
C ooltour Ostrava se po osmi letech mění 
a přináší nové projekty…

Přednášky 

v Klubu Atlantik 
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NEPROPÁSNĚTE

Ve dnech 28. října až 11. listopadu 
se v Ostravě uskuteční Polské dny, které 
budou provázeny celou řadou událostí 
reprezentujícími Polsko, jeho kultu-
ru, tradice či historii v regionu, jenž je 
s Polskem úzce propojený již celá sta-
letí. Polský institut v Praze a Centrum 
Pant pro vás ve spolupráci s řadou part-
nerů připravily zajímavý a různorodý 
program. Můžete se těšit na diskuse, 
výstavy, fi lmy, hudbu i tradiční jídlo 
a pití. 

A do Polských dnů se tradičně za-
pojí také Minikino Centra kultury 
a vzdělávání Moravské Ostravy, které 
uvede skvělý polský dokumentární fi lm 
Vesnice plavajících krav, ve kterém 
se trojice třicátníků z Berlína rozhod-
la vyměnit svoji ranní jógu za pasení 
krav a štípání dřeva v malé vesničce na 
východě Polska. Od místního farmáře 
si muži pronajali dřevěnou chatičku 
a začali se zde zabydlovat. Postupem 
času zjišťují, že souznění s přírodou 
znamená pro starousedlíky něco jiného 
než snaha omezit používání plastů či 
přestat jíst maso. Vzájemná interakce 
je ztížena nejen názorovou, ale i jazy-
kovou bariérou, a snahy o komunikaci 
tak mnohdy ústí v klopotné a úsměvné 
debaty o alternativním životním sty-
lu, duchovnu, vegetariánství a vztahu 
k přírodě. Bližší informace na: http://
www.minikino.cz/.

www.polske-dny.cz

Skvělý polský 
fi lm v Minikině

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. „Při té 
říjnové se vydáme na Slezskoostravský 
hřbitov. Před třemi lety jsme začínali 
vycházku na hřbitov před kostelem sv. 
Josefa, letos půjdeme od hlavní brá-
ny cestou k Řeckým andělům Jozefa 
Jankoviče. Rozptylová loučka, hrob 
starosty Prokeše, hroby ostravských 
hudebníků a osobností budou na naší 
cestě. Starou částí hřbitova sejdeme 
k  sousoší připomínající Petra Cingra, 
vzpomeneme na Věru Tošenovskou, 
stavitele Špačkovy a další osobnosti 
naší kultury. Zajímavostí je zde mno-
ho, trasu lemuje břečťan, túje a květiny 
na hrobech, které také mají svůj smysl 
v těchto posvátných místech,“ přibli-
žuje procházku průvodkyně Lenka 
Kocierzová. Sraz v  sobotu 19. října 
v 15 hodin před branou hřbitova. Cena 
50 Kč. Více na www.ckv-ostrava.cz 
nebo tel. č.: 599 527 110.

Nový ruský fi lm 
v Ostravě

Až do 20. října se bude v Česku ko-
nat II. ročník festivalu moderní rus-

ké kinematografi e Nový ruský fi lm, 
v rámci něhož budou mít diváci 
možnost zhlédnout nejlepší snímky 
z ruské fi lmové tvorby. V Minikině 
bude festival zahájen 16. října a po-
trvá do 20. října. Iniciátorem a orga-
nizátorem tohoto festivalu je velvysla-
nectví Ruské federace v České repub-
lice. Ruské fi lmy loni zhlédli diváci 
v Praze, Olomouci, Zlíně a Jihlavě. 
Teď je, díky dramaturgii Minikina 
Centra kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava uvidí i diváci v Ostravě! 
Bližší informace na: http://www.mi-
nikino.cz/.

BE2CAN 
v Minikině

Ostravské Minikino zve až do 
8. října diváky na výběrovou pře-
hlídku prvotřídních festivalových 
snímků ze tří nejprestižnějších 
světových festivalů, která využívá 
princip multiplatformové distribu-
ce prostřednictvím kina, TV, VOD 
a DVD, s  názvem Be2Can! Návštěv-
níci budou prostřednictvím těchto 
fi lmů moci nahlédnout do aktuál-
ního festivalového dění. Be2Can se 
neomezuje na pouhé „uvádění“, ale 
jejím cílem je i kritická selekce a dis-
kuse nejen o fi lmech samotných, ale 
i o festivalech, jejich dramaturgii, po-
litice a cenách. Bližší informace na: 
http://www.minikino.cz/

Audiokniha pro 
slabozraké

Stalo se již milou tradicí, že Mo-
ravskoslezská vědecká knihovna 
v Ostravě každý podzim vydává no-
vou audioknihu určenou nevidomým 
a slabozrakým čtenářům. V letošním 
roce volba padla na detektivní příběh 
Mrtvou neměl nikdo rád autorky Evy 
Tvrdé. CD opět vychází v edici Regio-
nální audioknihy, kterou shodou okol-
ností před 5 lety odstartovalo Dědictví 
od stejné autorky. 

Audioknihu načetl herec Josef Kaluža 
z Komorní scény Aréna a natočena byla 
v ostravském studiu Českého rozhlasu. 
Stejně jako ostatní CD z uvedené edice 
bude zdarma zaslána do všech zvuko-
vých knihoven v České republice, které 
slouží zrakově handicapovaným. Slav-
nostní křest audioknihy se bude konat 
za účasti autorky i interpreta ve středu 
30. října ve 14 hodin, a to ve studov-
ně Moravskoslezské vědecké knihovny 
v Ostravě. 

Hud ební výlety
Svatováclavský hudební festival rea-

lizuje nejen renomovaný zářijový festi-
val, ale také celoroční projekt Hudební 
výlety. Nyní zve milovníky hudby na 
říjnové koncerty v centru Ostravy. Při-
váží nejen nejlepší polský sbor k oslavě 
Dušiček, ale i prvotřídní jazz. 

První se uskuteční 26. října od 18 
hodin v  kostele sv. Václava a zazpívá 
zde pěvecký sbor města Katovic Came-
rata Silesia. A jen o den později, 27. říj-
na, se od 18 hodin rozezní jazzovými 
tóny ostravský klub Parník, kde zahraje 
a zazpívá polský umělec Wojciech Myr-
czek, který získal 1. cenu a cenu publika 
na 11. ročníku soutěže SHURE Mont-
reux Jazz Voice Competition 2013. 

Naše ostrovy

Až do konce listopadu si můžete 
prohlédnout unikátní výstavu s ná-
zvem Naše ostrovy známé a uznávané 
ostravské malířky Mileny Kantorové, 
jejíž snové olejomalby doplnily foto-
grafi e Karla Hubníka, a to v netradič-
ním podniku, baru 2TO2 v  Poděbra-
dově ulici v  centru Ostravy. Vernisáž 
výstavy, kterou zahájil zastupitel města 
Miroslav Svozil, se stala kulturním zá-
žitkem, neboť obrazy a fotografi e se 
snoubily s hudbou, a to dokonce jed-
noho ze skvělých písničkářů, Mika Foj-
tíka, fi nalisty Porty a vítěze Mohelnic-

kého dostavníku. Na výstavě si můžete 
prohlédnout i obraz umělkyně Mileny 
Kantorové Žiju v papírové loďce inspi-
rovaný hitem Mikeho Fojtíka, který 
tvoří přebal jeho CD. Obrazy a foto-
grafi e si můžete prohlédnout denně, 
mimo neděle.

Meat Design
Už popáté se na konci listopadu 

sjedou do  inspirativního prostředí 
Dolní oblasti Vítkovic špičkoví čeští 
i světoví designéři. Přehlídka užitné-
ho umění Meat Design se každoročně 
primárně zaměřuje na nábytek a vše, 
co s bydlením souvisí. Podmínka pro 
vystavovatele je kromě špičkové de-
signérské práce ještě jedna: návštěvní-
ci musejí mít možnost si vystavované 
exponáty koupit či objednat. Týmu 
kreativní ředitelky Karolíny Skórkové 
se ale opět podařilo přilákat i špičkové 
designérské osobnosti z  jiných oblas-
tí souvisejících se zpříjemňováním 
života: designéry, kteří pracují pro 
automobilky či jiný průmysl, nebo 
architekty, kteří mají podíl na kul-
tivaci veřejného prostoru. Letos má 
přehlídka opět více sekcí, pamatuje 
i na praktické rady pro bydlení či re-
konstrukce, zahrne kromě předná-
šek pro veřejnost také projekce fi lmů 
o designu nebo koncert. Program je 
koncipován tak, aby byl atraktivní 
pro každého člena rodiny, která se do 
DOV vypraví.

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...

KULTURNÍ
ŘÍJEN 2019

Zdravý nemocný 

v Divadle Petra Bezruče  

                       Strana 3

Kulturní centrum Cooltour Ost-
rava funguje na Černé louce kousek 
od Masarykova náměstí již osmým 
rokem. Kromě současného tance, 
koncertů, site-specifi c projektů, po-
hybových a rukodělných workshopů 
nebo pořádání party se věnuje komu-
nitním akcím a různým platformám 
pro zapojení Ostravanů do života ve 
veřejném prostoru. 

Uvolňujeme si ruce
„Vždycky jsme chtěli být organizací, 

která začíná v Ostravě s novými věcmi, 
realizuje nápady a prošlapuje cestu ini-
ciativám, které už v  zahraničí fungují. 
Za těch osm let vznikla spousta projek-
tů, mnohé z nich už dokážou žít vlast-
ním životem a my si tak můžeme uvol_
nit ruce pro realizaci nových plánů,“ 
říká ředitel Cooltouru Andrej Harmeč-
ko.

Po šesti úspěšných ročnících předal 
letos Cooltour organizaci oblíbené sou-
sedské slavnosti Zažít Ostravu jinak 
Komunitnímu centru Chaloupka. Dal-
ším projektem, který Cooltour rozjel 
spolu s Odborem strategického rozvoje 
statutárního města Ostravy, je REFILL. 
Po roce realizace pilotního fungování 
přechází tato služba pod nově vzniklý 
Městský ateliér prostorového plánová-
ní a architektury (MAPPA). „Myslím, 
že se nám podařilo udělat kus práce. 
Otevřeli jsme kancelář v   Českobratrské 
ulici, zmapovali více než 120 opuštěných 
prostor a uspořádali dvě desítky tema-
tických prezentací, workshopů, projekcí 
nebo diskusí. Tím nejhodnotnějším, co 
se povedlo vybudovat, je silná značka 
a rozrůstající komunita podporovatelů 
REFILL, i aktivních Ostravanů, kteří 

mají sami nápady na oživení chátrají-
cích budov a prostranství. Máme v data-
bázi 80 projektů. Zároveň jsme si ověřili, 
že tato město-tvorná služba potřebuje 
na rozjezd delší čas, a tak máme radost, 
že vzniká MAPPA, do které REFILL 
perfektně zapadá,“ vysvětluje Zuzana 
Vinklárková, projektová manažerka 
z Cooltouru.

Zapojují se mladí 
kreativní lidé

Od roku 2012 Cooltour zaštiťuje 
mimo jiné i tvorbu kreativního prů-
vodce po Ostravě USE-IT. Mapa, kte-
rou tvoří mladí Ostraváci, doporučuje 
kromě hlavních městských monumen-
tů obchůdky s  designovými výrobky, 
kavárny, nejlepší místa na drink, na 
zmrzlinu a různorodé místní kuriozity. 

Kromě toho je Cooltour nyní také 
součástí programu Evropské unie s ná-
zvem Creative Europe, v  rámci něhož 
realizuje projekt Shaking the Walls. 
Do konce roku 2020 bude organizovat 
divadelní, taneční, diskusní a další akce 
a bude Ostravu obohacovat nejenom 
mezinárodním uměním, ale také zamy-
šlením, co všechno spojuje nebo rozdě-
luje společnost. První z aktivit projektu 
byl divadelní festival OFFenzíva, který 
proběhl v srpnu na netradičních mís-
tech v Ostravě. 

Věříme, že Trhy, co se 
hledají, najdou své místo

Spolu s  hlavní organizátorkou Mi-
chaelou Halfarovou Cooltour před 
prázdninami také rozjel pořádání 
Trhů, co se hledají, kterými chce na-
pomoct vytvoření platformy pro místní 

farmáře z kraje a nabídnout tak lidem 
z města přístup k domácím produktům, 
zelenině, ovoci, sýrům a masu. Zřejmě 
poslední letošní trhy proběhly koncem 
září před Cooltourem na zahrádce, or-
ganizátoři ještě zvažují možnost pro-
sincových trhů. Tyto první nekomerční 
trhy v Ostravě, kde se potkáte s oprav-
dovými farmáři z Moravskoslezského 
kraje, nabízejí lokální čerstvé suroviny 
od pekařů, řezníků, cukrářů, farmářů, 
fl oristek, včelařů a dalších. Záštitu nad 
zářijovými trhy převzal místostarosta 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz David Witosz. „Farmářské trhy 
v centru města vítáme a podle reakcí ob-

čanů vnímáme, že by bylo fajn, kdyby 
zde trhy našly své místo a farmáři přivá-
želi své produkty takzvaně z polí přímo 
k nám pravidelně. I proto se náš obvod 
rozhodl rozjezd trhů v  letošním roce 
podpořit bezplatným pronájmem stán-
ků. Věříme totiž, že Trhy, co se hledají, 
se určitě najdou. Důležitá je však i pod-
pora ze strany občanů. Pokud budou mít 
o zboží zájem, farmáři sem budou jezdit 
rádi,“ doplňuje David Witosz s tím, že 
kvalitní farmářský trh v centru Ostravy 
opravdu chybí.  

Další informace o projektech a no-
vých aktivitách Cooltouru je možné 
sledovat na www.cooltourova.cz.

Před letošními prázdninami Cooltour rozjel také pořádání Trhů, co se hledají, na 
nichž mohou návštěvníci zakoupit nejrůznější produkty přímo od farmářů. 



Po úspěchu Čokoládového festivalu 
2018, který přilákal více než 13 tisíc 
návštěvníků, mají milovníci čokolá-
dy v Ostravě nový termín. Od pátku 

1. do neděle 3. listopadu se na výsta-
višti Černá Louka uskuteční Čokolá-
dový festival s kulinářskou přehlídkou 
a prodejními stánky s čokoládovými 
delikatesami. 

Návštěvníci letošního Čokoládového 
festivalu se mohou těšit také na velkou 
atrakci – jedinečnou výstavu dvaceti 
čokoládových soch zvířat v malé džun-
gli, nechybějí zvukové efekty ani infor-
mační panely o jednotlivých zvířatech. 
Působivá výstava je první svého druhu 
nejen u nás, ale v celé střední Evropě. 
Jde vlastně o Čokoládovou zoo. Vůbec 
první vytvořenou sochou byla socha 
gorily, která váží bezmála půl druhého 
metráku. Větší sochy jsou vylévány za 
pomoci sádrové hmoty, ty menší jsou 
sochány přímo z bloku čokolády. Ale 
pozor. Na sochy si nechte zajít chuť, 
nejsou jedlé. Při jejich výrobě byla po-
užita čokoláda připravená z odpadu čo-
koládoven. Všechny barvy soch vznikly 
namícháním bílé, mléčné a hořké čoko-
lády.

FESTIVAL

Komorní scéna Aréna symbolicky 
zahájila novou sezonu v polovině září. 
Nové posily souboru, herci Viktória Pej-
ková, Adam Langer a Milan Cimerák, 
se při slavnostním otevíráním sezony 
představily divákům jako rapperské trio 
i jako pozorní průvodci zákulisím diva-
dla. Ve foyer divadla má teď své místo 
také nová série portrétů herců a hereček 
souboru. Tu vytvořil fotograf Roman 
Polášek.

I v říjnu bude mnoho příležitostí zajít 
si do divadla na představení mimo před-
platné. Máte v našem repertoáru oblí-
benou inscenaci? Přijďte se na ni znovu 
podívat! Nebo vám stihla uniknout ně-
jaká z novinek? Ještě dvakrát hrajeme 
v říjnu poslední loňskou premiéru 
Zimní slunovrat současného německé-
ho autora Rolanda Schimmelpfenniga. 
Propracovaně vykreslené postavy, su-
rreálné prvky a mrazivá přítomnost zla, 
vůči kterému jsme si mysleli, že už jsme 
imunní. To jsou prvky, se kterými umí 
Komorní scéna Aréna skvěle pracovat.

Již jen do konce října je v prodeji di-
vadelní předplatné. S premiérovým 
předplatným v sezoně zažijete čtyři vý-
jimečné večery. Tím prvním bude so-
bota 26. října, při premiéře inscenace 
Zlatý osel. Tento antický příběh režíru-
je Pavel Gejguš. V roli mladíka Lucia, 

který se díky své touze po rozmarných 
dobrodružstvích proměnil v osla, uvi-
díme Adama Langera. To nejčerstvější 
z našeho repertoáru včetně Zlatého osla 
a dalších dvou premiérových představe-
ní uvidíte, i když si pořídíte předplatné 
na naše novinky. Pokud s divadlem za-

čínáte, zkuste předplatné na nejnavště-
vovanější kusy, které hrajeme. Uvidíte 
Komiks nebo Zabijáka Joea, které mají 
skvělé divácké ohlasy.

www.divadloarena.cz
Foto: Archiv KSA
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DIVADLO

KNIHA

Komorní scéna Aréna zve na nové premiéry…

UMĚNÍ NA PLÁTNĚ   
21. 10. v 16.30 hod. Gauguin na Tahiti: Ztracený ráj
28. 10. v 16.30 hod. Caravaggio: Duše a krev

FILMOVÝ KLUB   
1. 10. v 16.30 hod. Parazit a v 19 hod. Komorná 
22. 10. v 16.30 hod. Můj král (uvádí Vít Schmarc) 
a v 19 hod. O koních a lidech – Benedikt Erlingsson
29. 10. v 16.30 hod. Další den a v 19 hod. Žena na válečné 
stezce – Benedikt Erlingsson 

DOKU STŘEDA   
23. 10. v 16.30 hod. The Sound Is Innocent   
30. 10. v 16.30 hod. Dobrá smrt 

SENIOR ART   
  8. 10. ve 14 hod. Sněží  
10. 10. ve 14 hod. Florencino knihkupectví 
17. 10. ve 14 hod. Hodinářův učeň  
22. 10. ve 14 hod. Diego Maradona  
24. 10. ve 14 hod. V lásce a válce  
29. 10. ve 14 hod. Free Solo    
31. 10. ve 14 hod. Rocketman

ART DĚTEM   
  5. 10. ve 14 hod. Kubo a kouzelný meč 
  6. 10. ve 14 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon
12. 10. ve 14 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon
13. 10. ve 14 hod. Mrňouskové: Daleko od domova
19. 10. ve 14 hod. Mrňouskové: Daleko od domova
20. 10. ve 14 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon
26. 10. ve 14 hod. Sněžný kluk  
27. 10. ve 14 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon 

Kompletní program kina na www.dkmoas.cz. Změna pro-
gramu vyhrazena.

Koncerty a divadelní představení v DKMO
   7. 10. v 19 hod. Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech
10. 10. v 19 hod. Oskar Wilde a Robbie Ross: Lordi
11. 10. v 17.30 a ve 20 hod. Partička
12. 10. v  18.45 hod. Giacomo Puccini: Turandot, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku  
21.  10. v 19 hod. Jakub Smolík: Tour 60
23. 10. v 19 hod. Vlasta Redl
24. 10. v 19 hod. Marek Jelínek: Na koloběžce po Jižní 
Americe 
25. 10. v 19 hod. Richard Müller: Šansóny a iné piesně
26. 10. v 18.45 hod. Jules Massenet: Manon, přímý pře-
nos z Metropolitní opery v New Yorku  
26. 10. v 19 hod. Part ik Hartl: Líbánky na Jadranu, Ozvě-
ny Metropolitního léta hereckých osobností
27. 10. v 15.45 hod. Raymonda, přímý přenos Bolšoj ba-
letu v Moskvě    
28. 10. v 19 hod. Peter Nagy: 60  
29. 10. v 19 hod. Ray Cooney / John Chapman: Do ložni-
ce vstupujte jednotlivě!
30. 10. v 19 hod. Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi
  3. 11. v 19 hod. Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody 

Dvořákova Rusalka opět v Ostravě

Od Flaminga k Plameňákům – příběh 

nejslavnější ostravské kapely

PLATO
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), 702 00 Ostrava, 
+ 420 702 206 099, 
info@plato-ostrava.cz, www.plato-ostrava.cz

Výstavy
Dočasné struktury 1–6, knihovna, zahrada, kino, bistro 
nebo stage jako umělecká díla
bauhausTWINS – instalace je součástí festivalu re:bauhaus 
ke 100. výročí založení umělecké školy Bauhaus
do 15. 10. Forum Arborum - site-specifi c insta-
lace před bývalými jatkami (Landscape festival)
17. 10. 2019 – 26. 1. 2020 Barbora Přidalová: mind light / 
light mind – intervence v displeji
17. 10. 2019 – 26. 1. 2020 Martin Groch: Matky a dcery – 
intervence v šatně PLATO

Vzdělávací projekty:
do 29. 11. Škola myšlení, experimentální vzdělávací pro-
jekt pro studenty SUŠ v Ostravě (přihlašování uzavřeno)
7. 10. – 13. 11. Škola zapomnění, experimentální škola pro 
studenty Fakulty umění Ostravské univerzity (přihlašování 
uzavřeno)

Uměleckořemeslné dílny:
16. 11. v 10–18 hod. „Bauhausovská“ dílna: Šperkařství
30. 11. v 10–18 hod. „Bauhausovská“ dílna: Písmomalíř-
ství

Doprovodné akce:
10. 10. v 18 hod. Franck Apertet představuje tvorbu les 
gens d‘Uterpan, prezentace
11. 10. v 10 hod. Pro rodiče s dětmi / workshop BatoPLA-
TO, seznamka
11. 10. v 19 hod. Miloš Hroch a Karel Veselý: Všechny koč-
ky jsou šedé, kino-pátek s přednáškou
16. 10. v  18 hod. Barbora Přidalová: mind light / light 
mind + Martin Groch: Matky a dcery, zahájení výstav
18. 10. v 19 hod. Gerhard Richter – Painting (Německo, 
2011), kino-pátek
19. 10. v 19 hod. Vladivojna La Chia & 4Trio: 8 hlav šílen-
ství, recitál
20. 10 od 10 do 10.50 hod. BatoPLATO, workshop pro děti
23. 10. v 18 hod. Avatar Zet, performativní konzultace
24. 10. v 18 hod. Tomáš Celizna a Radim Peško – Vizuální 
identita PLATO, prezentace
25. 10. v 19 hod. Historická trilogie Adély Babanové, ki-
no-pátek
Geolokalita PLATO, místo ke sdílení minerálů a polodra-
hokamů
8.–9. 11. NORMA 2019, festival autorského divadla a sou-
časného umění

Kino, divadlo, přednášky, výstavy a besedy

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 596 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

Pořádáte kulturní či jinou akci v obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz? 

Dejte nám o ní vědět. Pište na adresu: 
lenka.hatlapatkova@seznam.cz. 

Po několika letech se opera Národ-
ního divadla moravskoslezského vra-
cí k  dojemnému příběhu lesní žínky, 
která pro lásku ke smrtelnému Princi 
obětuje svou nesmrtelnou duši. Rusal-
ka Antonína Dvořáka patří ke stálicím 
repertoáru operních domů po celém 
světě. Operní soubor NDM se k Rusal-
ce vrací už potřinácté a ve 101. sezoně 
symbolicky také proto, že ji divadlo 
uvedlo hned v sezoně první 1919/1920. 
Premiéry nové Rusalky v režii Radova-
na Lipuse budou 17. a 19. října v Diva-
dle Antonína Dvořáka. Hlavní roli na-
studují nová stálá členka opery NDM 
Veronika Holbová, estonská sopranist-
ka Laura Teivane a letošní nominantka 
na Cenu Th álie Kateřina Kněžíková. 
Nominaci na prestižní divadelní cenu 
Kněžíková získala za roli Julietty v ope-
ře Bohuslava Martinů Julietta aneb 
Snář, kterou ztvárnila také v Národním 
divadle moravskoslezském a diváci ji 
v  této roli uslyší v  Divadle Antonína 
Dvořáka například 4. října – den před-
tím, než mají být vyhlášeni ti, kteří 
Th álie nakonec získají (pozn.: uzávěrka 
zpravodaje byla před tímto termínem).

V takové zoo jste ještě zaručeně nebyli!

Publicista Jan Horák si v  letošním 
roce vzal na mušku ostravskou kape-
lu Flamingo, která ve své době patři-
la k  absolutní československé špičce. 
Napsal knihu, která zachycuje nejen 
příběh nejslavnější ostravské kape-
ly od jejího vzniku v  roce 1966 až do 
roku 1989, ale i širší kontext jedineč-
né ostravské hudební scény na konci 
60. a začátku 70. let, včetně výpovědí 
pamětníků. 

Kniha připomene také klíčový vý-
znam nahrávání a vysílání ostravského 
rozhlasu a působení některých dalších 
skupin, např. Majestic, Th e Spies, Bu-
kanýři. Největší prostor bude ovšem 
věnován skupině Flamingo, jejíž profi l 
utvářely muzikantské osobnosti jako 
Richard Kovalčík, Jiří Urbánek, Vladi-
mír Figar, Miroslav Večeřa, Jan Hasník, 
Radek Dominik nebo Rudolf Březina. 
Široká veřejnost si v  souvislosti s  Fla-
mingem přirozeně vybaví především 
jména zpěváků – Marie Rottrová, Petr 
Němec, Hana Zagorová, Jaromír Löf-
fl er, Věra Špinarová a Jaroslav Wykrent.

Křest knihy, který se uskuteční 4. lis-
topadu v  18 hodin v  Klubu Atlantik, 
bude vizuálně provázet také výstava 

originálů plakátů, fotografi í, artefaktů, 
kytar, starých magneťáků… prostě věcí, 
které patří k  té době. Součástí výstavy 
budou komentované prohlídky s  při-
zvanými hosty, setkání s legendami. Část 
expozice bude věnována Českému roz-
hlasu, který letos slaví 90 let a který od-
vysílal několik pořadů věnovaných vždy 
jedné z osobností spojených s příběhem 
Flaminga. Celý projekt vyvrcholí 31. říj-
na velkým koncertem v Gongu s hlavní 
hvězdou Marii Rottrovou. „Ono se to 
všechno příjemně sešlo: Český rozhlas 
Ostrava má letos 90 let a projekt vzniká 
s jeho laskavou podporou. A je tady ješ-
tě jedno kulaté výročí – letos je to právě 
50 let, kdy se Marie Rottrová stala zpě-
vačkou Flaminga,“ vysvětluje autor kni-

hy a výstavy Jan Horák a podotýká, že 
Flamingo a Plameňáci byla jedna a tatáž 
kapela. V roce 1973 se soudruhům zdál 
název Flamingo příliš imperialistický, 
takže se skupina musela přejmenovat 
na Plameňáky.

Kostýmy k  nové Rusalce pro NDM 
vytvořila Ha Th anh Špetlíková (re-
pro NDM), scéna je dílem Davida Ba-
ziky, hudební nastudování Jakub Klec-
ker. 

www.ndm.cz

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

do 17. 11. Vše za 30, výstava
Komponované pořady s  audiovizuálními ukázkami k  ak-
tuální výstavě Předčasný pohřeb aneb Edgar Allan Poe 
v Ostravě:
9. 10. v 17 hod. Zádušní mše, pocta k předčasnému úmrtí 
velkého génia
16. 10. v 17 hod. Poe a česká kultura
23. 10. v 17 hod. Havran, havran, Krkavec – nejslavnější 
báseň pohledem rozmanitých překladů a výtvarných zpra-
cování
22. 10. v 17 hod. Křižovatky slezské kinematografi e: Sy-
čák, pokračování z cyklu setkávání nad znovuobjevenými 
fi lmy ze 60. let 20. století 

Kostýmy k  nové Rusalce vytvořila Ha 
Th anh Špetlíková.

V říjnovém repertoáru Komorní scény Aréna je ještě dvakrát zařazena i poslední loň-
ská premiéra Zimní slunovrat. 
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Festival NORMA se vrací do ostravského 

Bauhausu 

Vybíráme ze zajímavých přednášek 

v Klubu Atlantik

Petr Motýl (1964)

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:
do 31. 10. během půjčování Sametová čítanka, soutěž pro 
dospělé čtenáře s využitím kreslených knižních vtipů

Oddělení pro děti a mládež: 
10. 10. od 13 do 15 hod. Hry napříč světadíly, hrajeme 
netradiční hry z různých koutů světa, s fi nanční podporou 
ÚMOb MOaP
17. 10. od 13 do 15 hod. Kdo nehraje, nevyhraje, turnaj 
ve stolních a společenských hrách, hrajeme o věcné ceny, 
s fi nanční podporou ÚMOb MOaP
24. 10. od 13 do 16 hod. Hernička, hrajeme si a vyrábíme 
v  knihovně, s fi nanční podporou grantového programu 
OVAK
31. 10. od 12 do 16 hod. Zombie hlen, vyrábíme vlastní 
halloweenský sliz

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

Výstavy
do 31. 10. Ostrava má…, vystavují fotografové ze skupiny 
6x6, Galerie v pasáži
Kulturní akce – Společenský sál
22. a 23. 10. od 9 do 16 hod. 100 let regionu a regionální 
literatury v knihovnách, konference
24. 10. v 19 hod. koncert v rámci Francouzského podzi-
mu v Ostravě, procházka operní a písňovou tvorbou s váž-
nou tváří i humorem, vystoupí Umělecká skupina Slezské-
ho divadla v Opavě

NOVÁ AKROPOLIS 

ANTIKVARIÁT FIDUCIA

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

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

  8. 10. v 19 hod. Templáři, přednáška s videoprojekcí, re-
zervace místa: www.akropolis.cz/templari
30. 10. v 19 hod. Záhada člověka, úvodní přednáška kurzu 
srovnávací fi lozofi e a psychologie Východu a Západu, kurz 
zahrnuje 13 přednášek jednou týdně, vždy ve středu od 19 
do 21 hodin, začíná 10. října. Přihlásit se můžete e-mailem 
na ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky na čísle 596 134 
980 (Po–Čt 18–21 h)

Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/
ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

V CENTRU POZORNOSTIZdravý nemocný ovládne 
Divadlo Petra Bezruče

První premiérou nové sezony v Diva-
dle Petra Bezruče je slavná hra klasika 
francouzské komedie Molièra Zdravý 
nemocný. Známá komedie přene-
se diváky v  čase do Paříže roku 1673. 
Zábavnou taškařici o jednom velmi, 
velmi umanutém hypochondrovi s he-
reckým souborem nazkoušel Vladimír 
Morávek – režisér výrazného rukopi-
su, který klasické komedii vtiskl punc 
svěžího obrazivého divadla. Hlavní 

roli Argana, vášnivého vyznavače léčiv 
a přítele všech ranhojičů, svěřil Morá-
vek Norbertu Lichému. Tuto roli ve své 
komedii hrál sám Molière, byla to záro-
veň jeho role poslední. Poslední slova 
dramatikova přitom byla: Uf! Uf! Cili-
link! Následné ovace nebraly konce. 

Na zábavnou komedii prokládanou 
tanci můžete k  Bezručům zaskočit po 
celou letošní divadelní sezonu. Pozor, 
kurz první pomoci není v  ceně vstu-

penky! Termíny plánovaných repríz 
najdete na www.bezruci.cz.

Literární osobnosti (Moravské) Ostravy 

Jen málo ostravských autorů se ještě 
za života dočká celonárodního ohlasu. 
Tvůrcem, který se takovýmto ohlasem 
může pochlubit, je nepochybně Petr 
Mo týl (1964), jemuž v  loňském roce 
vyšel v ostravském nakladatelství Pro-
timluv první, reprezentativní výbor 
z jeho básnické tvorby – kniha nese ná-
zev Jako černá perla v uhlí a k vydání 
ji připravil básník Petr Král.  

Petr Motýl se sice narodil v  Klato-
vech, dětství a mládí však prožil v Os-
travě, kde také vystudoval na Pedago-
gické fakultě obor český jazyk – dějepis. 
Učitelské profesi se ale nikdy nevěno-
val, živil se jako listonoš, vrátný, topič, 
čerpač vody či noční hlídač. Podílel se 
mj. na vydávání několika literárních 
časopisů, jako např. Modrý květ či Soj-
ky v hlavě.

Dílo tohoto básníka je formálně i te-
maticky velmi různorodé. V Motýlově 
básnickém díle lze vypozorovat tři zá-
kladní tematické okruhy. První z nich 
je ovlivněn místem, kde autor dospíval, 
tedy syrovou industriální Ostravou. 
Básně tohoto typu jsou zbaveny veške-
rých příkras. Jedná se o texty, z  nichž 
má promlouvat drsná každodenní rea-
lita (Láhve z ubytovny, 2000; Kam chodí 
uhlí spát, 2008).  Další polohu Motýlovy 
básnické tvorby představují básně ryze 
lyrické, v  nichž autor velice něžným 
způsobem poodhaluje tajemství, která 
před námi skrývá okolní svět a zvláště 
pak příroda (Ten veliký kamenný dům 
tam daleko, daleko v horách, 1990; Zlatý 
potok, 2014). Třetí tematický okruh pak 
tvoří básníkovy texty o pivu. Ač se tato 

inspirace může zdát na první pohled 
velice banální, není tomu tak. Motýlo-
vy „pivní“ verše v  sobě, podobně jako 
jeho celá tvorba, skrývají celou škálu 
poloh – některé jsou hravé, plné slov-
ních hříček, jiné až fi lozofi cky-metafy-
zické (2 000 000 piv, 2017). V prozaic-
ké tvorbě se Petr Motýl věnuje taktéž 
rozličným tématům, někdy jej inspiruje 
průmyslové Slezsko, jako tomu bylo 
v románu Perníková chaloupka (2013), 
v  němž autor popsal skutečný příběh 
havířovského vařiče pervitinu, jindy 
zase magická Praha, v  níž básník již 
dlouhá léta žije (Kosí srdce, 2017). Toto 
je ovšem jen malá část díla tohoto zná-
mého ostravsko-pražského spisovatele.

Petr Ligocký, 
regionální oddělení KMO

Čtvrtý ročník festivalu autorského 
divadla a současného umění NORMA 
proběhne v ostravské městské galerii 
PLATO, která sídlí v prostorách býva-
lé budovy hobbymarketu Bauhaus, ve 
dnech 8. a 9. listopadu. V divadelních 
inscenacích a performancích se pro-
pojuje divadlo s výtvarným uměním, 
a i tři jevištní scény budou stát přímo 
mezi uměleckými díly. Letošní ročník 
NORMY staví do popředí téma žen 
a ženskosti. Na festivalu se představí 
celkem osm oceňovaných mezinárod-
ních produkcí z Itálie, Španělska, Pol-
ska i dalších evropských zemí.

Festival pořádá pražské divadlo Stu-
dio Hrdinů a ostravská městská galerie 
PLATO. Jednotlivá představení se bu-
dou odehrávat přímo v galerijním pro-
storu mezi výstavními exponáty. Tvůrci 
budou cíleně pracovat se třemi scénami 
a vstupním vchodem, do dění zakom-
ponují například i stage, jednu z funkč-
ních galerijních zón a uměleckých děl.

Hlavním tématem letošního roční-
ku se stává žena, se kterou úzce souvisí 
citlivost, sexualita, angažovanost nebo 
společenská kritika. Festival ale podle 
hlavního dramaturga Jana Horáka nemá 
feministické ambice, nesnaží se něco 
generalizovat. „To, že jsem dramaturgii 
soustředil na ženské autorky, vychází 
především z toho, že prostě dělají velmi 
zajímavé věci, které zároveň nezůstávají 
uzavřené jen v ženském světě.  Záměrně 
nezdůrazňuji feministický rozměr, proto-
že vnímám spíš jakousi archetypálnost 
jednotlivých témat a přístupů,“ komen-
tuje dramaturg festivalu Jan Horák.

Mezi nejočekávanější představení 
patří Seeking Unicorns autorky Chiary 
Bersani, držitelky prestižního ocenění 
UBU pro herce a performery do 35 let 
a nově také ceny Total Th eater Awards 
2019 v kategorii Tanec. Italská perfor-
merka v autorském představení ztěles-
ňuje imaginárního jednorožce. Autor-
ka trpí střední formou nemoci osteoge-
nesis imperfecta. Bájné zvíře ztvárňuje 
z pohledu své vlastní tělesné konstituce 
a zároveň vědomě pracuje s předsudky 
a citlivostí publika.

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

  7. 10 . v 16 hod. Aleš Dostál: Všichni psi mého života   
10. 10. v 16 hod. Předpremiérová beseda NDM: Rusalka   
12. 10. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP: Vyrábíme podzim-
ní dekorace
16. 10. v  16 hod. Ladislav Hanousek: Jak poznat, léčit 
a předcházet dětským nemocem, přednáška a křest kni-
hy Maminko, není mi dobře   
17. 10. v 17 hod. Tomáš Rychnovský a Milan Studnička: 
Každá bolest má svou příčinu 
18. 10. v  15 hod. Radkin Honzák, Aleš Cibulka a Agáta 
Pilátová: Vyhořet může každý  
21. 10. v 16 hod. Karel Voříšek: Žij teď  
22. 10. v 17 hod. Kamila Hladká: Hornické vdovy, vyslech-
něte autentické příběhy 
25. 10. v 18 hod. Řízená degustace vín NAVÍNKO   
30. 10. v 16 hod. Ivan Mládek: Obrazem i slovem  
31. 10. v 16 hod. Miloš Zapletal a Marie Rottrová: Za zády 
slavných  
31. 10. v 18 hod. Lenka Vojtková: Beseda o Edinburghu 
s průvodcem  

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

Výstavy
2. 10. 2019 – 28. 11. 2020 Bibliofi lie – Galerie Pod Bílou 
horou, knihovna GVUO
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020 Otto Gutfreund: Bod zlomu, 
vernisáž 15. října v 17 hod.
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020 Rudolf Sikora: Konec světa? 
Ekologický komiks, vernisáž 15. října v 17 hod.
od 16. 10. 2019 Dům umění v Ostravě, stálá expozice
16. 10. 2019 – 26. 1. 2020 Kříž, součást stálé expozice
16. 10. 2019 – 26. 1. 2020 Filip Andrejevič Maljavin: 
Ohrožení Európy, výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
6. 11. 2019 – 26. 1. 2020  Zisky 2018 GVUO: Kateřina 
Šedá: Bedřichovický Poledník, vernisáž 5. listopadu 
v 17 hod.
Doprovodný program v knihovně GVUO
8. 10. v 16.30 hod. Renesanční člověk Leonardo da Vin-
ci, přednáška Marka Zágory
17. 10. v 17 hod. ProtimluvFest, literární čtvrtek 
18. 10. v 19 hod. Mockūnas | Mikalkėnas | Berre (LT / 
NO), koncert
19. 10. od 15 do18 hod. sobotní dílny GVUO pro rodiny 
s dětmi bez nutnosti rezervace, vstupné 30 Kč
23. 10. od 18 do 19.30 hod. Zvuk a ticho – Muzikoterapie, 
vstupné dobrovolné, nutná rezervace na www.gvuo.cz
29.–30. 10. od 8 do15 hod. podzimní dílna pro děti 6–12 
let, bez doprovodu, vstupné 300 Kč (v ceně je zahrnut 2x 
oběd, výtvarný materiál a pomůcky), nutná rezervace na 
www.gvuo.cz od 23. září
29. 10. v 19 hod. Joke Lanz & Christian Weber, koncert
30. 10. v 16.30 hod. Helena Železná-Scholzová a An-
tonín Polášek – sochaři, které objevil svět, přednáška 
Gabriely Pelikánové
31. 10. v 16.30 hod. Otto Gutfreund: Bod zlomu, komen-
tovaná prohlídka výstavy, vstup s platnou vstupenkou na 
výstavu

Nádražní 30, 702 00 Ostrava 

tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfi ducia.com 

Po–Pá: 10–18 hod.

10. 10. v 18 hod. Literární debuty – Lukáš Sedláček a Jan 
Spěváček, komponovaný literární pořad Romana Polácha 
a Ivy Málkové 
15. 10. v 18 hod. Ibra Ibrahimovič: Střepy severních Čech, 
vernisáž výstavy ve Fotografi cké galerii Fiducia, výstava po-
trvá do 15. 11.
16. 10. v 17 hod. zahajovací večer Protimluvfestu v An-
tikvariátu a klubu Fiducia, věnováno připomínce roku 
1989, šest autorů – šest různých přístupů ke psaní! Přijď si 
poslechnout, jaká témata hýbou světem současné literární 
omladiny! Pořad věnovaný mladým ostravským i mimoost-
ravským básníkům a prozaikům.
20. 10. v  10 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče, vedou 
výtvarníci Marcela a Max Lysáčkovi
21.10. v 18 hod. Jiří Marek: Šatna na konci chodby, verni-
sáž výstavy v Galerii Dole, výstava potrvá do 4. 12. 
23. 10. v 18 hod. Jiří Černý: Hudba a svoboda, moderova-
ná diskuse se známým hudebním kritikem
31. 10. v 18 hod. Hledání přítomného času, komponovaný 
pořad o Skupině 42 

V  říjnu se mohou návštěvníci tě-
šit nejen na nově otevřenou kavár-
nu Klubu Atlantik s  výbornou ká-
vou a chutným sortimentem, ale 
také na další přednášky a besedy.
Jednou z nich bude i přednáška Mari-
ána Liptáka na téma: Bude mít umělá 
super inteligence vědomí? Jak zasáhne 
do geopolitiky a budoucnosti?  Autor 
této přednášky je odborným asistentem 
katedry fi lozofi e Filozofi cké fakulty Os-
travské univerzity.  Zamyslet se nad tě-
mito tématy můžete společně 21. října 
v 17 hodin v Klubu Atlantik.

A zajímavá bude i další přednáška 
Antonína Doláka na téma Mýty o pa-
nelácích, jako jsou např.  Paneláky mají 
omezenou životnost, paneláky jsou 
všechny stejné, paneláky byly levná vý-
stavba, paneláky vymysleli komunisti, 
paneláky nejsou architektura, paneláky 
se musí zateplovat… 

Zajímá vás, jaká byla jejich historie 
a vývoj ve světě a u nás? A myslíte si, 
že se změní váš pohled na tyto neprá-
vem přehlížené stavby? … Přijďte zjis-
tit více 25. října v 18 hodin do Klubu 
Atlantik.

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

do 31. 10. Hlavolamy, výstava hlavolamů dlouholetého 
sběratele a výrobce Dušana Lederera 
do 5. 11. Stanislav Drozd – Ostravské přírodní motivy, 
výstava fotografi í ve studovně
9. 10. v  16 hod. Hlavolamy, přednáška sběratele Dušana 
Lederera o historii hlavolamů, poté si návštěvníci vyzkouší 
skládat hlavolamy z celého světa
10. 10. v 9.30 hod. Slevové portály, objasnění fungování 
slevových portálů, výhody a nevýhody, tipy na nejzajíma-
vější a nejbezpečnější z nich, seminář pro veřejnost
10. 10. ve 13 hod. 3D TISK, na tomto interaktivním seminá-
ři představíme práci s 3D tiskárnou, všichni si také budou 
moci vyzkoušet práci s 3D perem 
16. 10. v  17 hod. Šumné stopy v  Austrálii a na Novém 
Zélandu, přednáška Radovana Lipuse o odkazu českých 
architektů v těchto vzdálených končinách
17. 10. v 10 hod. Roboti, seminář, na kterém se návštěvník 
naučí ovládat a programovat robota tak, aby např. projel 
určenou dráhu, zahraje si na programátora a oživí klasické 
Lego pomocí tabletu
17. 10. v  16 hod. Jak na cizí jazyky, tipy a pomůcky pro 
výuku i studium němčiny, seminář pro veřejnost
29. 10. v 16 hod. Deskohraní, odpoledne s deskovými hra-
mi 
30. 10. ve 14 hod. Křest regionální audioknihy pro sla-
bozraké a nevidomé Mrtvou neměl nikdo rád, audioknihu 
společně pokřtí autorka předlohy Eva Tvrdá a Josef Kaluža 
(Komorní scéna Aréna)

GVUO



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.

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.

3. a 4. 10. / 9.00 a 10.00 hod.

Sférické kino – populárně naučná projekce pro děti

15. a 17. 10. / 9.00 a 10.30 hod.

Jaká barva? Červená!
Červená Karkulka a stop vlkovi.
Zábavný pořad pro MŠ.

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

2 Dominik Pohludka: CULT.URAL VERNISÁŽ 

Co tvořím? Zabývám se experimentováním s grafi ckými technikami, malbou a fotografi í. Máte možnost 
vidět práce s nahodilými situacemi, které rozebírám do změti symbolů a snových motivů a následně 
propůjčuji do rukou Kultu Ural.

18:00
st

8 Ozvěny ekofi lmu: Strážce FILM 

Dokument se vyrovnává s důsledky upadající péče o životní prostředí – s úbytkem správců Deštného 
pralesa velkého medvěda, kteří trvale žijí na člunech kdesi hluboko v divočině a monitorují výskyt lososa, 
páteře místního ekosystému, hospodářství i kultury.

19:00
út

9 Patrik Zouhar: Západní Kanada – nalehko a téměř bez peněz 
Rocky Mountains, Vancouver Island, Okanagan Valley, Garibaldi Park, Sunshine Coast… v nečekaně 
rozmanité Britské Kolumbii najdete panenskou a téměř liduprázdnou divočinu, neprostupný deštný prales, 
prosluněné vinice, vyprahlou poušť, majestátní skalnaté hory, tyrkysově modrá jezera 
s průzračně čistou vodou i nekonečné písečné pláže. Nechte se unést a současně načerpejte 

praktické tipy a vychytávky, jak cestovat minimalisticky. / 99 Kč PŘEDNÁŠKA 

18:00
st

10 Vokální skupina Sluníčko KONCERT 

Žánrový záběr bohumínské vokální kapely Sluníčko je velmi široký. Od folku a folklóru přes spirituály, 
klasickou hudbu až po současný bluesový a swingový repertoár. / 100 Kč

18:00
čt

14 ZDividla DIVADLO 

Tradiční večer  slezskoostravského divadelního souboru Základní umělecké školy Edvarda Runda co by 
pokračovatele skoro čtvrtstoleté tradice proslulého Dividla Ostrava. / 50 Kč

17:00
po

15 Černý led  FILM A BESEDA 

Black Ice / 2014 / Maarten van Rouveroy / Když loď Arctic Sunrise hnutí Greenpeace vyplouvala protestovat 
proti vůbec prvnímu ropnému vrtu v Severním ledovém oceánu, nikdo z lidí na palubě nemohlo tušit, 
co je čeká. Loď obsazená ruskou speciální jednotkou se rázem dostala na titulní stránky po celém světě, 
posádku během několikaměsíčního věznění média zařadila po bok politických vězňů. Její odhodlání 
zastavit ropné vrty v Arktidě to však nezlomilo. Po projekci beseda s Petrem „Ajsem“ Kuckou, 
aktivistou Greenpeace. / 50 Kč

18:00
út

16 Pavla Novotná: Emoce a jejich vliv  PŘEDNÁŠKA 

Pozitivní a negativní emoce utvářejí naši životní realitu a vnímání světa kolem nás. Přitom hodnocení, co je 
pozitivní a co negativní, je velmi individuální. V každé lidské společnosti se jako kladné či záporné označuje 
něco jiného. / 149 Kč

18:00
st

17 Ivo Petr: Ladakh PŘEDNÁŠKA 

Leží v zastrčeném severozápadním koutě Indie. Drsný a krutý ráj vysokých himálajských štítů, stále živé 
buddhistické kultury a pohostinných lidí. Suché, nehostinné  a vysoko položené místo, kam vlhký monzum 
nedojde. Vydejme se na parádní mnohadenní treky, výstupy na kolosální štíty, do klášterů a rázovitých 
vesnic. / 70 Kč

18:00
čt

18 Uherské Hradiště – srdce Slovácka KRAJEM A KULTUROU – SENIOR NA CESTÁCH

Tentokrát se společně podíváme na Slovácko, navštívíme město Uherské Hradiště, kde se seznámíme 
s dějinami i památkami tohoto města. Cestou nemineme ani monumentální Velehrad a na kávu se zastavíme 
na kolonádě v Luhačovicích.  S podporou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 280 Kč

8:00
úí

19 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou: Slezskoostravský hřbitov  
Sraz před branou, cestou k Řeckým andělům Jozefa Jankoviče, rozptylové loučce, hrobům starosty 
Prokeše, ostravských hudebníků… Starou částí k sousoší na hrobě Petra Cingra, vzpomínka na 
Věru Tošenovskou, stavitele Špačkovy a další osobnosti. Zajímavostí je tam mnoho, stejně jako 

břečťanu a květin. / 50 Kč VYCHÁZKA 

15:00
so

21 Antonín Dolák: Bude mít umělá superinteligence vědomí? 
Jak zasáhne do geopolitiky a budoucnosti lidstva  PŘEDNÁŠKA 

Stroje mohou mít inteligenci vyšší než lidé i tehdy, pokud nebudou mít vědomí. Mohou si ji zkonstruovat, 
případně vyřešit problém vědomí. To urychlí tempo sociálních změn. USA a Čína právě soupeří ve vývoji 
umělé superinteligence. Filozofové by měli defi novat, jaké etické hodnoty jí implementovat, nebo 
bychom to měli nechat na ní samotné? A nebude umělá supeinteligence plnit jen cíle Pekingu nebo 
technologických gigantů? Autor je odborným asistentem katedry fi lozofi e Filozofi cké fakulty Ostravské 
univerzity. / 60 Kč

17:00
po

22 Erasmus Student Network Ostravská: Nation4Nation
See the presentations of the countries, taste international cuisine and special drinks, enjoy the multicultural 
student atmosphere and meet new people. The presentations are usually interactive shows full of videos, 
live performances, and games. And of course, after the presentations, there will be an afterparty! 
We are really looking forward to seeing you.

18:00
út

23 Kabaret Kafrárna  TALKSHOW  

Petr Kubala, Michal Matoušek a Natálie Janyšková jsou svéráznou trojicí, která vás nenechá zamračené. 
Dvanáct z osmi doktorů doporučuje toto představení jako prevenci proti trudnomyslnosti a kašli. / 100 Kč

19:00
st

24 Klubový kvíz s Vladimírem: Říjen malý březen ZÁBAVA  

Ještě chvíli a jsou tady Vánoce. Zúčastni se se svým hvězdným týmem originelního klání a vyhraj 
nezapomenutelnou jízdu napříč Atlantikem!!! Jednoduché otázky z jaderné fyziky, paličkování, moštování 
atd. Náhody neexistují, svět je kulatý a dobrý. / 30 Kč

18:30
čt

25 Marian Lipták: Mýty o panelácích PŘEDNÁŠKA 

Paneláky mají omezenou životnost, paneláky jsou všechny stejné, paneláky byly levná výstavba, paneláky 
vymysleli komunisti, paneláky nejsou architektura, paneláky se musí zateplovat… Jaká byla jejich historie 
a vývoj ve světě a u nás? Změní váš pohled na tyto neprávem přehlížené stavby? / 100 Kč

18:00
pá

29 naroVinu  PŘEDNÁŠKA 

Pořádá Biskupství ostravsko-opavské.17:00
út

30 Staré pověsti české STOLIK POLSKI – PLATFORMA MULTIKULTURALNA 

Divadelní představení žáků gymnázia ve Wroclawi 17:00

Připravujeme 11. 11. od 11:11 hod.
Svatomartinské hody na Masarykově náměstí v Ostravě

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

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

1 17:00 Deštivý den v New Yorku / A Rainy Day in New York, US 2019, 92 min.

19:30 AniShort / 2019 FILMOVÝ KLUBút

2 14:30 Florencino knihkupectví / DE, ES, UK 2017, 113 min. KINO SENIOR

17:00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát / CZ 2019, 102 min.

19:30 Roger Waters: US + THEM koncert / UK 2019, 135 min. KINO MUZIKA

st

3 17:00 Tiché doteky / CZ, NE, LT 2019, 96 min.

19:30 Narušitel systému / Systemsprenger, DE 2019, 118 min. BE2CANčt

4 17:00 Deštivý den v New Yorku / A Rainy Day in New York, US 2019, 92 min.

19:30 Synonyma / Synonymes, FR, IL, DE 2019, 123 min. BE2CAN

21:30 Joker / US 2019, 122 min. NOČNÍ MINIKINO

pá

5 15:00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon / UK, US, FR 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Parazit / Gisaengchung, KR 2019, 132 min.

19:30 U zlaté rukavice / Der goldene Handschun, DE 2019, 110 min. BE2CAN

so

6 15:00 Toy Story 4 / US 2019, 100 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Joker / US 2019, 122 min.

19:30 Mladý Ahmed / Le Jeune Ahmed, B, FR  2019, 84 min. BE2CAN

ne

7 17:00 Národní třída / CZ, DE 2019, 91 min.

19:30 Antologie města duchů / Répertoire des villes disparues, CA 2019, 97 min. BE2CANpo

8 17:00 Deštivý den v New Yorku / A Rainy Day in New York, US 2019, 92 min.

19:30 Naprostá láska / La quietud, AR, FR 2018, 117 min. BE2CANút

9 15:00 Panství Downton / Downton Abbey, UK 2019, 122 min. KINO SENIOR

17:00 Parazit / Gisaengchung, KR 2019, 132 min.

19:30 Nabarvené ptáče / CZ, SK, UA 2019, 169 min.

st

10 17:00 Budiž světlo / Nech je svetlo, SK, CZ 2019, 93 min.

19:30 Deštivý den v New Yorku / A Rainy Day in New York, US 2019, 92 min.čt

11 17:00 Tiché doteky / CZ, NE, LT 2019, 96 min.

19:30 Národní třída / CZ, DE 2019, 91 min.pá

12 15:00 Angry Birds ve fi lmu 2 / US 2019, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Deštivý den v New Yorku / A Rainy Day in New York, US 2019, 92 min.

19:30 Pražské orgie / CZ 2019, 112 min.

so

13 15:00 Psí kusy / Trouble, CA 2019, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát / CZ 2019, 102 min.

19:30 Parazit / Gisaengchung, KR 2019, 132 min.

ne

14 17:00 Národní třída / CZ, DE 2019, 91 min.

19:30 Budiž světlo / Nech je svetlo, SK, CZ 2019, 93 min.po

15 17:00 Gauguin na Tahiti – Ztracený ráj / IT 2019, 88 min. UMĚNÍ V KINĚ

19:30 Parazit / Gisaengchung, KR 2019, 132 min. FILMOVÝ KLUB
út

16 10:00 Pavarroti / GB, USA 2019, 114 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

15:00 Román pro pokročilé / CZ 2019, 95 min. KINO SENIOR

17:00 Pár / Dvoe, RU 2018, 96 min. NOVÝ RUSKÝ FILM

19:30 Joker / US 2019, 122 min.

st

17 17:00 Veliká severní cesta / Velikiy severnyy put, RU 2019, 75 min. NOVÝ RUSKÝ FILM

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / Once Upon a Time in Hollywood, US 2019, 162 min.čt

18 17:00 Národní třída / CZ, DE 2019, 91 min.

19:30 Milenky / Lyubovnitsy, RU 2019, 97 min. NOVÝ RUSKÝ FILMpá

19 15:00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon / UK, US, FR 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Parazit / Gisaengchung, KR 2019, 132 min.

19:30 Poutníci trpělivosti / Stranniki Terpeniya, RU 2018, 100 min. NOVÝ RUSKÝ FILM

so

20 15:00 Zloba: Královna všeho zlého / US, UK 2019,  min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tobol / RU 2018, 108 min. NOVÝ RUSKÝ FILM

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / Once Upon a Time in Hollywood, US 2019, 162 min.

ne

21 17:00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát / CZ 2019, 102 min.

19:30 Staříci / CZ, SK 2019, 90 min.po

22 17:00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát / CZ 2019, 102 min.

19:30 Budiž světlo / Nech je svetlo, SK, CZ 2019, 93 min. FILMOVÝ KLUBút

23 14:30 Je mi fajn s.r.o. / I Feel Good, FR 2018, 103 min. KINO SENIOR

17:00 Joker / US 2019, 122 min.

19:30 Pražské orgie / CZ 2019, 112 min.

st

24 17:00 Deštivý den v New Yorku / A Rainy Day in New York, US 2019, 92 min.

19:30 Tiché doteky / CZ, NE, LT 2019, 96 min.čt

25 17:00 Poslední aristokratka / CZ 2019, 110 min.

19:30 Pražské orgie / CZ 2019, 112 min.pá

26 15:00 Zloba: Královna všeho zlého / US, UK 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Pražské orgie / CZ 2019, 112 min.

19:30 Poslední aristokratka / CZ 2019, 110 min.

so

27 15:00 Sněžný kluk / Abominable, US 2019, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Staříci / CZ, SK 2019, 90 min.

19:30 Budiž světlo / Nech je svetlo, SK, CZ 2019, 93 min.

ne

28 17:00 Staříci / CZ, SK 2019, 90 min.

19:30 Poslední aristokratka / CZ 2019, 110 min.po

29 17:00 Národní třída / CZ, DE 2019, 91 min.

19:30 Pláč svatého Šebestiána / CZ 2019,  min. FILMOVÝ KLUBút

30 15:00 Deštivý den v New Yorku /US 2019, 92 min. KINO SENIOR

17:00 Joker / US 2019, 122 min.

19:30 Vesnice plavajících krav / Wieś pływających krów, PL, DE 2018, 78 min.

st

31 17:00 Poslední aristokratka / CZ 2019, 110 min. POLSKÉ DNY

19:30 Pražské orgie / CZ 2019, 112 min.čt

ANEŽKA A MIROSLAV KOVALOVI
17. 10. – 29. 11. 2019

Anežka Kovalová i Miroslav Koval absolvovali Akademii výtvarných umění v Praze 
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let (Karel Souček, František Jiroudek, Jiří 
John). Celoživotním námětem jejich výtvarné práce – maleb, kreseb, fotogramů – je 
vždy bezprostředně zakoušená, prožívaná a poznávaná příroda z okolí jejich domova 
v podhorské vesnici Sobotíně na Šumpersku. Oba přetváří – každý svým způsobem 
– konkrétní zážitky, prožitky a zkušenosti úspornou formou do citlivě vnímaného 
existencionálního sdělení s obecnější platností. 

2 Hradišťan & Jiří Pavlica
Ojedinělé seskupení s nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel 
zejména z lidové tradice. Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, housle, zpěv, Alice Holubová – zpěv, David Burda – klarinet, 
fl étny, zpěv, Milan Malina – cimbál, zpěv, Roman Gill – kvinton, zpěv, Milan Gablas – kontrabas, zpěv, 
Josef Fojta – klávesy, perkuse, zpěv.

19:00
st

3 Tango
Legendární česká kapela TANGO v čele s Miroslavem Imrichem, se objevila na hudební scéně v roce 1984 a způsobila 
senzaci. Známý zpěvák se tehdy obklopil špičkovými spoluhráči a na základech nové vlny, rocku, popu a funky vytvořil 
originální a zároveň úderný a strhující sound. Po několikaleté odmlce se vrátili v roce 2007 a s odstupem dalších let 
přijíždějí do Ostravy, aby zahráli nejen staré hity. 

20:00
čt

8 Jazz Q Martina Kratochvíla
Jazzrocková legenda Jazz Q Martina Kratochvíla je na scéně už padesát let a má v dějinách českého jazzu i rocku 
mimořádné postavení. Martin Kratochvíl – klávesy, Zdeněk Fišer – kytara, Přemysl Faukner – basová kytara, 
Filip Jeníček – bicí.

19:00
út

11 Cross Orchestra
Koncert ostravské kapely, znít bude pop i rock. Dáša Glatzová a Martin Zbytovský – zpěv, Libor Šipula – klávesy, 
Lumír Ptáček – kytara, Karel Koláska – baskytara, Jarek Ožana – bicí, Vašek Grigor a Tomáš Drzewiany – trubky, Honza 
Měšťánek – trombon, Vítek Březina - tenorsaxofon, Martin Ševčík – altsaxofon.

20:00
pá

14 Jazz & Swing Jerryho Erbena
Koncert v rytmu světových evergreenů, fi lmových, jazzových a swingových melodií. František Mixa – piáno, Přemek 
Mixa – kontrabas, Simona Pavelková zpěv, Jaroslav Erben – zpěv, bicí, Pavel Písecký – klarinet, tenor saxofon, 
Láďa Plošek – bicí. Jazz Standarts, Swing, Evergreens.

19:00
po

15 Tomáš Kočko & Orchestr
Přední představitelé tuzemské world music a dvojnásobní držitelé ceny Anděl! Kapela slaví významné jubileum a u této 
příležitosti znovu natočila desku Sadné zrno. Ta společně s dvacet let starým debutem Horní chlapci vzdává hold 
valašskému básníkovi Ladislavovi Nezdařilovi.

19:00
út

16 Emma Larsson Quartet JAZZ

Emma Larsson má bezchybný timing, bezvadné frázování, skvělé napojení na publikum a vrozený dar – ví, kdy ubrat 
a kdy naopak přidat na výrazu. Původem Švédka je v New Yorku stabilně obklopena prvotřídní kapelou, která hraje v těch 
nejlepších jazzových klubech. „Emma představuje novou sortu zpěváků, kteří tlačí hranice jazzových vokálů přes okraj 
post-bopových konvencí do říše, kam před nimi ještě nikdo nedoputoval.“ tvrdí All About Jazz. Na evropském turné ji 
doprovodí ve středoevropském kontextu výjimeční hráči: americký pianista rakouského původu Walter Fischbacher, český 
kontrabasista Jan Kořínek a bubeník Thomas Esch.

19:00
st

17 Nick Schnebelen & Bluest Fest (USA)
Další bluesrocková hvězda zpoza velké louže v Parníku. Nick Schnebelen je mladý kytarista ověnčený cenami, např. „The 
Albert King Award – Best Guitarist“ v roce 2008, „Blues Music Award – Band of the Year“ v roce 2014 a dalšími. Syrovost 
jeho bluesové kytary i parádní vokál musí uchvátit všechny fanoušky bluesového a bluesrockového žánru. Rychle si získal 
pověst špičkového kytaristy i výborného zpěváka. 

19:00
čt

20 Spiritual Kvintet
Legenda českého folku oslavila neuvěřitelných 59 let své existence a stále se těší velké přízni fanoušků. Vyprodaná 
koncertní vystoupení, harmonogram koncertů plný na několik měsíců dopředu a zlaté desky za všechny doposud 
vydané reedice jsou toho jasným důkazem. Zdenka Tichotová – zpěv, perkuse, Veronika Součková – zpěv, perkuse, 
Jiří Holoubek – zpěv, kytara, Dušan Vančura – zpěv, kontrabas, Jiří Cerha – zpěv, perkuse, Jiří Tichota – kytara, 
Pavel Peroutka – kontrabas, zpěv. Upozorňujeme, že vstupenky nejsou na konkrétní místo – sezení v řadách.

20:00
ne

21 Festival Francouzský podzim v Ostravě 2019
Festival Francouzský podzim v Ostravě 2019 aneb od EDITH PIAF až po ZAZ a večer plný šansonu.

po

23 Robert Balzar Trio JAZZ

Jedno z nejlepších tuzemských jazzových trií v Parníku!!! Robert Balzar Trio nabízí moderní jazz, kde se stírají 
hranice mezi popem, jazzem a fi lmovou hudbou. Jejich hudba ctí jazzové principy, melodičnost a rytmickou přesnost. 
Robert Balzar patří k nejvýznamnějším českým jazzovým basistům a na svém kontě má spolupráci s předními 
českými vokalisty Danem Bártou, Yvonne Sanchez nebo Hanou Hegerovou. 

20:00
st

25 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s kapelou.
20:00

pá

27 Myrczek & Tomaszewski
Svatováclavský hudební festival na hudebním výletě v Parníku tentokráte představí polský jazz.18:00

ne

28 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru Glena Millera, Franka Sinatry, 
Louise Armstronga a dalších.

19:00
po

29 Inbar Fridman Quartet FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Inbar Fridman je vynikající jazzová kytaristka, mimo jiné i spoluhráčka legendárního bubeníka Billyho Cobhama. Inbar 
nabízí velmi melodický, lyrický a originální jazz. V Parníku se Inbar představí s basistou Matějem Černým a bubeníkem 
Markem Urbánkem. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00
út

30 Banjo Band Ivana Mládka
Nestor české srandy. Nepřehlédnutelná postava české hudební scény, člověk mnoha talentů – skladatel, textař, zpěvák, 
hráč na banjo, malíř, scénárista, spisovatel, fejetonista, moderátor, bavič. Napsal přes 400 písniček a mnohé z nich, 
například – Jožin z bažin, Prachovské skály, Linda, Neopatrný křeček, Když je v Praze abnormální hic a další, se staly 
absolutními hity. 

20:00
st

Připravujeme: Michal Pavlíček Trio, Petr Spálený, Mike Stern Band

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

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 821 
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