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KULTURNÍ
LISTOPAD 2019

Klusymfonie – turné Tomáše  

Kluse s Janáčkovou filharmonií 
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Tři týdny po příjezdu svatého Martina  
na bílém koni rozsvítíme vánoční strom 

Místostarostka Alena Pataky spolu s ředitelem Technických služeb Moravská Ostrava 
a Přívoz Petrem Smoleněm při kontrole světelné vánoční výzdoby.

Dozlatova upečená husa podávaná s 
houskovým nebo bramborovým kned-
líkem a červeným či bílým zelím, mladé 
svatomartinské víno i tradiční martin-
ské rohlíky plněné mákem nebo povi-
dly nemohou při oslavě svátku svatého 
Martina, který připadá na 11. listopa-
du, chybět. Podle pradávné pranosti-
ky děti i hospodáři čekali v  tento den 
příchod zimy – první sníh. Především 
však právě 11. listopadu čeledi končí-
vala sjednaná služba, dostávala mzdu 
a hledala nového hospodáře. A přitom 
se hodně slavilo. A slavit se už počtvrté 
bude i na Masarykově náměstí v centru 
Ostravy, kde v symbolických  11 ho-
din a 11 minut budou zahájeny svato-
martinské hody s  bohatým kulturním 
programem. Náměstí provoní nejen 
propečené husy, ale i spousta dalších 
gastronomických specialit

Pro děti jsou připraveny tvořivé díl-
ny, kde si budou moci vyrobit vlastní 
lampion na večerní průvod, který vy-
jde z  náměstí hned po příjezdu sva-
tého Martina, a také zábavný dětský 
program. Chybět nebude ani tradiční 
kolotoč. Dospělým k výbornému jídlu 
a pití zahraje René Matlášek, Valašský 
vojvoda nebo kapela Iršava. A co by to 

byly za slavnosti svátku svatého Marti-
na bez středověkého turnaje rytířů! Vr-
cholem programu bude příjezd samot-
ného svatého Martina s družinou v 17 
hodin, který požehná nejen mladým 
vínům, ale i všem přítomným. Bohatý 
program uzavře kapela Radegast. 

Rozsvícení vánočního stromu
Vánoce na Masarykově i Jiráskově 

náměstí připravuje centrální městský 
obvod ve spolupráci s Centrem kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava již od 
začátku roku – chystá se bohatý kultur-
ní program, navrhuje světelná výzdoba, 

řeší se pronájmy stánků a další. Díky 
tomu již nyní můžeme přinést infor-
mace to tom, že slavnostní rozsvícení 
stromu se uskuteční v  neděli 1. pro-
since v  17 hodin, slavnostní program 
však bude zahájen už o hodinu dříve, 
v 16 hodin, kdy zazpívá sbor Adijamus 
z  Ostravy-Hrabůvky s  cimbálovkou. 
Přítomné přivítají také zástupci vedení 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz a po slavnostním rozsvícení 
stromu bude následovat takřka ho-
dinový koncert ostravského rodáka 
Martina Chodúra s kapelou a od 18.15 
hodin zazpívá také Gospel Zuzany Stir-
ské Fine Time. „Věříme, že si lidé i letos 
adventní čas díky každodennímu boha-
tému programu vánočních trhů, které 
budou zahájeny již v pátek 29. listopadu 
užijí. Připravili jsme mnoho novinek a 
také světelná výzdoba centra města do-
zná změn,“ říká místostarostka Alena 
Pataky a zve všechny, kdo mají rádi 
Vánoce i advent nejen na slavnostní 
rozsvícení stromu, ale i na návštěvu 
vánočních trhů, které jako každý rok 
budou jak na Masarykově náměstí, tak 
i na Jiráskově. Kompletní program trhů 
přineseme v následujícím vydání zpra-
vodaje Centrum.   www.ckv-ostrava.cz

NEPROPÁSNĚTE
Listopad  
v Atlantiku

Letos slavíme výročí 30 let od pádu 
komunismu a k oslavám se připojuje 
i Klub Atlantik, a to v rámci projektu 
SametOVA!!!. Zatímco v sále proběhne 
beseda Listopad 1989 ve školství aneb 
Jak jsme zakládali jazykové gymná-
zium s Marií Šedivou, zakladatelkou 
Gymnázia s rozšířenou výukou cizích 
jazyků (nyní Jazykové gymnázium Pav-
la Tigrida), a přednáška s foto a video 
ukázkami Proměny každodennosti 
aneb Pohled na listopad očima socio-
loga J. Siostrzonka, v naší nové kavár-
ně bude paralelně probíhat interaktivní 
hra PavlOVA MinišifrOVAná, kdy 
jako rekvizity poslouží dobové noviny 
a časopisy. 

Další zajímavostí bude 9. ročník fes-
tivalu dokumentárního filmu o jídle a 
udržitelné produkci Země na talíři. V 
rámci festivalu budou uvedeny 2 filmy 
– Brčka a Mléčný komplex, po obou fil-
mech bude následovat debata.

Rádi bychom vás také pozvali na 
novou výstavu, která bude zahájena 
vernisáží na konci listopadu mladé vý-
tvarnice Julie Machalové We´re here. 
Jsme tady, která se ve svých malbách 
věnuje především tématu silných žen, 
jež ovlivnily její život.

www.ckv-ostrava.cz

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...

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 
listopadové Lenka Kocierzová společ-
ně s vámi zkusí objevit zajímavosti ulic 
Verdunské, Bachmačské, Zborovské a 
dalších ve zdánlivě nezajímavé lokalitě. 
Mezi Nádražní, Sokolskou, 30. dubna 
a Muglinovskou ulicí se nacházejí ne-
jen ulice s názvy z válečných bitev, ale 
i domy s historií, bývalé továrničky i 
sochy. Účastníky vycházky bude pro-
vázet šustění spadlého listí liliovníku 
tulipánokvětého, sakur i kaštanů a tře-
ba je přivítají i první sněhové vločky. 
Sraz v sobotu 9. listopadu v 15 hodin 
u tramvajové zastávky Důl Jindřich. 
Cena 50 Kč. Více na www.ckv-ostrava.
cz nebo tel. č.: 599 527 110.

Janáčkova  
filharmonie jede 

do Asie
Janáčkova filharmonie Ostrava se 

v  polovině listopadu opět vydává na 
cesty. Tentokrát zamíří do Asie, kon-
krétně do Jižní Koreje, kam zajíždí pra-
videlně od roku 1992. V  rámci turné 
se ostravský orchestr řízený Leošem 
Svárovským se sólistou, kterým bude 
skvělý klavírista Lukáš Vondráček, 
představí na pěti koncertech v pěti 
městech (Tegu, Soul, Kwangju, Sogüp-
cho a Tchongjong).  Janáčkova filhar-
monie zde vystoupí s ryze slovanským 
programem. 

„Ostravští filharmonici odehrají ná-
ročný program pod vedením českého 
dirigenta Leoše Svárovského. Jako sóli-
sta vystoupí v Prokofjevově Třetím kla-

vírním koncertu světoznámý klavírista 
Lukáš Vondráček, vítěz soutěže královny 
Alžběty v Bruselu z roku 2016. Je nám 
ctí představit jednoho z  nejvýznamněj-
ších klavíristů světového jména i korej-
skému publiku, které jej dosud příliš ne-
zná,“ říká ředitel JFO Jan Žemla. Turné 
je realizováno za finanční podpory 
Moravskoslezského kraje a Minister-
stva kultury ČR.

Pohádkový  
advent 

Zpříjemněte si advent návštěvou 
pohádkové vánoční výstavy, kterou už 
nyní připravuje Ostravské muzeum ve 
spolupráci s  drážďanským Stadtmu-
seem. Děti i dospělí se mohou od 5. 
prosince přijít podívat nejen na výjevy 
z  populárních i méně známých pohá-
dek bratří Grimmů, ale také na souběž-
nou výstavu zaměřenou na představení 
Igráčka – hračky v podobě plastové fi-
gurky, která se v Československu stala 
jedním z  fenoménů 80. let minulého 
století. Obě výstavy, které potrvají až 
do konce února 2020, budou v  Ost-
ravském muzeu až do Vánoc provázet 
i workshopy pro děti i dospělé. Ty bu-
dou zaměřeny jak na zhotovování po-
hádkových postaviček, tak na výrobu 
vánočních ozdob a doplňků. Napros-
tou novinkou budou zábavné kvízy pro 
děti i dospělé, které jsou součástí nově 
pojaté, interaktivní prezentace aktivit 
Ostravského muzea. 

Sametové  
putování

Vykročte s Moravskoslezskou vědec-
kou knihovnou v Ostravě na sameto-
vou procházku a vraťte se do doby před 
30 lety. Připomeňte si prostřednictvím 
výstav i zajímavých přednášek vý-
znamné období našich dějin.

Od počátku listopadu můžete vi-

dět ve vestibulu knihovny publikace 
o tomto historickém mezníku a jeho 
významných osobnostech. Sametové 
putování bude pokračovat ve středu 
6. listopadu v  16 hodin vernisáží stej-
nojmenné výstavy, která očima sou-
dobých novin a časopisů ukazuje, čím 
lidé žili, jak se bavili a co je zajímalo 
v  roce 1989. Polovina výstavy sleduje 
revoluční období, jak jej zaznamenala 
média a fotografové. Již od 16.30 hodin 
si můžete vyslechnout přednášku kro-
nikáře Archivu města Ostravy Martina 
Juřici nazvanou Ostrava a sametová 
revoluce. Přiblíží nejen průběh ost-
ravského revolučního období, ale také 
co mu předcházelo. Následující středu 
13. listopadu od 16.30  hodin si mů-
žete poslechnout přednášku kronikáře 
městského obvodu Ostrava-Jih  Petra 
Přendíka s  názvem Jak jsme žili a ži-
jeme: před sametem i po něm. Tato 
přednáška přiblíží dějiny Ostravy v šir-
ších souvislostech — od roku 1968 do 
současnosti. Bude zaměřena na změnu 
režimu a nastíní rovněž porevoluční 
vývoj města. 

Meat Design 
Už popáté se ve dnech 22. a 24. listo-

padu sjedou do  inspirativního prostře-
dí Dolní oblasti Vítkovic špičkoví čeští 
i světoví designéři. Přehlídka užitného 
umění Meat Design se každoročně pri-
márně zaměřuje na nábytek a vše, co 
s bydlením souvisí. Podmínka pro vysta-
vovatele je kromě špičkové designérské 
práce ještě jedna: návštěvníci 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 oblastí, souvisejících se zpříjem-
ňováním života: designéry, kteří pracují 
pro automobilky či jiný průmysl, nebo 
architekty, kteří mají podíl na kultivaci 
veřejného prostoru. Letos má přehlídka 
opět více sekcí, pamatuje i na praktické 
rady pro bydlení či rekonstrukce, zahrne 
kromě přednášek pro veřejnost také pro-
jekce filmů o designu nebo koncert. Pro-
gram je koncipován tak, aby byl atraktiv-
ní pro každého člena rodiny, která se do 
DOV vypraví.

Mikulášský 
koncert 

Hradišťanu
Zajděte si na podzim do divadla. 

Komorní scéna Aréna bude mít na 
programu svůj nejnovější kus, Zla-
tého osla. Inscenace zasazená do 
období starověkého Řecka měla 26. 
října premiéru a účinkuje v ní celý 
herecký soubor divadla. Další před-
stavení se koná v neděli 10. listopadu. 
A letošního Mikuláše si můžete zpří-
jemnit koncertem skupiny Hradišťan s 
uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. 
Koncert se koná 6. prosince tradičně v 
Evangelickém kostele na Českobratrské 
ulici v centru Ostravy. Pojďte s námi 
příjemně strávit tento sváteční večer. 

Pokud jste z těch, co chtějí mít jisto-
tu, že jim nic neunikne nebo máte rádi 
program naplánovaný na celou sezónu, 
využijte naše novoroční předplatné. Je  
v prodeji až do konce prosince. Prodá-
váme ho nejen v pokladně divadla, ale 
také online a na pobočkách Ostrava- 
info!!!

Na loňský ročník Meat Design si našlo cestu do ostravských Dolních Vítkovic na sedm 
tisíc návštěvníků, vystavovatelů byly dvě stovky.



2KALEIDOSKOP

Příběh šíleného vědce Frankensteina

Kino, divadlo, přednášky, výstavy a besedy

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

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. 

UMĚNÍ NA PLÁTNĚ   
  4. 11. v 16.30 hod. Tintoretto – rebel z Benátek
11. 11. v 16.30 hod. Leonardo: The Works
18. 11. v 16.30 hod. Gauguin na Tahiti – ztracený ráj

FILMOVÝ KLUB   
  5. 11. v 17 hod. Komunismus a síť aneb Konec 
zastupitelské demokracie
12. 11. v 16.30 hod. Francouzský filmový klub
19. 11. v 16.30 hod. Toni Erdmann
19. 11. v 19.30 hod. Vrať se do hrobu
26. 11. v 16.30 hod. Kouř
26. 11. v 19 hod. Jízda 

DOKU STŘEDA   
13. 11. v 16.30 hod. Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád 
diriguju…“
20. 11. v 16.30 hod. Bluesman
27. 11. v 17 hod. Sólo

SENIOR ART   
  5. 11. ve 14 hod. Panství Downton
  7. 11. ve 14 hod. Nabarvené ptáče
12. 11. ve 14 hod. Deštivý den v New Yorku
14. 11. ve 14 hod. Panství Downton
19. 11. ve 14 hod. Poslední aristokratka
21. 11. ve 14 hod. Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
26. 11. ve 14 hod. Národní třída
28. 11. ve 14 hod. Nabarvené ptáče

ART DĚTEM
  9. 11. ve 14 hod. Addamsova rodina
10. 11. ve 14 hod. Fany a pes
16. 11. ve 14 hod. Sněžný kluk
17. 11. ve 14 hod. Addamsova rodina
23. 11. ve 14 hod. Fany a pes
24. 11. ve 14 hod. Ledové království II 
30. 11. ve 14 hod. Ledové království II

PŘENOSY DO KIN    
21. 11. v 19 hod. Depeche Mode: SPIRITS in the Forest
29. 11. v 19 hod. Depeche Mode: SPIRITS in the Forest
Kompletní program kina na www.dkmoas.cz. 

Koncerty a divadelní představení v DKMO
  6. 11. v 17 a v 19 hod. Pavel Svoboda: Nepál 
  7. 11. v 19 hod. Daniel Landa: Akustická šňůra 2019–2020
  9. 11. v 18.45 hod. Giacomo Puccini: Madame Butterfly, 
přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku  
12.11. v 19 hod. Normandie
13. 11. v 19 hod. Zbigniew Jan Czendlik: Postel, 
hospoda, kostel
14. 11. v 19 hod. Pavel Dobeš
15. 11. v 19 hod. Francis Veber: Chlap na zabití
17. 11. v 19 hod. Jean-Claude Islert: Teď ne! aneb Na 
tohle teď není ta pravá chvíle
19. 11. v 19 hod. Cirk La Putyka: Batacchio
20. 11. v 19 hod. Mark St. Germain: Relativita, 1. hra DP 
19–20, skupina B
22. 11. v 19 hod. Štefan Margita: Gala 2019
23. 11. v 18.45 hod. Philip Glass: Achnaton, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku  
25. 11. v 16 hod. Korzár, záznam přenosu z Bolšoj baletu 
v Moskvě    
28. 11. v 18 hod. Martin Loew: Západ USA
29. 11. v 19 hod. Petr Bende & band: Vánoční Symfonie 
Tour 2019 

12. 11. v 16.30 hod. Jana z Arku – příběh Panny 
Orleánské, přednáška Marka Zágory
13.–16. 11. od 14 do 18 hod. projekce dokumentu  
o sametové revoluci v Ostravě
17. 11. v 15 hod. Jaká byla sametová revoluce  
v Ostravě?, beseda a koncert
17. 11. v 17.30 hod. komentovaná projekce dokumentu 
Ostravu probudila něžná revoluce
19. 11. v 10 hod. předání Ceny hejtmana  MSK 
19. 11. v 17 hod. prezentace knihy Katedrála viditelná i 
neviditelná, doprovodný program k výstavě jednoho díla
20. 11. od 18 do 19.30 hod. Zvuk a ticho – 
Muzikoterapie, vstupné dobrovolné, nutná rezervace
21. 11. v 16.30 hod. Zisky 2018 GVUO: Kateřina Šedá 
/ Bedřichovický poledník, komentovaná prohlídka 
výstavy, vstup s platnou vstupenkou na výstavu, nutná 
rezervace
26. 11. v 17 hod. Beseda s Rudolfem Sikorou a hosty na 
téma ekologie
27. 11. v 16.30 hod. Stavební firma Kolář & Rubý versus 
Ernst Korner z cyklu „Ostravsko očima umělců“, 
přednáška Gabriely Pelikánové
28. 11. v 16.30 hod. Rudolf Sikora: Konec světa? 
Ekologický komiks, komentovaná prohlídka výstavy, 
vstup s platnou vstupenkou na výstavu, nutná rezervace
29. 11. v 15 hod. Rostlinný. bazar & workshop 
vánočních věnců
30. 11. v 15 hod. sobotní dílny GVUO pro rodiny 
s dětmi,  bez nutnosti rezervace, vstupné 30 Kč

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

Výstavy
do 28. 11. 2020 Bibliofilie – Galerie Pod Bílou horou, 
knihovna GVUO
do 12. 1. 2020 Otto Gutfreund: Bod zlomu
do 12. 1. 2020 Rudolf Sikora: Konec světa? Ekologický 
komiks 
do 26. 1. 2020 Kříž, součást stálé expozice 
do 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.

Dům umění v Ostravě, stálá expozice 
Doprovodný program v knihovně GVUO
  6. 11. v 16 hod. ŠEST, prezentace studentů FU a PdF OU
  7. 11. v 19 hod. Polský večer – Weronika Gogola, 
literární čtvrtek  
11. 11. v 19.30 hod. Ido Bukelman (Israel) & “A” Trio 
– Sharif Sehnaoui, Mazen Kerbaj a Raed Yassin 
(Libanon), koncert

DIVADLO

Tři listopadové premiéry v NDM:  
dvě činohry a nový balet

Komedie Neila Simona Hodný pan 
doktor bude první činoherní premié-
rou 101. sezony NDM. V Divadle „12“ 
ji diváci uvidí 7. listopadu a už nyní je 
jasné, že veřejnost se na hru těší – zá-
jem o vstupenky na všechna předsta-
vení je velký. Režie se ujal nestor čino-
herní režie Bedřich Jansa. Pamětníci 
vědí, že režíroval tutéž hru v  NDM v 
roce 1978. Laskavá komedie autora, 
který si pohrál s Čechovovými povíd-
kami, slibuje příjemně strávený čas mj. 
ve společnosti čerstvého osmdesátníka 
Stanislava Šárského a Alexandry Gas-
nárkové, která v inscenaci hrála o gene-
raci mladší roli už před 40 lety. 

O týden později uvede činohra 
NDM v  premiéře v  Divadle Antonína 
Dvořáka poslední dílo Václava Havla 
Odcházení. Režisér Vojtěch Štěpánek 
pojal Odcházení jako jakýsi první díl 
minisérie – následovat bude Gogolův 
Revizor v  premiéře 12. března 2020. 
Obě díla na sebe navazují, byť nikoli 
časově. Kde dějově skončí Odcházení, 
začne Revizor. Odcházení nastuduje 
činohra NDM ke 30. výročí listopado-
vých událostí.

Doslova taneční hostinu si mohou 
diváci dopřát od 21. listopadu. Rossi-

niho karty Maura Bigonzettiho na 
hudbu slavného Itala doplní v  Diva-
dle Jiřího Myrona choreografie Juanja 
Arquése Následky. Zatímco první dílo 
je opravdovou „baštou“ odehrávající se 
zčásti u stolu (a se zpívajícími taneč-
níky!), druhá choreografie je laděna 
existenciálně, doplněna je mj. hudbou 
Jóhanna Jóhannssona (byl nominován 
na Oscara za hudbu k  filmům Teorie 
všeho a Sicario). Arqués se ve svém 
tanečním díle zamýšlí nad následky zá-
sahů člověka do přirozeného běhu věcí.

Stanislav Šárský a Alexandra Gasnárko-
vá v komedii Hodný pan doktor.

Foto: David Turecký

MINIKINO

Listopad v Minikině je nabitý premi-
érami, festivaly, filmovými maratony, 
zajímavými dokumenty i hudbou. Pro 
frankofily a fanoušky francouzského 
filmu nastanou žně. Hned prvního lis-
topadu totiž máme připravenu Fran-
couzskou Filmovou Noc, v rámci které 
promítneme tři současné hity fran-
couzské kinematografie (Synonyma, 
Becassine!, Úplně poprvé).   Koncem 
měsíce pak dojde na nášup francouzšti-
ny díky konání 22. ročníku Festivalu 
Francouzských filmů (21.-27. listopa-
du). První listopadové pondělí a sobotu 
zasvětíme filmovému maratonu těch 
nejlepších současných polských filmů 
v rámci Polských dnů v Ostravě. Ti, 
kteří nechtějí číst titulky, si pak můžou 
vybrat z premiérových českých titulů 
jako Abstinent, v hlavní roli s mla-
dým Josefem Trojanem, nebo Amne-
stie, která tematizuje skutečný příběh 
z pražské polistopadové věznice roku 
1990, anebo koncem měsíce novou ko-
medii Jiřího Havelky Vlastníci. Diváci 
se však mohou těšit i na české kino hity 
z počátku podzimu, jako jsou Poslední 
Aristokratka, Pražské Orgie nebo Na-
barvené ptáče. Filmových premiér ze 

zahraničí bude samozřejmě hned ně-
kolik, kdy nejvíce doporučujeme nový 
film Pardon, nezastihli jsme vás legen-
dárního britského režiséra Kena Loa-
che, mrazivý thriller Doktor Spánek 
od Stevena Kinga, který je pokračová-
ním světoznámého Kubrickova filmu 
Osvícení, či dobový snímek Le Mans 
’66 ze světa sportovních aut s hvězd-
ným obsazením, v čele s Christianem 
Balem a Mattem Damonem. Pro ty, kte-
ří chtějí být v obraze a chtějí vidět ce-
něné filmové a divácké hity, určitě musí 
vidět jihokorejskou komedii Parazit, 
která zvítězila v Cannes, a nové zpraco-
vání Jokera v hlavní roli s Joaquinem  
Phoenixem, který zase zvítězil na festi-
valu v Benátkách. Milovníci dokumen-
tu si mohou vybrat ze široké škály té-
mat, od výtvarného umění (Gaiuguin 
na Tahiti – ztracený ráj, Tintoretto 
– rebel z Benátek), přes sociální (An-
tropocén, Dálava), po životopisy (Jiří 
Bělohlávek: Když já tak rád dirigu-
ju..., Jiří Suchý – Lehce s životem se 
prát). Listopad nakonec uzavře doku-
ment spojený s koncertem světoznámé 
kapely Depeche Mode: Spirits in the 
Forest.                      www.ckv-ostrava.cz

Tomáš Klus

S Tomášem Klusem vystoupila Ja-
náčkova filharmonie Ostrava poprvé 
v roce 2018. A spolupráce se rozrůstá. 
V květnu nahrál zpěvák s ostravským 
orchestrem desku Klusymfonie a v 
plánu je i společné stejnojmenné turné. 
První koncerty se uskuteční 25. a 26. 
listopadu v Multifunkční aule Gong 
v Dolní oblasti Vítkovice. Následovat 
budou Brno, Bratislava, Pardubice a 
Praha.

K  prvnímu setkání Tomáše Klu-
se, jeho Cílové skupiny a Janáčkovy 
filharmonie Ostrava došlo loni v úno-
ru na koncertě v Dolní oblasti Vítko-
vice. V létě pak orchestr se zpěvákem 

vystoupil i na festivalu Štěrkovna 
Open Music. A už tehdy se rodila 
myšlenka na společné CD a turné. 
V prodeji se průřezové album nazvané 
Klusymfonie objeví během listopadu. 
Autorem velmi zdařilých aranžmá je 
baskytarista Cílové skupiny Jan Lstibů-
rek. Většina podobných crossoverových 
projektů, v nichž se kříží žánry a styly, 
funguje tak, že filharmonie jen dopro-
vází kapelu. „Ale Honza to postavil tak, 
že já 90 procent písní zpívám pouze s or-
chestrem a aranže jsou přesně dělané je-
nom pro něj. Takže i lidé z orchestru jsou 
velmi nadšení, že si zahrají, že to není 
jen šmidlání do refrénu, protože to jsou 
vlastně úplně nové skladby,“ říká Tomáš 
Klus. A podobně to vnímá i dirigent Jan 
Kučera „Jan Lstibůrek písničky z grun-
tu změnil a dodal jim úplně jiný, hlubší 
a zajímavější význam, doplněný často o 
orchestrální vsuvky či tajemnější intro,“ 
říká. Ne úplně tradiční byl i proces na-
hrávání nové desky, kdy se ve studiu 
sešla kapela i orchestr najednou, což 
nebývá zvykem, a jednotlivé prvky se 
skládají dohromady dodatečně.

www.jfo.cz
Foto: Archiv JFO

KONCERT

Nabitý listopadový program Minikina

Klusymfonie - nové CD Tomáše Kluse a 

turné s Janáčkovou filharmonií

Na snímku ze zkoušky hry o Frankensteinovi Lukáš Melník.
Foto: Jiří Zerzoň

Když před dvěma sty lety napsala Angličanka Marry Shel-
leyová svůj román o vědci Viktoru Frankensteinovi a jeho 
umělém člověku, nemohla tušit, jakému fenoménu vdechla 
život. Příběh šíleného vědce Frankensteina je považován za 
vůbec první dílo světové sci-fi literatury a nesporně patří 
mezi klasiku hororového žánru. V  listopadu vtrhne slavné 
monstrum i do ostravského Divadla Petra Bezruče! Notoric-
ky známý příběh o mladém vědci, který si zahrál s přírod-
ními zákony a stvořil netvora, nyní u Bezručů ožije v  režii 
nového uměleckého šéfa souboru Jana Holce. Slibuje přitom 
hravé a žánrově překvapivé prozkoumání tématu lidské tou-
hy vyrovnat se Bohu. „Dramatizace v podání Jana Holce dává 
hercům ohromný prostor ze sebe vydat ty nejniternější stavy. 
Nic na světě není černobílé, a to je devízou tohoto titulu. Di-
vák stane před otázkami života a smrti. Jakou cenu má vlastně 
život sám,“ říká Lukáš Melník, který v inscenaci ztvární roli 
legendárního vědce Viktora Frankensteina, v roli monstra 
s nadlidskou silou diváci uvidí Vojtu Johaníka. Naskočte si, 

půlnoční prohlídka zámku hrůzy začíná 16. listopadu, kdy se 
uskuteční slavnostní premiéra. Termíny dalších repríz najde-
te na webu divadla www.bezruci.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 26. 1. 2020 Barbora Přidalová: mind light / light 
mind – intervence v displeji
do 26. 1. 2020 Martin Groch: Matky a dcery – intervence 
v šatně PLATO 
Uměleckořemeslné dílny:
16. 11. „Bauhausovská“ dílna: Šperkařství
30. 11. „Bauhausovská“ dílna: Písmomalířství

Doprovodné akce:
  5. 11. v 18 hod. Radim Labuda: Umělec v post-praxi, 
  8.–9.11.  NORMA 2019, festival autorského divadla a 
současného umění
13. 11. v 18 hod. Black Mountain College je náš 
Bauhaus, přednáška
15. 11. v 19 hod. Bauhaus – Model a mýtus (Německo, 
2009), kino-pátek
16. 11. v 20 hod. Julek Ploski  (PL), koncert
20. 11. v 17 hod. Zuzana Bauerová: Konzervátor- 
-restaurátor = Indiana Jones s bičem na minulost  
a budoucnost?, přednáška
20. 11. v 18.30 hod. Markéta Vinglerová: Začne se 
konečně mluvit o textilu?, přednáška
22. 11. v 19 hod. Rekonstrukce Utøyi (SWE, DK, N, 2018), 
kino-pátek
23.–24.11.  Akademie současného umění II / malba, 
vzdělávací program
23. 11. v 19 hod. František Výrostko – kontrabas, koncert
27.–28.11.  Critical Styling, sympozium
29. 11. v 17.30 hod. Akordeony, koncert
29. 11. v 19 hod. Ozvěny festivalu Mezipatra & host 
David Fesl, kino-pátek
Geolokalita PLATO – místo ke sdílení minerálů  
a polodrahokamů

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 17. 11. Vše za 30, výstava

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV,
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava-Moravská Ostrava
tel. 595 133 903, 724 474 537 

do 30. 8. 2020 Krása středověkého a renesančního skla, 
¨nálezy získané z archeologických výzkumů města téměř 
za šedesát let, komentovaná prohlídka výstavy  
s kurátorkou Kateřinou Vaďurovou  ve čtvrtek 21. listopadu 
v 16.30 hodin. 
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Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pro dospělé:
do 31. 12. během půjčování: Podzimní zpestření, vystavují 
studenti ostravské Lidové konzervatoře

Oddělení pro děti a mládež: 
7. 11. od 13 do 15 hod. Kdo nehraje, nevyhraje, turnaj ve 
stolních a společenských hrách, hrajeme o věcné ceny, s fi-
nanční podporou ÚMOb MOaP
14. 11. od 13 do 15 hod. Už to zvoní, už to cinká, vyrábíme 
zvonivé přívěsky na klíče, Projekt 1989 – Bo samet!!!, s  fi-
nanční podporou statutárního města Ostravy
21. 11. od 13 do 15 hod. Posviť si na cestu, výroba originál-
ních lampionů, Projekt 1989 – Bo samet!!!, s finanční pod-
porou statutárního města Ostravy
28. 11. od 13 do 16 hod. Hernička, hrajeme si a vyrábíme 
v knihovně, s finanční podporou grantového programu OVAK

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

9. 11. v 15 hod. Svatomartinské tvoření s edicí TOPP  
12. 11. v 16 hod. Alena Mornštajnová: Tiché roky 
14. 11. v 16 hod. Ladislav Vrchovský: Kdy na slzy není čas 
15. 11. v 16 hod. František Emmert: Moderní české dějiny  
18. 11. v  18 hod. Beseda s  průvodcem Vladimírem 
Šmehlíkem – Advent u sousedů  
20. 11. v 16 hod. Ferdinand Leffler: Zelené pokoje  
21. 11. v 16 hod. Karel Kostka Cubeca: Vyměřený čas  
25. 11. v 16 hod. Josef Maršálek: Péct, milovat a žít  
27. 11. v 16 hod. Lucie a Nicole Ehrenbergerovy: Diáře A 
Cup of Style  
28. 11. v 16 hod. Petr Šámal: Jak se žije za zdmi Valdic  

NOVÁ AKROPOLIS 

ANTIKVARIÁT FIDUCIA

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

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

5. 11. v 19 hod. V. E. Frankl: Smysl života, přednáška
11. 11. ve 20 hod. Kdo jsem?, úvodní přednáška kurzu srov-
návací filozofie a psychologie Východu a Západu, kurz zahr-
nuje 13 přednášek jednou týdně, vždy v pondělí od 20 do 
22 hodin, začíná 18. listopadu. Přihlásit se můžete e-mailem 
na ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky na čísle 596 134 
980 (Po–Čt 18–21 h)  
19. 11. v 19 hod. Filozofie pro život, přednáška ke Světo-
vému dni filozofie
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/
ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

VĚDECKÁ KNIHOVNA

28. října 124, 702 00 Ostrava 
tel. č.: +420 597 489 466, e-mail: janacekpoint@jfo.cz

4. 11. v 19 hod. Lapšanského klavírní umění, DKMO 
21. 11. v 19 hod. Vondráček hraje Prokofjeva, DKMO 
25. 11. v 19 hod. Colli a La Scala String Quartet, DKMO 
25. 11. ve 20 hod. Tomáš Klus s Janáčkovou filharmonií 
II, Gong 
26. 11. ve 20 hod. Tomáš Klus s  Janáčkovou filharmonií, 
Gong  

Nádražní 30, 702 00 Ostrava 

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

Po–Pá: 10–18 hod.

6. 11. v  19 hod. KRK (Cremaschi + Ostrowski) USA-CZ, 
Svartvit NL, Emptyz PL, koncert zvukových mágů z Ame-
riky, Holandka, Polska a ČR 
12. 11. Čtenářský klub věnovaný knize Veroniky Šikulo-
vé Místa v síti
14. 11. v  18 hod.  Rok 1989 a období normalizace v ČSR a 
střední Evropě, moderovaná debata s historiky  Liborem Svo-
bodou, Milanem Bártou, Martinem Tichým a Vojtěchem Vlčkem
15. 11. od 10 do 20 hod. Třicet svobodných – celoden-
ní program ve stanu na Masarykově náměstí, více na  
www.ostrava30.cz
do 15. 11.  Ibra Ibrahimovič: Střepy severních Čech, pokra-
čování výstavy 
18. 11. v 15.30 hod. slavnostní setkání u pamětní desky 
obětem zla k uctění památky Dne boje za svobodu a 
demokracii, ve vstupní hale radnice města Ostravy
18. 11. v 19 hod. Talaqpo, Ondřej Kyas, koncert
26. 11. v 18 hod. Nový život továrních komínů, zahájení 
výstavy a křest umělecké intervence sochařky Šárky Mikes-
kové, přednáška
do 4. 12.  Jiří Marek: Šatna na konci chodby, pokračování 

výstavy v Galerii Dole

JANÁČKOVA FILHARMONIE

KNIHCENTRUM

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

Cestovatelsko-hudební festival Podzimní Ozvěny    
Pěšky, na kole, vlakem, na koni,  

s kytarou, autem, stopem a na lodi  
až za obzor. To je podtitul tradičního 
festivalu Podzimní ozvěny, který ve 
dnech 8. listopadu až 17. prosince po-
řádá Folk v Ostravě. Na již 19. ročníku 
tohoto cestovatelsko-hudebního fes-
tivalu bude na programu více než 60 
cestopisných přednášek z celého světa, 
které doplní besedy, filmy, slideshow, 
workshopy a koncerty. Program zahr-
nuje 18 programových dní na mnoha 
místech Ostravy.

Hlavní program se uskuteční na scé-
ně kina Vesmír v sobotu 16. listopadu 
a v DK Akord v neděli 17. listopadu, 
další přednášky proběhnou v následu-
jících dnech také v Domě kultury Os-
travy, centru Pant, v klubu Parník a na 
dalších místech. 

Účastníci se budou moci prostřed-
nictvím festivalu seznámit nejen s 
mimořádnými turistickými výkony a 
nedostupnými místy, ale také získat 
inspiraci na návštěvu různých zemí. K 
největším magnetům programu bude 
patřit přednáška reportéra Tomáše Po-
láčka o stopu západní Afrikou, roční 
cestě kolem světa nebo půlroční cestě 
na kole z Nového Zélandu. Mimořád-
ně zajímavá bude i přednáška Hanky 
Machalové, specialistky na levné ces-
tování, a její tipy pro cesty Evropou. 
Samostatný večer bude věnován vodác-
kým výpravám. Důležitou součástí fes-

tival budou také praktické workshopy, 
např. Začínáme cestovat – tipy a rady 
o nezávislém a nízkonákladovém ces-
tování, Fotografování na cestách, Práce 
s mapou a mobilem na cestách, První 

pomoc na cestách a mnohé další. A 
chybět nebudou ani koncerty nebo fo-
tografická výstava. Podrobný program 
najdete na www.ozvenyostrava.cz a na 
www.folkvostrave.cz.

Julietta a Reno Sweeney:  
Thálie pro Ostravu!

Porota divadelních Cen Thálie opět 
ocenila umělce působící v  Národním 
divadle moravskoslezském. Letos v říj-
nu proměnilo divadlo dvě ze čtyř no-
minací.

Sopranistka Kateřina Kněžíková zau-
jala porotu prestižních divadelních oce-
nění jako vysněná dívka Julietta v opeře 
Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář. 
V Divadle Antonína Dvořáka vystoupí 
pěvkyně v  této roli opět 7. listopadu. 
Opera v  režii dua SKUTR bude mít 
v lednu derniéru. „Role Julietty je prostě 
boží a pro mne je nejdůležitější, aby se 
to líbilo divákovi. V tomto případě se to 
moc povedlo, je to výborná inscenace,“ 
vyznala se Kateřina Kněžíková. V ost-
ravské opeře zpívá Kateřina Kněžíková 
aktuálně také roli Rusalky ve stejno-
jmenné Dvořákově opeře. „Rusalka 
je splněný sen! V  Ostravě se dělá skvě-
lé divadlo a já jsem ráda, že se mi mé 
sny plní právě zde, kde se stále cítím být 
doma,“ doplnila rodačka z  Bohumína 
a dnes žádaná operní i koncertní pěv-
kyně, která občas vystupuje i se svým 
manželem Adamem Plachetkou.

Rodačka z  Čeladné  Martina Šny-
tová  získala Cenu Thálie za roli  Reno 
Sweeney v muzikálu Colea Portera Děj 
se co děj (Anything Goes). Pro sólis-
tku souboru operety/muzikálu NDM 
to byla už čtvrtá nominace na prestižní 
divadelní cenu; z první proměněné měl 
radost i ředitel divadla Jiří Nekvasil. 
„Martina patří k oporám souboru ope-
reta/muzikál a cenu si rozhodně zaslou-
ží. Odvedla nejen na ní velký kus práce,“ 

komentoval. Muzikálové role patří dnes 
k nejtěžším: protagonisté musejí nejen 
zpívat a hrát, ale také tančit a prakticky 
se nedostanou z jeviště. Děj se co děj je 
navíc „vysokou školou“ stepu. „Já si tu 
roli užívám, strašně mě to baví. Reno je 
kabaretní zpěvačka a herečka, patřičně 
afektovaná, je jí všude plno, ale zároveň 
lidsky, vnitřně, úplně obyčejně touží po 
lásce. Hledá ji zpočátku neúspěšně,“ tvr-
dí Martina Šnytová o roli, na kterou se 
prý původně vůbec necítila.

Kromě zmíněné role je Martina Šny-
tová také herečkou Catherine Hiatt 
v  aktuálně stále vyprodané  novince 
sezony – komorním muzikálu Jasona 
Roberta Browna Pět let zpět (The Last 
Five Years). Diváci ji znají jako Julii v 
díle Borise Urbánka, Jaromíra Noha-
vici, Jiřího Joska a Šimona Cabana Ro-
meo a Julie, poselství lásky nebo jako 
Máří Magdalénu v rockové opeře Jesus 
Christ Superstar  (autoři Rice – Lloyd 
Webber). Hraje v hororovém  muzi-
kálu Rebecca podle knihy Daphne du 
Maurier a menší roli herečky má v či-
noherním dramatu Johna Hodge Rád-
ce o záměně rolí diktátora Stalina a spi-
sovatele Bulgakova.

Letos byli za role v  NDM na Cenu 
Thálie nominováni také  Jiří Sulžen-
ko  (Gianni Schicchi  ve stejnojmenné 
opeře Giacoma Pucciniho – součást 
operního Triptychu) a  Shino Sakura-
do  (sólistka baletu NDM zaujala po-
rotu jako Markýza de Merteuil v  díle 
Arturse Maskatse a Krzysztofa Pasto-
ra Nebezpečné známosti).

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

1. 11. – 20. 12. Sametová revoluce. Knižní výstava z fondu 
knihovny.
6. 11. – 31. 12. Sametové putování, výstava ukazující rok 
1989 tak, jak ho viděla média, vernisáž výstavy 6. 11. v 16 hod.
6. 11. v 16.30 hod. Sametové putování / Ostrava a same-
tová revoluce, přednáší Martin Juřica
11.–15. 11. Týden vědy a techniky AV ČR, virtuální realita, 
3D tisk a roboti v knihovně, podrobný program na webu 
knihovny
13. 11. v 16.30 hod. Sametové putování / Jak jsme žili a ži-
jeme: před sametem i po něm, přednáší Petr Lexa Přendík
14., 21., 28. 11. a 5. 12. v 9.30 hod. Grafika pro negrafiky, 
kurz pro veřejnost. 
20. 11. v 16 hod. Let’s play in English, zábavné odpoledne 
s deskovými hrami v angličtině
21. 11. v  17 hod. Uvnitř černobylské zóny, fotoreportáž 
Milana Říského s komentářem
26. 11. v 16 hod. Deskohraní, odpoledne s deskovými hrami
27. 11. v 9.30 hod. Kybernetická bezpečnost pro seniory, 
seminář pro veřejnost
28. 11. v 16 hod. Klub německého filmu — Bornholmská 
ulice (Bornholmer Strasse), film v původním znění s čes-
kými titulky

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

Výstavy
do prosince Martin Šenkypl – Koláže, Galerie v pasáži
do prosince Arnošt Bik – Dědovy fotky z Ostravy
Kulturní akce – Společenský sál
20. 11. v  17 hod. autorské čtení skupiny při ostravském 
středisku Obce spisovatelů, večerem nás provede spisova-
telka Lydie Romanská, hudební doprovod SWINGPÁNI

V CENTRU POZORNOSTI

Vyvolat rozruch 
kolem vydání bás-
nické knihy se v 
dnešním hektic-
kém světě podaří 
jen málokomu. V 
ostravské poezii 
posledních let se to 
však povedlo hned 

dvěma autorům. Před několika lety 
básníku Petru Hruškovi, který ve vlaku 
jedoucím z Ostravy do Brna ztratil ne-
šťastnou náhodou rukopis své připra-
vované sbírky Jedna věta (2014) a nyní 
jednapadesátiletému Ivanu Motýlovi, 
jemuž během léta vyšla jeho oficiální 
prvotina – sbírka básní Struska (2019). 
Na vydání takovéhoto opožděného de-
butu by asi nebylo až tak nic divného, 
pokud by se tedy jednalo o klasicky po-
jatou básnickou knihu. Ivan Motýl ale 
vsadil na experiment, z něhož ve spo-
lupráci s karvinsko-ostravským socha-
řem a ilustrátorem Petrem Szyrokim 
vzešel velice sugestivní, expresivními 
obrazy nabitý výtvarně-básnický počin. 

Básník, novinář a galerista Ivan 
Motýl (1967), je mladším bratrem bás-
níka a spisovatele Petra Motýla, jehož 
jsme si shodou okolností představili v 
minulém čísle. Stejně jako Petr je taktéž 
Ivan ve své tvorbě silně ovlivněn Ostra-

vou, v níž vyrůstal. Ivan Motýl debuto-
val v roce 1991 samizdatovou sbírkou 
Zloděj ve sklenici, aby se následně na 
dlouhá léta spisovatelsky odmlčel. Ze 
světa literatury však nikdy neodešel, 
právě naopak. Poezii a umění slouží 
věrně dodnes – pořádá výstavy i lite-
rární akce (např. Ostravskou Sajtnu bě-
hem Měsíce autorského čtení; básnické 
setkání Butterfly Effect v Hudebním 
Bazaru atd.), sám také na mnohých čte-
ních vystupuje. Jako editor připravil k 
vydání několik knih, mj. i unikátní an-
tologii ostravské poezie s názvem Bri-
keta (2014). 

Vraťme se ale ještě k výše zmíněné-
mu, opožděnému debutu autora. Ko-
miksově pojatá básnická sbírka Struska 
je knihou, kterou od první do poslední 
stránky prorůstá Ostrava. S největší 
moravskoslezskou metropolí se zde se-
tkáme, jak v její dávnější – důlním pra-
chem zaprášené, tak i té současné, čím 
dál více se vybarvující podobě. Básník 
a literární historik Jakub Chrobák na 
adresu Strusky poznamenal: „Knížka 
jako by svá slova vrhala jaksi mimo-
chodem do tříště divokých obrazů a 
velkých, pohyblivých ploch lidských 
radostí i neštěstí.“ 

Petr Ligocký, 
regionální oddělení KMO

Literární osobnosti (Moravské) Ostravy 

 Rodačka z Čeladné Martina Šny tová (na fotografii vlevo) získala Cenu Thálie za roli 
Reno Sweeney v muzikálu Colea Portera Děj se co děj a sopranistka Kateřina Kně-
žíková zau jala porotu prestižních divadelních oce nění jako vysněná dívka Julietta v 
opeře Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář

Ivan Motýl (1967)



4CENTRUM ŽIJE!

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

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

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

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

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

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

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

Dominik Pohludka: CULT.URAL VÝSTAVA 

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.

5 Nation 4 nation SETKÁNÍ 

2nd Nation4Nation in this semester. You can see the presentations from the foreign students about their 
country, 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.

18:00
út

6 Mgr. Wiesława Magiera: Kobiety niepodległości polskiej nad Olzą 
Ženy polské nezávislosti nad Olzou  PŘEDNÁŠKA 

Přednáška o úloze žen v politice a veřejném životě v meziválečném období na Těšínsku. Přednášející je 
autorkou knižního cyklu s názvem Cieszyński szlak kobiet (Těšínská stezka žen), ve kterém se zabývá nejen 
veřejnou činností žen, ale i jejich soukromým životem, rodinnými vztahy, zájmy apod. Přednáška bude 
v polském jazyce s tlumočením.

17:00
st

7 Václav Fajfr: Koncert pro přátele KONCERT PRO PŘÁTELE

Recitál nejen zádumčivých, ale i veselých písní pro vylepšení podzimní melancholické nálady. Doprovázet 
bude Petr Žoch na cajon a fl étnu. / 100 Kč

18:00
čt

8 Michaela Hrdá: Havaj za hubičku v Ostravě PŘEDNÁŠKA 

Tříměsíční dobrodružné toulky cestovatelky Míši Havají. Co všechno se dá v tomto čase stihnout? Surfovat, 
navštívit svatbu, svézt se na kajaku, plachetnici i v policejním autě, zmeškat letadlo, zdolat čtyřtisícovku, 
potkat divočáky, plavat s delfíny – to vše s pár drobnými v kapse. Přijďte se inspirovat, jak s minimálními 
náklady procestovat jednu z nejdražších zemí světa. / 120 Kč

19:00
pá

9 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou VYCHÁZKA 

Lenka Kocierzová pro vás zkusí objevit zajímavosti ulic Verdunské, Bachmačské, Zborovské a dalších 
ve zdánlivě nezajímavé lokalitě. Mezi Nádražní, Sokolskou, 30. dubna a Muglinovskou ulicí se nacházejí 
nejen ulice s názvy z válečných bitev, ale i domy s historií, bývalé továrničky i sochy. Provázet nás bude 
šustění spadlého listí liliovníku tulipánokvětého, sakur i kaštanů a třeba nás přivítají i první sněhové vločky. 
Sraz u tramvajové zastávky Důl Jindřich. / 50 Kč

15:00
so

11 Svatomartinské hody na Masarykově náměstí
I letos zavítá do Ostravy svatý Martin, aby požehnal mladým vínům. Přijďte i vy mladá vína okoštovat 
a zakusit regionální produkty a vyzkoušet si tradiční zábavu. Připraven je bohatý kulturní program pro 
děti i dospělé zakončený lampionovým průvodem v 17 hodin. S fi nanční podporou městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

11:11
po

13 Klubový kvíz: Nesmrtelně vážně! KVÍZ 

Nikdo nemůže vědět všechno. Všichni mohou vědět hodně. Někdo neví nic. Zmobilizuj svou oblíbenou 
partu ostrostřelců a přijď vyhrát originální klubový kvíz. Dvě série otázek, které dodají tvému životu nový 
obsah. Najdi odpovědi, bez kterých se až dosud dalo pohodlně žít! Vyhraj! / 30 Kč

18:30
st

14 Pavla Novotná: Jak změnit sebe i svůj život PŘEDNÁŠKA 

Je-li v jakékoli oblasti vašeho života nespokojenost s tím, co je teď, je to signál, že je čas udělat změnu, ale 
jak změnit např. dlouhé roky zaběhaný špatný systém a špatné zvyky? Jde to vůbec? Co když si ani nejsem 
vědom/a, že něco dělám špatně? Můžu vůbec nějak změnit svůj život k lepšímu? Jak? Co k tomu potřebuji? 
Odpovědi na tyto otázky, novou inspiraci i konkrétní postupy pro vaši transformaci a efektivní změnu se už 
brzy dozvíte v této přednášce. / 149 Kč

18:00
čt

15 Listopad 1989 ve školství aneb Jak jsme zakládali jazykové gymnázium
Beseda s Marií Šedivou, zakladatelkou gymnázia s rozšířenou výukou cizích jazyků (nyní Jazykové 

gymnázium Pavla Tigrida). Akce je rezervována pro účastníky akce SametOVA!!! PŘEDNÁŠKA 

8:00
pá

15 PavlOVA MinišifrOVAná  ŠIFRA 

Podmanivá interaktivní hra, která posouvá mechanismus Šifry Pavla Tigrida o stupeň výše. Indicie nejsou 
jen v dobových novinách a časopisech, ale také v rébusech, hádankách, cizích jazycích a matematických 
příkladech. Který z týmů nakonec tajemný kód rozluští?
Akce je rezervována pro účastníky akce SametOVA!!! Kavárna Atlantik

8:00
pá

15 Proměny každodennosti aneb Pohled na listopad  PŘEDNÁŠKA 

očima sociologa J. Siostrzonka
Přednáška s foto a video ukázkami z proměny životního stylu, módy, stravovacích návyků, hudby apod.
Akce je rezervována pro účastníky akce SametOVA!!!

11:00
pá

16 Opava – bílá perla Slezska KRAJEM A KULTUROU – SENIOR NA CESTÁCH

Slezské zemské muzeum je nejstarším a třetím největším muzeem v České republice. Navštívíme výstavní 
historickou budovu, nově zrekonstruovaný Müllerův dům, který ukrývá pozůstatky opavského hradu 
a zahrajeme si interaktivní hru po významných opavských památkách. Sraz v 9:30 na Hlavním nádraží / 
140 Kč

9:30
so

18 Antonín Dolák: Umění a fi lozofi e. Co je krása a co kýč? PŘEDNÁŠKA 

A jak je rozeznáme? Nezastupitelnou roli hrají emoce: krásný objekt je takový objekt, který v nás vyvolává 
slastné uvolnění. Jak defi novat kýč, když objektivní kritéria pro krásu vlastně neexistují? Na tyto otázky se 
pokusí nalézt odpověď PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D. z katedry fi lozofi e Ostravské univerzity. / 60 Kč

18:00
po

19 Země na talíři FESTIVAL 

9. ročník festivalu dokumentárního fi lmu o jídle a udržitelné produkci. V rámci festivalu budou uvedeny 2 
fi lmy – Brčka a Mléčný komplex, po obou fi lmech bude následovat debata. Během večera bude také před-
staven projekt Save Food. Možnost zakoupit vstupenky pouze na jeden z fi lmů v ceně 40 Kč. / 70 Kč

18:00
út

20 Nation 4 nation SETKÁNÍ 

The last N4N od this semester is going to be big fun. What is prepared for you: presentations of 2 or 3 
countries, international cuisine and special drinks, multicultural student atmosphere. The presentations 
are usually interactive shows full of videos, live performances, and games.

18:00
st

21 Lukáš Jasenský: Expedice peruánské Andy  PŘEDNÁŠKA 

Peru – rozmanitá země od oceánu přes pouště, pralesy, až po jako břitvy ostré vrcholy hor sahající 
k nebesům. Lukáš se zde ocitl mimo sezónu, v období dešťů, přesto se vydal na odvážnou horolezeckou 
expedici. Přednáška o krásách drsné krajiny, respektu k přírodě a malosti člověka doplněná promítáním 
fi lmu z této zajímavé cesty. / 80 Kč

18:00
čt

25 Julie Machallová: Wé re here. Jsme tady. VERNISÁŽ 

Malby žen, které sehrály významné role v životě autorky. Motivem pro jejich malbu je nesmíření 
s nezvratným koncem bytí. Obrazy jsou úvahou nad životem žen, jeho efemérnost je symbolizována 
výjevy z různých období  (dětství, mladost, svatba, dítě…). Malby se stávají „okny“, která diváka nechají 
nahlédnout do jejich ideálních světů a symbolizují nedosažitelná přání.

18:00
po

26 NaroVinu PŘEDNÁŠKA 

Pořádá Biskupství ostravsko-opavské. www.cyklusnarovinu.cz17:00
út

28 Divadlo Propadlo: Člověka nepochopíš
Dvě komediální jednoaktovky. Obě spojuje atmosféra maloměsta, do nějž zavítají svérázní hosté. Záhy 
poznají, že jejich očekávání zůstanou nenaplněna, stane se naopak to co nečekají. / 100 Kč

18:00
čt

29 Lenka Rzepková: Jak mi pěší pouť 
do Santiaga de Compostela změnila život PŘEDNÁŠKA 

11 dní a 260 km pěšky. Na svatojakubskou stezku se vydávají poutníci už od 10. století a dodnes se stezka 
těší velké oblibě. Jako cestu k utřídění myšlenek absolvovala pouť i Lenka – sama, bez předchozích 
zkušeností, potřebné fyzické zdatnosti a se strachem z neznámého. O překonávání vlastních limitů podá 
zprávu a navzdory náročné trase přijde po vlastních nohách. / 60 Kč

18:00
pá

Připravujeme: 7. 12. Mikuláš, 8.12. Krajem a kulturou – senior na cestách, Vánoční Wroclav

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

1 18:00 Synonyma / Synonymes, FR, IS, DE 2019, 123 min. FRANCOUZSKÁ FILMOVÁ NOC

20:00 Becassine! / FR 2018, 102 min. FRANCOUZSKÁ FILMOVÁ NOC

22:00 Úplně poprvé / Toute premiére fois, FR 2015, 90 min. FRANCOUZSKÁ FILMOVÁ NOC

pá

2 15:00 Addamsova rodina / The Addams Family, US 2019, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI

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

19:30 Abstinent / CZ 2019, 78 min.

so

3 15:00 Hurá na pohádky (pro nejmenší) /  CZ 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju…“ / CZ 2019, 106 min. KINO MUZIKA

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

ne

4 17:00 Parazit / Gisaengchung, KR 2019, 132 min.

19:30 Trenérova dcera / Dórka trenéra, PL 2018, 93 min. POLSKÉ DNY
po

5 17:00 Joker / US 2019, 122 min.

19:30 Anishort: Nejlepší krátké animované fi lmy  FILMOVÝ KLUB
út

6 15:00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát / CZ 2019, 102 min. KINO SENIOR

17:00 Gauguin na Tahiti – ztracený ráj / IT 2019, 87 min. UMĚNÍ V KINĚ

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

st

7 17:00 Poslední aristokratka / CZ 2019, 110 min.

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

8 17:00 Parazit / Gisaengchung, KR 2019, 132 min.

19:30 Pardon, nezastihli jsme vás / Sorry We Missed You, GB, FR, BE 2019, 100 min.
pá

9 15:00 Zloba: Královna všeho zlého / Malefi cent: Mistress of Evil, US, UK 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 80 miliónů / 80 milionów, PL 2011, 102 min. POLSKÉ DNY

20:00 Jack Strong / PL 2014, 128 min. POLSKÉ DNY

21:30 Excentrici / Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy, PL 2015, 112 min. POLSKÉ DNY

so

10 15:00 Fany a Pes / Fritri: Eine Wendewudergeschichte, DE, LX, BE, CZ 2019, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

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

19:30 Bitva u Midway / Midway, US/CN 2019

ne

11 17:00 Boží láska / Divino Amor, BR,UR,DK,NW,CH 2019, 101 min.

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

12 17:00 Abstinent / CZ 2019, 78 min.

19:30 Dálava / CZ 2019, 76 min. FILMOVÝ KLUB
út

13 15:00 Budiž světlo / Nech je svetlo, SK, CZ 2019, 93 min. KINO SENIOR

17:00 Joker / US 2019, 122 min.

19:30 Tintoretto – rebel z Benátek / IT 2019, 95 min. UMĚNÍ V KINĚ

st

14 17:00 Pardon, nezastihli jsme vás / Sorry We Missed You, GB, FR, BE 2019, 100 min.

19:30 Boží láska / Divino Amor, BR,UR,DK,NW,CH 2019, 101 min.
čt

15 17:00 Joker / US 2019, 122 min.

19:30 Doktor Spánek / Doctor Sleep, US 2019
pá

16 15:00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon / GB, US, FR 2019, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

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

19:30 Mlýny (záznam hry Divadla Sklep v Ostravě) / CZ 1994, 90 min. SAMETOVÁ !!!

so

17 15:00 Addamsova rodina / The Addams Family, US 2019, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Amnestie / SK, CZ 2019

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

ne

18 17:00 Bitva u Midway / Midway, US,CN 2019

19:30 Le Mans ‚66 / Ford v Ferrari, US 2019, 152 min.
po

19 17:00 Joker / US 2019, 122 min.

19:30 Antropocén / Anthropocene, CA 2018, 87 min. FILMOVÝ KLUB
út

20 10:00 Panství Downton / GB 2019, 122 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

14:30 Pražské orgie / CZ 2019, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Amnestie / SK, CZ 2019

19:30 Doktor Spánek / Doctor Sleep, US 2019,  min.

st

21 17:00 Synonyma / Synonymes, FR, IS, DE 2019, 123 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

19:30 Tenkrát podruhé (Zahájení FFF) / FR 2019, 95 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM
čt

22 17:00 Bílá jako padlý sníh / Blanche Comme Neige, FR 2019, 112 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

19:30 Portrét dívky v plamenech / FR 2019, 120 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM
pá

23 15:00 Hurá na pohádky (pro nejmenší) / CZ 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Bezstarostná dívka / Une fi lle facile, FR 2019, 92 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

19:30 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

so

24 15:00 Ledové království II / Frozen II, US 2019, 45 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Yao / FR 2018, 104 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

19:30 Curiosa / FR 2019, 105 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

ne

25 17:00 Rebelky / Rebelles, FR 2019, 87 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

19:30 Slitování / Roubaix, une lumiére, FR 2019, 120 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM
po

26 17:00 Raoul Taburin / FR 2019, 90 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

19:30 Večer krátkých fi lmů / Soirée du court-métrae, FR , 136 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM
út

27 15:00 Poslední aristokratka / CZ 2019, 110 min. KINO SENIOR

17:00 Mladý Ahmed / Le Jeune Ahmed, BE, FR 2019, 84 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

19:30 Překladatelé / Les Traducteurs, FR 2019, 100 min. FESTIVAL FRANCOUZSKÝ FILM

st

28 17:00 Vlastníci / CZ 2019

19:30 Le Mans 6́6 / Ford v Ferrari, US 2019, 152 min.
čt

29 17:00 Na nože / Knives Out, US 2019, 130 min.

19:30 Vlastníci / CZ 2019
pá

30 15:00 Ledové království II / Frozen II, US 2019, 45 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Pardon, nezastihli jsme vás / Sorry We Missed You, GB, FR, BE 2019, 100 min.

19:30 Depeche Mode: Spirits in the Forest / 2019, 95 min. KINO MUZIKA

so

ANEŽKA A MIROSLAV KOVALOVI
do 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. 

1 Bebechy
Koncert ostravské blues rockové kapely. 

19:00
pá

2 Hrdobci
Těšit se můžete na další řádně proválený večer plný pověstných hrdobčích taškařic.

19:30
so

3 Sova & Slamák & Souček René
René Souček, autor ofi ciální hymny Frýdku-Místku, který hraje vlastní tvorbu na kytaru a ukulele. Baví veselými i pomalými 
písničkami. Doprovázet ho bude Marek Hlosta a těšit se můžete také na ostravskou folkovou formaci Sova & Slamák, kterou tvoří 
Milan Sova a Kuba Slamák.

19:00
ne

5 Jamie Marshall‘s Amplifi ed Acoustic Band (UK)
Multižánrová kapela s bluesovými kořeny včele s anglickým zpěvákem a kytaristou Jamie Marshallem, která disponuje 
bohatým autorským i převzatým repertoárem a výrazným aranžérským potenciálem. Posluchačům nabízí nevšední zážitek díky 
charizmatickému a osobitému zpěvu Jamieho a Svatky Hlávkové Štěpánkové a dále výborné instrumentaci i spontánnímu projevu 
muzikantů Radka Hlávky na akustickou kytaru a Martina Petráska na perkuse.

19:00
út

6 Lenka Filipová
Vynikající česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka a hudební skladatelka v jedné osobě. Lenka Filipová má na svém kontě víc než 20 
studiových alb, ze kterých pochází řada hitů – Částečné zatmění srdce, Zamilovaná, Za všechno může čas a další.

19:00
st

7 Lenka Filipová
Druhý ostravský koncert vynikající české zpěvačky, šansoniérky, kytaristky a hudební skladatelky.

19:00
čt

8 Ostravské listopadání
Série koncertů hudebního minifestivalu Ostravské listopadání vstupuje letos do svého dvacátého sedmého ročníku! V pátek večer 
vystoupí Jarda Svoboda – trabandita. Festival je pořádán za fi nanční podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 
vstupné v prodeji v klubu Parník.

20:00
pá

9 Ostravské listopadání
Od 14 hodin improvizační divadlo All Imp, v 15 hodin Frequently Asked Questions, v 17 hodin Jan Dospiva a Šansonika, 
v 18 hodin Adonai, ve 20 hodin Martin Trchov (solo). Festival je pořádán za fi nanční podpory Městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. / vstupné v prodeji v klubu Parník.

14:00
so

11 Michal Pavlíček Trio
Koncert rockového kytarového mága s kapelou. Vydal přes 70 CD a DVD. Získal mnoho ocenění i několik zlatých desek. Jeho DVD 
Beatová síň slávy se stalo double-platinové a získalo hudební cenu Anděl. V roce 2016 vstoupil do síně slávy a získal cenu Anděl 
za celoživotní tvorbu. Výrazná osobnost a spolutvůrce Pražského Výběru, zakladatel a autor hudby skupiny Stromboli. Působí v BSP, 
Triu a Supergroup. Jeho píseň Země vzdálená s textem Ivana Hlase se stala jedním z hitů devadesátých let. 

19:00
po

12 Michal Pavlíček Trio
Druhý ostravský koncert v klubu Parník.

19:00
út

14 Slzy štěstí v Ostravě & Stand-up comedy
Přijďte se pobavit na dvouhodinovou pravou stand-up comedy. Vlado, Dominika, Matúš, Jan a jejich vzácní hosté 
si pro vás chystají další příběhy o tom, co zažili.

19:00
čt

17 Jazzová země 30 let svobody – SametOVA
Mezinárodní špičkový kvartet Luboše Soukupa hraje originální soudobý jazz, který je postaven na výrazných kompozicích lídra 
kapely. Český saxofonista se představí s fenomenálním kytaristou Davidem Dorůžkou, pianistou Vítkem Křišťanem, netradiční česko-
dánskou rytmikou Jaromíra Honzáka na kontrabas a spolu s nimi bubeník Morten Hasum. Koncert je pořádán za fi nanční podpory 
Statutárního města Ostrava: 30 let svobody – SametOVA!!!

18:00
ne

18 Folk Team
Legendární brněnská skupina Folk Team nikdy nepřemýšlela o svém stylovém zařazení, ale hrála to, co sama chtěla. Žánrově bývá 
řazena k folkrocku nebo softrocku, některé skladby jsou laděny bigbítově, jiné inklinují k čistému folku či šansonu. Kapela letos slaví 
45 let a to je určitě důvod k oslavě. Vydala 6 studiových alb a 6 výběrových. Bude co poslouchat a na co vzpomínat.

20:00
po

21 JazzTalent
Krajská přehlídka talentů Základní umělecké školy Eduarda Marhuly z Ostravy-Mariánských Hor. / vstupné na místě18:00

čt

24 Mike Stern & Jeff  Lorber Fusion Project
Kytarista Mike Stern zakončí letošní ročník Festivalu Ostrava Jazz Nights, který již šestnáct let organizuje klub Parník. Na jaře nahrál 
Mike nové album ve spolupráci s klávesistou Jeff  Lorberem. Spolu s nimi dorazí do Ostravy bubeník Dennis Chambers a basista Jimmy 
Haslip. FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

20:00
ne

25 Jet Set Big Band SWING

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

26 Kamil Střihavka & Leaders
Rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, majitel nezaměnitelného fenomenálního hlasu vystoupí s kapelou The Leaders 
Acoustic Band! Kamil Střihavka – zpěv, Petr Henych – akustické kytary, Martin Ivan – kontrabas, Patrik Sas – bicí nástroje, Michal 
Vejskal – klávesy, Markéta Podhajská – perkuse, Ondřej Klímek  – saxofon, fl étna, David Babka – steel kytara.

19:00
út

27 Kamil Střihavka & Leaders
Druhý ostravský koncert rockové legendy.

19:00
st

29 Jablkoň
Držitel dvou cen Anděl a různých dalších ocenění například ceny kritiky festivalu v Plauen, nebo ceny diváků mnichovského festivalu 
Toolwood. Už nějaký čas není kapela tak žánrově nezařaditelná, jako bývala v minulosti, 
a také k alternativní scéně je už řazena spíš ze setrvačnosti. Přístupem k hudbě smývá hranice žánrů.

19:00
pá

Připravujeme: Petr Spálený & Apollo Band, Robert Křesťan a Druhá Tráva, Markéta Konvičková

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

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