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NEPROPÁSNĚTE

Drásavé i dojemné momenty, pro-
vokativní názory, silné emotivní zážitky, 
témata, která hýbou světem, i když se tře-
ba neobjevují na titulních stránkách. To 
vše nabídne již 20. ročník festivalu do-
kumentárních fi lmů o lidských právech 
Jeden svět Ostrava od  5.  do  13.  dubna. 
Na programu má 36 českých a světo-
vých snímků a 25 diskuzí s tvůrci fi lmů 
a osobnostmi v  Minikině, Cineportu, 
klubu Atlantik a Centru Pant.   

„Ostravský Jeden svět je největším 
fi lmovým festivalem ve městě. Oče-
káváme návštěvnost kolem pěti tisíc 
lidí,“ uvedla Kristýna Konczyna, hlav-
ní ostravská organizátorka. Dodala, 
že „motivem festivalu je letos ´aktu-
alizace systému´, tedy čas na zamy-
šlení, oproštění se od shonu okolo 
a soustředění se na důležité věci, které 
se dějí například ve Venezuele, Sýrii 
nebo na Ukrajině, ale i v naší bezpro-
střední blízkosti.“ 

Jeden svět bude i letos pro všechny. 
V programu jsou připraveny projek-
ce pro neslyšící a nedoslýchavé a pro 
nevidomé a slabozraké diváky, rela-
xační projekce pro lidi s mentálním 
postižením a také promítání pro rodiče 
s dětmi. Na festivalu zavoní také me-
zinárodní pochoutky připravené rodi-
lými kuchaři, kteří dnes žijí v Ostravě. 
Dobroty z  různých koutů světa lidé 
ochutnají v sobotu 7. dubna v  areálu 
Hlubina. Od března v Ostravě fungu-
je síť téměř třiceti kaváren a klubů, tzv. 
friendly places Jednoho světa. Program 
festivalu je na www.jedensvet.cz/ostra-
va.

DUBEN 2018

Až do 18. května potrvají v centru 
města Dánské dny v Ostravě, které Os-
travanům, a nejen jim, představují sou-
časné Dánsko, jeho osobnosti, kinema-
tografi i, architekturu, hudbu a kulturu 
obecně. 

„Tento výjimečný projekt zaštiťuje 
hned několik subjektů, a to Kabinet 
architektury, Slezskoostravská galerie, 
dánské velvyslanectví v České repub-
lice a Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, které je příspěvko-
vou organizací našeho obvodu,“ říká 
starostka městského obvodu Petra 
Bernfeldová. „Promyšlený program, 
jehož nosnou částí je světová premi-
éra výstavy prací předního dánského 
architekta Jørna Utzona  prezentující 
patnáct jeho významných projektů, je 
navíc rozprostřen hned do několika os-
travských prostor historicky spojených 
s kulturou. Takže Dánskem a vším za-
jímavým, co je s ním spojeno, bude žít 
doslova celé centrum. Na návštěvníky 
se těší Výstavní síň Sokolská 26, In-
dustrial Gallery, Slezskoostravská gale-
rie, kluby Atlantik a Parník, Minikino 
i Kulturní zařízení Gama,“ pokračuje 
starostka, která zmíněné aktivity vnímá 
i jako další skvělou příležitost ke zvidi-
telnění nejen obvodu, ale i města Ost-
ravy doslova v celoevropském měřítku.

Jørn Utzon, nestor dánské architek-
tury, by se 9. dubna 2018 dožil sta let. 
Moravská Ostrava se tak přiřadí do 
společnosti dalších míst ve světě, která 
této nevšední osobnosti letos vzdáva-
jí hold. V klubu Parník se v tento den 
v 19 hodin uskuteční koncert meziná-
rodního tria, jehož repertoár vychází 

z kreativního jazzu. Originální a zvuko-
vě barevnou hudbu přednesou Alesso 
Bruno – kontrabas a Martin Hafi zi – 
bicí, doplní je český pianista Jan Uvira. 

Projekty Jørna Utzona, vizionáře ar-
chitektury a autora například světozná-
mé budovy opery v Sydney, představí 
tři galerie – Výstavní síň Sokolská 26, 
Industrial Gallery a Slezskoostrav-
ská galerie. Výstava, jež je realizována 
v rámci festivalu Archikultura 2018 
a projektu Dánské dny v Ostravě, bude 
prvním poodhalením Utzonova vztahu 
k východní Asii, jednomu z jeho hlav-
ních inspiračních zdrojů.  Autorem vý-
stavy je Dr. Chiu Chen-Yu (Cho), kte-
rý se věnuje mezikulturním vztahům 
v oblasti architektury se zaměřením na 
tvorbu skandinávských  autorů, kuráto-
ry výstavy jsou Tadeáš Goryczka a Ja-
roslav Němec z Kabinetu architektury. 
Ve Výstavní síni Sokolská 26 a v klubu 
Parník se 10. dubna uskuteční vernisáž 
této výstavy i zahájení Dánských dnů 
v Ostravě, jehož by se měli zúčastnit 
vzácní hosté: velvyslanec Dánského 
království v České republice J. E. Ole 
Frijs-Madsen a autor výstavy Dr. Chiu 
Chen-Yu, který bude mít ve stejný den 
v 15.30  přednášku ve Slezskoostravské 
galerii. 

O týden později, v úterý 17. dubna, 
se bude v 18 hodin v klubu Atlantik 
konat cestopisná přednáška Jiřiny Sa-
ňové Dánsko všemi smysly, která bude 
spojená s gastronomickou ochutnáv-
kou. Filmová sekce projektu nabídne 
v Minikině několik fi lmů představují-
cích díla dánské kinematografi e, chys-
tají se i studentská představení na téma 

Jeden svět Ostrava 

Velikonoční 
Evangelium

Po dvou letech budou mít Ostravané 
vzácnou příležitost zhlédnout výjimeč-
né hudební představení Evangelium 
podle houslí. 

Velikonoční chrámové oratorium 
skladatele Pavla Helebranda, na  jehož 
provedení se podílí na  180  zpěváků 
a hudebníků v  čele s  Jiřím Pavlicou 
a Hradišťanem, zavítá do katedrály 
Božského Spasitele. Bylo zde uváděno 
v  letech 2009–2016, kdy jej v  devíti 
představeních vidělo přes devět tisíc 
diváků. Letošní dvě ostravská před-
stavení – první pro školní mládež 
a seniory a druhé pro veřejnost – pro-
běhnou 13. dubna v 10 a v 19.30 hodin. 
Délka představení je zhruba 90 minut, 
je bez pauzy a je vhodné pro děti od 
10 let.

V červnu 2018 bude dílo předvedeno 
na mezinárodním hudebním festivalu 
Smetanova Litomyšl – zdejší představe-
ní se uskuteční 20. a 21. června ve 20.30 
hodin v piaristickém chrámu Nalezení 
sv. Kříže.

Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký

Divadlo loutek Ostrava v  březnu 
uvedlo premiéru nové inscenace zná-
mé pohádky o Dlouhém, Širokém 
a Bystrozrakém, jejíž režie se ujal slo-
venský režisér Marián Pecko. Diváci 
se mohou těšit na tradiční pohádko-
vý příběh v  novém loutkovém podá-
ní.  Inscenace na první pohled zaujme 
výraznou výpravou scénografk y Evy 
Farkašové. Na jednoduché scéně tvo-
řené různě barevným pozadím hrají 
vysoce stylizované dřevěné marionety. 
Dvě hlavní postavy jsou navíc uprave-
ny tak, aby dokázaly přímo před zraky 
diváků měnit svůj tvar. Dlouhý se proto 

podle potřeby natahuje vysoko do výš-
ky a Širokému v mžiku naroste břicho. 
Bystrozraký má na nose slušivé steam-
punkové „lenonky“ a samozřejmě 
i pronikavý pohled do dáli. V inscenaci 
hrají Aneta Červená, Lenka Pokorná 
Macharáčková, Jana Zajacová, Ondřej 
Beseda, Martin Legerski, Richard Li-
berda a Ivo Marták. Hudbu složil Ró-
bert Mankovecký. 

Kultovní auta 
ČSSR

Moravskoslezská vědecká knihov-
na na Prokešově náměstí zve širokou 
veřejnou v  dubnu hned na dvě zají-
mavé akce. S  první se návštěvníci se-
tkají hned u vstupu a zaujme zvláště 
pány. Jde o výstavu časopisů Kultovní 
auta ČSSR, které vycházely v  letech 
2010–2015 s praktickou přílohou, a to 
unikátní kolekcí modelů legendárních 
automobilů socialistické éry. Mode-
ly automobilů jsou samozřejmě tou 
nejzajímavější součástí výstavy, která 
potrvá do 26. dubna a je k  vidění ve 
vestibulu knihovny. Druhou zajímavou 
akcí je představení knihy spisovatele 
Arnošta Vašíčka s  názvem Velké taj-
nosti. Návštěvníky, kteří do vědecké 
knihovny zavítají ve středu 11. dubna, 
čeká povídání o naprosto nových ne-
uvěřitelných faktech, tajemných nále-

zech, paranormálních úkazech, utaje-
ných skutečnostech… To vše podané 
naprosto jedinečným způsobem, který 
je vlastní pouze autorovi a populární-
mu záhadologovi.

Nová hra 
o Ostravě

Komorní scéna Aréna se po téměř 
devíti letech od premiéry inscenace 
Brenpartija opět obrací k historii svého 
mateřského města, kde už celých dva-
cet čtyři let funguje. Tentokrát tak učiní 
novou hrou z pera dramaturga Tomáše 
Vůjtka a režiséra Janusze Klimszi s ná-
zvem Chacharije, která se odehrává 
v Ostravě začátku 30. let minulého sto-
letí. Česká a světová premiéra této hry 
je očekávanou divadelní událostí, a to 
nejen kvůli tomu, že předchozí Bren-
partija se na jevišti Arény stala legen-
dou a zaznamenala více než sto repríz.

V Chachariji prožívají smyšlené i his-
torické postavy během jednoho jarní-
ho dne roku 1932 své příběhy, které se 
v závěru překvapivě protnou. Hra 
vychází ze skutečných událostí, se 
kterými si ale fabulačně pohrává. 
V národnostně smíšené Ostravě ne-
byla o různá nedorozumění nouze 
a text hry s nimi pracuje. Diváci se 
tak setkají s  postavami ze strusko-
vé haldy, s  prostitutkami, policisty, 
radním, místním Němcem, Židem 
i komunistou a dalšími, kteří se budou 
pohybovat v místech, jež v Ostravě do-
dnes fungujíí – Český rozhlas, pivnice 
U rady, kavárna Elektra a další.

Dospělácký 
ples pro děti 

Cool Kids Ples, tedy pravý dospělác-
ký ples pro děti, se již počtvrté vrací do 
Kulturního centra Cooltour Ostrava. 
Jediné odpoledne, kdy mají děti oproti 
rodičům povinný dress code, a dospě-
lí najdou svůj speciální koutek u baru, 
oživí výčet ostravských rodinných akcí 
již v  sobotu 14. dubna od 16 hodin. 
Pestré odpoledne obohacené o taneční 
vystoupení, či ukázku závěsné akroba-
cie, bude završeno losováním tombo-
ly s hlavní výhrou v podobě zájezdu 
k moři. Vstupenky na tuto akci mohou 
zájemci zakoupit přes webové stránky 
www.cooltourova.cz, či  na pobočkách 
Ostravského informačního servisu. 

architektury a designu. Minikino CKV 
se prezentaci dánské fi lmové tvorby 
věnuje systematicky v rámci festivalů 
Severský fi lmový podzim a Severská 
fi lmová zima a také pořádá divácky 
oblíbenou přehlídku současného se-
verského fi lmu SCANDI. Na dětské 
publikum zaměří svou pozornost Kul-
turní zařízení Gama, které je součástí 
Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava. Ve spolupráci s pedagogy bu-
dou dětem z mateřských a základních 
škol městského obvodu předčítány po-
hádky H. Ch. Andersena, nejoblíbeněj-
ší pohádku pak děti namalují a jejich 

práce budou následně vystaveny v pro-
storách KZ Gama. V pondělí 9. dubna 
divadlo Loutkový svět představí kom-
ponovanou zábavně-naučnou pohádku 
Anderson a jeho pohádkový svět, která 
vypráví o životě známého pohádkáře. 
„K Dánsku patří neodmyslitelně i sta-
vebnice Lego. V současné době probí-
hají jednání, která by měla na přelomu 
května a června do Ostravy přivést vý-
stavu zaměřenou na tento celosvětově 
známý fenomén,“ doplňuje své pozvání 
Petra Bernfeldová. 

www.ckv-ostrava.cz

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...



Komorní scéna Aréna překonala veš-
keré své dosavadní úspěchy a získala 
počtvrté nejprestižnější divadelní titul, 
který lze v  rámci České republiky zís-
kat, a stala se Divadlem roku 2017. Sta-
lo se tak v neděli 18. března v paláci Ak-
ropolis v Praze v rámci udělování Cen 
divadelní kritiky (dříve Ceny Alfréda 
Radoka). Anketu uspořádal časopis 
Svět a divadlo, do jejíhož 26. ročníku 
se zapojilo osmdesát divadelních kriti-
ků. „Je to jako sen a nekončící radost. 
Doufali jsme, když jsme v Aréně začí-
nali, že se třeba jednou poštěstí, a už je 
to počtvrté… Vnímám to jako ocenění 
toho, že se Aréně podařilo vytvořit styl 
a že stará dobrá činohra ještě není mrt-
vá,“ říká k  ocenění umělecký šéf KSA 
Ivan Krejčí. A ředitelka Arény Renáta 
Huserová dodává: „Nepředpokládala 
jsem, že bychom mohli znovu a počtvr-
té získat toto nejvýznamnější ocenění 
v anketě divadelních kritiků. Vnímám 
ho jako ocenění práce celého týmu Ko-
morní scény Aréna, a proto mě naplňu-
je hrdostí a radostí.“

Komorní scéna Aréna byla nomi-
nována ve dvou kategoriích, přičemž 
obě tyto nominace proměnila v  ceny. 
Dramaturg KSA Tomáš Vůjtek si od-
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KONCERT

Komorní scéna Aréna je počtvrté divadlem roku!

1. 4. v 17 a 19.30 hod. Eric Clapton: Life in 12 Bars
2.–4. 4. v 17 a 19.30 hod. Lady Bird
2. 4. v 15 hod. pro seniory Lady Bird
5. 4. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Do větru
6.–8. 4. v 17 a 19.30 hod. Operace Entebbe
8. 4. p ouze v 19.30 hod. 
9. 4. v 15 hod. pro seniory Nico, 1988
9.–11. 4. v 17 a 19.30 hod. Nico, 1988  
12. 4. v 15 hod. pro seniory Planeta Česko
12. 4. v 17 a 19.30 hod. KND Na tělo
13.–15. 4. v 17 a 19.30 hod. Ztratili jsme Stalina
16. 4. v 15 hod. pro seniory v 17 a 19.30 hod. Pepa
17. a 18. 4. v 17 a 19.30 hod. Foxtrot
19. 4. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Nic 
jako dřív
20.–22. 4. v 17 a 19.30 hod. Hastrman 23. 4. ve 14.30 hod. 
pro seniory Hastrman
23.–25. 4. v 17 a 19.30 hod. Plážoví povaleči
26. 4. ve 14.30 hod. pro seniory Tlumočník
26. 4. v 17 a 19.30 hod. KND Švéd v žigulíku
27.–29. 4. v 17 a 19.30 hod. Pepa
30. 4. – 2. 5. v 15 hod. pro seniory Dvě nevěsty a jedna 
svatba

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
7. 4. v 16 hod. Míša Růžičková: Lesní království
8. 4. v 16.45 hod. A. C. Adam: Giselle, záznam přenosu 
Bolšoj baletu v Moskvě          
9. 4. v 19 hod. Hop Trop
10. 4. v 19 hod. Magický TianShan, Kyrgyzstán, cestopis-
ný multimediální pořad
11. 4. v 19 hod. Simon Williams: Polib tetičku aneb Ni-
kdo není bez chyby
13. 4. v 18 hod. Kočky na Broadwayi, taneční škola Happy 
Day Ostrava
14. 4. v 18.15 hod. G. Verdi: Luisa Miller, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku          
17. 4. v 19 hod. Stanislav Štepka: To nemá chybu, 5. hra 
DP 17/18, skupina A, Radošinské naivné divadlo Bratislava
19. 4. v 18 hod. Jakub Vágner, diashow rybáře a lovce ry-
bích obrů
20. 4. v  19 hod. Terrence Mc Nally: Frankie & Johnny, 
Divadlo v Rytířské
22. 4. v 16 hod. O medvědu Ondřejovi, DS Julie Jurištové
24. 4. v 19 hod. Michele Riml: Vzhůru do divočiny, Stu-
dio DVA divadlo Praha
25. 4. v 17 a 19 hod. Drama před kamerou, 15. ročník Me-
zinárodního festivalu outdoorových fi lmů 
28. 4. v  18.45 hod. J. Massenet: Popelka, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku          
1. 5. v 19 hod. Woody Allen: Prokletí nefritového škor-
pióna, 3. hra DP 17/18, skupina A, náhradní termín přelo-
ženého představení z 16. 1.

Výstavy v DKMO
29. 3. – 27. 4. Antonín Gavlas: Mapování, vestibul

Dvě dubnové premiéry na alternativní 
scéně Divadla loutek Ostrava

Krásné nové světy Pavla Formana

Janáčkův komorní orchestr 
a dva mladí klavíristé

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

Národní divadlo moravskoslezské 
uvede v  dubnu na alternativní scéně 
Divadla loutek Ostrava hned dvě pre-
miéry! Tou první je hra Terror němec-
kého advokáta a spisovatele Ferdinanda 
von Schiracha. Toto drama ze soudní 
síně, které uvidí diváci poprvé 5. dub-
na v 19 hodin, se zabývá procesem nad 
majorem Luft waff e, jenž je obžalován 
z mnohonásobné vraždy. Lars Koch 
byl ve službě, když teroristé unesli ci-
vilní dopravní letadlo se 164 pasažéry 
a chystali se narazit do mnichovské 
Allianz Areny, kde se tou dobou ode-
hrával fotbalový zápas, který na místě 
sledovalo 70 tisíc diváků. Pár minut 
před očekávaným střetem se rozhodl 
neuposlechnout rozkazu a toto letadlo 
sestřelil. Nikdo z cestujících na palu-
bě nepřežil. Je Lars Koch vrah, nebo 
hrdina? Nebo snad obojí? To rozhod-
nou svým hlasováním samotní diváci. 
Výsledek bude po každém představení 
doplněn do mezinárodní databáze na 
www.terror.theater.

Druhá premiéra NDM se na alter-
nativní scéně Divadla loutek Ostrava 
uskuteční 20. dubna od 19 hodin a na 
pořadu je hra Christophera Hamptona 
Řeči léčí. Píše se rok 1904 a Carl Gustav 
Jung pracuje jako klinický psycholog 
ve švýcarském Burghölzli. Jeho žena 
Emma čeká první dítě a kariéra později 
slavného lékaře teprve začíná nabírat 

na obrátkách, když se v jeho péči ocitá 
Sabina Spielreinová. Dívka rusko-ži-
dovského původu se záchvaty hysterie, 
již se Jung rozhodne léčit pomocí zcela 
nových a neotřelých postupů, si však 
s lékařem brzy porozumí natolik, až 
spolu navážou hluboce intimní vztah. 
O Jungových léčebných úspěších se 
následně dovídá i věhlasný Sigmund 
Freud, který se o Junga začne zajímat 
jako o svého nástupce. Ve chvíli, kdy ale 
Freud odhalí Jungův etický prohřešek, 
začíná silný příběh rozkolu dvou otců 
psychoanalýzy, v jehož středobodu stojí 
osudová Žena. Inspirováno skutečnos-
tí.                www.dlo.cz

Koncert Janáčkova ko-
morního orchestru, který 
se řadí ke stálicím ostravské 
hudební scény a jeho výko-
ny patří tradičně k tomu 
nejlepšímu z její nabídky, je 
na programu 23. dubna od 
19 hodin ve společenském 
sále Domu kultury města 
Ostravy.

Pozvání k  hostování při-
jali dva mladí talentovaní 
klavíristé Tomáš Vrána 
a Kateřina Ochmanová, 
kteří přicházejí s  dvoji-
cí klavírních koncertů od 
A. Shnittkeho a J. S. Ba-
cha, jež nemusejí být nut-
ně tolik vzdálené, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Schnittke totiž 
jako jediný skladatel proslul svo-
jí snahou stát nad styly, epochami 
a školami a volně kombinovat či cito-
vat klasická díla s inovativním kolážo-
vým přístupem. Program pak orámují 
vděčné smyčcové hity dvou skladatelů 

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 
6. 4. – 10. 6. Studio Odile Decq, vernisáž 5. 4. v 17 hodin
11. 4. – 10. 6. Ivan Pinkava, Eliáš Dolejší: Napřed uhořet 
/ Burning Through, vernisáž 10. 4. v 17 hodin
11. 4. – 10. 6. Pocta Emanuelu Křenkovi, vernisáž 10. 4. 
v 17 hod.

Kulturní programy
5. 4. v 15.30 hod. Odile DECQ, přednáška
5. 4. v 18.30 hod. Komentovaná prohlídka výstavou Stu-
dio Odile DECQ 
10. 4. v 19.30 hod. Mazur & Majewski Duo, basová kytara 
a trumpeta, MCH Trio
17. 4. v 16.30 hod. Svět středověkých katedrál, II. před-
náška Marka Zágory  
18. 4. v 16 hod. Svět za obrazy, tvůrčí dílna pro seniory, 
nutná rezervace předem: Jana Sedláková, 734 437 181
19. 4. v 19 hod. Literární čtvrtky: Horor v literatuře, host 
Michal Jareš
20. 4. v 18 hod. Filmová projekce: S láskou Vincent, kino 
na hranici, nutná rezervace na http://www.rezervace-
gvuo.cz/
24. 4. v 16 hod. Muzikoterapie, rezervace předem: Jana 
Sedláková, 734 437 181
25. 4. 16.30 hod. Ostrava za první republiky aneb Už ses 
stavil v té bance, miláčku?, přednáška Gabriely Pelikáno-
vé 
26. 4. v 17 hod. Komentovaná prohlídka výstavou Ivan 
Pinkava, Eliáš Dolejší: Napřed uhořet / Burning Throu-
gh, vstup s platnou vstupenkou, nutná rezervace na 
http://www.rezervace-gvuo.cz/
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

12. 4. v 19 hod. Modré housle Pavla Šporcla, DKMO
15. 4. v 16 hod. Kdo se bojí, nesmí do města, DKMO 
19. 4. v 19 hod. Šéfdirigent uvádí, DKMO 
23. 4. v 19 hod. Janáčkův komorní orchestr, DKMO 
26. 4. v 19 hod. Haydnovo mistrovské dílo, 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

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

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

10. 4. v 19 hod. Ekologie jako nauka o vztazích, přednáš-
ka u příležitosti Dne Země 
12. 4. ve 20 hod. Kurz fi lozofi e a psychologie Východu 
a Západu, úvodní přednáška kurzu, který bude probíhat 
od 19. 4. vždy každý čtvrtek od 20 hod. 
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.
cz/ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

nesl cenu s  názvem Poprvé uvedená 
česká hra roku 2017, kterou se stalo 
Smíření, jež mělo premiéru na prknech 
Komorní scény Aréna loni v  červnu 
v režii uměleckého šéfa Ivana Krejčího. 
A počtvrté si Aréna odnesla i nejpres-
tižnější ocenění v rámci udělování Cen 
divadelní kritiky, tedy titul Divadlo 

roku 2017, čímž se stala jedním z nej-
úspěšnějších divadel v  rámci České 
republiky. Zatím ji překonává jen Dej-
vické divadlo, které tento titul získalo 
v minulosti pětkrát.           

-at-
www.divadloarena.cz

Návštěvníci Národního divadla mo-
ravskoslezského se mohou od pondělí 
12. března těšit z nové výstavy. V Ga-
lerii současné malby ve foyeru Divadla 
Antonína Dvořáka jsou k vidění obrazy 
Pavla Formana. Výstava bude otevřena 
vždy hodinu před představením až do 
10. května 2018.

Malíř, performer, básník a světo-
běžník Pavel Forman (*1977) pochází 
z Bruntálu, žil a studoval v Olomouci, 
Berlíně, působil a učil malbu v USA 
a momentálně zakotvil v Ostravě, kde 
vyučuje na  Ostravské univerzitě. Ve 
svých excentrických realizacích, které 
sahají od malby přes street art, graffi  ti 
až  ke  konceptu a site specifi c instala-
cím, artikuluje svá témata prostřednic-
tvím nejrůznějších odkazů – využívá 

sprejů a šablon, pracuje s repeticí a se-
rialitou, rád také využívá a parafrázuje 
obrazy známých osobností, pohádko-
vých postav a dalších vizuálních banalit 
a stereotypů spojených s národem, 
politikou, kulturou či náboženstvím. 
Nic pro něj není svaté, nic ale není ani 
nízké a nehodné pozornosti. Vše je na-
opak připraveno k tomu, aby se toho 
bez skrupulí zmocnil a proměnil to ve 
vizi světa, možná dekadentního, možná 
dystopického, možná panoptikálního 
nebo apokalyptického, každopádně ale 
vysoce sugestivního svým direktivním 
zobrazením. Možná je to krásný nový 
svět, jak napovídá název výstavy v ex-
plicitní parafrázi odkazující k nejslav-
nějšímu dílu Antonína Dvořáka. 

Diváci, které zaujala tvorba Pavla 
Formana, měli krátce po vernisáži dal-
ší příležitost se s autorem a jeho dílem 
setkat – 23. března se v 16 hodin usku-
tečnila komentovaná prohlídka výstavy 
Krásné nové světy a následně pak pro-
běhne i  vernisáž autorovy retrospektivy 
v prostorách národní kulturní památky 
Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. 

Martin Mikolášek, www.ndm.cz
Foto: Archiv NDM

Oceněná hra Smíření měla premiéru na prknech Komorní scény Aréna loni v červ-
nu.               Foto: Archiv KSA

Tomáš Jirman na vizuálu k  inscenaci 
Terror.                 Foto: Radovan Šťastný

20. století – Johna Irelanda a Bély 
Bartóka. Vstupenky na koncert v ceně 
150 Kč můžete zakoupit v  prodejním 
místě JFO – Janáček point (vstupní 
prostor DKMO vpravo), pobočkách 
Ostravského informačního servisu 
nebo on-line na webových stránkách 
Janáčkovy fi lharmonie www.jfo.cz

Janáčkův komorní orchestr.
Foto: Archiv JFO
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Blíží se Kašparův ostravský týden 

Literární osobnosti (Moravské) Ostravy – 
Karel Handzel

MÍSTO S HISTORIÍ

Že neznáte jméno Karel Handzel? 
Upřímně, na fakultě jsme při studiu re-
gionální literatury o tomto spisovateli, 
který se narodil 24. října 1885 v Mo-
ravské Ostravě, také neslyšeli a s odstu-
pem času mi to přijde ne zcela šťastné, 
protože mě četba Handzelovy knihy 
Chachaři ve své době uchvátila. Člo-
věku se rozbuší srdce, kdy čte autorovu 
předmluvu, která na něj útočí takřka 
zolovsky nádherným naturalismem: 
„O těch, kteří jako bolák, výraz slabo-
ty na nezdravém těle, rodí se v národě 
a rostou, dokud se nesrazí se zdravím. 
A tehdy, když se tak stane, zadusí je 
zdraví, tak jako zdravota těla zadusí na-
konec všechny i ty nejstrašnější nemo-
ci. Ale když se chachaři, ti boláci neu-
rvalé, chamtivé společnosti, rozrostou, 
rostou do smrti, neboť hubí nemocné 
tělo a hynou s ním.“ Jaký výraz čisté 
estetiky ošklivosti a ostravské tvrdosti 
první třetiny minulého století! Handze-
lův naturalismus není tak výrazný jako 

například v geniálním díle Josefa Karla 
Šlejhara, který v knize Zátoka smrti drtí 
vše živé. Handzel je věrný spíše neru-
dovské realistické tradici české literatu-
ry, ale v určitých chvílích se zvláštním 
způsobem zničehonic objevuje jeho 
básnický talent: „Děti ulice, povídka, 
kde chachaři, děti ulice, vydané na po-
spas životu, plnému cizích násilníků 
a vetřelců, vysmívají se své raněné mi-
nulosti, až dlažba zvučí.“ Nádhera! 
I když se pak Handzel přestěhoval do 
Prahy, zůstal Ostravsku věrný například 
tím, že se jako jeden z prvních věnoval 
sbírání hornické slovesnosti (které se 
také v budoucnu budeme věnovat). 
Dílo Karla Handzela je důkazem toho, 
že se mezi mnohdy podprůměrnou ten-
denční literaturou, která se programově 
věnovala ostravskému svérázu, najde 
také kvalitní četba. 

Roman Polách, 
Regionální oddělení KMO 

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

Oddělení pro dospělé:
do 30. 4. Všichni jsme kamarádi, výstava výtvarných prací 
dětí z MŠ Křižíkova
Oddělení pro děti a mládež: 
5. 4. od 14 hod. Aprílová škola, čteme perlorodku
12. 4. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěžní odpoledne 
na taneční podložce
19. 4. od 13 do 16 hod. Víčka 100x jinak, hravé eko-odpo-
ledne plné PET-víček
23.–27. 4. Během půjčování: Pohyb!, výtvarné tvoření 
k soutěži SVČ Korunka Život v pohybu

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

do 30. 4. Má vlast cestami proměn, putovní výstava při-
náší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst 
a sídel v naší krajině.
do 26. 4. Kultovní auta ČSSR, výstava kolekce modelů le-
gendárních automobilů socialistické éry, které vycházely 
přílohou časopisů Kultovní auta ČSSR, časopisy obsahovaly 
archivní snímky, zajímavosti, anekdoty – vše, proč byl vůz 
zajímavý, jak se osvědčil v provozu a jak vznikal
11. 4. v 16.30 hod. Arnošt Vašíček: Velké tajnosti, knihov-
nické středy, beseda s autorem o nové knize
24. 4. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne s deskový-
mi hrami pro všechny generace
25. 4. v 16.30 hod. Libor Bednář: Čína, knihovnické středy, 
navštívíme Peking, ChenhDu, Xi-an a další zajímavá místa 
s přesahem do Tibetu

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.

5. 4. v 18 hod. Vojtěch Veškrna, vernisáž výstavy ve Foto-
grafi cké galerii Fiducia
6. 4. v 19 hod. Noční směna, koncert
15. 4. v 10 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče
17. 4. v 18 hod. Bylinková zahrádka a obilná zahrádka, 
přijďte s námi vysadit bylinkovou zahrádku na Milíčově uli-
ci v  klášterním stylu nebo umýt a opravit zeď u pamětní 
desky mlýna v Mlýnské ulici, rukavice a dobrou náladu s se-
bou, sraz v 18 hod. před Fiducií 
18. 4. v 18 hod. Leoš Janáček jinak, speciální antidiskotéka 
uznávaného hudebního kritika Jiřího Černého.
23. 4. v 18 hod. Náměstí žije jarem, zahájení sezony na 
náměstí E. Beneše a otevření první ostravské poetic-
ké stezky, jarní okrášlení náměstí Edvarda Beneše a malý 
piknik s opékáním párků a samozřejmě taky kulturou, sraz 
v 18 hod. na náměstí, opékače párků, případně deky s se-
bou. Na náměstí se vrátí lavičky a kromě dalších okrášlení 
bude slavnostně otevřena první ostravská poetická stezka. 
Ta bude věnována in memoriam spisovatelům Janu Bala-
bánovi a Jaroslavu Žilovi. 
Rezervace na tel.č.: 596 117 312 nebo osobně v antikva-
riátu vždy v pracovní dny od 10 do 18 hodin. Na akce je 
vstupné dobrovolné. 

3. 4. v 19 hod. Folklorní tančírna
4. 4. v  18 hod. Karel Loprais a Ota Měřínský: Monsieur 
Dakar, cestopisná přednáška
10. 4. v 19 hod. Swingová tančírna se SWING Ostrava a 
LAM Trio
11. 4. v 19 hod. Putování z Čech do Santiága de Compo-
stela, cestopisná přednáška
12. 4. v 19 hod. Etudy těla, večer autorských choreografi í
14. 4. v 16 hod. Cool Kids Ples, pravý dospělácký ples pro 
děti
16. 4. v 17 hod. Víly z ovčího rouna, rukodělný workshop
17. 4. ve 20 hod. Salsa tančírna
19. 4. ve 20 hod. Vladivojna La Chia & (pětičlenné) 4Trio, 
koncert
21. 4. ve 21 hod. Electroswing, party
27.–29. 4. Oslavy mezinárodního dne tance

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:
4. 4. v 16 hod. Operní sirény na téma Hudební workshop 
pro děti, debatovat budou Tereza Strmisková, lektorka Ate-
liéru pro děti a mládež při NDM, Nikola Illeová, muzikolož-
ka, a Eva Mikulášková, dramaturgyně opery NDM
6. 4. v 19 hod. Open Mic Ostrava, host písničkář z Frýdku-
-Místku René Souček, dále klavíristka a písničkářka z Olo-
mouce Venika Hartlyn a z Orlové přijede kytarista Jiří Jaroš 
11. 4. v 17.30 hod. Miroslav Houška a Anna Kohoutková, 
pěvecký recitál posluchačů hudební katedry Fakulty umění 
Ostravské univerzity
12. 4. v 16 hod. Čtení ze šuplíku uživatelů spolku MenSana
18. 4. v 18 hod. Jiří Siuda a František Tomek, pěvecký re-
citál posluchačů hudební katedry Fakulty umění Ostravské 
univerzity
19. 4. v 16 hod. Polychromie v řeckém a římském sochař-
ství, přednáška Barbary Pokorné z Univerzity Palackého 
v Olomouci, ve spolupráci s Ostravskou univerzitou
25. 4. v 17 hod. koncert absolventů ZUŠ E. Runda ve Slez-
ské Ostravě
30. 4. v 17 hod. Erik Ondruš a Patricia Smoľaková, pěvec-
ký recitál posluchačů hudební katedry Fakulty umění Ost-
ravské univerzity

Výstavy:
do 28. 4. výstava výtvarných prací žáků ZUŠ E. Runda 
u příležitosti 110. výročí založení školy

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

3. 4. v 16 hod. Vlastimil Harapes, Lenka Dřímalová a Jan 
Štípa, předpremiérová beseda NDM Don Quijote
5. 4. v 16 hod. Eva Tvrdá: Města v Českém Slezsku
9. 4. v 16 hod. Hravé čtení s Quijotem
10. 4. v 16 hod. Petr Piťha: Hodnoty, na kterých stojíme
11. 4. v 16 hod. Pavel Hošek: Význam příběhu v židovské 
tradici
12. 4. v 16 hod. Tomáš Pojar: Války na Blízkém východě
14. 4. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP: Navlékané dekora-
ce z papíru pro děti 
16. 4. ve 14 hod. Miroslav Donutil a Petr Čermák: Pan He-
rec Miroslav Donutil 
17. 4. v 16 hod. Luděk Staněk a Miloš Čermák: Přišel bůh 
do kavárny v Karlíně
18. 4. v 16 hod. Petr Havlíček: Jde to i bez mléka a vajec 
24. 4. v 17.30 hod. Řízená degustace rumů, nutná rezer-
vace za poplatek 390 Kč, během degustace nabídneme to 
nejlepší z rodinné dílny OLIVER&OLIVER, dozvíte se zajíma-
vé informace z rumové historie i o průběhu samotné výroby, 
kromě ochutnání vzorků také zjistíte, jak správně degusto-
vat a jak si každé popíjení tohoto nápoje vždy naplno prožít 
25. 4. v 16 hod. Matěj Ptaszek: Posekej si ten trávník, ne-
jsou vidět hadi 
26. 4. v  16 hod. Předpremiérová beseda NDM: LA TRA-
VIATA

V CENTRU POZORNOSTI
Při otevření Bauhausu budou dokonce 

létat reproduktory

Nabitý zahajovací týden

Tvoříme s galerií PLATO

Už 11. dubna otevře 
městská galerie PLA-
TO veřejnosti nové 
sídlo v bývalém hobby-
marketu Bauhaus. 
Během zahajovacího 
týdne nazvaného 5000 
m2 pro umění nabídne 
návštěvníkům celkem 
15 akcí a představí 
přes 50 tvůrců z  ČR 
i zahraničí. Do Ostra-
vy tak přijedou nejen 
významné osobnosti 
současného světového umění, ale také 
ústavní soudkyně, politolog či oceňova-
ní hudebníci. Samotné výstavy budou 
experimentem stejně jako závěrečný 
koncert soudobé hudby šitý přímo na 
míru unikátnímu prostoru, ve kterém 
se i vznesou reproduktory. 

Galerie současného umění PLATO 
nabídne během sedmi dnů výstavy, per-
formance, projekce, diskuze, ale také 
divadlo, koncerty, workshopy s umělci 
pro děti, rodiny i dospělé a edukační 
programy pro školy. „Jsou to akce za-
měřené jak dovnitř umělecké scény, tak 
i pro širší veřejnost s  potřebou poro-
zumět současnému světu,“ říká ředitel 
PLATO Marek Pokorný. 

Programově nabitý týden odstartu-
je PLATO v  18 hodin zahájením čtyř 
výstav z  celoročního cyklu Dočasné 
struktury. První tři výstavy – knihov-

Pražský divadelní spolek Kašpar se 
v dubnu vydá do Ostravy s  ukázkou 
svého repertoáru. Od 3. do 8. dubna 
odehrají Kašpaři na jevišti ostravského 
Divadla Petra Bezruče hned deset před-
stavení! Divadelní přehlídku odstartuje 
černá komedie Mrzák inishmaanský, 
která prozradí, co se stane, když do nej-
zapadlejšího zapadákova v Irsku přije-
dou fi lmaři až z Hollywoodu.V hlavní 
roli mrzáka Billyho se představí Matouš 
Ruml, v dalších rolích se objeví Martin 
Hofmann, Adrian Jastraban a další. Di-
váci se mohou těšit také na dnes již le-
gendární inscenaci Růže pro Algernon, 
nejúspěšnější inscenaci spolku Kašpar, 
která má na kontě více než 800 repríz. 
V hlavní roli lehce retardovaného muže 
exceluje Jan Potměšil. Skoro až detek-
tivní příběh nabídne inscenace Sirotci. 
V režii Filipa Nuckollse se představí tři 
výteční herci – Monika Zoubková, Ma-
rek Němec a Jan Plouhar – protagonis-
té příběhu jednoho večera a jedné noci, 
který byste nechtěli na vlastní kůži za-
žít. Podívat se na něj ale určitě přijďte! 
Soubor v Ostravě představí také hor-

kou novinku svého repretoáru – Erbe-
novu Kytici s Janem Potměšilem a Ja-
kubem Špalkem. Diváci se mohou těšit 
na balady Kytice, Svatební košile, Dce-
řina kletba, Zlatý kolovrat a Poklad. Di-
vadelní přehlídku uzavře remake jedné 
z nejslavnějších semaforských her Jo-

náš a tingl-tangl. Petr Lněnička jako Jiří 
Suchý a Zdeněk Dočekal jako Jiří Šlitr. 
Vstupenky na představení Kašparova 
ostravského týdne jsou v prodeji na po-
kladně Divadla Petra Bezruče, více in-
formací a termíny představení najdete 
na webu divadla www.bezruci.cz.

Během zahajovacího týdne nabídne 
PLATO hned čtyři diskuze zaměřené 
nejen na současnou uměleckou scénu. 
Návštěvníci se setkají s uměleckým ře-
ditelem přehlídky Documenta 14 Ada-
mem Szymczykem, který patří k nej-
vlivnějším osobnostem světové umělec-
ké scény. První panelové diskuze se zú-
častní představitelé institucí v ČR, které 
zprostředkovávají současné umění; 
druhé pak zástupci nezávislé umělecké 
scény v Ostravě. Hosty PLATO budou 
též ústavní soudkyně Kateřina Šimáč-
ková a politolog Ondřej Slačálek, kteří 
otevřou téma: Bráníme svá i cizí práva. 

PLATO představí během týdne také 
několik hudebních žánrů. První „ver-
nisážový“ den zakončí současnou ex-

perimentální hudbou platforma Gin & 
Platonic. Koncert elektronické hudby 
šesti tvůrců připravili společně oceňo-
vaní Genot Centre (hudební cena Vi-
nyla) a Radio Wave. Týdenní program 
vyvrcholí koncertem soudobé klasické 
hudby – prvním z pravidelného cyklu, 
který je letošní programovou novinkou 
galerie. Tvorbu skladatelů z Polska, 
Itálie a Německa vybral polský hudeb-
ní kritik a dramaturg Daniel Brożek, 
s nímž PLATO navázalo spolupráci. „Je 
to koncert připravený přímo pro býva-
lý Bauhaus a jeho extrémně náročnou 
akustiku. Těšit se můžete mimo jiné na 
akordeonové trio a létající reproduk-
tory,“ dodává programová manažerka 
Dita Eibenová. 

Nedílnou součástí programu budou 
workshopy pro děti, rodiny i dospělé. 
Právě pro dospělé návštěvníky bude 
PLATO připravovat dílny pravidelně 
po celý rok, což je také jedna z pro-
gramových novinek galerie v novém 
prostoru. První workshop pro dospělé 
povedou mladí sochaři Anna Ročňo-
vá a Jan Boháč, kteří poodhalí některé 
své tvůrčí postupy. Rodiny s dětmi si 
vyrobí vlastní knihu, a to za hodinu 
a půl; pouze dětem je určený workshop 
s umělci z ostravské galerie Saigon na 
téma jídla a ekologie. Děti a jejich (pra)
rodiče se mohou těšit na pohádkový 

muzikál autorského divadla Anička
a letadýlko. 

Více informací o PLATO a jeho plá-
nech do budoucna poskytne návštěvní-
kům ředitel Marek Pokorný při prezen-
taci a debatě určené široké veřejnosti. 
Zeptat se můžete mimo jiné na novou 
vizuální identitu, kterou galerie v no-
vém sídle získává postupně. Jejími au-
tory jsou renomovaní grafi čtí designéři 
Tomáš Celizna a Radim Peško, který 
loni vytvořil písmo pro album ame-
rického rappera Jay-Z. Více informací 
o programu na nových webových 
stránkách www.plato-ostrava.cz.

na, bistro a prodejna – jsou tzv. site-
-specifi c uměleckými díly, která pří-
mo pro ojedinělý interiér navrhli čeští 
i zahraniční umělci. Vzniká tak zcela 
funkční zázemí galerie, které budou 
návštěvníci využívat několik let, než 
se PLATO přestěhuje do zrekonstru-
ovaných městských jatek. V  galerijní 
knihovně a čítárně bude časem k  za-
půjčení přes 10 tisíc svazků. Ojedinělé 
série publikací českých i zahraničních 
nakladatelství, často u nás dostupné 
jen v e-shopech, bude možné zakoupit 
v nové prodejně. V originálním bistru/
kavárně/baru PLATO Café hosté pří-
jemně zpomalí a vychutnají si kvalitní 
kávu i jídlo připravené z  lokálních su-
rovin. Kromě funkčního zázemí před-
staví galerie od 11. dubna do 3. září 
díla tří desítek laureátů Ceny Jindřicha 
Chalupeckého ze sbírky Magnus Art. 



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.

JØRN UTZON / VIZIONÁŘ ARCHITEKTURY 28. 3. – 18. 5. 2018
Jen málo budov zanechává v lidech tak velkolepý dojem jako majestátní skulptura operní budovy v Sydney. Údajně nejvíce 
navštěvovaná stavba světa s typickou překrývající se bělostnou střechou, která je dnes samozřejmou součástí sydneyského 
přístavu, patří navíc k nejznámějším symbolům Austrálie. Svému duchovnímu otci, Dánovi Jørn Utzonovi, pak získala 
světové renomé. Nestor dánské architektury Utzon by se 9. dubna 2018 dožil 100 let a u této příležitosti, ve spolupráci se 
zahraničními partnery bude připravena prezentace jeho odkazu ve třech ostravských výstavních prostorech současně. 
Moravská a Slezská Ostrava se tak přiřadí do společnosti dalších míst ve světě, která v tomto roce vzdají hold tomuto 
nevšednímu vizionáři architektury. Ostravská výstava bude svého druhu prvním poodhalením jeho vztahu k východní Asii, 
která byla pro něj jedním z inspiračních zdrojů. Autor výstavy: Dr. Chiu Chen-Yu (Cho) dlouhodobě se věnuje mezikulturním 
vztahům v oblasti architektury se zaměřením na tvorbu skandinavských autorů. Kurátoří výstavy jsou Tadeáš Goryczka 
a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury. Výstava je realizována v rámci festivalu Archikultura 2018 a projektu Dánské dny 
v Ostravě. Spolupořadateli jsou Industrial Gallery a Slezskoostravská galerie. Vernisáž výstavy v úterý 10. dubna v 18 hodin.

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

9 Anderson a jeho pohádkový svět / Komponovaný pořad pro děti / 9:30 

9 Hodiny tance / Pořad pro děti / 14:00

10 Hodiny tance / Pořad pro děti / 14:00

11 Kriminalita / Přednášky pro studenty středních škol / 9:00 a 10:30

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

12 Anderson a jeho pohádkový svět / Komponovaný pořad pro děti / 9:30 

16 Do světa! Afrika / Zábavný pořad pro děti / 9:00 a 10:30

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

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

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

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

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

30 Žena v zrcadle / Pořad o zdraví / 16.30

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

1 15:00 Coco / USA 2018, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI – OSCAŘI

17:00 Nit z přízraků / Phantom Thread, USA, GB 2018, 130 min. OSCAŘI

19:30 Nejtemnější hodina / Darkest Hour, USA, GB, 2018 125 min. OSCAŘI

ne

2 17:00 Já, Tonya / I, Tonya, USA 2018, 120 min. OSCAŘI

19:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem / USA, GB 2018, 115 min. OSCAŘI
po

3 17:00 Dunkerk / Dunkirk, GB, NL, FR, USA 2017, 106 min. FILMOVÝ KLUB – OSCAŘI

19:30 Fantastická žena / Una mujer fantástica, CL, USA 2017, 104 min. FILMOVÝ KLUB – OSCAŘI
út

4 15:00 Lady Bird / USA 2018, 94 min. KINO SENIOR

17:00 Blade Runner 2049 / USA, GB, HU, CA 2017, 163 min.

20:00 Tvář vody / The Shape of Water, USA 2018, 113 min.

st

5 17:00 Hora / Mountain, AU 2018, 74 min.

19:30 S láskou, Vincent / Loving Vincent, GB, PL, USA 2018, 94 min.
čt

6 17:00 Za hranicemi možností / Over the Limit, FI, DE, PL, 74 min. JEDEN SVĚT

19:30 Švéd v žigulíku / The Russian Job, ČR, 64 min. JEDEN SVĚT
pá

7 15:00 Králíček Petr / Peter Rabbit, USA, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hranice práce / The Limits of Work, ČR, 71 min. JEDEN SVĚT

19:30 Tohle je Kongo / This Is Congo, CA, CG, QAT, USA, 91 min. JEDEN SVĚT

so

8 15:00 Triky s trpaslíky / Gnome Alone, 2018, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rádio Kobaní / Radio Kobanî, NL, 68 min. JEDEN SVĚT

19:30 Ženy venezuelského chaosu / FR, VE, 83 min. JEDEN SVĚT

ne

9 17:00 Město duchů / City of Ghosts, USA, 90 min. JEDEN SVĚT

19:30 Zeptejte se sexperta / Ask the Sexpert, USA, 80 min. JEDEN SVĚT
po

10 17:00 24. ulice / 24th Street, CN, JP, TWSG, KR, 90 min. JEDEN SVĚT

19:30 Stát se tím, kým jsem byl / Becoming Who I Was, KR, 95 min. JEDEN SVĚT
út

11 15:00 Tlumočník / Tlmočník, SR, ČR, AU 2018, 113 min. KINO SENIOR

17:00 Ženy Zlatého úsvitu / Golden Dawn Girls, NO, DK, FI, 95 min. JEDEN SVĚT

19:30 V zajetí / A Woman Captured, HU, DE, 89 min. JEDEN SVĚT

st

12 17:00 Ultra / GR, HU, 81 min.  JEDEN SVĚT

19:30 Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen
 GB 2018, 135 min. KINO MUZIKA

čt

13 17:00 Nerodič / Non-Parent, ČR, 83 min. JEDEN SVĚT

19:30 Na ostří s Tupými noži / On a Knife Edge, USA, 89 min. JEDEN SVĚT
pá

14 15:00 Pračlověk / Early Man, GB 2018, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Nic jako dřív / ČR 2018, 92 min. FILMOVÁ DELEGACE

19:30 Ztratili jsme Stalina / The Death of Stalin, GB, FR, BE 2018, 106 min.

so

15 15:00 Sherlock Koumes / Sherlock Gnomes, USA, GB 2018 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Fakjů pane učiteli 3 / Fack ju Göhte 3, DE 2018, 120 min.

19:30 Souboj pohlaví / Battle of the Sexes, USA, GB 2018, 121 min.

ne

16 Interní projekce FEBIOFEST
po

17 17:00 Miami / FI, 119 min. FEBIOFEST

19:30 Pod jedním stromem / Under the Tree, IS, DK, PL, DE, 89 min. FEBIOFEST
út

18 15:00 Tátova Volha / ČR 2018, 90 min. KINO SENIOR

17:00 Dej mi své jméno / Call Me by Your Name, IT, FR, BR, USA, 132 min. FEBIOFEST

19:30 Paříž počká / Paris Can Wait, USA, JP, 92 min. FEBIOFEST

st

19 17:00 Gringo: Zelená pilule / Gringo, USA 2018, 110 min.

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

20 17:00 Miami / FI 2018, 119 min.

19:30 Foxtrot / IL, DE, FR, CH 2018, 113 min.
pá

21 15:00 Alenka v zemi zázraků / ČR 2018, 110 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Fakjů pane učiteli 3 / Fack ju Göhte 3, DE 2018, 120 min.

19:30 Eric Clapton / Eric Clapton: Life in 12 Bars, GB 2018, 135 min. KINO MUZIKA

so

22 15:00 Cesta za králem trollů / N 2018, 104 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tátova Volha / ČR 2018, 90 min.

19:30 Sex Pistols: Anglie tu bude vždycky / GB 2018, 75 min. KINO MUZIKA

ne

23 17:00 Děti / Kinders, AT 2018, 95 min. KULTURPUNKT

19:30 Odnikud / Aus dem Nichts, DE, FR 2018, 106 min. KULTURPUNKT
po

24 17:00 Jeden německý život / Ein deutches Leben, AT 2018, 113 min. KULTURPUNKT

19:30 Axololotl Overkill / DE, 94 min.  KULTURPUNKT
út

25 10:00 Příslib úsvitu / La Promesse de l‘aube, FR 2018, 131 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

15:00 Máří Magdaléna / Mary Magdalene, GB, USA, AU 2018, 130 min.  KINO SENIOR

17:15 Souboj pohlaví / Battle of the Sexes, USA, GB 2018, 121 min.

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

st

26 17:00 Miami / FI 2018, 119 min.

19:30 Rampage: Ničitelé / Rampage, USA 2018
čt

27 17:00 Ztratili jsme Stalina / The Death of Stalin, GB, FR, BE 2018, 106 min.

19:30 Měsíc Jupitera / Jupiter holdja, HU, DE 2018, 123 min.
pá

28 15:00 Coco / USA 2018, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Až na dno / Submergence, USA 2018, 112 min.

19:30 Avengers: Infi nity War / USA 2018, 153 min.

so

29 15:00 V husí kůži / Duck Duck Goose, USA 2018, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Do větru / ČR 2018, 75 min.

19:30 Měsíc Jupitera / Jupiter holdja, HU, DE 2018, 123 min.

ne

30 17:00 Foxtrot / IL, DE, FR, CH 2018, 113 min.

19:30 Hastrman / ČR 2018, 100 min.po

5 Jak chutná Španělsko ŠPANĚLSKÝ KULTURNÍ TÝDEN

Pestrost španělské gastronomie, její specifi ka, typické pokrmy a zvyky při stolování. Jak je to s tapas, tortillou, pravou 
valencijskou paellou nebo se sangríou? Můžete se těšit na drobné pohoštění. Španělský kulturní týden organizuje katedra 
romanistiky Ostravské univerzity.

18:00
čt

6 17:00  Teorie rovnosti / Czech Journal: A Theory of Equality, Česko 2017, 63 min. JEDEN SVĚT

19:30 City of Ghosts / Město duchů, Matthew Heineman, USA 2017, 90 min.
pá

7 Andělská Hora a poutní místa Bruntálska  VÝLET

Navštivme společně nejmenší město v naší zemi, žije v něm pouze 380 obyvatel, a přesto má co nabídnout – skladatele 
Eduarda Schöna, městské minimuzeum i Annenský vrch. K programu si přidáme Bruntál a čarokrásnou přírodu Jeseníků. 
Provází Vladimír Šmehlík. Celodenní zájezd v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách s podporou MOaP. / 
300 Kč

8:00
so

7 17:00  Berlin Rebel High School / Rebelská střední v Berlíně, Německo 2017, 92 min. JEDEN SVĚT

19:30 Silvana / Mika Gustafson, Christina Tsiobanelis, Olivia Kastebring, Švédsko 2017, 91 min.
so

8 17:00  Náš nový prezident / Rusko, USA, 78 min. JEDEN SVĚT

19:30 AsexuaLOVE / Eva Lammelová, Česko, 40 min. 
ne

9 17:00  The Poetess / Básnířka, Stefanie Brockhaus, Andreas Wolff , Německo 2017, 90 min. JEDEN SVĚT

19:30 The Cleaners / Čističi, Německo, Brazílie, Nizozemsko 2018, 88 min.
po

10 17:00  Bohu žel / God For Sake, Saša Dlouhý, Česko 2017, 80 min. JEDEN SVĚT

19:30 Až přijde válka / When the War Comes, Jan Gebert, Česko, Chorvatsko 2018, 82 min.
út

11 17:00  Nothing is Forgiven / Nic se neodpouští, Belgie, Francie, Maroko 2017, 61 min. JEDEN SVĚT

19:30 Blue / Azurová, Karina Holden, Austrálie 2017, 76 min.
st

12 17:00  A Better Man/ Lepším člověkem, Attiya Khan, Lawrence Jackman, Kanada 2017, 79 min. JEDEN SVĚT

19:30 Over the Limit / Za hranicemi možností, Marta Prus, Finsko, Německo, Polsko 2017, 74 min.
čt

13 690 Vopnafj örđur / Karna Sigurðardóttir, Island 2017, 55 min. JEDEN SVĚT

V islandské vesnici Vopnafj örđur žije méně než 690 stálých obyvatel. S moderní občanskou vybaveností, ale prostorově 
vzdáleni ostatnímu světu, místní lidé přemýšlejí, zda jejich vesnice má ještě nějakou budoucnost.

17:00
pá

17 Dánsko všemi smysly  DÁNSKÉ DNY

Ač rozlohou nejmenší ze skandinávských zemí, rozhodně významná v mnoha oblastech od historie po současnost. 
Dnes je synonymem udržitelného rozvoje a zodpovědného, ekologického přístupu k životu a budoucnosti. Dánové patří 
ke šťastným národům a jejich hygge se stalo fenoménem.

20:00
út

18 Slavnostní zahájení festivalu Der Kulturpunkt DER KULTURPUNKT

Daily Portrait Berlin Martina Gabriela Pavla a Marka Kučery
Součástí slavnostního zahájení vernisáž výstavy projektu JumaKu – Jugend macht Kunst pod heslem Evropa – můj domov. 
Výstavu je možno zhlédnout v Klubu Atlantik a také v Galerii v pasáži v knihovně města Ostravy od 18. 4. do 31. 4. 2018.

17:00
st

18 Stammtisch / vinný sklep U Mostu DER KULTURPUNKT

Katedra germanistiky vás zve na sklenku vína. Přijďte si popovídat německy, seznámit se s našimi studenty a vyučujícími 
a dozvědět se něco víc o atraktivním studiu němčiny v Ostravě. Bližší informace najdete na facebooku katedry germanistiky 
FF OU.

19:30
st

19 Žhavíme mozkové závity aneb pub kvíz s OKIN BPS DER KULTURPUNKT

Kolik spolkových zemí má Německo? Které německé slovo je nejdelší? Jak se jmenuje nejslavnější Beethovenova symfonie? 
Vezměte své přátelé a přijďte si ověřit své znalosti. Vítězný tým se podívá do Berlína! 

18:00
čt

20 Kafrárna Petra Kubaly TALKSHOW

Hosté: Ivo Šmoldas (scenárista, básník, moderátor). Laskavý i rošťácký humor, komorní a přátelská atmosféra jako při 
posezení u domácího krbu, kde však místo plaménku poskakuje všetečný hostitel. / 100 Kč

20:00
pá

23 So was, němectví v nás / Hlučín, Ostravská 11 (autobus č. 56) DER KULTURPUNKT

Komentovaná prohlídka výstavy v prozatímní GaleriiWurst. Svůj vztah k Němcům, němectví či Německu vyjádřili: Katarína 
Szanyi, Hana Puchová, Gabriela Fraisová, Daniel Balabán, Pavel Šmíd, Jiří Surůvka, Václav Buchtelík, Vojtěch Kovařík, 
Jaroslav Malík, Roman Polášek, Martin Pavlík, Jindřich Štreit, Aleš Hudeček ad.

16:00
po

Hlučín

24 Happy DER KULTURPUNKT

Studenti katedry germanistiky FF OU pod vedením Pavly Zajícové připravili inscenaci dramatu Doris Dörrieové. 
Tři spřátelené páry se setkávají na společné večeři a uzavírají sázku, která však dopadne katastrofálně. Zbývá postavám 
vůbec ještě nějaká naděje?

14:00
út

24 naRovinu PŘEDNÁŠKA

Pořádá římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz s fi nanční podporou biskupství ostravsko-opavského. 17:00
út

25 Prezentace fi rmy Siemens DER KULTURPUNKT

Partner festivalu se představí studentům a veřejnosti a přiblíží svou činnost v Ostravě v kontextu aktivit mezinárodního 
koncernu.

13:00
st

25 Stolpersteiny, kameny zmizelých… DER KULTURPUNKT

Před domy, kam se už nikdy nevrátili z koncentračních táborů jejich židovští obyvatelé, jsou příbuznými a přáteli 
usazovány pamětní kameny. V centru Ostravy nás s osudy zmizelých seznámí výtvarnice Lenka Kocierzová.

16:00
st

25 Stolik polski – platforma multikulturalna  DIVADLO

Divadlo Szkapa představí dvě etudy Sławomira Mrożka
17:00

st

25 Stammtisch / Mirror pub DER KULTURPUNKT

Pojďte na pivo s katedrou germanistiky – vyučující katedry spolu se zahraničními lektory připravili zábavný kvíz nejen 
o němčině a německy mluvících zemích s atraktivními cenami. Bližší informace najdete na facebooku katedry germanistiky 
FF OU.

19:30
st

26 Literatura na pochodu  DER KULTURPUNKT

V letošním roce vzpomínáme 110 let od úmrtí významného německého malíře, grafi ka, ilustrátora, karikaturisty 
a básníka-humoristy Heinricha Christiana Wilhelma Busche. Studenti katedry germanistikypod vedením Ireny Šebestové 
připomenou jeho dílo literárním happeningem. Prostranství před Filozofi ckou fakultou a Klubem Atlantik.

12:15
čt

26 Pod lampou bývá největší tma  DER KULTURPUNKT

aneb objevování krásy blízko našich hranic
Vydatné jako bavorské párky, osvěžující jako moselské víno, inspirativní jako berlínský underground… takové budou 
cestovatelské zážitky zaměstnanců společnosti OKIN BPS z německy mluvících krajin, spojené s degustací tradičních specialit.

18:00
čt

27 17:00  Coconut Hero / komedie, Florian Cossen, Německo 2015, 97 min. DER KULTURPUNKT

19:00 Jenseits der Stille / Za hranicí ticha, drama, Německo, Švýcarsko 1996, 109 min.
pá

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

3 Peter Lipa
Nezaměnitelný zpěvák, považovaný za největší osobnost slovenského jazzu s velmi osobitým vokálním projevem. V jeho 
repertoáru najdeme jak tradicionály, standarty z oblasti swingu a moderního jazzu.

19:00
út

4 Brian Charette Organ Trio JAZZ

Na cenu Grammy nominovaný hráč na Hammondovy varhany Brian Charette, Libor Šmoldas – kytara, 
Tomáš Hobzek – bicí a představí sve album SoulMates.

20:00
st

5 Abraxas
Koncert české rockové legendy, která je již vice než 40. let na scéně!

20:00
čt

6 Soutěž ve zpěvu frankofonní písně
Pořádáme ve spolupráci s Alliance Francaise .

10:00
so

9 Uvira/Bruno/Hafi zi JAZZ

Moderní jazz, klasické standardy a především pianistovy autorské kompozice. 
Mezinárodní obsazení tria: Jan Uvira – piano (CZ), Alessio Bruno – kontrabas (IT), Martin Hafi zi – bicí (BG).

19:00
po

11 Jablkoň
Držitel dvou cen Andělů a různých dalších ocenění např. ceny kritiky festivalu v Plauen, nebo ceny diváků 
mnichovského festivalu Toolwood.Už nějaký čas není tak žánrově nezařaditelná, jako bývala v minulosti, 
a také k alternativní scéně je už řazena spíš ze setrvačnosti. Přístupem k hudbě smývají hranice žánrů.

20:00
st

12 Lenka Dusilová – sólo
Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá stagnovat a opakovat se. Stal 
se z ní mimořádný úkaz české hudební scény, z pozice rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež 
svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.

19:30
čt

13 Malá Ostrava
Malá Ostrava to je název přehlídky písničkářů. Uvádí někdejší promotér písničkářských talentů Milan Kaplan.19:00

pá

14 Kabaret Hrdobci
Tvůrčí skupina Hrdobci uvádí své další živé vystoupení s řadou hostů, kteří se představí v žánrově širokém spektru 
výstupů. Těšit se můžete na řádně proválený večer plný pověstných Hrdobčích taškařic.

19:30
so

16 Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka19:00

po

17 Boris Band Combination JAZZ

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

19 „Superkapela“ Tugriki
Nová československá kapela složená ze samých výjimečných osobností zdejší scény. Dorota Barová (Tara Fuki, 
Vertigo Quintet či Aneta Langerová), Ľuboslav Petruška (Chiki Liki Tu-A, Korben Dallas), Igor „Ozo“ Guttler a Lukáš 
Fila (oba Korben Dallas).

19:00
čt

20 HI5 JAZZ

Rakouští HI5 prezentují s nevídanou lehkostí pojem „jazz“ jako hudební svět bez hranic! Tvorba této tyrolské 
čtveřice, která se řadí k senzacím současné rakouské jazzové scény.

20:00
pá

23 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

24 Patrik Kee – Vesmíření
Koncert ve znamení klidu, zastavení a vnitřního dialogu se samým sebou.“ Více o ostravském vokálním 
improvizátorovi Patriku Kee naleznete na jeho webových stránkách www.patrikkee.cz .

19:00
út

25 Petra Börnerová trio & Fedor Frešo
Repertoár je kultivované z jazz – blues vycházející písničkářství na špičkové instrumentální úrovni. Petra 
Börnerová a Tomáš Bobrovniczký získali v roce 2017 ocenění v anketě portálu bluesmusic.cz v kategorii „Osobnost 
české bluesové scény v roce 2016”. Petra Börnerová – zpěv, akordeon, Tomáš Bobek Bobrovniczký – akustická, 
rezofonická a cigar box kytara, zpěv Tomáš Bobrovniczký jr. – bicí, Fedor Frešo – baskytara. 

19:00
st

26 Dana Vrchovská Trio
Dana Vrchovská – zpěv, Vojtěch Eckert – piano, Vincenc Kummer – kontrabas.19:00

čt

30 Marcella Camargo (USA) FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Newyorská zpěvačka a skladatelka. Jejím nedávným velkým úspěchem je píseň A Chama Verde, která byla 
nominována na „Song of the Year“ pro latinské Grammy v roce 2016. Bude se hrát plnokrevná hudba na pomezí 
jazzu a brazilské hudby – Festival Ostrava Jazz Nights. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města 
Ostravy.

19:00
po

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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