
www.moap.cz

Letošní masopust je jubilejní! 
Přijďte v maskách, tančete, užijte si ho!

Loutkový svět slaví 

první výročí
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Šťastni ve třech 

– rozverná komedie!
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NEPROPÁSNĚTE

V  Ostravě se letos uskuteční první 
ročník unikátního soutěžního festi-
valu International Young Talent Fes-
tival, který je určen zpěvákům od 
8 do 26 let! Festival z důvodu velkého 
mezinárodního zájmu nahradí oblíbe-
nou soutěž Talent Ostrava. Podobný 
formát soutěže v populárním zpěvu 
nenaleznete nikde jinde! Akce, kte-
rá proběhne pod záštitou starostky 
městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz Petry Bernfeldové a  rad-
ního pro dopravu Lukáše Semerá-
ka, se uskuteční v  Ostravě ve dnech 
10. až 12. května.  

„Letos se bude soutěžit jen ve dvou 
kategoriích – děti a dospělí – a pro 
přihlášení je třeba poslat s  přihláškou 
i videonahrávku. Porota na základě na-
hrávek vybere fi nalisty, kteří se účastní 
soutěžního kola přímo na festivalu,“ 
prozradila Petra Kubecová, manažerka 
soutěže. Veškeré informace a přihlášky 
do soutěže jsou k dispozici na webo-
vých stránkách www.talentfestival.eu 
nebo na facebookovém profi lu soutěže. 
Uzávěrka přihlášek je 31. března 2018.

ÚNOR 2018

A je to tady! Desátý masopust vtrhne 
do centra Ostravy, přímo na Masaryko-
vo náměstí, v úterý 13. února v 15 ho-
din. Ale už od 10 hodin to na náměstí 
zavoní domácí zabijačkou a nejrůzněj-
šími sladkými i slanými dobrotami, 
které stojí za to ochutnat. Masopustní 
jarmark, který pořádá Centrum kultu-
ry a vzdělávání Moravská Ostrava, je tu 
přece jen jednou v roce!

„Masopust Ostrava 2018 by si neměl 
nechat ujít nikdo, kdo se chce pobavit, 
odvázat, užít si společný čas s ostatními 
dobře naladěnými lidmi a stát se ales-
poň na chvíli součástí tradic našeho re-
gionu,“ zve starostka Petra Bernfeldová 
na oblíbenou akci podporovanou ob-
vodem. „Masopustní rej se v  průběhu 
deseti let svého konání zařadil k měst-
ským slavnostem, bez nichž si už cen-
trum Ostravy nedokážeme představit. 
Dokonale totiž zapadá do jejího kul-
turního a společenského dění. Mottem 
letošního masopustu je navíc heslo 
Ať žije republika!, které připomíná 
sté výročí vzniku státu, v  němž spo-
lečně žijeme. A to je další důvod k osla-
vám!“

Masopust Ostrava vznikl na základě 
etnografi ckých výzkumů Markéty Pa-
lowské z Ostravského muzea, která bá-
dala v Pustkovci a Klimkovicích, ptala 
se pamětníků a nastudovala informace 
z  literatury. „Chtěli jsme s kolegy do 

centra Ostravy přenést ukázku toho, 
jak se na Ostravsku slaví masopust. 
Chtěli jsme, aby i zdejší lidé věděli, že 
něco takového na Ostravsku a v  jeho 
okolí existuje. Navíc je masopust nejen 
prostředkem, jak ukázat tradice, ale 
také ideální příležitostí k tomu, aby se 
lidé spolu pobavili, aby si uvědomili, 
kde jsou kořeny tradic i jejich vlastní, 
a hlavně aby nezůstávali zavření doma, 
u počítačů. Naším cíle bylo také zvi-
ditelnit centrum města i obvod a pre-
zentovat Ostravské muzeum i všechny 
spolupracující instituce,“ říká etno-
grafk a, která v  roce 2009, kdy průvod 
masek vyrazil do ulic středu města po-
prvé, zdaleka netušila, že stojí na počát-
ku nové ostravské tradice. 

„Letošním mottem Ať žije repub-
lika! se chceme přihlásit k  oslavám 
stého výročí vzniku státu i k  odkazu 
první republiky. A to doslova. Účast-
níci průvodu, kteří nebudou v  tradič-
ních maskách, budou oblečeni ve stylu 
20. až 40. let, dobu první republiky 
zosobní rovněž účinkující. Návštěv-
níci se mohou těšit například na Fa-
mózní klimkovické Pjenice, které 
vystupují v dobovém oblečení a zpí-
vají prvorepublikové písně. Na pís-
ničkách z  období první republiky 
bude postaven i další hudební reper-
toár. A divadelníci se ve svých skečích 
a scénkám zaměří na Masaryka, Bene-

Přihlaste se do 
pěvecké soutěže!

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...

ZAŽIJTE OLYMPIÁDU  
V OSTRAVĚ A BRNĚ 
9. – 25. 2. 2018

Voucher na vstupenku
Toto není platná vstupenka. Voucher je nutno na pokladně Olympijského 
festivalu vyměnit za platnou vstupenku. Voucher platí pro 1 osobu pro 
celodenní vstup na Olympijský festival v Brně nebo Ostravě v době konání 
akce. Návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád festivalu a řídit se 
pokyny pořadatelů.

AMBASADORKY
Eliška Březinová,
krasobruslařka
Kateřina Pauláthová,
alpská lyžařka

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 únorové s  názvem Z  Fifejd do 
Janáčkovy ulice se  účastníci projdou 
od náměstí Republiky kolem městské 
nemocnice a skončí v Janáčkově ulici. 
Jak je náměstí Republiky spojeno se 
vznikem Československé republiky? Je 
to opravdu náměstí? Účastníci si při-
pomenou městskou váhu, senný trh 
i benzinovou pumpu společnosti Fanto, 
kterou zde navrhl architekt Josef Gočár, 
a šachtu Šalamoun. Informace se dozví 
rovněž o nemocnici císaře Františka Jo-
sefa na Fifejdách i o skladateli Leoši Ja-
náčkovi, jenž zde zemřel. K ulici, která 
nese jeho jméno, projdou podchodem 
pod Stodolní. Pokud bude zima, cestou 
je dostatek míst, kde se podává horký 
čaj pro zahřátí. Sraz v  sobotu 3. úno-
ra  v  15 hodin na konečné trolejbusů. 
Cena 50 Kč. Více na www.ckv-ostrava.
cz nebo tel. č.: 599 527 110.

Lofoty
Malebné souostroví za hranicí po-

lárního kruhu představuje na svých 
fotografi ích havířovský fotograf Kamil 
Übelauer v  Moravskoslezské vědecké 
knihovně. Když se v  září roku 2013 
vypravil s  dalšími fotografy do Nor-
ska, měli v plánu navštívit různá mís-
ta. Jakmile se však dostali za polární 
kruh na malebné Lofoty, bylo rázem 
rozhodnuto, dále se cestovat nebude. 
Rozhodli se zde strávit podstatnou 

část cesty. Při pohledu na vystavené 
fotografi e okamžitě pochopíte, proč 
fotografy místo tak silně uchvátilo. 
A třešničkou na dortu, o kterou se s ná-
vštěvníky Kamil Übelauer také podělí, 
byla rovněž vysněná polární záře. Pů-
sobivá výstava v  Moravskoslezské vě-
decké knihovně bude lákat pozornost 
návštěvníků až do konce února. 

Vezměte svou 
lásku do Arény!

Ke svátku zamilovaných připravila 
Komorní scéna Aréna opět limitova-
nou edici dárkových poukázek. Valen-
týnskou dárkovou poukázku lze letos 
využít na vybraná únorová předsta-
vení, která jsou v programu označena 
ikonkou mašle. Na tato představení se 
při koupi dvou kusů Valentýnských 
dárkových poukázek vztahuje sleva 
50 procent ze vstupného. 

Sečuán 
v Parníku

Pokud vás zajímají Postřehy odji-
nud očima televizního štábu a chcete 
vědět, jak bylo v  Sečuánu, zajistěte si 
vstupenku do klubu Parník na 6. břez-
na. V 18 hodin se tu dozvíte, jak se žije 
v  Sečuánu, které dvě fráze se členové 
štábu naučili v  čínštině, jak si poradili 
s místními pálivými pokrmy či jak se 
jim jelo v  pandím taxíku. S  moderáto-
rem a zpravodajem Petrem Voldánem, 
dramaturgem Karlem Bělohlavým 
a režisérem Jaroslavem Večeřou se totiž 
vypravíte do zákulisí natáčení pořadu 
České televize Postřehy odjinud – tento-
krát z exotické Číny. A nebudete litovat!

ZAŽIJTE OLYMPIÁDU  

9.–25. 2. 2018
Olympijský festival nabídne více než 30 sportů
Bohatou porci sportovních příležitostí nabídne fanouškům projekt Olympijský festival 2018, který se 

kraje. Olympijský festival nabídne návštěvníkům díky partnerům Českého olympijského týmu příležitost 

festivalu.

proběhne slavnostní otevření Korejské vesničky 

Otevírací doba sportovišť: Ne – Čt 9–19 hod.  
 Pá – So 9–21 hod.

www.olympijskyfestival.czVSTUP
ul. Závodní

Legenda:

 Lední hokej
 Krasobruslení
 Pumptrack

 Snowboard

 Skoky
 Biatlon
 Běžky
 Boby
 Curling

OSTRAVAR
ARÉNA

še a tím vším se budou prolínat infor-
mace o tom, co se za první republiky 
dělo v  Ostravě,“ představuje Markéta 
Palowská lákavý program, který bude 
moderovat společně s  Danielem Hra-
bovským. A dodává, že shodou okol-
ností pochází i doklad o masopustu 
v Pustkovci z roku 1920, tedy z období 
první republiky. „Nesmírně mě těší, že 
nezůstalo jen u jedné akce uskutečně-
né v roce 2009, ale že se v průběhu let 
ostravský masopust tak rozvinul, získal 

podporu obvodu i zájem lidí. Těm už 
od prvního ročníku rozdáváme kobli-
hy, zapojujeme je do tance. Zpočátku se 
trochu báli, ale dnes už reagují vstříc-
ně, zapojují se. Byli bychom moc rádi, 
kdyby se neostýchali a připojili se do 
maškarního průvodu, ať už v  libovol-
ně zvolených maskách, nebo bez nich. 
Ale hlavně ať jdou, ať si s námi zatančí 
a zazpívají!“

Informace o programu naleznete na 
www.masopustostrava.cz.



V pátém ročníku mezinárodního 
baletního galakoncertu, který se koná 
ve středu 28. února od 18.30 hodin 
v Divadle Antonína Dvořáka, vystoupí 
umělci ze zahraničních i tuzemských 
divadel a souborů. Tradičními hosty 
jsou první sólisté Polského národního 
baletu. S Vladimirem Yaroshenkem, 
jenž je ostravskému publiku už známý, 
letos vystoupí i jeho partnerka Chinara 
Alizade, a to v ukázkách z baletů Bou-
ře a Labutí jezero. Hosté z německého 
souboru Ballett Dortmund představí 
ukázky z moderních baletů a choreo-
grafi í z tvorby rumunského choreogra-
fa Edwarda Cluga a čínského choreo-
grafa Xin Peng Wanga. A jako každým 
rokem vystoupí také první sólisté a só-
listé Baletu Národního divadla v Praze 
ve fragmentech z  inscenací Sněhová 
královna a Louskáček.

 Hosty únorového baletního galakon-
certu budou letos nově také členové 
baletního souboru ND v  Praze, sdru-
žení v autorském seskupení DEKKA-
DANCERS, kteří představí mimo jiné 
i choreografi i Petit Cord. Sólisté a hosté 
domácího baletu NDM zatančí kro-
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DIVADLO

VÝSTAVY

KONCERT

Baletní galakoncert 

1. 2. ve 14.30 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Na 
konci světa 
2.–4. 2. v 17 a 19.30 hod. Velká hra, 4. 2. pouze v 19.30 
hod.
5. 2. ve 14.30 hod. pro seniory Nit z přízraků
5.–7. 2. v 17 a 19.30 hod. Nit z přízraků 
8. 2. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Paula 
9.–11. 2. v 17 a 19.30 hod. Padesát odstínů temnoty 
12. 2. v 15 hod. pro seniory Prezident Blaník
12.–14. 2. v 17 a 19.30 hod. Prezident Blaník  
15. 2. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Out 
15. 2. v 19 hod. Kouzlo Svanetie
16.–18. 2. v 17 a 19.30 hod. Tvář vody 
19. 2. ve 14.30 hod. pro seniory Tři billboardy kousek za 
Ebbingem
19.–21. 2. v 17 a 19.30 hod. Tři billboardy kousek 
za Ebbingem         
22. 2. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Hmyz 
23.–25. 2. v 17 a 19.30 hod. Paříž 15:17 
26. 2. v 15 hod. pro seniory Vnitřní slunce
26.–28. 2. v 17 a 19.30 hod. Vnitřní slunce 

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
1. 2. v 19   hod. Ježkárny a…
4. 2. v 15.45 hod. Fryderyk Chopin: Dáma s kaméliemi, 
záznam přenosu z Bolšoj baletu v Moskvě          
9. 2. v 19 hod. Donald Churchill: Chvilková slabost
10. 2. v 1 7.45 hod. Gaetano Donizetti: Nápoj lásky, pří-
mý přenos z Metropolitní opery v New Yorku           
10. 2. v 10 hod. Velký maškarní karneval
12. 2. v  19 hod. Viktoria Hradská: Commedia fi nita, 
4. hra DP 17/18, skupina A
13. 2. v 18 hod. Skotsko, cestopisná přednáška
13. 2. v 19 hod. Daniel Landa: Obvšeník
15. 2. v 19 hod. Pavel Dobeš
18. 2. v 19 hod. Liz Lochhead: Perfect days
19. 2. v  19 hod. Eric-Emmanuel Schmitt: Manželské 
vraždění
23. 2. v 19 hod. Tenessee Williams: Skleněný zvěřinec, 
3. hra DP 17/18, skupina B
24. 2. v 18.15 hod. Giacomo Puccini: Bohéma, přímý pře-
nos z Metropolitní opery v New Yorku           
25. 2. v 16 hod. Tři přadleny

Výstavy v DKMO
1.–28. 2. Viděno objektivem, výstava fotografi í členů Fo-
toklubu Bohumín, vestibul
2.–27. 2. Malujeme… ještě nás to baví, výstava obrazů, 
Galerie Gaudeamus, vernisáž: 2. 2. v 16 hodin

Sny se plní nejen o Vánocích!

Galerie současné malby 
vydává katalog 

Mladí a nadaní 
s Janáčkovou fi lharmonií

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 Mo-
ravská Ostrava a Přívoz?

Dejte nám o ní vědět. 
Pište na adresu: literatky@literatky.cz

Celkem 160 představení, téměř 10 ti-
síc diváků, 14 premiérových programů 
a 30 workshopů v 15 městech České re-
publiky! Takto vypadal první rok čin-
nosti Loutkového světa, který překonal 
všechna očekávání jeho zakladatelů! 
„Máme za sebou velmi krásný rok! 
Rozdali jsme spoustu úsměvů, radosti 
a dobré energie a totéž se nám několi-
kanásobně vrátilo! Jsem rozjezdem na-
šeho divadla mile překvapen a jsem za 
něj vděčný!“ přiznává David Velčovský, 
principál a autor projektu Loutkový 
svět, a dodává: „Tímto se naplňuje můj 
životní sen rozdávat lidem radost skrze 
loutkové divadlo.“

Je to přesně rok, co se David Vel-
čovský a Kateřina Svobodová rozhodli 
změnit svůj život od základů. Odešli 
ze svých původních zaměstnání v Ná-
rodním divadle moravskoslezském 
a založili svůj vlastní projekt s názvem 
Loutkový svět. Oba tvoří základní pilí-
ře tohoto divadélka – jsou především 
loutkoherci, tvůrci, skladatelé, výtvar-
níci, muzikanti, zpěváci, ale i produkč-

ní, řidiči, technici, kameramani a občas 
i psychologové. Příležitostně však zvou 
ke spolupráci další kolegy z ostravské 
umělecké scény – muzikanty, výtvar-
níky a loutkoherce. Cílem Loutkového 
světa je vzbudit zájem o loutkové diva-
dlo. Nejsou to tedy jen představení pro 
děti, ale také tvořivé dílny – workshopy, 
přednášky a besedy o loutkách, výstavy, 
loutkové kroužky a vytváření archivu 
knih a materiálů k loutkářské temati-
ce.  „Chtěli jsme vyjít všem zájemcům 
vstříc a připravovali jsme někdy i dva 
nové programy najednou, a to v období 
nabitém veřejnými produkcemi. Zna-
menalo to během pár dnů souběžně 
s účinkováním nejen vytvořit autorské 
scénáře a autorskou hudbu, ale ještě 
k tomu vyrobit rekvizity a dekorace. 
Bylo to náročné, ale neskutečně jsme se 
u toho bavili!“ prozradila Kateřina Svo-
bodová. 

Přestože Loutkový svět nabízí širo-
kou škálu druhů autorských loutek, 
největší úspěch sklízí mapeti Straš-
fuňák s Funilkou. Dva plyšáci v noč-
ních košilích s pusou od ucha k  uchu 
a zábavnými grimasami, kteří se letos 
připravují na projekt V říši českých 
dějin, jenž je věnován výročí české 
státnosti. Vzniknou tak celkem čtyři 
edukativní představení zaměřená na 
českou literaturu, historii, hudební 
a výtvarné umění.          -as-

www.loutkovysvet.cz
Foto: Archiv Loutkového světa

Talentovaný ruský klavírista a di-
rigent Sergej Neller bude 8. února 
v  Domě kultury města Ostravy na 
koncertě přiléhavě nazvaném De-
bussy, Ravel, klavír a varhany diri-
govat Janáčkovu fi lharmonii. Dyna-
mický styl a hluboké hudební znalos-
ti – to jsou jeho hlavní devízy. Také 
díky nim získal 2. cenu na prestižní 
dirigentské soutěži Gustava Mahle-
ra pořádané Bamberskou symfonií.
V Ostravě se představí na koncertě, 
který je příhodně zařazen do cyklu 
Jeunesses musicales aneb Hudební 
mládí. Za jeho řízení Janáčkova fi lhar-
monie doprovodí hned tři mladé, na-
dané muzikanty. Prvním bude sloven-
ský klavírista Martin Chudada, vítěz 
54. ročníku Beethovenova Hradce 
z roku 2017. V  jeho podání poslucha-
či vyslechnou Lisztův První klavírní 
koncert. V  Guilmantově Symfonii pro 
varhany k  sólovému nástroji usedne 
Josef Kratochvíl, talent z  Valašského 

Meziříčí, který po bakalářském studiu 
na Szymanowského hudební akademii 
v Katovicích nyní pokračuje na prestiž-
ní Hochschule für Musik und Th eater 
Felix Mendelssohn Bartholdy v Lipsku 
ve třídě světově proslulého německého 
varhaníka Martina Schmedinga. Tro-
jici účinkujících, vítězů interpretační 
soutěže Janáčkovy fi lharmonie Ost-
rava, pro tento cyklus doplní nadaná 
klarinetistka Kateřina Pašková z  ost-
ravské Janáčkovy konzervatoře ze třídy 
Petra Bohuše, výborného klarinetisty 
a bývalého člena Janáčkovy fi lharmo-
nie. Kateřina si pro svou prezentaci 
vybrala Debussyho První rapsodii pro 
klarinet. Večer doplní Ravelova suita 
č. 2 z  hudby k baletu Dafnis a Chloé.
Koncert začíná v  18 hodin a vstupen-
ky v  ceně od 120 Kč můžete zakoupit 
online na www.jfo.cz nebo v prodejním 
místě JFO – Janáčekpointu či v poboč-
kách Ostravského informačního servi-
su.                                    www.jfo.cz 

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
1. 2. v 19 hod. Doneda, Myhr Duo, koncert
6. a 8. 2. v 17 hod. Hledání hranic malby v post-mediál-
ním prostředí, komentované prohlídky, vstup s platnou 
vstupenkou na výstavu
13. 2. v 16.30 hod. Matyáš Korvín ve vizuálních prame-
nech středověku, přednáška Marka Zágory
14. 2. v 17 hod. Abstraction-Création, komentovaná pro-
hlídka výstavy, vstup s platnou vstupenkou na výstavu
15. 2. v  19 hod. Petr Nikl a Ondřej Smeykal: Malování 
hudbou, vyprávění světlem
21. 2. v  17 hod. Festival fotografi e Bratislava / Italská 
fotografi e 40. – 80. léta 20. století, přednáška Vladimíra 
Šulce
22. 2. v 18 hod. Protimluvná šestnáctka, literární čtvrtky
28. 2. v 16. 30 hod. Kavárenský život v Ostravě aneb Chci 
tančit a dát si něco dobrého, miláčku, přednáška Gabri-
ely Pelikánové  
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
Změna programu vyhrazena!

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 25. 2. Za velkou zdí, památky čínského starověkého 
umění do 25. 2. 2018 Panenky jako suvenýry z  cizích 
zemí

Centrum PANT

Čs. legií 22, 702 00 Ostrava

www.centrum-pant.eu
8. 2. v 18 hod. Jan Burian, koncert
12. 2. v 18 hod. LiStOVáNí: A taková to byla láska (Anna 
Gavalda)
14. 2. v 18 hod. Charitativní večer s dobrou hvězdou
15. 2. v 18 hod. Evoluce kybernetických útoků a útoční-
ků: od lulz k $$$
26. 2. v 17 hod. Romek Hanzlík: Máj, vernisáž výstavy 
26. 2. v 18 hod. Takovej barevnej vocas letící komety
Předprodej vstupenek na www.ostravainfo.cz

mě ukázek ze stávajícího repertoáru 
i několik „ochutnávek“ před premié-
rou Dona Quijota. 

Akce se koná pod záštitou generální-

ho konzula Polské republiky v Ostravě 
pana Janusze Bilského.  

-pb-
www.ndm.cz

„Galerie současné malby si za dobu 
své existence – od října 2013 – našla 
své nezastupitelné místo ve výtvarném 
výstavním provozu Ostravy. Proto se 
divadlo rozhodlo iniciovat vznik ka-
talogu, který  by mapoval všechny do-
posud realizované výstavy,“ vysvětluje 
ředitel NDM Jiří Nekvasil a dodává, že 
výstav bylo celkem dvacet, plus jedna 
mimořádná výstava Eduarda Ovčáčka 
s názvem Deset obrazů. Nový katalog 
zahrnuje úvodní slova, profi ly umělců 
a fotografi e všech vystavovaných obra-
zů. V závěru téměř stostránkové pub-
likace se nachází ohlédnutí za vernisá-
žemi a popis uměleckých děl v Divadle 
Antonína Dvořáka.

A jakou výstavu mohou návštěvní-
ci Galerie současné malby ve foyeru 
Divadla Antonína Dvořáka zhlédnout 
nyní? Až do 8. března zde vystavuje 
Pavla Malinová, rodačka ze Vsetí-
na, která patří mezi nejvýraznější 
absolventy ostravské fakulty umění. 
Během svých studií se nevěnovala je-
nom malbě, natáčela i videa a vystu-
povala v hudební skupině Like She. 
Poté, co v roce 2011 malířský ateliér 
Františka Kowolowského dokončila, 
se  pro  ni  ale  malba stala dominant-

ním médiem. „Obrazy Pavly Malinové 
jsou plné dvojsmyslů, mnohoznačností 
vizuálních her, v nichž se za  výrazný-
mi, na první pohled čitelnými motivy 
– v poslední době např. klíčové dírky – 
ukrývají, vykukují a zrcadlí další, které 
tak jednoznačně čitelné nejsou. Ve vý-
sledku ale právě ony stimulují cestu za 
hledáním konečného smyslu, který ale 
nemusí být ani přítomen, ani nalezen,“ 
říká Martin Mikolášek, kurátor výsta-
vy, která je otevřena vždy hodinu před 
představením.

www.ndm.cz 

www.olympijskyfestival.cz #olympijskyfestival

OFICIÁLNÍ  DOPRAVCE

PARTNEŘI  FESTIVALU

Tradičním hostem slavnostního večera BALET GALA je první sólista Baletu ND, 
stálý host baletu NDM a choreograf připravovaného DONA QUIJOTA Michal Štípa. 
Na snímku s Nikolou Márovou v ukázce z baletu SPARTAKUS – mezinárodní gala-
koncert 2016.                       Foto: Martin Popelář
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Divadlo loutek Ostrava zahájí jubilejní 65. rok

Šťastni ve třech – rozverná komedie!
Po více než šedesáti letech se na re-

pertoár souboru činohry NDM vrací 
jeden z nejslavnějších a nejúspěšnějších 
francouzských komediografů 19. století 
Eugène Labiche. Jeho bláznivý vaude-
ville Šťastni ve třech uvádí soubor čino-
hry v režii Janusze Klimszy. V rozverné 
francouzské komedii, plné nečekaných 
situací a překvapení, která měla premi-
éru 25. ledna, se můžete těšit na Vladi-
míra Poláka, Ladu Bělaškovou, Roberta 
Fintu, Petra Housku, Petru Lorencovou, 
Davida Viktoru, Izabelu Firlovou a Mi-
roslavu Georgievovou. „Inscenace ne-
vypráví komplikovaný příběh ani neřeší 
závažné téma. Poskytuje především po-
těšení z opravdu koncentrované esence 

divadelní komiky a brilantně vypointo-
vaných situací. A především představu-
je jedinečný esprit postav, které si hravě 
a  s  dech beroucí pohotovostí dokážou 
poradit s jakoukoli nečekanou kompli-
kací,“ zve diváky na rozvernou komedii 
dramaturg Adam Gold.

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

do 28. 2. 2018 Kovanda Jiří ve dveřích VŠB-TUO

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:
4. 1.–28. 2. Lysá hora – cesta křížová, výstava fotografi í 
z Lysé hory Radmily Antošové
Oddělení pro děti a mládež: 
1. 2. od 14 do 15.30 hod. Stolní hry, odpoledne plné spo-
lečenských her
8. 2. od 13.30 do 15.30 hod. Svatý Valentýn, tvůrčí dílna, na 
které si vyrobíme valentýnská přání
15. 2. od 14 do 15 hod. Čteme perlorodku, veřejné čtení 
z knihy Péťa je zamilovaný ze soutěže Lovci perel
22. 2. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, zábavné odpoledne, 
soutěžíme na taneční položce

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

do 28. 2. Lofoty, fotografi e Kamila Übelauera
do 15. 3. Z historie zimních olympijských her, knižní vý-
stava připomínající konání XXIII. ZOH
14. 2. v  16.30 hod. Marcela Šimonidesová: Jižní Korea 
a Pchjongčchang, knihovnické středy
21. 2. v  16.30 hod. Eva Tvrdá: Města v Českém Slezsku, 
100 let novodobého Českého Slezska, 1918–2018, křest 
27. 2. od 16 do 20 hod. Deskohraní 
2.–4. 3. knihovna se představuje na Ostravském knižním 
veletrhu na Černé louce 

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.

11. 2. v 10 hod. Valentýnský ateliér pro děti a jejich rodiče 
15. 2. v 18 hod. Martin Tomášek: „...a čadí Přívoz, Ostra-
va i Hory“, přednáška 
20. 2. v 18 hod. Yiyun Li: Ubožáci, čtenářský klub
22. 2. v 18 hod. Zdenka Rozbrojová: Turkov, unikátní mo-
křad uprostřed Ostravy
22. 2. v 19 hod. Ondrej Zajac: Asstma, sraz přespolních, 
koncert 
do 28. 2. Studio BoysPlayNice – Jakub Skokan a Martin 
Tůma: Zoolandscape, pokračování výstavy ve Fotografi c-
ké galerii Fiducia
do 14. 3. Václav Girsa: Ano, chci vám vyčistit komíny 2, 
pokračování výstavy v Galerii Dole 

Performance Dry Me a River, Bauhaus, duben 2017.                Foto: Martin Popelář 

2. 2. v 19 hod. Tomáš Klus a Janáčkova fi lharmonie, Mul-
tifunkční aula Gong
8. 2. v 18 hod. Debussy, Ravel, klavír a varhany, DKMO
12. 2. v 19 hod. Lyrický večer se Šeherezádou, DKMO 
15. 2. v 19 hod. Romantika smyslů zbavená, DKMO 
1. 3. v 19 hod. Skladatel klavíristou, klavírista dirigen-
tem, DKMO

JANÁČKOVA FILHARMONIE
28. října 124, 702 00 Ostrava

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

1. 2. v 19 hod.  Jarkko Mandelin a Bodhi Project: Beneath 
a Falling Sky, taneční představení
6. 2. v 18.30 hod. Folklorní tančírna 
8. 2. v  19 hod.  Csaba Molnár a kol.: Potmehúd, taneční 
představení
10. 2. v 21 hod.  Electro Swing Fever, party
13. 2. v 18.30 hod. Swingová tančírna, taneční večer
14. 2. v 18 hod. Antivalentýnská večeře, komunitní večeře
20. 2. ve 20 hod. Salsa tančírna, taneční večer
23. 2. v 18 hod. PENDL – Ostravská klubová noc, festival
28. 2. v 19 hod. Transsiberiana – hledání ztraceného času 
na nejdelší železnici světa, cestovatelská přednáška

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 

Výstavy:
do 3. 3. výstava výtvarných prací studentů PORG Ostra-
va, Galerie v pasáži
do 3. 2. Marie Kaločová: Jen tak aneb Vlnovky a tečky, 
pokračování výstavy obrazů, společenský sál

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

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

6. 2. v 19 hod. Láska a smrt, přednáška
13. 2. v  16 hod. Egyptská kniha mrtvých – Aniho pa-
pyrus, výstava modelu Aniho papyru v délce 31 metrů, 
Knihcentrum Ostrava
20.a 27. 2. v 18 hod. Praktická rétorika 
21. 2. v  17 hod. Kurz fi lozofi e a psychologie Výcho-
du a Západu, úvodní přednáška kurzu, který bude 
probíhat od 28. 2. vždy každou středu od 17 hod.
27. 2. v 19 hod. Indie, přednáška s videoprojekcí
Více informací telefonicky na čísle 777 284 214.

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

1. 2. v 16 hod. Václav Svěrkoš: Football Club
6. 2. v 16 hod. Veronika Klesnilová: Veronika v Dubaji
8. 2. v 16 hod. Zdeněk Svěrák: Filmové komedie II
10. 2. v 16 hod. Tvoření s  edicí TOPP, tvoříme z  papíro-
vých ruliček
13. 2. v 16 hod. Pavel Goliáš: Aniho papyrus
14. 2. v 16 hod. Jiří Kamen: Báječný svět hub
15. 2. v 16 hod. Jaroslav Kmenta: Boss Babiš
20. 2. v 16 hod. Michal Horáček: Český kalendář
21. 2. v  18 hod. Michaela Smékalová, beseda o Anglii 
s průvodcem
28. 2. v 16 hod. Petr Havlíček: Jde to i bez mléka a vajec

V CENTRU POZORNOSTI
PLATO se chystá na přesun do Bauhausu

Známí herci v Divadle Petra Bezruče

Městská galerie současného umění 
PLATO uzavřela svou Kancelář pro 
umění a připravuje se na přesun do 
bývalého hobbymarketu Bauhaus. Své 
nové sídlo otevře veřejnosti v polovině 
dubna, a to programově nabitým zaha-
jovacím týdnem.

PLATO působilo v  bývalé prodejně 
textilu na Českobratrské ulici od břez-
na 2017. Ve stísněných podmínkách se 
galerii podařilo uskutečnit 13 výstav 
a dalších 52 akcí, včetně přednášek, 
koncertů či workshopů pro děti nebo 
dospělé. Za necelý rok PLATO předsta-
vilo Ostravě 254 tvůrců, třetina z nich 
přijela ze zahraničí. Ohlasy na zahra-
niční umělecké scéně jsou povzbudivé 
– například prestižní polský časopis 
o současném umění SZUM zařadil dvě 
loňské výstavy PLATO mezi nejzajíma-
vější ve střední a východní Evropě. 

Ačkoli galerie svou Kancelář na 
Českobratrské uzavřela pro veřejnost 
k 31. lednu, nadále pokračuje se vzdělá-
vacími programy a její lektorky dokon-
ce vyjíždějí za žáky a studenty přímo 
do škol. V otočných dveřích rektorátu 

technické univerzity je stále k  vidění 
instalace jednoho z  nejvýznamnějších 
současných umělců nazvaná Jiří Ko-
vanda ve dveřích VŠB-TUO. Právě tuto 
výstavu ocenil časopis SZUM v evrop-
ském měřítku. 

Celý tým PLATO nyní intenzivně 
pracuje na programu, který od dubna 
nabídne v  Bauhausu všem, kdo mají 
zájem o současné (vizuální) umění – 
ale i široké veřejnosti, která je zvěda-
vá na oživení prázdného hobbymar-
ketu v  centru města. „Se současným 
uměním se tak lidé setkají na téměř 
půlhektarové ploše, což je minimál-
ně středoevropský unikát,“ říká ře-
ditel PLATO Marek Pokorný. Během 
roku se Bauhaus postupně zaplní – ve 
spolupráci s  kurátory a umělci v  něm 
vznikne kromě výstavního prostoru 
také knihovna, kavárna, zahrada a dal-
ší funkční zázemí. Konečným sídlem 
městské galerie se za několik let stanou 
historická jatka sousedící s  Bauhau-
sem, která město opraví podle návrhu 
renomovaného polského architekta 
Roberta Konieczného. 

Ostravské Divadlo loutek letos slaví 
šedesát pět let od svého založení a hned 
zkraje tohoto jubilejního roku nabídlo 
divákům novou inscenaci Hrnečku, 
vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku v re-
žii Václava Klemense. V  inscenaci pro 
děti od tří let se potkají „dvě jednodu-
ché pohádky, v nichž se všecko důležité 
točí kolem hrnečků“. Autorem pohá-
dek je Vít Peřina, režie inscenace se 
ujal umělecký šéf DLO Václav Klemens 
a dramaturgie Daniela Jirmanová. 
Loutky, kostýmy a scénu navrhl Jaro-
slav Milfajt a hudbu složil Michal Sed-
láček. V  inscenaci Hrnečku vař! aneb 
Dvě pohádky o hrnečku, která vznikla 
za fi nanční podpory statutárního měs-
ta Ostravy, Moravskoslezského kraje 
a Ministerstva kultury ČR, hrají Bo-
žena Homolková, Lenka Pavlíčková 
a Karel Růžička. 

Kromě této krásné pohádky se divá-
ci mohou těšit v neděli 11. února v 10 
a 15 hodin na vystoupení mimořádné-
ho hosta – mima a choreografa Radima 
Vizváryho. Ostravskému publiku před-
staví svou inscenaci Pejprbój. Na jevišti 
se obyčejný papír v  mimových rukou 
změní na fantastické výjevy z pohádko-
vého světa. Radim Vizváry patří mezi 
nejvýraznější mezinárodně uznávané 

osobnosti současného mimického di-
vadla v Evropě, v roce 2016 získal Cenu 
Th álie za pantomimický výkon v insce-
naci Sólo. 

Pětašedesáté narozeniny se chystá 
Divadlo loutek Ostrava slavit po celý 
letošní rok.

Veřejnost se může těšit například 

na neobvyklou atrakci – loutkový ju-
kebox i na tradiční akce, jako jsou Jarní 
putování divadlem, Den dětí či letní 
přehlídku Pimprléto. Oslavy vyvrcholí 
v  prosinci křtem nového CD s  autor-
skou hudební tvorbou z vybraných ins-
cenací Divadla loutek Ostrava. 

www.dlo-ostrava.cz. 

Pražský divadelní spolek Kašpar, je-
hož součástí jsou herecké osobnosti, 
jako například Jan Potměšil, Matouš 
Ruml, Martin Hofmann, Adrian Jastra-
ban, Marek Němec a další, se vydá do 
Ostravy s  ukázkou svého repertoáru. 
Od 3. do 8. dubna odehrají na jeviš-
ti Divadla Petra Bezruče hned deset 
představení! Divadelní spolek Kašpar 
je v Ostravě jako doma, každý rok je-
den týden na jaře přijíždí ostravskému 
publiku představit to nejlepší ze svého 
repertoáru. „Do Ostravy se  rádi vra-
címe. Při představeních tu bývá skvělá 
atmosféra, dobré publikum,“ říká prin-
cipál Kašparů  Jakub Špalek. Divadelní 
přehlídku odstartuje černá komedie 
Mrzák inishmaanský, která prozradí, 
co se stane, když do nejzapadlejšího 

zapadákova v Irsku přijedou fi lmaři 
až z Hollywoodu – v hlavní roli mrzá-
ka Billyho se představí Matouš Ruml. 
Diváci se letos mohou těšit také na již 
legendární inscenaci Růže pro Alger-
non, nejúspěšnější inscenaci spolku 
Kašpar, která má na kontě více než 800 
repríz – v hlavní roli tragikomického 
příběhu exceluje Jan Potměšil. Na pro-
gramu dále bude hra Sirotci s Markem 
Němcem, Janem Plouharem a Mo-
nikou Zoubkovou, Kašparovo pojetí 
Erbenovy Kytice s Janem Potměšilem 
a Jakubem Špalkem nebo uctivý rema-
ke jedné z nejslavnějších semaforských 
her Jonáš a tingl-tangl. Předprodej na 
Kašparův ostravský týden byl zahájen, 
zajistěte si svá místa včas! 

www.bezruci.cz 



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.

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

7 100 odpovědí na 100 otázek / Zábavně vzdělávací pořad pro školní děti / 14:00

8 100 odpovědí na 100 otázek / Zábavně vzdělávací pořad pro školní děti / 14:00

13 Žena v zrcadle / Poradna pro ženy a dívky / 17:30

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

14 Valentýn a Valentýna / Taneční setkání dětí / 16:00

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

20 Žena v zrcadle / Poradna pro ženy a dívky / 17:30

21 Opravdový bál / Pořad pro děti MŠ / 9:00

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

22 Do světa! Amerika / Zábavný pořad pro děti / 9:00 a 10:30

26 Na houpačce / Zábavný pořad pro děti / 9:00

27 Kriminalita mládeže / Přednášky pro ZŠ a SŠ / 9:00 a 10:30

27 Abeceda zdraví / Poradna pro ženy a dívky / 17:30

28 Kriminalita mládeže / Přednášky pro ZŠ a SŠ / 9:00 a 10:30

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 Tři billboardy za Ebbingem / Three Billboards Outside Ebbing, US 2017, 115 min.

19:30 Paula / Jeune femme, FR 2017, 97 min.čt

2 17:00 Na konci světa / God‘s Own Country, GB 2017, 104 min.

19:30 Prezident Blaník / Prezident Blaník, CZ 2018, 90 min.

21:30 Pramen panny / Jungfrukällan, SWE 1960, 87 min. NOČNÍ MINIKINO

pá

3 15:00 Dukátová skála / Dukátová skála, CZ 2017, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

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

19:30 Místo splněných přání / Tha Place, IT 2017, 105 min.

so

4 15:00 Ferdinand / Ferdinand, US 2017, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Kolo zázraků / Wonder wheel, US 2017, 101 min.

19:30 Nejtemnější hodina / The Darkest hour, GB 2018, 125 min.

ne

5 17:00 Paula / Jeune femme, FR 2017, 97 min.

19:30 Velká hra / Molly‘s Game, USA 2017, 140 min.po

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

19:30 S láskou Vincent / Loving Vincent, GB, PL 2017, 88 min. FILMOVÝ KLUBút

7 15:00 Zahradnictví: Nápadník / Zahradnictví: Nápadník, CZ 2017, 113 min. KINO SENIOR

17:00 Všechny prachy světa / All the Money in the World, USA 2017, 132 min.

19:30 Prezident Blaník / Prezident Blaník, CZ 2018, 90 min.

st

8 17:00 Darling / DK 2017, 103 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Nekonečná cesta / The Eternal Road, FI/EST 2017, 103 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMAčt

9 17:00 Nepřestávej snít / Beyond Dreams, SE 2017, 92 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Útěk do budoucnosti / SE 2016, 98 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

21:30 Třídní sraz po estonsku / EST 2016, 90 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

pá

10 15:00 Ferdinand / Ferdinand, US 2017, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 9. duben / DK 2015, 92 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Třídní sraz – rozlučka se svobodou / FI 2016, 83 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

so

11 15:00 Sněhová Královna: Tajemství ohně a ledu / RU 2016, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Restart / The Oath, NO 2016, 90 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Na věčné časy / FI 2017, 82 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

ne

12 17:00 Staing alive / Staing Alive, NO 2015, 84 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Můj takzvaný otec / SE 2014, 127 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMApo

13 17:00 Amarcord / Amarcord, IT/FR 1973, 123 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Thelma / Thelma, NR 2017, 116 min. FILMOVÝ KLUBút

14 10:00 Noci v Rodanthe / Nights in Rodanthe, US 2008, 97 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

15:00 Přání k mání / Přání k mání, CZ 2017, 105 min. KINO SENIOR

17:00 Zmenšování / Downsizing, US 2017, 105 min.

19:30 Padesát odstínů svobody / Fifty Shades Freed, US 2018, 105 min. K SVÁTKU SV. VALENTÝNA

st

15 17:00 S láskou Vincent / Loving Vincent, GB, PL 2017, 88 min.

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

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

19:30 Utíkejme, už jde! / Utekajme, už ide!, SK 1986, 85 min. FILMOVÁ DELEGACE!pá

17 15:00 Sněhová Královna: Tajemství ohně a ledu / RU 2016, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem / Three Billboards Outside Ebbing, US 2017, 115 min.

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

so

18 15:00 Dukátová skála / Dukátová skála, CZ 2017, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

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

19:30 Odnikud / Aus dem Nichts, DE/FR 2017, 106 min.

ne

19 17:00 Velká hra / Molly‘s Game, USA 2017, 140 min.

19:30 Nejtemnější hodina / The Darkest hour, GB 2018, 125 min.po

20 17:00 Obsese / Compulsion, ES 2017 70 min.  LA PELÍCULA – F. ŠPANĚLSKÝCH FILMŮ

19:30 Nejistá sláva / Incerta glória, ES 2017 116 min.  LA PELÍCULA – F. ŠPANĚLSKÝCH FILMŮút

21 15:00 Místo splněných přání / The Place, IT 2017, 105 min. KINO SENIOR

17:00 Španělská královna / ES 2016 128 min.  LA PELÍCULA – F. ŠPANĚLSKÝCH FILMŮ

19:30 Statečná / Brava, ES 2017 116 min.  LA PELÍCULA – F. ŠPANĚLSKÝCH FILMŮ

st

22 17:00 Dům Bernardy Alby / La casa de Bernarda Alba ES 1987 99 min.  LA PELÍCULA – F. ŠPANĚLSKÝCH FILMŮ

19:30 Marisa v lesích / Marisa en los bosgues ES 2017 83 min. LA PELÍCULA – F. ŠPANĚLSKÝCH FILMŮčt

23 17:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem / Three Billboards Outside Ebbing, US 2017, 115 min.

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

24 15:00 Coco / Coco, US 2017, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Akta Pentagon: Skrytá válka / The Post, US 2017, 115 min.

19:30 The Florida Project / The Florida Project, US 2017, 115 min.

so

25 15:00 Pračlověk / Early Man, GB 2018 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Věčně tvá nevěrná / Věčně tvá nevěrná, CZ 2018

19:30 Všechny prachy světa / All the Money in the World, USA 2017, 132 min.

ne

26 17:00 Akta Pentagon: Skrytá válka / The Post, US 2017, 115 min.

19:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem / Three Billboards Outside Ebbing, US 2017, 115 min.po

27 17:00 Hora / Mountain, AU 2017, 74 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Hmyz / Hmyz , CZ 2018, 90 min. FILMOVÝ KLUBút

28 15:00 Kolo zázraků / Wonder Wheel, US 2017, 101 min. KINO SENIOR

17:00 Velká hra / Molly‘s Game, USA 2017, 140 min.

19:30 Hmyz / Hmyz , CZ 2018, 90 min.

st

1 Jerry Erben Jazz & Swing, Evergreens
Koncert v rytmu světových evergreenů, fi lmových, jazzových a swingových melodií. František Mixa 
– piáno, Přemek Mixa – kontrabas, Simona Pavelková zpěv, Jaroslav Erben – zpěv, bicí, Pavel Písecký – 
klárinet, tenor saxofon, Láďa Plošek – bicí. Jazz Standarts, Swing, Evergreens.

19:00
čt

5 Trio Merta, Hrubý & Fencl
Základní kámen českého písničkářství a sedmdesátník Vladimír Merta, fenomenální houslista 
Jan Hrubý (s Mertou se potkává už několik desítek let) a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl 
(s nímž V. M. poslední dobou hojně spolupracuje) pokračují v koncertování napříč republikou. Jako host 
doprovodí trio hráč na keltskou harfu Sean Barry (m. j. Lenka Filipová), původem z Newcastlu, který ve hře 
na svůj pozoruhodný nástroj v Evropě nemá konkurenci. 

19:00
po

8 Lanugo
Přemýšlivá lyrika a pečlivě budovaná atmosféra v podání Lanuga v čele se zpěvačkou Markétou 
Foukalovou. Jedenáct let brázdí českou hudební scénou kritiky oceňované LANUGO. Vyznačují se zvláštním 
mixem různých žánrů servírovaných většinou v intimnější atmosféře v pečlivě budovaném timingu. 
Vše je podtrženo nevtíravou virtuozitou všech muzikantů, která ovšem nikdy nekříží cestu někdy až 
minimalistickým plochám. Pokud chcete zažít něco víc než  „jen“ obyčejný poslech, LANUGO v klubu 
Parník je tou správnou volbou!

19:00
čt

9 Justin Lavash
Napříč styly mezi blues, folkem a jazzem to je Justin Lavash a jeho virtuózní hra na kytaru. Justin Lavash 
který žije posledních deset let v Praze, si postupně vypracoval pověst vyhledávaného performera nejen 
v České Republice.

19:00
pá

14 Neil Zaza FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Klub Parník představí krále světového melodického rocku. Americký kytarista známý zejména svou speciální 
technikou, stejně jako kombinováním klasických a moderních kytarových prvků. Kromě svých vlastních aktivit 
a koncertů je často vyhledávaným koncertním spoluhráčem světových mistrů jako Steve Vai, Dweezel Zappa 
či Joe Satriani, které doprovází na turné při živých přehlídkách. Metalová část rockové veřejnosti si ho také 
pamatuje jako člena skupiny Firehouse. Jeho klubové vystoupení s vlastní kapelou je příslibem k nevšednímu 
zážitku. Neil Zaza (kytara), Walter Cerasani (basa), Enrico Cianciusi (bicí). Festival Ostrava Jazz Nights. Koncert 
je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00
st

15 Alice Springs Blues Band
Alice Springs přiveze do Ostravy bluesový program,který vznikl původně pro poslední koncert dnes již 
zesnulé legendy B. B. Kinga, na kterém si tato formace měla čest v roce 2009 zahrát.

19:00
čt

16 Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert excelentního Borise Urbánka s ostravskými muzikanty.20:00
pá

20 Benson McGlashan Trio FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Mladičký kytarista McGlashan, co v kanadském Montrealu „daleko předběhl svůj věk“ se prý dokáže 
napružit jako kočka a připomenout klon Wese Montgomeryho či Joe Passa. Vystoupí se svým triem, 
kde kromě něj excelují ještě německý kontrabasista Lars Glücke a český bubeník Tomáš Hobzek. Zahrají 
plnokrevný jazz plný energie, invenčních sól a zajímavých kompozic a to vše s vlastním osobitým vkladem 
a virtuózní interpretací. Festival Ostrava Jazz Nights. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního 
města Ostravy.

19:00
út

21 Kamelot
Kamelot je legendární folková hudební skupina pocházející z Brna. Vznikla v roce 1982 a celou její historií ji 
provází zakladatel a frontman Roman Horký, který je až na výjimky autorem všech textů i hudby k písním 
skupiny. 

19:00
st

22 Michal Pavlíček & Monika Načeva Quartet
Originální osobnosti české hudební scény, brilantní kytara Michala Pavlíčka v souladu s nezaměnitelným 
emocionálním výrazem Moniky Načevy. Vystoupení této dvojice je obohaceno o zvuky smyčců v podání 
Pavel Bořkovec Quartet. 

20:00
čt

23 Festival Jarní Ozvěny
Šestnáctý ročník, Cestovatelského a hudebního festivalu, který probíhá v Ostravě. 19:00

pá

26 Jet Set Big Band SWING

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

Připravujeme: 14. 3. Fernando Saunders, 16. 3. Energit, 

17. 3. NOVEMBER 2nd, 27. 3. AG FLEK

3 Pod kloboukem z Fifejd až do Janáčkovy ulice VYCHÁZKA

Trasa: Náměstí Republiky – Městská nemocnice – Janáčkova ulice. Jak je Náměstí Republiky spojeno se vznikem 
Československé republiky? Je to opravdu náměstí? Připomeneme si městskou váhu, senný trh, i benzínovou pumpu 
společnosti Fanto, kterou zde navrhl architekt Josef Gočár, neopomeneme ani šachtu Šalamoun. Okomentujeme 
i nemocnici Císaře Františka Josefa na Fifejdách i skladatele Leoše Janáčka, který zde zemřel. K ulici, která nese jeho jméno, 
půjdeme podchodem pod Stodolní. Pokud bude zima, po cestě je dostatek míst, kde se můžeme stavit na horký čaj. 
Sraz na Náměstí republiky, provází Lenka Kocierzová. / 50 Kč

15:00
so

5 Klára Putniorzová: Hlučné ticho měst VERNISÁŽ

A ticho zůstalo stále stejné. Přestože zná moderní doba tisíce způsobů, jak ho utišit, stále ho hledáme. Z obrazů Kláry 
Putniorzové zaznívá ticho v každém pozorovateli na jiném místě, v jinou chvíli. Někdy si při jejich pozorování snadno vybavíme 
všechny hluky, které v oné malbě slyšíme. Jindy žádný zvuk nezazní. Zazní totiž něco odlišného. Tichá siréna sanitky. Prázdná 
rána. Neslyšitelný štěkot psa. A v ten moment se odhalí naší mysli i ty věci, které bychom jinak neuslyšeli, neuviděli a tím 
pádem by nám zcela unikly. Ticho totiž zostřuje význam jako brousek ostří. /Kristýna Svidroňová/

18:00
po

8 Jaroslav Ozzy Zeman: Šperky Pobaltí  CESTOPIS

aneb putování po „Švýcarsku Východu“
Malé pobaltské státy – Litva, Lotyšsko, Estonsko jsou často vnímány jako chudé a nezajímavé „ruské“ končiny kdesi 
na severovýchodě. Kdo však trochu sleduje vývoj v Pobaltí, dobře ví, že jsou to země nejen s bohatou i krutou historií, ale 
i s bohatou, atraktivní a příjemnou současností! Zaskočí vás svou čistotou a upraveností, překvapí množstvím přírodních 
zajímavostí, ohromí architekturou a rozmanitostí památek, uspokojí plážemi a servisem, dojmou ochotou a věčnými 
úsměvy místních lidí… / 60 Kč

18:00
pá

14 Radek a Tomáš Chrobákovi – Gruzie CESTOPIS

Všimli jste si někdy, že do Gruzie si můžete zaletět z Polska za pouhých pár desítek eur? No já si tohoto všiml někdy v létě 
roku 2014, a od té doby to začalo zavánět mým dalším mimoevropským výletem. Podkavkazské Kutaisi a gruzínská 
divočina. Jeskynní klášterní město Vardzia a národní park Borjomi. / 60 Kč

18:00
st

15 ZDividla DIVADLO

Představení členů souboru z Dividla, pod vedením Alexandra Rycheckého / 50 Kč18:00
čt

17 Opolí a zámek Mošna VÝLET

Poznejte spolu s námi historickou metropoli Horního Slezska. Stotisícové Opolí leží na řece Odře a je centrem jednoho 
ze tří slezských vojvodství. Poznejte sousední krajské město, jeho památky a fascinující dějiny spolu s námi. Z Opolí se 
vydáme na prohlídku zámku Mošna. O něm se říká, že je to „polský disneyland“ nebo prostě jen největší kýč v širokém 
okolí, názor si uděláte sami. Tečkou tohoto výletu bude rodná vesnice nejslavnějšího spisovatele německého romantismu 
Josepha von Eichendorfa, Lubovice u Ratiboře. Slezskem provází Vladimír Šmehlík. Výlet v rámci projektu Krajem 
a kulturou – senior na cestách s podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 360 Kč

7:00
so

19 Aldo Nicolaj: Pětkrát do černého … DIVADLO

Italský dramatik Aldo Nicolaj (do češtiny přeložil Jan Makarius) napsal mimo jiné několik krátkých komediálních výstupů, 
monologů, z nichž pět („ Pětkrát do černého „ aneb Život je jen náhoda) tvoří celovečerní představení, jehož tematickým 
svorníkem je láska a smrt. V podání autora i souboru jde o velkou dávku nadhledu i úsměvného černého humoru. 
Divák se bude bavit nad nepatřičností jednání jednotlivých hrdinů a bude překvapen neočekávanými konci jednotlivých 
příběhů. Představení je určeno mládeži i dospělým jakéhokoliv věku. Hraje divadlo Devítka. / 100 Kč

18:00
po

20 Libor Bednář: Safari v NP Tanzanie a Keni,  CESTOPIS

tropický ráj – ostrov Zanzibar
Pozorování zvířat a přírody v nejkrásnějších NP východní Afriky: Ngoro-Ngoro, Serengeti, Tsavo, Amboseli. 
Výstupy na nejvyšší vrcholy Afriky: Mont Meru a Kilimanjaro. Exotické památky na ostrově koření. 
Všudypřítomné „Hakuna Matata“ na bělostných plážích Zanzibaru. / 60 Kč

18:00
út

21 Kafrárna – talkshow Petra Kubaly TALKSHOW

Kafrárna je osobitá talkshow protkaná laskavým i rošťáckým humorem Petra Kubaly. Vybírá si hosty z řad herců, 
hudebníků a populárních osobností podle jednoduchého klíče - musí s nimi být legrace. (Divákům proto doporučujeme, 
aby si s sebou vzali dostatek kapesníků, neboť hrozí, že budou plakat smíchy a hosty uvidí rozmazaně.) Díky komorní 
a přátelské atmosféře je každá talkshow jako posezení u domácího krbu, kde však místo plaménku poskakuje všetečně se 
dotazující moderátor. / 100 Kč

20:00
st

22 Klubový kvíz: tady někde to musí být KVÍZ

Nemůžeš najít cestu, když neznáš odpověď. Můžeš pít pivo. 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. / 13 Kč

19:00
čt

23 Pendl – Ostravská klubová noc
Lehký hudební mix k poslechu zajistí mladá talentovaná DJ Giovanna Adams v prostorách kavárny. Pokud Vás vždy zajímalo, 
jak elektronická hudba vzniká, máte jedinečnou možnost nahlédnout DJ pod ruce. Během večera pro Vás bude připravena 
také speciální nabídka míchaných nápojů.

18:00
pá

26 Struny v podverší  POEZIE

Setkání s básnickou tvorbou Evy Kotarbové v interpretaci studentů dramatického oddělení ZUŠ Ostrava-Poruba pod 
vedením Evy Dusové. Hudební doprovod nastudovali žáci téže školy s učitelkami Jaroslavou Balovou a Věrou Schubertovou. 
Vystupovat budou: Adéla Bedrlíková, Dominika Sikorová, Valerie Recmanová, Vendy Krobová, Vanda Naivertová, Adéla 
Jurošková, Adam Vjačka, Anežka Rucká a Kateřina Hračková. / 50 Kč

17:00
po

27 naRovinu PŘEDNÁŠKA

Pořádá Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz s fi nanční podporou Biskupství ostravsko-opavského . 
17:00

út

28 Stolik Polski – Platforma multikulturalna
Hlavním hostem tohoto stoliku bude česko-polský architekt Bronislaw Firla

18:00
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.

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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