
centrum
Kulturní

Příspěvková organizace městského 
obvodu, Centrum kultury a vzdělá-
vání Moravská Ostrava, má za sebou 
úspěšné období. Za rokem 2013 se 
ohlédneme společně s ředitelem 
centra Martinem Vidurou.

„Byl to rok poměrně úspěšný co 
do návštěvnosti i z hlediska počtu 
zajímavých kulturních akcí. Na-
ším nejnavštěvovanějším středis-
kem bylo i loni artové kino, tedy 
Minikino kavárna, která je velmi 
populární a oblíbená. Myslím, že 
toto digitalizované kino, které při-
náší mezižánrové filmové projekce, 
od komerčních filmů přes promítání 
pro děti či seniory až po filmové klu-
by zaměřené na filmové fajnšmekry, 
i v loňském roce dostálo své pověsti. 
O tom ostatně svědčí stálý zájem di-
váků.“ Ti projevují stále větší přízeň 
i další stálici centra, multižánrové-
mu klubu Atlantic. „Loni se zde ko-
nalo přibližně 120 akcí, jež navštívi-
lo bezmála 8 tisíc diváků. To lze při 
nevelkém prostoru klubu považovat 
za solidní úspěch, na němž se určitě 
podílí i pestrost žánrů, které tento 
nejstarší klub v Ostravě nabízí: vý-
stavy, divadelní představení, kon-
certy, besedy, přednášky, diskuse, 
happeningy, umělecké performance 
a podobně.“

K Centru kultury a vzdělávání 

to musíte vidět, slyšet

Centrum kultury a vzdělávání

Perfect Days                                                                    
Národní divadlo moravskoslezské 
uvede romantickou komedii ne-

jen o ženách a nejen pro ženy! Hra 
skotské autorky Liz Lochhead Per-
fect Days je důkazem toho, že i když 
máme dokonale naplánovanou bu-
doucnost, život dokáže udělat pěk-
nou čáru přes rozpočet. Úspěšná ka-
deřnice Barbara má na první pohled 
úplně všechno. Prosperující firmu, 
peníze, přátele, vlastní luxusní byt... 
a navrch starostlivou matku. Tohle 
všechno ovšem přehluší sílící tikot 
jejích biologických hodin. Barbara 
musí najít toho pravého muže! Ne-
myslí tím ale manžela, spíše repro-
dukčního otce svého dítěte... Premié-
ra představení se uskuteční 30. ledna. 
2014 v Divadle Antonína Dvořáka.

Pimprlárium 
Divadlo loutek Ostrava připravilo 
ve spolupráci s Ostravským muzeem 
ke svým šedesátým narozeninám vý-
stavu Pimprlárium. Ta je určena jak 
dětem, těmi nejmenšími počínaje, 
tak dospělým pamětníkům loutkář-
ského umění. Návštěvníci se mohou 
seznámit s bohatou historií divadla 
loutek a prohlédnout si jednotlivé 
typy „dřevěných herců“, s nimiž se 
v divadelních představeních setkávají. 
Prostřednictvím uměleckých snímků 
Jindřicha Štreita, jednoho z nejvý-
znamnějších současných českých fo-
tografů, poznají, jak divadelní insce-
nace vzniká – konkrétně nahlédnou 
do zákulisí hry Oberon, která měla 
premiéru v roce 1993. V dalších blo-

cích výstavy se děti mohou zapojit 
přímo do divadelního života, dotvo-
řit výrazy tváře připravených panáků, 

rozpohybovat různé druhy loutek, 
vytvořit svou vlastní loutku nebo si 
zahrát v marionetovém divadélku. 
Výstava potrvá v Ostravském muzeu 
až do konce února. 

Výsledky Městských 
zásahů Ostrava 2013  

Neziskový projekt Městské zá-
sahy Ostrava 2013 vrcholí. Zásahy 
do palčivých míst ve městě, která 
potřebují změnu, navrhli nejen ar-
chitekti, stavaři, umělci a studenti. 
Sešlo se přes 50 městských zásahů, 
do projektu se zapojily desítky lidí 
ze široké veřejnosti. Návrhy před-
staví výstava v ostravském multi-
žánrovém centru Cooltour, která 
potrvá do konce ledna.

Během té doby se pro veřejnost 
uskuteční autorské prezentace 
jednotlivých zásahů. V únoru se 
pak výstava přesune do vestibulu 
Nové radnice. Výstava představí 
přes pět desítek řešení problema-
tických lokalit Ostravy, což je více, 
než organizátoři akce očekávali. 
Všichni zúčastnění mění tvář Os-
travy dobrovolně a bez nároku 
na honorář. Nejčastěji se jejich 
návrhy týkají Masarykova náměs-
tí a území Nové Karoliny.  Více 
na www.mestskezasahyostrava.cz.

Strýček Váňa  
i Petrolejové 
lampy

Strýček Váňa v Divadle Petra 
Bezruče prochází krizí střední-
ho věku. Inscenace, která měla 
premiéru v pátek 13. prosince 
2013, vychází z překladu Leoše 
Suchařípy. Režie Čechovova sar-
kastického dramatu, jehož hlav-
ními tématy jsou zklamání nad 
promarněným životem a nena-

plněná láska, se ujal současný 
umělecký šéf divadla Štěpán Pácl. 
V hlavních rolích můžete spatřit 
Norberta Lichého, Markétu Haro-
kovou, Pavlu Gajdošíkovou, Mar-
celu Čapkovou, Přemysla Bureše 
a další skvělé herce Divadla Petra 
Bezruče. 

Další premiéra, uhrančivé Pe-

trolejové lampy Jaroslava Havlíč-
ka, vstoupí na scénu divadla 28. 
února. Známý, a přece pokaždé 
jinak vnímaný i prezentovaný pří-
běh tentokrát uvidíte očima reži-
séra Martina Františáka.  

Program akcí i další informace 
o centru naleznete na 
www.ckv-ostrava.cz

www.bezruci.cz

AKce mĚSÍce

KuLturnÍ PŘeHLeD nA LeDen 2014� www.moap.cz
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nějších galerií současné české tvor-
by.“ 

Martin Vidura upozorňuje na to, 
že v názvu centra je vedle kultury 
také vzdělávání, na němž partici-
puje různými vzdělávacími pořady 
také Kulturní zařízení Gama. „Na na-
šich vzdělávacích projektech se ale 
v předcházejících letech, a bude 
i v roce 2014, podílí také Pop Acade-
my, škola vyučující hudbu, zpěv a ré-
toriku. Vzdělávací pořady, především 
formou přednášek, patří i ke klubu 
Atlantik. Jde nejen o cestopisy, ale 
také například o pořady z oblasti 
medicíny, na nichž spolupracuje-
me s Lékařskou fakultou Ostravské 
univerzity, která v Atlantiku pořádá 
přednášky ze série MediCafé. Nosná 
témata zde jednou měsíčně předsta-
vují výrazné lékařské kapacity z celé 
republiky. Vedle MediCafé prezentuje 
klub také cyklus Science Café orien-
tovaný na oblast vědy, jehož se jako 
přednášející účastní i členové Akade-
mie věd České republiky. Oba cykly 
jsou poutavé jak pro studenty daných 
oborů, tak pro veřejnost.“  

(gl)Moravská Ostrava už neodmysli-
telně patří i Parník, klub, kam se už 
řadu let chodí za kvalitní muzikou. 
„Nejčastějším žánrem je sice jazz, 
ale každý ví, že výběr v podstatě 
prochází napříč žánry,“ pokračuje 

ředitel centra s tím, že loni Parník 
uspořádal zhruba 190 koncertů, 
které přitáhly pozornost přibližně 
14 tisíc posluchačů. 

O pozornost nemá nouzi ani Vý-
stavní síň Sokolská 26, jež v prosinci 

2013 oslavila dvacáté výročí. „Jsme 
hrdi na to, že tato výstavní síň Ostra-
vanům během dvou desetiletí před-
stavila na 160 výstav a pod vedením 
respektovaného kurátora Milana 
Webera se stala jednou z nejprestiž-

Al Foster Quartet v klubu Parník.                                                                                                                                      Foto:  Petr Kiška

Strýček Váňa.                                                                                 Foto:  tomáš ruta
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www.minikino.cz

Novinky 
Minikino 
kavárny 

FILM

www.ckv-ostrava.cz 
/vystavni_sin.html

„Zásadní novinkou je úplná změ-
na struktury programu, která by 
měla divákům mimo jiné nabíd-
nou více možností vidět film, 
o který mají zájem,“ upřesňuje 
Vladimír Šmehlík z Centra kultu-
ry a vzdělávání Moravská Ostrava. 
„Zatímco doposud jsme v Miniki-
no kavárně promítali jeden film 
v šesti různých projekcích tři dny 
po sobě, nyní budou diváci mít 
možnost vidět jeden film v růz-
ných časech různých dnů, třeba 
i v průběhu několika týdnů. Chce-
me tak například vyjít vstříc lidem 
pracujícím na směny, kteří při 
dosavadním způsobu promítání 
mnohdy neměli šanci u nás vidět 
film, o nějž stáli. Navíc bude díky 
této změně program namíchán 
mnohem pestřeji. Kromě toho bu-
deme zavádět Kino naslepo, kdy 
diváci dopředu nebudou vědět, 

Výstavní síň Sokolská 26 v prosin-
ci uvedla výběr děl autorů, kte-
ří se zde v minulosti představili. 
„Jejich oslovením si tato výstavní 
síň připomněla dvacet let svého 
trvání,“ akcentuje Martin Vidura, 
ředitel Centra kultury a vzdělává-
ní Moravská Ostrava. Do jedna-
dvacátého roku svého života síň 
na Sokolské třídě vstoupí výstavou 
Katariny Szanyi, která potrvá od  
9. ledna do 14. února. „Kromě tra-
dičních výstav zde budou pokračo-
vat také animační programy, které 
lektoři ve Výstavní síni Sokolská 26 
připravují pro všechny základní 

www.dlo-ostrava.cz

Divadlo loutek 
Ostrava slaví 

DIVADLO

Před šedesáti lety, 12. prosince 
1953, odehráli loutkáři v Ostravě 
své první představení. Ke kula-
tým narozeninám, které divadlo 
na sklonku letošního roku slaví, 
pro své příznivce připravili vý-
pravný almanach k historii DLO, 
interaktivní výstavu v Ostravském 
muzeu a jako vánoční dárek balí-
ček plný loutek.

Ruská pohádka Děda Mráz 
měla v prosinci 1953 premiéru 
v tehdejším Krajském divadle lou-
tek. To sídlilo na Masarykově ná-
městí, a to  –  později pod novým 
názvem Divadlo loutek Ostrava 
– až do roku 1999. Objekt, který je 
domovem DLO v současnosti, byl 
v roce 2011 rozšířen o přístavbu 
s alternativní scénou, amfiteátrem 
a galerií loutek s cukrárnou. Díky 
tomu mohlo divadlo, které ročně 
odehraje více než 600 představe-
ní pro děti i dospělé, rozšířit své 
aktivity o komorní  inscenace, zá-
žitkové a výtvarné dílny a koncerty 
menšinových hudebních žánrů. 

Šedesáté narozeniny DLO si 
ostravské osobnosti divadelního 

Albrecht Dürer okouzluje 
Ostravské muzeum zve na výstavu, kterou mohou zájemci 
navštívit do konce února. Výstava s názvem Albrecht Dü-
rer a jeho současníci, která má v Ostravě svou premiéru, 
přináší materiály ze sbírek Východoslovenského muzea 
v Košicích. Vystavený soubor grafických listů pochází 
z roku 1888, z testamentárního odkazu  Imricha Henszel-
manna, filantropa, vědce, milovníka umění a také jedno-
ho ze zakladatelů Hornouhorského muzeálneho spolku. 

Rozsáhlá sbírka grafických listů představuje například ko-
lekce dřevořezů a mědirytin Albrechta Dürera, dílo o něco 
starších autorů Martina Schongauera a Martina Zatzinge-
ra i grafické listy Dürerových současníků Hanse Schaufe-
leina, Lucase Cranacha, Albrechta Glockendona, Hanse 
Burkmaira, Ludwiga Kruga a dalších.

Michaela Troszoková, 
Ostravské muzeum

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

Grafické listy Albrechta Dürera.          

Vernisáže k 20. výročí se zúčastnili  
i představitelé obvodu. 

Foto: Ivo Wobořil

školy zcela zdarma. Chceme tím 
podpořit doplňkové vzdělávání 
školních programů a výuku vý-
tvarného umění. Věříme, že tuto 
příležitost využije co nejvíce škol.“

na jaký film jdou, budou si moci 
promítaný film zvolit sami ve Film 
jukeboxu a podobně. Jde o drama-
turgii, kterou jsme už v minulosti 
vyzkoušeli, nyní ji chceme ještě 
více zdokonalovat a rozšiřovat na-
bídku.“ Pokračovat bude i velmi 
navštěvované Kino senior, které 
pro dříve narozené hraje v odpo-
ledních hodinách za příznivé ceny. 
„Těší nás, že projekt, s nímž jsme 
započali jako druhé kino v České 
republice, dnes s úspěchem vy-
užívají i ostatní kina na Moravě 
a dokonce i v Ostravě a rozšiřuje 
se dál do Česka,“ dodává Vladimír 
Šmehlík.  

a veřejného života připomněli 
v pátek 13. prosince, kdy na slav-
nostním večeru pokřtili publikaci 
„Divadlo loutek Ostrava. 1953 + 
60 = 2013“,  Pro veřejnost divadlo 
pořádá interaktivní výstavu Pim-
prlárium v prostorách Ostravské-
ho muzea, která bude otevřena 
až do konce února 2014. Dalším 
narozeninovým dárkem divadla je 
balíček plný loutek. Jde o dárkový 
poukaz, který zahrnuje návštěvu 
nedělního loutkového představe-
ní v lednu či v únoru, prohlídku 
interaktivní výstavy a účast ve vý-
tvarné dílně, kde si děti budou 
moci vyrobit svou vlastní pohybli-
vou loutku.

Interaktivní výstava Pimprlárium 
zavede návštěvníky do historie 
loutkového divadla v Ostravě...

Foto: Archiv DLO

Festival Mezipatra v Minikině.  
Foto: Archiv DkMO

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. 1. v 17 a 19.30 hodin klauni 
2. 1. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin Klub náročného 
diváka Zuzana Michnová — Jsem slavná tak akorát
3. — 5. 1. v 17 a 19.30 hodin kapitán Phillips 
6. — 8. 1. v 17 a 19.30 hodin Přijde letos Ježíšek?
9. 1. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin Klub náročného 
diváka Poslední vrchol / La Última Cima
10. — 12. 1. v 17 a 19.30 hodin rozkoš 
13. — 15. 1. v 17 a 19.30 hodin Bella Mia
16. 1. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin Klub náročného 
diváka Cosi je ve vzduchu
17. — 19. 1. v 17 a 19.30 hodin Vše je ztraceno 
(19. 1. pouze v 19.30 hodin)
19. 1. v 15.45 hodin Drahokamy, přímý přenos představení 
z Bolšoj balet Moskva
20. — 22. 1. v 17 a 19.30 hodin nymfomanka 
(nevhodný pro mládež do 18 let)
23. 1. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin Klub náročného 
diváka Tanec mezi střepinami
24. — 26. 1. v 17 a 19.30 hodin něžné vlny
27. — 29. 1. v 17 a 19.30 hodin Walter Mitty a jeho tajný život
30. 1. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin Klub náročného 
diváka Show!
31. 1. — 2. 2. v 17 a 19.30 hodin Vejška

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

koncerty a divadelní představení v DkMO 
14. 1. v 19 hodin ringova škola života a sexu, František Ringo 
Čech v první české Stand Up commedy
15. 1. v 19 hodin keith Huff: Deštivé dny, 3. hra DP 13/14 
skupina A, Divadlo Ungelt Praha
18. 1. v 19 hodin eric-emmanuel Schmitt: Manželské 
vraždění, Divadlo Na Jezerce Praha
24. 1. v 19 hodin reginald rose: Dvanáct rozhněvaných mužů, 
2. hra DP 13/14 skupina B, Východočeské divadlo Pardubice
25. 1. v 19 hodin Isabelle Mergaultová: Sbohem, zůstávám!, 
Divadlo Kalich Praha
26. 1. v 10 hodin Hans Ch. Andersen: kouzelné křesadlo, 
Divadlo Pohádka Praha
28. 1. v 19 hodin Čankišou, špička české world music, která 
roztančí každého bez rozdílu věku 

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!

19. 12. 2013 — 23. 2. 2014 Začátek století: České umění první 
dekády 21. století, Dům umění 
19. 12. 2013 — 16. 2. 2014 Josip Plečnik Skici: Plečnikova 
Lublaň na architektonických skicách ze soukromé sbírky 
Damjana Prelovšeka, Dům umění

Doprovodný program:
8. 1. v 16.30 hodin komentovaná prohlídka výstavy 
Začátek století. Provází autorka a kurátorka výstavy Pavlína 
Morganová, Dům umění
14. 1. v 16 hodin Poslední Přemyslovci ve vizuálních 
pramenech středověku, přednáška Marka Zágory, knihovna 
GVUO
22. 1. v 16 hodin kulturní dědictví Severní dráhy císaře 
Ferdinanda, přednáška a křest anglického vydání knihy 
Aleny Borovcové z Národního památkového ústavu,  
knihovna GVUO
29. 1. v 16.30 hodin křehký svět vizionáře Olbrama Zoubka, 
přednáška Gabriely Pelikánové, kurátorky GVUO a historičky 
umění, knihovna GVUO

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

20. 11. 2013 — 17. 1. 2014 Michael rittstein: 
Čekárna na minulost
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

6. 1. — 9. 2.  Michal Cimala, malba a hudební objekty

Výstavy v DkMO
2. — 31. 1. kresby Josefa unucka, vestibul
3. 1. — 2. 2. radostná nejistota: Tajemství barmské 
transformace, Galerie Gaudeamus, fotografie Jiří Pasz. 
Výstavu podpořila Amnesty International.
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Galerie výtvarného umění  
v novém

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
Kluby Atlantik a Parník

Lednové cestování s Atlantikem. A nejen to…
Leden bude v klubu Atlantik ve znamení cestopisů. 
Programová novinka zavede diváky během jednoho měsíce 
v osmi různých pořadech do rozmanitých koutů světa, 
které bude možné imaginárně a také velmi pohodlně 
procestovat se známými i méně známými cestovateli. 
A na co ještě se návštěvníci klubu mohou letos těšit? „Stálicí 
na prknech klubu Atlantik je divadlo Odvaz, které zde hraje 
dvakrát měsíčně. Tato představení založená na improvizaci 
bývají často vyprodána, jde o jeden z nejúspěšnějších 
projektů klubu,“ přibližuje pestrou skladbu programu 
Martin Vidura, ředitel Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, jehož součástí Atlantik je. „Klub Atlantik 
bude i letos hlavním organizátorem česko-německých 
kulturních dnů v Ostravě, festivalu Ostrau der Kulturpunkt, 
a také hlavním organizátorem queer filmového festivalu 
Mezipatra. Loni se Atlantik poprvé podílel s dalšími devíti 
různými organizacemi na pořádání úspěšné zářijové 
Sousedské slavnosti, která by měla mít pokračování 
i letos, stejně jako další spolupráce s centry Cooltour 
a Viva Ostrava a dalšími podobnými partnery.“ Klub je 
známý svými pravidelnými výstavami, které často dávají 
prostor dosud neetablovaným začínajícím umělcům, i jako 
literární scéna, jež každoročně hostí Měsíc autorského 
čtení. „Loni Atlantik uvítal v průběhu jediného měsíce 64 
spisovatelů z devíti různých zemí. Letos v červenci bude 
hostit spisovatele z Norska,“ zve Vidura a upozorňuje 
i na projekty pro seniory. „Vloni jsme s finanční podporou 
městského obvodu zrealizovali oblíbené výlety po kraji 
a za kulturou, v nichž chceme letos pokračovat.“

Festivalová plavba Parníku 
Už mnoho let pořádá klub Parník festival Ostrava 
Jazz Nights, který podporuje město Ostrava. Jeden 
z nejprestižnějších jazzových festivalů v České republice se 
bude konat i letos. A nejen to. Parník navštíví legendární 
kapela SBB, přijede Chester Thompson — bubeník kapely 
Genesis — a spousta dalších. Na programu samozřejmě 
nesmí chybět klubové koncerty Jaromíra Nohavici, které 
jsou ovšem v Parníku až do konce roku zcela beznadějně 
vyprodány.

www.klubatlantik.cz  /  www.klub-parnik.cz

                       

POzvánKA dO KLubů

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

7. 1. v 16 hodin Slezská novinářská fotografie, 
vernisáž.
8. 1. v 17 hodin Dům knihy a Janáčkova filharmonie uvádí besedu 
s dirigentem Heiko Mathiasem Förstem a houslistou Roma-
nem Patočkou.
14. 1. v 16 hodin Jiří Menzel: Rozmarná léta. 
Beseda a autogramiáda. 
20. 1. v 16 hodin Lukáš Pavlásek (Tydýt), 
beseda a autogramiáda.
22. 1. v 16 hodin Martin Jelínek, 
beseda s výživovým specialistou.
23. 1. v 16 hodin Lydie Romanská a Aleš dostál, 
autorské čtení se známou básnířkou a autorem mysliveckých 
povídek.
28. 1. v 16 hodin Milan uhde: Rozpomínky, Co na sebe vím. 
Beseda a autogramiáda.
29. 1. v 16 hodin Radovan Lipus: Pohádka o smutné továrně. 
Beseda a autogramiáda se známým režisérem.

Aktuální informace na www.knihcentrum-ostrava.cz

důM KnIHY KnIHCEnTRuM.cz  

KnIHOvnA MěSTA OSTRAvY

Od padesátých let sloužila vyklizená 
plocha Černé louky k budování výsta-
viště a nový areál byl osázen stromy 
a keři. Dnes zde nacházíme zajímavé 
druhy, k nimž patří jinan dvoulaloč-
ný a nahovětvec dvoudomý vysázený 
na oddychové ploše výstaviště mezi 
vilou Terezou a Havlíčkovým nábře-
žím. Nahovětvec z Černé louky je sa-
mičí jedinec. Další nádherný strom 
pocházející ze Severní Ameriky, liliov-
ník tulipánokvětý, roste u pavilonu G 
a jeho mladší exemplář u podzemních 
garáží pavilonu A. Mezi zajímavější 
dřeviny patří i javor stříbrný a topol 
Simonův. Oba druhy jsou součástí ze-
lené bariéry spolu s topoly kanadský-

mi v linii tramvajové trati ve směru Di-
vadlo Antonína Dvořáka — Hranečník. 

Běžnějšími druhy z mladšího ob-
dobí budování výstaviště jsou jedle 
ojíněná, zerav obrovský, douglaska 
tisolistá, jeřáb prostřední a dub letní. 
Častěji se na ploše vyskytují borovice 
a smrk pichlavý. Základem součas-
ného ozelenění jsou druhy jako jasan 
ztepilý, habr obecný, jírovec maďal, 
lípa velkolistá, lípa srdčitá, javor mléč, 
javor klen apod. 

V době největší slávy patřila k vý-
stavišti i Farská zahrada, bývalé nád-
herné zákoutí mezi biskupstvím a vi-
lou Terezou. Širší výstavní prostor 
vznikl vybouráním staré bytové zá-

stavby okolo Střelniční ulice směrem 
k řece Ostravici. Výsadbě vévodí již 
zmíněný platan javorolistý s kmenem 
porostlým břečťanem popínavým. 
Dnes je centrum Farské zahrady oplo-
cené a přeměněné na parkoviště, přes 
zeď přesahují větve vzácnější moruše 
bílé. V době rekonstrukce výstaviště 
a dostavby pavilonu A (1998 až 2002) 
byla zanedbaná zeleň prořezána. Vý-
sadba byla doplněna zejména kolem 
Divadla loutek, a to o platany javoro-
listé, barevné globózní formy javoru 
mléče, katalpu trubačovitou, hloh 
kuří nohu apod.

zdenka Rozbrojová,  
botanička 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. 

do 15. 1. dagmar Hochová: Akrobat na glóbu života, 
výstava známé české fotografky ve Fotografické galerii Fiducia.
17. 1. v 18 hodin vernisáž výstavy fotografií nikoly Tláskalové: En face.
Výstavu, která potrvá do 21. 2., zahájí kurátorka Lucia L. Fišerová. 
19. 1. v 10 hodin dětský ateliér, 
vede výtvarnice Marcela Lysáčková
20. 1. v 18 hodin Křest knihy vojtěcha vlčka: Ostrava za ostnatými dráty.
Rozhovory s pamětníky protifašistického a protikomunistického odboje 
na Ostravsku.
do 24. 1. václav Kočí: výstava v Galerii dole
27. 1. v 18 hodin vernisáž výstavy Jana Karpíška s názvem Hypotéka na kabát 
v Galerii dole. 
Výstavu uvede kurátor Vladislav Holec.
29. 1. v 18 hodin Radovan Lipus: ŠuMnÉ STOPY v ARGEnTIně, 
přednáška režiséra a scenáristy Radovana  Lipuse. 
30. 1. v 18 hodin Poetické atentáty: S. K. neumann, 
večer plný literatury a možná také překvapivých odhalení. 

AnTIKvARIáT A KLub FIduCIA 

Příroda našeho obvodu a její historie  IV

Pobočka Přívoz
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104 

Oddělení pro dospělé:
Od 6. 1. do 26. 2.: náš svět, výstava klientů ostravského 
Čtyřlístku, centra pro osoby se zdravotním postižením. 
Jejich práce vznikaly jako součást arteterapií, a nebo také 
během výchovných a volnočasových aktivit klientů. Inspirací 
jednotlivých prací byla většinou volná příroda, osobní zážitky,  
představy o světě, v němž žijí a vlastní bohatá fantazie.

Oddělení pro děti a mládež:
2. 1. od 13 do 15.30 hodin: Tělo v pohybu, 
soutěž v tanci na taneční podložce
9. 1. od 13 do 15 hodin: Laminované klíčenky
Tvůrčí dílna. Vyrábíme klíčenky, náušnice a náramky z lamina.
16. 1. od 13 do 15 hodin: Turnaj v PS3, 
soutěž o nejlepší fotbalové a hokejové hráče na playstationu
22. 1. od 13 do 15.30 hodin Exkurze do Českého rozhlasu 
Ostrava. Navštívíme Český rozhlas Ostrava. 
K účasti na akci je nutné vyzvednout si přihlášku v knihovně.
30. 1. od 14 do 15 hodin Přečti nám, 
čtení zimních pohádek a plnění zábavných úkolů

Fiducia vydává knihu
V pondělí 20. ledna od 18 hodin bude v Antikvariátu 
a klubu Fiducia slavnostně uvedena kniha Vojtěcha Vlčka 
s názvem Ostrava za ostnatými dráty, jejíž vydání pod-
pořil také obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Slavnostního 
ceremoniálu se zúčastní nejen autor, ale i pamětníci, kte-
ří ke vzniku knihy přispěli. Ukázky z knihy přečtou herci 
Alena Sasínová-Polarczyk a Norbert Lichý.
Kniha mapuje osudy osobností perzekuovaných nacisty, 
kteří prošli koncentračními tábory, komunistická perze-
kuce v regionu je zachycena především prostřednictvím 
rozhovorů s oběťmi politických procesů 50. let. Výsled-
kem je reprezentativní publikace o téměř pěti stech stra-
nách, zachycující složité období nacismu a komunismu 
v Ostravě a okolí, psaná formou zajímavých a čtivých roz-
hovorů, přesto historicky podložená a doplněná unikát-
ními dokumenty, soudními spisy a fotografiemi. 

Pět měsíců trvala generální rekon-
strukce suterénu Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. V průběhu prosin-
ce 2013 však nově opravené výstav-
ní prostory opět přivítaly své ná-
vštěvníky. Opravy v hodnotě zhruba 
20 milionů korun, které financoval 
Moravskoslezský kraj jako zřizova-
tel galerie, si vyžádal technický stav 
budovy. Ta totiž od otevření v roce 
1926 neprošla žádnou systémovou 
rekonstrukcí. Objekt samotný i cen-
né sbírky v něm uchovávané tak byly 
ohroženy důsledky pronikání spodní 
vlhkosti a zajistit optimální klimatic-
ké podmínky pro deponování umě-
leckých děl bylo čím dál obtížnější. 

Celá stavba byla od základů izo-
lována, zdi prošly sanací vlhkosti 
a byla nově vybudována horizontální 
izolace a podlahová skladba s hydro-

izolací a tepelnou izolací. Do obvo-
dových zdí při patě budovy byl insta-
lován speciální okruh temperování, 
který zabrání vlhnutí zdiva. Omítky 
byly sanovány a ošetřeny protiplís-
ňovým nátěrem. Kompletně byla 
vyměněna kotelna, elektroinstalace 
a okna v suterénu včetně renovace 
historického mřížoví. 

Pozitivní dopady dokončených 
úprav pocítí návštěvníci i ve výstav-
ním plánu. Zásadní výstavy bylo do-
sud možné nabízet pouze v zimních 
měsících, kdy mohla galerie garanto-
vat splnění přísných parametrů pro 
vystavení zapůjčených děl. Nová kli-
matizace, která je postupně v celém 
Domě umění instalována, celoroční 
optimální tepelné podmínky zabezpe-
čí, a velké projekty tak mohou být pre-
zentovány v hlavní výstavní sezoně.

Článek byl zpracován na základě vycházek za dřevinami a historií Černé louky, které 
Ostravské muzeum nabízí jako výukový program k ekologické výchově. Na snímku 
z archivu muzea je liliovník tulipánokvětý.

Objekt galerie i cenné sbírky v něm uchovávané byly ohroženy důsledky pronikání 
spodní vlhkosti.

Divadlo Odvaz. Scéna klubu Atlantik na Sousedské slavnosti.                                                                                                                                       

Foto:  Petr Kiška

Al Foster Quartet v klubu Parník.                   Foto:  Petr Kiška
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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

6
20.00

vyprodáno

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici

Čt

9
20.00
vstupné
100 Kč

AKT – Akustické kytarové trio
Martin Bala – kytara, Ondřej Svačina – kytara,
Milan Výležík – baskytara

Čt

16
20.00
vstupné
100 Kč

Joe After Trio
Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem

pá

17
20.00
vstupné
250 Kč

Peter Lipa Band
Koncert nejvýznamnější osobnosti slovenského blues a jazzu

st

22
20.00
vstupné
200 Kč

Luboš Andršt Blues band
Česká bluesová legenda s kapelou se vrací…

čt

23
20.00
vstupné
100 Kč

Jaroslav Samson Lenk
Sólový koncert

pá

24
20.00
vstupné
100 Kč

TAMARA+ Formace Jazz Q
Tamara Tomoszek – zpěv, M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara,
J. Hendrych – piáno, S. Helis – baskytara, P. Litwora – bicí

po

27
19.00
vstupné
150 Kč

LR Cosmetic Big Band
Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner

st

29
20.00
vstupné
200 Kč

Roman Dragoun and His Angeles
Roman Dragoun – klávesy, zpěv, Miloš Švec – kytara,
Filip Benešovský – baskytara, Miroslav Barabáš – trubka,
Radek Kašpar – sax, Ondřej Pomajsl – bicí

čt

30
20.00
vstupné
100 Kč

Boris Band Combination
Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

pá

31
20.00
vstupné
100 Kč

Bluesquare
Koncert bluesové kapely z Novojičínska

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

JAZZ

JAZZ

JAZZ

SWING

BLUES, JAZZ

BLUES

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. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 9. ledna v 17 hodin.

čt

2
17:00 Camille Claudel 1915 / FR 2013, 97 min., životopisný

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

3
17:00 Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty, US 2013, 114 min., fantasy
19:30 Frajeři ve Vegas / Last Vegas , US 2013, 105 min., komedie

so

4
17:00 Putování s dinosaury 3D / Walking with Dinosaurs 3D, GB/US/AU 2013, 81 min., rodinný

19:30 Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty, US 2013, 114 min., fantasy
ne

5
17:00 Křídla Vánoc / CZ 2013, 109 min., romantický
19:30 Oldboy / Oldboy, US 2013, 104 min., thriller

po

6
17:00 Frajeři ve Vegas / Last Vegas , US 2013, 105 min., komedie
19:30 Křídla Vánoc / CZ 2013, 109 min., romantický

út

7
17:00 Oldboy / Oldboy, US 2013, 104 min., thriller
19:30 Vše je ztraceno / All Is Lost , US 2013, 106 min., dobrodružný

st

8
17:00 Donšajni / CZ 2013, 102 min., komedie
19:30 Vlhkámísta / Feuchtgebiete, DE 2013, 109 min., komedie

čt

9
17:00 Dobrý řidič Smetana / CZ 2013, 77 min., dokumentární

19:30 Jeptiška / La Religieuse , FR/BE/DE 2013, 114 min., drama
pá

10
17:00 Příběh kmotra / CZ 2013, 99 min., krimi
19:30 Rivalové / Rush, US/DE/GB 2013, 123 min., sportovní

so

11
17:00 Vše je ztraceno / All Is Lost , US 2013, 106 min., dobrodružný

19:30 Nymfomanka, část I. / Nymphomaniac, DK, DE, FR, BE, GB 2013, 110 min., erotický
ne

12
17:00 Rivalové / Rush, US/DE/GB 2013, 123 min., sportovní

19:30 Gravitace 3D / Gravity, US 2013, 90 min., thriller
po

13
17:00 Show! / CZ 2013, 69 min., dokumentární
19:30 17 dívek / 17 filles , FR 2011, 86 min., drama

út

14
17:00 Gravitace 3D / Gravity, US 2013, 90 min., thriller

19:30 Nymfomanka, část I. / Nymphomaniac, DK, DE, FR, BE, GB 2013, 110 min., erotický
st

15
17:00 Rozkoš / CZ 2013, 111 min., drama
19:30 17 dívek / 17 filles , FR 2011, 86 min., drama

čt

16
17:00 DK / CZ 2013, 73 min., dokumentární

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

17
17:00 S Moliérem na kole / Alceste à bicyclette, FR 2013, 103 min. komedie

19:30 Vlk z Wall Street / The Wolf of Wall Street , US 2013, 165 min., životopisný
so

18
17:00 Rozkoš / CZ 2013, 111 min., drama
19:30 Vlk z Wall Street / The Wolf of Wall Street , US 2013, 165 min., životopisný

ne

19
17:00 Klauni / ČR, Fin., Luc., S 2013, 120 min., komedie
19:30 S Moliérem na kole / Alceste à bicyclette, FR 2013, 103 min. komedie

po

20
17:00 DK / CZ 2013, 73 min., dokumentární

19:30 S Moliérem na kole / Alceste à bicyclette, FR 2013, 103 min. komedie
út

21
17:00 Dobrý řidič Smetana / CZ 2013, 77 min., dokumentární

19:30 Klauni / ČR, Fin., Luc., S 2013, 120 min., komedie
st

22
17:00 Show! / CZ 2013, 69 min., dokumentární
19:30 Vlk z Wall Street / The Wolf of Wall Street , US 2013, 165 min., životopisný

čt

23
17:00 Jeptiška / La Religieuse , FR/BE/DE 2013, 114 min., drama

19:30 Stud / Shame, GB 2011, 101 min., drama
pá

24
17:00 Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club, US 2013, 117 min., drama

19:30 12 let v řetězech / Twelve Years Slave , US 2013, 133 min., životopisný
so

25
17:00 Vlhkámísta / Feuchtgebiete, DE 2013, 109 min., komedie
19:30 Špinavý trik / American Hustle, US 2013, min., drama

ne

26
17:00 Putování s dinosaury3D / Walking with Dinosaurs 3D, GB/US/AU 2013, 81 min., rodinný

19:30 12 let v řetězech / Twelve Years Slave , US 2013, 133 min., životopisný
po

27
17:00 Špinavý trik / American Hustle, US 2013, min., drama

19:30 Oldboy / Oldboy, US 2013, 104 min., thriller
út

28
17:00 12 let v řetězech / Twelve Years Slave , US 2013, 133 min., životopisný

19:30 Špinavý trik / American Hustle, US 2013, min., drama
st

29
17:00 Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty, US 2013, 114 min., fantasy
19:30 Vlk z Wall Street / The Wolf of Wall Street , US 2013, 165 min., životopisný

čt

30
17:00 Samsara / US 2011, 102 min., dokumentární

19:30 Koyaanisqatsi / Koyaanisqatsi, US 1982, 87 min., dokumentární
pá

31
17:00 Špinavý trik / American Hustle, US 2013, min., drama
19:30 Oldboy / Oldboy, US 2013, 104 min., thriller

st KINO SENIOR / každou středu v 15.00, není-li určeno jinak

8 15.00 Křídla Vánoc / CZ 2013, 109 min., romantický

15 14:30 Lásky čas / GB 2013, 123 min., romantický

22 15:00 Bella Mia / CZ 2013, 93 min., komedie

29 15:00 Donšajni / CZ 2013, 102 min, komedie

HRAJEME PRO DĚTI / každou sobotu a neděli v 15.00
so 4 15:00 Čtyřlístek ve službách krále / CZ 2012, 90 min., animovaný

ne 5 15:00 Mrňouskové / FR 2013, 80 min., animovaný
so 11 15:00 Turbo / US 2013, 96 min., animovaný
ne12 15:00 Oggy a škodíci / FR 2013, 80 min., animovaný
so18 15:00 Mrňouskové / FR 2013, 80 min., animovaný

ne19 15:00 Jak postavit sněhuláka / CZ 2013, 66 min., pásmo

so25 15:00 Husiti / CZ 2013, 85 min., animovaný
ne26 15:00 Turbo / US 2013, 96 min., animovaný

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB

pá

3
18.00

Robert Rohál – Edith a Marlene
Vernisáž fotografií Roberta Rohála. Doprovodná výstava ke stejnojmenné inscenaci, souboru
Opereta/Muzikál, Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

st

8
18.00
vstupné
50 Kč

Ivo Petr – Španělsko
Virtuální výlet do tří zcela odlišných oblastí Španělska. Nejprve se vydáme do nádherných
Pyrenejí. A to nejen do těch Centrálních s impozantním kaňonem Ordesa, ale tako do barev-
ně zcela ojedinělých Baskických Pyrenejí na západě. Naše cesta pak pokračuje do neprávem
opomíjené, ale opojně nádherné Kantabrie, kde najdeme vápencové monolity Picos de Euro-
pa. Naši cest pak zakončíme na jihu v půvabné a svérázné Andalusii. Nejen tedy v Granadě
a Malaze, ale také na střeše Španělska – v pohoří Sierra Nevada.

čt

9
18.00
vstupné
60 Kč

Libuše Pernová – Astrologie a zvěrokruh
Slunečních znamení v našem tradičním Zvěrokruhu je 12. Každý z nás se tak narodil v někte-
rém z astrologických znamení z tohoto Zvěrokruhu. Jaký vliv budou mít hvězdné konstelace
v roce 2014 na Berana, Býka, Blížence, Raka, Lva, Pannu. Váhu, Štíra, Střelce, Kozorožce,
Vodnáře a Rybku?

ne

12
19.00
vstupné
100 Kč

ODVAZ (Ostrava) vs. Paleťáci (Pardubice)
Zápas v divadelní improvizaci. K tradičnímu improvizačnímu klání vyzvalo improvizační
divadlo ODVAZ věhlasný pardubický tým. Přijďte fandit a skvěle se bavit!!!

po

13
18.00
vstupné
50 Kč

Kyrgyzstán očima vodáka
Země vysokých hor, nekonečných stepí a divokých řek. Z hlavního města Biškeku nákladním
ZILem projedeme jeho východní polovinu, vykoupeme se v jezeře Issyk-Kul, nakoupíme si na
bazaru v Karakolu, v jurtě pastevců ochutnáme kumys, navštívíme údolí, kde se rekreoval Jurij
Gagarin, pod bělostnými šestikilometrovými vrcholy přejdeme pohoří Terskej Alatau přes čtyřtisí-
cová sedla a okusíme ruskou baňu v termálních pramenech. Poznáme kontrast bohatství a chudo-
by této středoasijské země. Jak se jede se zlomenou nohou na koni? Cestopis Jiřího Hodice.

út

14
19.00

Jeden Svět – Na sever od slunce
(I. Wegge, J. Nyseth Ranum / Norsko / 2012 / 46 min.) Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spo-
jení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Na devět měsíců se usadili na opuště-
né pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli nejen perfektní vlny,
ale také spousty naplavených odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají alespoň
tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdálených míst.

st

15
18.00
vstupné
50 Kč

Kappadokie – Turecká perla
Název Kappadokie pochází z perského slova Katpatuka, což znamená „země krásných koní“.
Cykloturistika mezi skalními chrámy v blízkosti kaňonů a sopek. Cestopis Libora Bednáře.

čt

16
18.00
vstupné
50 Kč

Řím – Tajemství věčnéhoměsta
Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady
na cestu. Vše o Římě, Římanech, slavné historii, umění, neodmyslitelné kávě, pizze…
A na závěr ochutnávka pravého italského dezertu Tiramisu. Ve spolupráci s CK Rady na cestu.

út

21
17.00

Hana Rychecká – Egypt
Cestování Egyptem aneb Virtuální pouť stavbami a jejich tvůrci. Slavné egyptské královny
a záhady egyptského života a umění. To vše v historicko cestopisné exkurzi výtvarnice Hany
Rychecké.

st

22
18.00
vstupné
50 Kč

Sama v Kanadě – Vancouver
Máte někdy touhu odjet někam daleko sami na vlastní pěst a bojíte se to uskutečnit? Petra
Bělohubá vám bude vyprávět, jaké to je vydat se na dalekou cestu do kanadského Vancou-
veru jenom s krosnou na zádech a bez jakýchkoli jistot. Pozitiva a negativa života v cizině,
všední i nevšední zážitky, fotografie i dobré tipy, jak se na cestu připravit. Přijďte si poslech-
nout povídání někoho, kdo na vlastní kůži zažil, jaký je život v jednom z nejkrásnějších svě-
tových měst.

út

28
19.00
vstupné
30 Kč

15 dkg erotické literatury
Večer plný lechtivé poezie a smyslné prózy. Erotika v literatuře jako hlavní téma večerního
soirée v kavárně klubu Atlantik. Čtou Milan Šťastný, Radim Kačmarský, Dušan Zakopal
a Vladimír Šmehlík. Pořadem provází Veronika Rychtová.

st

29
19.00

Jeden Svět –Manželka za 50 ovcí
(Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min.) Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám
a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o generace, se kterými někdy nejednají lépe
než se psy. To je také případ šestnáctileté Sabere, které v sedmi letech zemřel otec a osvojil
si ji blízký příbuzný. Když bylo dívce deset, prodal ji o čtyřicet let staršímu Tálibánci, jenž ji
čtyřikrát přivedl do jiného stavu. „Často jsemmyslela na sebevraždu,” vzpomíná Sabere na
manželský život se slzami v očích.

čt

30
18.00
vstupné
50 Kč

Letem světem nejen cyklistickým Norskem
Během naší malé ochutnávky navštívíme ostrovy ležící vysoko nad polárním kruhem.
Ostrovy, kde se pod sněžnými štíty velehor rozprostírají nádherné fjordy s písečnými plážemi
a rybářskými domky. Přesuneme se také na jih do nejvyšších pohoří Skandinávie, které jsou
domovem hor, ledu, náhorních plošin, jezer, vodopádů a divokých řek. Kromě přírodních
krás této severské země nezapomeneme ani na její další skvosty – chlupaté chaloupky,
dřevené kostelíky a královská města. Cestopis Gabriely Veselé z CK Kudrna.

pá

31
19.00
vstupné
100 Kč

Zlatá šedesátá s ODVAZem
Improvizovaný dabing filmových ukázek. Divácky oblíbená disciplína improvizačního divadla
ODVAZ, tentokrát se zlatou érou českého i zahraničního filmu.

9.
1.
–
14
.2
.2
01
4

VÝSTAVA

CESTOPIS

CESTOPIS

CESTOPIS

CESTOPIS

CESTOPIS

CESTOPIS

CESTOPIS

LITERATURA

FILM

FILM

HOROSKOPY

DIVADLO

DIVADLO

17:00 Camille Claudel 1915
19:30 Velká Nádhera
17:00 Walter Mitty a jeho tajný život
19:30 Frajeři ve Vegas
17:00 Putování s dinosaury 3D
19:30 Walter Mitty a jeho tajný život
17:00 Křídla Vánoc
19:30 Oldboy
17:00 Frajeři ve Vegas
19:30 Křídla Vánoc
17:00 Oldboy
19:30 Vše je ztraceno
17:00 Donšajni
19:30 Vlhkámísta
17:00 Dobrý řidič Smetana
19:30 Jeptiška
17:00 Příběh kmotra
19:30 Rivalové
17:00 Vše je ztraceno
19:30 Nymfomanka, část I.
17:00 Rivalové
19:30 Gravitace 3D
17:00 Show!
19:30 17 dívek
17:00 Gravitace 3D
19:30 Nymfomanka, část I.
17:00 Rozkoš
19:30 17 dívek
17:00 DK
19:30 Život Adele
17:00 S Moliérem na kole
19:30 Vlk z Wall Street
17:00 Rozkoš
19:30 Vlk z Wall Street
17:00 Klauni
19:30 S Moliérem na kole
17:00 DK
19:30 S Moliérem na kole
17:00 Dobrý řidič Smetana
19:30 Klauni
17:00 Show!
19:30 Vlk z Wall Street
17:00 Jeptiška
19:30 Stud
17:00 Klub poslední naděje
19:30 12 let v řetězech
17:00 Vlhkámísta
19:30 Špinavý trik
17:00 Putování s dinosaury
19:30 12 let v řetězech
17:00 Špinavý trik
19:30 Oldboy
17:00 12 let v řetězech
19:30 Špinavý trik
17:00 Walter Mitty a jeho tajný život
19:30 Vlk z Wall Street
17:00 Samsara
19:30 Koyaanisqatsi
17:00 Špinavý trik
19:30 Oldboy

15.00 Křídla Vánoc

14:30 Lásky čas

15:00 Bella Mia

15:00 Donšajni

15:00 Čtyřlístek ve službách krále

15:00 Mrňouskové

15:00 Turbo

15:00 Oggy a škodíci

15:00 Mrňouskové

15:00 Jak postavit sněhuláka

15:00 Husiti

15:00 Turbo

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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