
CENTRUM
KULTURNÍ

Přehlédnout v centru města šestý 

ročník Archikultury 2014 vlastně 

ani nešlo. Ani ti, kteří o konání me-

zinárodního festivalu architektury, 

designu a umění neslyšeli, nemohli 

na Masarykově náměstí přehléd-

nout výstavu Město v pohybu – Život 

na kole v dánském hlavním městě. 

Kodaňští cyklisté sem „vjeli“ díky 

v prostoru umístěným padesáti foto-

grafiím dánského fotografa Mikaela 

Colville-Andersena. Nicméně festi-

val nevstoupil jen do tohoto prosto-

ru, ale také do Galerie výtvarného 

umění v Ostravě, multižánrového 

centra Cooltour a do galerie Indus-

triál, aby v dalších dnech a postup-

ně těšil návštěvníky Antikvariátu 

a klubu Fiducia, Ostravského muzea 

a Výstavní síně Sokolská 26, a aby se 

svými akcemi pozvolna přelil z břez-

na do dubna. Festival nejenže oži-

vuje dění v obvodu, ale především 

skýtá příležitost setkat se přímo 

s výjimečnými osobnostmi v obo-

ru, k jakým bezesporu patří mezi-

národně respektovaný architekt Zvi 

Hecker z Berlína, mladí katalánští 

architekti Josep Ferrando a Eugeni 

Bach z tvůrčího uskupení BAND či 

legenda polské a mezinárodní archi-

tektonické kritiky Tadeusz Barucki. 

Podporu festivalu svojí osobní účastí 

projevil také velvyslanec Dánského 

království v ČR, Christian Hoppe, aby 

se při té příležitosti setkal s předsta-

viteli městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz. S tím, jak výtvarně 

kráčí „po stopách Oscara Niemey-

To musíte vidět, slyšet

Archikultura v centru města i pozornosti

Velikonoční jarmark                                                                  
Pop Academy vystoupí v pátek  

18. dubna od 15 do 16 hodin na Ve-

likonočním jarmarku na Jiráskově 

náměstí. Představí se zde studen-

ti oborů populární zpěv, jazzový 

zpěv a muzikál. V jejich podání 

zazní známé písně z oblasti po-

pulární hudby a muzikálů. Pásmo 

poezie s jarní tematikou si připra-

vili i studenty hereckého oboru. 

Více info na www.popacademy.cz

Křest Sweet Leoparda 
Trvalo léta, než se čtyři rozdílné 

osobnosti se stejnou vášní pro 

smyslné ženy, rychlé motorky a al-

kohol potkaly a chemie mezi nimi 

vykonala své. Jsou mladí, divocí 

a kašlou na pravidla. Všechna ta dra-

vost z jejich muziky vyznívá napros-

to zřetelně. Říkejte tomu, jak chcete: 

hard rock, glam rock, cock rock… 

Sweet Leopard se přidávají k rodící 

se sleaze rockové invazi a jsou při-

praveni prolomit všechna mainst-

reamová pravidla. A nyní přichází 

se svou první řadovou deskou Shock 

me! Thrill me! Love me!, kterou se 

chystají pokřtít 5. dubna v ostrav-

ském klubu Barrák na akci pojme-

nované Sweet Fest. 

www.bandzone.cz/sweetleopard

Čtvero ročních 
období  

Moravský komorní sbor pod vede-

ním sbormistra Jiřího Šimáčka za-

hájí v pátek 25. dubna v 18 hodin 

jarní část již 7. ročníku koncertního 

cyklu Čtvero ročních období, a to 

v kostele sv. Václava v centru Ost-

ravy. Sbor bude doprovázet na je-

dinečné, před dvěma lety zrestau-

rované barokní varhany Pavel 

Rybka. V neděli 27. dubna od 17 

hodin se v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Ostravě-Třebovi-

cích představí mladí talentovaní 

hudebníci z Polska a České re-

publiky vystupující s komorním 

orchestrem INTER>Camerata 

z Wrocławi. V sobotu 3. května 

od 15 hodin pak přednese Stadle-

rovo klarinetové kvarteto v koste-

le sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě  

a o den později se  koncertní cy-

klus Čtvero ročních období vrátí 

do kostela sv. Václava. Varhaník 

Lukáš Kubenka vystoupí od 17 

hod se sólovým recitálem, během 

něhož zazní skladby Johanna 

Sebastiana Bacha a jeho kolegů 

a přátel. 

Dekameron
Hry lásky šálivé, zálety, hříšné 

myšlenky i činy, vtip, zradu, slad-

kou pomstu i odpuštění, a to vše 

zahalené v renesančních melodi-

ích Pavla Helebranda, hudební-

ho skladatele a libretisty žijícího 

v Ostravě. Takový bude Boccacci-

ův Dekameron, pětasedmdesáti-

minutové představení, jež mohou 

zájemci spatřit 24. dubna od 19 

hodin v Cooltour Ostrava. Insce-

nace, která je určena široké veřej-

nosti od 15 let, představí pět příbě-

hů podaných humornou a hravou 

formou hudebního divadla. Zpěv-

nou Helebrandovu hudbu, inspi-

rovanou renesanční melodikou, 

přednesou sopranistky Veronika 

Holbová a Simona Mrázová, te-

norista Petr Němec, basista Juraj 

Čiernik a herec Michal Sedláček. 

Komorní orchestr ve složení hous-

le, flétna, violoncello a kytara řídí 

Vladimír Liberda. A co z Dekame-

ronu diváci ochutnají? Příběhy 

Jak zahnat ďábla do pekla, Němý 

zahradník, Slavík, Parohy za paro-

hy, Tři sta lir. Určitě budou zajímat 

i studenty středních škol, kteří by 

se tímto netradičním způsobem 

mohli seznámit s doporučenou 

literaturou.

www.kabinetarchitektury.cz

www.cooltourova.cz

AKCE MĚSÍCE
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fóra, promítání filmů či procházky 

za architekturou dávají příležitost 

všem zájemcům rozšířit své poznat-

ky o práci architekta, problémech 

výstavby a možnostech jejich řeše-

ní, seznámit se s architektonickou 

historií nejen Ostravy a porovnat 

úroveň jejího dalšího rozvoje s aktu-

álním děním v této oblasti ve světě.“ 

Městský obvod Moravská Ostra-

va a Přívoz podpořil letošní ročník 

festivalu Archikultura 2014 finančně 

a nad akcí také převzal záštitu. „Je 

dobře, že festival přitahuje pozor-

nost okolí právě k tomuto městu. 

Snad nebude znít nadneseně, když 

řeknu, že Ostrava se díky němu stá-

vá významným bodem na kulturní 

mapě,“ poznamenává místostaros-

ta Dalibor Mouka. „Je příznačné, 

že platforma, která umožní diskuse 

odborníků i prezentaci názorů širo-

ké veřejnosti, vstoupila právě do na-

šeho města. Ostrava má úžasnou 

architektonickou historii, nicméně   

v minulosti utrpěla mnoha špatný-

mi politickými rozhodnutími, jejichž 

příkladem jsou ulice Frýdecká, kte-

rá necitlivě rozděluje město, nebo 

výstavba Nové Karoliny, jejíž dopad 

na centrum města je citelný. Proto 

jsou podobné  akce a setkání důleži-

té, dávají našemu městu naději. “

era“, seznamuje Ostravany svý-

mi obrazy v galerii Kruh pražská 

malířka Lucie Skřivánková, která 

tento vystavovaný soubor násled-

ně představí v hlavním městě Bra-

zílie. Vrcholem dubnových aktivit 

a jistým symbolickým ukončením 

festivalu bude přednáška německé 

kunsthistoričky Ity Heinze-Green-

berg, jež profesně působí na pres-

tižní ETH Zürich a je autorkou knihy 

Erich Mendelsohn…ze života/Bo-

grafisches. V ní se mimo jiné věnuje 

i ostravskému obchodnímu domu 

Bachner a okolnostem jeho vzniku. 

Na závěr její přednášky se uskuteční 

promítání mezinárodně oceněného 

filmu Dukiho Drora Mendelsohns’s  

Incessant Visions v české premiéře 

a s českými titulky.   

Organizátoři o svém barvitém ar-

chitektonickém projektu říkají, že 

„…cílem Archikultury je prezentace 

architektury, designu a umění po-

učnou, inspirativní, ale i zábavnou 

formou. Ostrava má jedinečnou 

možnost přiblížit moderní a sou-

časnou architekturu široké veřej-

nosti. Výstavy, přednášky, diskusní 

Slavného izraelského architekta Zvi Heckera (uprostřed), který mezinárodní festival Archikultura 2014 osobně zahájil  

v ostravském Domě umění, vítá kurátor výstav Kabinetu architektury Tadeáš Goryczka.
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ECHO

FILM

Ve středu 9. dubna se bude od 19 

hodin v Domě kultury města Ostra-

vy konat přehlídka vítězných filmů 

XI. mezinárodního festivalu outdo-

orových filmů s názvem ECHO. Di-

váci budou moci zhlédnout hned 

čtyři filmy, které se umístily na me-

dailových pozicích v různých kate-

goriích. Kanadský film Stand získal 

2. cenu v kategorii dobrodružné 

vodní sportovní filmy. Film bere 

diváky na cestu po vodách podél 

západního pobřeží Britské Kolum-

bie, které jsou ohroženy stavbou 

plánovaného plynovodu. Český 

film Petra Slaniny Věřím, že mohu 
snít získal zlato v kategorii horole-

zecký a horský film a zvláštní cenu 

televize Noe. Adam Ondra je již 

ve svých dvaceti letech celosvěto-

vě uznávaným sportovním lezcem 

a Kristýna Vlčková se věnuje akro-

bacii na laně,  na kterém v České 

Vernisáž Jakuba Sýkory, vystupu-

jícího také pod pseudonymem 

Kukryniksa, proběhne v pondělí 

28. dubna v Galerii Dole klubu 

Fiducia. V rámci výstavy Gauč je 

gauč se autor v Ostravě představí 

souborem intimně laděných obra-

zů z poslední doby. Impulzem byly 

pro autora například dětská vzpo-

mínka (Rozbité těžítko, 2014), lite-

rární inspirace (Paní Maigretová, 

2014) nebo náhodná situace v ro-

vině věcných konstelací bytu (Ro-

zestlaná postel, 2013). A inspiroval 

ho i předmět, s nímž je autor dlou-

hodobě sžitý (Gauč, 2013). Obrazy 

Jakuba Sýkory hovoří o tom, že 

i intimita nejbližších věcí, které 

tvoří součást naší osobnosti, není 

ničím stálým, nýbrž se neustále 

proměňuje. Kurátorem výstavy je 

Petr Vaňous. 

www.theatrludem.cz
www.dlo-ostrava.cz 

Terapie loutkou 
otevřená 
veřejnosti

DIVADLO

Dny Terapie se na alternativní 

scéně Divadla loutek Ostrava, 

ve vybraných školách a v celopo-

bytových zařízeních pro osoby 

s postižením uskuteční letos již 

potřetí, a to od 16. do 18. dubna. 

Do tvůrčích dílen s terapeutickými 

účinky loutek, které jsou běžným 

návštěvníkům obvykle uzavřeny, 

tak mají opět jedinečnou možnost 

nahlédnout zájemci z řad široké 

veřejnosti, rodiče, pedagogové 

a studenti. Po dílnách proběhnou 

besedy s lektory, psychology a spe-

ciálními pedagogy. Dny Terapie 

pořádá THeatr ludem ve spoluprá-

ci s Divadlem loutek Ostrava.

Dílny s loutkami s terapeutickými 

účinky, tzv. terapie loutkou, jsou 

realizovány vždy dvěma lektory 

Janáčkova filharmonie s Hanouskem i Bittovou
Interpretačně mimořádně obtížné Dvořákovo Scherzo 

capriccioso, Gregorův Koncert pro violoncello a orchestr 

a také Stravinského Svěcení jara v podání hvězdy kon-

certních pódií violoncellisty Jiřího Hanouska a Janáčko-

vy filharmonie Ostrava si mohou příznivci vážné hudby 

poslechnout ve dnech 10. a 11. dubna v Domě kultury 

města Ostravy. Koncert se uskuteční pod taktovkou vyni-

kajícího dirigenta Josého Luise Gomeze. 

Janáčkovou filharmonii Ostrava však její příznivci mo-

hou slyšet také v rámci turné Ivy Bittové. Ta na letošní 

rok připravila řadu koncertů s celovečerním programem 

Zvon. A jeden z nich se odehraje právě v Ostravě v mul-

tifunkční aule Gong 5. května od 19 hodin. A Janáčkova 

filharmonie Ostrava vedená dirigentem Davidem Šve-

cem bude u toho. 

Iva Bittová je jedním z mála českých umělců, jejichž ka-

riéra přesahuje české hranice, a kteří se etablovali na me-

zinárodní scéně. V listopadu 2012 vydala Bittová album 

s názvem Zvon. Album je rozmáchlým a zvukově bohatým 

projektem obsahujícím starší i novější skladby z jejího 

repertoáru v úpravě pro symfonický orchestr. Vstupenky 

na koncert je možno zakoupit v pokladně Domu kultury 

města Ostravy nebo v pobočkách ostravského informač-

ního servisu či online na www.jfo.cz.

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

Jakub Sýkora: Paní Maigretová, 2014

Jakub Sýkora se kromě malby 

a volného umění věnuje také gra-

fickému designu. V roce 2013 zís-

kal Cenu Jana Zrzavého pro mladé 

české a francouzské umělce pra-

cující v Bretani a v letošním roce 

se stal finalistou Ceny kritiky. 

republice nemá konkurenci. To je 

ve stručnosti děj tohoto vítězného 

snímku.  Další film s názvem Ama-
zonas — a sustainable life in the 
rainforest získal 2. cenu v kategorii 

cestopisný film a nabízí aktuální 

informace o ohrožených kmenech 

peruánské Amazonie. Poslední sní-

mek Hráč bez limitů je opět od čes-

kého autora Ladislava Moulis ml. 

a získal 2. cenu v kategorii dobro-

družný a extrémní sportovní film. 

Jde o volné pokračování předcho-

zích dokumentů, jejichž tématem 

byla konfrontace osobností s ex-

trémním prostředím a podmínka-

mi, kterým jsme v současné době 

již odvykli.

ve smíšeném tandemu a loutky 

– pan Barvička a slečna Mašlička 

-  jsou v nich především motiva-

cí pro děti k aktivní činnosti. Děti 

jsou v dílnách rozvíjeny celost-

ně, s důrazem na specifika jejich 

osobnosti. Tvoří s papírem, po-

máhají vytvářet různá prostředí 

z lana, igelitu, látky a jsou zážitko-

vou formou zapojovány do hry jak 

mentálně, tak fyzicky.

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 
3. 4. v 15 hodin pro seniory Spirit of 45
3. 4. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Spirit of 45
4. — 6. 4. v 17 a 19.30 hodin Noe
7. — 9. 4. v 17 a 19.30 hodin Ona
9. — 10. 4. v 19 hodin ECHO 2014 – Přehlídka vítězných filmů 
XI. mezinárodního festivalu outdoorových filmů, divadelní sál
10. 4. v 15 hodin pro seniory Cizí oběd 
10. 4. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Cizí oběd
11. — 13. 4. v 17 a 19.30 hodin Grandhotel Budapešť
14. — 16. 4. v 17 a 19.30 hodin Philomena
17. 4. v 15 hodin pro seniory Všechny moje děti 
17. 4. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Všechny moje děti
18. — 20. 4. v 17 a 19.30 hodin 10 pravidel jak sbalit holku
21. — 23. 4. v 17 a 19.30 hodin Shun Li a Básník
24. 4. v 15 hodin pro seniory V nitru Llewyna Davise 
24. 4. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka V nitru 
Llewyna Davise
25. — 27. 4. v 17 a 19.30 hodin Pojedeme k moři
28. — 30. v 17 a 19.30 hodin Fair Play

Koncerty a divadelní představení v DKMO 

2. 4. v 19 hodin Stanislav Štepka: Polooblačno, 6. hra DP 
13/14, skupina A + doprodej
5. 4. v 18.45 hodin  Giacomo Puccini: Bohéma, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku
7. 4. v 19 hodin Susan Bigelow a Janice Goldberg: Růžové 
brýle, 3. hra DP 13/14, skupina B + doprodej
11. 4. v 19 hodin Felix Slováček & Romano Stilo
13. 4. v  15 hodin Kouzelná školka s Majdou a Františkem
14. 4. v 19 hodin Joe DiPietro: Poslední romance
17. 4. v 19 hodin Vlasta Redl & Slávek Janoušek & Samson Lenk
18. 4. v 19 hodin Wohnout
19. 4. v 18 hodin A. Dvořák: Rusalka, záznam z Metropolitní 
opery v New Yorku                                         
20. 4. v 18 hodin Velikonoční koncert Berlínské filharmonie, 
přímý přenos z Baden-Badenu
24. 4. v 19 hodin Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody                                                                      
25. 4. v 19 hodin Don Miguel Ruiz: Pátá dohoda
26. 4. v 18.45 hodin W. A. Mozart: Così fan tutte, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku                  
27. 4. v 15 hodin Matylda zasahuje aneb Povídačky naší kačky
28. 4. v 19 hodin Outdoor Show aneb Možná přijde i Meissner

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!

6. 3. — 27. 4. Archikultura 2014, Dům umění — Kabinet 
architektury.
8. 4. v 16 hodin Kůň ve středověku, z cyklu přednášek Marka 
Zágory, knihovna GVUO. 
9. 4. v 17 hodin Šest, prezentace Fakulty umění Ostravské 
univerzity v Ostravě. Dům umění.
16. 4. v 16.30 hodin Opavské hradby, Michal Zezula 
a František Kolář, přenáška NPÚ
23. 4. v 16.30 hodin Architektonická plastika a atributy 
práce, dopravy, obchodu a peněžnictví
25. dubna v 19 hodin koncert finského cellisty JuhoLaitinenaa 
jeho společná improvizace se skupinou Krraaakkkz. Dům umění.
28. 4. v 17 hodin Ita Heinze—Greenberg: Erich Mendelsohn… 
Ze života, přednáška. Dům umění. 

Změna programu vyhrazena.

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

3. 4. — 13. 6. Zdeněk Beran: Rodné hnízdo (po letech), obrazy.
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

Ostravské muzeum 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava, web: www.ostrmuz.cz

2. 4. —  29. 6. Ostrava? Město sportu!!! Výstava na téma histo-
rie a současnost sportu na území Ostravy.
11. 3. —  20. 4. Patrik Kriššák: Inverze, Galerie Lauby
26. — 27. 4. od 10 do 15 hodin Světový den dírkové komo-
ry — po stopách Antona Branda, dvoudenní fotografický 
workshop. Registrace: andrea.weg@ostrmuz.cz. 
10. 4. od 10 do 15 hodin Keramika ze sbírek Ostravského 
muzea, program pro seniory.

Výstavy v DKMO
7. — 25. 4. AVE ART Ostrava, interiérový design, průmyslový 
design. Vestibul.
7. 4. — 5. 5. Petr Piechowicz: Lezecké fotografie z natáčení 
filmu Sandstone. Vestibul.
1. — 30. 4. Jana Dybalová: Přichází, malby a kresby. Vernisáž 
1. 4. v 18 hodin. Galerie Gaudeamus.

Vlevo Iva Bittová, vpravo Jiří Hanousek.                                                                                        Foto: Archiv Janáčkovy filharmonie Ostrava  

www.antikfiducia.com
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150 let Báňské dráhy 

Komorní scéna Aréna je Divadlem roku!
Nejmladšímu ostravskému divadlu, Komorní scéně 

Aréna, se podařilo získat nejprestižnější české divadelní 

ocenění. V rámci předávání Cen Alfréda Radoka byla 

vyhlášena nejlepším divadlem v České republice za rok 

2013. Nechala tak za sebou mnohem starší, renomované 

scény a je tak prvním z ostravských a vůbec moravských 

divadel, které se může pyšnit touto cenou v celé historii 

jejího udělování.  

Komorní scéna Aréna byla nominována i v další prestižní 

kategorii, kterou je Inscenace roku, kde s Ruskou 

zavařeninou v režii Ivana Rajmonta soupeřila s Rackem 

z Dejvického divadla a se Zlatými šedesátými aneb 

Deníkem Pavla J. původně z brněnské Reduty, nyní 

z Divadla Na zábradlí. Nakonec nad Ruskou zavařeninou 

o pouhý jeden hlas vyhrála Zlatá šedesátá aneb Deník 

Pavla J.  

Ceny Alfréda Radoka se udělují od roku 1992 a jsou 

původními cenami české kritiky, protože právě kritická 

obec o nich rozhoduje svými hlasy. V anketě vyhlašované 

časopisem Svět a divadlo o letošním pořadí rozhodly 

nominace 75 kritiků.

Velice dobře si také v náročné konkurenci vedli i herci 

Arény, 4. — 6. místo obsadil Albert Čuba za roli Ichareva 

v Hráčích a 7. — 10. místo Marek Cisovský za roli 

Utěšitele ve stejné inscenaci.

„Vzhledem k tomu, že Aréna brzy oslaví dvacet let své 

existence, je to nejkrásnější dárek, jaký jsme mohli  

dostat.  Cena bude k vidění ve foyer divadla, protože 

koncem dubna tam bude mít vernisáž i výstava fotografií 

z produkce našich herců a také budou vystavena 

všechna ocenění, která Aréna za dvacet let své existence 

nasbírala. Tedy ceny Thálie, cena Marka Ravenhilla 

a další,“ doplňuje ředitelka divadla Renáta Huserová.

www.divadloarena.cz

POZVÁNKA DO DIVADLA 

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

1. 4. od 9 do 18 hodin Tvoření s Kaštanovým krámkem pro 
děti od 3 let.
1. 4. v 16 hodin Beseda: Kulturně-historická encyklopedie 
českého Slezska a severovýchodní Moravy. 
2. 4. v 16 hodin Jan Cimický: Tisíce jiskérek na noční obloze. 
Křest knihy.
3. 4. v 16 hodin Milan Hes: Příběh rodinného tábora. Před-
náška.
4. 4. v 19 hodin Noc s Andersenem. Přijďte přespat do Domu 
knihy.
8. 4. v 16 hodin Přednášky lékařů ke Světovému dni Parkin-
sonovy choroby.
9. 4. v 17 hodin Jiří Hanousek, violoncello. Beseda.
10. 4. v 16 hodin Milan Uhde: Rozpomínky. Co na sebe vím.
12. 4. od 15 do17 hodin Velikonoční tvoření s knížkami TOPP.
15. 4.  v 16 hodin Videokonference se Zdeňkem Mahlerem.
16. 4. v 16 hodin Tomáš Sedláček. Setkání se známým ekono-
mem.
22. 4. v 16 Tisková konference k premiéře divadelního před-
stavení Outdoorshow. 
23. 4. Den knih bez DPH.
23. 4.  od 15 do 20 hodin Maraton ve čtení Dona Quijota 
(studenti Gymnázia Hladnov).
23. 4. v 17.00 La Sylphide. Předpremiérová beseda s protago-
nisty.
25. 4. v 16 hodin Jaroslav Dušek čte v rámci kampaně Celé 
Česko čte dětem. 

Aktuální informace na www.knihcentrum-ostrava.cz

DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.cz  

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

NOVÁ AKROPOLIS

V budově Studia Telepace na Kostel-

ním náměstí je zachována spodní 

část podkovovité bašty, zbourané 

v roce 1929, která byla součástí měst-

ského opevnění Moravské Ostravy 

spolu se třemi městskými branami, 

brankou zvanou fortka a vodním 

příkopem. Kamenné městské hrad-

by byly vybudovány zřejmě v letech 

1362 až 1375 a bořeny 1780 až 1790. 

Jeden z posledních zbytků hradeb se 

nachází mezi kostelem sv. Václava 

a domem nazvaným Městská brána 

na památku Kostelní městské brány, 

která stávala až do roku 1830 na Kos-

telní ulici. 

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. 

1. 4. v 18 hodin Mytí soch, okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu se přidává 
k iniciativě Mytí soch a umyje ležící plastiku Miroslava Chlupáče v Ostrčilově ulici.  
3. 4. v 18 hodin Zasetí obilí u mlýna a okrášlení Mlýnské ulice, okrašlovací spolek.
8. 4. v 18 hodin Jiří Černý o Karlu Krylovi, moderovaná diskuse.
10. 4. v 18 hodin Martin Strakoš a Romana Rosová: Křest Průvodce architekturou 
Krnova, slavnostní uvedení knihy, kterou vydal  Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Ostravě. 
11. 4. v 18 hodin Krylovský večer v galerii Rubrum v Přívoze.
13. 4. v 10 hodin Velikonoční dětský ateliér vede výtvarnice Marcela Lysáčková.
15. 4. v 18 hodin David Jařab, beseda s režisérem a dramatikem. 
17. 4. v 18 hodin Rostislav Švácha: Paneláky. Přednáška historika umění. 
22. 4. v 16 hodin Petr Petružela: Domácí odboj na severní Moravě v roce 1944. 
Přednáška.
26. 4. ve 14 hodin sraz na náměstí v Hlučíně. Komentovaná procházka městem 
s historikem umění Martinem Strakošem a publicistou Ivanem Motýlem. 
28. 4. v 18 hodin vernisáž výstavy Teri Varhol: Kandidát.
28. 4. v 18.30 hodin vernisáž výstavy Jakuba Sýkory: Gauč je gauč v Galerie Dole.  
29. 4. v 18 hodin  Zešitkyprajzaku, básník a publicista Ivan Motýl nás provede 
literaturou Hlučínska.

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA 

Zbouraná bašta u kostela sv. Václava Ostravské hradby

Knihovna města Ostravy

Oddělení pro dospělé:
Od 3. 3. do 30. 4. Obrazy malované ústy, výstava obrazů paní 
Věry Barové.

Oddělení pro děti a mládež:
3. 4. od 13 do 15 hodin Tělo v pohybu, soutěž v tanci na taneč-
ních podložkách.
4. 4. a 5. 4 od 18 do 8 hodin Noc s Andersenem, nocujeme 
v knihovně v Přívoze s komisařem Vrťapkou. Na akci je nutné 
vyzvednout přihlášku. 
10. 4. od 13 do 15.30 hodin Velikonoční tvoření, vyrábíme jarní 
ozdoby.
17. 4. od 13 do 15 hodin Tělo v pohybu, soutěž v tanci na taneč-
ních podložkách.
24. 4. od 14 do 15 hodin Přečti nám, čteme pohádky o rostli-
nách, učíme se je poznávat. 
30. 4. od 13 do 17 hodin Exkurze v OZO Ostrava. Přihlášku 
na akci je nutné vyzvednout v knihovně. 

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

22. 4. od 19 hodin Ekonomie a přirozená civilizace, přednáška 
s videoprojekcí.
1. 4  od 19 hodin Spartánské učení o strachu, přednáška.

Přihlášky posílejte na: ostrava@akropolis.cz 
Předprodej vstupenek v místě konání Po-Čt mezi 17.30 – 21.00 hod.

Až do 30. srpna můžete navštívit 

zcela originální výstavu Železnič-

ního muzea moravskoslezského 

s názvem Historie železnice na Báň-

ské dráze a Historie železničních 

vleček OKR. Výstava je instalována 

v železniční stanici Ostrava – střed 

již od února a je otevřena pro ve-

řejnost v úterý a ve čtvrtek od 12 

do 16 hodin, ve středu od 9  do 16 

hodin a v sobotu od 9 do 13 ho-

din. Návštěvníci se zde seznámí se 

vznikem první železnice na Moravě 

a ve Slezsku, Severní dráhy císaře 

Ferdinanda, která byla v ostravském 

regionu dobudována 1. května 1847. 

Zajímavé jsou i počátky výstavby 

a provozu koňské dráhy z vítkovic-

kých hutí a jámy Karolina do Přívo-

zu v roce 1856 a její přechod na par-

ní provoz a následný vznik Báňské 

dráhy. Ta byla uvedena do provozu 

v roce 1863 a spojila většinu dolů 

a průmyslových podniků v ostrav-

sko-karvinském revíru. Samotná 

výstava je doplněna množstvím 

artefaktů z počátku železničního 

provozu, k vidění jsou i historické 

uniformy z dob Rakouska-Uherska 

i pozdějších let, dobové fotografie 

již zaniklých dolů a plánky stanic 

a kolejišť. Archivní dokumenty vrá-

tí návštěvníka do dávné minulosti. 

A na své si zde přijdou i děti, pro 

které je připravena výstavka želez-

ničních modelů různých velikostí, 

akci doplňuje i videoprojekce z pro-

vozu na železnici.

Polorozbořená bašta v roce 1929, za ní kostel 
sv. Václava.   Foto: Archiv Ostravského muzea

Výstava historie železničního provozu vrátí návštěvníka do dávné minulosti.
Foto: Archiv Železničního muzea moravskoslezského

Ředitelka Renáta Huserová při přebírání Ceny Alfréda Radoka 

za nejlepší divadlo v České republice za rok 2013.             

                                        Foto: Archiv Komorní scény Aréna

JANÁČKOVA FILHARMONIE 

28. října 124, 702 00 Ostrava
tel. č.: 596 619 914, www.jfo.cz 

3. 4. v 18 hodin Jeunesses musicales E, společenský sál 

DKMO

6. 4. v 16 hodin (od 14 hodin Dětský klub) Rodinný 
cyklus D, Hlučíme aneb Dynamika v hudbě, divadelní 

sál DKMO

7. 4. v 19 hodin Komorní cyklus K, společenský sál 

DKMO

10. a 11. 4. v 19 hodin Symfonický cyklus B/BR, 

společenský sál DKMO

17. 4. v 19 hodin Koncert dirigentských kurzů 
ve spolupráci s Pařížskou konzervatoří, DKMO

Zajímá-li vás historie Ostravy i jiných 

míst kraje, možná vás zaujme kniha 

Jana P. Štěpánka s názvem Města 

a městečka v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku. Autor se zde mimo jiné 

zmiňuje o tom, že „…stavbu ostrav-

ských hradeb inicioval až biskup Jan 

VII. Očko z Vlašimi. Město bylo nej-

dříve opevněno hradbou s obran-

nými věžemi a bránami, ale již roku 

1389 biskup Mikuláš z Rýzmburka 

požadoval jejich zesílení. Za třiceti-

leté války ztratilo opevnění Ostravy 

reálný význam, když byla porušena 

více než polovina opevnění. Roku 

1701 se zřítily další části hradeb 

a neexistovala již jediná z městských 

bran, která bývala dvojitá. Zbylé dvě 

brány měly široké průjezdní věže 

a byly stále funkční. Na jihozápad-

ní straně hradby nahrazoval jen val 

s dřevěnými sruby. Později byly valy 

a příkopy rozprodávány na zahrady 

a vlastní hradby byly postupně v le-

tech 1780 až 1833 bořeny. Městské 

brány byly zbořeny v letech 1830 až 

1839. Hradební příkop byl zasypán 

roku 1899. Do současnosti se za-

choval pouze jen 50 m dlouhý úsek 

hradby 4 m vysoký v bývalé farní 

zahradě, která je v současnosti sou-

částí výstaviště Černá louka. Hradba 

je tvořena smíšeným zdivem, od říč-

ních valounů, lomového kamene 

po pálené cihly.“  

(red)
Bašta s částí městské hradby v pozadí, 
před rokem 1929.
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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

út

1 17:00 Krásno / CZ 2014, 119 min.

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

2 15:00 Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club, US 2013, 117 min. KINO SENIOR

17:00 Trabantem až na konec světa / CZ 2014, 98 min.

19:30 Krásno / CZ 2014, 119 min.
čt

3 17:00 Všechny moje děti / Všetky moje deti, SK/CZ 2013, 90 min. FILMOVÝ KLUB

2001: Vesmírná odysea / 2001: A Space Odyssey, GB/US 1968, 149 min. FILMOVÝ KLUB

pá

4 17:00 Fair play / CZ 2014, 100 min.

19:30 Nymfomanka, část II. / Nymph()maniac, DK/DE/FR/BE/GB 2014, 123 min.
so

5 15:00 Pohádky u vody / CZ, 65 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.

19:30 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive, US/DE/GB/FR/CY 2013, 123 min.
ne

6 15:00 O myšce a medvědovi / Ernest et Célestine, FR 2012, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Philomena / Philomena, GB/US/FR 2013, 98 min.

19:30 Yves Saint Laurent / Yves Saint Laurent, FR 2014, 101 min.
po

7 17:00 Tohle není Kalifornie / This Aiń t California, DE 2012, 90 min. DER KULTURPUNKT

19:30 Sakra kluku! / Oh Boy, DE 2012, 85 min. DER KULTURPUNKT

út

8 17:00 Věž 1. díl / Der turm 1, DE 2012 DER KULTURPUNKT

19:30 Hannah Arendt / Hannah Arendt, DE/LU/FR 2012, 113 min. DER KULTURPUNKT

st

9 15:00 Dědictví aneb Kurva se neříká / CZ 2014, 106 min. KINO SENIOR

17:00 Věž 2. díl / Der turm 2, DE 2012 DER KULTURPUNKT

19:30 Love Steaks / Love Steaks, DE 2013, 89 min. DER KULTURPUNKT

čt

10 17:00 MFF Oberhausen I. – krátké filmy DER KULTURPUNKT

19:30 MFF Oberhausen II. – krátké filmy DER KULTURPUNKT

pá

11 17:00 Lego příběh / The Lego Movie, AU/US 2014, 100 min.

19:30 Dlouhá cesta dolů / A Long Way Down, GB/DE 2014, 96 min.
so

12 15:00 Rio 2 / Rio 2, US 2014, 101 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Krásno / CZ 2014, 119 min.

19:30 Vášeň mezi řádky / Invisible Woman, GB 2013, 111 min.
ne

13 15:00 Lego příběh / The Lego Movie, AU/US 2014, 100 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Vášeň mezi řádky / Invisible Woman, GB 2013, 111 min.

19:30 Koleje osudu / The Railway Man, AU/US 2013, 116 min.
po

14 17:00 Yves Saint Laurent / Yves Saint Laurent, FR 2014, 101 min.

19:30 Walesa: člověk naděje / Walesa, PL 2013, 127 min.
út

15 17:00 Koleje osudu / The Railway Man, AU/US 2013, 116 min.

19:30 Vášeň mezi řádky / Invisible Woman, GB 2013, 111 min.
st

16 15:00 Památkáři / The Monuments Man, US 2014, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Walesa: člověk naděje / Walesa, PL 2013, 127 min.

19:30 Dlouhá cesta dolů / A Long Way Down, GB/DE 2014, 96 min.
čt

17 17:00 Dál nic / CZ 2014, 75 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Dvojník / The Double, GB 2013, 93 min. FILMOVÝ KLUB

pá

18 17:00 Yves Saint Laurent / Yves Saint Laurent, FR 2014, 101 min.

19:30 Noe 2D, titulky / Noah, US 2014, 135 min.
so

19 15:00 Zvonilka a piráti / The Pirate Fairy, US 2017, 78 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Koleje osudu / The Railway man, AU/GB 2013, 116 min.

19:30 Ona / Her, US 2013, 126 min.
ne

20 15:00 Rio 2 / Rio 2, US 2014, 101 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.

19:30 Ona / Her, US 2013, 126 min.
po

21 17:00 Dlouhá cesta dolů / A Long Way Down, GB/DE 2014, 96 min.

19:30 Zimní příběh / Winteŕ s Tale, US 2014, 118 min.
út

22 17:00 Zlodějka knih / The Book Thief, US/DE 2013, 131 min.

19:30 Nymfomanka, část I. / Nymph()maniac, DK/DE/FR/BE/GB 2013, 122 min.
st

23 15:00 Philomena / Philomena, GB/US/FR 2013, 98 min. KINO SENIOR

17:00 Vášeň mezi řádky / Invisible Woman, GB 2013, 111 min.

19:30 Walesa: člověk naděje / Walesa, PL 2013, 127 min.
čt

24 17:00 Dvojník / The Double, GB 2013, 93 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že“ / CZ 2014, 70 min. FILMOVÝ KLUB

pá

25 17:00 Detektiv Down / Detective Downs, DK/NO/CZ 2013, 100 min.

19:30 Nymfomanka, část II. / Nymph()maniac, DK/DE/FR/BE/GB 2014, 123 min.
so

26 15:00 Pohádky u vody / CZ, 65 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Ona / Her, US 2013, 126 min.

19:30 Transcendence / Transcendence, US 2014
ne

27 15:00 Zvonilka a piráti / The Pirate Fairy, US 2017, 78 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Detektiv Down / Detective Downs, DK/NO/CZ 2013, 100 min.

19:30 Ona / Her, US 2013, 126 min.
po

28 17:00 Láska soudruhu / Mieletön elokuu FI/CZ 2013, 100 min.

19:30 Transcendence / Transcendence, US 2014
út

29 17:00 Detektiv Down / Detective Downs, DK/NO/CZ 2013, 100 min.

19:30 Vlk z Wall Street / The Wolf of Wall Street, US 2013, 180 min.
st

30 15:00 Ať žije svoboda / Viva la libertà, IT 2013, 95 min. KINO SENIOR

17:00 Láska soudruhu / Mieletön elokuu FI/CZ 2013, 100 min.

19:30 Transcendence / Transcendence, US 2014

1.–30. Žaneta Frenn – Ostrov vzpomínek / výstava fotografií KAVÁRNA

út

1
20:00

NEIL ZAZA & Get Zaza FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Neil Zaza – guitar, Walter Cerasani – bass, TC Tolliver – drums

Koncert je pořádán za finanční podpory Statutárního města Ostravy / 250 Kč
Čt

3
20:00

Joe After Trio JAZZ

Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem / 100 Kč
pá

4
19.00

Malá Ostrava
Moderuje Milan Kaplan. Vystoupí: Pavel Tabásek (Jasenná), Arnošt Frauenberg (Žebrák),

Petr Rimský (Praha), Sova & Slamák (Ostrava), Šansonika (Orlová), Vera Muse (Havířov),

Ota & Nikol (Bohumín), Zuzana Vávrová + Martin Přidal (Ostrava) / 150 Kč
ne

6
18.00

Námořnický bál
Vystoupí sólisté operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského

po

7
20.00

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / vyprodáno

st

9
20.00

Edward Powell / Patrik Kee and Friends
Večer s originálním projevem mistrů netradičních hudebních nástrojů, kromě kanadského multiin-

strumentalisty, hráče na citar, vlastního nástroje ragmakamtar a jiné vystoupí také hlasový improvi-

zátor Patrik Kee. Dále zahrají: Rostislav Žďárský – kalimba, percuse, Pavel Vank – didgeridoo,

Barbora Bartecká – dilruba, Michaela Plecháčková – vocal, perkuse, flétny, Daniel

Plecháček – alikvotní zpěv, perkuse, Andrea Isabell Solich – tanec a další … / 100 Kč
čt

10
20.00

SUPERGROUP.CZ POŘÁDÁME V KLUBU FABRIC

Miloš Meier – bicí, Vladimír „Guma“ Kulhánek – basová kytara, Michal Pavlíček – kytara,

Roman Dragoun – klávesy, Jan Hrubý – housle, Kamil Střihavka – zpěv. / 300 Kč
so

12
20.00

Pavol Hammel – The Best Of
Pavol Hammel – kytara, zpěv, Juraj Burian – kytara, Vítek Pospíšil – klávesy, Petr Tichý – kontrabas,

Michal Pajdiak – perkuse. / 250 Kč
ne

13
20.00

Cesta je prach a štěrk …
Písně Karla Kryla zpívají Jarek Nohavica a Robert Kušmierski / 500 Kč

út

15
19.00

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

st

16
20.00

Neřež
Zdeněk Vřešťál – kytara, zpěv, Vít Sázavský – kytara, zpěv, Robert Fischmann – flétny, zpěv,

Filip Benešovský – baskytara, zpěv, Vít Beneš – klávesy, zpěv / 200 Kč
čt

17
20.00

Abraxas
Koncert legendární kapely v čele s Mírou Imrichem a Slávkem Jandou / 200 Kč

pá

18
20.00

Formace Jazz Q JAZZ

M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara, J. Hendrych – piáno, S. Helis – baskytara, P. Litwora – bicí / 100 Kč
st

23
20.00

Larry Goldings, Peter Bernstein, Bill Stewart
Larry Goldings – Hammond organ, Peter Bernstein – guitar, Bill Stewart – drums. Koncert je

pořádán za finanční podpory Statutárního města Ostravy / 350 Kč FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

čt

24
20.00

Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty / 100 Kč
pá

25
20.00

Poogie Bell Band FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Poogie Bell – drums, Bobby Sparks – hammond organ, Patches Stewart – trumpet, Tony Wats –

sax, Mey – vocal. Koncert je pořádán za finanční podpory Statutárního města Ostravy / 350 Kč
ne

27
18.00

Námořnický bál
Vystoupí sólisté operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského

po

28
19.00

LR Cosmetic Big Band SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner, Martin Frynta / 150 Kč
út

29
19.00

Martin Chodúr zpívá Chanson
Zazní skladby Hany Hegerové i kultovních legend Scotta Walkera, Toma Waitse a Roda McKuena.

Za doprovodu: Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas, Patrik Benek – bicí,

Marcela Božíková – saxofon. / 200 Kč
st

30
20.00

SunnyFlower
Koncert ostravské kapely / 100 Kč

po

2.5.
20.00

Laco Deczi & Celula New York
Koncert legendárního trumpetisty se svým bandem / 250 Kč

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

út

1
18.00

Nový Zéland CESTOPIS

Cestopisná přednáška Ivo Petra / 50 Kč
st

2
18.00

Tajemný a nepřístupný Bhútán CESTOPIS

Cestopisná přednáška Libora Bednáře / 50 Kč
čt

3
18.00

Absolventský koncert Jana Bayera
Kytarový absolventský koncert Jana Bayera s hosty / 60 Kč

Ostrau der Kulturpunkt
Čtvrté česko-německé kulturní dny v Ostravě. Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě,

VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Goethe-Institutem Praha, Národním divadlem moravsko-

slezským a Knihovnou města Ostravy. Za finanční podpory statutárního města Ostravy, Městské-

ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a společnosti Siemens.

Hannah Arendt – důvěra v lidství / výstava PASÁŽ KNIHOVNY MĚSTA OSTRAVY

Viola Große – Dernisáž / Detaily a proměny přírody, KATEDRA GERMANISTIKY FF OU

přechod ročních období, atmosféry, barvy, formy pozorované z pěší a cyklistické perspektivy.
po

7
18.00

B_TOUR – Zahájení festivalu KLUB ATLANTIK

Hipster-puritánské stíny Berlína ve fotografiích Anno Málie.

Slavnostní zahájení festivalu s vernisáží. Výstava potrvá do 5. května.
út

8
9.00

Kulturní a literární život německy KLUB ATLANTIK

mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Workshop studentů katedry germanistiky FF OU pod vedením Dr. Ireny Šebestové

út

8
11.00

Literatura na pochodu – velkoměsto ULICE CENTRA

Hodinový literární happening studentů katedry germanistiky FF OU v ulicích města Ostravy

pod vedením Dr. Ireny Šebestové
út

8
13.00

Drážďany se představují KLUB ATLANTIK

Zástupci magistrátů partnerských měst Drážďany a Ostrava představí společné aktivity
út

8
16.00

Překladatelský workshop KLUB ATLANTIK

Workshop Dr. Evy Marie Hrdinové a jejich hostů. Analýza vybraných překladů, vstupy jednotlivých

hostů, diskuze o translatologických problémech.
st

9
13.00

VŠB-Technická univerzita Ostrava se představuje KLUB ATLANTIK

Studenti doktorských programů na VŠB-Technické univerzitě Ostrava představí fakultu ekonomic-

kou a strojní, pohovoří o studiu a současných aktivitách na svých fakultách, o výjezdech studentů

do zahraničí, vývojových programech a dalších zajímavostech.
st

9
19.00

Snová novela KLUB ATLANTIK

Režie a scénář: Marcus Bitterer, Česká republika, 2014, 80 min.
čt

10
11.00

Jak je důležitá odborná němčina KLUB ATLANTIK

Je třeba si uvědomit, že je nutné vyučovat odbornou němčinu na školách a univerzitách.

Přednáška Dr. Kateřiny Oleksíkové.
čt

10
14.00

Hledání německých stop v centru Ostravy KLUB ATLANTIK

Lektoři DAAD Marco Winkler, M. A. a Elena Goldsteijn, M. A. připravili pro studenty i širokou

veřejnost hru „Schnitzeljagd“, ve které se seznámíte s nejvýraznějšími stopami německé kultury,

architektury a historie v centru Ostravy.
čt

10
18.00

Autorské čtení: Martin Becker a Lena Dorn KLUB ATLANTIK

Autorské čtení. Programem provází bohemistka, překladatelka a spisovatelka Lena Dorn.
pá

11
18.00

Studentský literární večer + závěr festivalu KLUB ATLANTIK

Komponovaný večer, který volně přejde do závěrečného večírku bez stanovené zavírací hodiny.
so

12 Vídeň – Po stopách Habsburků
V rámci jednodenního výletu navštíví účastníci Klosterneuburg, Schönbrunn, císařskou hrobku

v centru Vídně, dozvědí se zajímavosti ze života vybraných členů habsburského rodu.

Vídní provází Dr. Šárka Sladovníková
ne

13
19.00

Improvizační zápas DIVADLO

Absolventi Kurzu Improvizačního divadla Improacademy
út

15
18.00

Libuše Pernová – Pyramidální energie ASTROLOGIE

Povídání o velké keltské relaxačně – meditační pyramidě / 60 Kč
st

16 Krajem a kulturou – Opavské Slezsko
Celodenní výlet na Opavské Slezsko v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách.

S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 100 Kč
čt

17
18.00

Miroslava Ištoková – Kuba CESTOPIS

Poutavý cestopis z „ostrova svobody“ v podání Mgr. Miroslavy Ištokové, členky Katedry sociální

geografie Ostravské univerzity. / 50 Kč
pá

18
19.00

Stesk kavárenského povaleče
Nostalgické literárně hudební kavárenské soirée opět v Ostravě! Herci Anna Cónová, Miroslav

S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 100 Kč
út

22
19.00

Improshow pro Den Země DIVADLO

Hraje ODVAZ – divadlo improvizace / 100 Kč
st

23
18.00

Poznejte božské Athény CESTOPIS

Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady na

cestu. A na závěr ochutnávka řeckého vína Retsina. Ve spolupráci s CK Radynacestu.cz / 65 Kč
čt

24
18.00

Eva Adámková – Toskánsko CESTOPIS

Cestopisná přednáška. Ve spolupráci s CK Kudrna / 50 Kč
pá

25
19.00

Daniel Glattauer – Dobrý proti severáku LISTOVÁNÍ

Listování Lukáše Hejlíka. Účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram, Lukáš Hejlík

(alt. Tomáš Drápela) / 150 Kč
po

28
18.00

Počátky ostravského filmu – Milan Lesňák FILM

Cyklus besed a projekcí s lidmi, kteří byli u toho.

Akce je podporována z programu CZ-PL přeshraniční spolupráce Cíl 3.
út

29
18.00

Karabach CESTOPIS

Cestopisná přednáška Ladislava Větvičky / 50 Kč

31
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ARCHILIM

GEOMETRIES OF CHAOS

TADEUSZ SAWA-BORYSŁAWSKI
Tadeusz Sawa-Borysławski - nar. 1952 ve Vratislavi, architekt, grafik. Od 1984 roku vede svou

soukromou pracovnu „Studio TSB”. Je autorem mnoha staveb a komorních sídlišť (hlavně ve

Vratislavi). Věnuje se užitkové grafice (plakáty, loga a ilustrace), kresbě a fotografií. Od roku

1987 dokumentuje prostor a zabývá se průzkumem, který označuje názvem „geometrie chaosu”

(kresebné a fotografické studie, fotografické montáže, návrhy instalací, prostorových forem

a kilimů). Přispívá do časopisů zaměřených na umění a architekturu.

Výstava se koná v rámci 6. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění,

„ARCHIKULTURA 2014“. Na zahájení, které proběhne 31. 3. 2014 v 17:00 hod Vás srdečně zvou

kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury.

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110

17 00
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