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NEPROPÁSNĚTE

Oblíbené sousedské slavnosti Zažít 
Ostravu jinak letos poprvé organizuje 
Rodinné a komunitní centrum Cha-
loupka, a to v  sobotu 14. září od 14 
do 20 hodin. Na tuto již tradiční akci 
nový tým pomyslně naváže tam, kde 
původní organizátor Cooltour skončil, 
a to na ulici  30. dubna. Hlavní myš-
lenkou sousedských slavností je, aby 
obyvatelé měst vystoupili ze stereotypu 
vnímání veřejného prostoru a uvědo-
mili si jeho hodnotu. Na slavnostech 
dostanou prostor především místní 
obyvatelé, a stále je možnost se zapojit! 
Slavnosti se tento rok ponesou v  du-
chu EKO. Pro účastníky jsou připra-
veny zajímavé workshopy, v ulici před 
ZŠ Matiční se bude malovat přímo 
uprostřed cesty, cvičit jóga, posedávat 
jen tak v křeslech a číst knihy, v parku 
Čs. letců budou moct účastníci zhléd-
nout divadelní představení a poslech-
nout si různé kapely. Přijďte si dát kávu 
a přineste si vlastní hrníček a sklenici 
na vodu, přijďte ochutnat bábovku, 
kterou  upekla  vaše sousedka, sezná-
mit se, potkat se. Akce je podporována 
městem Ostravou i městským obvo-
dem Moravská Ostrava a Přívoz.  Více 
informací na www.rcchaloupka.cz.

Poslední zářijovou sobotu se náměs-
tí Svatopluka Čecha v  Ostravě-Přívo-
ze „převlékne do historického kabátu“ 
a stane se dějištěm tradičních oslav sva-
tého Václava. V den oslav české státnosti 
mohou návštěvníci zhlédnout historický 
průvod s  koňmi, ukázky tradičních ře-
mesel a chybět nebude ani bohatý do-
provodný program.  

Již od 10 hodin dopoledne vypukne 
v rámci Svatováclavského jarmarku na 
náměstí Svatopluka Čecha atraktivní 
program přibližující historické období 
spojené především s koncem 10. sto-
letí. Historii řemesel představí ukáz-
ky práce vlásenkáře, pekaře, kováře či 
dráteníka a ve 14 hodin projde tradič-
ně náměstím družina v čele se svatým 
Václavem oděným do drátěné košile, 
s přilbou na hlavě a mečem v ruce. Za 
doprovodu trubačů, bubeníků, kejklířů 
a dalších dobových postav dokráčí až 
k hlavnímu pódiu, kam bude se všemi 
poctami uvítán zástupci města.

Připomínkou Václava 
bude i mše 

„Svatého Václava také v  krátkosti 
přivítá farář v  kostele Neposkvrněné-
ho početí Panny Marie,“ uvádí Šárka 
Dospivová z  CKV Moravská Ostrava. 
Díky těmto aktivitám je tradiční svato-
václavský jarmark jednou z nejnavště-
vovanějších akcí tohoto druhu v Ostra-
vě. Kdo však byl svatý Václav a proč se 
vlastně slaví jeho svátek? Český kníže 
Václav byl na svou dobu velmi vzdělaný 
a jako správný křesťan vykupoval ne-
volníky z otroctví. Kromě toho byl váš-
nivým pěstitelem vína a na jeho počest 
také některým vínům tento přívlastek 
zůstal. Po násilné smrti kvůli politic-

Zažít Ostravu 
jinak

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 
zářijové se v  pátečním podvečeru vy-
dáme Cestami ostravských osobností. 
Těch v Ostravě působila celá řada! Zora 
Rozsypalová, František Šec, herci slav-
né Kačerovy éry, Vladimír Brázda, re-
žisér Zdeněk Havlíček, Luděk Nekuda 
a další procházeli centrem našeho měs-
ta. Dotkneme se jejich životů, vzpo-
meneme si na jejich práci a osud. Za 
fi nanční podpory Městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz,“ přibližuje 
procházku průvodkyně Lenka Kocie-
rzová. Sraz v  pátek 27. září v  17 ho-
din u zastávky Karolina. Cena 50 Kč. 
Více na www.ckv-ostrava.cz nebo tel. 
č.: 599 527 110.

Prvňáček 
čtenářem

Knihovna města Ostravy od září za-
hajuje novou kampaň zaměřenou na 
prvňáčky, jejímž smyslem je oslovit 
rodiče žáků prvních tříd s  cílem pod-
pory čtenářské gramotnosti u dětí. Na 
rozdíl od minulých let se prvňáčci mo-
hou zdarma zaregistrovat do ústředí či 

kterékoliv pobočky Knihovny města 
Ostravy již v  září a v průběhu škol-
ního roku 2019/2020. Nepřijdou tím 
o již tradiční oblíbený Týden prvňáčků, 
který se bude konat od 2. do 8. března 
2020. V tomto týdnu mohou být všich-
ni prvňáčci ve své knihovně slavnostně 
pasováni na čtenáře.

Podpora 
projektů 
v regionu

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL 
vyhlašuje příjem žádostí o udělení fi -
nanční podpory organizacím či jed-
notlivcům z  moravskoslezského regi-
onu, kteří zašlou zajímavý projekt se 
zaměřením na aktivity dětí nebo seni-

orů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu 
nebo sociálních služeb.

Nadační fond od roku 2006 přispěl 
částkou vyšší než 72 mil. korun na kva-
litnější péči o děti s mentálním nebo 
fyzickým hendikepem, vzdělávání 
obecně a volnočasové vyžití mládeže 
a také pomohl i seniorům k důstojné-
mu a plnohodnotnému životu.

Pro získání fi nanční podpory konkrét-
ního projektu realizovaného v Morav-
skoslezském kraji  pro rok 2020 posílejte 
žádosti v termínu od 2. září do 11. října 
2019. Podrobnější informace najdete na 
www.nadace.vitkovicesteel.com

 O přidělení fi nanční podpory roz-
hodne správní rada nadačního fondu 
do poloviny listopadu 2019. 

Jak na cizí 
jazyky 

Trápíte se již několik let se studiem 
cizího jazyka a máte pocit, že nevidíte 
pokroky? Pojďte vyzkoušet některou 
z možností, které přináší Moravskoslez-
ská vědecká knihovna v Ostravě. Může-
te tak najít nové impulsy a motivaci k 
tomu, aby vás šprtání nových slovíček 
či snaha o pochopení složitých grama-
tických jevů opět začaly bavit. Pro své 
studium nemusíte totiž vždy využívat 
pouze klasické učebnice či cvičebnice 
(i když i ty si v knihovně samozřejmě 
můžete zapůjčit). Chtěli byste se o na-
bídce knihovny dozvědět více? Přijďte 

ve středu 18. září v 16 hodin do oddě-
lení speciálních fondů na seminář Jak 
na cizí jazyky, který se bude věnovat 
tipům a pomůckám využitelným pro 
výuku angličtiny. Přihlásit se můžete na 
www.svkos.cz. Od 2. do 26. září pak ve 
vestibulu knihovny můžete načerpat in-
spiraci při stejnojmenné výstavě. 

Janek Ledecký 
s Janáčkovou 

fi lharmonií

Na podzim 2019 chystá Janek Ledec-
ký exkluzivní koncerty se symfonickým 
orchestrem. Objeví se v pěti městech 
společně s uznávaným písničkářem 
a hudebníkem Ivanem Hlasem. První 
z nich se uskuteční 18. 9. v ostravském 
Gongu s  Janáčkovou fi lharmonií. 
Vstupenky pořídíte již od 400 Kč.

Dále to bude v Brně s Czech Virtuo-
si, ve Zlíně s  Filharmonií Bohuslava 
Martinů a s hradeckou fi lharmonii 
v Hradci Králové a v Praze. Ledec-
ký představí symfonické verze svých 
nejslavnějších písní, ale přinese i pár 
překvapení v podobě skladeb, jež ješ-
tě se svou kapelou nehrál. Půjde tedy 
o velkou změnu oproti jarní sezoně, 
kterou zpěvák věnoval Akustické-
mu turné. Hostem ve všech městech 
bude uznávaný písničkář Ivan Hlas. 
„Mám radost, že naše kamarádství 
trvá celá ta léta a můžeme spolu ob-
čas něco zajímavého udělat. To zna-
mená, že Janek něco, víceméně, šíle-
ného vymyslí a ozve se, jestli do toho 
jdu. A já jdu. Právě teď se to zase 
stalo a moc se těším. Bavili jsme se 
o mé úloze a mám dojem, že třeba 
skladba  Malagelo, provedená symfo-
nickým orchestrem, bude skutečnou 
ozdobou Jankova koncertu. A nejen 
ona,“ prozrazuje nadšeně Hlas.

Speciální aranže Ledeckého písní 
připravuje jeho bubeník Hanz Sedlář, 
který se ujme i role dirigenta. Více na 
www.jfo.cz.

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...

KULTURNÍ

kým svárům s  Bratrem Boleslavem II. 
se knížeti Václavu dostalo všech poct 
a samotný císař Karel IV. nechal později 
pro Václavovu lebku zhotovit svatovác-
lavskou korunu. Jeho zásluhy si nyní 
připomínáme právě v den jeho úmrtí.                                                                                                                                     
Kromě slavnostního ceremoniálu se 
mohou návštěvníci těšit i na bohatý do-
provodný program, který potrvá až do 
18 hodin a o jeho harmonogramu bude 
z pódia informovat moderátor. Během 
odpoledne zazní také tradiční dobová 
hudba, která by na podobně historicky 
laděných slavnostech neměla chybět. 
Návštěvníci se budou moci svézt na 
historickém (do)kolotoči, který se me-
chanicky roztočí a pak se dotočí sám, 
nebo si budou moci vystřelit do terče 
na pravé turecké střelnici, navíc s turec-
kou obsluhou. Tyto a další historické 
atrakce pro návštěvníky uchystá ko-
mediantská společnost tureckého stylu 
Al Rašíd, která své atrakce doveze 
do Ostravy až ze Strakonic. Nebudou 
chybět stánky s  vínem, medovinou 
a poctivými kulinářskými dobrotami, 
které by jistě obstály i na královském 
dvoře. 

 www.ckv-ostrava.cz 
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Na první měsíc školního roku si Mi-
nikino připravilo řadu fi lmových lahů-
dek. Fanoušci českého fi lmu se mohou 
těšit například na snímek Přes Prsty, 
za kterým stojí scenárista Petr Kolečko 
známý především díky seriálu Most! 
Trochu jiným směrem, ač stále ve 
světě sportu, se ubírá dokument  Let-
ní Hokej, který  ukazuje kulturní střet 
mladých náchodských hokejistů, kteří 
v  roce 2017 absolvovali výměnný pří-
pravný kemp v Maroku. Výsledkem je 
živý dialog dvou různých kultur, kte-
rým si také snímek získal publikum na 
festivalu v Karlových Varech. Již méně 
přívětivě působí debutní snímek slo-
venského režiséra Juraje Šlauka Punk 
je hned! ze života zlodějů a dealerů. 
Příznivce kultovních snímků Quentina 
Tarantina zveme na jeho v pořadí de-
vátý fi lm Tenkrát v Hollywoodu, jehož 
projekce začala v Minikině již v srpnu, 

a poběží také po celé září.  
Po prázdninové pauze opět startuje 

také fi lmový klub. Minikino potěší ale 
i dětského diváka – na programu jsou 
snímky Toy Story 4, hraná adapta-
ce disneyovky  Aladin  či pohádka  Lví 
král.

Zásadní událostí konce měsíce je 
Festival Kamera OKO Ostrava, který 
se koná od 25. do 28. září. Tématem 
letošního ročníku jsou umělecká díla 
produkovaná mladými autory a díla 
připomínající raná umělecká díla a čas-
to publikovaná, když autor není znám. 
V Minikině byste si neměli nechat ujít 
fi lmové premiéry, k  nimž patří např. 
nový snímek Woodyho Allena Dešti-
vý den v New Yorku, nebo dokument 
Olgy Sommerové o Jiřím Suchém Leh-
ce s životem se prát. Více informací 
o termínech projekce na www.miniki-
no.cz.             -lv-

MINIKINO

Rok rozmarných her – tak se jmenuje 
nová divadelní sezona, která v září začí-
ná v Komorní scéně Aréna… 

Po minulých úspěšných sezonách, kdy 
se divadlu i jeho hercům dostalo mno-
ho prestižních ocenění, je na co navazo-
vat. Do nové sezony vstupuje Komorní 
scéna Aréna s omlazeným logem, jehož 
autorem je grafi k Michal Zych, a no-
vou podobou propagačních materiálů. 
O nové tváře divadlo obohatilo i herec-
ký soubor: posilami jsou mladý praž-
ský herec Adam Langer, na ostravské 
divadelní scéně dobře známý Milan 
Cimerák a čerstvá absolventka JAMU 

Viktória Pejková. Sezonu otevře 4. září 
úspěšný Zabiják Joe. Ofi ciální slav-
nostní zahájení ovšem proběhne v úte-
rý 17. září, návštěvníci si budou moci 
v doprovodu členů hereckého souboru 
prohlédnout divadlo, umělecké vedení 
představí připravované tituly a hrát se 
bude oblíbená Mandragora v režii Iva-
na Krejčího. 

Na konci října pak diváky čeká první 
premiéra nové sezony. S  vlastní dra-
matizací slavného antického románu 
Zlatý osel Lucia Apuleia se do Aré-
ny vrací jedna z  nejvýraznějších po-
stav českého porevolučního divadla, 

režisér Jiří Pokorný, který se v loňském 
roce uvedl zmíněnou úspěšnou ins-
cenací Zabiják Joe. Na jevišti se objeví 
kompletní herecký soubor. Rozmarný 
rok pak bude pokračovat úspěšnou 
současnou britskou komedií Kočka 
v oregánu, klasickou Wajdovou adapta-
cí Dostojevského románu Zločin a trest 
a uzavře ho slavný Konec hry Samuela 
Becketta. 

Prodej abonentek probíhá celé září. 
Více informací o programu a předplat-
ném najdete na webu divadla www.di-
vadloarena.cz.

www.divadloarena.cz
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DIVADLO

KONCERT

Rok rozmarných her v Komorní scéně Aréna

UMĚNÍ NA PLÁTNĚ   
9. 9. v 16.30 hod. Degas: Vášeň pro dokonalost
16. 9. v  16.30 hod. Monetovy lekníny – Magie vody 
a světla
23. 9. v 16.30 hod. Mladý Picasso
30. 9. v 16.30 hod. Van Gogh – O obilných polích a ob-
lačném nebi

FILMOVÝ KLUB   
10. 9. v 16.30 hod. Janička a v 19 hod. Mlčení 
17. 9. v 16.30 hod. Female Cinema uvádí Vít Schmarc (cy-
klus – ženy režisérky) a v 19 hod. Ida 
24. 9. v 16.30 hod. Měsíc Jupitera a v 19 hod. Tvář 

DOKU STŘEDA   
11. 9. v 16.30 hod. Hitchcock/Truff aut
18. 9. v 16.30 hod. Já, Maria Callas
25. 9. v 16.30 hod. Až přijde válka

SENIOR ART   
  5. 9. ve 14 hod. Utop se, nebo plav 
10. 9. ve 14 hod. Bílý bílý den
12. 9. ve 14 hod. Žena na válečné stezce
17. 9. ve 14 hod. Utop se, nebo plav
19. 9. ve 14 hod. Bílý bílý den 
24. 9. ve 14 hod. Zbrusu nový zákon
26. 9. ve 14 hod. Neviditelné

ART DĚTEM   
  7. 9. ve 14 hod. Hodinářův učeň 
  8. 9. ve 14 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu 
14. 9. ve 14 hod. Toy Story 4: Příběh hraček
15. 9. ve 14 hod. Sedmero krkavců 
21. 9. ve 14 hod. Nina
22. 9. ve 14 hod. Toy Story 4: Příběh hraček
28. 9. ve 14 hod. Sedmero krkavců 
29. 9. ve 14 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu

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

Koncerty a divadelní představení v DKMO
5. 9. v 19 hod. Michele Riml: Vzhůru do divočiny (původ-
ní termín 22. 5.)
11. 9. v 19 hod. Patrik Hartl: Vysavač, Ozvěny Metropolit-
ního léta hereckých osobností
18. 9. v 19 hod. Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
20. 9. v 19 hod. Ingmar Bergman: Scény z manželského 
života   
23. 9. v 19 hod. Gábor Görgey: Na koho to slovo padne     
26. 9.  v 19 hod. 3400 kilometrů Ománem a Spojenými 
arabskými emiráty 

NDM vstupuje do 101. sezony 

s překvapením

Svatováclavský hudební festival – 

chrámová romantika v Ostravě

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

Od 10. do 15. 9. bude PLATO z  technicky-provozních 
důvodů uzavřeno.

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
Forum Arborum, site–specifi c instalace před bývalými jat-
kami (Landscape festival)

Vzdělávací projekty:
2.–8. 9. Škola výrazů, experimentální vzdělávací projekt 
pro umělce (přihlašování uzavřeno)
16. 9. – 29. 11. Škola myšlení, experimentální vzdělávací 
projekt pro studenty SUŠ v Ostravě (přihlašování uzavřeno)
Uměleckořemeslné dílny:
21. 9. v  10–18 hod. „Bauhausovská“ dílna: Zpracování 
dřeva
Doprovodné akce:
7. 9. v 10–12 hod. Cesta za ztraceným kontinentem, mi-
neralogická výprava pro rodiny s dětmi
18. 9. v  19 hod. Jonáš Gruska: Terénní nahrávky, poly-
metrické kompozice a LOM, koncert a prezentace
20. 9. v 19 hod. Kino: Nikdo se nebude smát (ČSSR, 1965)
24.–26. 9. Malamut performance meeting Ostrava 2019, 
mezinárodní festival akčního umění
27.–29. 9. Ostrava Kamera OKO 2019, mezinárodní festi-
val fi lmu a kameramanské tvorby
29. 9. v 13–16 hod. Malí fotografové, workshop pro děti 

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. 

Národní divadlo moravskoslezské 
zahájí tradičně novou sezonu dvěma 
galavečery. „Letos ovšem výjimečně: 
Jeden večer, dva programy, dvě divadla. 
Začneme v Divadle Antonína Dvořáka, 
diváci se zhruba po hodinovém progra-
mu přesunou do Divadla Jiřího Myrona. 
Rozhodli jsme se představit jednotlivé 
soubory přesně tam, kde jsou během 
sezony nejvíce doma,“ říká ředitel NDM 
Jiří Nekvasil. V  Divadle Ant. Dvořáka 
hraje opera, zčásti balet a činohra, v Di-
vadle J. Myrona pak především muzikál, 
ale také činohra a balet. Tradiční sa-
mozřejmostí galavečerů je představení 
novinek nadcházející sezony, ale také 
připomenutí úspěšných inscenací sezo-
ny předchozí. Galavečery budou opět 
pouze dva – 7. a 8. září, diváci samo-
zřejmě zaplatí pouze za jednu vstupen-
ku do obou divadel. Spolu s ofi ciálním 
a slavnostním zahájením sezony bude 
otevřena nová výstava ve slavnostním 
sále zrekonstruovaného komplexu Di-
vadla Jiřího Myrona. Sál ponese jméno 
Karla Küglera (1885–1950), operního 
pěvce (tenoristy), režiséra, herce a poté 
také divadelního ředitele.

Předchozí sezona byla jubilejní – stá 
– a největší regionální divadlo ji ucti-
lo premiérami osmnácti děl, která se 
tu nikdy nehrála. „Máme samozřejmě 
opět před sebou premiéry jak ostrav-
ské, tak české, ale v sezoně s  číslem 
101 se každý se souborů NDM bude 
vracet vždy k  jednomu populárnímu 
dílu hranému právě v první sezoně sa-
mostatné existence našeho (českého) 

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 

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

Po–Pá: 10–18 hod.

do 16. 10. Ivanka Pavlíčková, Patrik Kriššák: Color bloc-
king, výstava v Galerii Dole 
12. 9. v  18 hod. Vladimír Vondráček: Tour de Exotique, 
vernisáž výstavy ve Fotografi cké galerii Fiducia
13. 9. v 18 hod. Hluková mystéria – Krekso (CZ+A), Gurun 
Gurun, Kikiriki (SLO), Gen 26 (SLO/UK), úvodní večer hu-
debního festivalu Hluková mystéria
22. 9. v 10 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče, ateliér ve-
dou výtvarníci Marcela a Max Lysáčkovi
23. 9. v 18 hod. Třicet svobodných – happening na náměs-
tí Beneše a křest bulletinu Krásná Ostrava, společně okrášlí-
me náměstí Beneše v duchu svobody včetně velkoplošné-
ho okrášlení Ostravice – Textilie a výstavy, pokřtíme také 
podzimní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Za pěkného poča-
sí špekáčky či vege vhodné k opékání s sebou.
24. 9. v 18 hod. Čtenářský klub s knížkou Krisztiny Tótho-
vé: Akvárium, večerem provází literární kritička Iva Málko-
vá.  
29. 9. v 10 hod. Ostravský výlet přes Mariánské Hory na 
Benátky, sraz u kostela sv. Josefa Don Bosco u autobu-
sového nádraží, průvodci: botanička Zdenka Rozbrojová, 
historik architektury Martin Strakoš, literární historik Pavel 
Hruška. 

Minikino: Od letních komedií k Festivalu 

Kamera OKO Ostrava 

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

Dům umění, GVUO, bude až do podzimu z důvodů rekon-
strukce pro veřejnost uzavřen. 
Doprovodný program v knihovně GVUO
10. 9. v 16.30 hod. Lazebnice v umění doby Václava IV., 
přednáška Marka Zágory  
25. 9. v 16.30 h Helena Salichová: žena Slezskem po-
sedlá, z cyklu Ostravsko očima umělců, přednáška Ga-
briely Pelikánové  

Renomovaný Svatováclavský hu-
dební festival je největší mezinárodní 
festival duchovní a tzv. staré hudby 
v České republice. Letošní 16. ročník 
oslavuje 30 let od sametové revoluce – 
30 let svobody a se bude konat ve dnech 
3.–28. září a nabídne celkem 32 kon-
certů mimořádné umělecké kvality. 

V srdci Ostravy bude okřídlený festi-
val zahájen v katedrále Božského Spa-
sitele 3. září (18 hod.) nádherným ro-
mantickým oratoriem Roberta Schu-
manna Ráj a Peri v mezinárodním só-

listickém obsazení a Filharmonií Brno 
pod taktovkou německého dirigenta 
Rolanda Kluttiga. Následovat budou 
tři unikátní projekty v  Evangelickém 
Kristově kostele – 4. září (18 hod.) vy-
stoupí prestižní Collegium 1704 s Vác-
lavem Luksem s  novodobou premié-
rou Zelenkovy mše z roku 1724; 6. září 
(19 hod.) bude uvedena Cavalliho ba-
rokní opera s  loutkami Calisto, vtip-
ně inscenovaný příběh plný svádění za 
zvuku starých nástrojů Collegia Maria-
na se sopranistkou Hanou Blažíkovou 
a barytonistou Tomášem Králem, a ko-
nečně v kostele zazní také české jazzové 
standardy Ježka, Voskovce a Wericha 
díky Ondřeji Rumlovi s  fi lharmonií 
17. září (19 hod.). SHF slavnostně vy-
vrcholí Závěrečným koncertem vě-
novaným 30 letům svobody, který se 
bude konat pod záštitou rektora Ost-
ravské univerzity profesora Jana Laty. 
V  katedrále Božského Spasitele zazní 
28. září (17 hod.) český program z děl 
Suka, Kabeláče a Dvořáka Svatý Vác-
lave nastudovaný Janáčkovou fi lhar-
monií Ostrava pod taktovkou Roberta 
Kružíka. Více informací a vstupenky 
on-line na www.shf.cz

divadla v  Ostravě v  letech 1919/20, 
soubor opery se vrátí ke dvěma. Divá-
ci se tak mohou těšit na klasiku všech 
klasik: Dvořákovu Rusalku a Verdiho 
Maškarní ples. Soubor baletu nastudu-
je nově Coppélii Léa Delibese, činohra 
Gogolova Revizora a soubor operety/ 
muzikálu se po mnoha letech vrací ke 
klasické operetě – Madame Favart Ja-
cqusese Off enbacha,“ vyjmenoval ře-
ditel Nekvasil. Diváci se už ovšem těší 
také na slavnou West Side Story Leo-
narda Bernsteina nebo na inscenace ve 
skvěle nastartovaném komorním Diva-
dle „12“, které vzniklo jako nová scéna 
v komplexu Divadla J. Myrona.   Vůbec 
první premiérou sezony zde bude ko-
morní muzikál Pět let zpět (Last Five 
Years, s premiérou 26. září.

www.ndm.cz
Foto: Martin Straka

Jednu z  dvojic v  novém muzikálu Pět 
let zpět ztvární Tomáš Savka a Martina 
Šnytová.

Zaskočte si k Bezručům na pět premiér
Divadlo Petra Bezruče vstupuje do 

sezony, která k návštěvě divadla doslo-
va vyzývá – nese totiž název Zaskoč si 
k  Bezručům a divadlo v  ní uvede pět 
nových titulů. První premiérou sezony, 
která odstartuje v září, bude slavná hra 
klasika francouzské komedie Molièra 
Zdravý nemocný. Zábavnou taškaři-
ci o jednom velmi, velmi umanutém 
hypochondrovi s  hereckým souborem 
nazkouší Vladimír Morávek a hlavní 
roli Argana svěřil režisér Norbertu Li-
chému. Autorskou variaci na známé 

téma Frankenstein s herci připraví je-
den z  nejúspěšnějších režisérů mladé 
generace Jan Holec. Naskočte si, půl-
noční prohlídka zámku hrůzy začíná 
v polovině listopadu. Na počátku roku 
2020 nabídnou Bezruči jednu exkluziv-
ní českou premiéru – vůbec poprvé na 
českých jevištích ožije strhující román 
Viktora Fischla Dvorní šašci. V  břez-
nu si k Bezručům zaskočte na šokující 
zpověď jednoho grázla – adaptaci kul-
tovního románu Anthonyho Burgesse 
Mechanický pomeranč převede na 

ostravské jeviště mladá úspěšná reži-
sérka Tereza Říhová. Na závěr sezony 
se k Bezručům vrátí úspěšná autorsko-
-režijní dvojice Anna Saavedra a Janka 
Ryšánek Schmiedtová – tentokrát se 
ve své autorské inscenaci Bikini blues 
ponoří do nebezpečných vod zvaných 
„třídní sraz po letech“!  

Předplatné můžete zakoupit už 
nyní osobně na pokladně divadla 
nebo objednat prostřednictvím for-
muláře na webu divadla www.bezruci.
cz.  
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Kultura je také radost ze sdílených zážitků, 

říká nová ředitelka CKV

Klub Atlantik: Startují přednášky 
o cestování i programy pro seniory

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 30. 9. během půjčování: Barevný podzim, kolektivní 
výstava výtvarných prací klientů centra pro osoby se zdra-
votním postižením Čtyřlístek
do 30. 9. během půjčování: Čtenářská výzva, výstavka 
knih; inspirace k plnění Čtenářské výzvy

Oddělení pro děti a mládež: 
do 6. 9. během půjčování: Mozkovna, hrajeme logické hry, 
soutěžíme o ceny, s fi nanční podporou ÚMOb MOaP
12. 9. od 13 do 15 hod.: Tajuplný svět podivuhodných 
her, herní workshop s tvůrcem originálních deskových her 
Jiřím Šebestou, s fi nanční podporou ÚMOb MOaP
od 16. 9. do 20. 9. během půjčování: Hravě o dopravě, sou-
těžní klání s využitím stolní hry Hurá na kolo v rámci Evrop-
ského týdne mobility, s fi nanční podporou ÚMOb MOaP
26. 9. od 13 do 15 hod.: Hernička, hrajeme si a vyrábíme 
v  knihovně, s fi nanční podporou grantového programu 
OVAK
30. 9. od 9 do 10 hod.: Čtení vodácké, beseda s předsedou 
spolku Posejdon vodákem Romanem Štolfou zahájí Týden 
knihoven v Přívoze

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

Výstavy
Niva Šamánková, kresby, grafi ky, společenský sál 
Ostrava má…, vystavují fotografové ze skupiny 6x6, gale-
rie v pasáži
Kulturní akce – Společenský sál
17. 9. v 16 hod. OPEN MIC OSTRAVA, další, 49. díl otevřené 
písničkářské scény v knihovně, koncert
20. 9. v 17 hod. Trocha humoru Iva Šmoldase, beseda 
známého spisovatele a moderátora, organizuje OVAHELP 
Ostrava a Knihovna města Ostravy.

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

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

11. 9. v  17 hod. Čas na změnu, úvodní přednáška kurzu 
srovnávací fi lozofi e a psychologie Východu a Západu, kurz 
zahrnuje 13 přednášek jednou týdně, vždy ve středu od 
17 do 19 hodin, začíná 18. září. 
Láska k moudrosti, úvodní přednáška kurzu srovnávací 
fi lozofi e a psychologie Východu a Západu, kurz zahrnu-
je 13 přednášek jednou týdně, vždy v pondělí od 18 do 
20 hodin, začíná 9. září. 
Praktická psychologie, kurz proběhne v termínech 10., 
17., 24. září a 1. října, vždy od 18  do 20 hod., přednášky 
a praktická cvičení se zaměří především na naši pozornost, 
vědomí, emoce, paměť, imaginaci aj.
24. 9. v  19 hod. Mahátma Gándhí, přednáška ke 150. 
výročí jeho narození, rezervace místa: www.akropolis.cz/
mahatma-gandhi

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

Z CENTRA KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ

VĚDECKÁ KNIHOVNA
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel. č.: 596 118 881
2.–26. 9. Jak na cizí jazyky, výstava učebnic, pomůcek 
a vychytávek  pro výuku jazyků
2.–30. 9. Pocta PET lahvi, edukační výstava plakátů Veroni-
ky Richterové a lidové výrobky neznámých tvůrců
17. 9. v 9.30 hod. Kultura on-line, seminář pro veřejnost za-
měřený na webové stránky o kulturním dění a objednávání 
a nákup vstupenek přes internet
18. 9. v 16 hod. Jak na cizí jazyky, tipy a pomůcky pro výu-
ku i studium angličtiny, seminář pro veřejnost 
24. 9. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne s desko-
vými hrami
25. 9. v 16.30 hod. Arnošt Vašíček: České tajemno, beseda  
26. 9. v 16 hod. Klub německého fi lmu: Soul Kitchen, fi lm 
v původním znění s českými titulky
27. 9. od 17 do 22 hod. Ostravská noc vědců, přednášky 
o elektromobilitě a nových trendech v ostravské hromadné 
dopravě 
1. 10. od 9 do 19 hod. Festival ostravských knihoven, 
celodenní program v  8 knihovnách – workshopy, kvízy, 
exkurze, výstavy, přednášky, knižní jarmark  

Festival Spectaculo Interesse navštíví 
loutkáři ze čtrnácti zemí světa

K Ostravě se na podzim upnou zraky 
tuzemských i zahraničních milovní-
ků loutkového divadla. Od 29. září do 
4. října zde totiž proběhne 13. ročník 
mezinárodního loutkářského festiva-
lu Spectaculo Interesse. 

Organizátoři v  Ostravě přivítají 
loutkáře ze čtrnácti zemí světa, kon-
krétně z  Itálie, Velké Británie, Slovin-
ska, Nizozemska, Belgie, Finska, Špa-
nělska, Kanady, Dánska, Izraele, Ruska, 
Polska, Německa a také z České repub-
liky. Festival je určen všem věkovým 
skupinám – rozmanitý program nabíd-
ne divadelní zážitek dětem i dospělým. 
Některá představení jsou vhodná už 
pro jednoleté dětské diváky. Součástí 
programu bude také zahajovací průvod 
loutek, odborné diskuze a koncerty.

Pozvání do Ostravy letos v  rámci 
festivalu přijalo i mezinárodně známé 
Divadlo bratří Formanů. Divákům 
představí svůj nejnovější projekt s  ná-
zvem Deadtown – putovní předsta-
vení pohybující se na pomezí divadla 
a němého fi lmu. K docílení autentické-
ho zážitku Divokého západu využívají 
Formani vlastní divadelní stan v podo-
bě velké dřevěné boudy, loutky, mas-
ky, malované kulisy, fi lmové animace, 
hereckou akci, živou hudbu i bohatou 
ruchovou složku. 

Dramaturgie festivalu se zaměřuje na 
výrazné divadelní produkce, ve kterých 
hraje stěžejní roli loutka a principy 

loutkového divadla. Spectaculo Inte-
resse nabízí publiku výběr toho nejza-
jímavějšího, co v daném oboru během 
uplynulých dvou let vzniklo. Program 
je rozdělen na soutěžní a nesoutěžní 
část, o oceněných rozhoduje tříčlenná 
mezinárodní odborná porota. 

Festival bude probíhat tradičně na 

hlavní a alternativní scéně Divadla 
loutek, v  Loutkové kavárně, ve ven-
kovním amfi teátru divadla a nově 
také ve Staré aréně na Masarykově 
náměstí. Speciální divadelní stan bratří 
Formanů bude stát v areálu výstaviště 
Černá louka. 

 www.dlo-ostrava.cz 

Po letních prázdninách uvítá Klub 
Atlantik návštěvníky výstavou Mar-
tiny Bartoňové pod názvem Světelné 
proměny II. Autorčiny obrazy pojed-
návají o ztvárnění uměleckého světla 
v krajině prostřednictvím nových vizu-
álních technik ve fotografi i. V průběhu 
září budeme v Klubu Atlantik společně 
objevovat také krásy více či méně vzdá-
lených míst naší zeměkoule. Letošní 
cyklus cestovatelských přednášek od-
startuje 11. 9. v 18 hodin poutavé vy-
právění cestovatele Ivo Petra o Řeckých 
horách od Pindosu až po Peloponnes 
doplněné fotografi ckými ukázkami. 
Neobyčejná, či dokonce magická místa 
ale najdeme i docela blízko, třeba ve vý-
chodomoravském městě Vsetín. Na tra-

se naučné stezky se tu ukrývají magická 
místa s  číslicí osm – mimo jiné tudy 
vede 18. poledník východní délky, nebo 
je zde k vidění zmenšená kopie vesmír-
ného objektu, tzv. Planetka Vsetín obje-
vená v roce 1998. Na exkurzi za těmito 
zajímavostmi Vsetína zveme seniory 
z  Moravské Ostravy v  rámci projektu 
Krajem a kulturou – Senior na cestách 
s podporou Městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz. Po naučné stezce 
společně vyrazíme 20. září. Byli jste 
někdy svědky nebo dokonce účastníky 
nehody, ve které fi guroval senior? Před-
náška na téma jak snížit nehodovost 
seniorů se uskuteční v Klubu Atlantik 
23. září v 15 hodin. Více o pořadech na 
www.klubatlantik.cz. 

Centrum kultury a vzdělávání Mo-
ravská Ostrava (CKV) vede od 1. čer-
vence Pavla Filáková. Novou tvář ve 
vedení příspěvkové organizace naše-
ho obvodu představujeme čtenářům 
našeho zpravodaje.

S jakou vizí dalšího fungování 
a rozvoje CKV přicházíte? V čem vi-
díte potenciál této organizace?

Mým cílem je prostřednictvím CKV 
přispět k pocitu sounáležitosti obča-
nů s  naším městem. Poskytnout jim 
v oblasti kultury a vzdělávání přede-
vším kvalitní služby a atraktivní pro-
gram s přihlédnutím k  jejich přání. 
Chtěla bych také celkově podpořit spo-
lečenský život v centru Ostravy, aby se 
z něj stala vyhledávaná lokalita. CKV 
má určitě co nabídnout při dotváření 
atmosféry města a zvýšení jeho kultur-
ní přitažlivosti. 
Jak je podle Vás CKV vnímáno ve-
řejností a co na tomto obrazu chce-
te změnit? 

Jako účastník kulturních akcí jsem 
navštěvovala kavárnu s  programem 
Klubu Atlantik, koncerty v Parní-
ku, Minikino, výstavy na Sokolské… 
a podle mých zkušeností jsou tyto 
kulturní instituce v povědomí většiny 
občanů. Avšak málokdo si uvědomuje, 
že za skvělými koncerty či kvalitními 
fi lmy i dalším atraktivním programem 
stojí zastřešující subjekt – Centrum kul-
tury a vzdělávání, jehož zřizovatelem 
i podporovatelem je městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz. To bych 
chtěla změnit.

Co je Vaší prioritou pro nejbližší ob-
dobí?

Samozřejmě se musím nejprve dů-
kladně seznámit s  chodem organiza-
ce, což mimo jiné znamená nejdříve 
naslouchat a poté na základě diskuze 
přistupovat k  zásadním rozhodnutím.   
Avšak abychom byli schopni jako orga-
nizace správně fungovat a udrželi krok, 
musíme se stále rozvíjet. Domnívám 
se, že všichni, kdo se pohybují v tomto 
oboru, mají jednu hlavní prioritu, a tou 
je přivést více lidí ke kultuře, protože 
kultura dokáže přinášet všem zúčast-
něným osobní růst a radost ze sdíle-
ných zážitků.
Které kulturní akce CKV byste tedy 
v září doporučila našim čtenářům?

Je těžké vybrat jen jednu, náš pro-
gram je velice pestrý a každý si může 
najít něco zajímavého. Ale já si určitě 
nenechám ujít první poprázdninovou 
výstavu Dominique Chapuis/Découper 
la lumiere na Sokolské. V září bude za-
jímavou událostí také Festival Kamera 
OKO Ostrava v  Minikině, další cesto-
vatelské přednášky v  Atlantiku, nebo 
koncert skupiny Stromboli pořádaný 
klubem Parník. A poslední zářijovou 
sobotu na náměstí Svatopluka Čecha 
v  Přívozu pořádáme již tradiční Sva-
továclavský jarmark. Celý program 
najdete na plakátech, programových 
skládačkách, na stránkách ckv-ostrava.
cz, na fb  i ve zpravodaji Centrum.

Nač se letos nejvíce těšíte vy 
sama?

Já mám velice ráda předvánoční čas, 
který i CKV jako pořadatel velkých 
venkovních akcí dokáže zpříjemnit 
a zpestřit svým programem, takže již 
nyní, v předstihu, všechny zvu na tra-
diční Ostravské Vánoce na Masaryko-
vo a Jiráskovo náměstí. Věřím, že se 
zde lidé opět budou setkávat a užívat si 
krásnou atmosféru.

PhDr. Pavla Filáková, DiS. má 
za sebou profesní kariéru v  privátní 
i státní sféře. Působila ve vrcholo-
vém managementu, naposledy byla 
hlavním konzultantem projektů 
FDV, státní příspěvkové organizace 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR. Je vdaná, má dvě děti – dvoj-
čata. Kromě kultury a veřejného 
dění je jejím koníčkem cestování 
a samozřejmě rodina, do které patří 
i tři psi.                -lk- 

Nová ředitelka Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Pavla Filáková (vpra-
vo), na akci Masarykáč žije aneb Loučení s létem, která se uskutečnila poslední prázd-
ninový pátek. 

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

5. 9. v 16 hod. Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč a Prá-
vo první noci 
10. 9. v 18 hod. Dagmar Sedláčková: Beseda o Jordánsku 
s průvodcem 
13. 9. v 16 hod. Veronika Holbová, Eva Dřízgová-Jirušová 
a Jakub Klecker: slavnostní TE DEUM 
14. 9. v 15 hod. Zábavné papírové tvoření s edicí TOPP 
16. 9. v 10 hod. Naďa Pažoutová a Pavel Dvorský: Před-
stavení zásilky z KNIHOZEMĚ 
18. 9. v 16 hod. Vojtěch Bernatský: Dvojtáta 
19. 9. v  16 hod. Předpremiérová beseda NDM: Pět let 
zpět (THE LAST FIVE YEARS)
20. 9. ve  14 hod. Besedy s  piloty a hosty v  rámci Dnů 
NATO v Ostravě 
25. 9. v 17 hod. Rhys Crilley a Jakub Eberle: debata Ev-
ropská bezpečnost, demokracie a hybridní válka 
26. 9. v 16 hod. Michaela Holišová: Rodič leader 
27. 9. v 15 hod. Igor Františák a Robert Kružík: Závěr Sva-
továclavského hudebního festivalu 

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

6.–29. 9. Náš chaos je vynikající a stále se zlepšuje, výsta-
va obrazů Václava Pajurka, který letos oslavil 75. narozeni-
ny, vernisáž výstavy se koná 5. 9. v 17 hod. 
11. 9. – 3. 11. Předčasný pohřeb aneb Edgar Allan Poe 
v  Ostravě, výstava připomene výročí jednoho nejpřeklá-
danějších autorů do češtiny Edgara Allan Poea (19. ledna 
1809, Boston – 7. října 1849, Baltimore), vernisáž výstavy se 
koná 10. 9. v 17 hod.
16. 9. – 17. 11. Vše za 30, mezioborová výstava představí 
veřejnosti to nejlepší, co muzejníci v průběhu třiceti let od 
listopadu 1989 získali do svých sbírek
22. 10. v 17 hod. Křižovatky slezské kinematografi e: Sy-
čák, cyklus setkání nad znovuobjevenými fi lmy ze 60. let 
20. století

-lk- 
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MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský informační servis, s. r. o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo 

Petra Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní scéna aréna – www.divadloarena.cz, Galerie Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz, Antikvariát a galerie Fiducia – www.

antikfi ducia.com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, 

Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova fi lharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek 

Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města Ostravy – www.dkmoas.cz, Centrum 

kultury a vzdělávání – www.ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna – www.magna.zde.cz.

2 Martina Bartoňová: Světelné proměny II.  VÝSTAVA 

Studentka Ostravské univerzity oboru výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké 
školy. Autorčiny obrazy pojednávají o ztvárnění uměleckého světla v krajině prostřednictvím nových 
vizuálních technik ve fotografi i. Fotografi e jsou zpracovány formou luminografi e, kde je světlo hlavním 
hrdinou. Světlo jako život, dech i organismus v pomíjivosti času, světlo, jež dotváří příběh jejich 
fotografi í.

do
27. 9.

10 Ozvěny Ekofi lmu: Děkujeme za déšť  FILM 

Před pěti lety Kisilu, farmář z Keni, vzal do ruky kameru, aby zachytil život své rodiny, své vesnice 
a škody způsobené klimatickými změnami. Norská dokumentaristka sleduje jeho přeměnu z otce 
na vůdce komunity a aktivistu na světové scéně. Režie: Julia Dahr / 2017, 90 min.

18:00
út

11 Ivo Petr: Řeckými horami – od Pindosu po Peloponnes  PŘEDNÁŠKA 

Vydejme se na poutavou cestu po horských masivech Řecka. Cestu zahájíme v liduprázdných horách 
Astraka v pohoří Pindos s impozantním kaňonem Vikos, zastavíme se ve „vznášející se“ Meteoře 
s mnoha odvážně vybudovanými chrámy a vše zakončíme ve zcela neznámých horách na poloostrově 
Peloponnes. A na skok se zastavíme v Aténách. / 65 Kč

18:00
st

13 ZDividla DIVADLO 

Zahajujeme!!! Co letos dokážeme…? Divadelní soubor pod vedením Alexandra Rycheckého. 
Slezskoostravský divadelní soubor Základní umělecké školy Edvarda Runda, co by pokračovatele skoro 
čtvrtstoleté tradice proslulého Dividla Ostrava. / 50 Kč

17:00
pá

18 Pavla Novotná: Psychosomatika – Jak mysl tvoří nemoc
Psychosomatika je propojení mysli a těla. Mají myšlenky vliv na fyzické tělo? Nesprávný způsob myšlení, 
mluvení a chování má bezprostřední souvislost s fyzickým zdravím. Jsme v dětství svými rodiči a okolím 
naučeni určitým reakcím, myšlenkovým vzorcům a tzv. slovním klíčům, které používáme automaticky 
(nevědomě) a přímo nás ovlivňují buď pozitivně, nebo negativně. Při dlouhodobém působení se náš 
způsob myšlení somatizuje i na úrovni fyzického těla a jako následek pak může vzniknout nemoc.  
Nejsme ovšem obětí výchovy rodičů a společnosti. Máme možnost volby a vědomě můžeme tyto vzorce 
měnit. / 130 Kč

18:00
st

19 PoPlach STAND-UP

Stand up comedy show PoPlach znovu v Atlantiku s novou várkou skečů a historek a také s novými 
členy různého pohlaví, věku i vyznání. Víte, jaké je nejtěžší povolání na světě? Co (ne)zajímavého 
skrývají časopisy pro dámy? Myslíte, že život profesionální herečky je peříčko? A jakou otázku nesnáší 
zeměměřič, když pracuje? Bijeme na PoPlach, tak u toho buďte s námi!!! / 120 Kč

19:00
čt

20 Vsetín: za magickými osmičkami KRAJEM A KULTUROU – SENIOR NA CESTÁCH

Sraz na žel. zastávce Ostrava-Hlavní nádraží. Datum založení města Vsetína, vznik místních barokních 
soch, průchod poledníku s celým číslem…Tato místa ve městě hokejových klání v srdci Valašska v sobě 
ukrývají číslici 8. V rámci naučné stezky společně tato místa objevíme a zastavíme se i na návštěvu 
ve Vsetínském zámku, kde se seznámíme s jeho proměnami a nahlédneme např. i do historie výroby 
tradičního ohýbaného nábytku ve Vsetíně. Dojdeme až na Dolní náměstí, kde si budeme moci dát 
dobrou kávu či oběd – třeba U Tří slunečnic. / 80 Kč

8:00
pá

23 Senior bez nehod  PŘEDNÁŠKA 

Byli jste někdy svědky nebo dokonce účastníky nehody, ve které fi guroval senior? Alarmující statistiky 
nehod, při nichž jsou senioři velkou rizikovou skupinou mnohdy s fatálními následky, daly podnět 
pro vznik projektu, který má přispět k osvětě této problematiky. Cílem přednášky je seznámit 
veřejnost s možnostmi, jak snížit nehodovost seniorů, seznámí s jejich specifi ky chování, které mají 
přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti, představí také potenciál moderních asistenčních systémů nebo 
připomene pravidla silničního provozu. Nepůjde ale jen o suchý výklad a mentorování, celou přednášku 
doplní divadelní scénky s audiovizuálními prezentacemi. Součástí těchto představení bude i hlasovací 
zařízení v publiku, díky kterému se senioři a široká veřejnost bude moci interaktivně rozhodovat 
o vývoji děje, což přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky.

15:00
po

23 Antonín Dolák: Nietzsche, Heidegger a existencialismus PŘEDNÁŠKA 

Přednáška představí fi lozofi i Friedricha Nietzscheho vztahující se k problému nihilismu, smyslu 
života, věčného návratu téhož, nadčlověka, resentimentu, vůli k moci a života. Povšimne si toho, 
jak Nietzscheho vnímá francouzský fi lozof Deleuze. Dále také poodhalí problém lidské existence 
představený v díle S. Kierkegaarda (např. skok víry a úzkost), raného Martina Heideggera (bytí k smrti, 
vrženost, existenciály atd.) a existencialistů (Sartre, Camus). Zaměří se na problém naladěnosti, 
úzkosti, pocitů viny, mezních situací, otázku sebevraždy (Camus), nevolnosti, hnusu a zhnusení (Sartre). 
Srozumitelně, systematicky tak, aby mohl pochopit každý. Přednáší PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D., 
odborný asistent Katedry fi lozofi e Filozofi cké fakulty Ostravské univerzity. / 60 Kč

17:00
po

24 naroVinu PŘEDNÁŠKA 

Pořádá Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz s fi nanční podporou Biskupství ostravsko-opavského.17:00
út

25 Klubový kvíz: Jednou jak tenkrát KVÍZ 

Po dlouhé době se do Atlantiku vrací skoro legendární klubový kvíz plný zákeřných otázek z dějin, 
geografi e, bulváru, vín, splín, čardáš, sondáž, šémhámforáš… Kdo nehraje nevyhraje, Lucie piva upije, 
Jak se z lesa volá… kód k náhodnému generátoru slov: Vladimír! Sestav tým a přijď vyhrát celoroční 
mýtné na průchod po ulici Československých legií! / 30 Kč

18:30
st

27 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou / Cestami Ostravských osobností VYCHÁZKA 

Sraz v pátek 27. 9. 2019 v 15.00 u zastávky Karolina. V Ostravě působila velká řada zajímavých osobností. Zora 
Rozsypalová, František Šec, herci slavné Kačerovy éry, Vladimír Brázda, režisér Zdeněk Havlíček, Luděk Nekuda 
a další procházeli centrem našeho města. Dotkneme se jejich životů, vzpomeneme si na jejich práci a osud. 
Za fi nanční podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 50 Kč

17:00
pá

28 Burza vinylu a CD  HOBBY 

Velký výběr všech žánrů: hard and heavy, progress, 60. léta, punk, jazz atd. 
Přijďte si vybrat a zavzpomínat na staré časy s LP deskami. / 50 Kč

10:00
so

Připravujeme: 18. 10. Krajem a kulturou – Senior na cestách – Jižní Morava

11. 11. Svatomartinská husa na Masarykově náměstí

Svatováclavský jarmark
Náměstí Svatopluka Čecha Ostrava-Přívoz 
28. 9. 2019 / od 10:00 do 18:00
Slavnostní průvod knížete Václava ve 14:00 hod. 

Kolotoče, dobové hry, zvířátka, šermíři, kejklíři, 

řemesla, dobová jídla, víno

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

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

1 15:00 Toy Story 4 / US 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Přes prsty / CZ 2019

19:30 Bez věcí nad věcí / 100 Dinge, DE 2018, 111 min.

ne

2 17:00 Florencino knihkupectví / DE, ES, GB 2017, 113 min.

19:30 Free solo / USA 2018, 100 min.
po

3 17:00 Slunovrat / Midsommar, US 2019, 146 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Fabrika / Zavod, RU, FR, AR 2018, 109 min. FILMOVÝ KLUB
út

4 15:00 Bílý bílý den / Hvitur, hvitur dagur, IS, DK 2019, 109 min. KINO SENIOR

17:00 Devadesátky / Mid90s, USA 2018, 85 min. VARY VE VAŠEM KINĚ

19:30 Pavarroti / GB, USA 2019, 114 min.

st

5 17:00 Letní hokej / CZ 2019, 75 min.

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / Once Upon a Time in Hollywood, US 2019, 165 min.
čt

6 17:00 Punk je hned! / SK, CZ 2019, 70 min.

19:30 To Kapitola 2 / It: Chapter Two, US 2019, 165 min.
pá

7 15:00 Aladin / Aladdin, US 2019, 128 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Diego Maradona / GB 2019, 130 min. VARY VE VAŠEM KINĚ

19:30 Slunovrat / Midsommar, US 2019, 146 min.

so

8 15:00 Lví král / The Lion King, US 2019, 118 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Srážka s láskou / Long Shot, US 2019, 125 min.

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / Once Upon a Time in Hollywood, US 2019, 165 min.

ne

9 17:00 Letní hokej / CZ 2019, 75 min.

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / Once Upon a Time in Hollywood, US 2019, 165 min.
po

10 17:00 Stehy / Šavovi, SB, SL, HR, BH 2019, 97 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Spalovač mrtvol / CS 1968, 96 min. FILMOVÝ KLUB
út

11 15:00 Ibiza / FR 2019 KINO SENIOR

17:00 Přes prsty / CZ 2019

19:30 Monetovy lekníny – Magie vody a světla / IT 2018, 90 min.

st

12 17:00 V lásce a válce / I krig & kærlighed, DK, DE, CZ 2018, 103 min.

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

13 17:00 Bez věcí nad věcí / 100 Dinge, DE 2018, 111 min.

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

14 15:00 Tlapková patrola / Paw Patrol, US 2018, 70 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Panství Downton / Downton Abbey, UK 2019, 122 min.

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / Once Upon a Time in Hollywood, US 2019, 165 min.

so

15 15:00 Playmobil ve fi lmu / Playmobil, le Film, FR, DE 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Devadesátky / Mid90s, USA 2018, 85 min. VARY VE VAŠEM KINĚ

19:30 Panství Downton / Downton Abbey, UK 2019, 122 min.

ne

16 17:00 Devadesátky / Mid90s, USA 2018, 85 min. VARY VE VAŠEM KINĚ

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

17 17:00 Comic Sans / HR 2018, 103 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Nabarvené ptáče / In Fabric, UK 2018, 118 min. FILMOVÝ KLUB
út

18 15:00 Srážka s láskou / Long Shot, US 2019, 125 min. KINO SENIOR

17:00 Klimt a Schiele – Éros a Psyché / IT 2018, 90 min.

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

st

19 17:00 Román pro pokročilé / CZ 2019

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / Once Upon a Time in Hollywood, US 2019, 165 min.
čt

20 17:00 Pavarroti / GB, USA 2019, 114 min.

19:30 Ad Astra / US 2019, 115 min.
pá

21 15:00 Psí kusy / Trouble, CA 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Punk je hned! / SK, CZ 2019, 70 min.

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / Once Upon a Time in Hollywood, US 2019, 165 min.

so

22 15:00 Aladin / Aladdin, US 2019, 128 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Román pro pokročilé / CZ 2019,  min.

19:30 Ad Astra / US 2019, 115 min.

ne

23 17:00 Diego Maradona / GB 2019, 130 min. VARY VE VAŠEM KINĚ

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / Once Upon a Time in Hollywood, US 2019, 165 min.
po

24 17:00 Agape / HR 2017, 75 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Takové krásné šaty / In Fabric, UK 2018, 118 min. FILMOVÝ KLUB
út

25 10:00 Román pro pokročilé / CZ 2019 FILMOVÁ SEZNAMKA

15:00 Přes prsty / CZ 2019 KINO SENIOR

17:00 Postřižiny / CS 1980, 93 min.

19:30 Karel, já a ty / CZ 2018, 111 min. KAMERA OKO

st

26 17:00 I Am Lying Now / PL 2019, 100 min. KAMERA OKO

19:30 Festival KAMERA OKO  KAMERA OKO
čt

27 17:00 Ostrým nožem / SK 2019, 89 min. KAMERA OKO

19:30 Festival KAMERA OKO KAMERA OKO
pá

28 15:00 Angry Birds ve fi lmu 2 / US 2019, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Festival KAMERA OKO  KAMERA OKO

19:30 Jaroslav Kučera Zblízka / CZ 2019, 62 min. KAMERA OKO

so

29 15:00 Princ Krasoň / Charming, CA 2018, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Panství Downton / Downton Abbey, UK 2019, 122 min.

19:30 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát / CZ 2019, 102 min.

ne

30 17:00 Román pro pokročilé / CZ 2019

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

12 Stand up comedy
Dvouhodinová show s Dominikou, Vladem, Matúšem, Janem a jejich hosty, která znovu prověří formu 
vašich bránic, a to na maximum!

19:00
čt

16 Wanda Johnson & Blues Fest
Fenomenální Wanda Johnson přijíždí poprvé do klubu Parník! Už její druhé sólové album jí zajistilo 
pozvání na jednu z nejvýznamnějších událostí světa blues, Pocono Blues festival. V následném 
hodnocení v Texas Blues Magazine, se o Wandě zmiňují jako o největším překvapení celého festivalu! 
Koncert je realizován v rámci projektu Blues Fest, za fi nanční podpory Městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz.

19:00
po

17 Vltava
Do Parníku se vrací Vltava. Jedna z nejoriginálnějších kapel české hudební scény, kterou charakterizuje 
neobvyklá poetika mnohoznačných textů, ale také zcela nezaměnitelný hudební styl. Produkci Vltavy 
nejstručněji vystihuje slogan „česká poezie – světová hudba“. Jejich koncerty jsou proslulé uvolněnou 
atmosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými instrumentálními výkony. 

19:00
út

18 Gravelroad / USA
Parník uvádí heavy blues ze Seattlu! Americká kapela Gravel Road jasně a nekompromisně dokazuje, že 
blues a punk, může splynout do jedinečné symbiózy! Naléhavý zpěv, bluesová kytara, přesná baskytara 
a bubeník jako od Led Zeppelin! Trio bude hrát písničky z vloni natočeného šestého studiového alba, 
které smíchal legendární Jack Endino (Nirvana, Soundgarden). 

19:00
st

19 Vzpomínkový koncert k nedožitým 70. narozeninám Pepy Streichla
K nedožitým sedmdesátinám Pepy Streichela zahrají jeho muzikantští kolegové a přátelé jeho písničky. 
Vystoupí: Jan Spálený & A. S. P. M., Václav Fajfr, Retro Blues, Láďa Zítka, Mike Fojtík. Mediálním 
partnerem koncertu je Český rozhlas Ostrava.

19:00
čt

20 Stromboli
Koncert legendární rockové kapely v obsazení: Bára Basiková, Michal Pavlíček, Jiří Veselý, Klaudius 
Kryšpín, Vendula Kašpárková, Vilém Čok. Z kapacitních důvodů pořádá Parník v clubu GARAGE 
v Martinově. Vstupenky jsou k stání!!! 

20:00
pá

20 Boris Band Combination JAZZ

Jazzově laděný večer s Borisem Urbánkem a jeho kapelou.
20:00

pá

24 Futurum
Nenechte si ujít koncert legendární kapely FUTURUM s frontmanem Romanem Dragounem na klávesy, 
Janem Seidlem na bicí, Jakubem Michálkem na basu a Emilem Kopřivou a Milošem Morávkem na kytary.

20:00
út

25 Karel Kahovec & George Beatovens SENIOR NA PALUBĚ PARNÍKU

Karel Kahovec, bigbítová a rokenrolová legenda 60. let přijede spolu s George Beatovens. Na koncertě 
zazní známé skladby z 60. let, rock and rollv původní podobě, několik písní z alba Rub a líc a také 
vzpomínka na Petra Nováka, dlouholetého zpěváka skupiny. Koncert je realizován v rámci projektu 
Senior na palubě Parníku, za fi nanční podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

20:00
st

27 Special Providence
Maďarská čtveřice fantastických instrumentalistů si v ostravském Parníku podmanila publikum, které 
se v září dočká jejich dalšího koncertu. Mají pověst úžasně sehrané party, která dokáže vykreslit všechny 
odstíny emocí bravurně a beze slov. Přijďte se o tom přesvědčit. Zsolt Kaltenecker – keyboards, Alek 
Darson – guitar, Attila Fehérvári – bass, Adam Markó – drums.

19:00
pá

30 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi Glena Millera, Franka Sinatry, Louise Armstronga a dalších.
19:00

po

Připravujeme: Robert Balzar Trio, Michal Pavlíček Trio, 
Spiritual Kvintet, Lenka Filipová, Banjo Band Ivana Mládka.

DOMINIQUE CHAPUIS  3. 9. – 11. 10. 2019
DÉCOUPER LA LUMIÈRE
Absolventka univerzity v Dijonu a Akademie výtvarného umění v Toulouse získávala 
první zkušenosti na studijních pobytech v New Yorku, Washingtonu a Frankfurtu 
nad Mohanem, kde současně žije a pracuje. Kurátory výstavy jsou Tadeáš Goryczka 
a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury a  Anna Szprynger (Polsko).

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

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