavice interkontinentální – Arte et 
Marte, La fabrika Praha, náhradní termín za 21. 2. 

Výstavy v DKMO
17. 5. – 26. 6. Výkvět, výstava prací žáků Střední umělecké 
školy Ostrava, vestibul
1.–30. 6. Kamil Übelauer: Island, výstava velkoformáto-
vých fotoobrazů, Galerie Gaudeamus, vernisáž: 1. 6. v 17 
hod. v kině ART 

Lazebník sevillský!!!

OstravaPhoto 2017

Katalánská fiesta v Ostravě 

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

Jásejte, trubky, zahla-
hol, fanfáro! Vchází sám 
velký lazebník Figaro! 
Po patnácti letech se do 
Ostravy vrací Lazebník! 
Příběhem sluhy Figara  
a jeho pána, rezonujícím 
při rossiniovském par-
landu, se nechal inspi-
rovat i ostravský rodák 
Jaromír Nohavica, který  
u příležitosti 200. výročí 
prvního uvedení Lazeb-
níka sevillského vytvo-
řil pro Národní divadlo 

Mezinárodní fotografický festival 
OstravaPhoto se vrací po dvou letech 
do centra Ostravy. Médium fotografie 
znovu sblíží své autory i obdivovatele 
v letních červnových dnech na různých 
místech v Ostravě. Druhý ročník se 
uskuteční 15. až 30. června. Tentokrát 
budou fotografické výstavy doplněny  
i o filozofické a sociologické přednášky 
na společné festivalové téma, které letos 
zní Jinýma očima – mezi jistotou a ne-
jistotou. Festival nabídne také komen-
tované prohlídky s  autory, workshopy, 
portfolio review, burzu a promítání. 

Z  české tvorby asi nejvíce zaujme 
Libuše Jarcovjáková nebo Iren Steh-
li.  Z českých řečníků pak vystoupí Jan 
Sokol, Marek Hrubec a další. Letos 

je festival součástí Česko-německého 
kulturního jara, proto se kromě jiného 
zaměří právě na německý společenský 
diskurz s  ukázkami umělecké tvorby. 
Ze zahraničních účastníků se můžou 
návštěvníci těšit například na fotografa 
Hosama Katama, který pochází ze syr-
ského Aleppa, či německého orientalis-
tu Michaela Lüderse. 

I letos je festival založen na konceptu 
dočasného využívání prázdných ko-
merčních prostor v centru města, při-
čemž některé z  nich jsou dlouhodobě 
uzavřeny a pro návštěvníky tak bude 
určitě atraktivní se do těchto míst po-
dívat. 

Michaela Weimann
www.ostravaphoto.cz

Foto: Archiv OstravaPhoto

moravskoslezské nové české libreto,  
v nedávné minulosti již pro toto diva-
dlo vyhotovil české přebásnění libret 
ke třem operám Wolfganga Amadea 
Mozarta. 

Režie se ujal Ondřej Havelka. 

Moravská Ostrava zažije 30. června 
a  1. července nefalšovanou katalán-
skou pouliční slavnost, která je součástí 
oslav 750. výročí první písemné zmín-
ky o Ostravě. Akce se koná pod názvem 
Evropská historie v ostravských ulicích 
– ve znamení Barcelony a bude se orga-
nicky doplňovat s Festivalem v ulicích, 
který se bude konat v centru města i v 
okolí Slezskoostravského hradu.

Z  Katalánska přijede 270 umělců  
a Ostravané se mohou těšit na živé 
lidské věže, které jsou zapsány na se-
znam kulturního dědictví UNESCO, 
obří figuríny, draky sršící oheň, hořící 
rum, originální tance a hudbu. V ost-
ravských ulicích a na náměstích před-
staví to nejlepší z  katalánské kultury 
a folkloru soubory Gegants de Tor-
roella de Montgrí, Gegants Veguers 
de Montblanc a Gegantó Pep Ventura 
(obří figuríny), Colla Castellera Vila de 
Gràcia (lidské pyramidy), Federació de 
Diables de la Ciutat de Barcelona (oh-
ňoví draci), Aiguabarreig a Cobla Volta 
Món (hudební orchestry), Colla Xàldi-
ga (taneční skupina), Àliga de Tàrre-
ga a Drac de Figueres (zvířecí masky)  
a Capgrossos de Capellades (obří hla-
vy). 

Výstavy
do 4. 6. Ivan Pinkava, Jan Praisler: Leda s labutí, výstava 
do 4. 6. Archikultura 2017
do 11. 6. Alois Sprušil a sbírky v letech 1926–1946:  
Trvalý odkaz budoucnosti
do 31. 12. Tradice v proudu modernity, stálá expozice
od 6. 6. František Kowolowski, výstava jednoho díla
17. 6. – 4. 7. Anna Grzelewska a Julia Wannabe: Ostrava- 
Photo, vernisáž 16. 6. v 17.30
21. 6. – 3. 9 Hana Puchova: Pevné vazby, vernisáž 20. 6. 
v 17 hodin
23. 6. – 3. 9. Antonín Střížek: Život, vernisáž 22. 6.  
v 17 hodin
Kulturní programy
1. 6. Mezinárodní den dětí v Domě umění, v  10 hod. 
loutkové představení a výtvarná dílna a od 15 hod. tvůrčí 
výtvarná dílna, nutná rezervace www.rezervace-gvuo.cz
4. 6. od 16 hod. Festival Ponašymu: Swingujeme v galerii
7. 6. v 19 hod. Léto plné hudby: Mamalör, koncert
10. 6. od 17 do 24 hod. Ostravská muzejní noc aneb Co 
se děje v muzeu po setmění
14. 6. v 16.30 hod. Pes ve středověku, přednáška
14. 6. v 18 hod. Muzikoterapie s Janou Sedlákovou,  
rezervace nutná www.rezervace-gvuo.cz
15. 6. v 17 hod. Přednáška Františka Kowolowského
15. 6. v 18 hod. Uvedení revue Protimluv 1–2 / 2017, li-
terární čtvrtky 
17. 6. v 11 hod. Julia Wannabe: Ostrava Photo, komento-
vaná prohlídka s Annou Grzelewskou
30. 6. v 16 hod. Festival v ulicích, výtvarná dílna s lektory 
GVUO v ulicích, od 19 hod. koncert Mamalör
Každé pondělí od 10 do 12 a od 16 do 18 hod. Tvůrčí dílna 
pro výtvarná nemehla, nutná rezervace předem
Každé pondělí od 18.30 do 21.30 hod. Kresba aktu,  
informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán,  
776 029 155, vstup 100 Kč

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 2. 7.  Ostrava nevídaná, výstava 
10. 6. Ostravská muzejní noc v Ostravském muzeu 
17–20 hod. Mýdla s vůní bylinek, výroba mýdel
17–22.30 hod. vyhlídka z věže Staré radnice 
17–23 hod. Prohlídky stálých expozic a výstav
18–19 a 20–21 hod. O lidech ostravských a taky o všem 
možném
17–23 hod. posezení u šálku čaje nebo kávy v kavárně 
Heiwa kafé

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 4. 6. Dočasný depozitář – socha: případová studie 1
14.–21. 6. S02O, Umělci v roli kadeřníků
29. 6. – 3. 9. Klub Fiesta, zahájení 28. 6. v 18 hod.
Doprovodné programy
4. 6. v 10 a 14.30 hod. Pět pytlů dřívek, workshop 
10. 6. v 17 hod. Ostravská muzejní noc v PLATO, program 
v galerii i Bauhausu! 
16. 6. v 19 hod. Tom Holič: live-set, koncert
22. 6. v 19.30 hod. Lukáš Jiřička a Martin Ježek: Hra na 
ohradu a Jak se dělá počasí, Minikino

Foto: Foto Petr Hrubeš

Program začne v  pátek 30. června 
v  15.30 hodin na Prokešově náměstí 
před Novou radnicí, kde Ostravané vů-
bec poprvé uvidí lidské věže. Katalánští 
umělci se poté v průvodu přesunou na 
Masarykovo náměstí a na Slezskoost-
ravský hrad, kde bude program se špa-
nělskou fiestou pokračovat. 

www.ostrava.cz 

Na premiéry Lazebníka sevillské-
ho v  novém českém přebásnění 
Jaromíra Nohavici se můžete tě-
šit 15. a 17. června od 18.30 hodin  
v Divadle Antonína Dvořáka. 

www.ndm.cz
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V CENTRU POZORNOSTI
Černé oči Ostravy

Je vám 50 plus?  
Přijďte do vědecké knihovny!

Umělci v roli kadeřníků!

Knihovna města Ostravy

Centrum navštíví císař

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

6. 6. v 16 hod. Lucie a Jaroslav Němečkovi: Čtyři staro-
dávné příběhy Čtyřlístku, pro děti budou od 15 hodin 
připraveny na dětském patře hry a soutěže 
7. 6. v  16 hod. C. D. Payne: Zázrak v  plechovce, beseda  
s oblíbeným humoristickým spisovatelem
13. 6. v 16 hod. Iva Málková: Já zhubnu zdravě a natrva-
lo, beseda 
14. 6. v 18 hod. Beseda o Azurovém pobřeží s průvodcem
15. 6. v 16 hod. Ladislav Vízek: Pro lidi jsem Láďa, beseda
20. 6. v 16 hod. Jan Štainbruch: Čest a sláva námořníků, 
beseda a autogramiáda
21. 6. v 16 hod. Pavel Bareš: Projekt Kronos, beseda 
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcent-
rum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Upozornění – 15 mi-
nut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se 
prosím včas! 

Moravskoslezská vědecká knihov-
na v  Ostravě na Prokešově náměstí se 
právě účastní projektu Knižnice pre vz-
delávanie 50 plus, jehož tématem je ak-
tivní stárnutí. Po celý červen budou na 
webových stránkách knihovny www.
svkos.cz k  dispozici přihlášky do klu-
bů různého zaměření, které se budou 

v  prostorách knihovny konat od září 
2017 do května 2018. Přímo v  šatně 
knihovny budou přihlášky k  dispozici 
v  tištěné podobě. V  nabídce je např. 
Klub regionální historie, moderní ko-
munikace, zdravého životního stylu  
a mnohé další.

www.svkos.cz 

Chcete nový chic sestřih na jaro  
a zároveň být svědkem neobvyklé ga-
lerijní situace – kadeřnické umělecké 
show? Pak navštivte provizorní salon 
autorky Johany Střížkové, ve který se 
promění výstavní prostory PLATO Os-
trava na Českobratrské ul. 14 (od 14. do  
21. června). Po celý týden mezi 13 a 
18 hodinou včetně víkendů se můžete 

svěřit nůžkám umělců, kteří vám podle 
přání upraví účes. 

MÍSTO S HISTORIÍ

Na území Moravské Ostravy a Přívo-
zu vznikaly nejprve spolkové knihovny: 
prvním českým čtenářským a zábavním 
spolkem byl spolek Beseda (také Ob-
čanská beseda), založený v  roce 1862. 
Čtenářský a vzdělávací spolek v Přívoze 
vznikl 3.  března 1881. Dělnický vzdě-
lávací spolek v  Moravské Ostravě od 
roku 1887 disponoval knihovnou s  čí-
tárnou ve spolkové místnosti v hostinci 
U Lípy ve Střelniční ulici. Veřejná lido-
vá knihovna a  čítárna pro Moravskou 
Ostravu a okolí 1896/1898 byla první 
knihovnou, která nesloužila jen členům 
spolku, nýbrž byla určena široké české 
veřejnosti. Členové Čtenářského spol-
ku, jehož ustavující schůze se uskuteč-
nila v lednu 1901 v restauraci U Dlou-
hých, se scházeli právě zde ve spolkové 
místnosti. Jednatelem spolku byl maji-
tel a hospodský Karel Dlouhý. 

Přívoz
Nedaleko restaurace U Dlouhých, 

v rodinné škole Libuše (dnes neexistu-
jící budova na křižovatce ulic Sokolská  
a Newtonova), bylo 4. května 1922 zahá-
jeno půjčování knih ve veřejné knihov-
ně, vzniklé podle nového zákona. Po 
vzniku Velké Ostravy byla knihovna 
přemístěna do budovy přívozské radni-
ce (dnes sídlo Archivu města Ostravy). 
Knihovna se stala součástí Knihovny 
města Ostravy s  ústředím v  Moravské 
Ostravě. V roce 1936 byla zřízena filiál-
ní pobočka v dělnické kolonii Odra. Od 
60. let knihovna stále působila v oblasti 
okolo náměstí, mnohokrát se stěhovala 
(Dimitrovova, Libušina ulice), v  po-
sledním období ji najdete přímo na ná-
městí Svatopluka Čecha s výhledem na 
předešlé působiště v  radnici. Pobočky 
byly stále na „Oderce“ a v Dobrovského 

ulici, odkud se v roce 1986 přestěhovala 
do ulice Božkovy, po roce 1990 byly po-
bočky zrušeny.

Moravská Ostrava
Rok 1921 byl rokem vzniku obecní 

veřejné knihovny v Moravské Ostravě. 
Nově vzniklé veřejné knihovně byly 
dány k dispozici upravené místnos-
ti bývalé německé školy v Hasnerově 
ulici, dnešní Purkyňově (budova byla 
poškozena při bombardování Ostravy  
v roce 1944 a  zbourána). První patro 
bylo určeno pro českou, přízemí pro 
německou knihovnu. Vedením knihov-
ny byl pověřen Bohuslav Šída, bývalý 
tajemník obce Moravská Ostrava. 

Fond nově vzniklé knihovny byl 
převážně tvořen dary Veřejné lidové 
knihovny a čítárny pro Moravskou 
Ostravu a okolí a Občanské besedy, 
byl doplňován nejen dary občanů, ale 
především z dotací obce. Zastupitelé 
Moravské Ostravy poskytovali svým 
knihovnám finanční zajištění na horní 
hranici stanovené zákonem o veřejných 
knihovnách obecních, čímž se lišili od 
šetrných představitelů jiných velkých 
měst. Později byla tato částka ještě ně-
kolikanásobně navýšena. 

Jarmila Burešová,
Knihovna města Ostravy

Foto: archiv KMO

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

Společenský sál
1. 6. v 16 hod. vernisáž výstavy výtvarných prací dětí Ro-
dinného a komunitního centra Chaloupka 
5. 6. v 17 hod. předpremiérová beseda NDM Ostrava s tý-
mem opery G. Rossiniho LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!! 
7. 6. v 16.30 hod. další díl pořadu Operní sirény na téma 
Současná „nová“ opera
8. 6. v 16.30 hod. Čtení ze šuplíku, autorské čtení 
15. 6. v 16.30 hod. přednáška hispanisty Jana Mlčocha na 
téma Hispania – Terra Praeclara
30. 6. v  17 hod. koncert studentů operní pěvkyně Niny 
Krjučkové
Galerie v pasáži knihovny
1.–30. 6. výstava Archivu města Ostravy s  názvem Černé 
umění za časů černé Ostravy aneb Tiskařství v průmys-
lovém velkoměstě v rámci projektu 750 let Ostravy
10. 6. od 17 do 22 hod. OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC
- Ostravou zpět o 750 let, pásmo soutěží, her a zábavy, 
nefalšované středověké tržiště, oddělení pro děti a mládež
- Na vlnách ostravského umění, společenský sál, vystou-
pí Dodivadlo Dobroslavice, Bohdan Volejníček alias Bo-
boKing, folkový písničkář a kytarista Zdeněk Hamřík a další 
ostravští písničkáři
- Středověkým písařem snadno a rychle, středověká pí-
sařská dílna, půjčovna pro dospělé

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 19. do 30. 6. Paneláci, výstava dokumentující historii os-
travských panelových sídlišť
od 2. 3. do 5. 10. během půjčování Ostrava v našem srdci, 
několikaměsíční kvíz k 750. výročí první písemné zmínky  
o Ostravě, výherce v říjnu získá zdarma registraci do knihovny
Oddělení pro děti a mládež: 
Projekt s knihovnou vím a umím:
19. a 20. 6. během půjčování Přívěsky a šperky, tvůrčí díl-
na, vyrábíme barevné přívěsky na klíče, ozdoby na krk, ná-
ušnice z malovaného skla nebo smršťovací fólie
29. 6. od 14 do 15.30 hod. Těšíme se na prázdniny, drama-
tická dílna. Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním 
fondem Albert v  rámci grantového programu BERTÍK PO-
MÁHÁ 2017.
22. 6. od 13 do 15.30 hod. Projekt závod dobra a zla 
v  zemi příběhů: Pán času, workshop, seznamujeme se 
s dětskými knihami na téma o putování v čase, vyrábíme 
cestovatelské deníčky, projekt je realizován s finanční pod-
porou ÚMOb MOaP
1. až 16. 6. bude knihovna uzavřena z  důvodu rekon-
strukce podlah!

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

1. 6. – 30. 7. výstava fotografií Jaroslavy Vaněčkové Stromy, 
studovna
do 30. 6. Marie Terezie a její početná rodina, knižní výsta-
va ve vestibulu knihovny
7. 6. v 16.30 hod. Martin Straka – Racing‘n‘Roll, beseda 
s fotografem, žurnalistou a komentátorem motoristických 
událostí
10. 6. od 17 do 24 hod. Ostravská muzejní noc – Ostrav-
ská pevnost BookYard, zábavná soutěžní hra v knihovně 
pro celou rodinu, v 18, 20 a 22 hod. komentované pro-
hlídky podzemí knihovny
27. 6. od 16 do 20 Deskohraní, odpoledne s deskovými 
hrami v oddělení speciálních fondů
Veškeré akce v  knihovně jsou určeny široké veřejnosti  
a jsou zdarma. 

1. 6. v 19 hod. Muzikálový večer, Multifunkční aula Gong
10. 6. od 17 do 24 hod. Muzejní noc, prostory JFO v DKMO
15. 6. v 18 hod. Janáčkova filharmonie dětem, DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek  
a slevách získáte na tel.: 597 489 466 nebo na e-mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

JANÁČKOVA FILHARMONIE
28. října 124, 702 00 Ostrava 

2.–4. 6. Ponašymu, festival
6. 6.  v 19 hod.  Folklorní tančírna s živou muzikou
9. 6. v 16 hod. Zahajujeme léto před Cooltourem!, Jindra 
Holubec Y Amigos + Mamma Afr!ika (IT), letní festival
10. 6. v 17 hod. Muzejní noc: Garden Chill: Karl&John + 
Beerpong
14. 6. v 19 hod. Táborák, opíkačka
15. 6. v 19 hod. MOVE Studio, vystoupení
17. 6. v 19 hod. LOCALS: Pla Ces, February, Lowmoe 
20. 6. ve 20 hod. Salsa tančírna, taneční večer
21. 6. v 19 hod. Táborák, opíkačka
22. 6. v 19 hod. Carpet Diem, taneční představení
ve 20 hod. VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche
23. 6. v 19 hod. ImPéčko, impro show
24. 6. ve 21 hod. Diktátor (2012), letní kino
25. 6. Dětská tančírna, taneční zábava
28. 6. v 19 hod. Táborák, opíkačka

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

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

6. 6. v 18 hod. Fotografické publikace Karvinska, před-
náška Ondřeje Durczaka
8. 6. v 18 hod. Zdenka Braunerová a ženy v české histo-
rii, diskuse s historičkou Milenou Lenderovou
10. 6. v 19 hod. Komentovaná procházka sadem Milady 
Horákové, sraz před DKMO 
10. 6. od 18  do 22 hod. Přijďte si vyrobit placku ostrav-
ských dominant aneb Muzejní noc ve Fiducii
13. 6. v 18 hod. O mystifikaci, divných povídkách, archi-
tektuře i Argu, moderovaná diskuse
14. 6. ve 14 hod. Vyrob si svůj hmyzí domek, workshop 
v  Komenského sadech
15. 6. v 18 hod. Po zakázaných (cyklo)stezkách, komen-
tovaná procházka ke břehu Lučiny pro cyklisty i pěší, sraz 
v Komenského sadech za radnicí
do 14. 6. Marcel Stecker: Země lidí, výstava
16. 6. v 18 hod. Propagujme uhlí a ocel! Fotografické pub-
likace Ostravska, vernisáž výstavy Ondřeje Durczaka 
21. 6. v 18 hod. Čtenářský klub
25. 6. v 10 hod. Prázdninový dětský ateliér
29. 6. v  18 hod. Oživme náměstí!, benefiční koncert pro 
náměstí E. Beneše a křest bulletinu Krásná Ostrava  
do 25. 7. Alexandrovci, výstava

Návštěva císaře v  Ostravě aneb Ten-
tokrát přijde i Sissi!!!, tak se jmenuje 
rozsáhlý projekt Národního divadla 
moravskoslezského, jenž centrum města 
opanuje 3. června. Divadlo připomene 
návštěvu rakousko-uherského císaře 
Františka Josefa I., který do Ostravy za-
vítal 28. června 1906. Střed města se tak 
na jedno odpoledne přenese do období 
na přelomu 19. a 20. století, do dob vlády 
císaře Františka Josefa I. a jeho manželky, 
císařovny Alžběty Rakouské, známé jako 
Sissi. Do akce, která začíná v  15 hodin 
příjezdem císaře a jeho doprovodu na 
Hlavní nádraží Ostrava, je zapojena řada 
partnerů – Český rozhlas Ostrava, Do-
pravní podnik Ostrava, Klub vojenské 
historie Ostrava, Klub českých velocipe-
distů v Hrabové, Městská policie Ostra-
va, klub Atlantik a bistro Boule za ušima. 
V centru Ostravy se toho dne budou dít 

opravdu zajímavé věci! V  15.15 hodin 
vyjede z nádraží historická tramvaj, kte-
rá bude i s císařem směřovat na tramva-
jovou zastávku Elektra. Zatímco tramvaj 
bude pokračovat na zastávku Výstaviš- 
tě, kde bude připraven  doprovodný 
program Ateliéru pro děti a mládež při 
NDM, císař bude v 15.40 hodin oficiálně 
přivítán u katedrály Božského Spasitele. 
O patnáct minut později už bude k za-
stižení ve „vídeňské“ kavárně klubu At-
lantik při kávičce, Sacher dortu a soutěži 
o nejlepší vídeňský štrúdl. Procházka 
císaře městem bude pokračovat a chybět 
nebudou ani střelecké salvy, jízda veloci-
pedistů a další kratochvíle. Akce uspo-
řádaná u příležitosti výročí 750 let od 
první písemné zmínky o Ostravě je zá-
roveň úzce spojena s českou premiérou 
hry současného slovenského dramatika 
Viliama Klimáčky Sissi (útěky Alžběty 

Rakouské), která se uskuteční 8. června 
v  Divadle Jiřího Myrona. „Myslím, že 
tato akce bude zajímavá nejen pro pří-
znivce historie a divadla, ale i cyklistiky 
a vojenství a zaujme děti i dospělé. Je 
opravdu na co se těšit! Na druhé straně 
je třeba, aby zejména majitelé psů počí-
tali s  tím, že se slavnostními salvami je 
spojen hluk, který může vyděsit jejich 
domácí mazlíčky,“ vyzývá k obezřetnos-
ti starostka Petra Bernfeldová.

Foto: Archiv NDM

Knihovna města Ostravy se přidává 
k organizátorům oslav 750 let od první 
písemné zmínky o Ostravě v  podobě 
projektu, probíhajícího od dubna do 
listopadu 2017. Co si pod Černýma 
očima Ostravy představit? Dvanáct 
pracovišť nabízí již nyní sérii předná-
šek, besed, komentovaných vycházek 
v terénu, výstav, tvůrčích dílen a sou-
těží. Programy probíhají ve spolupráci 
s významnými osobnostmi ostravské 

kultury, historiky, pedagogy, kronikáři 
i spisovateli a jsou určeny dětem i do-
spělým. Akce s  logem 750!!! najdete 
v hudebním oddělení ústřední knihov-
ny, v  pobočce Daliborova, Muglinov, 
Radvanice, Michálkovice, Kunčičky, 
Závodní, L. Podéště, Podroužkova, Svi-
nov, Vietnamská a Opavská odd. pro 
děti a mládež i oddělení pro dospělé. 
Sledujte webové stránky Knihovny 
města Ostravy www.kmo.cz.

Oddělení pro děti a mládež v 70. letech minulého století. 



4CENTRUM ŽIJE!

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský informační servis, s. r. o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo 
Petra Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní scéna aréna – www.divadloarena.cz, Galerie Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz, Antikvariát a galerie Fiducia – www.
antikfiducia.com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, 
Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova filharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek 
Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města Ostravy – www.dkmoas.cz, Centrum 
kultury a vzdělávání – www.ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna – www.magna.zde.cz.

Dětský den 1. června 2017
od 10–19 hod. Masarykovo náměstí
Společně se přeneseme do doby vzniku slezskoostravského hradu, s řemeslníky spojíme části obcí 
do městských částí, po skončení 30leté války porazíme epidemii moru a objevíme uhlí…
Projdeme se středověkým tábornickým ležením a jarmarkem. V kostele  svatého Václava se seznámíme 
s testamentem olomouckého biskupa Bruna z Schauenburku z roku 1267. 

3 Návštěva císaře v Ostravě aneb tentokrát přijede i Sissi!!! DIVADLO

Chcete zažít Ostravu na přelomu 19. a 20. století za vlády císaře Františka Josefa I. a jeho krásné manželky 
císařovny Alžběty Rakouské známé všem jako Sissi? Tak neváhejte a připojte se k nám! Na jedno odpoledne 
„převlečeme“ část centra města do historického hábitu a společně si připomene významnou návštěvu císaře 
v Ostravě (i když tak trochu po svém). Klub Atlantik se promění 
na originální Wiener Café.  

15:00
so

3 Upeč štrúdl pro císaře a vyhraj vstupenky do divadla!!! GASTROSOUTĚŽ 

Klub Atlantik a Národní divadlo moravskoslezské vyhlašuje soutěž o nejlepší štrúdl! Máte jedinečný recept 
na štrúdl? Pochlubte se. Neváhejte a přineste svůj výtvor nejpozději do 15.00 hodin do klubu Atlantik. 
V rámci o� ciální návštěvy císaře Františka Josefa bude vyhodnocen nejchutnější z nich! Stačí upéct jednu 
„nohu“ a zúčastnit se. Nejlepší štrúdl bude oceněn vstupenkami na představení NDM, 
Sissi / Útěky Alžběty Rakouské /.  

15:00
so

4 Černá louka a nábřeží Ostravice pod kloboukem  VYCHÁZKA 

Výtvarnice Lenka Kocierzová nás tentokrát provede vzpomínkami na legendární ostravské výstaviště Černá 
louka. Ohrady pro dobytek, haldy, pivovar, zábavní park Tivoli i hvězdy socialistického veletržnictví jako 
hlavní motiv komentované prohlídky.  Sraz v 15.00 na Smetanově náměstí před divadlem. / 50 Kč

15:00
ne

7 Dětská, žákovská a pedagogická osobnost školního roku 2016/2017
Předávání cen. Pořádá Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 13:00

st

7 Stolik Polski  BESEDA 

Platforma interkulturalna 18:00
st

10 Zahradní večírek a sousedská grilovačka OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 

Odpolední zevl na zahrádce klubu Atlantik s živým hudebním doprovodem od 
16:00

10 Jak vidíš Ostravu ty? OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 

Výtvarný worshop pro děti i dospělé. Přijď i ty namalovat co tě na našem městě baví a co tě štve. Zahrádka 
klubu Atlantik

17:00
so

10 Gerhard Richter: In der Werkstatt OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 

Promítání dokumentů o životě a díle Gerharda Richtera Painting a In der Werkstatt, které uvádíme 
v rámci Česko-německého kulturního jara 2017 ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze jako 
pozvánku a úvod k výletu na jeho první pražskou výstavu v Národní galerii. Sál klubu Atlantik

17:00
so

10 Michaela Cichrová: Soulad OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 

Vernisáž v kavárně klubu Atlantik. Michaela Cichrová je mladá, výstřední a kontroverzní fotografka, 
vždy hledající způsob, jak šířit své poselství lidem prostřednictvím fotogra� í.

18:00
so

10 Vytištěná Ostrava!!! OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 

Maraton ve čtení z oblíbených knih o Ostravě. Kavárna klubu Atlantik19:00
so

10 Více básní nežli krav! Chatanbátar Magsardžav OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 

Bezejmenná skupina na mongolském tažení. Sál klubu Atlantik20:00
so

10 Klubový kvíz pro všechny kolemjdoucí OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 

Originéélní klubový kvíz, ve kterém si můžete zahrát o pivo či klobásu. Vytvoř si svůj tým a přijď nás ohromit 
svými znalostmi o světě. V kavárně.

20:30

10 Gerhard Richter: Painting  OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 

Dokumentání � lm promítáme v sále. 22:00
so

15 Trnava, Pezinok, Modra – Malé Karpaty vínem obdařené ZÁJEZD

Celodenní zájezd do kouzelné krajiny Malých Karpat. Štefánikova mohyla na Bradle, místo posledního 
odpočinku Ludovíta Štúra. Pompézní chrámy Trnavy, modranské džbánky a k tomu lahodné víno v Pezinku 
na rynku. Výlet je určen pro seniory, pořádáme v rámci projektu Krajem a kulturou-senior na cestách 
s podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 400 Kč

čt
5:00

20 Klubový kvíz vol 13 KVÍZ

Jedna a jedna, kolik oken tolik � oken, A kdo to ví odpoví, nedělej že tomu rozumíš… Nejsou to sice žádní 
delfíni, ale šance na výhru tady jsou… originéélní klubový kvíz opět v klasickém pojetí. Kdo nehraje 
nevyhraje a vůbec.  Moderuje a otázky vymýšlí Vladimír Šmehlík, takže to zase bude samá Ostrava, nudná 
hudba, znělky z večerníčků, politické narážky a tak. / 13 Kč

19:00
út

24 Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 
Třetí ročník říčních slavností se sjezdem netradičních plavidel. 
Opět na nábřeží řeky Ostravice u Sýkorova mostu. 

od 
14:00

so

24 Světelná a laserová show na mostě Miloše Sýkory 
Slavnostní světelná a laserová show u příležitosti oslav 750 výročí Ostravy! 22:00

so

27 Ilona Švihlíková: Nejistota nejen ekonomická             
Autorka se bude v kontextu současného napjaté světového vývoje, k jehož hlavním znakům patří vysoká 
míra nejistoty budoucnosti dané značnou frekvencí krizí, věnovat nejistotě týkající se České republiky. ČR se 
za posledních dvacet pět let ocitla v pozici závislé ekonomiky, která má vliv i na domácí politickou scénu. 
Nejistota ohledně budoucího vývoje a neujasněnost i možností dalšího vývoje brání zlepšení podmínek 
v ČR i vytváření strategie k tomu, jak přestat být závislou ekonomikou – kolonií. Jak se s nejistotami poprat 
bude zároveň jedním z hlavních témat přednášky. Tato akce je pořádána v rámci mezinárodního festivalu 
OstravaPhoto 2017. Letošní festivalové téma: „Jinýma očima – mezi jistotou a nejistotou“.

17:00

29 Magor, Lev a notes, Klíč od království, Bubáci a nakonec Cizinky
Závěrečná představení skupin ZDividla pod vedením Alexandra Rycheckého. / 50 Kč DIVADLO17:00

čt

1.7. Připravujeme – HumorOVA: Improvizační Sketch Night  DIVADLO

Smršť improvizačního divadla a skečů / 90 Kč předprodej / 100 Kč na místě19:00
so

1 První Ostravský kabaret Hogo und Fogo
Robert Galia (Hogo) Vás zve na další pokračování známého ostravského kabaretu.20:00

čt

2 Mamalör
Kapela zhudebňuje verše českých básníků a do repertoáru zařazuje taky tradiční, známé písně v hebrejšti-
ně nebo jidiš, které ozvláštňují autorské texty jejích členů a osobitý projev herečky Terezy Cisovské. Zazní 
skladby ze svého nového cédéčka s názvem Pumpernakle, které vyšlo koncem května.

20:00
pá

5 Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka19:00

po

6 Futurum
Znovuzrozené Futurum dodnes vystupuje v sestavě: Roman Dragoun – Miloš Morávek – Emil Kopřiva – Jan 
Seidl – Jakub Michálek.

20:00
út

9 Barbora Mochowa – Waiting for the White Raven Tour
Letos získala Barbora ocenění v Hudebních cenách Žebřík v kategorii Objev roku (2. místo) a zaznamenává 
velké ohlasy s debutem „Waiting for the White Raven“.

20:00
pá

10 Račte vstoupit! OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 

19:00–20:00  Zábavná show pro děti i rodiče s klaunem Hopsalínem. Písničky, tanec, soutěže a kvízy 
s tématem léta.

Horečka muzejní noci! 
21:00–23:00  Interpretace slavných domácích i zahraničních hitů v netradičním pojetí a to podání 
Sylvie Bee. Vstup je zdarma, rezervace předem je nutná

so

12 Ve víru rytmů 15
Koncertní vystoupení bubeníků a hostů, (nejen) ze třídy Jakuba Kupčíka. Speciální host Los Bomberos 
(Cuba–Ostrava).

18:00
po

15 M Band Dr. Sochora
Bigband, swing, jazz-beat.19:00

čt

16 Bandaband
Koncert ostravské kapely.20:00

pá

20 Lord Bioshop Rocks (USA)
Záhadný a nenapodobitelný dvoumetrový kytarista z newyorského Bronxu. Za uplynulých 15 let natočil 
11 CD a ve 44 zemích odehrál více než 3 000 koncertů. V roce 2010 byl hvězdou festivalu Colours of Ostrava, 
jako host hrál na jednom pódiu s Living Colour, Nazareth, nebo s Edgarem a Johnny Winterem. V jeho 
rock ń́ rollu je syrový rock, taneční funky, emotivní blues, drzý punk a kouzla voodoo. Lord Bioshop – 
Vocals, Guitar, Gabriel «Velä» Velazquez – Bass, Duda «The Bricklayer» – Drums.

19:00
út

21 Janet Robin (USA)
Sólo koncert fenomenální americké kytaristky a zpěvačky.19:00

st

23 AVE!Band
Kapela vznikla v roce 2000 a hraje v nástrojovém obsazení elektrických houslí, kláves, elektrické a akustické 
kytary, za rytmického doprovodu akustických bicích, baskytary a perkusí…

20:00
pá

26 Jet Set Big Band SWING

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

19:00
po

27 Jerry Erben Jazz & Swing
Koncert v rytmu jazzových a swingových a � 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
út

29 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s kapelou.20:00
čt

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

1 17:00 Klient / Forushande, IR 2016, 125 min.
19:30 Zabijáci z maloměsta / Small Town Killers, DK 2017, 90 min.čt

2 17:00 Přes kosti mrtvých / Pokot, PL, CZ, DE, SE, SK 2017, 128 min.
19:30 Naprostí cizinci / Perfect Strangers, IT 2016, 93 min.pá

3 15:00 Příšerky pod hladinou / Deep, ES 2017, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Král Artuš: Legenda o meči / King Arthur: Legend of the Sword, GB, AU,US 2017, 126 min.

19:30 Zabijáci z maloměsta / Small Town Killers, DK 2017, 90 min.

so

4 15:00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice / US 2017, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 I dva jsou rodina / Demain tout commence, FR 2016, 118 min.
19:30 Na mléčné dráze / On the Milky Way, RS, MX, US 2016, 125 min.

ne

5 17:00 Putování tučňáků: Volání oceánu / FR 2017, 82 min.
19:30 Úkryt v ZOO / The Zookeeper‘s Wife, US 2017, 127 min.po

6 17:00 Z Paříže do Paříže / Un sac de billes, FR,CA, CZ 2017, 110 min.
19:30 Tanečník / Dancer, GB, US,RU,UA 2017, 85 min.út

7 14:30 Úkryt v ZOO / The Zookeeper‘s Wife, US 2017, 127 min. KINO SENIOR

17:00 Polina / Polina, danser sa vie, FR 2016, 112 min.
19:30 Masaryk / Masaryk, CZ, SK 2016, 106 min.

st

8 17:00 Skokan / Springer, CZ 2017, 94 min.
19:30 Lady Macbeth / Lady Mackbeth, GB 2016, 89 min.čt

9 17:00 The Circle / The Circle, US, AE 2017, 90 min.
19:30 Skokan / Springer, CZ 2017, 94 min.pá

10 15:00 Čtyřlístek ve službách krále / CZ 2013, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI / OMN

17:00 Kafe a cigára / Co� ee and Cigarettes , US 2003, 96 min. OMN

19:30 Velkolepé muzeum / The Great Museum, AU 2014, 94 min. OMN

so

11 15:00 Špunti na vodě / Špunti na vodě, CZ 2017, 83 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Vetřelec: Covenant / Alien: Covenant, US 2017, 122 min.
19:30 Král Artuš: Legenda o meči / King Arthur: Legend of the Sword, GB, AU,US 2017, 126 min.

ne

12 17:00 The Circle / The Circle, US, AE 2017, 90 min.
19:30 Zahradnictví: Rodinný přítel / Zahradnictví: Rodinný přítel, CZ 2017, 120 min.po

13 17:00 Špína / Filthy, CZ, SK 2017, 87 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Z Paříže do Paříže / Un sac de billes, FR,CA,CZ 2017, 110 min. FILMOVÝ KLUB
út

14 14:30 Přes kosti mrtvých / Pokot, PL, CZ, DE, SE, SK 2017, 128 min. KINO SENIOR

17:00 Děvče ze sirkárny / The Match Factory Girl , FI,SE 1990, 68 min. FINSKÉ LÉTO 

19:30 Bohemský život / La Vie de bohème, FR, DE, SE, FI 1992, 100 min. FINSKÉ LÉTO 

st

15 17:00 Stíny v ráji / Shadows in paradise, FI 1986, 76 min. FINSKÉ LÉTO 

19:30 Leningradští kovbojové dobývají Ameriku / FI, SE 1989, 78 min. FINSKÉ LÉTO čt

16 17:00 Masaryk / Masaryk, CZ, SK 2016, 106 min.
19:30 Skokan / Springer, CZ 2017, 94 min.pá

17 15:00 Auta 3 / Cars 3, US 2017, 100 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Špunti na vodě / Špunti na vodě, CZ 2017, 83 min.
19:30 Naprostí cizinci / Perfect Strangers, IT 2016, 93 min.

so

18 15:00 Mimi šéf / The Boss Baby, US 2017, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zahradnictví: Rodinný přítel / Zahradnictví: Rodinný přítel, CZ 2017, 120 min.
19:30 Vetřelec: Covenant / Alien: Covenant, US 2017, 122 min.

ne

19 17:00 Putování tučňáků: Volání oceánu / FR 2017, 82 min.
19:30 Na mléčné dráze / On the Milky Way, RS, MX, US 2016, 125 min.po

20 17:00 Tři dny v září / Three Days in September , MK, XK 2015, 90 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Trpká úroda / Bitter Harvest, CA 2017, 103 min. FILMOVÝ KLUB
út

21 15:00 Polina / Polina, danser sa vie, FR 2016, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Sibiřský deník / The Chronicles of Melanie, LV,FI,CZ 2016, 120 min.
19:30 Zabijáci z maloměsta / Small Town Killers, DK 2017, 90 min.

st

22 14:30 Naprostí cizinci / Perfect Strangers, IT 2016, 93 min. KINO PŘÍDAVEK

17:00 Ministerstvo lásky / Ministarstvo ljubavi, HR, CZ 2016, 103 min.
19:30 Hra na ohradu a Jak se dělá počasí  MINIKINO&GALERIE PLATO

čt

23 17:00 Naprostí cizinci / Perfect Strangers, IT 2016, 93 min.
19:30 The Doors – When You‘re Strange / US 2009, 86 min. KINO MUZIKApá

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

17:00 Špunti na vodě / Špunti na vodě, CZ 2017, 83 min.
19:30 Vetřelec: Covenant / Alien: Covenant, US 2017, 122 min.

so

25 15:00 Putování tučňáků: Volání oceánu / FR 2017, 82 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zabijáci z maloměsta / Small Town Killers, DK 2017, 90 min.
19:30 Skokan / Springer, CZ 2017, 94 min.

ne

26 17:00 Island okem Kolib(ř)íka (s debatou) / CZ 2017, 100 min.
19:30 Trpká úroda / Bitter Harvest, CA 2017, 103 min.po

27 17:00 Cooltúra / Cooltúra, SK 2016, 68 min. FILMOVÝ KLUB+LFŠ

19:30 Špína / Filthy, CZ, SK 2017, 87 min. FILMOVÝ KLUBút

28 14:30 Zahradnictví: Rodinný přítel / CZ 2017, 120 min. KINO SENIOR

17:00 Naprostí cizinci / Perfect Strangers, IT 2016, 93 min.
19:30 Tři dny v září / Three Days in September , MK, XK 2015, 90 min.

st

29 17:00 Lady Macbeth / Lady Macbeth, GB 2016, 89 min.
19:30 Polina / Polina, danser sa vie, FR 2016, 112 min.čt

30 17:00 Špína / Filthy, CZ, SK 2017, 87 min.
19:30 Zahradnictví: Rodinný přítel / Zahradnictví: Rodinný přítel, CZ 2017, 120 min.pá

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

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

VLADIMÍR MERTA 25. 5.–14. 7. 2017
Pozoruhodný autor pocházející z regionu náleží k významné generaci 80. let. Jeho dílo je 
mnohovrstevnaté – počínaje land-artem a akčním uměním – přes malbu, kresbu, gra� ku, 
fotogra� i, videa a instalace. Výtvarně reaguje zejména na přírodní živly – v posledních letech 
např. malba větrem nebo vodou, bezdotyková malba, digitální krajinomalba a další. Výstava má 
ambici připomenout autora v roce jeho životního jubilea. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

ZŘIZOVATEL:

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

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