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NEPROPÁSNĚTE

Dům knihy KNIHCENTRUM.
cz hostí od poloviny února unikátní 
výstavu Aniho papyru, který je krás
nou ukázkou takzvané Egyptské kni-
hy mrtvých. Originál Aniho papyru 
má přibližné rozměry 23,4 × 0,375 
metru. Vystavená kopie má pro větší 
čitelnost délku 31 metrů. Výstava je 
jedinečnou příležitostí prohlédnout si 
papyrus celý, tedy s  původním kom-
pletním obsahem, což není možné 
ani v  Britském muzeu. Aniho papy-
rus vznikl v období vlády 19. dynastie 
a byl pojmenován po nepříliš známém 
egyptském hodnostáři jménem Ani. 
Jde pravděpodobně o nejzachovalejší 
exemplář  „knihy mrtvých“ a popisuje 
cestu, kterou duše prochází po smrti 
těla.

V roce  1888  ho v oblasti někdejší-
ho Vesetu (Th éby) zakoupil E. A. Wallis 
Budge pro Britské muzeum v Londýně, 
kde je dosud papyrus uložen. Papyrové 
svitky týkající se cesty duše po smrti 
bývaly často umístěny v sarkofágu ve-
dle mumie nebo byly součástí obina-
del, do nichž bylo tělo zabaleno. To je 
i jeden z důvodů, proč jsou tyto svitky 
nazývány „knihami mrtvých“. Byly 
psány pomocí hieroglyfů a u některých 
exemplářů byly doplněny barevnými 
ilustracemi posmrtného života. 

Výstavu, která potrvá do 30. března, 
připravilo KNIHCENTRUM.cz ve spo-
lupráci s Novou Akropolis.

BŘEZEN 2018

Díky velkolepému velikonočnímu 
jarmarku s tematicky zaměřeným pro-
gramem, který v  pašijovém týdnu od 
pondělka 26. března do pátku 30. břez-
na opanuje Masarykovo náměstí, si bu-
dete moci připomenout, že se nezadr-
žitelně blíží nejvýznamnější křesťanský 
svátek – Velikonoce. 

„Tímto jarmarkem pokračuje v pod-
statě nepřetržitý řetězec akcí, které 
do centra přivedly ze širokého okolí 
návštěvníky všech generací i nejrůz-
nějších zájmů. Obrovský ohlas měly 
Ostravské Vánoce 2017, které i díky 
podpoře ze strany města doslova roz-
zářily srdce Ostravy, ještě v  lednu 
na zdejším oblíbeném kluzišti řádily 
stovky dětí i dospělých, následně sem 
vstoupila olympiáda, která se o náměs-
tí podělila s masopustními maskami a 
programem připomínajícím sté výročí 
vzniku republiky. A než jsme se nadáli, 
jsou za dveřmi Velikonoce… Srdečně 
zvu všechny, aby si společně s námi při-
pomněli příchod jara i tradice, jež mají 
punc výjimečnosti a kouzlo dávných 
dob,“ říká starostka Petra Bernfeldo-
vá a zmiňuje, že organizace jarmarku 
i programu s  ním spojeného se opět 
ujalo Kulturní zařízení Gama, které je 
součástí Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava. Velikonoční jar-
mark je totiž jednou z  mnoha aktivit, 
které městský obvod pravidelně pořá-
dá.

Masarykovo náměstí, v  jehož středu 
bude stát bříza ozdobená kraslicemi, se 
tentokrát promění ve vesnický dvorek 

se spoustou zvířátek 
v  ohradách i s  dře-
vořezbami, které 
zde o velikonočním 
jarmarku vznikaly 
v předchozích letech. 
Každodenně budou 
už od desáté hodi-
ny otevřeny více než 
čtyři desítky stán-
ků a nabídka bude 
opravdu přepestrá. 
Bohatý sortiment 
sýrů a domácích 
specialit doplní na-
příklad halušky se 
zelím a jiné dobroty, 
nouze nebude ani 
o nejrůznější hor-
ké nápoje. A nejen 
o ně… „Loni mělo 
obrovský úspěch ze-
lené pivo, které bylo 
na Zelený čtvrtek, 
kdy bylo čepováno, 
vyprodáno během dvou hodin. Le-
tos ho budou moci zájemci ochutnat 
v  průběhu celého týdne,“ upozorňu-
je Martin Vidura, ředitel Centra kul-
tury a vzdělávání Moravská Ostrava, 
a dodává, že pozornost bude soustře-
děna i na tradiční řemesla. „Příchozí se 
také mohou každodenně těšit na bar-
vitý program, který pokaždé odstartuje 
v 15.30 hodin a potrvá do 18.30 hodin. 
V pondělí představíme velikonoční 
tradice a vystoupí žáci Pop Academy 
a cimbálová muzika Grunt, o den poz-

Unikátní výstava 
Aniho papyru 

I letos Masarykovo náměstí ožije velikonočním veselím…

Díla malých 
umělců

Od 1. března do 30. dubna mají ná-
vštěvníci knihovny v Přívoze možnost 
zhlédnout výstavu prací dětí z MŠ Kři-
žíkova. Výtvarná tvorba v MŠ Křižíko-
va je zaměřena především na prožitky 
dětí, o čemž se mohou návštěvníci vý-
stavy na vlastní oči přesvědčit. Výstava 
bude doplněna také dvojitou vernisá-
ží, která se uskuteční 28. a 29. března 
v dopoledních hodinách a bude dopro-
vázena zábavným programem pro malé 
umělce.

Socha Věry 
Špinarové

Po úspěšném umístění sochy Leoše 
Janáčka na Jiráskově náměstí vznikne 
ještě letos další socha, tentokrát Věry 
Špinarové. Radní obvodu již zadali 
zpracování uměleckého ztvárnění její 
sochy v životní velikosti, která bude na 
podzim umístěna v Husově sadu. „Pro 
další rozpracování díla byl nutný sou-
hlas pozůstalých, ten se nám podařilo 
zajistit. Socha, která má být vyjádřením 

úcty k  této významné ostravské osob-
nosti, bude z patinovaného bronzu na 
žulovém podstavci ve tvaru gramofo-
nové desky. Sochu vytvoří opět sochař 
David Moješčík,“ uvedla starostka Pet-
ra Bernfeldová.

Vycházky 
Pod kloboukem 

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava a Přívoz nabízí v  rámci 
oživení centra komentované vycházky 
s  průvodkyní Lenkou Kocierzovou. 
Při té březnové se všichni společně 
vydají za zajímavostmi Sokolské ulice. 
Sraz je v sobotu 10. března v  15 ho-
din na zastávce trolejbusů sad Bože-
ny Němcové ve směru na centrum 
(křižovatka ulic Muglinovská–Sokol-
ská). Odtud povede trasa vycházky 
k radnici na Prokešově náměstí. A i na 
této pouti čekají na účastníky zajímavé 
industriální stavby, stavby určené spor-
tu a zdraví. Cestou uvidí krásné domy 
projektované Ernstem Körnerem a vy-
cházka bude zakončena u Nové radnice 
stavitelů Rubého a Koláře. Cena 50 Kč. 
Více na www.ckv-ostrava.cz nebo tel. 
č.: 599 527 110.

Dvě výtvarně 
zaměřené 
publikace

Dvě výtvarné publikace doprováze-
jí výstavy v Galerii výtvarného umění 
v  Ostravě (GVUO). První s názvem 
abstraction creation / art non fi guratif 
1932–1936 je reprintem stejnojmen-

ného alba z roku 1973, doplněná o text 
Jiřího Jůzy, kurátora stejnojmenné vý-
stavy. Druhá publikace s názvem Nor-
bert Grund pinx. – Johann Balzer sc. 
představuje Grundovy malby a Balze-
rovy grafi ky, které jsou k  vidění na vý-
stavě Norbert Grund fecit / Jan Balzer 
sculpsit. Obě výstavy je možné si až do 
25. března prohlédnout v  ostravském 
Domě umění. Publikace je možno po-
řídit na pokladně Domu umění nebo 
v galerijním e-shopu na www.gvuo.cz, 
Norbert Grund pinx. – Johann Balzer sc. 
za 450 korun a abstraction creation / art 
non fi guratif 1932–1936 za 520 korun. 
Výstavy v ostravském Domě umění jsou 
k  vidění od úterý do neděle od 10 do 
18 hodin. Vstupné na výstavy činí 100 
korun plné, 50 korun zlevněné. Vstup 
zdarma v neděli a pro všechny seniory.

Člověk, král 
a císař 

Římský císař, uherský a český král 
Zikmund Lucemburský (1368-1437), 
syn římského císaře a českého krále 
Karla IV., se řadí mezi nejvýraznější 
a nejvýznamnější osobnosti pozd-

ního středověku. Byl skutečným 
politickým dědicem svého otce, 
ale doposud stále zůstává v jeho stínu. 
Teprve v  posledních letech se pohled 
na jeho osobnost i vládu začíná měnit 
a vynořuje se před námi obraz velice 
schopného panovníka a diplomata, 
jenž v  mnoha ohledech navázal na 
svého otce. Přednáška Marka Zágory 
k  šestistému padesátému výročí Zik-
mundova narození jej přiblíží nejen 
jako vladaře, ale i jako člověka z masa 
a kostí. Uskuteční se ve studovně Mo-
ravskoslezské vědecké knihovny na 
Prokešově náměstí 14. března v  16.30 
hodin. Vstup je zdarma.

Parník plný 
postřehů

Už 6. března v 18 hodin můžete v klu-
bu Parník nahlédnout do zákulisí na-
táčení pořadu České televize Postřehy 
odjinud.  Moderátor a zpravodaj Petr 
Voldán, dramaturg Karel Bělohlavý 
a režisér Jaroslav Večeřa budou vyprá-
vět o svých zážitcích z  exotické Číny. 
Vypravte se společně s nimi do Sečuá-
nu a vyslechněte spousty historek, které 
poučí, rozesmějí, překvapí, ale rozhod-
ně vás nebudou ani sekundu nudit!

Fanděte 
kontinentům!
Kontinentální pohár v atletice je uni-

kátní týmovou soutěží, která se koná 
jednou za čtyři roky! Tato největší at-
letická akce, kterou může Česká repub-
lika uspořádat, se v Ostravě uskuteční 
8. a 9. září. Kontinentální pohár. Proti 
sobě se postaví výběry kontinentů Ev-
ropy, Ameriky, Afriky a Ásie-Oceánie, 
na startu se objeví víc než 300 atletů. 
Vstupenky jsou nadále k dostání v síti 
Ticketportal. Ceny lístků začínají na 
150 Kč za jeden den, v nejvyšší katego-
rii pak stojí 500 Kč. Připraveny jsou po-
loviční slevy pro seniory (65+), děti do 
130 cm, či vozíčkáře (jejich doprovod 
za symbolickou 1 Kč).

Přihlaste 
se do pěvecké 

soutěže!
V   Ostravě se letos uskuteční první 

ročník unikátního soutěžního festiva-
lu International Young Talent Festival, 
který je určen zpěvákům od 8 do 26 let! 
Festival z důvodu velkého mezinárod-
ního zájmu nahradí oblíbenou soutěž 
Talent Ostrava. Akce, která proběhne 
pod záštitou starostky městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz Petry 
Bernfeldové a   radního pro dopravu 
Lukáše Semeráka, se uskuteční v  Ost-
ravě ve dnech 10. až 12. května. Veškeré 
informace a přihlášky do soutěže jsou 
k dispozici na webových stránkách 
www.talentfestival.eu nebo na face-
bookovém profi lu soutěže. Uzávěrka 
přihlášek je 31. března 2018. 

ději si připomeneme zvyky velikonoč-
ních svátků a k dobré náladě bude hrát 
folklorní soubor Veselky a lidový sou-
bor Iršava. Na středu jsou připraveny 
rozmanité soutěže a náměstí se rozez-
ní tóny dětského folklorního souboru 
Hlubinka a cimbálové muziky Rade-
gast,“ pokračuje Martin Vidura s  tím, 
že program vyvrcholí v  posledních 
dvou dnech. Ve čtvrtek, kdy už děti 
nejdou do školy, se návštěvníci mo-
hou těšit na ukázky práce pasteveckých 
psů, k poslechu zahraje Gajdošská mu-

zika Bukoň. „V  pátek představíme 
stříhání ovcí, což je na našem veliko-
nočním jarmarku naprostá novinka, 
kterou hned tak někde jinde nespatří-
te, hovořit se bude také o zpracovávání 
vlny. A na pohodové atmosféře celého 
dne se budou podílet pouliční muzi-
kanti,“ doplňuje a poznamenává, že na 
páteční návštěvnosti se v  posledních 
dvou letech pozitivně projevil fakt, že 
byl Velký pátek vyhlášen státním svát-
kem.

www.ckv-ostrava.cz

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...



Nominaci na Cenu Th álie 2017 ob-
drželo celkem pět umělců Národního 
divadla moravskoslezského! Nominace 
se objevily ve všech čtyřech souborech 
divadla – opeře, činohře, baletu a ope-
retě/muzikálu. 

V mužské i ženské kategorii obdržel 
nominace soubor baletu Národního 
divadla moravskoslezského. Nomino-
vána na Cenu Th álie 2017 je Barbora 
Šulcová za mimořádný výkon v  cho-
reografi i O Balcão de Amor v  rámci 
inscenace All Th at Jazz, Rock, Blues. 
Hereckou asociaci zaujal také taneč-
ní výkon Buraka Serkana Cebeciho. 
Bývalý sólista Národního divadla mo-
ravskoslezského je nominován za roli 
D’Artagnana v původní inscenaci diva-
dla Tři mušketýři. Z operní nominace 
se těší německá sopranistka Maida 
Hundeling za ztvárnění role Desdemo-
ny ve Verdiho opeře Otello. Dle poro-
ty předvedla Hundeling po pěvecké 
stránce výkon hodný evropské oper-
ní hvězdy. Mladý a talentovaný herec 
souboru činohry NDM Robert Finta 
obdržel nominaci za roli postiženého 
dospívajícího chlapce Joeyho Sturdy-
ho v inscenaci Teď mě zabij. Nominace 
Národního divadla moravskoslezské-
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Šanci na Cenu Thálie mají všechny soubory 
Národního divadla moravskoslezského! 

1.  3. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Ewa Far-
na 10: Neznámá známá 
2.–4. 3. v 17 a 19.30 hod. Věčně tvá nevěrná, 4. 3. jen 
v 19.30 hod.
5. 3. v 15 hod. pro seniory Věčně tvá nevěrná
5.–7. 3. v 17 a 19.30 hod. Já, Tonya  
8. 3. v 15 hod. pro seniory S láskou Vincent 
8. 3. v 17 a 19.30 hod. KND The Florida Project 
9.–11. 3. v 17 a 19.30 hod. Rudá volavka 
12.–14. 3. v 17 a 19.30 hod.  Tátova volha
12. 3. v 15 hod. pro seniory Tátova volha
15. 3. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Mečiar
16.–18. 3. v 17 a 19.30 hod. Cesta za králem trollů 
19.–21. 3. v 17 a 19.30 hod. Zmenšování
19. 3. ve 14.30 hod. pro seniory Zmenšování
22. 3. v 15 hod. pro seniory Kolo zázraků 
22. 3. v 17 a 19.30 hod. KND Archa světel a stínů
23. 3. v 17 a 19.30 hod. KISS Rocks Vegas  
24. a 25. 3. v 17 a 19.30 hod. KND Tlumočník 
26.–28. 3. v 17 a 19.30 hod. Máří Magdaléna
26. 3. ve 14.30 hod. pro seniory Máří Magdaléna
29. 3. v 15 hod. pro seniory, v 17 hod. KND Hora 
30. 3. – 1. 4. v 17 a 19.30 hod. KND Eric Clapton: Life in 
12 Bars 

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
3. 3. v 10 hod. Maxipes Fík
4. 3. 15.45 hod. Boris Vladimirovič Asafj ev: Plameny Pa-
říže, záznam přenosu z Bolšoj baletu v Moskvě 
6. 3. v  19 hod. Jiří Kolbaba: Modrobílé ticho – taju-
plná Antarktida II – nejdobrodružnější cesta Drakoev-
ou úžinou na malé plachetnici
7. 3. v  19 hod. Petr Zelenka: Dabing Street, 4. hra DP 
17/18, skupina B
8. 3. v 19 hod. Silné Reči
10. 3. v 18.15 hod. G. Rossini: Semiramide, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku  
13. 3. v 19 hod. V. Blažek, Z. Podskalský, E. Illín, V. Hála: 
Světáci
14. 3. v 19 hod. 4TET, vokální seskupení Jiří Korn, Jiří Škor-
pík, Dušan Kollár a David Uličník v  nové verzi koncertu 
IV.b)
15. 3. v 19 hod. Irena Dousková: Hrdý Budžes            
19. 3. v 18 hod. Švýcarsko – velká cesta srdcem Alp
22. 3. v 19 hod. Screamers – TV upoutávka
23. 3. v 19 hod. The Tap Tap, kapela studentů a absolven-
tů školy Jedličkova ústavu
24. 3. v 19 hod. Michal Hrůza: Sám se sebou Tour 2018 
25. 3. v 16 hod. Velikonoční čtyřlístek plný pohádek
28. 3. v 19 hod. Martin Casella: Írska kliatba
29. 3. v 19 hod. Island – země gejzírů, sopek, vodopádů 
a ledovců
30. 3. v 19 hod. Eric Assous: Dokud nás milenky neroz-
dělí 
31. 3. v  18.15 hod. W. A. Mozart: Cosi fan tutte, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku 

Výstavy v DKMO
3.–31. 3. H.E.D.V.Á.B.Í., malované hedvábí vystavují: Pav-
lína Břežná, Magdalena Lazarová, Pavla Vitásková, Marcela 
Vymyslická a Zdeňka Zegzulková, Galerie Gaudeamus
1.–31. 3. výstava studentských prací katedry architektu-
ry VŠB-TUO, vestibul

Lady Macbeth Mcenského újezdu

Zázemí galerie PLATO v Bauhausu 
navrhují unikátně přímo umělci

Tichá voda noty mele 
a hudební mládí 

Kino, divadlo, přednášky, výstavy a besedy
DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 596 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

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

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

Opera NDM každou sezonu uvádí 
premiéru jednoho významného díla 
v rámci řady Operní hity 20. stole-
tí. V této sezoně uvidí diváci strhující 
dílo Dmitrije Dmitrijeviče Šostako-
vič e Lady Macbeth Mcenského újez-
du. Opera o čtyřech dějstvích a devíti 
obrazech z  roku 1932 má premiéry 
8. a 10. března v 18.30 hodin v Divadle 
Antonína Dvořáka.

Zásadní dílo operní literatury 
20. století je „tragédií-satirou“ zkaže-
né společnosti vyvěrající z nezřízené 
moci sexuality. Ztělesňuje ji Kateřina, 
frustrovaná a utlačovaná hospodyňka, 
která za sebou zanechává mrtvoly… 
Šostakovič rozehrál tuto progresivní 
disonantní hru brutální emocionality 
za použití sólisticky koncertantních 
nástrojů, sborů a intermezz; triviality, 
fraškovitosti a grotesknosti. 

Opera zpočátku dosáhla ohlušujícího 
úspěchu v bezmála 180 reprízách, v ob-
dobí stalinského teroru byl však skla-
datel zanedlouho souzen v pokřiveném 
článku Chaos místo hudby (Pravda, 
1936): Šostakovičova hra také velmi 
špatně díky Stalinovi skončila. Tento na 

Západě renomovaný skladatel se ocitl 
v nebezpečí stejně jako podobně smýš-
lející umělci. Opera se dalšího uvede-
ní dočkala až po svém přepracování 
v 60. letech. Na ostravské scéně se v této 
verzi dávala v roce 1971 jako Kateřina 
Izmajlovová (hudební nastudování Jiří 
Pinkas, režie Ilja Hylas). 

www.ndm.cz 

V  březnu nabídne Janáčkova fi lhar-
monie, která je mezi nominovanými 
na cenu Moravskolezského kraje Jan-
tar, jež bude letos udělována popr-
vé, milovníkům klasické hudby hned 
sedm koncertů. Už prvního března to 
bude koncert nazvaný Skladatel kla-
víristou, klavírista dirigentem a jeho 
protagonistou bude Daejin Kim, ko-
rejský klavírista a dirigent v jedné oso-
bě. První březnové nedělní odpoledne 
(4. 3.) bude patřit Tiché vodě, která 
noty mele, tedy rodičům s  dětmi, pro 
něž Janáčkova fi lharmonie připravila 
další z  jedinečných hudebně-zábav-
ných představení. Další koncert, kte-
rý je na programu 8. března a který 
by neměl ujít vaší pozornosti, nese 
výmluvný název Operní zpěv, klavír 
a Čajkovskij. Bude to jeden z těch, kte-
ré patří hudebnímu mládí. V  tomto 
případě dvě sopranistky, Marcelu Gur-
baľovou, studentku Fakulty umění Os-
travské univerzity, Zdislavu Bočkovou, 
která je absolventkou JAMU v  Brně, 
doplní klavíristka Barbora Brabcová, 
která studuje AMU v Praze u I. Klán-

ského. Orchestr bude řídit rodák ze 
Singapuru Darrell Ang, který mimo 
jiné hovoří plynule anglicky, německy, 
francouzsky, italsky, rusky a mandarín-
ky, většinu jazyků se naučil během 
svého působení u různých orchestrů. 
Vstupenky na tyto i další březnové 
koncerty můžete zakoupit v prodejním 
místě fi lharmonie Janáček pointu, po-
bočkách Ostravského informačního 
servisu nebo on-line na www.jfo.cz, 
kde najdete i další informace.

Výstavy
do 31. 12. František Jureček – Alois Sprušil:  Nová gale-
rie v nové republice, stálá expozice
do 25. 3. Emil Filla: Kuřák, výstava jednoho díla ze sbírek 
GVUO, dílo vybral Hairstylist Ondřej Horvath 
do 25. 3. Norbert Grund Fecit / Jan Balzer Sculpsit
do 25. 3. Abstraction-Création, Art Non Figuratif 1932–
–1936, Arp, Bill, Calder, Kupka, Mondrian
do 25. 3. Hledání hranic malby v postmediálním pro-
středí

Kulturní programy
7. 3. v 17 hod. Spojení uměleckých světů, módy, kultury 
a salonu, přednáška Felix Atelieru 
13. 3. v 16.30 hod. Hnězdenský evangelistář, přednáška 
Marka Zágory
13. 3. v 19.30 hod. Torstein Lavik Larsen, Fredrik Rasten: 
PIP, koncert z cyklu Pohyby, zvuky, prostory představující 
soudobou mezinárodní experimentální scénu
22. 3. v 18 hod. Uvedení revue Protimluv 1/2018, setkání 
s překladatelkou Yvettou Ellerovou a malířem Zdeňkem 
Janošcem Bendou při příležitosti uvedení pohádky Tulá-
ček a Klára Erika Jakuba Grocha, literární čtvrtky
28. 3. v 16.30 hod. Kultura v Ostravě za první republiky 
aneb Půjdeme na výstavu, nebo do divadla, miláčku?, 
přednáška Gabriely Pelikánové
20. 3. v 17 hod. Norbert Grund fecit / Jan Balzer pulpit, 
komentovaná prohlídka, výstavou provede Jan Štefan
Po celý rok, vždy 1x měsíčně ve středu od 16 do 17.30 hod. 
Svět za obrazy, výtvarné dílny pro seniory, vstupné: 
20 Kč, nutná rezervace předem: Jana Sedláková, e-mail: 
sedlakova@gvuo.cz, t. č.: 734 437 181.
Každé pondělí od 10 do 12 a od 15 do 17 hod. Tvůrčí dílna 
pro výtvarná nemehla, nutná rezervace: Oldřich Pelikán, 
776 029 155, vstup 30 Kč
Každé pondělí od 17.30 do 21 hod. Kresba aktu, nutná re-
zervace: Oldřich Pelikán, 776 029 155, vstup 100 Kč

INDUSTRIAL Gallery
Zahradní 10, 702 00, Ostrava
www.industrialgallery.cz
6. 3. – 6. 4. MIRA MACÍK: Auto_portrait, vernisáž výstavy 
6. 3. v 18 hodin

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
21. 3. – 3. 6. Boudičky odklopit aneb V čem jsme se vozi-
li, výstava historických kočárků
do dubna  Poodří – krajina mokřadů, výstava fotografi í

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

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

do 31. 3. Egyptská kniha mrtvých – Aniho papyrus, vý-
stava modelu Aniho papyru, Knihcentrum Ostrava
20. 3. od 19 hod. Sny, přednáška 28. 3. od 19 hod. 
Kurz fi lozofi e a psychologie Východu a Zá-
padu, úvodní přednáška kurzu, který bude pro-
bíhat od 4. 4. vždy každou středu od 19 hod.
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.
cz/ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

ho doplňuje Katarína Hasprová za roli 
Paní  Danversové v  mysteriózním mu-
zikálovém hitu Rebecca. Hasprová je 
podle asociace sk utečným prototypem 
podlé ženy, femme fatale se vším všudy. 

Fandit umělcům NDM mohou diváci 
24. března v Národním divadle v Praze 
nebo u přímého přenosu České televize 
a Českého rozhlasu 2.                          -pb-

www.ndm.cz

Knihovna, bistro, kino, prodejna či 
zahrada – to vše a více vznikne po-
stupně během roku 2018 v  bývalém 
Bauhausu jako funkční zázemí měst-
ské galerie PLATO. Podílet se na tom 
bude řada významných českých i za-
hraničních umělců. Na unikátní plo-
še 5000 m2 vytvoří jednotlivá zázemí 
jako specifi cká umělecká díla. To je 
letošní dramaturgický cíl galerie sou-
časného umění, která nové sídlo v bý-
valém hobbymarketu otevře veřejnosti 
11. dubna.

Zcela prázdný prostor Bauhausu 
zaplní PLATO během roku postup-
ně tzv. site-specifi c uměleckými díly, 
která vzniknou na zakázku přímo pro 
unikátní interiér galerie. „Na vlastní 
podobě galerie pracujeme od samého 
začátku s  umělci a kurátory. K  dispo-
zici máme prostor, kde je nutné vše 
teprve vybudovat. Je jasné, že to ale 
není na dlouho. Proto lze podniknout 
experiment, o němž si i ty nejprogre-
sivnější světové galerie mohou nechat 

zdát,“ vysvětluje ředitel PLATO Marek 
Pokorný. 

V  dubnu již bude v  galerii fungovat 
trojice zázemí – knihovna, bistro, pro-
dejna – pod názvem Dočasné struktury 
1. Například podobu knihovny jako jis-
tého labyrintu navrhuje vizuální umělec 
Jan Šerých. Na vytvoření knižního fon-
du s  nejméně deseti tisíci svazky spo-
lupracuje PLATO s  Knihovnou města 
Ostravy. Na bistru se podílí polská 
vizuální umělkyně, performerka a scé-
nografk a Dominika Olszowy. Za umě-
leckým projektem galerijní prodejny 
stojí mimo jiné čtveřice umělců včetně 
děkana brněnské FAVU Milana Hou-
sera. 

Kromě funkční infrastruktury, která 
v prostoru zůstane víceméně zachová-
na po celý rok, vystaví PLATO hned 
v dubnu díla bezmála 30 laureátů Ceny 
Jindřicha Chalupeckého. Díky obrov-
skému prostoru v  Bauhausu rozšíří 
galerie svůj celoroční program o no-
vinky – pravidelné workshopy pouze 
pro dospělé a cyklus koncertů soudobé 
vážné hudby. Svou celoroční progra-
movou dramaturgii představí PLATO 
veřejnosti ve zhuštěné podobě hned od 
11. dubna – během zahajovacího týdne 
nabídne návštěvníkům nejen perfor-
mance, koncerty, divadlo, přednášky 
a diskuze, ale i workshopy a edukace 
pro školy (www.plato-ostrava.cz).

Foto: Archiv PLATO, Bauhaus, 2017 

Barbora Šulcová je nominována za mimořádný výkon v  choreografi i O Balcão de 
Amor v rámci inscenace All Th at Jazz, Rock, Blues.

Foto: Martin Popelář

V titulní roli se můžete těšit na Iordanku 
Derilovou.

Foto: archiv NDM

Korejský klavírista a dirigent Daejin 
Kim.                        Foto: Archiv JFO
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Nová hra o Ostravě v Komorní scéně Aréna 

Literární osobnosti (Moravské) Ostravy

MÍSTO S HISTORIÍ

Knihovna města Ostravy (dále KMO) 
se již celou řadu let věnuje regionální 
literatuře a autorům z našeho regionu, 
a to nejen tím, že neustále rozšiřuje 
vzácný knižní fond, ale i tím, že o osob-
nostech a jejich dílech vydává články 
a snaží se je popularizovat. Například 
v posledním čísle časopisu Párek (volně 
ke stažení na stránkách KMO) vyšel již 
druhý díl textu shrnujícího zajímavé ti-
tuly a především osobnosti fondu regio-
nální literatury KMO. Určitě nahlédně-

te! Jednou z  těchto osobností zdejšího 
regionu je bezesporu také doktor Voj-
těch Martínek (1887–1960 v Ostravě), 
jenž až do svého penzionování vyučo-
val na českém gymnáziu v  Moravské 
Ostravě. Doktor Martínek byl umělec-
ky i organizačně všestrannou osobnos-
tí. Mimo své nesporné literární kvality 
je znám také jako jeden z  iniciátorů 
založení Národního divadla moravsko-
slezského, jeden ze zakladatelů Městské 
knihovny ve Vítkovicích či jako před-
seda Společnosti Petra Bezruče. Zá-
jemcům o jeho tvorbu doporučujeme 
především trilogii pojmenovanou Čer-
ná země, v níž se věnuje naturalisticky 
syrovým a velice plastickým záznamům 
zejména dělnické společnosti své doby. 
Jednotlivé knihy této trilogie se postu-
pem času staly předlohou pro divadel-
ní i fi lmová zpracování. Mimo oblast 
krásného umění stojí za upozornění 
sešitek O Slezsku a Ostravsku: sborník 
statí o poměrech zapomínaných oblastí 
českých (1912). Příště v krátkosti před-
stavíme dnes již prakticky neznámou 
a velice nedoceněnou tvorbu Karla 
Handzela a jeho románu Chachaři.

Roman Polách, Regionální oddělení 
KMO 

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pro dospělé:
do 30. 4. Všichni jsme kamarádi, výstava výtvarných prací 
dětí z MŠ Křižíkova
do 29. 3. Nejlepší přítel, čtenářská anketa zaměřená na 
knižní hrdiny
Oddělení pro děti a mládež: 
1. 3. od 14 hod. Dobrodružství v knihovně, čteme perlo-
rodku
5.–9. 3. Týden prvňáčků, slavnostní pasování prvňáčků na 
čtenáře knihovny, roční registrace do knihovny pro prvňáč-
ky zdarma
8. 3. od 13.30 do 15.30 hod. Založ mě, vyrábíme záložku 
do rožku
12.–16. 3. Hledá se hrdina, pátrací kvíz po stopách zatou-
laných knižních postav
23. 3. v 18 hod. Noc s Andersenem, nocování v knihovně 
s malou mořskou vílou, na akci je nutné se předem přihlásit
29. 3. od 13.30 do 15.30 hod. Velikonoční knihohrátky, 
zábavné velikonočně-knižní odpoledne

VĚDECKÁ KNIHOVNA
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel. č.: 596 118 881-2

do 15. 3. Z historie zimních olympijských her, knižní vý-
stava připomínající konání XXIII. ZOH v korejském Pchjong-
čchangu
do 30. 4. Má vlast cestami proměn, putovní výstava při-
náší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst 
a sídel v naší krajině
2.–4. 3. Knihovna se představuje na Ostravském knižním 
veletrhu na Černé louce, čtenář vědecké knihovny má po 
předložení čtenářského průkazu v  pokladně výstaviště 
50% slevu na vstupném
14. 3. v 16.30 hod. Zikmund Lucemburský – člověk, král 
a císař, přednáška Marka Zágory o římském císaři, uher-
ském a českém králi Zikmundu Lucemburském (1368 až 
1437) u příležitosti 650. výročí jeho narození,  
knihovnické středy
19. 3. – 26. 4. Kultovní auta ČSSR, výstava kolekce modelů 
legendárních automobilů socialistické éry, které vycházely 
v přílohách časopisů Kultovní auta ČSSR, časopisy obsaho-
valy archivní snímky, zajímavosti, anekdoty – vše, proč byl 
vůz zajímavý, jak se osvědčil v provozu a jak vznikal
27. 3. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne s deskový-
mi hrami v oddělení speciálních fondůANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA

Nádražní 30, 702 00 Ostrava 

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

Po–Pá: 10–18 hod.

1. 3. v 18 hod. Hranice práce, projekce oceňovaného do-
kumentu a debata s publicistkou Sašou Uhlovou a doku-
mentaristkou Apolenou Rychlíkovou, pořádáme ve spolu-
práci s iniciativou Probuď domy
2. 3. v 17.30 hod. Proč nastal Vítězný únor 1948 a komu-
nistický převrat v Československu? O problémech teh-
dejší politiky budou diskutovat historikové Libor Svoboda 
z Ústavu pro studium totalitních režimů a Vojtěch Vlček 
z Gymnázia Ostrava-Hrabůvka a Ostravské univerzity, po-
řádáme u příležitosti uplynutí 70 let od této události   
4. 3. v 10 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče s Marcelou 
Lysáčkovou a Maxem Lysáčkem, vhodné od 2 let
6. 3. v 18 hod. Tragická groteska hudby i života  Dimitri-
je Šostakoviče, debata s odborníky na Šostakovičovo dílo 
Janem Špačkem a Jiřím Nekvasilem 
8. 3. v 18 hod. vernisáž výstavy Tomáše Rasla ve Fotogra-
fi cké galerii Fiducia
21. 3. v 19 hod. Byl Únor 1948 skutečně vítězný?, před-
nášky, debata a projekce dokumentárních snímků k 70. 
výročí Února 1948
19. 3. v 18 hod. vernisáž výstavy Jana Poupěte v Galerii 
Dole
23. 3.  v 19 hod. koncert Ukryté zálety systému, München 
konfl ikt, Jakub Tichý

1. 3. v 19 hod. tYhle: Výš, novocirkusové představení
6. 3. v 18.30 hod. Foklorní tančírna, taneční večer
7. 3. v 19 hod. Snílci, taneční představení
8. 3. v 18.30 a 20.30 hod. Ladislav Zibura: Už nikdy pěš-
ky po Gruzii a Arménii, cestovatelská přednáška, akce se 
koná v Divadle Mír!
10. 3. ve 21 hod. Retro party 
13. 3. v 18.30 hod. Swingová tančírna, taneční večer
16. 3. ve 20 hod. FíHa, koncert
20. 3. ve 20 hod. Salsa tančírna, taneční večer
21. 3. v 19 hod. Barbora Pečeňová: Cestuj a neprokrasti-
nuj, cestovatelská přednáška
23. 3. ve 20 hod. Kapitán Demo + Fish Crash feat. Mc Zuz-
ka, koncert největší české rappové ikony s afterparty
24. 3. Sebeobrana pro ženy, seminář
24. 3. ve 21 hod. Balkan Bashavel, party
27. 3. ve  20 hod. ADONAI tour 2018 – support Ignited, 
koncert
28. 3. v 19 hod. Carpet Diem, taneční představení

Černá louka 3188, 702 00 Ostrava

+420 552 303 020, www.cooltourova.cz

COOLTOUR 

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

Kulturní akce – společenský sál:
2. 2. v 19 hod. Open Mic Ostrava, otevřená písničkářská 
scéna, vystoupí Jirka Hurych, Tom Oakland a Jakub Morav-
čík 
7. 2. v 16 hod.  Operní sirény, diskusní pořad na téma 
Operní sólista, vystoupí sólisté NDM Ostrava Anna Nitrová 
a Martin Gurbaľ a dramaturgyně opery Eva Mikulášková 
14. 2. v 17 hod. The Puzzles, koncert známé ostravské vo-
kální skupiny   
16. 2. v 17.30 hod. Markéta Schaff artzik a hosté, pěvecký 
recitál posluchačky Fakulty umění Ostravské univerzity 

Všechny pobočky KMO
5.–9. 3. Týden prvňáčků, slavnostní pasování prvňáčků 
na čtenáře, je pro ně připravena registrace do KMO na rok 
zdarma 

Výstavy:
do 3. 3. výstava výtvarných prací studentů PORG Ostra-
va, Galerie v pasáži
do 3. 3. výstava fotografi í studentů PORG Ostrava, Spo-
lečenský sál 

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

1. 3. v 16 hod. Předpremiérová beseda NDM – Lady Mac-
beth Mcenského újezdu
5. 3. v  16.30 hod. Vernisáž absolventů kurzu Mojefoto-
škola
6. 3. v 16 hod. Jiří Kolbaba: Očarovaná Havaj
7. 3. v 16 hod. Pavel Ziegler: Vypravěč
8. 3. v 16 hod. Radkin Honzák: Psychosomatická prvouka
10. 3. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP, vyrábíme jarní de-
korace
13. 3. v 16 hod. Petr Juřák: Beskydy – ve stínu Lysé hory
15. 3. v 16 hod. Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes
20. 3. v 18 hod. António Pedro Nobre, veseda o Portugal-
sku s průvodcem
21. 3. v 17.30 hod. Degustace Vín z Vinařství Ambrož
23. 3. v 19 hod. Noc s Andersenem a Rychlými šípy
27. 3. v 16 hod. Halina Pawlowská: Zase zoufalé ženy dě-
lají zoufalé věci
28. 3. v 16 hod. Radek Stavěl: Sluneční cyklus. 

V CENTRU POZORNOSTI
Miláček svede diváky Divadla Petra Bezruče

Výlet do Přívozu

Hudební výlety 

Divadlo Petra Bezruče připravuje 
čtvrtou premiéru sezony – divadelní 
adaptaci slavného a provokativního 
románu Guy de Maupassanta Milá-
ček.    Příběh mladého bezohledného 
muže toužícího po kariéře je přede-
vším svědectvím o době, která už pev-
ná morální pravidla, slušnost a ohledu-
plnost nepovažuje za důležitá. Proč jde 
Georges Duroy přes mrtvoly? Protože 
může. No prostě miláček! Současnou 
interpretaci klasického díla uvedou 
Bezruči v režii mladého režiséra Mi-
chala Skočovského. Georgese Duroye 
ztvární Vojtěch Říha, v dalších rolích 
se objeví Pavla Gajdošíková, Kateřina 
Krejčí, Markéta Matulová, Milan Ci-
merák, Dušan Urban a Lukáš Melník. 
Pro hlavního hrdinu příběhu jsou klí-
čovým tématem ženy – samy se mu 

vrhají k nohám: „Georges si je vědom 
svých předností i slabin a dokáže toho 
využít. Jeho vztah k lidem a konkrétně 
k ženám je hrůzostrašný a jen těžko 
lze hledat nějaké kladné stránky. Je to 
ale bezesporu zajímavá fi gura a baví 
mě sledovat, kam až je schopný zajít,“ 
říká představitel titulní role Vojtěch 
Říha a dodává: „Není náhoda, že se 
tato inscenace na našich jevištích obje-
vuje celkem často. Myslím, že když se 
dneska půjdeme podívat do parlamen-
tu nebo Senátu, určitě tam najdeme 
nějakého Miláčka. Tedy osobu, která 
se vyšplhala do vyšších pater ne úplně 
čestným způsobem.“ Miláček bude mít 
v  ostravském Divadle Petra Bezruče 
premiéru 16. března. Více informací 
a termíny dalších repríz najdete na 
www.bezruci.cz.

Komorní scéna Aréna se třetím titu-
lem Roku srozumitelných nedorozu-
mění obrací zpět k městu, kde vznikla 
a kde už celých dvacet čtyři let fungu-
je. Třetím titulem sezony je totiž česká 
a světová premiéra hry s názvem Cha-
charije, v níž její autoři Janusz Klimsza 
a Tomáš Vůjtek zachytili sociální po-
měry v Ostravě počátku třicátých let. 
Napříč společenským spektrem proží-
vají smyšlené i historické postavy své 
příběhy během jednoho jarního dne 
roku 1932, které se v závěru překvapi-
vě protnou. Hra vychází ze skutečných 
dobových událostí, se kterými si hra-
vě fabulačně pohrává. V národnostně 
smíšené Ostravě nebyla o různá nedo-
rozumění nouze a text hry s nimi cíle-
ně pracuje. Svůj prostor v ní dostanou 
i svérázné postavičky ze státu Halda, 
jejichž osudy naši diváci poznali již 
v oblíbené Brenpartiji. Svým způsobem 
je tedy Chacharije volným pokračová-

ním této legendární inscenace. V režii 
Janusze Klimszi se mohou diváci těšit 
na téměř celý herecký soubor a dokon-

ce několik hostů. Premiéra se odehraje 
v soboru 24. března v 18.30 hodin.

www.divadloarena.cz 

V neděli 25. března pořádá Antikva-
riát a klub Fiducia společně s okrašlo-
vacím spolkem Za krásnou Ostravu 
Výlet do Přívozu a křest bulletinu 
Krásná Ostrava. Sraz je v 10 hodin 
u kašny před budovou hlavního nádra-
ží. Provázet nás budou historik umění  
Martin Strakoš a literární kritik Pavel 
Hruška. Akce začne na ostravském 
hlavním nádraží literárním překva-
pením a procházka následně povede 

Přívozem, jehož jméno je odvozeno od 
dávných převoznických služeb na řece 
Odře. Výletníkům oba průvodci zpro-
středkují originální místní architektu-
ru, periferní oblasti města s historicky 
a geologicky cennými přírodními loka-
litami, připomenou řadu významných 
osob a na některých zastávkách nabíd-
nou vskutku interesantní výhledy na 
ostravskou scenerii. 

Svatováclavský hudební festival na-
bídne v rámci  11. ročníku cyklu kon-
certů Čtvero ročních období  mnoho 
novinek a koncerty  žánrově rozšířené 
o jazz a folklor. S diváky se v průběhu 
letošního roku setkají umělci na kon-
certech nejen v sakrálních prostorách, 
ale také  na zámcích a dalších kultur-
ních a  technických památkách našeho 
kraje.Celoroční putování za hudbou 

s koncerty cyklu Čtvero ročních obdo-
bí dostalo příznačný název Hudební 
výlety. Jak pravil J. W. Goethe: „Archi-
tektura je zkamenělá hudba“. Hudbou 
tedy Svatováclavský hudební festi-
val otevře více než  40 architektonic-
kých skvostů Moravskoslezského kraje 
a v rámci hudebních výletů připraví 
mnoho překrásných koncertů.

Vojtěch Martínek                  Foto: KMO

hudební 
výlety

klasická hudba
jazz / swing

folkór
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JE ZKAMENĚLÁ HUDBA

J. W. Goethe



4CENTRUM ŽIJE!

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

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

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

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

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

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

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

5 Hodiny tance / Pořad pro děti / 14:00

7 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky / 16:00

8 Hodiny tance / Pořad pro děti / 14:00

12 Učitelům vstup zakázán / Zábavný prázdninový program pro děti / 10:00–12:00

13 Učitelům vstup zakázán / Zábavný prázdninový program pro děti / 10:00–12:00

14 Učitelům vstup zakázán / Zábavný prázdninový program pro děti / 10:00–12:00

15 Učitelům vstup zakázán / Zábavný prázdninový program pro děti / 10:00–12:00

16 Učitelům vstup zakázán / Zábavný prázdninový program pro děti / 10:00–12:00

19 Do světa! Evropa / Zábavný pořad pro děti / 9:00 a 10:30

20 Do světa! Evropa / Zábavný pořad pro děti / 9:00 a 10:30

21 Jak se to stalo / Pořad pro děti MŠ / 9:00 a 10:30

22 Jak se to stalo / Pořad pro děti MŠ / 9:00 a 10:30

22 Zavírá se opona / Komponovaný pořad pro děti / 10:30

22 Žena v zrcadle / Pořad o zdraví / 16.30

28 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky / 16:00

Akce jsou určeny mateřským, základním školám a středním školám. Termíny je nutno domluvit.

1 17:00 S láskou, Vincent / Loving, Vincent, GB, PL, US 2017, 94 min.

19:30 Pramen Panny / Jungfrukällan, SE 1960, 87 min.čt

2 18:00 Jak balit holky na mejdanech / GB, US 2017, 102 min. SCI-FI FEST

20:00 Terminátor 2: Den zúčtování / US, FR 1991, 137 min. SCI-FI FESTpá

3 16:00 Vynález zkázy / The fabulous World of Jules Verne, CS 1958, 81 min. SCI-FI FEST

18:00 Sci-fi  kraťasy od iShorts / iShorts for Future Gate: Sci-fi  Shorts SCI-FI FEST

20:00 Saljut-7 / Saljut-7, RU 2017, 119 min. SCI-FI FEST

so

4 15:00 Pračlověk / Early Man, GB 2018, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Prezident Blaník / CZ 2018, 95 min.

19:30 Tvář vody / The Shape of Water, US 2017, 123 min.

ne

5 17:00 The Florida Project / The Florida Project, US 2018, 111 min.

19:30 Nejtemnější hodina / The Darkest Hour, US, GB 2017, 125 min.po

6 17:00 Happy End / Happy End, FR, DE, AT 2017, 107 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Nikdys nebyl / You Were Never Really Here, GB, FR, US 2017, 95 min. FILMOVÝ KLUBút

7 15:00 Prezident Blaník / CZ 2018, 95 min. KINO SENIOR

17:00 S láskou, Vincent / Loving, Vincent, GB, PL, US 2017, 94 min.

19:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem / Missouri, US, GB 2017, 115 min.

st

8 17:00 Tvář vody / The Shape of Water, US 2017, 123 min.

19:30 Tátova Volha / CZ 2018, 90 min.čt

9 17:00 Nit z přízraků / Phantom Thread, US 2017, 130 min.

19:30 Lady Bird / Lady Bird, US 2017, 94 min.pá

10 15:00 Coco / Coco, US 2017, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tvář vody / The Shape of Water, US 2017, 123 min.

19:30 Já, Tonya / I, Tonya, US 2017, 119 min.

so

11 15:00 Triky s Trpaslíky / Gnome Alone, US, Ca 2018, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Nikdys nebyl / You Were Never Really Here, GB, FR, US 2017, 95 min.

19:30 Tátova Volha / CZ 2018, 90 min.

ne

12 17:00 Rudá Volavka / Red Sparrow, US 2018, 139 min.

19:30 Lady Bird / Lady Bird, US 2017, 94 min.po

13 10:00 Paddington 2 / Paddington 2, GB,FR 2017, 103 min. JARNÍ PRÁZDNINY

17:00 Básník, který málem zabil Hitlera / HR, SR 2015, 107 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Noční hra / Game Night, USA 2018,  min.

út

14 15:00 S láskou, Vincent / Loving, Vincent, GB, PL, US 2017, 94 min. KINO SENIOR

17:00 Hmyz / Hmyz, CZ, SK 2018, 98 min.

19:30 The Florida Project / The Florida Project, US 2018, 111 min.

st

15 14:00 Alenka v zemi zázraků / CZ 2018, 110 min. JARNÍ PRÁZDNINY

17:00 Já, Tonya / I, Tonya, US 2017, 119 min.

19:30 Lady Bird / Lady Bird, US 2017, 94 min.

čt

16 17:00 Nit z přízraků / Phantom Thread, US 2017, 130 min.

19:30 Hmyz / Hmyz, CZ, SK 2018, 98 min.pá

17 15:00 Pračlověk / Early Man, GB 2018, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 The Florida Project / The Florida Project, US 2018, 111 min.

19:30 Já, Tonya / I, Tonya, US 2017, 119 min.

so

18 15:00 Včelka Mája: Medové hry / DE, AU 2018, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hmyz / CZ, SK 2018, 98 min.

19:30 Noční hra / Game Night, USA 2018

ne

19 17:00 Básník, který málem zabil Hitlera / Narodni heroj Ljiljan Vidič, HR, SR 2015, 107 min.

19:30 Lady Bird / Lady Bird, US 2017, 94 min.po

20 17:00 Nechat strach za sebou / Leaving Fear Behind, TB 2008, 25 min. PROTIBET 2018

18:00 Oči pro Tibet / Visioning Tibet, US 2005, 56 min. PROTIBET 2018

19:30 Tání v Tibetu / Meltdown in Tibet, CA 2009, 42 min. PROTIBET 2018

út

21 10:30 Karel Kryl – kdo jsem…? / CZ, SK 1993, 85 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

14:30 Nejtemnější hodina / The Darkest Hour, US, GB 2017, 125 min. KINO SENIOR

17:00 Můj Syn / Mon garcon, FR 2017, 87 min.

19:30 Most na konci světa / Most na kraju svijeta, HR, SR, FR, BX 2014, 115 min.

st

22 17:00 Potvora / En Frygtelig Kvinde, DK 2017, 86 min.

19:30 Archa světel a stínů / Archa světel a stínů, CZ 2018, 90 min.čt

23 17:00 Tomb Raider / Tomb Raider, US 2018, 122 min.

19:30 S láskou, Vincent / Loving, Vincent, GB, PL, US 2017, 94 min.pá

24 15:00 Cesta za králem trollů / NO 2017, 104 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tlumočník / CZ, SK, AT 2018, 113 min.

19:30 Máří Magdaléna / Mary Magdalene, GB, US, AU 2018, 130 min.

so

25 15:00 Alenka v zemi zázraků / CZ 2018, 110 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Já, Tonya / I, Tonya, US 2017, 119 min.

19:30 Tomb Raider / Tomb Raider, US 2018, 122 min.

ne

26 17:00 Ismaelovy přízraky / Les fantomes d‘Ismaël, FR 2017, 114 min.

19:30 Máří Magdaléna / Mary Magdalene, GB, US, AU 2018, 130 min.po

27 17:00 Planeta česko / Wilder than Wilderness, CZ 2017, 81 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Dej mi své jméno / Call me by Your Name, US, IT, FR, BR 2017, 132 min. FILMOVÝ KLUBút

28 14:30 Nit z přízraků / Phantom Thread, US 2017, 130 min. KINO SENIOR

17:10 Tlumočník / CZ, SK, AT 2018, 113 min.

19:30 Noční hra / Game Night, USA 2018

st

29 17:00 Ismaelovy přízraky / Les fantomes d‘Ismaël, FR 2017, 114 min.

19:30 Vezmeš si mě, kámo? / Épouse-moi mon pote, FR 2017, 92 min.čt

30 17:00 Máří Magdaléna / Mary Magdalene, GB, US, AU 2018, 130 min.

19:30 Erik Clapton: Life in 12 Bars / Eric Clapton: Life in 12 Bars, GB 2017, 135 min.pá

31 15:00 Králíček Petr / Peter Rabbit, US 2018, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Happy End / Happy End, FR, DE, AT 2017, 107 min.

19:30 Ready Player One: Hra začíná / Ready Player One, US 2018

so

1 Jana Sikorová – Nový Zéland VERNISÁŽ

Jana Sikorová je fotografka na volné noze, zaměřená na cestovatelské fotografi e, portrét a společenské události (svatby, 
křty, apod.). Rodačka z Frýdku-Místku vystudovala Ostravskou univerzitu, obor učitelství výtvarné výchovy pro střední 
a základní umělecké školy, a přitom se zaměřovala zvláště na fotografi i. Po studiu naprosto propadla kouzlu cestování. 
Tato výstava je prvním exkluzívně zveřejněným souborem fotografi í z Nového Zélandu, kde Jana žila od listopadu 2016 
do konce ledna 2018.

18:00
čt

6 Libor Bednář: Jižní Maroko CESTOPIS

Z orientálního súku v Marrakéši na kole, pěšky i autem přes Velký Atlas do Warzazat – nejznámějších afrických ateliérů, 
kde se točily americké velkofi lmy. Opuštěné pevnosti ksary a opevněná města kasby. Ait Ben Haddou – nejkrásnější 
hliněné město, památka UNESCO. Palmerie a oázy na okraji Sahary. Na kole do nitra pouště se spaním v berberském 
bivaku. / 60 Kč

18:00
út

8 Dominika Sommerová a Martin Komár Hessler:  CESTOPIS

Srí Lanka – perla Indického oceánu
Vydejte se s námi na čajem a kořením proslavený Cejlon. Uvidíte mumraj asijských trhů, buddhistické svatyně, barevný 
svět hinduismu i koloniální architekturu. Věčně zelené čajové plantáže, divoké mlžné hory a volně žijící stáda slonů. K tomu 
pár zážitků z našich toulek v bláznivém asijském rytmu. / 60 Kč

18:00
čt

10 Pod kloboukem po Sokolské ulici  VYCHÁZKA

Za zajímavostmi této ulice se vypravíme od sadu Boženy Němcové k radnici na Prokešově náměstí. I na této pouti najdeme 
zajímavé industriální stavby, stavby určené sportu a zdraví. Potkáme krásné domy projektované Ernstem Körnerem 
a zakončíme u Nové radnice stavitelů Rubého a Koláře. Sraz v 15.00 na zastávce trolejbusů sad Boženy Němcové – směr 
centrum (křižovatka Muglinovská – Sokolská). Provází Lenka Kocierzová. / 50 Kč

15:00
so

12 Malá škola someliérství  PŘEDNÁŠKA

Současné moravské vinařství, aktuální trendy v pěstování vinné révy a výrobě vína. Řízená degustace deseti vzorků 
z vinařství Šatov s mistrem vinařem Přemyslem Poppem. / 200 Kč

18:00
po

13 Martina Trchová: Škola Malého Tibetu PRO TIBET

Učit nebo učit se v Ladakhu… Zpěvačka, písničkářka, výtvarnice a cestovatelka se v létě 2014 vydala do himálajské 
vesničky Mulbekh učit v místní škole výtvarnou výchovu a hru na kytaru. Strávila tam 6 týdnů a s posluchači se při 
promítání podělí nejen o fotografi e, ale i o své deníkové črty a obrazy, protože tam, kde jiní fotí, ona kreslí a maluje. 
Uslyšíte také několik tibetských písní. / 60 Kč

18:00
út

14 Marian Lipták: Historie sídlišť a panelových domů v Ostravě PŘEDNÁŠKA

Bydlíte v panelovém domě na území Ostravy? Od šéfredaktora webu panelaky.info se dozvíte nové informace a zajímavosti 
o historii a vývoji ostravských panelových domů a sídlišť. Ostravsko patřilo k oblastem s vlastním vývojem panelových 
domů, vzniklo zde mnoho ryze ostravských variant, které se vyvážely do okolních i vzdálenějších měst. Dozvíte se 
i o experimentální panelové výstavbě, do které spadá například tzv. ostravský mrakodrap. Vězte, že panelové domy mají 
pestrou historii a rozhodně nejsou všechny stejné. / 100 Kč

18:00
st

15 Dodivadelní výběr  DIVADLO

Kabaretní pásmo skečů, scének, dialogů a písniček z autorské dílny Milana Šťastného a DoDivadla. Divadelní spolek 
z Dobroslavic hraje už osmou sezónu představení jak pro dospělé, tak pro děti. Na svém kontě má celostátní úspěch s Bio 
pohádkou a dialogem Všechna děvčata v letních šatech. / 80 Kč

18:00
čt

16 Klubový kvíz: Okolo Frýdku cestička  KVÍZ

Zdraženo!!! Dvě sady zákeřných otázek z dějin, současnosti, geografi e, politiky, šoubyznysu, gastronomie a z pavlačových 
klepů jsou připraveny pro všechny vášnivé hráče a soutěživé pivaře. Uvádí Vladimír Šmehlík. / 20 Kč

19:00
pá

19 Radim Chytka: Úvod do buddhismu PRO TIBET

Autor srozumitelným způsobem představuje buddhismus jako fi losofi i střední cesty. Buddhismus nepatří mezi systémy, 
které tvrdí, že s tělem se rodí i duše a ta po smrti přetrvává. Zároveň nepatří ani mezi systémy nihilistické, které tvrdí, že 
s tělem se rodí i duše a ta po smrti zaniká. / 60 Kč

18:00
po

21 Kafrárna Petra Kubaly TALKSHOW

Hosté: Ivo Vondrák, hejtman MSK a poslanec, a další hosté. Osobitá talkshow protkaná laskavým i rošťáckým humorem. 
Moderátor si vybírá hosty z řad herců, hudebníků, a populárních osobností podle jednoduchého klíče – musí s nimi být 
legrace. Díky komorní a přátelské atmosféře je každé setkání jako posezení u domácího krbu, kde však místo plaménku 
poskakuje všetečný hostitel. / 100 Kč

20:00
st

22 Stolik polski – platforma multikulturalna
Maciej Kazimierz Sarbiewski jako literární teoretik. Hostem je Jacek Kwostek ze Slezské univerzity v Katowicích. 18:00

čt

23 Jan Lenart: Do podzemí Moravskoslezského kraje PŘEDNÁŠKA

Oproti jiným krajům Česka oplývá ten náš pestrou škálou podzemních prostor. Není to jen černouhelné podzemí, které 
na Ostravsku každý předpokládá. Krajina od Beskyd po Jeseníky až dodnes ukryla mimořádně cenná stará důlní díla 
po těžbě železných rud, vzácných kovů nebo břidlice. K průmyslovému podzemí patří kryty z 2. světové války. Když 
k tomuto výčtu doplníme přirozeně vzniklé krasové i gravitační jeskyně v horách, uvědomíme si, že podzemní prostory 
jsou v našem kraji prakticky kdekoliv. / 60 Kč

18:00
pá

24 Prostějov aneb Hanácký Jeruzalém  VÝLET

Celodenní výlet pro seniory tentokrát na Hanou. Navštívíme  město nad Hloučelou, jež v minulosti proslulo tolerancí. Žila zde 
druhá největší komunita Židů na Moravě. Textil, secese, funkcionalismus…  Nevynecháme ani legendární „mrakodrap“ zámek 
Plumlov u stejnojmenné přehrady a Fort Křelov. Zájezdem provází Vladimír Šmehlík. Akce v rámci projektu Krajem a kulturou - 
senior na cestách s fi nanční podporou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 280 Kč

8:00
so

26 Jistě, miláčku!  DIVADLO

Komedie o tom jak se nerozvést ještě před svatbou. Divadelní spolek HADES ve spolupráci s MKS Havířov. / 60 Kč18:00
po

27 naRovinu PŘEDNÁŠKA

Pořádá římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz s fi nanční podporou Biskupství ostravsko-opavského . 18:00
út

28 Ivo Petr: Atacama – nejsušší poušť světa CESTOPIS

Vydejte se s námi na nejatraktivnější místa, hory a solná jezera jak na území Chile, tak  v Bolívii. / 60 Kč18:00
st

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

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí 25. 1. – 22. 3. 2018
Výstava pedagogů, absolventů a studentů kateder malby Fakulty umění Ostravské univerzity 

(ateliéry Daniela Balabána a Františka Kowolowského) ve spolupráci s Vysokou školou výtvarných 

umění v Bratislavě  (ateliér malby Ivana Csudaie) hledá místo malby a její opodstatnění vedle 

rozvíjejících se nových médií, jakými jsou např. video, fi lm nebo digitální fotografi e. Výstava se 

uskuteční zároveň v Galerii výtvarného umění v Ostravě a také v Galerii Jáma 10 a Důl Michal.

1 Special
Doprovodná skupina Věry Špinarové v letech 1982–1987. Petr Němec – zpěv, Dáša Glatzová – zpěv, a původní členové 
kapely Pavel Králíček – klávesy, Andonis Civopulos – kytary, Karel Koláska – baskytara, Jiří Bořuta – bicí. 

20:00
čt

5 Nina Van Horn & Blues Fest
Francouzsko/americká zpěvačka,která získala v Německu a ve Francii za své album „Seven Deadly Sins“ ocenění 
„Nejlepší blues elektric. CD“ a v USA titul „Nejlepší ženský výkon“. Koncertní program, v němž zpívá mimo jiné též 
písně slavné Niny Simone.

19:00
po

6 Postřehy odjinud očima televizního štábu aneb jak bylo v Sečuánu
Jak se žije v Sečuánu? Které dvě fráze se členové štábu naučili v čínštině? Jak si poradili s místními pálivými 
pokrmy? Víte, že jeli v pandím taxíku? Jste zvědaví, jaké suvenýry si přivezli domů? Vypravte se s moderátorem 
a zpravodajem Petrem Voldánem, dramaturgem Karlem Bělohlavým, kameramanem Krunoslavem Kikem 
Ketelešem a režisérem Jaroslavem Večeřou do zákulisí natáčení pořadu České televize Postřehy odjinud, tentokrát 
z exotické Číny.

18:00
út

9 Boris Band Combination JAZZ

Večer plný skvělého jazzu s Borisem Urbánkem a jeho kapelou.
20:00

pá

10 Glayzy
Již více než 20 let na hudební scéně! Od dob svého založení do dnes si kapela vytříbila svůj specifi cký hudební styl. Jak 
sami členové kapely o sobě říkají, nechtějí, aby je kdokoliv zaškatulkovával. Každý Glayzovský kousek je totiž originál!

19:00
so

13 Ondřej Kabrna Trio
Přivážíme Vám hudbu svou, ale také starší českou (a nejen tu) v našich aranžích. Pořádný swing či funk také nesmí 
chybět, jakož i blues. Těší se na Vás od varhan Ondřej Kabrna, neuvěřitelný Kryštof Tomeček na kytaru a citlivý, 
jinak též metalový bicista Jakub Nývlt. Nesnažíme se zařadit do nějakých škatulek, prostě hrajem, co nás baví 
a vzrušuje. A doufáme, že bude i vás.

20:00
út

14 Fernando Saunders FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Americký baskytarista a zpěvák Fernando Saunders – dlouholetý baskytarista slavného LOU REEDA. Festival 
Ostrava Jazz Nights. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00
st

15 Kristina Barta Trio JAZZ

Kristina Barta je česká skladatelka a klavíristka. V roce 2017 získala cenu za nejlepší klavírní interpretaci vlastních 
skladeb v polské soutěži Powiew Mlodego Jazzu. V letech 2015 a 2016 získala cenu za nejlepší kompozici OSA, stala 
se fi nalistkou Euroradio Jazz Competition 2016 v Nizozemsku, fi nalistkou soutěže 
Pianista roku a získala 1. cenu v soutěži JazzPrix 2015. Kristina Barta – piano, Miroslav Hloucal – trumpet, 
Jan Fečo – bass, Marek Urbánek – drums

19:00
čt

16 Energit
U příležitosti vydání alba s názvem „ Timé s Arrow“,se obnovuje koncertní činnost a kapela vystoupí s původním 
i novým repertoárem, který zachycuje jak tvorbu ze sedmdesátých let, tak i několik novinek z autorské dílny 
Luboše Andršta. Luboš Andršt – kytara, Vladimír „Guma“ Kulhánek – baskytary, 
Jan Holeček – zpěv, Hammond B3, Jiří „Zelí“ Zelenka – bicí.

19:00
pá

17 NOVEMBER 2nd
Rocková skupina s výjimečnými představiteli české kytarové scény a s výraznou osobností zpěvačky Saši 
Langošové. Na svém kontě má již několik ocenění: nominace na cenu APH Anděl v kategorii „Objev roku“ zvítězili 
v Anketě Žebřík časopisu Report za debut Midnight Desert. Druhé album Little Miss Behavin‘ & the Troublemakers 
si vysloužilo nominace v rámci výročních cen televizní stanice Óčko v kategoriích „Nejlepší domácí zpěvačka“ 
a „Nejlepší domácí pop“. Saša Langošová (vocal, guitar), Roman Helcl (guitar, vocal) Jakub Vejnar (bass), Petr 
Ptáček (drums), David Babka (pedal steel).

19:00
so

21 AG FLEK
41. let na scéně! Koncert legendární folkrockové skupiny spojený se křtem nové autorské desky s názvem 
„Podnohama zem“. Blanka Táborská – zpěv, Ivo Viktorin – zpěv, klávesy, kytara, Karel Markytán – zpěv, kytara, 
foukací harmonika, Josef Šobáň – zpěv, baskytara, Michael Vašíček – akustické a elektrické kytary, David Velčovský 
– bicí.

19:00
st

22 Longital
Stálice slovenské hudební scény a je zároveň zakladatelem prestižního slovenského labelu Slnko records. Aktuální 
a v pořadí dvanácté album Divoko (2016) bylo nominováno na cenu RadioHead Awards v kategorii Album roku. 
Česká kritika ho zařadila mezi nejzajímavější slovenská alba (Musicserver). Shina (vokál, bezpražcová basa), Daniel 
Salontay (kytara, smyčec) a Marián Slávka (bicí, klavír). Slovy hudebního novináře Jiřího Moravčíka: „Slovenské 
trio s jasným zábleskem geniality. Hudba, která do vás napumpuje pyrotechnickou energii a vzápětí hladivě uvede 
do stavu levitace…“

19:00
čt

26 Jet Set Big Band, začátek v 19.00 hod
Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera, F. Sinatry, L. Armstronga a dalších. 
Zpívají: Daniela Kupčíková, Martin Frynta, Milan Michna, Zbyněk Terner.

19:00
po

30 Special Providence
Výbušná maďarská čtverka fantastických instrumentalistů. Adam Markó – drums, Márton Kertész – guitar, Zsolt 
Kaltenecker – keyboards, Attila Fehérvári – bass.

20:00
pá

www.ckv-ostrava.cz, Gen. Píky 13A/2975, tel.: 596 611 760www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937
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