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Dětský den překoná všechny maximální limity!
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NEPROPÁSNĚTE

Do Ostravy se po roce vrací Garden 
Food Festival. Přehlídka špičkového 
jídla a pití pod širým nebem se opět za-
bydlí v Dolních Vítkovicích, tentokrát 
5. a 6. května. Asi největším lákadlem 
bude ostrý souboj kuchařských hvězd 
v duchu fotbalových utkání Baníku Os-
trava a Sparty Praha v podání Radka 
Kašpárka a Jana Punčocháře.

Návštěvníci v industriálním a pro 
gastronomii netradičním prostředí 
ochutnají vybrané lahůdky od nej-
lepších lokálních restaurací a poznají 
pokrmy špičkových tuzemských šéf-
kuchařů i netradiční delikatesy. Čekají 
na ně regionální i zahraniční speciality, 
exotické pokrmy, autentická vietnam-
ská kuchyně, speciality ze Srí Lanky, 
argentinské hovězí maso, hmyzí delika-
tesy, lanýže, ústřice a další. Po oba fes-
tivalové dny bude připraven pestrý gas-
tronomický program včetně porcování 
velkých ryb, grilování 180kilogramové-
ho býka a dalších zajímavých kulinář-
ských prezentací. Na své si přijdou totiž 
i děti, pro které je připraven bohatý do-
provodný program. Vstupenky jsou již 
nyní v předprodeji v síti TicketPortal. 

KVĚTEN 2018

Maximální limit. Už z názvu letošní-
ho programu Dne dětí je jasné, že na 
Masarykově náměstí to v pátek 1. červ-
na bude o adrenalinu, napětí, řádění, 
vyvádění a překonávání vlastních mož-
ností! A proto, milé děti, rodiče, praro-
diče a pedagogové, neváhejte a v  čase 
od 10 do 18 hodin sem pospíchejte! 
Nuda nehrozí, zato smíchu a radosti si 
tu užijete všichni dost!

„Po předešlých úspěšných oslavách 
Dne dětí, jež měly tak trochu vzdě-
lávací charakter, připravila naše pří-
spěvková organizace Centrum kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava pro-
gram, který dětem umožní vyzkoušet 
si svou sílu, obratnost a rychlost. Vyřá-
dit se budou moci například na obřích 
atrakcích, jež patří k největším v Čes-
ké republice. Ovšem kromě toho bude 
pozornost zaměřena také na prevenci. 
Přece jen se blíží prázdniny a děti by 
měly vědět, jak předcházet úrazům, 
případně jak pomoci, když se zraní ka-
marád,“ shrnuje pestrou programovou 
nabídku starostka Petra Bernfeldová a 
zve na Den dětí nejen rodiny s  malý-
mi či dospívajícími oslavenci, ale také 
školky, školy i školní družiny a kaž-
dého, kdo chce prožít rozesmátý den 
plný pohybu. „Rádi přivítáme nejen 
návštěvníky z  našeho obvodu, ale i ty 
ostatní, kteří zmíněný významný den 
budou chtít pojmout třeba jako malý 
výlet do centra města. A to má vedle 
zmíněných oslav a malého jarmarku, 
který je bude provázet, opravdu co na-
bídnout!“

Ale zpět k  programu nabitému až 
k prasknutí! Opravdu lákavě zní mož-

Garden 
Food Festival

Vycházky Pod 
kloboukem 

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava nabízí v  rámci oživení centra 
komentované vycházky s  průvodkyní 
Lenkou Kocierzovou. Při té červno-
vé se všichni společně vydají na letní 
procházku přírodou. Sraz v  sobotu 
2. června v 15 hodin na Partyzánském 
náměstí. Krásné domy Ernsta Körne-
ra minou účastníci cestou k  pomníku 
v  Komenského sadech. Pak projdou 
sady, poslechnou si zpěv řeky Ostravi-
ce. Stromů a květin k poznávání je zde 
mnoho, počasí určitě bude přát! Cestou 
průvodkyně připomene i některé vily 
v Sadové ulici, střelnici i vláček pro děti 
a zastaví se i u lip vyszených ke slav-
ným výročím. A třeba nakonec všich-
ni posedí na nábřeží, kde jsou naučné 
panely se živočichy žijícími v této ob-
lasti. Možná se zjeví i víla Ostravinka... 
Cena 50 Kč. Více na www.ckv-ostrava.
cz nebo tel. č.: 599 527 110.

Malá sousedská 
slavnost

Také letos pokračujeme v tradici jar-
ního přátelského posezení pro rodiny 
z  Moravské Ostravy ve vnitrobloku 
sídliště v Mánesově ulici (u MŠ Repi-

nova). Tentokrát se setkáme v  sobotu 
1. června od 15.30 do 17.30 hodin. Děti 
si mohou zasoutěžit o ceny, dospělí po-
sedět se sousedy při kávě nebo čaji. Ne-
ostýchejte se, přijďte mezi nás, přineste 
nějaké domácí dobroty a pohodovou 
náladu, my zajistíme kávu a čaj. Moc 
rádi se s vámi uvidíme! Bližší informa-
ce na www.rcchaloupka.cz, dotazy na 
tel.: 731681304.

Dny umění 
nevidomých

Festival Dny umění nevidomých na 
Moravě, který se koná každoročně už 
od roku 1995 na přelomu jara a léta 
ve vybraných městech Moravy, po-
deváté zavítá i do  Ostravy. Hlavním 
organizátorem je Sjednocená organi-
zace nevidomých a slabozrakých ČR, 
spolupracují krajské a městské úřady 
a různá kulturní zařízení. V Ostravě je 
partnerem Knihovna města Ostravy, 
a dá se říct, že Ostrava se stala již 
tradičně zahajovatelem celého festivalu. 

Slavnostní zahájení festivalu proběh-
ne ve čtvrtek 3. května v 16 hodin, kdy 
budou uvedeny výstavy dvou umělkyň 
– grafi čky Markéty Evjákové a nevi-
domé sochařky Marianny Machalové. 
Významným hostem bude i nevido-
mý hudební skladatel a pianista Petr 
Bazala. V pátek 11. května v 15 hodin 
vystoupí nevidomí umělci – klavírista 
David Šugárek a klarinetista Jan Budín. 
Součástí festivalu jsou i dílny, jedna 
hmatová – vedená Jiřím Mojžíškem 
(17. 5. v  10 hodin) – a druhá zvuko-
vá, vedená manžely Plecháčkovými 
(22. 5. v 10 hodin). Festival potrvá až 
do 31. května, kdy jej ukončí koncer-

tem barokní hudby pěvkyně Pavla Flá-
mová společně s  hráčem na barokní 
violoncello Péterem Jánosházim a hrá-
čem na cembalo Filipem Hrubým, a to 
v 16 hodin. 

Slavnostní 
koncert

Codex Manesse 
Ke květnu patří milostná poezie. Ma-

rek Zágora si proto vybral jako téma 
své další přednášky na půdě Morav-
skoslezské vědecké knihovny v Ostravě 
představení nejproslulejší sbírky stře-
dověké milostné poezie Codex Man-
esse. Rukopis vznikl v první polovině 
14. století a obsahuje 140 „sbírek“ 
převážně milostné lyriky (tzv. Minne-
sang). Dílo je uvedeno celostránko-

vou iluminací. Jednotlivá vyobrazení 
představují středověkou společnost, 
od císaře přes krále, knížata, rytíře, 
duchovní, měšťany, řemeslníky až po 
potulné pěvce, kteří jsou vyobrazeni ve 
válce, na turnaji, lovu, při tanci, hře i 
pouhém rozhovoru. Ve spojení s texty 
se jedná o jednu z nejhlubších sond do 
vrcholně středověké společnosti. Mezi 
vyobrazenými „básníky“ nalezneme i 
českého krále Václava II., jemuž jsou 
připisovány hned tři milostné písně. 
Přednáška se uskuteční ve studovně 
vědecké knihovny na Prokešově ná-
městí 30. května od 16.30 hodin, vstup 
je volný. 

Už 60 let jsme 
tu pro vás!

Takový je název koncertu, jímž Li-
dová konzervatoř a Múzická škola 
uzavřou oslavy 60. výročí existence Li-
dové konzervatoře v  Ostravě. Koncert 
se uskuteční 17. května od 17.30 hodin 
v Divadle loutek Ostrava a při této pří-
ležitosti vystoupí absolventi a poslu-
chači obou škol, mezi nimi Heidi Jan-
ků, Lenka Lo Hrůzová, Martin Chodúr 
a další posluchači a absolventi Lidové 
konzervatoře a Múzické školy.

Lidová konzervatoř spolu s  Múzic-
kou školou nabízí rozvoj zájemcům 
o vzdělávání ve všech základních umě-
leckých oborech – hudba, tanec, vý-
tvarné umění, literárně-dramatické 
disciplíny až po výtvarnou fotografi i. 
„Všechny tyto obory bychom rádi v ně-
jaké míře připomněli návštěvníkům 
našeho koncertu,“ připomíná Milosla-
va Soukupová, ředitelka Lidové kon-
zervatoře a Múzické školy. „Základem 
koncertu bude vystoupení Heidi Janků, 
která u nás studovala v  pěvecké  třídě 
profesorky Ludmily Klusové. Zazpívá 
nám ale také Martin Chodúr, který ve 
svých hudebních počátcích poznával 
hudbu a její bohatství v Múzické škole. 
A také bychom rádi představili součas-
né studenty a posluchače našich škol – 
Lenku Lo Hrůzovou, která v  letošním 
roce absolvuje, a její mladší kamarád-
ky – Izabelku Jati, Aničku Opartyovou 
a Terezku Slončíkovou. A abychom 
ukázali i další oblasti, jimž se v našich 
školách věnujeme, instalujeme na je-
viště obrazy absolventa výtvarného 
oboru a našeho stálého spolupracov-
níka Martina Fabiána Ruska,“ říká 
Miloslava Soukupová. „Posluchači 
dramatického oboru, které vede Eva 
Polzerová, představí svoje etudy či dra-
matizované texty.“         -nn-

nost vyzkoušet si obří aktivní centra. 
Třeba takový Wipe Out zametač, jehož 
gigantické rameno se nekompromisně 
a stále rychleji a rychleji otáčí a unik-
nout před ním lze jen výskokem na nej-
bližší stupínek, je atrakce, která osloví 
i odrostlejší děti a nadchne soutěžící 
i fandící publikum. Aktivní centrum 
Bagr zase splní těm nejmenším sen 
o prozkoumání opravdového staveb-
ního stroje. Jenže tenhle je nafukovací, 
s  překážkovou dráhou, tunely, bludiš-
těm i skluzavkou! A to pořád není vše! 
Skvělá úniková hra Hackerovo doupě, 
nápaditý Hrad Robot, siloměr, horole-
zecká stěna, možnost vyzkoušet si bas-
ketbal, fotbal… Pořád je to málo? Pro-
to jsou tu CykloHrátky, s nimiž přijede 

umělecké sdružení kejklířů, žonglérů, 
provazochodců, artistů, klaunů a pů-
vabných tanečnic Cirkus trochu jinak. 
Kdo si myslel, že kolo ho nemůže pře-
kvapit, bude překvapen o to víc! Cirkus 
trochu jinak dá kromě toho prostor 
i malým a větším akrobatům, kteří 
budu moci prokázat nejen svou odvahu 
(té bude opravdu třeba), ale i smysl pro 
ladnost a grácii. 

V pátek 1. června budou mít ideální 
příležitost i ti, kteří by rádi více „při-
čichli“ k parkouru. Tato pohybová dis-
ciplína, která učí překonávat veškeré 
možné překážky a neustále získává na 
popularitě, se na Masarykově náměstí 
představí nejen exhibičními vystoupe-
ními, ale také workshopem, na kterém 

se zájemcům budou věnovat zkušení 
lektoři. No, a protože při sportu i v běž-
ném životě se děti ani dospělí čas od 
času nevyhnou zranění, bude tu stano-
viště Rescue Ostrava, kde zkušení pro-
fesionálové předvedou ukázky zásahu 
první pomoci a malé hosty zapojí i do 
interaktivní hry se zdravotní loutkou. 
A co dál? Malé fi ntilky (a nejen ony) si 
budou moci vyzkoušet airbrush tetová-
ní, všude bude plno nejrůznějších dob-
rot, pohodovou atmosféru vyladí hud-
ba, tentokrát zaměřená především na 
dětské posluchače, a všechen ten mum-
raj bude moderovat klaun Hopsalín. 
Proč on? Protože přece bude Den dětí!

www.ckv-ostrava.cz

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...



Otevření městské galerie PLATO 
v  Bauhausu přilákalo do bývalého 
hobbymarketu více než 700 návštěvní-
ků. Současné umění na ploše pět tisíc 
m2 vzbudilo pozornost nejen ostravské 
veřejnosti, ale také celorepublikově 
i v zahraničí. „Množství lidí z Ostravy, 
ale i Prahy, Brna či Varšavy, kteří přijeli 
na zahájení výstav i na akce zahajovací-
ho týdne, nás téměř zaskočilo. Víc jsme 
si pro novou etapu PLATO nemohli 
přát,“ řekl ředitel Marek Pokorný. 

Lidé byli zvědaví hlavně na to, jak 
se šesti umělcům podařilo vybudovat 
první zázemí galerie v  tak ojedinělém 
prostoru. Místo tradičních výstav totiž 
PLATO vystavuje funkční knihovnu, 
bistro a prodejnu; doplňkem jsou díla 
laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého 
rozmístěná na téměř půl hektaru. „Je to 
unikátní a záviděníhodné. Například 
v Praze by takový prostor okamžitě za-
brali developeři, žádné umění,“ zazní-
valo mezi hosty z jiných měst. 

Během dubnového zahajovacího týd-
ne představilo PLATO zhuštěně svou 
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KONCERT

Galerii PLATO v bývalém Bauhausu 
otevřelo přes 700 lidí

1. a 2. 5. v 17 a 19.30 hod. Dvě nevěsty a jedna svatba 
3. 5. v 15 hod. pro seniory v 17 a 19.30 hod. KND Batali-
ves: Baťovské životy  
4.–6. 5. v 17 a 19.30 hod. Vadí, nevadí 
7. 5. v 15 hod. pro seniory Tátova volha  
7.–9. 5. v 17 a 19.30 hod. Měsíc Jupitera 
10. 5. v 15 hod. pro seniory, v 17 hod. KND Planeta Česko 
10. 5. v 19.30 hod. KND Hora
11.–13. 5. v 17 a 19.30 hod. Pomsta
14.–16. 5. v 17 a 19.30 hod. Den co den   
14. 5. ve 14.30 hod. pro seniory Den co den
17. 5. v 15 hod. pro seniory v 17 hod. KND Bohu žel 
17. 5. v 19 hod. V pohorách po horách (2. díl)
18.–20. 5. v 17 a 19.30 hod. Gringo: Zelená pilule 
21.–23. 5. v 17 a 19.30 hod. Půlnoční láska
21. 5. v 15 hod. pro seniory Půlnoční láska
24. 5. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Pod 
jedním stromem 
25.–27. 5. v 17 a 19.30 hod. Na krátko 
28.–30. 5. v 17 a 19.30 hod. Souboj pohlaví 
28. 5. ve 14.30 hod. pro seniory Souboj pohlaví 
31. 5. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Zimní 
bratři 

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
1. 5. v 19 hod. Woody Allen: Prokletí nefritového škor-
pióna, 3. hra DP 17/18, skupina A
2. 5. v 19 hod. Alessandro Baricco: Novecento (Magické 
piano), 5. hra DP 17/18, skupina B
4. 5. v 19 hod. Martina Krátká: Cry baby cry, 6. hra DP 
17/18, skupina A
9. 5. v 19 hod. Zdeněk Izer: Na plný coole
10. 5. v 18 hod. Kočky na Broadwayi  
11. 5. v 19 hod. Jakub Kroulík: Moc a síla hypnózy
13. 5. v 16 hod. O statečném kováři Mikešovi
17. 5. v 19 hod. Lutz Hübner: Úča musí pryč!
21. 5. v 19 hod. Jiří Suchý a Jitka Molavcová, host: Mi-
chal Malátný (Chinaski)
23. 5. v 19 hod. Šmoldasův drzý jazzyk
27. 5. v 16 hod. O křišťálovém srdci
29. 5. v 19.30 hod. slavnostní zahájení 10. ročníku divadel-
ního festivalu Dream Factory Ostrava, M. Forman, J. Pa-
poušek, I. Passer: Lásky jednej plavovlásky
31. 5. v  19 hod. Francis Veber: S  barvou ven! (Kondo-
medie)

Výstavy v DKMO
2.–31. 5. Antonín Gavlas: Partitury světla, enkaustiky, 
dřevěné a mramorové sochy, vernisáž výstavy 2. 5. v 18 ho-
din, Galerie Gaudeamus

La Traviata

Leoš Janáček, skladatel, kterému 
ve světě rozumí více než doma…

Jaromír Nohavica vystoupí opět s JFO!

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

Nejhranější opera světa podle ro-
mánu Alexandra Dumase ml. Dáma 
s  kaméliemi, La Traviata od Giuseppe 
Verdiho, bude mít v Divadle Antonína 
Dvořáka premiéru 3. a 5. května.

Nejoblíbenější opera světa vznikla 
díky výrazně autobiografi ckému romá-
nu Alexandra Dumase ml., který v něm 
na pozadí úchvatného světa pařížských 
večírků poloviny 19. století líčí svou ne-
šťastnou lásku ke slavné a bohatě vydr-
žované kurtizáně – dámě s kaméliemi. 
Jeho srdcervoucí příběh o skandální 
aféře mezi „padlou“ ženou a mladým 
šlechticem se stal okamžitě populár-
ním. Verdiho zaujal svým provokativ-
ním společenským tématem v době, 
kdy udržoval pro okolí neméně kon-
troverzní nemanželský poměr. Vzniklo 
strhující hudební zpracování nesoucí 
název La traviata (Zbloudilá), které po 
úspěchu Rigoletta a Trubadúra přines-
lo Verdimu konečný triumf. V historii 
NDM bude inscenováno již potřinácté.

V hlavních rolích vystoupí v hudeb-
ním nastudování Roberta Kružíka a re-
žii Bohuslavy Kráčmarové makedonská 
sopranistka Milena Arsovska a talent 
ostravské mladé generace Veronika 

Holbová (Violetta Valéry), dlouholetý 
sólista opery NDM, italský tenoris-
ta Luciano Mastro, a Martin Šrejma, 
sólista pražského Národního divadla 
(Alfredo Germont). Giorgia Germonta 
ztvární přední čeští barytonisté Mar-
tin Bárta či Jiří Hájek a také Svatopluk 
Sem, který byl za ztvárnění této role vy-
znamenaný Cenou Th álie 2017. V roli 
Violettiny konkurentky Flory Bervoix 
se můžete těšit na ostravskou mezzo-
sopranistku Annu Nitrovou a sólistku 
Opery Národního divadla v Praze Mi-
chaelu Zajmi (Kapustovou).           (em)

Jaromír Nohavica se společně s  Ja-
náčkovou fi lharmonií po šesti letech 
vrací do Gongu. A jisté je, že na dvou 
červnových koncertech, 16. a 17. červ-
na, určitě nebude chybět žádná ze 
všeobecné oblibě se těšících písniček. 
Autorem orchestrálních úprav písní, 
mezi nimiž nechybějí např. Těšínská, 
Bláznivá Markéta, Petěrburg, Darmoděj 
či Fotbal, je dirigent koncertu Marko 
Ivanović. Po ostravských koncertech 
se Nohavica s  JFO a hostem z  Polska, 
akordeonistou Robertem Kusmierskim, 
chystají ještě do Litomyšle na 60. roč-
ník festivalu Smetanova Litomyšl 

(18. 6.), do Katovic (21. 6.) a Bratislavy 
(22. 6.). 

 A ředitel Janáčkovy fi lharmonie Os-
trava Jan Žemla dodává: „Je to pro nás 
čest, že se na nás Jarek Nohavica obrátil 
s  nabídkou, abychom jej doprovázeli 
na tomto menším turné. A jsme rádi, 
že se s ním budou moci seznámit i ná-
vštěvníci Smetanovy Litomyšle v rámci 
tamního tzv. koncertu na přání.“ 

Vstupenky můžete zakoupit v  pro-
dejním místě JFO Janáček pointu 
(vstupní prostor Domu kultury města 
Ostravy vpravo) nebo online na www.
jfo.cz

Výstavy
do 31. 12. František Jureček – Alois Sprušil:  Nová gale-
rie v nové republice, stálá expozice
do 17. 6. Radoslav Kratina: Geometrická kompozice, vý-
stava jednoho díla ze sbírek GVUO, dílo vybral hudebník a 
výtvarník Vladimír 518 
do 3. 6. Studio Odile Decq, Horizons 
do 10. 6. Ivan Pinkava, Eliáš Dolejší: Napřed uhořet / 
Burning Through
do 10. 6. Pocta Emanuelu Křenkovi

Kulturní programy
2. 5. v 16 hod. Blízké vztahy, workshop k  výstavě Ivan 
Pinkava, Eliáš Dolejší: Napřed uhořet / Burning Through, 
nutná rezervace na e-mail: sedlakova@gvuo.cz, tel. č.: 
734 437 181
3. 5. v  17 hod. Pestrost Martina Straky, komentované 
promítání autorských fotografi í 
9. 5. v  19 hod. Ferenc Barnás a překladatelka Marta 
Pató, Literární čtvrtky 
10. 5. v 17 hod. Brasília – město – sen, přednáška Yvonny 
Fričové s promítáním fotografi í
15. 5. v 16.30 hod. Domácí zvířata ve středověku, před-
náška Marka Zágory
16. 5. v 19 hod. Projekt: Pravda, Mariusz Szczygieł a Res 
factum, koncert 
18. 5. v 17 hod. OBSESE, přednáška Vladimira 518
19. 5. od 11.11 do 18 hod. Ze skříně do skříně, umělecký 
bazar s oblečením 
23. 5. v 16 hod. Svět za obrazy, tvůrčí dílna pro seniory, 
nutná rezervace u Jany Sedlákové
24. 5. v 17 hod.   Ivan Pinkava, Eliáš Dolejší & kapela 
WWW, komentovaná prohlídka, křest, koncert, nutná je 
rezervace předem na http://www.rezervace-gvuo.cz/
29. 5. v 16 hod Muzikoterapie, nutná rezervace předem 
u Jany Sedlákové
30. 5. v 16.30 hod. Ostrava za první republiky aneb Zase 
nemám co na sebe. Půjdeme nakupovat, miláčku!, 
přednáška Gabriely Pelikánové
30. 5. ve 20 hod. Martin Režný, Jára Tarnovski a Haco, 
trojkoncert
31. 5. v 17 hod. Pocta Emanuelu Křenkovi, komponovaný 
večer k výstavě DAR
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 

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 3. 6.  Boudičky odklopit aneb V čem jsme se vozili, 
výstava historických kočárků

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

3. 5. v  18 hod. Barbora Šupíková, beseda o Neapoli 
a okolí s průvodcem 
16. 5. v 16 hod. Jiří Werich Petrášek: Kapka do žil 
17. 5. v 16 hod. Alena Klenot: Jsem příliš mladá, abych 
zestárla 
22. 5. v 16 hod. Pavla Jazairiová: Příběhy z Mexika 
23. 5. v 16 hod. Lída Engelová: Sto růží v bidetu 
24. 5. v 17.30 hod. Degustace výběrové kávy 
29. 5. v 10 hod. Markéta Harasimová: Z deníku kočičky 
Ťapičky 
30. 5. v 16 hod. Marek Hilšer – Ohlédnutí za prezident-
skými volbami 
31. 5. v 16 hod. Iva Trhoňová: Ruce v mouce 

celoroční dramaturgii zaměřenou jak 
na uměleckou scénu, tak na širší veřej-
nost. I v květnu galerie nabídne před-
nášky, koncerty, dílny pro děti a dospě-
lé… Hlavní událostí bude 23. května 
zahájení dalších dvou výstav – jako 

nové zázemí vzniknou zahrada a pre-
zentační prostor, kde bude hrát hlavní 
roli vodní prvek. 

-hh-
www.plato-ostrava.cz.

Foto: Archiv PLATO

V překrásném historickém secesním 
interiéru Kulturně-literárního cen-
tra Academia na Masarykově náměs-
tí v Ostravě můžete od 9. května do 
16. června zhlédnout výstavu nazvanou 
jednoduše: Milena Kantorová – Leoš 
Janáček, skladatel, kterému ve světě ro-
zumí víc než doma. Autorka olejoma-
leb Milena Kantorová patří mezi stáli-
ce nejen české, ale i evropské kulturní 
scény. Její mnohovrstevnaté obrazy 
jsou osobité, ceněné a neotřelé, avšak 
nyní získala její díla další dynamický 
rozměr. Pojetí olejomaleb, adekvátní 
volba výrazových prostředků, účinné 
kontrasty a promyšlená kompozice jsou 
hodnotnou poctou hudebnímu sklada-
teli Leoši Janáčkovi. „Pro tuto výstavu 
si Milena Kantorová přizvala dva vý-
značné hosty,“ prozradila kurátorka 
výstavy Silvie Lišková. „Prvním z nich 

je známý ostravský muzikant, skladatel 
a písničkář  Václav Fajfr, který tentok-
rá nejen zazpívá, ale výstavu  ve středu 
9. května v 17 hodin také slavnostně za-
hájí. Druhým hostem bude Karel Hub-
ník, rodák z Ostravy, který jako fotograf 
a vizuální umělec působí v současné 
době hlavně v Austrálii. Ten se k výsta-
vě připojí svými fotografi emi.“ 

Oba autoři ve vystavených dílech 
skládají hold Leoši Janáčkovi, jedno-
mu z nejznámějších představitelů české 
hudby nejen doma, ale i ve světě, který 
zemřel před 90 lety právě v Ostravě. 
Jeho dílo je nejen obdivováno, ale nutí 
k přemýšlení, překračuje hranici tra-
dičního myšlení a ustálených představ 
o hudební tvorbě. Milena  Kantorová 
se inspirovala motivy jeho oper a Karel 
Hubník se zaměřil na další Janáčkova 
hudební díla jako Taras Bulba, Synfoni-
etta, Čarovný les. Ve svých fotografi ích 
se snaží do čistých a logických kompo-
zic vkládat prvky poezie. Spojení dvou 
odlišných autorů přineslo nikoli pou-
hou atraktivitu či líbivost, výsledkem 
je směs dvou zcela odlišných přístupů, 
které se s patřičnou razancí a intenzitou 
v tomto netradičním souznění skvěle 
doplňují, provokují kontrasty námě-
tových oblastí a přispívají k nebývale 
silnému vizuálnímu zážitku. Více na 
www.facebook.com/milenakantorova-
paintings/ .

V hlavní roli se můžete těšit na Milenu 
Arsovskou nebo Veroniku Holbovou.

Foto: Jakub Jíra

Jarek Nohavica při prvním koncertu s JFO v Gongu v roce 2012.
Foto: Archiv JFO
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Divadelní festival Dream Factory Ostrava 

slaví 10 let

Literární osobnosti (Moravské) Ostravy – 
Jaroslav Žila

MÍSTO S HISTORIÍ

Před rokem, ve středu 12. dubna 
2017, zemřel ve věku 56 let osobitý os-
travský básník a prozaik Jaroslav Žila 
(*1961). 

Žila, civilním povoláním učitel, 
vstoupil básnickou sbírkou Kameny 
drápů v roce 1994 do české polistopa-
dové literatury jako první mezi svými, 
velice blízkými, generačními souput-
níky, mezi něž patřili zejména Jan Ba-
labán a Petr Hruška. První básnická 
kniha mu vyšla u dnes již zaniklého 
ostravského nakladatelství Sfi nga, 
u kterého následně vydal v roce 1995 
společně s fotografem Viktorem Ko-
lářem vynikající výpravnou knihu Os-
trava obležené město. Jeho další dílo 
pak vycházelo u dalších renomovaných 
nakladatelů (Nejstarší žena vsi, Host; 
Tereza a jiné texty, Votobia). Žilova for-
málně i obsahově jedinečná básnická 
tvorba byla založena především na jeho 
rodovém beskydském naturelu – ona 
horská tvrdost a úsečnost, vyjádřená ve 
velice úsporných verších obsahujících 

mnohdy pouze nejzákladnější součásti 
výpovědi, se v jeho díle neustále prolí-
nala s citlivostí a řekněme mnohdy až 
průzračností těchto prostých obrazů, 
které často v básnické zkratce zachyco-
valy svébytné lidské příběhy a osudy. Ne 
nadarmo byla tedy Žilovým básnickým 
symbolem tesařská tužka, v níž se stře-
tává písmácká jemnost a zároveň zaťatá 
syrovost řemesla, obdivuhodná schop-
nost vykreslení (mnohdy tvrdého) lid-
ského života. 

Žilovou poslední knihou byla sbír-
ka povídek nazvaná Nikdo tady není 
(Protimluv, 2016), kterou autor své 
literární dílo, jak sám vyjádřil, zcela 
ukončil, a to ještě před tím, než vě-
děl, že jej postihne vážná těžká ne-
moc, která uzavře také jeho život. 
V neděli 15. dubna 2018 byla Jaroslavu 
Žilovi udělena im memoriam ostravská 
kulturní cena Jantar za nejlepší literární 
dílo uplynulého roku. 

Roman Polách, 
Regionální oddělení KMO 

PLATO, KANCELÁŘ PRO UMĚNÍ
Českobratrská 1888/14, 702 00 Ostrava
www.plato-ostrava.cz, tel. č.: 702 206  099, e-mail: 
info@plato-ostrava.cz

Výstavy
od 24. 5. Dočasné struktury 2, zahrada, prezentační pro-
stor, zahájení 23. 5. v 18 hod. 
od 12. 4. Dočasné struktury 1, knihovna, bistro, prodej-
na, dekor

Program 
3. 5. v 18 hod. Liz Fekete: Vzestup rasismu – strategie od-
poru, přednáška 
6. 5. v 10 hod. Chci být Klárkem Kentem, rodinná dílna
12. 5. v 10 hod. Papír mašé unlimited, workshop pro do-
spělé
15. 5. v 18 hod. Jan Bělíček: Elegie zaostalců – bílá chudi-
na v současné kultuře, přednáška
17. 5. v 18 hod. Tereza Jandáčková: Umění, byznys, prá-
vo a daně, přednáška
18.–22. 5. (dle domluvy) konzultace s kurátorem Micha-
lem Novotným
23. 5. ve 20 hod. MTV (Modulartelevision), koncert 
26. 5. v 19 hod. Rádio Eden_ova, koncert a video livestream
27. 5. v 10 hod. Workshop pouze pro děti od 7 do 12 let

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:
2. 5. – 29. 6. Návrh šperků, výstava kreseb Pavly Zdražilové 
Holubcové
3.–31. 5. Putování v  čase, poznávání zapomenutých ost-
ravských zákoutí na dobových obrázcích a fotografi ích
Oddělení pro děti a mládež: 
3. 5. od 13.30 do 15.30 hod. Emoji v knihovně, sladkobol-
né vyrábění plné bláznivých emotikonů
od 7. 5. do 11. 5. během půjčování: Paměť jako slon, celo-
týdenní turnaj v on-line pexesu
od 14. 5. do 18. 5. během půjčování: Jak si hrály děti před 
100 lety, celotýdenní soutěžení pro děti
24. 5. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěžní odpoledne 
na taneční podložce
31. 5. od 14 hod. F jako Fík, čteme perlorodku

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

27. 4. – 6. 6. Dovolená u sousedů, výstava knižních a ma-
pových průvodců Polské a Slovenské republiky z  fondů 
knihovny, tipy na zajímavé dovolené a výlety
2. 5. – 6. 6. Vladislava Šrámková: Plakát pro interiér, malá 
ochutnávka několika děl známé výtvarnice, které představí 
ve formě plakátu
16. 5. v 16.30 hod. Evangelíci na Těšínsku v tolerančním 
období (1781–1861), slavnostní prezentace knihy ostrav-
ské historičky Veroniky Tomášové, následná beseda s  au-
torkou
29. 5. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne s deskový-
mi hrami pro všechny generace 
30. 5. v 16.30 hod. Marek Zágora: Codex Manesse – nej-
proslulejší sbírka středověké poezie, knihovnické středy

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 

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

Po–Pá: 10–18 hod.

2. 5. od 15 do 20 hod. Jaromír Šavrda, vzpomínková akce 
(v 15 hod. u hrobu na hřbitově v Hrabové), čtení v ulicích 
města (15–17 hod.), Šavrdovské okrášlení proluky: Šavrda 
na triku (15–17 hod. Masarykovo náměstí, trička s sebou), 
komponovaný pořad ve Fiducii (od 18 hod.)
3. 5. v 18 hod. Jan Moláček: Bitva o česká média
do 7. 5. Jan Poupě: Uložit jako..., pokračování výstavy 
v Galerii Dole  
9. 5. v 18 hod. Olga Walló: Pravda, propaganda a poezie 
v postavě Richarda III.
10. 5. v 18 hod. Míla Preslová, vernisáž výstavy ve Fotogra-
fi cké galerii Fiducia
11. 5. v 18 hod. Bylinková zahrádka po vzoru klášterních 
zahrad, sraz před Fiducií, bylinky vysadíme do skupin od-
dělených modřínovými deskami a řekneme si něco o tom, 
jak se takové zahrádky ve městech zakládají a jak o ně pe-
čovat, rukavice případně kopačky s sebou 
13. 5. od 10 hod. Atlas ostravských př ízraků , literárně -vý-
tvarný ateliér spojený s výrobou vlastního atlasu
14. 5. v 18 hod. Tomáš Císařovský: Havel a poustevníci, 
vernisáž výstavy v Galerii Dole
15. 5. v  18 hod. Umělecká díla v  areálech a budovách 
VŠB-TUO, přednáška Jakuba Ivánka, Evy Špačkové a Marie 
Šťastné, autorů knihy Univerzita a umění
17. 5. v 18 hod. Architekt Marek Štěpán: sakrální archi-
tektura a kostel sv. Ducha v Ostravě, prezentace oceňo-
vaného českého architekta
19. 5. 13–23 hod. První ostravský sluchátkový festival
20. 5. v 10 hod.  Výtvarný ateliér k výstavě Tomáše Císa-
řovského 
22. 5. v 18 hod. Čtenářský klub o knize Varlama Šalamo-
va: Kolymské povídky
27. 5. v 10 hod. Ostravský výlet do Muglinova s průvod-
ci Martinem Strakošem a Pavlem Hruškou, sraz u věznice 
v Heřmanicích (bus 49, trolejbus 106, 109 – zastávka Na 
Liščině)
Výlet začne u lavičky Ferdinanda Vaňka před heřmanickou 
věznicí a povede územím někdejší historické obce Muglinov  
31. 5. v 19 hod. François Carrier, Michel Lambert a Rafał 
Mazur, koncert free jazz coltraneovského ražení v meziná-
rodním obsazení

10. 5. v 19 hod. Mozart a Mahler, DKMO
14. 5. v 19 hod. Benda Quartet, DKMO
17. 5. v 18 hod. Polovecké tance s mladými talenty, 
DKMO 
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek 
a slevách získáte na tel.: 597 489 466 nebo na e-mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

JANÁČKOVA FILHARMONIE
28. října 124, 702 00 Ostrava

tel. č.: +420 597 489 466, e-mail: janacekpoint@jfo.cz

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

2. 5. v 16 hod. Verdi a italská opera, diskusní pořad Oper-
ní sirény, vystoupí Paolo Gatto, italský dirigent a pedagog, 
Marie Kronbergerová, překladatelka a Eva Mikulášková, 
dramaturgyně opery NDM Ostrava 
3. 5. v 16 hod. Dny umění nevidomých na Moravě, slav-
nostní zahájení, vystoupí nevidomý klavírista a skladatel 
Petr Bazala
4. 5. v 18 hod. Tomáš Kura, absolventský koncert poslucha-
če FU OU 
11. 5. v 15 hod. David Šugárek (klarinet) a Jan Budín (kla-
vír), koncert v rámci festivalu DUN 
17. 5. v 10 hod. hmatová dílna vedená zrakově postiženým 
Jiřím Mojžíškem, v rámci festivalu DUN 
17. 5. v 18 hod. Vizualizace poezie, Monika Horsáková 
představuje projekt Audiovizuální tvorby Slezské univerzi-
ty v Opavě 
22. 5. v 10 hod. Tajemství bubnů Michaely a Daniela Ple-
cháčkových, hudební dílna v rámci festivalu DUN 
22. 5. v 16.30 hod. literární přednáška literárního kritika 
a publicisty Miroslava Balaštíka a spisovatele Jana Němce 
31. 5. v 16 hod. slavnostní zakončení festivalu DUN kon-
certem barokní hudby, vystoupí Pavla Flámová (zpěv), Filip 
Horký (violoncello), Péter Jánosházi (cemballo). 

Výstavy:
do 31. 5. výstava obrazů slabozraké Markéty Evjákové 
v rámci festivalu DUN a výstava soch nevidomé sochařky 
Marianny Machalové (sál Univerzál)

V CENTRU POZORNOSTI
František Řezníček – Ostravský fotograf

Tak se jmenuje výstava, která ve foyer 
Komorní scény Aréna vzpomíná na fo-
tografa tělem i duší, Františka Řezníčka. 
Fotograf s puncem poctivé lidské kvali-
ty František Řezníček, rodák z Palkovic 
u Frýdku-Místku, vystudoval Střední 
průmyslovou školu elektrotechnickou 
v Olomouci a později se, veden svým 
koníčkem, kterým bylo fotografování, 
vyučil fotografem na Odborném učili-
šti v Ostravě.

„Poprvé jsem se setkala s Františkem 
při našem společném působení v letech 
1977–1980 v Obvodním kulturním 
středisku v Ostravě 3. Také naše dal-
ší pracovní cesta se prolnula v Domě 
kultury pracujících Vítkovic v násle-
dujících letech. A nemohl tedy chybět 
ani při dokumentaci našich prvních di-
vadelních kroků v Komorní scéně Aré-
na,“ vzpomíná ředitelka tohoto divadla, 
Renáta Huserová.  

V 70. a 80. letech vydával se svými 
přáteli samizdatový časopis Aviatik, 
později Cestovatel. Od roku 1990 vedl 
vlastní fotoateliér a tiskárnu OFTIS. 
Specializoval se na reklamní, technic-
kou a průmyslovou fotografi i a spolu-
pracoval s četnými ostravskými a regi-
onálními periodiky. Výraznou součástí 
jeho tvorby byla divadelní fotografi e, 
od poloviny 80. let úzce spolupracoval 
s Divadlem loutek a od 90. let s Komor-
ní scénou Aréna. Úspěšně dokumen-
toval všechny ročníky mezinárodního 
festivalu Folklor bez hranic a každoroč-
ně své folklorní fotografi e prezentoval 
ve foyeru Nové radnice v Ostravě. Jeho 
fotografi e se objevovaly na samostat-
ných i kolektivních výstavách. Svými 

Ostravu čeká na přelomu května 
a června týden plný divadla! Nenechte 
si ujít jubilejní desátý ročník divadel-
ního festivalu Dream Factory Ostrava 
a využijte jedinečnou příležitost zhléd-
nout během jednoho týdne oceňovaná 
představení divadel z České republiky, 
Slovenska či Rumunska. 

V rámci kulatého ročníku festivalu 
se v Ostravě představí herci David Pra-
chař, Zuzana Stivínová, Martin Finger, 
Zuzana Kronerová a další. Kromě tra-
dičních divadelních stánků se mohou 
diváci těšit na představení uváděná na 
netradičních místech. 

Dream Factory Ostrava se od jiných 
festivalů odlišuje zejména využitím in-
dustriálních prostor – těžiště programu 
festivalu se odehrává v Dolní oblasti 
Vítkovice, část programu bude situová-
na do budovy bývalého Hotelu Palace, 

hrát se bude třeba i v budově Národ-
ního památkového ústavu a festival za-
končí představení v cirkusovém šapitó 
na Masarykově náměstí. 

Továrna na sny zahájí provoz 
29. května a až do 4. června bude pub-
likum zásobovat tím nejlepším, co se za 

poslední dobu na divadelních prknech 
urodilo. Předprodej vstupenek zajišťu-
je pokladna ostravského Divadla Petra 
Bezruče. 

Pro aktuální informace o programu 
sledujte www.dfov.cz.

snímky doprovodil četné obrazové pu-
blikace a monografi e. Založil Fotoklub 
Ostrava a organizoval každoroční celo-
státní Setkání fotografů v ostravském 
Domě kultury. Od roku 2003 provozo-
val spolu s Daliborem Bednářem sou-
kromou Galerii G7.

 A co přesně je v  Komorní scéně 
Aréna k  vidění? „Fotografi e vybírali 
Roman Polášek s Martinem Popelářem 
a jsou to snímky ze 70. a 80. let z Ostra-
vy, něco z toho jsou naše rodinné fotky, 
na kterých jsme třeba my s  bratrem. 
V  kostce je to život Františka v  sou-
kromí i mimo něj,“ říká k tomu Klára 
Řezníčková, dcera Františka Řezníč-
ka.

Ostrava jde s dobou, 

nabízí mobilní únikovou hru

Ostrava se stává městem, ve kterém 
se člověk může jen těžko nudit. Nabí-
zí mnoho kulturních akcí, sportovních 
událostí a interaktivní zábavy. Mezi no-
vinky patří ve světě už dobře známý fe-
nomén únikových her, takzvaných úni-
kovek. Jednu takovou najdete přímo 
v centru Ostravy a patří mezi ty nejlépe 
hodnocené mezi uživateli. Jedná se o 
únikové hry Th e Chamber, kde si mů-
žete vybrat hned ze tří různých her. 

Pokud máte rádi adrenalin, mohla 
by se vám líbit hra s  názvem Únik ze 
středověkého žaláře. Kdo má rád výzvy 
a chce zkusit naši nejnáročnější hru, 
tak jistě ocení Hackerovo doupě. Pro 
milovníky záhad, které se odehrávají 
v době první republiky, je pak připra-
vena hra Tajemná pracovna.

Podstatou únikové hry je společně 
se pobavit a vytvořit tým, který zažije 
něco nového a neobvyklého. Cílem hry 
je dostat se ze zamčené místnosti do 
60 minut, ovšem cesta k  cíli není tak 
jednoduchá. Jakmile začne běžet čas, 
musíte vyřešit několik hádanek a úko-
lů, které na sebe logicky navazují. Mů-

žete si být jisti, že nervozita a touha po 
odemčení místnosti vám zajistí pěknou 
dávku adrenalinu! A ani při sníženém 
časovém limitu a počtu hráčů neztrácí 
hra na originalitě, stále nabízí intenziv-
ní a skvělý zážitek! Team the Chamber 
Escape Game se už o vše postará.



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.

JIŘÍ VALENTA 24. 5. – 13. 7. 2018

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

8 Pro maminky / Tvůrčí dílny pro veřejnost / 10:00 a 15:00

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

14 Do světa! Austrálie / Zábavný pořad pro děti / 9:00 a 10:30

15 Do světa! Austrálie / Zábavný pořad pro děti / 9:00 a 10:30

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

17 Už vím jak na to! / Soutěžní pořad pro děti / 9:00 a 10:30

17 Loutkový svět / Pohádka pro děti / 14:00

18 Terorismus / Přednášky pro studenty středních škol / 9:00 a 10:30

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

25 Hodiny tance / Komponovaný pořad pro děti / 14:00

26 Hodiny tance / Komponovaný pořad pro děti / 14:00

26 Žena v zrcadle / Pořad o zdraví / 16:30

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

30 Žena v zrcadle / Pořad o zdraví / 16:30

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

1 17:00 Ženou z boží vůle / Die göttliche Ordnung, CH 2017, 96 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Kupředu, levá / Vorwärts immer!, DE 2017, 98 min. FILMOVÝ KLUBút

2 10:30 Tátova Volha / CZ 2018, 90 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

17:00 Miami / FI 2017, 119 min.

19:30 Foxtrot / IL, DE, FR, CH 2017, 131 min.

st

3 17:00 Souboj pohlaví / Battle of the Sexes, US, GB 2017, 121 min.

19:30 Měsíc Jupitera / Jupiter holdja, HU, DE 2017, 123 min.
čt

4 17:00 Ztratili jsme Stalina / The Death of Stalin, GB, FR, BE 2017, 106 min.

19:30 Hastrman / Hastrman, CZ 2018, 100 min.
pá

5 15:00 Králíček Petr / Peter Rabit, US 2018, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Operace Entebbe / 7 Days in Entebbe, US, GB 2018, 107 min.

19:30 Gringo: Zelená pilule / Gringo, US 2018, 110 min.

so

6 15:00 V husí kůži / Duck duck goose, US, CN 2018, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Měsíc Jupitera / Jupiter holdja, HU, DE 2017, 123 min.

19:30 Uteč / Get Out, US 2017, 103 min.

ne

7 17:00 Tátova Volha / Tátova Volha, CZ 2018, 90 min.

19:30 Foxtrot / Foxtrot, IL, DE, FR, CH 2017, 131 min.
po

8 17:00 Bufo Alvarius / Bufo Alvarius, CZ 2017, 84 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Nico, 1988 / IT, BE 2017, 93 min. FILMOVÝ KLUBút

9 15:00 The Florida Project / The Florida Project, US 2017, 111 min. KINO SENIOR

17:00 Měsíc Jupitera / Jupiter holdja, HU, DE 2017, 123 min.

19:30 Až na dno / Submergence, US, DE, FR, SP 2017, 111 min.

st

10 17:00 Ztratili jsme Stalina / The Death of Stalin, GB, FR, BE 2017, 106 min.

19:30 Operace Entebbe / 7 Days in Entebbe, US, GB 2018, 107 min.
čt

11 17:00 Nico, 1988 / Nico, 1988, IT, BE 2017, 93 min.

19:30 Psí Ostrov / Isle of Dogs, US, DE 2018, 101 min.
pá

12 15:00 Sherlock Koumes / Sherlock Gnomes, US, GB 2018, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 S láskou Vincent / Loving, Vincent, GB, PL 2018, 94 min.

19:30 Gauguin / Gauguin – Voyage de Tahiti, FR 2017, 102 min.

so

13 15:00 Včelka Mája: Medové hry / DE, AU 2018, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Psí Ostrov / Isle of Dogs, US, DE 2018, 101 min.

19:30 Pomsta / Revenge, FR 2017, 108 min.

ne

14 17:00 Tlumočník / SK, CZ, AtT 2018, 113 min.

19:30 Až na dno / Submergence, US, DE, FR, SP 2017, 111 min.
po

15 17:00 Gavrilo Princip – proces / Branio sam Mladu Bosnu, SR 2014, 161 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 TGM Osvoboditel / TGM Osvoboditel, CS 1990, 60 min. FILMOVÝ KLUBút

16 15:00 Planeta Česko / Wilder than Wilderness, CZ 2017, 81 min. KINO SENIOR

17:00 Miami / FI 2017, 119 min.

19:30 Uteč / Get Out, US 2017, 103 min.

st

17 17:00 Bratři Lumiérové / Lumiére!, FR 2017, 87 min.

19:30 Pomsta / Revenge, FR 2017, 108 min.
čt

18 17:00 Ztratili jsme Stalina / The Death of Stalin, GB, FR, BE 2017, 106 min.

19:30 Nico, 1988 / IT, BE 2017, 93 min.
pá

19 15:00 Pračlověk / Early Man, GB 2018, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Lekce / L‘Atelier, FR 2017, 113 min.

19:30 Psí Ostrov / Isle of Dogs, US, DE 2018, 101 min.

so

20 15:00 Hledá se princezna / UA 2018, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Bratři Lumiérové / Lumiére!, FR 2017, 87 min.

19:30 Kluci z hor / CZ 2018, 91 min.

ne

21 17:00 Měsíc Jupitera / Jupiter holdja, HU, DE 2017, 123 min.

19:30 Pomsta / Revenge, FR 2017, 108 min.
po

22 17:00 Zimní bratři / Vinterbrødre, DK, IS 2017, 94 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Neznámý voják / Tuntematon sotilas, FI 2017, 180/135 min. FILMOVÝ KLUBút

23 15:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem / Missouri, USA 2017, 115 min. KINO SENIOR

17:00 Kluci z hor / CZ 2018, 91 min.

19:30 Lekce / L‘Atelier, FR 2017, 113 min.

st

24 17:00 Až na Dno / Submergence, US, DE, FR, SP 2017, 111 min.

19:30 Deadpool 2 / US 2018
čt

25 17:00 Ztratili jsme Stalina / The Death of Stalin, GB, FR, BE 2017, 106 min.

19:30 Pod jedním stromem / Undir trénu, IS 2017, 89 min.pá

26 15:00 Coco / US 2018, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Psí Ostrov / Isle of Dogs, US, DE 2018, 101 min.

19:30 Měsíc Jupitera / Jupiter holdja, HU, DE 2017, 123 min.

so

27 15:00 Hledá se princezna / UA 2018, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Gauguin / Gauguin – Voyage de Tahiti, FR 2017, 102 min.

19:30 Psí Ostrov / Isle of Dogs, US, DE 2018, 101 min.

ne

28 17:00 Až na dno / Submergence, US, DE, FR, SP 2017, 111 min.

19:30 Pod jedním stromem / Undir trénu, IS 2017, 89 min.po

29 17:00 Bohu žel / God Forsaken, CZ 2018, 80 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Na krátko / CZ 2018, 107 min. FILMOVÝ KLUBút

30 15:00 Souboj pohlaví / Battle of the Sexes, US, GB 2017, 121 min. KINO SENIOR

17:00 Pod jedním stromem / Undir trénu, IS 2017, 89 min.

19:30 Uteč / Get Out, US 2017, 103 min.

st

31 17:00 Psí Ostrov / Isle of Dogs, US, DE 2018, 101 min.

19:30 Pod jedním stromem / Undir trénu, IS 2017, 89 min.čt

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

3 Tara Fuki
Dvě křehké dámy, dva sametové hlasy, dvě violoncella a zvukomalebná polština. Za svou hudbu obdržely ocenění české 
Akademie populární hudby v kategoriích Alternativní hudba-world music a Objev roku za rok 2001 a v kategorii World 
music za rok 2007. Dorota Bárová – violoncello, zpěv, Andrea Kostankiewiczová – violoncello, zpěv. 

19:00
pá

4 SUPERGROUP CZ
Kamil Střihavka – zpěv, Michal Pavlíček – kytara, Miloš Meier – bicí, Vladimír „Guma“ Kulhánek – baskytara, 
Roman Dragoun – klávesy, Jan Hrubý – housle. Koncert se uskuteční v clubu GARAGE – Ostrava-Martinov. 
Vstupenky jsou na stání!

20:00
so

9 Shelby Flowers
Vlastní aranžmá i originální jazzové kompozice s doteky klasické i současné hudby mladé americké klavíristky 
Shelby Flowers, která zahraje za doprovodu M. Vyležíka – baskytara, J. Balcaříka – kytara a S. Bocka – bicí.

19:00
st

11 Bebechy
Koncert ostravské blues rockové skupiny Bebechy. V průběhu koncertu proběhne křest CD „Černé duše“. Luděk 
Lešnovský – kytara, klávesy, harmonika a zpěv, Radek Nogol – kytara a zpěv, Petr Zeman – baskytara, Pavel 
Noštínský – bicí, Vítězslav Stuchlý – el. kytara, Milan Pociel – pozoun, Petr Šimíček – foukací harmonika a steel 
kytara, Zdeněk Šponar – saxofon.

19:00
pá

14 Jerry Erben Jazz & Swing , Evergreens
Koncert v rytmu světových evergreenů, fi lmových, jazzových a swingových melodií. F. Mixa – piáno, 
P. Mixa – kontrabas, S. Pavelková zpěv, J. Erben – zpěv, bicí, P. Písecký – klárinet, tenor saxofon, L. Plošek – bicí.

19:00
po

15 Luboš Pospíšil & 5P
Koncert legendárního kytaristy Luboše Pospíšila s obnovenou kapelou 5P: Mirek Linhart – kytara, 
Ondřej Fencl – klávesy , Pája Táboříková bicí, Martin Štec – baskytara.

19:00
út

16 JazzTalent
Přehlídka talentů ZUŠ E. Marhuly.17:00

st

17 Danny Bryant Band FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Bluesrocková extraliga z Velké Británie! Danny má ze sebou téměř tři tisíce koncertů po celém světě i přes své mládí se řadí 
k absolutní hudební světové špičce, účastnil se řady prestižních festivalů po boku mnoha velkých jmen, namátkou třeba 
Joe Cocker, Carlos Santana, Buddy Guy.  Danny Bryant – kytary, zpěv, Alex Philipps – basová kytara, Dave Raeburn – bicí. 
Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00
čt

21 Jet Set Big Band
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

22 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s kapelou.20:00
út

23 Marien
Koncert pardubické kapely, která se řadí k nejvýraznějším tvářím nastupující generace v žánru folkové hudby.19:30

st

24 Pozdní sběr
Křest CD k narozeninám kapely. Výběrová sestava muzikantů napříč žánry… rock, folk, jazz, blues, country… vše 
elegantně propojené v aktuální sestavě kapely. Jiří Pařez – zpěv a akustická kytara, Michael Vašíček (ex Vlasta Redl 
a Čechomor) – elektrické kytary, lap steel, mandolína, zpěv, Jiří Meisner (ex Druhá tráva a Kamelot) – baskytara, 
zpěv, Emil Formánek (ex Druhá tráva, Alan Mikušek) – elektrické, akustické kytary, zpěv, Štěpán Baloun – klávesy, 
zpěv, David Velčovský (ex KDJ, AG Flek) – bicí a Radim Zenkl – celosvětově uznávaný hráč na mandolínu, dozrál 
z hlediska vinařského do stadia výběr z bobulí.

20:00
čt

28 Kyla Brox Band FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Nominace na nejlepší britskou bluesovou zpěvačku roku 2015. Na repertoáru koncertu budou jak známé soulové 
a bluesové písně, tak vlastní skladby v originálních aranžích. Kyla Brox – voc; Jiří Maršíček – g; Danny Blomeley – b; Tomáš 
Hobzek – dr. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00
po

29 Michal Prokop Framus Five
Pro mnohé kritiky a fanoušky nepřekonatelný Michal Prokop a kapela Framus Five, která se řádí mezi jednu 
z nejvýznamnějších skupin české rockové historie. Luboš Andršt – kytara, Jan Hrubý – housle, Pavel Drešer – klávesy, 
zpěv, Jiří Šíma – saxofon, zpěv, Roman Kubát – trubka, Zdeněk Tichota – basa, Pavel Razím – bicí.

20:00
út

30 ŽALMAN & SPOL: KONCERT + FILM - NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
Koncert věnovaný oslavám 50 let na scéně Pavla Žalmana Lohonky, přinese také premiérové uvedení inscenovaného 
dokumentu, který přináší uhrančivý příběh muže, který ve stovkách svých písniček dokázal vybudovat svět, v němž je 
spoustě lidí dobře. Vstupenky jsou k dispozici na těchto místech: on line na www.klub-parnik.cz, předprodej vstupenek 
do klubu Parník na adrese Sokolská tř. 26/175, Moravská Ostrava v pracovní dny 8.00–17.00, pobočky Ostravského 
informačního servisu a dále na pokladně kina LUNA. Pořadatelem akce klub Parník. Koncert se uskuteční v prostorách kina 
LUNA v Ostravě-Zábřehu.

19:00
st

2 Tomáš Teper: Alegorie i jiná podobenství VERNISÁŽ 

Hodí se vše vzít, vyjmout, otočit, převrátit, rozervat, zalepit, přesunout a převyprávět? Podle mladého, osobitě 
talentovaného autora evidentně ano – právě tak zachází ve své křehké malbě, kresbě i grafi ce s motivy předmětů, krajin 
a lidí a dovede tím upoutat.

18:00
st

2 Blockbuster – deutsch – dialekt / fi lozofi cká fakulta (E 204) DER KULTURPUNKT

Uvidíte krátké sekvence ze známých zahraničních velkofi lmů s německým dabingem v dialektech a můžete hádat, jestli se 
mluví bavorsky, sasky, hesensky, francky nebo plattdeutsch. Němečtí a rakouští lektoři vám budou ku pomoci.

17:30
st

3 Translatologický workshop katedry germanistiky  DER KULTURPUNKT

Přijďte strávit příjemné dopoledne s němčinou. Studenti a vyučující připravili program, v němž se dozvíte o vybraných 
aspektech tlumočení, budou vyhlášeni vítězové překladatelské soutěže pro střední školy a těšit se můžete také 
na zábavně-vědomostní kvíz.

9:00
čt

3 Česko-německý nabroušený kabaret DER KULTURPUNKT

s dvoujazyčnými přestřelkami, strkanicemi a příjemně dráždivou kulturní harmonií. Roman Horák (D/CZ) – performer, 
mim, klaun, tanečník, hudebník, Sven Ofner (D) – textař, zpěvák, performer. Philipp Schenker (CH) – performer, 
hudebník, režisér, Mathias Straub (D) – scénograf, performer. Hosté: Vladimír Šmehlík ad. / 60 Kč

18:00
čt

7 Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce PŘEDNÁŠKA

Lidé díky automatizaci práce získají čas, dělat idealisticky zaměřenou práci s cílem zabránit vyhlazení lidstva umělou 
inteligencí a dalšími globálními riziky. K tomu je nezbytné formování k racionálnímu rozhodování a volení nejen 
v politice.  Přednášejí Antonín Dolák, Ph.D. (katedra fi lozofi e FF OU), a Jan Votava, Ph.D. / 60 Kč

17:30
po

9 Chystáte se do Austrálie? Australia Stories vás naladí na správnou vlnu PŘEDNÁŠKA

K protinožcům za vzděláním i zábavou je to teď blíž než kdy jindy díky agentuře G8M8 Great Mate, která objíždí celou 
republiku s unikátním konceptem edukativní roadshow Australia Stories. Že jste o ní ještě neslyšeli? Tak nastražte uši!

16:00
st

10 Ke kořenům: Ostrava 1848–1948  PESTRÉ VRSTVY

V první polovině 19. století byla Moravská Ostrava nevýznamným poddanským maloměstem, Vítkovice venkovskou obcí 
a Polská Ostrava vesnicí. O sto let později se jednalo o moderní průmyslové město, jehož rozkvět hluboce zasáhly události 
let 1938 a 1948. Vydejte se za jeho fascinujícím příběhem s historičkou Andreou Pokludovou. 
www.pestrevrstvy.cz / 60 Kč

17:30
čt

11 Karvinský triptych: historie psaná uhlím PESTRÉ VRSTVY

Jak vypadalo  město ještě před těžbou černého zlata? Jaké příběhy a osudy se odehrály v průběhu těžby uhlí? 
Přijďte se do nich ponořit s historikem Radimem Kravčíkem.

Biologické paradoxy karvinské hornické krajiny
Mysleli jste si, že oblast Karviná-Doly je jen mrtvá a nehostinná měsíční krajina? Že tomu tak není a že jde o zajímavé 
území divokých lesů a vodních ploch plných života, vás přesvědčí biologové z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. 
www.pestrevrsty.cz / 60 Kč

17:30
pá

14 Kristián Čihalík: Absolvenský koncert KONCERT

Žák kytaristy MgA. Petra Kotka ze ZUŠ Heleny Salichové nejen hraje, ale i zpívá a skládá současně orientovanou 
pop music. / 50 Kč

18:0
po

15 17:00 Bauhaus – model a mýtus / Německo / 2009 / 103 min. DER KULTURPUNKT

19:00 Cesta tam / Německo, Belgie / 2014 / 95 min.  DER KULTURPUNKT
út

16 Polacy w Pradze STOLIK POLSKI

Prezentacja publikacji Romana Barona i Romana Madeckiego. Platforma multikulturalna.17:00
st

17 Marian Lipták: Historie mobilních telefonů, zajímavosti a sběratelství 
Fanoušek paneláků tentokrát o fenoménu posledních desetiletí, etapách jeho vývoje i o slepých uličkách, o poměrně exotickém 
druhu sběratelství, které sám provozuje, a tedy předvede i vzácné kousky ze své sbírky. / 75 Kč PŘEDNÁŠKA

18:00
čt

18 Klubový kvíz: Pohádka máje  KVÍZ

Zapeklitě romantický kvíz plný otázek, které nahánějí slzy do očí. Postav neporazitelný tým a přijď se dojmout vítězstvím. 
Uvádí Vladimír Šmehlík. / 20 Kč

19:00
pá

18 Durynsko – po stopách velikánů DER KULTURPUNKT

Poznávací cesta na nejvýznamnější místa spolkové země, spojená s Goethem, Schillerem, Lutherem, Herderem, Nietschem 
a dalšími: Erfurt s proslulou katedrálou a s Krämerbrücke, Bauhaus a Goethehaus ve Výmaru, památka UNESCO Wartburg 
a město Liegnitz (Lehnice). 

do 
20.5.

pá–ne

22 17:00 Vlak svobody / Německo / 2014 / 89 min. DER KULTURPUNKT

19:00 Šrám / DE, FR, PL, TR, CA, RU, IT / 2014 / 138 min. DER KULTURPUNKTút

23 Kafrárna Petra Kubaly TALKSHOW

Laskavý i rošťácký humor, komorní a přátelská atmosféra jako při posezení u domácího krbu, kde však místo plaménku 
poskakuje všetečný moderátor mezi svými hosty z řad herců, hudebníků a populárních osobností. 
Tentokrát s Radimem Uzlem a dalšími. / 100 Kč 

20:00
st

24 NaMikrofon – original stand-up comedy  STAND UP

V pořadí již třetí a opět poctivá porce humoru v podání brněnských komiků. Frekvenci kmitu vašich bránic bude udávat 
Pavel Tomeš, Zbyněk Vičar a Lukáš Hemala. Můžete se těšit na inteligentní stand-upový jazzík, který místy přechází 
v rokenrol a občas i death metal. / 140 Kč

19:00
čt

28 17:00 Z popelnice do lednice? / Německo / 2010 / 88 min. DER KULTURPUNKT

19:00 Kebab Connection / Německo / 2004 / 96 min. DER KULTURPUNKTpo

29 naroVinu PŘEDNÁŠKA

Pořádá Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz s fi nanční podporou Biskupství ostravsko-opavského. Fenomén 
Homosexuality – PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann, Mgr. Marek Macák.

17:00
út

30 Ivo Petr: Chile – Carratera Austral  PŘEDNÁŠKA

Nejkrásnější silnice světa. Najdeme ji v severní Patagonii, prodírá se ledovci, vysokými horami a přes gigantické fj ordy. 
Krajinně patří k tomu nejlepšímu, co nejkrásnější nudle na světě, tedy Chile nabízí. / 60 Kč

18:00
st

31 Slavnostní zakončení festivalu s Martinem Beckerem DER KULTURPUNKT

Německý spisovatel opět zavítá do Ostravy a představí svou novou knihu Marschmusik. Přijede také překladatelka Martina 
Lisa, která připravuje vydání básní ostravského básníka Petra Hrušky v němčině. Přijďte na stylové zakončení našeho 
festivalu!

19:30
čt

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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