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Od  5.  února  bude  stávající  výjimeč-
ná  výstava  grafik  Albrechta  Dürera 
a  jeho  souputníků  rozšířena  o  díla 
Lucase  Cranacha,  jednoho  z  největ-
ších německých mistrů renesančního 
výtvarného  umění.  „Díky  obrovské 
vstřícnosti  Národní  galerie  v  Praze 
má Ostrava možnost jako první spat-
řit  unikátní  oltářní  obraz  tohoto  au-
tora.  Toto  dílo  bylo  více  než  sedm 
desítek  let  uloženo  v  depozitáři  Ná-
rodní  galerie  a  po  loni  dokončeném 
náročném  zrestaurování  má  v  Os-
travě  svou  bezmála  světovou  pre-
miéru.  Vždyť  kromě  několika  málo 
odborníků  zmíněný  obraz  neviděl 
nikdo ze současníků!“ zdůrazňuje Ji-
řina  Kábrtová,  ředitelka  Ostravského 
muzea,  výjimečnou  možnost  spatřit 
tento  klenot  renesančního  umění. 
„Jde  o  oboustranný  oltářní  obraz, 
na  němž  je  Kristus  zpodobněn  jako 
dítě  plné  ideálů  i  jako  trpitel  s  trno-
vou korunou na hlavě.“

Návštěvníci  Ostravského  muzea 
tak mohou do 27. února, kdy bude vý-
stava ukončena, vidět vedle několika 
desítek  uhrančivých  grafik  Albrechta 
Dürera a dalších renesančních tvůrců 
také  osm  olejomaleb  Lucase  Crana-
cha, mezi nimiž  je  i zmíněný skvost. 
„Ostravské muzeum je první  institu-
cí,  která  tento  dlouho  ukrytý  obraz 

to musíte vidět, slyšet

Premiéra bezmála světová

Kráska a zvíře znovu 
na scéně  
Po  delší  odmlce  uvádí  Divadlo 
loutek  Ostrava  v  rámci  nedělních 
rodinných  představení  poetickou 
pohádku  Kráska  a  zvíře.  Podle 
známé staré francouzské pohádky 
vytvořil  básník  František  Hrubín 
dramatický  text  (původně  určený 
jediné  scéně  –  přírodnímu  diva-
dlu  s  otáčivým  hledištěm  v  parku 
krumlovského  zámku),  pro  in-
scenaci  ostravských  loutkářů  jej 
upravila dlouholetá dramaturgyně 
DLO  Hermína  Motýlová.  Hrubín 
proměnil  pohádku  v  křehký  pří-
běh o skutečné lásce, pokoře, obě-
tavosti,  ale  i  o  dobru  a  zlu  v  duši 
a  srdci  člověka.  Básnickému  ladě-
ní  textu  ovšem  nechybí  ani  vtip 
a  humor.  Půvabné  loutky  i  projev 
živých  herců  doprovází  projekce 

animovaných obrazů a velká filmová 
hudba. Příběh o obětavé lásce, která 
překoná  zlá  kouzla  a  vysvobodí  ne-
tvora  ze  zakletí,  DLO  uvádí  v  neděli 
16. února na hlavní scéně v 10 a v 15 
hodin.                     www.dlo-ostrava.cz

Městské zásahy 
V  rámci  neziskového  projektu  Měst-
ské zásahy Ostrava 2013 se sešlo přes 
50  návrhů  zásahů  do  palčivých  míst 
ve  městě,  která  potřebují  změnu. 
Zapojili  se  nejen  architekti,  stavbaři, 
umělci  a  studenti,  ale  i  desítky  lidí 
ze  široké  veřejnosti.  Všechny  návr-
hy  představila  výstava  v  ostravském 
multižánrovém centru Cooltour, kte-
rá probíhala od poloviny prosince až 
do konce ledna. Od 2. až do 28. února 
však  lidé  mohou  vybrané  autorské 
návrhy,  které  zaujaly  veřejnost  nej-
více,  spatřit  také  ve  vestibulu  Nové 
radnice. 

Thriller na jevišti                                                                     
Nejnovějším titulem v Komorní scé-
ně  Aréna  je  inscenace  hry  americ-
kého  dramatika  a  scenáristy  Willia-
ma  Mastrosimoneho  Krajní  meze. 
Výrazná  úprava  polského  režiséra 
Grzegorze  Kempinského  posunula 
Krajní  meze  do  podoby  psycholo-
gického  thrilleru,  v  němž  se  z  ná-
silníka  stává  oběť  a  naopak.  Diváci 
mají  možnost  (s  nadsázkou  řečeno) 

pátrat  v  přímém  přenosu,  neboť 
informace o tom, co a jak se v pří-
běhu  odehrálo,  se  dozvídají  stej-
ně  jako  postavy  hry.  V  Krajních 
mezích  mají  diváci  mimořádnou 
příležitost setkat se na divadelních 
prknech se žánrem thrilleru, který 
je  díky  specifickým  vyjadřovacím 
možnostem divadla žánrem na je-
višti  velice  vzácným.  Navíc  hra 
svým  psychologickým  ponorem 
nabízí divákům prostor pro skvělé 
herecké výkony Petry Kocmanové, 
Terezy Cisovské, Terezy Dočkalové 
a Josefa Kaluži.

Nová publikace 
V  závěru  loňského  roku  vydalo 
ostravské  pracoviště  Národního 
památkového  ústavu  českou  i  an-
glickou  verzi  publikace  Aleny  Bo-
rovcové – Kulturní dědictví Severní 
dráhy  císaře  Ferdinanda.  Kniha 
prezentuje  metodická  východiska 
památkové péče ve vztahu k ochra-
ně  drážních  staveb  a  zaměřuje 
se  na  fyzicky  dochované  objekty 
s jasným vymezením jejich památ-
kových  hodnot  nejen  ve  vztahu 
k dané stanici, ale i trati jako celku. 
Texty doprovází fotografická a plá-
nová  dokumentace  a  přehledné 
mapy stanic. Publikace  lze zakou-
pit v české verzi za 170 Kč, v anglic-
ké za 210 Kč.                   www.npu.cz

Macbeth
Národní divadlo moravskoslez-

ské  představí  v  premiéře  6.  února 
v Divadle Jiřího Myrona nejčerněj-
ší  tragédii alžbětinského dramati-
ka Williama Shakespeara Macbeth. 
V hlavní roli se představí Vladimír 
Polák. Macbeth je hra, jejíž jméno 
se z pověrčivosti dokonce nesmělo 

vyslovit  na  jevišti.  Jako  stín  kráčí 
staletími  tento  příběh  o  nelítost-
ném  boji  o  moc,  kvůli  němuž  se 
král  Macbeth  ocitne  v  pekle,  o  to 
horším, že se jedná o peklo lidské 
duše.  William  Shakespeare  krále 
přetvořil  ve  znepokojivou  zrůdu, 
obraz  lidského  chtíče.  Macbeth 
stoupá přes mrtvoly ke svému cíli. 
Jeho příběh je o to působivější, že 
si své konání do důsledku uvědo-
muje a věc svědomí mu není cizí. 

www.ostrmuz.cz

www.ndm.cz 
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Cranachovi?  Tento  německý  rene-
sanční  malíř,  rytec,  tiskař  a  obchod-
ník žil v  letech 1472 až 1553. V dílně 
tohoto neobyčejně plodného umělce 
vzniklo  odhadem  asi  pět  tisíc  ob-
razů,  z  nichž  se  asi  tisíc  zachovalo. 
Cranachovy  obrazy  byly  už  v  době 
umělcova života vyhledávány mnoha 
sběrateli umění, a tak jeho dílna čas-
to  vytvářela  kopie  populárních  ob-
razů  a  kompozicí  –  především  aktů, 
které  předznamenávaly  nový  ideál 
ženské  krásy.  Vedle  nich  se  Cranach 
zaměřil také na nábožensky oriento-
vané  práce,  proslavily  jej  například 
dřevoryty  pro  první  německé  vydání 
Nového  zákona  z  roku  1522.  Kromě 
toho  je umělec  také autorem obrazů 
Adam  a  Eva,  Alegorie  melancholie, 
Hlava Krista s trnovou korunou, Hon 
na  jeleny  kurfiřta  Bedřicha  Moudré-
ho,    Judita  s  hlavou  Holofernésovou 
nebo  Lukrécie,  namaloval  také  ně-
kolik  portrétů  svého  přítele  Martina 
Luthera. Během působení ve Witten-
bergu získal Cranach obrovské jmění, 
stal se jedním z nejrespektovanějších 
občanů  města  a  několik  let  byl  také 
starostou.                                             (gl)

vystaví. Jsem pyšná, že nám Národní 
galerie  vyšla  vstříc  a  cením  si  této 
skvělé  spolupráce  i  důvěry,“  pokra-
čuje  Jiřina  Kábrtová  s  poznámkou, 
že ani při tak nadstandardních vzta-
zích obou institucí by díla nemohla 

být do Ostravy zapůjčena, kdyby mu-
zeum nemohlo nabídnout ty nejlepší 
podmínky.  „Díky  poměrně  nedávné 
revitalizaci výstavních prostor máme 
vše, co je k vystavování vzácných ori-
ginálů zapotřebí – prostředí se stálým 

klimatem,  kvalitní  osvětlení  i  doko-
nalé  zabezpečení.  Ostrava  si  zaslou-
ží,  aby  se  sem  vozily  výstavy  takové 
kvality, jaké bývají ke spatření v Praze 
nebo světově proslulých muzeích.“

A  co  můžeme  říci  o  samotném 

unikátní oboustranný oltářní obraz bude mít svou premiéru.                                                            Foto: archiv Ostravského muzea 

Vladimír Polák jako Macbeth

Foto:  martin Popelář
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Vlk 
z Wall Street

FILM

Galerie Beseda
Jurečkova 18, Ostrava
Otevřeno: Po-Pá  9 — 17 hodin
www.galeriebeseda.cz

Ve dne vydělával tisíce dolarů 
za minutu. Noci prožíval tak rych-
le a naplno, jak jen mohl – na dro-
gách a sexu. Fascinující životní 
příběh finančníka Jordana Belfor-
ta, brilantní, zábavná autobiogra-
fie o chamtivosti, moci a výstřed-
nostech, které si nikdo neumí 
představit.
Ano, za Vlkem z Wall Street stojí 
stejnojmenná kniha někdejšího 
makléře Belforta, jenž v ní popi-
suje vlastní raketový vzestup k po-

Až do 28. března bude v galerii Be-
seda k vidění výstava ostravského 
rodáka Jakuba Špaňhela, který je 
představitelem současného ma-
lířství mladší střední generace 
a v této kategorii drží bezpochyby 
medailové pozice. Autor na výsta-
vě s názvem Babočka admirál pre-
zentuje výběr ze svého díla z po-
slední doby, jemuž vévodí cyklus 
inspirovaný známými grafikami 
Bohuslava Reynka (1892–1971). 
Špaňhel jeho komorní grafické 
listy převádí do monumentálních 
rozměrů, čímž při určitém fraktá-
lovém zjednodušení dodává ná-
mětu další rozměr. Tuto sérii pak 
volně rozvíjí v dalších obrazech, 
které vznikly za autorova pobytu 
v Berlíně jako citlivá reminiscence 
na český venkov.

Přestože tvorba Jakuba Špaňhe-
la nezapře původ v konceptuál-
ním myšlení, spočívá její těžiště 
v monumentální malbě výrazně 
expresivního ladění. Jako rodák 
z Karviné absolvoval střední umě-
leckoprůmyslovou školu v Ostravě 
a místní industriální krajina také 
výrazně formovala jeho umělec-
ké vidění světa. Zde má snad svůj 
původ určitá „ponurost“ někte-
rých pláten, s výraznou rolí, kte-

www.dkmoas.cz

Metropolitní 
opera v Ostravě

DIVADLO

Od roku 2008 mohou Ostrava-
né (a nejen oni) sledovat v Domě 
kultury města Ostravy přímé sa-
telitní přenosy operních předsta-
vení z Metropolitní opery v New 
Yorku. V sobotu 8. února zde bu-
dou od 18.45 hodin znít tóny vr-
cholu sezony, Dvořákovy Rusalky 
s hvězdnou sopranistkou Renée 
Fleming, jež má tuto roli ve svém 
repertoáru již od roku 1990. Ru-
salka bude v historii přímých pře-
nosů z Metropolitní opery prvním 
českým titulem. V roli Prince se 
představí polský tenorista Piotr 
Beczała, role Ježibaby se zhostí 
americká mezzosopranistka Do-
lora Zajick. Za dirigentským pul-
tem stane teprve sedmatřicetiletý 
kanadský dirigent Yannick Nézet-
Séguin. Mimořádný zájem diváků 
o přenos Rusalky vede k dohadům, 
zda toto představení překoná ná-

Animační programy pro žáky zdarma!
Výstavní síň Sokolská 26 a vedení městského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Přívoz se usnesly, že v letošním roce ještě 
více podpoří rozvoj v oblasti kultury a vzdělávání tím, že 
zruší zpoplatnění vzdělávacích programů organizova-
ných pro žáky v této výstavní síni. „Zmíněný vstřícný krok 
je výzvou především směrem k učitelům a ředitelům škol 
a také cestou, jak zpříjemnit a zpestřit výuku. Galerijní 
animace, které jsou u nás pořádány už tři roky, zprostřed-
kovávají tvorbu jednotlivých autorů. Výklad je zasazen 
do kontextu času v umění a je pojímán v mezioborových 
souvislostech, čímž navazuje na rámcové vzdělávací pro-
gramy,“ informuje Tereza Turoňová z Výstavní síně Sokol-
ská 26. „A nejen to. Žáci mají prostor k přemýšlení i ex-
perimentování i k vyjádření dojmů, které mohou probrat 
se zkušenými lektory. Sami zkoušejí různé hry, výtvarně 

tvoří, čímž reflektují na zhlédnutou výstavu a lépe pocho-
pí nejen autorovu tvorbu, ale také si lépe pamatují údaje, 
které se během programu dozvěděli, a vytvářejí si vztah 
k umění a kultuře.“ 

Animační programy jsou realizovány za finanční pod-
pory statutárního města Ostravy a městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. Bezplatný animační program 
mohou učitelé rezervovat již k probíhající výstavě výtvar-
nice Kataríny Szanyi, která končí 14. února. Výstavní síň 
Sokolská 26 poté návštěvníky pozve na výstavu děl Da- 
niela Balabána, jejíž vernisáž je naplánována na čtvrtek 
20. února v 17 hodin. Umělcovy obrazy z posledních let, 
které dosud nebyly v Ostravě vystaveny, mohou návštěv-
níci ve výstavní síni spatřit do 28. března.                                                      

(red) 

DůM kuLTury PřeDnášky A VÝSTAVy

Pořádáte kulturní či jinou akci v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz? Dejte nám o ní vědět. 
Pište na adresu: literatky@literatky.cz

Jedno z děl Jakuba Špaňhela.

rou autor přisoudil černé barvě. Ta 
je rozehrávána v sofistikovaném 
kontrapunktu se zlatou, fialovou 
či jinými tóny. V nejnovějších dí-
lech, především v cyklu na téma 
českého venkova, ustupují tyto 
„efekty“ do pozadí. Malíř využívá 
sofistikovanou „kresbu“ sušším 
štětcem na bílém pozadí, jako v  
naddimenzované kaligrafii. 

Ostravský umělec měl již za stu-
dií na Akademii výtvarných umění 
v Praze (1995–2002) v ateliérech 
doc. Jiřího Davida a prof. Milana 
Knížáka pověst mimořádného ta-
lentu. Samostatná výstava v Ga-
lerii hlavního města Prahy (2003) 
a výstava s Jonášem Czesaným 
v Národní galerii v Praze (2005) od-
startovaly jeho strmou uměleckou 
kariéru, která ani v současnosti 
nejeví žádné tendence k poklesu. 

hádkovému bohatství i následný 
pád až za mříže. Režisér Martin 
Scorses i představitel hlavní role 
Leonardo DiCaprio však do Vlka 
z Wall Street vložili tolik nakažlivé 
energie, že film nenechá nikoho 
chladným. 

Film je s titulky a není vhodný 
pro mládež do 15 let. V kině Art 
Domu kultury města Ostravy ho 
lze vidět od 24. do 26. února, a to 
vždy pouze od 18 hodin. Vstupné 
je 90 Kč a délka filmu 179 minut. 
Režie: Martin Scorsese. Hrají: Le-
onardo DiCaprio, Matthew McCo-
naughey, Jonah Hill, Kyle Chandler 
a další.

vštěvnost přímého přenosu ope-
ry Carmen, který 16. ledna 2010 
navštívilo 6524 diváků. S přímým 
přenosem Rusalky bude spojeno 
i malé překvapení pro všechny ná-
vštěvníky s příjmením Dvořák. 

Rusalka – Dolora Zajick jako Ježibaba 
a Renée Fleming v hlavní roli.

Foto: ken Howard

Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava 
tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz

kino Art 
1. — 2. 2. v 17 a 19.30 hodin Vejška
3. — 5. 2. v 17 a 19.30 hodin Nymfomanka, část II.
6. 2. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin  
Klub náročného diváka Příběh kmotra
7. — 9. 2. v 17 a 19.30 hodin Klub poslední naděje
10. — 12. 2. v 17 a 19.30 hodin Zlodějka knih
13. 2. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin  
Klub náročného diváka Rivalové
14. — 16. 2. v 17 a 19.30 hodin Krásno
17. — 19. 2. v 17 a 19.30 hodin 12 let v řetězech
20. 2. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin  
Klub náročného diváka Koyaanisqatsi
21. — 23. 2. v 17 a 19.30 hodin Blízko od sebe
24. — 26. 2. v 18 hodin Vlk z Wall Street
27. 2. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin  
Klub náročného diváka Královský víkend
28. 2. — 2. 3. v 17 a 19.30 hodin Životní šance

Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte slevy 
na klubové filmy! Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

koncerty a divadelní představení v DkMO 
1. 2. ve 20 hodin Miroslav Donutil: Večer s Kristínou
2. 2. v 15.45 hodin Ztracené iluze, přímý přenosu baletního 
představení z Bolšoj balet Moskva
3. 2. v 10 hodin Jiří Kolbaba: Ukradená země – cesta napříč 
USA, beseda a diashow
3. 2. v 19 hodin Jiří Kolbaba: Piráti z Karibiku, severní 
Antily, beseda a diashow
5. 2. v 19 hodin Zdeněk Izer & Šárka Vaňková: Turné 4 
můstků (přeložené představení z 12. prosince)
8. 2. v 18.45 hodin Antonín Dvořák: Rusalka, přímý přenos 
z Metropolitní opery z New Yorku
9. 2.  v 19 hodin Ray Cooney: Prachy!!!, Divadlo Palace
10. 2. ve 20 hodin Neil Simon: Poslední ze žhavých milenců, 
Divadelní agentura Harlekýn Praha
14. 2. v 19 hodin Jaroslav Foglar: Rychlé šípy, 4. hra DP 13/14 
skupina A, Slovácké divadlo Uherské Hradiště
17. 2. v 19 hodin Jan Kraus a Roman Vojtek, talkshow 
20. 2. v 19 hodin Michael Frayn: Bez roucha aneb Ještě 
jednou zezadu, Divadlo Bez zábradlí Praha
23. 2. v 10 hodin Karneval s Pavlem Novákem
28. 2. v 19 hodin Kieslowski, akustické duo 

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Poděbradova 1291/12, 702 00  Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566
Ostravský Dům umění se po rekonstrukci suterénních 
depozitářů otevírá opět veřejnosti!

Do  23. 2. 2014 Začátek století: České umění první dekády 
21. století, Dům umění 
Do 16. 2. 2014 Josip Plečnik Skici: Plečnikova Lublaň 
na architektonických skicách ze soukromé sbírky 
dr. Damjana Prelovšeka, Dům umění
4. 2. v 19 hodin IQ+1, koncert z cyklu Pohyb – Zvuk – Prostor, 
Dům umění
11. 2. v 16 hodin Svět bordur a drolerií Bible Václava IV., 
umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku, 
z cyklu přednášek Marka Zágory, knihovna GVUO
12. 2. v 17 hodin Měsíc fotografie Bratislava 2013, přednáška 
Vladimíra Šulce, fotografa GVUO, knihovna GVUO
19. 2. v 16.30 hodin Kulturní dědictví textilního průmyslu 
Frýdku-Místku, přednáška Michaely Ryškové z národního 
památkového ústavu, knihovna GVUO
26. 2. v 16.30 hodin Múza mužů i bohů Zdenka Braunerová, 
z cyklu přednášek Gabriely Pelikánové, Pavučiny životů – 
rozplétání osudů předních českých výtvarníků, knihovna GVUO

Změna programu vyhrazena

Galerie Beseda
Jurečkova 1811/18, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 
Po — Pá: 9.00 — 17.00 hodin

Od 23. 1. Jakub Špaňhel, obrazy
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

Galerie Magna 
Bieblova 3, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
tel.: 599 502 123,  608 734 578, www.magna.tym.cz

17. 2. —  23. 3. Karel Jerie, malba

Výstavy v DkMO

1. – 28. 2. Vidět Mount Everest, Alfred Krzemieň, výstava 
fotografií ve vestibulu, vernisáž 11. 2. v 17 hodin
3. – 28. 2. Kamil Rakyta: Kouzelná krajina aneb Všechny 
barvy duše, výstava fotografií, Galerie Gaudeamus

Práce Kataríny Szanyi můžete ve Výstavní síni Sokolská 26 vidět do 14. února.                                            Foto: Archiv Výstavní síně
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Janáčkova filharmonie  
a významní sólisté

Národní divadlo moravskoslezské

Daniel Balabán v Divadle Antonína Dvořáka
Do 6. března je v Divadle Antonína Dvořáka vždy 
hodinu před představením otevřena výstava děl Daniela 
Balabána, laureáta prestižní ceny Michala Ranného 
za rok 2012, s názvem Staré zbraně. Malíř a pedagog 
Daniel Balabán žije v Ostravě již od 60. let, od roku 
1993 vede ateliér malby na Fakultě umění Ostravské 
univerzity. S Ostravou je spjat nejen jeho soukromý 
život, ale i ten profesní. V řadě Balabánových maleb 
se objevuje industriální krajina a prostředí městské 
periferie. V posledních letech se však do popředí jeho 
zájmu dostává lidská figura přemítající nad smyslem 
života. „Název výstavy je metaforou bazální přitažlivosti 
ženského těla, potažmo těla vůbec. Tělo je zbraň, která je 
podmaňující, ohrožující, ale i ohrožená. Její přitažlivost 
vyniká právě díky silám zmaru a pomíjivosti, které 
na ni působí,“ vysvětluje Daniel Balabán. Obrazy se 
pohybují od lehkých, téměř nematerializovaných prací, 
provedených sprejem a šablonami, k hutným polohám 
vyjádřeným olejomalbou. Autor v nich staví do kontrastu 
tělesný fenomén a síly racia symbolizované geometrickým 
řádem, protějškem hlavního dějství je v některých 
případech příroda, která má svá vlastní pravidla a řád. 

www.ndm.cz

PozváNkA NA výstAvu

smetanovo náměstí 8, Moravská ostrava 
tel. č.: 596 117 676, www.librex.cz/dumknihy

4. 2. 16 hodin Ladislava Chateau: Vlak do Výmaru. 
Beseda.
5. 2. 17 hodin Macbeth. V den veřejné generálky debata s in-
scenačním týmem NDM. 
6. 2. 16 hodin Mnislav Zelený Atapana: Na cestě za snem. 
Beseda.
7. 2. 16 hodin Antonia Mačingová: Harmonie zdraví, krásy 
a vitality.
17. 2. 16 hodin Roman Vojtek. Slavný herec čte dětem v rámci 
kampaně Celé Česko čte dětem.
19. 2. 17 hodin R. Schumann: Jenovéfa. Beseda se členy 
operního souboru NDM.
20. 2. 16 hodin Tomáš Cikrt: Krev a peníze. 
Beseda a autogramiáda.
25. 2. 16 hodin Beata Rajská: Ústřižky. Beseda.
26. 2. 17 hodin JFO uvádí besedu se Shirley Brill, slavnou 
izraelskou klarinetistkou.
27. 2. 16 hodin Petruška Šustrová: Krvavé země. Beseda.

Aktuální informace na www.knihcentrum-ostrava.cz

DŮM kNIHY kNIHCENtRuM.cz  

kNIHovNA MěstA ostRAvY

Nová AkRoPolIs

Na třídě Československých legií č. 16 
se nachází zajímavý dům se zdobe-
ným štítem a reliéfním nápisem Sokol, 
který sousedí s Divadlem Jiřího Myro-
na (bývalým Národním domem). Říká 
se mu Stará sokolovna, neboť je první 
sokolovnou postavenou v Moravské 
Ostravě. Na dvorku stojí tělocvična 
sportovní gymnastiky TJ Sokol Morav-
ská Ostrava I. 

Sokolovnu si nechali postavit čle-
nové TJ Sokol v roce 1905. Do té doby 
cvičili v provizorních prostorách, 
např. v Národním domě. V roce 1902 
koupili pozemek v Nové ulici (dnešní 
Československých legií), na kterém 
stál malý přízemní domek. Se stavbou 

Staré sokolovny se začalo až v roce 
1904. Položení základního kamene 
dne 5. června 1904 se stalo českou 
národní slavností. Byly pronášeny 
vzletné projevy, pěvecký spolek Lumír 
zapěl slavnostní hymnus. Odpoled-
ne se oslava přenesla do sousedního 
Národního domu, kde se konal kon-
cert hornické hudby a taneční večírek. 
Ještě větší slavností se dne 2. červen-
ce 1905 stalo otevření dvoupatrového 
činžovního domu a částečně jednopa-
trové, částečně přízemní budovy pro 
tělocvičnu a administrativní místnosti 
ve dvoře. První řádné cvičení ve vlast-
ní tělocvičně zahájili členové jednoty 
19. července 1905.

V roce 1919 bylo do sokolovny za-
vedeno elektrické osvětlení místo dří-
vějšího plynového a nad mužskými 
šatnami byly přistavěny šatny ženské. 
V letech 1926 a 1927 byla sokolovna 
stavebně spojena s velkým sálem Ná-
rodního domu, aby se usnadnil prů-
chod mezi oběma budovami. V letech 
1968 a 1969 prošla sokolovna generál-
ní opravou. Tělocvična byla přestavě-
na a zvětšena o gymnastický sál, který 
vyplnil proluku v Tyršově ulici. Tím 
byla budova Staré sokolovny přesta-
věna do podoby, ve které ji, s menšími 
stavebními úpravami, známe dnes.

kateřina Barcuchová
historička ostravského muzea

z HIstoRIE MoRAvskÉ ostRAvY A PŘÍvozu

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

4. 2. v 18 hodin Soňa Červená, 
setkání se světově proslulou mezzosopranistkou 
13. 2. v 18 hodin Český knedlík s francouzskou omáčkou...
 přesně takto byl svými kolegy označován Bohuslav Martinů! Přijďte se dovědět více 
o hudbě, životě a díle tohoto nezaměnitelného skladatele, který se z Poličky dostal 
do celého světa!
18. 2. v 18 hodin Návraty domů s Natašou Novotnou, 
o práci choreografa bude besedovat známá tanečnice a členka skupiny 420PEOPLE  
Do 21. 2. pokračování výstavy fotografií Nikoly Tláskalové: Enface  
23. 2. v 10 hodin Dětský ateliér pro děti a jejich rodiče a prarodiče, 
vede výtvarnice Marcela Lysáčková. 
Do 28. 2. pokračování výstavy Jana Karpíška s názvem Hypotéka na kabát v Galerii 
Dole

ANtIkvARIát A kluB FIDuCIA 

Stará sokolovna

Pobočka Přívoz
nám. s. Čecha 7, ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104 

oddělení pro dospělé:
3. – 28. 2. Náš svět, výstava prací klientů Čtyřlístku, která 
vznikala jako součást arteterapií.

oddělení pro děti a mládež:
6. 2. od 13.00 do 15.30 hodin Ťapky Vrťapky, tvůrčí dílna. Vyrábí-
me psí stopy barvami na sklo.
13. 2. od 14.00 do 15.00 hodin Přečti nám, čteme a řešíme záhady 
z knih s komisařem Vrťapkou.
20. 2. od 14.00 do 15.00 hodin E-bezpečí, zábavně–naučné od-
poledne s Mgr. Kateřinou Ciklovou z Pedagogicko-psychologické 
poradny Ostrava.
27. 2. od 13.00 do 15.00 hodin Špionské odpoledne
3. – 28. 2. Hledáme přívozského knihožrouta, soutěžte s námi 
o nejlepšího čtenáře a nepilnějšího návštěvníka knihovny v Přívoze.

28. října 8, 702 00 ostrava (u sýkorova mostu) 
tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

10. 2. od 18 hodin úvodní přednáška kurzu Filozofie pro život: 
Filozofie a psychologie Východu a Západu
12. 2. od 18 hodin Medicína – cesta ke zdraví?, první přednáška 
cyklu Nová medicína
17. 2. od 18 hodin úvodní přednáška kurzu Filozofie pro život: 
Filozofie a psychologie Východu a Západu
19. 2. od 18 hodin Zdraví pro tělo, druhá přednáška cyklu Nová 
medicína s videoprojekcí
25. 2. od 19 hodin Reinkarnace, přednáška
26. 2. od 18 hodin Zdraví pro duši a duch, třetí přednáška cyklu 
Nová medicína s videoprojekcí

Přihlášky posílejte na: ostrava@akropolis.cz 

Předprodej vstupenek v místě konání 
Po-Čt mezi 17.30 – 21.00 hod.

Marek Zvolánek, vynikající instru-
mentalista, jeden ze členů prestiž-
ního souboru Ten of the Best, který 
je složen z deseti trumpetistů celého 
světa, bude 6. února od 19 hodin 
ve společenském sále Domu kultury 
města Ostravy sólistou koncertu Ja-
náčkovy filharmonie. 

Mezi významné sólisty, kteří za-
vítají do Ostravy, aby zde přispěli 
k lesku jubilejní 60. sezony Janáč-
kovy filharmonie, patří i proslulá 
izraelská klarinetistka Shirley Brill. 

Ta ve čtvrtek 27. února společně 
s ostravským orchestrem pod taktov-
kou nizozemského dirigenta žijícího 
v Paříži Pieter-Jella de Boera provede 
Koncert pro klarinet a orchestr č. 1  
f moll Carla Marii von Webera. Kro-
mě tohoto díla zazní na koncertě, 
který v Domě kultury města Ostravy 
začne v 19 hodin, ještě Coplando-
va Fanfára pro obyčejného člověka, 
Stravinského Symfonie pro dechy 
a Mozartova Symfonie C dur (Jupi-
terova).

Do konce března bude v Komorní 
scéně Aréna vystavovat své snímky 
fotograf a televizní kameraman Petr 
Hrubeš. Soubor Obscura volně na-
vazuje na soubor Bodysofa s návr-
hářem Pavlem Ivančicem, který vy-
hrál v kategorii Art první cenu Czech 
press photo. 

Zcela vlevo Stará sokolovna, vedle ní Národní dům, dnešní Divadlo Jiřího Myrona, před 
rokem 1914.                                                                  Foto: fotoarchiv ostravského muzea

Izraelská klarinetistka Shirley Brill.                                                           Foto: archiv JFo

Staré zbraně, 2002, 180 x 140cm.

v centru je kam zajít
Téměř celou dobu, kterou trávím 
v Ostravě, žiji v centru, v obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. Ne-
umím si vlastně ani představit, 
že bych v Ostravě bydlel někde 
jinde... Dlouhá léta jsem měl byt 
nedaleko evangelického kostela, 
dnes bydlím kousek od Masa-
rykova náměstí. Centrum je pro 
mne synonymem Ostravy.  Těším 
se z každého nově zrekonstruo-
vaného domu, z každé opravené 

ulice i z každé pěkné kavárny, jakou je třeba Ostravanka 
hned za divadlem. Jsem rád, že se čím dál, tím lépe rozjíždí 
klub Atlantik, který má pro mne velmi zajímavý program, 
nedaleko domu mám klub Les. Mám prostě pocit, že v cen-
tru Ostravy je kam zajít. 

Jiří Nekvasil 
ředitel Národního divadla moravskoslezského

Obscura 
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KULTUROU
CENTRUM ŽIJE

Programový a kulturní zpravodaj Centrum žije kulturou je součástí 
zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat e-mailem na adresu: 
literatky@literatky.cz

po

3
20:00

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / vyprodáno

čt

6
19:00

Combo Zbyška Brzusky SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben / 100 Kč
út

11
19:00

Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka / 100 Kč

st

12
20:00

Joe After Trio JAZZ

Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem / 100 Kč
pá

14
20:00

Please The Trees
Václav Havelka – vocals, guitar, Míra Syrný – bass guitar, Jan „Sváča „ Svačina – drums.
Svébytná formace oceněná výroční hudební cenou Anděl za nejlepší alternativní počin
v r. 2012. / 150 Kč

so

15
20:00

Flamenco párty
Temperamentní muzika v lehce odlehčeném flamenco stylu v podání bratislavské skupiny
Ponte Pardo a tradiční flamencový tanec ostravské tanečnice Anety Suchomelové. Španělská
kytara, basová kytara, zpěv, příčná flétna, cajón, tanec. A k tomu poutavý příběh, který Vás
bude provázat celým koncertem. Zábava a vrtění se na židli zaručeny. / 150 Kč

út

18
20:00

Jarret
Koncert folkrockové kapely / 150 Kč

st

19
20:00

The Trio of OZ feat Omar Hakim and Rachel Z
Omar Hakim – drums, Rachel Z – piano, Jon Tuscano – bass. Koncert je pořádán za finanční
podpory Statutárního města Ostravy / 350 Kč FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

čt

20
20:00

Eric Gales Live FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Eric Gales – guitar, vocal, Nick Hayes – drums, Orlando Thompson – bass
Koncert je pořádán za finanční podpory Statutárního města Ostravy / 350 Kč

pá

21
20:00

Blue Effect
Radim Hladík – kytara, Honza Křížek – zpěv, kytara, klávesy, Wojttech – baskytara,
Václav Zima – bicí / 300 Kč

so

22
19:00

Blue Effect
Radim Hladík – kytara, Honza Křížek – zpěv, kytara, klávesy, Wojttech – baskytara,
Václav Zima – bicí / 300 Kč

ne

23
17:00

Ples v operetě
Vystoupí sólisté operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského / 100 Kč

po

24
19:00

LR Cosmetic Big Band SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner / 150 Kč
st

26
20:00

Martin Chodúr zpívá chanson
Zazní skladby Hany Hegerové i kultovních legend Scotta Walkera, TomaWaitse
a Roda McKuena. Za doprovodu: Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas,
Patrik Benek – bicí, Marcela Božíková – saxofon / 200 Kč

pá

28
20:00

Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty / 100 Kč

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

KATARÍNA SZANYI
Malířka Katarína Szanyi je nepřehlédnutelnou osobností současné výtvarné scény.
Patří mezi první absolventy Katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity (ateliér
prof. Daniela Balabána, 1997). Její lyrické a křehké obrazy jsou záznamy toho, co
prožívá, co ji obklopuje. Pro autorku není důležité zachycení reality – zajímá ji pocit,
emoce, nálada, náznak často až snové představy či příběhu.
Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

so

1 15:00 Croodsovi / The Croods, US 2013, 90 min., rodinný HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Blízko od sebe / August: Osage County, US 2013, 121 min., komedie

19:30 Velká Nádhera / La Grande belleza, IT 2013, 141 min., drama
ne

2 15:00 Ledové království / Frozen, US 2013, 109 min., rodinný HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty, US 2013, 114 min., fantasy
19:30 Blízko od sebe / August: Osage County, US 2013, 121 min., komedie

po

3 17:00 Cizí oběd / Dabba, IN 2013, 104 min., romantický

19:30 Nymfomanka, část II. / Nymph()maniac , DK 2014, 123 min., erotický
út

4 17:00 Vejška / CZ 2014, 85 min., komedie

19:30 Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club, US 2013, 117 min., drama
st

5 14:30 Walter Mitty a jeho tajný život / US 2013, 114 min., fantasy KINO SENIOR

17:00 Cizí oběd / Dabba, IN 2013, 104 min., romantický

19:30 Blízko od sebe / August: Osage County, US 2013, 121 min., komedie
čt

6 17:00 Zlodějka knih / The Book Thief, US 2013, 131 min., drama FILMOVÝ KLUB

19:30 Návrat Agnieszky H. / Powrót Agnieszki H. , CZ 2013, 77min., dokumentární FILMOVÝ KLUB

pá

7 16:30 Blízko od sebe / August: Osage County, US 2013, 121 min., komedie
19:00 Nymfomanka, část I. / Nymph()maniac , DK 2013, 122 min., erotický
21:30 Nymfomanka, část II. / Nymph()maniac , DK 2014, 123 min., erotický NOČNÍ KINO

so 8 15:00 Mrňouskové: Údolí ztracenýchmravenců / FR 2013, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club, US 2013, 117 min., drama

19:30 Dědictví aneb Kurva se neříká / CZ 2014, 106 min., komedie
ne

9 15:00 Univerzita pro příšerky / Monsters University, US 2013, 109 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Dědictví aneb Kurva se neříká / CZ 2014, 106 min., komedie

19:30 Velká Nádhera / La Grande belleza, IT 2013, 141 min., drama
po

10 17:00 Zlodějka knih / The Book Thief, US 2013, 131 min., drama

19:30 Dědictví aneb Kurva se neříká / CZ 2014, 106 min., komedie
út

11 17:00 Cizí oběd / Dabba, IN 2013, 104 min., romantický
19:30 Nymfomanka, část II. / Nymph()maniac , DK 2014, 123 min., erotický

st

12 14:30 Zlodějka knih / The Book Thief, US 2013, 131 min., drama KINO SENIOR

17:00 Vejška / CZ 2014, 85 min., komedie

19:30 Dědictví aneb Kurva se neříká / CZ 2014, 106 min., komedie
čt

13 17:00 Spirit of 45 / Spirit of 45, CZ 2013, 94 min., dokumentární FILMOVÝ KLUB

19:30 Následky lásky / Le Conseguenze dell‘amore, IT 2004, 100 min., drama FILMOVÝ KLUB

pá

14 17:00 Prodloužený víkend / Labor Day, US 2013, 111 min., drama

19:30 Život Adele / La Vie d‘Adèle, FR 2013, 179 min., drama
so

15 15:00 Ledové království / Frozen, US 2013, 109 min., rodinný HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Dědictví aneb Kurva se neříká / CZ 2014, 106 min., komedie

19:30 Prodloužený víkend / Labor Day, US 2013, 111 min., drama
ne

16 15:00 Mrňouskové: Údolí ztracenýchmravenců / FR 2013, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hobit: Šmakova dračí poušť Hobbit: The Desolation of Smaug, US 2013, 161 min., fantasy
20:00 Prodloužený víkend / Labor Day, US 2013, 111 min., drama

po

17 17:00 Životní šance / One Chance, GB 2013, 103 min., životopisný

19:30 Následky lásky / Le Conseguenze dell‘amore, IT 2004, 100 min., drama
út

18 17:00 Zimní příběh / Winteŕ s Tale, US 2014, fantasy

19:30 Robocop / RoboCop, US 2014, 121 min., sci-fi
st

19 15:00 S Moliérem na kole / Alceste à bicyclette , FR 2013, 104 min., komedie KINO SENIOR

17:00 Životní šance / One Chance, GB 2013, 103 min., životopisný

19:30 Velká Nádhera / La Grande belleza, IT 2013, 141 min., drama
čt

20 17:00 Poslední vrchol / La Última cima, ES 2010, 82 min., dokumentární FILMOVÝ KLUB

19:30 Poslední vrchol / La Última cima, ES 2010, 82 min., dokumentární FILMOVÝ KLUB

pá

21 17:00 Robocop / RoboCop, US 2014, 121 min., sci-fi

19:30 Inside Llewyn Davis / Inside Llewyn Davis, US 2013, 105 min., hudební
21:30 Star trek: Do temnoty / Star Trek Into Darkness , US 2013, 132min., sci-fi NOČNÍ KINO

so

22 15:00 Bella a Sebastián / Bella et Sébastien, FR 2013, 95 min., dobrodružný HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Životní šance / One Chance, GB 2013, 103 min., životopisný

19:30 Inside Llewyn Davis / Inside Llewyn Davis, US 2013, 105 min., hudební
ne

23 15:00 Niko 2 / Niko 2 – Lentäjäveljekset, FI 2012, 75 min., dobrodružný HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zimní příběh / Winteŕ s Tale, US 2014, fantasy

19:30 Inside Llewyn Davis / Inside Llewyn Davis, US 2013, 105 min., hudební
po

24 17:00 Rodinné návštěvy / Family Tour, ES 2012, 99 min. LA PELÍCULA

19:30 Esquilache / Esquilache, ES 1989, 101. min LA PELÍCULA

út

25 17:00 Mapa / Mapa, ES 2012, 85 min. LA PELÍCULA

19:30 Psí hlava / Cabeza de perro, ES 2006, 88 min. LA PELÍCULA

22:00 Paměti padlého anděla / Memorias del ángel caído, ES 1997, 89 min. NOČNÍ KINO

st

26 15:00 Cizí oběd / Dabba, IN 2013, 104 min., romantický KINO SENIOR

17:00 Snílci / Los ilusos, ES 2013, 93 min. LA PELÍCULA

19:30 Nedělní světlo / Luz de domingo, ES 2007, 101 min. LA PELÍCULA

čt

27 17:00 Má vlast / Né quelque part , FR 2013, 87 min., drama FILMOVÝ KLUB

19:00 Urbanized / Urbanized, US 2012, 85 min., dokumentární FILMOVÝ KLUB

pá

28 17:00 Kandidát / SK 2013, 106 min., thriller
19:30 Památkáři / The Monuments Man, US 2014, 112 min., komedie
21:30 Robocop / RoboCop, US 2014, 121 min., sci-fi NOČNÍ KINO

ne

2
18:00

Zápas v divadelní improvizaci
Vystoupí absolventi kurzu Improvizačního divadla – Improacademy. / 50 Kč

út

4
18:00

Vítkovické návraty Lenky Kocierzové do Domu u šraněk
Výstava cyklu obrazů z dětství ve Vítkovicích. Vernisáž bude spojena s promítáním, besedou o projektu
Propagace Vítkovic a dalších zajímavostech a akcích v tomto stále nedoceněnémmístě Ostravy a snaze
o jeho zviditelnění.

st

5
17:00

Hana Rychecká – Egypt II.
Cestování Egyptem aneb Virtuální pouť stavbami a jejich tvůrci.
2. část historicko-cestopisné exkurze výtvarnice Hany Rychecké.

čt

6
18:00

Marek Svoboda – Ibiza
Historie, geografie, podnebí a spousta zážitků z ostrova kam jezdí zevlovat celá Evropa.
Nevšední cestopis Ostraváka, který už 13 let žije a pracuje jako turistický průvodce na Ibize. / 50 Kč

pá

7
18:00

Ivo Petr – Sluneční Alpy
Hory takřka na konci alpského oblouku. Místo, kde je sluncem pánem a kde si krás hor můžeme užívat
po většinu roku. Pomocí fotografií se vydáme na přechod takřka neznámého masívu Dévoluy, přezdíva-
ného jako Francouzské Dolomity, pak budeme pokračovat půvabnou zelenou krajinou Triéves na gigan-
tickou vápencovou plošinu Vercors. A protože voňavá Provence je hned za rohem, projdeme se okrovými
doly Roussillon, po hřebetu skalnaté kry Ste. Victoire a prach z cest spláchneme u rozeklaných útesů
Callanques u Marseiile. / 50 Kč

po

10
18:00

Libuše Pernová –Mystika čísel
Povídání o tajemné síle čísel, jejich specifické energii. Jedinečný zápis o tom, co je našim úkolem „roz-
šifrovat“ najít k tomu klíč a řešení v průběhu života, co je naši silnou stránkou a co naopak achilovkou,
kde musíme být obezřetní. V otisku data narození je tak zašifrován náš osud, který může být tak darem
Božím – ale i darem Danajským. / 60 Kč

út

11
20:00

Inferno – Dan Brown
Pomůže Robert Langdon vyřešit záhadu, jež je propojena s jedním z největších
literárních děl všech dob? Scénické čtení světově proslulého thrilleru.
Hrají: Lukáš Hejlík / Pavel Oubram a Věra Hollá. / předprodej: 120 Kč, na místě: 150 Kč

st

12
19:00

Jeden Svět – Úžasný Ázerbájdžán!
Liz Mermin / Velká Británie 2012 / 60 min. Ázerbájdžán je jako dravý orel, který přirozeně spojuje kultu-
ry Západu a Východu. Tak se snaží před mezinárodní veřejností prezentovat stát i místní představitelé.
V zemi bohaté na ropu vyrůstají mrakodrapy. Pod nablýskanou fasádou se podle mezinárodních pozoro-
vatelů skrývá represivní a zkorumpovaný režim, který tvrdě potlačuje svobodu slova.

čt

13
18:00

Hrdý Dublin
Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady na cestu.
Vše o Dublinu, Irech, irské historii, slavných literátech, pivu, whiskey, kávě…A na závěr ochutnávka
pravé irské kávy. Cestopis ve spolupráci s CK Rady na cestu. / 50 Kč

pá

14
19:00

Valentýnská improvizační show – ODVAZ Ostrava
Láska, zamilovanost, touha, zklamání a další emoce mezi muži a ženami. To vše obsaženo v příbězích,
které přináší sám život a naši improvizátoři. / 100 Kč

út

18
18:00

GeoffWilliam – Toskánsko a Černá Hora
Na kole po Toskánsku a kololodí po Jadranu. / 50 Kč

st

19
18:00

Dividlení
Představení souboru „Z Dividla“. / 50 Kč

čt

20
19:00

15 dkg lásky bez kýče
Literární pohledy na lásku bez příkras, laciné romantiky a sentimentu od klasiků světové i domácí
literatury. Čtou Radim Kačmarský, Vladimír Šmehlík, Dušan Zakopal a Milan Šťastný. Pořadem provází
Veronika Rychtová. / 30 Kč

pá

21
18:00

Hudbou napříč žánry
Irsko-bluegrassovo-folkový večer. Hrají: Goodwill - bluegrass Ostrava, Acoustic Irish – Irsko a Ostrava,
KOFE@VLNA – folkové seskupení Olomouc. / 80 Kč

po

24
18:00

Mapa ostravského filmu
Série besed s lidmi, kteří vytvářeli filmovou historii a současnost Ostravy.

út

25
19:00

Jeden svět – Vnoučata kubánské revoluce
Carlos Montaner / USA 2010 / 60 min. „V téhle zemi nemá cenu pracovat ani studovat,“ říká mladá
Merci na ulici kubánského hlavního města Havany. Student Javi na otázku, jaké oběti je ochoten přinést
myšlenkám revoluce, zvedá prostředníček. Podle některých hlasů roste na Kubě nová opozice. Vnuci
a vnučky kubánské revoluce otevřeně vypráví o frustraci a depresi mladé generace.

st

26
18:00

Science café
Jak probíhalo objevování antického světa v renesanci a k čemu vůbec renesanční intelektuálové potře-
bovali znovuoživit již zašlé starodávné texty a inspirovat se antickou filozofií a výtvarným uměním?
Nepromítáme si do období renesance pouze naše idealizované představy, jak byl svět minulosti krásný
a půvabný? Nevytvořili jsme si jen velký mýtus o vzájemně harmonickém vztahu mezi antickou a rene-
sanční kulturou?

čt

27
18:00

Ruda Růžička –Maroko
Při putování rozeklanými horami Antiatlasu podrobně poznáme život v polopoušti, berberskou architek-
turu a hlavně příjemné obyvatele. Na kole se dostanememístním berberským domorodcůmmnohem
blíže, než běžný turista. Prošlapeme hory, kamenité pouště, vyschlé jezero, písečné duny i palmové
oázy. Vypijeme spousty berberské whisky v oázách, zakusíme tajin, kuskus i opravdový nomádský život.
Ve spolupráci s CK Kudrna. / 50 Kč

pá

28
19:00

Zápas v divadelní improvizaci
ODVAZ Ostrava versus BAFNI Brno
Zápas dvou moravských měst. Improvizační týmy, které bojují do roztrhání těl a dresů, aby pobavili
diváky vším, co umí a dokážou. / 100 Kč

po

3.3. Zdeněk Merta
Pražská svatba a jiné erotické povídky

so

8.3.
18:00

Svatební kytice aneb Tomi poβer obě nohy
U příležitosti Mezinárodního dne žen hraje Perfidní divadlo Praha

9.
1.
–
14
.2
.2
01
4

VÝSTAVA

CESTOPIS

CESTOPIS

CESTOPIS

CESTOPIS

CESTOPIS

SCÉNICKÉ ČTENÍ

FILM

FILM

NUMEROLOGIE

DIVADLO

DIVADLO K MDŽ

15:00 Croodsovi
17:00 Blízko od sebe
19:30 Velká Nádhera

15:00 Ledové království
17:00 Walter Mitty a jeho tajný život
19:30 Blízko od sebe

17:00 Cizí oběd
19:30 Nymfomanka, část II.

17:00 Vejška
19:30 Klub poslední naděje

14:30 Walter Mitty a jeho tajný život
17:00 Cizí oběd
19:30 Blízko od sebe

17:00 Zlodějka knih
19:30 Návrat Agnieszky H.

16:30 Blízko od sebe
19:00 Nymfomanka, část I.
21:30 Nymfomanka, část II.

15:00 Mrňouskové: Údolí ztracenýchmravenců
17:00 Klub poslední naděje
19:30 Dědictví aneb Kurva se neříká

15:00 Univerzita pro příšerky
17:00 Dědictví aneb Kurva se neříká
19:30 Velká Nádhera

17:00 Zlodějka knih
19:30 Dědictví aneb Kurva se neříká

17:00 Cizí oběd
19:30 Nymfomanka, část II.

14:30 Zlodějka knih
17:00 Vejška
19:30 Dědictví aneb Kurva se neříká

17:00 Spirit of 45
19:30 Následky lásky

17:00 Prodloužený víkend
19:30 Život Adele

15:00 Ledové království
17:00 Dědictví aneb Kurva se neříká
19:30 Prodloužený víkend

15:00 Mrňouskové: Údolí ztracenýchmravenců
17:00 Hobit: Šmakova dračí poušť
20:00 Prodloužený víkend

17:00 Životní šance
19:30 Následky lásky

17:00 Zimní příběh
19:30 Robocop

15:00 S Moliérem na kole
17:00 Životní šance
19:30 Velká Nádhera

17:00 Poslední vrchol
19:30 Poslední vrchol

17:00 Robocop
19:30 Inside Llewyn Davis
21:30 Star trek: Do temnoty

15:00 Bella a Sebastián
17:00 Životní šance
19:30 Inside Llewyn Davis

15:00 Niko 2
17:00 Zimní příběh
19:30 Inside Llewyn Davis

17:00 Rodinné návštěvy
19:30 Esquilache

17:00 Mapa
19:30 Psí hlava
22:00 Paměti padlého anděla

15:00 Cizí oběd
17:00 Snílci
19:30 Nedělní světlo

17:00 Má vlast
19:00 Urbanized

17:00 Kandidát
19:30 Památkáři
21:30 Robocop

CESTOPIS

LISTOVÁNÍ

DIVADLO

DIVADLO

KONCERT

FILM

VĚDA

DIVADLO

DANIEL BALABÁN
Daniel Balabán patří již od 80. let k výrazným představitelům českého malířství. V roce
2012 se stal laureátem Ceny Michala Ranného, ceny kterou jednou za dva roky uděluje
Moravská galerie v Brně a Společnost přátel MG, aby poukázala na výtvarné osobnosti, jež
zásadním způsobem ovlivňují výtvarnou scénu i nastupující generaci umělců. Vystaveny
budou dosud v Ostravě nevystavené obrazy z posledních let. Kurátorem výstavy je Ing.
Milan Weber. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 20. 2. v 17 hodin.20

.2
.–
28
.3
.

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, Ostrava 1, tel.: 596 138 821
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