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Tip měsíce
Kultura.sk v DKMO

To nejlepší ze současného dění na sloven-

ské divadelní scéně.

15. 4. v 19 hodin: Mám okno. Radošinské 
naivné divadlo, Bratislava. Sisyfovské úsilí dědy 
Viktora nejen žít jinak, bez předsudků a se 
vším, co k životu patří, ale i snít si jinak a po 
svém, naráží v nejnovější Štepkově trpké kome-
dii na nepochopení vlastní rodiny. Té se takzva-
ný normální život pomalu rozdrobuje a mění na 
smutné živoření. V titulní roli S. Štepka. 

16. 4. v 19 hodin: Lučnica. Vystoupení svě-
tově uznávaného slovenského souboru, který do 
Ostravy přijede s výpravnou taneční novinkou.

23. 4. v 19 hodin: Kosa. Divadelní spolek 
Frída, Brno. Komedie o vánočním večeru, kdy 
starého mládence překvapí v jeho skromném 
bytě Smrt... Tento česko-slovenský projekt 
Jakuba Nvoty a Frídy vznikl za autorského i re-
žijního přispění B. Polívky. O atmosféru před 
začátkem představení se už ve foyeru, ale i bě-
hem představení stará swingová kapela. Hrají: 
B. Turzonovová, R. Novák, M. Trnavský. 

26. 4. v 19 hod.: Čudné popoludnie dr. 

Zvon  ka Burkeho. Nejslavnější hra spoluzakla-
datele, kmenového autora a režiséra pražského 
Či no her ního klubu Ladislava Smočka o lidumilo-
vi, který se téměř stane několikanásobným vra-
hem, patří od vzniku divadla k erbovým kleno-
tům repertoáru Činoherního klubu. Dodnes je 
předmětem zájmu divadelníků a jako osvědčený 
titul se uvádí na mnoha scénách. Hrají: M. Miez-
ga, S. Tobias, L. Latinák, J. Kemka, R. Ja kab.

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Premiéry
Apartmá v hotelu Plaza

Tři příběhy, tři podoby lásky a tři různé fá-

ze vztahu mezi ženou a mužem. Jeden hote-

lový pokoj může být svědkem mnoha tajnos-

tí a bizarních setkání. 

Slavný americký dramatik Neil Simon (1927) 
je proslulý svými vtipnými variacemi na partner-
ské vztahy. Jeho hra (u nás známa také jako 
Pokoj číslo 719) nabízí humorný i hořký pohled 
na manželskou nevěru, na setkání dvou lidí po 
mnoha letech a na fatální pochybnosti spojené 
se svatebním dnem. Neila Simona zajímají na-
še lži, strachy a „tiché dohody“. 

Premiéra 10. 4. v 19 hodin, 1. repríza 13. 4. 

v 18.30 hodin. Další představení 18. 4. v 16 

hodin, 29. 4. v 19.00 hodin. 

Divadlo Antonína Dvořáka

Smetanovo náměstí 1, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz 

Vypočítavá Habaďůra

Současný anglický dramatik a filmový 

sce  nárista Michael Cooney (1967) se sou-

střeďuje především na dva žánry: temné 

psychothrillery a frašky se satirickými prvky. 

Habaďůra (známa také jako Nájemníci pana 

Swana) patří k těm druhým.

Eric Swan jednoho dne v podstatě náhodou 
zjistí, že sociální systém má jisté trhliny a začne 
jich využívat k vylepšení svého rozpočtu. Hra se 
postupně vyvine ve ztřeštěnou komedii plnou 
záměn, situačního i slovního humoru, přičemž 
budeme sledovat, jak se hlavní hrdina snaží pře-
lstít vlastní manželku, psychoanalytika, zaměst-
nance ústavu sociální péče a další příchozí. 

Ideální kus pro lechtání bránice a množství 
hereckých příležitostí pro komediální třeštění 
uvidíte v režii hostujícího Romana Groszmanna. 

Premiéra 17. 4. v 19 hodin, 1. repríza 20. 4. 

v 18.30 hodin. Další představení 25. 4. v 16 

hodin, 29. 4. v 19.00 hodin. 

Divadlo Jiřího Myrona

Čsl. legií 12, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz 

Manželské peripetie

Švýcarský dramatik Friedrich Dürrenmatt 

viděl v Basileji v roce 1948 Strindbergův 

Tanec smrti. O dvacet let později začal psát 

hru Play Strindberg. 

Od Strindberga přebral fabuli a základní diva-
delní nápad. Také eliminoval Strindbergovu lite-
rární stránku. „Strindbergův dialog je použit jako 
předloha pro dialog antistrindbergovský, z he-
reckého kusu se stane kus pro herce. Herec se 
už nezabývá psychologicko démonickými stu-
diemi, ale má umožnit scénickou existenci ex-
trémně zhuštěnému a zkrácenému textu. De fi-
nitivní text vzniká využitím různých divadelních 
situací. Ze tří herců vzniká jednota exaktně hra-
jícího tria. Herecká artistika. Z měšťanské tragé-
die o manželství vznikne komedie o tragédiích 
měšťanských manželství: Play Strindberg,“ při-
bližuje autor svůj tvůrčí postup v poznámce pro 
první knižní vydání v roce 1969. 

Premiéra 17. 4. v 18.30 hodin, 1. repríza 

19. 4. v 18.30 hodin. Další představení 22. 4. 

v 18.30 hodin. 

Komorní scéna Aréna

28. října 2, Moravská Ostrava

Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz 

Dostaveníčka 
ve foyer

6. 4. od 18 hodin: Hrátky nejen s operou 

v plechovém balení. Foyer Divadla Antonína 
Dvořáka. Účinkují: Ostrava Brass Quintet (Karel 
Bednář, Michal Höpfler, Jana Vacková, Stanislav 
Strouhal, Miroslav Pecháček) a Jana Kačírková. 
Průvodní slovo: Jan Fišar.

8. 4. od 18 hodin: Jarní koncert pro obraz, 

smyčce a flétnu. Foyer Divadla A. Dvo řáka. Vy-
sta veny budou obrazy Dalibora Andrýs ka. Účin-
kují: Moravskoslezské komorní sdružení (Mag da-
le na Liberdová, Hana Ku chy ňo vá, Vla di mír Li ber-
da, Ilona Kučerová). Prů vodní slovo z dí la Karla 
Plicky Český rok / Jaro přednese Jan Fišar. 

14. 4. od 18 hodin: Vzpomínání s operetou. 
Foyer Divadla Jiřího Myrona. Petr Miller a jeho 
hosté: Eva Zbrožková, Adam Daniel, Karel Mlá-
dek, Karla Diváková, Libor Olma, členové baletu 
NDM, Iva Stejskalová, Michal Muntág, Daniela 
Roncová, žáci ZUŠ V. Wünsche v Šenově. 

Více na: www.ndm.cz 

Hostující divadla
22. 4. ve 20 hodin: Alan Bennett – Zlozvyk 

umění (The Habit of Art). Přímý přenos z Ná-
rodního divadla v Londýně. Hra zachycuje po-
slední léta života W. H. Audena. Zároveň předsta-
ví i fiktivní setkání tohoto básníka se skladatelem 
B. Brittenem. Režie hry se ujal ředitel Národního 
divadla Nicholas Hytner. Hrají: F. de la Tour, 
M. Gambon, A. Jennings, A. Scar bo rough.

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Labyrint světla je ojedinělý interaktivní pro-
jekt, který spoléhá na světelnou imaginaci. 
Návštěvník se ocitne ve scenérii světelných in-
terakcí ve ztišeném prostoru, s měnícími se 
světelnými proudy barev a tvarů. Autorem umě-
lecké koncepce je známý vizuální umělec a di-
vadelník Petr Nikl. Výstava je k vidění od 9. dub-

na do 18. července v GVUO. 
Můžete prozradit výjimečnosti interaktivní 

expozice Labyrint světla?

Labyrint světla pokračuje v interaktivním pří-
stupu rozvíjení vlastní imaginace. Soustředí se 
na světelné a optické vjemy. Až na jeden zvuko-
vý varhanní rotoped Jiřího Konvrzka je expozice 
sestavena z optických nástrojů a objektů, tvoří-
cích společný organismus. Expozice vytváří 
v prostoru hru stínů, odrazů a světelných lomů. 
Koncepci jsem vytvářel spolu s Ondřejem 
Smeykalem a kromě našich nástrojů jsme pro 
Ostravu vybrali vzhledem k možnostem prosto-
ru zredukovanou verzi, ve které nechybí ani 
objekty Milana Caise, Zdeňka Šmída, Jiřího 
Konvrzka a Ueli Seilera (Švýcarsko). 

Návštěvník se tedy stává aktivním účastní-

kem výstavy…

Ano, objekty jsou volně rozestavenými ovliv-
nitelnými nástroji. Bez návštěvníků nevykazují 
pohyb ani živost. Teprve diváci–hráči umožňují 
mísení a rozproudění dojmů.

Expozice se snaží také poukázat na vzá-

jemnou komunikaci mezi člověkem a prosto-

rem, ve kterém se právě člověk ocitá… Máte 

pocit, že v osobních životech lidé nejsou 

schopni komunikovat s tím, co se kolem 

nich děje?

Ale jistěže jsou. Nemají však třeba náladu, 
jsou nasměrováni svým programem, přirozeně 
se nechtějí vytrhovat a pokud se nestane něco 
mimořádného, nevnímají se. Naše snaha je vy-
tvořit z daného prostoru komunikační prostředí, 
ve kterých je dominantní spontánnost a vstříc-
nost.  (peb)

Prostor jako komunikační prostředí 

Architektura Ostrava 2010 je název akce, 

která se od 6. do 18. 4. bude snažit zmapovat 

současné trendy v architektuře. 

V rámci festivalu bude mít na Masarykově 
nám. (5. až 11. 4.) premiéru mobilní výstavní 
galerie Pozor, architektura v pohybu!, která zá-
roveň představí výstavu Mobilní design & archi-
tektura 21. století. Výstavu doprovodí dva ve-

černí workshopy na téma Světlo v architektuře, 
které se zaměří na praktické zacházení s osvět-
lovací technikou. Dále bude možné navštívit 
vý stavu Panelák roku (Ostravské muzeum), 
případně komentované prohlídky administrativ-
ních budov Nordica nebo Městská brána. 

Akce se bude konat díky finančnímu přispění 
městského obvodu MOaP.

Výstava Architektura Ostrava 2010

V Parníku se zpívalo francouzsky
Alliance Française Ostrava pořádalo v klubu 

Parník soutěž ve zpěvu frankofonní písně. Sou-
těže se mohli zúčastnit amatérští zpěváci žijící 
v ČR. Soutěžící se prezentovali písní ve fran-
couzštině, kterou buď sami složili nebo převzali 
od libovolného frankofonního interpreta. Od bor-
ná porota, jejímž předsedou byl místostarosta 
našeho obvodu Tomáš Kuřec (na snímku vlevo), 
hodnotila jednak kvalitu, ale rovněž originalitu 
každého vystoupení.

Publikum velmi zaujali nejmladší účastníci 
soutěže, děti z Monty školy v Ostravě-Porubě, 
které si odnesly také speciální cenu. První mís-
to v kategorii Skupina získali studenti Matičního 
Gymnázia v Ostravě. 
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Koncerty

Úspěch kytaristky Janáčkovy konzervatoře 
a Gymnázia v Ostravě. 44. ročník Mezinárod-
ní soutěže mladých hudebníků Concertino Pra-
ha má své vítěze. 1. cenu v mezinárodní i ná-
rodní soutěži a titul Laureáta mezinárodní roz-
hlasové soutěže Concertino Praha 2010 zí skala 
v kategorii hra na kytaru Veronika Hrdová, stu-
dentka 4. roč  níku ze třídy Bohumily Kunzové.

Dětem
18. 4. v 15 hodin: Kubula a Kuba Kubikula. 

Divadlo AHA!, Praha. Mrzne, až praští a medvě-
dář Kuba Kubikula se s medvídkem Kubulou 
vydávají na dobrodružné putování světem. Koho 
a co na své cestě potkají a jak jim z bryndy 
pomůže strašidlo, které si sami vymysleli, se 
děti dozvědí v pohádce plné písniček, legrace, 
napětí a fantazie. 

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Čtvero ročních období

Letos se bude konat již 3. ročník koncert-

ního cyklu Čtvero ročních období, který 

pravidelně pořádá Svatováclavský hudební 

festival, o.s.

Jednotlivé části – jaro, léto, podzim a zima – 
navazují na křesťanské svátky daného ročního 
období, čímž umožňují posluchačům udržet 
kontinuitu v podobě koncertů duchovní hudby po 
celý kalendářní rok. Koncerty „jarní“ části tohoto 
cyklu proběhnou ve dnech 9.–11. dubna.

Stěžejním projektem bude koncert v Ostravě-
-Pří voze (9. 4.), na němž se představí Sym-
fonický orchestr Fakulty umění Ostravské uni-
verzity, Moravský komorní sbor a sólisté: Ve ro-
nika Hol bo vá a Jana Kačírková – soprán, Lenka 
Bařinová – mezzosoprán, Alexandr Vovk – te-
nor, Michal Onufer – bas. Pod taktovkou Paola 
Gatta zazní Haydnova Mše č. 6 (Misa Sancti 
Nicolai) a Žalm op. 42 „Wie der Hirsch schreit“ 
od F. Men del ssohna-Bartholdyho. 

Více informací na www.shf.cz/4

Janáčkova filharmonie

Velký symfonický cyklus: 1. a 2. 4. v 19 

hodin, společenský sál DKMO. Program: 
Bohuslav Martinů – Concerto grosso H 263, 
Robert Schumann – Klavírní koncert a moll op. 
54, Petr Iljič Čajkovskij – Symfonie č. 4 f moll op. 
36. Účinkují: Ivo Kahánek – klavír, Theodore 
Kuchar – šéfdirigent JFO. 

Cyklus Jeunesses musicales: 15. 4. v 18 

hodin, společenský sál DKMO. Program: W. A. 
Mozart – Únos ze serailu, předehra k opeře 
K 384, Georg F. Händel – Lancia ch´io pianga, 
Gioacchino Rossini – La Pastorela, W. A. Mozart 
– Koncert pro klavír a orchestr č. 23 A dur K 488 
(1. věta), Francesco Sartori – Time To Say 
Goodbye, Antonín Dvořák – Koncert pro klavír 
a orchestr g moll op. 33 (1. věta), Paul Dukas – 
Učeň čaroděj. Účinkují: Patricia Janečková – 
zpěv (ZUŠ Sologubova), Marie Šumníková – 
klavír (ZUŠ Žerotín, Olomouc), Lada Mys li kov ja-
nová – klavír (FU OU) a Petr Šumník – dirigent. 

Veronika Hol bo vá

Knihovny
Oddělení pro dospělé

1.–30. 4.: Draci. Výstava prací čtenářů dět-
ského oddělení.

Oddělení pro děti 

1. 4. od 12 do 16 hodin: Hody, hody, dopro-

vody. Tradiční velikonoční výtvarná dílna.
15. 4. od 15 do 16 hodin: Ostravština není 

dřina. Chrostomilka čte po našimu; kvíz o re-
gionálních autorech. 

21. 4.: Den Země. Nebyli jsme tady první.  
29. 4. od 12 do 16 hodin: Slet čarodějnic. 

Výroba talismanů a kouzelných amuletů. 

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz

nám. Sv. Čecha 7, Ostrava-Přívoz 

Přednášky
7. 4. v 18 hod.: Mýty a bohové Egypta. 

Cyklus tří přednášek s filmovou produkcí. 
12. 4. v 18 hod.: Filozofie a metafyzika. 
14. 4. v 18 hod.: Velcí faraoni Egypta. 

Cyklus tří přednášek s filmovou projekcí.
28. 4. v 18 hod.: Sebevědomí a charakter.

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava

(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz 

6. 4. v 19 hod.: Autorské čtení Jerzyho 

Franczaka (Polsko). Literární večer připravila 
revue Protimluv.

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1

Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz 

13. 4. v 16 hod.: Zikmund Lucemburský ve 

vizuálních pramenech své doby. Římský cí-
sař, český a uherský král Zikmund Lucembur ský 
(† 1437) pochopil význam uměleckého díla jako 
prostředku prezentace královské moci, a proto 
se nechával zobrazovat stejně často a rád jako 
jeho otec Karel IV. Přednáška M. Zágory.

21. 4. v 16 hod.: Germaine Dulac. Germaine 
Dulac (1882–1942) alias režisér v sukních. 
První dáma světového surrealismu. Snímek 
Usmívající se paní Beudetová (1923) předsta-
vuje impresionistický portrét nešťastné ženy 
v domácnosti. Přednáška Martina Jirouška.

Knihovna GVUO

Poděbradova 1291/12, Ostrava 

Komorní cyklus: 19. 4. v 19 hodin, spole-

čenský sál DKMO. Program: W. A. Mozart: 
Divertimento B dur K 137, F. Schubert: Sonáta 
a moll (arpeggione) pro violoncello a smyčce 
D 821, P. I. Čajkovskij: Serenáda pro smyčce 
op. 48 C dur. Účinkují: Michal Kaňka – violon-
cello, Janáčkův komorní orchestr. 

Velký symfonický cyklus: 22. a 23. 4. v 19 

hodin, společenský sál DKMO. Program: 
Sergio Cárdenas – Huapangos, Domenico 
Cimarosa – Koncert pro dvě flétny a orchestr 
G dur, Anton Bruckner – Symfonie č. 4 Es dur. 
Účinkují: Šárka Vlčková – flétna, Josef Pukovec 
– flétna, Sergio Cárdenas (Mexiko) – dirigent. 

Kubínovo kvarteto: 30. 3. v 19 hodin, hu-

dební sál JFO. Program: Joseph Haydn – 
Smyčcový kvartet C dur op. 33 č. 3 „Ptačí“, im-
provizace na lidovou píseň „Kdybys měla má 
panenko sto ovec“, dvě hudební imprese, im-
provizace na hudební anagramy, improvizační 
parafráze skladeb L. Janáčka a C. Orffa, impro-
vizace na známé evergreeny, improvizace na 
témata daná publikem. Spoluúčinkuje: Jiří Pa-
zour – klavír. 

Janáčkova filharmonie Ostrava

28. října 2556, Moravská Ostrava 

Tel.: 596 619 996, www.jfo.cz

Janáčkova konzervatoř 

6. 4. v 18.30 hodin: Absolventský koncert. 

Darina Bromková – klavír, skladba. 
12. 4. v 18.30 hodin: Stodolní aneb West 

Side Story po našimu. Muzikál. Představení 
studentů 3. ročníku hudebně dramatického obo-
ru JKGO. Režie: Václav Klemens. 

13. 4. v 18.30 hodin: Absolventský koncert. 
P. Smílková – flétna, L. Švabíková – klavír.

14. 4. v 18.30 hodin: Absolventský kon-

cert. J. Matějková – hoboj, J. Vilášek – klarinet. 
16. 4. v 18.30 hodin: Joseph Haydn – Lest 

a láska. Operní představení studentů. Dirigent: 
Jan Šrubař. Režie: Bogdan Kokotek. 

19. 4. v 18.30 hodin: Aprílový koncert Ko-

morního orchestru JKO. Dirigent: Petr Šum-
ník. 

20. 4. v 18.30 hodin: Absolventský kon-

cert. Vendula Křivánková – violoncello, Adriana 
Žigmundová – klavír. 

21. 4. v 18.30 hodin: Koncert vítězů klavírní 

soutěže studentů JKGO. 

22. 4. v 19.00 hodin: Hudební festival OPE-

RAce. Salesiánské divadlo, Praha-Kobylisy. 
Joseph Haydn – Lest a láska. Operní předsta-
vení studentů. Dirigent: Jan Šrubař, režie: Bog-
dan Kokotek. 

23. 4. v 18.30 hodin: Mladé talenty s Mo-

rav skou filharmonií Olomouc. Koncert Mo rav-
ské filharmonie Olomouc s absolventy. Dirigent: 
Petr Vronský. 

26. 4. v 18.30 hodin: Koncert studentů bi-

cího a dechového oddělení JKGO. 
28. 4. v 18.30 hodin: Tipier ja. Výběr z poví-

dek A. P. Če chova. Premiéra. Maturitní před-
stavení studentů 4. ročníku hudebně dramatic-
kého oboru JKGO. Režie: Bogdan Kokotek.

29. 4. v 18.30 hodin: Absolventský kon-

cert. Martina Hlavizňová – flétna, Hana Střel co-
vá – violoncello. 

Janáčkova konzervatoř

Českobratrská 958/40, Ostrava

Tel.: 596 112 007, www.jko.cz

Dojemný příběh 

v Metropolitní

17. 4. v 19 hodin: Giacomo Puccini – La 

Bo héme. Filmový přenos divadelního předsta-
vení z Met ro politní opery v New Yorku. Dojemný 
příběh o lásce básníka Ru dolfa k něžné Mimi, 
které není dopřáno dlouhého života. Puccini 
později v Madama Butterfly či Turandot prokázal 
mistrovství v hudebním vystižení pařížského 
koloritu. Claude Debussy prý prohlásil, že nepo-
znal nikoho, kdo by lépe hudebně popsal Paříž 
té doby než Puccini. Dirigent: Nicola Luisotti. 
Režie a scéna: Franco Zeffirelli. Osoby a obsa-
zení: Marcello Ludovic Tézier, Rodolfo Ramón 
Vargas, Colline Oren Gradus atd. 

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Cyklus komorních 

koncertů ve Studiu 1

IX. Cyklus komorních koncertů: 17. 4. v 19 

hodin, Studio 1 Český rozhlas Ostrava. Pro-
gram: Ivan Jelínek (úprava), Štěpán Rak: Aria di 
Bohemia, Š. Rak: Píseň pro Davida, Š. Rak / 
anonym: Dávné tance, Š. Rak: Píseň pro Krá-
lovnu, Š. Rak: Vůně. 

Český rozhlas Ostrava

Dr. Šmerala 1626/2, Moravská Ostrava

Tel.: 596 203 111, www.rozhlas.cz/ostrava

Místo, kde kdysi sídlilo Divadlo hudby i Ko-

  morní scéna Aréna (28. října 23, Ma sa rykovo 

náměstí), se proměnilo na „současný prostor 

pro umění a kulturu“. Součástí tohoto multi-

žánrového prostoru je kavárna. Re no vace 

objektu souvisí s kandidaturou Os travy na 

titul Evropské hlavní město kultury 2015. 

Divadelní sál, kino, zkušebna, ateliér, labora-
toř, klub, informační centrum projektu Ostrava 

2015 – to vše v sobě spojuje Stará Aréna, klub 
pro informace a kulturu 2015. Své originální 
projekty zde mohou prezentovat a realizovat 
progresivní mladí i zavedení umělci. Pro gra mo-
vou vizí Staré Arény je prezentovat to nejaktuál-
nější z České republiky a Evropy, vyhledávat 
a iniciovat evropskou spolupráci. 

Kromě kulturních zážitků Stará Aréna nabízí 
také informace o projektu Ostrava 2015. Vždy 
v pondělí od 17 do 19 hod. je zde otevřeno in-
formační centrum pro veřejnost.

Z aktuálního programu vybíráme:
1. 4. v 19 hodin: Poslední večeře. Vladimír 

Machek, Jan Číhal, Bí lé divadlo. 
3. 4. v 15 hodin: Ondráš, pan Lyse hory. 

Divadelní společnost Gigula. Tragická komedie 
o lašském zbujnikovi s tancem a střelbou v laš-
ském jazyce (čili po našimu). Pro děti od 10 let. 
Po představení – tradiční techniky pro výrobu 
uhel ných kraslic. 

8. 4. v 19 hod.: Hellium karaoke party. 
Vzhledem k posledním výsledkům měření emisí 
v ostravském ovzduší hledáme alternativní způ-

sob dýchání pro umělecké vyjádření. Přijďte si 
zazpívat. Vstupné: vlastní nafukovací balónek.

15. 4.: Hrabaliada. V 18 hodin akci zahájí 
Hráz věčnosti, Bílé divadlo (před Starou Aré-
nou). V 19 hodin začne filmová projekce Stře-
do ev ropan Bohumil Hrabal. Nakonec se těšte 
na četbu Hrabalových povídek. 

17. 4. v 19 hod.: Aprílový pelmel. Večer, kte-
rý je zcela na vás. Každý může přijít s jakýmkoliv 
vystoupením do 10 min. Tentokrát je téma špatný 
vtip! Pište na david.mirek@ostrava2015.cz.

26. 4. v 19 hodin: Apatyka. Mladá ostravská 
kapela zahraje netradičně ve složení kytara 
a violoncello. Překrásné mezinárodní duo 
Pavlínka a Paulinka má skutečně léčivé účinky.

29. 4. v 18 hodin: Ostravské příchody. Utí-
ká te do světa? Svět utíká do Ostravy. Režisér 
Radovan Lipus představuje významné ostrav-
ské lékaře, inženýry a jiné odborníky.

Kompletní program na www.ostrava2015.cz, 
kapitola Stará Aréna. 

Stará Aréna, 28. října 23, Ostrava 

Tel.: 596 110 523, www.ostrava2015.cz

Stará Aréna: nový kulturní stánek v centru města Workshop řešil nábřeží 

Ostravice

V prostorách konferenčního sálu pavilonu 

,,A“ výstaviště Černá louka Ostrava se od 

25. do 28. 3. konal workshop na téma Nábřeží. 

Setkání v rámci projektu „Oživená Ostrava“ 

(viz březnový zpravodaj Centrum, rubrika 

Slovo má…) se uskutečnilo pod záštitou sta-

rosty městského obvodu MOaP M. Svozila. 

Ostravské architekty Davida Průšu, Ondřeje 
Vysloužila a Davida Kotka se studenty katedry 
architektury VŠB-TU Ostrava doplnili studenti 
a pedagogové z Fakulty architektury Gliwice 
(Polsko), studenti a pedagogové Fakulty archi-
tektury ČVUT Praha a studenti z Fakulty archi-
tektury VUT Brno.

Debatovalo se kromě jiného o tom, jak kon-
krétně a efektivně využít přírodní nábřeží řeky 
Ostravice. Dalším tématem bylo území vymeze-
né ulicemi Porážková a Cihelní a jeho možné 
propojení s centrem města, západní částí měs-
ta, hlavním vlakovým nádražím, budoucí Ka ro li-
nou a jižní oblastí Vítkovic.  (peb)
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Výstavy
1.–16. 4., vestibul DKMO: Febiofest. 
8.–30. 4., Galerie Gaudeamus: Výstava 

školních časopisů Moravskoslezského kraje 

soutěže Zlatý Sólokapr V. 

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Do 28. 4.: Cesty za grafickým uměním. Vý-
sta va představuje grafickou tvorbu z pohledu 
jednotlivých grafických technik. Na Katedře grafi-
ky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity, 
kterou vede prof. Eduard Ovčáček, vyrostla a je 
stále budována sbírka české serigrafie. Jako jed-
nu z technik volné grafiky prosadil sítotiskovou 
techniku v 60. letech Andy Warhol. Vývoj serigra-
fie není ukončen. Stále se objevují nové techno-
logické a technické objevy a postupy. S některými 
je možné se seznámit na této výstavě. 

Od 29. 4. do 26. 5.: Umění pro kancelář. 

Často i v nově zařízených kancelářích něco 
chybí, kanceláře jsou jedna jako druhá. Nemají 
svou identitu a přitom umělecká díla v prosto-
rách výrazně zvyšují úroveň pracovního pro-
středí. Výstava, jejíž vernisáž začne v 17 hodin, 
představí nová díla, která by dnes pomohla 
rozvíjet tvorbu jednotného stylu podniků i jejich 
marketingovou strategii.

Výtvarné centrum Chagall

Repinova 16, Moravská Ostrava

Tel.: 596 124 334, www.chagall.cz 

Do 23. 4.: Michael Rittstein – Místo činu. 
Michael Rittstein je jeden z nejvýznamnějších 
autorů české výtvarné scény. Sám o svých ob-
razech uvádí, že se u nich chce pobavit, nikdy 
nudit a totéž přeje i divákům svých děl. Z ode-
zvy návštěvníků jeho výstav lze soudit, že se 
mu to vrchovatou měrou daří.

Od 29. 4.: Female Hysteria. Netradiční, vi-
zuál ně i emočně vyzývavá výstava mladých 
umělkyň Aleny Kupčíkové, Markéty Korečkové, 
Petry Šimkové a Ivany Štenclové, v jejichž tvorbě 
je patrné specifické, přímé a ničím neskrývané 
ženské vnímání světa a intimních stránek života.

Galerie Beseda, Jurečkova 18, Mor. Ostrava

Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz 

Do 6. 6.: Měkkohlaví. Výstava Měkkohlavých 
představuje skupinu, která vznikla před 20 lety 
v Plzni, a která sdružuje umělce a výtvarné teo-
retiky z Čech, Moravy (Marian Palla, Dalibor 
Chatrný, Petr Kvíčala atd.), Slezska (Jiří Šigut 
– Ostrava, Martin Klimeš – Opava, Karel Ada-
mus – Třinec) a Slovenska (Otis Laubert, De-
zider Tóth – Bratislava). Aktivity skupiny před 
sametovou revolucí zahrnovaly společné akce 
a schůze. První výstava skupiny se uskutečnila 
v roce 2009, kdy Měkkohlaví poprvé veřejně 
vystoupili ze své anonymity.

9. 4.–18. 7.: Labyrint světla. Projekt Orbis 
pictus aneb… je mezinárodní projekt putovních 
výstav a doprovodných akcí. Základem projek-
tu, který vznikl v roce 2005, jsou interaktivní 
expozice Orbis pictus aneb Brána do světa tvo-
řivé lidské fantazie, Labyrint světla a Leporelohra 
inspirované dílem humanistického myslitele 
J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. 
Vý stavy jsou připravovány podle umělecké kon-
cepce Petra Nikla ve spolupráci s českými a za-
hraničními umělci. 

Do 25. 4.: František Kupka – Čtyři příběhy 

bílé a černé. Tento cyklus, pocházející ze sbír-
kového fondu GVUO, je považován za nejvý-
znamnější grafické dílo tohoto světově uznáva-
ného autora, objevitele abstraktní malby – tvor-
by, která díky zcela odlišnému zachycování 
rea lity způsobila v kontextu moderního výtvar-
ného umění naprostou revoluci. 

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1

Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz 

31. 3.–5. 5.: Jiří Mikeska – Metamorfosy. 
Výstava obrazů.

Galerie Magna, Bieblova 3, Ostrava

Tel.: 599 502 123, magna@email.cz

Do 29. 4.: Jindřich Štreit. Vsetínský rodák 
vystavuje fotografie z Čečenska, které navštívil 
v roce 2003 na pozvání České charity. Světově 
uznávaný fotograf tehdy prožil více než měsíc 
mezi tamními uprchlíky. 

Galerie Prometheus

Sokolská třída 99, Ostrava, tel.: 597 310 270

Oznámení o nebytových prostorech nabízených k pronájmu v Městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Správce Adresa nebytového prostoru Podlaží Počet  Plocha

 Předchozí užívání  místn. m2

 Sokolská 356/9 1. NP 1 29,41
 (prodejna) jednotka č. 356/902

 Na Hradbách 1922/15 1. NP 3 77,13
 (prodejna) jednotka č. 1922/901

 Sládkova 373/6 1. PP 3 26,98
 (prodejna, kancelář)

 Dobrovského 490/6 1. NP 3 69,55
 (kancelář, sklad)

 Na Jízdárně 2895/18 1. NP 1 8,40
 (kancelář, sklad)

 Na Jízdárně 2895/18 1. NP 1 19,16
 (garáž)

 Nádražní 1265/24 1. NP 2 89,60
 (prodejna)

 Poděbradova 3057/63 1. NP 3 66,54
 (kancelář) jednotka č. 3057/901

 Gen. Janouška - garáž u domu 1. NP 1 16,00
 č.p. 2814, na p.č. 2202/1 ost.pl.

 Střední 1901/4 1. NP 2 48,32
 (prodejna) jednotka č. 1901/901

 S. K. Neumanna 532/3 1. NP 3 70,96
 (kancelář) jednotka č. 532/901

 Přívozská 899/22 1. NP 3 95,98
 (prodejna, kancelář) j. č. 899/901

 U Stadionu - garáž  1. NP 1 21,40
 na p.č. 2294/16 zast.plocha

Žádost o pronájem nebytových prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodářství, Sokolská 28, 3. patro, dveře č. 306 - 
sekr. odboru BH, na podatelně dveře č. 142, 1. patro pravého křídla budovy Nové radnice nebo na oddělení správy a údržby domovního 
a bytového fondu, Nádražní 195, Ostrava-Přívoz. Bližší informace a termín pro podání žádosti získáte na tel. č. 599 442 609. Prohlídka 
po dohodě možná.

OBH - oddělení

správy a údržby DBF

Nádražní 936/195

Ostrava

Tel.: 599 442 609

Kavárna klubu Atlantik na ulici Čs. legií se 

pyšní nevšedním prvenstvím. Poprvé v Čes-

ké republice si právě zde mohli kávoví fajn-

šmekři vychutnat exkluzivní kávu Brao. 

Historie značky Brao se začíná psát v roce 
1987 v italském městě Trento. Její nezaměnitel-
ná chuť se opírá o starý domácí recept. 

Spojení káva Brao a kavárna At lan tik funguje 
přibližně jeden rok. „Oproti jiným kávám je Brao 
silnější. Díky tomu možná chutná více starším 
lidem, ale rozhodně neplatí, že by ji mladí nepi-

li,“ prozrazuje Jiří Kysel z kavárny Atlantik s tím, 
že svět kávy by přirovnal ke světu skotské whis-
ky. Každá chutná jinak, ale každá je dobrá. 
Pro Itálii je typické, že v určité lokalitě je možné 
si vybírat z dvaceti značek káv. 

Kávová kultura v České republice a v Itálii se 
stále odlišuje. Standardní porce je v Česku 
7 gramů kávy, v Itálii to je 10 gramů. Obyvatelé 
Apeninské ho poloostrova si však běžně vystačí 
s šálkem o polovinu menším než Češi. Zato ty 
šálky klidně vypijí dva, tři na posezení. (peb)

V Atlantiku servírují kávovou vzácnost 

2. ročník Architecture 

Week Ostrava

Od 22. do 29. 4. proběhne Architecture 

Week Ostrava. Součástí druhého ročníku 

mezinárodního festivalu moderní a součas-

né architektury budou jednak výstavy, ale 

také filmy a přednášky o architektuře. 

Do AWO je zařazena například výstava Me-
zinárodní vztahy / Mladí architekti z Německa 
(od 23. 4. do 6. 6. v GVUO). Výstava prezentuje 
patnáct projektů mladých architektek a architek-
tů z Německa (Plasma Studio, FAR frohn&rojas 
atd.), které vznikly od roku 2004 převážně v za-
hraničí. Vybrané příklady z oblasti pozemních 
staveb, urbanismu a krajinné architektury zná-
zorňují celou šíři schopností výslovně mladé 
generace architektů. 

V rámci AWO bude prezentována také výsta-
va Slezská škola architektury? (od 12. do 
30. 4., výstavní síň Sokolská 26). Z přehledu 
vystavovaných staveb bude možné vycítit sna-
hu slezských projektantů vzdorovat poplatné 
a levné okázalosti a odpor ke komerční archi-
tektuře. „Také chceme oživovat ostravské pasá-
že, takže v pasáži KMO bude představen uni-
kátní projekt architekta Davida Kotka. Ten na 
říjen plánuje v Ostravě postavit světelný model 
Cheopsovy pyramidy v měřítku 1:1,“ dodává za 
organizátory Tadeaš Goryczka (Spolek pro ost-
ravskou kulturu). 

Aktuální novinky lze sledovat na www.archi-
tectureweek.cz, www.trojhlavydrak.com. 

Akci finančně podpořil městský obvod Mo rav-
ská Ostrava a Přívoz.

Oddělení pro děti a mládež Knihovny města 

Ostravy uspořádalo ve dnech 8. až 12. 3. tra-

diční Týden prvňáčků. Knihovna se na čtyři dny 
proměnila v království Obraťlist, kdy královna 
Petronie I. pasovala mečem každého prvňáčka 
na čtenáře knihovny. Za pomoci rádce Hú a rytí-
ře Gabriela probíhal slavnostní ceremoniál, ve 
kterém musel každý účastník splnit tři jednodu-
ché úkoly. „Letos jsme se zaměřili na muminky 
Tove Janssonové, Medvídka Pú od A. A. Mil ne 
a klasiku v podobě popletených pohádek. Akce 
se mohli zú  častnit rodiče, prarodiče, sourozenci 
i kamarádi,“ uvedla Petra Kozlová z Od dě lení 
pro děti a mládež KMO. Každý prvňáček získal 
pasovací listinu, odznak, drobné dárky a čtenář-
ský průkaz s registrací na celý rok zdarma.

Kokoschka maloval z Landeku

V Galerii výtvarného umění Ostrava vy-
hodnotili soutěž, která doprovázela výstavu 
obrazu Moravská Ostrava II. Anketní otázka 
zněla: Odkud Oskar Kokoschka pozoro-

val Ostravu, když maloval obraz Moravská 

Ostrava II.? Správná odpověď je: Z Lan de-

ku (reprodukci obrazu jsme uveřejnili v úno-
rovém vydání Kam v centru).

Díky zájmu veřejnosti se zjistily další de-
taily vztahující se k tomuto významnému dí-
lu. Z dopisu Jana Počty mj. vyplývá, že obraz 
byl malován z jižní strany Landeku nad řekou 
Odrou, z místa nad jednopatrovým domem, 
který dosud stojí při vjezdu do areálu bývalé-
ho Dolu Anselm. Podle slov pana Počty 
a dosud zjištěných dochovaných obrazů je 
ta ké možné, že Oskar Kokoschka namaloval 
celkem tři obrazy s tématem Ostravy.

Celkem přišlo 503 správných odpovědí. 
Vylosovaný vítěz obdržel zarámovanou re-
produkci Kokoschkova obrazu a balíček 
propagačních předmětů GVUO. 

Již podeváté se pražský divadelní spolek 

Kašpar vrací do Ostravy s přehlídkou svých 

inscenací. Tentokrát odehraje od 11. do 18. 

dubna devět představení ve dvou ostrav-

ských divadlech – Divadle loutek Ostrava 

a Divadle Petra Bezruče (www.dlo-ostrava.

cz, www.bezruci.cz).

Program přehlídky:

11., 12. a 13. 4. v 19.00 hod. Běsi
14. 4. v 19.00 hod. Detektor lži
15. 4. v 18.00 hod. Detektor lži
16. 4. v 18.00 hod. Plešatá zpěvačka
16. 4. ve 20.30 hod. Plešatá zpěvačka
17. 4. v 19.00 hod. Kodaň 
18. 4. v 18.00 hod. Kodaň

Divadlo Loutek Ostrava

Tel.: 595 134 215, 595 134 200 

E-mail: predprodej@dlo-ostrava.cz

Divadlo Petra Bezruče

Tel.: 596 618 363 - 4, 605 268 799

E-mail: info@bezruci.cz

Ostravský informační servis 

Tel.: 596 123 913, e-mail: mic@ostravainfo.cz

Kašparův ostravský týden

Starosta městského obvodu MOaP Miroslav 
Svo zil se zúčastnil v antikvariátu a klubu Fiducia 
slavnostního zahájení festivalu Jeden svět (na 
snímku spolu s I. Rozehnalovou). Ten to meziná-
rodní filmový festival získal v roce 2007 čestné 
uznání Organizace Spojených národů pro vý-
chovu, vědu a kulturu (UNESCO) za výchovu 
k lidským právům.

5.–30. 4.: Příběhy bezpráví – oběti komu-

nistického režimu. Výstava přibližuje osudy li-
dí, kteří byli poznamenáni komunistickým reži-
mem. Lidé, jejichž portréty budou vystaveny, 
našli výjimečnou sílu k odporu proti komunistic-
kému bezpráví. 

8. 4. v 18 hodin: Vojtěch Vlček – Likvidace 

mužských řádů v Československu. 60. výročí 
tzv. bartolomějské noci ze 13. na 14. dubna 
1950. 

12. 4. v 18 hodin: Evžen Šimera – Obrazy 

ze stavu beztíže. Vernisáž. Ve své dosavadní 
silně konceptuálně laděné tvorbě Evžen Šimera 
systematicky, ale i se sarkastickým nadhledem, 
rozrušuje mnohá klišé spojená s obrazem v je-
ho tradičně pojímané modernistické významové 
struktuře. Výstava potrvá do 21. 5.

20. 4. v 18 hod.: Adam Gebrian – 1 + 1 = 3. 

Přednáška o architektuře se pokusí dokázat, že 
pokud existuje problém, který je správně pocho-
pen a pojmenován, řešení je už poměrně snad-
né. Tato teze bude dokázána na sérii architekto-
nických návrhů z celého světa. 

22. 4. v 18 hodin: Karel Kryl bez mýtů a le-

gend. Antidiskotéka hudebního kritika Jiřího 
Čer ného. Přednáška a netradiční „antidiskoté-
ka“ na krylovské téma v podání významného 
českého hudebního kritika.

28. 4. v 18 hodin: Romana Rosová – Chrám 

luxusu. Přednáška se bude věnovat historické-
mu a stavebnímu vývoji dvou budov čp. 243 
a 284, které dnes tvoří bývalý obchodní dům 
Textilia (Ostravica). Na jeho místě existovala 
zástavba již ve 2. polovině 19. století v podobě 
dřevěných, později zděných domků. V letech 
1928 až 1929 byl na místě domu čp. 243 po-
staven podle návrhu německé architektky Marie 
Frommerové obchodní dům Textilia. V roce 
1934 byl rozšířen o sousední dům čp. 284. 
Po roce 1945, kdy byla zbylá část domovního 
bloku zbořena a také jemu hrozila demolice, 
byla prováděna již jen základní údržba. Obchod-
ní dům – nyní však pod názvem Ostravica – na-
dále fungoval. Osud obou domů vyvrcholil v ro-
ce 2000, kdy se při rekonstrukci část budovy 
zřítila a objekt musel být uzavřen.

Klub Fiducia

Nádražní 30, Moravská Ostrava

Tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com



Programový 
a kulturní 
zpravodaj 
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je součástí 
zpravodaje městského obvodu Mo ravská Ostrava a Přívoz Centrum. 

Své kulturní tipy můžete zasílat na internetovou adresu: 
v.vavrda@seznam.cz

4
 Informace o našem obvodu najdete na www.moap.cz kam v centru

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský infor-

mační 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.antikfiducia.
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 moravsko slezské – 

www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova filhar-

monie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – www.dlo-ostrava.
cz, Ostravské mu zeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.
cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města 

Ostravy – www.dkmoas, 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

programový a kulturní zpravodaj Moravské Ostravy a Přívozu


