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Premiéry
Slavný Pygmalion v NDM
Pygmalion je nejslavnější komedie anglického drama-
tika George Bernarda Shawa, nositele Nobelovy ceny 
za literaturu. 
Příběh, ve kterém láska překračuje hranice společen-
ských vrstev, začíná pověstnou sázkou profesora 
Higginse. Žena z ulice, kterou přetvoří k obrazu své-
mu, mu možná pomůže vyhrát nad snoby, ale domýš-
livý učitel prohrává své srdce.  
Premiéra 2. 2. v 18.30 hod., repríza 4. 2. v 18.30 
hod. Další představení 16. a 28. 2. v 18.30 hod. 

Divadlo Antonína Dvořáka
Smetanovo náměstí 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420
www.ndm.cz

Korea - historie a tradice: o zemi daleké i blízké

Tip měsíce

Zlatá koruna, šest set let starý porcelán i luxus-
ní nábytek a oděvy z Koreje, to vše je až do konce 
února k vidění v Ostravském muzeu na Masary-
kově náměstí. Jak se odívali, z čeho jedli, na čem 
spali a jak jinak si Korejci všech společenských 
vrstev v průběhu historie zpříjemňovali život,  
ukazuje více než dvě stě padesát předmětů z dob 
dávno minulých i nedávných.

Hostující
divadla

6. 2. v  19 hodin: Kdo je tady ředitel?. 
Švandovo divadlo, Praha. Skvělá komedie Larse 
von Triera z prostředí nejmenované dánské firmy, 
jejíž ředitel a zároveň majitel to ovšem před svý-
mi kolegy úspěšně skrývá. Až nyní, když chce 
firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele 
sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než nezná-
mý, ztroskotaný herec Kristoffer! Hrají: M. 
Dlouhý, A. Pyško, K. Cibulková, R. Jašków.
12. 2. v  19 hodin: Miláček Anna. Divadlo 
Palace Theatre, Praha. Úspěšná komedie Marca 
Camolettiho o tom, že není šikovné přivést si do-
mů milence právě, když má váš manžel v ložnici 
svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna… 
Hrají: M. Hudečková, D. Prachař, L. Rybová. 
13. 2. v  19 hodin: Co v  detektivce nebylo. 
Agentura Harlekýn. Velmi vtipná divadelní kome-
die se zápletkou a starým dobrým anglickým hu-
morem. Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Jana 
Švandová / Jana Boušková atd.
26. 2. v  19 hodin: Prachy!!!. Divadlo Palace 
Theatre, Praha. Komedie plná zvratů o omylem 
sebraném cizím kufříku, nacpaném bankovkami 
v hodnotě tři čtvrtě milionu liber, z kterého plyne, 
že ponechat si evidentně špinavé peníze je těžší 
než k nim přijít. Hrají: V. Hybnerová, J. Polášek, 
M. Novotný, N. Boudová atd.  
27. 2. v  19 hodin: Fígl. Divadlo Ungelt, Praha. 
Poté, co Murray zůstane ochrnutý, se jeho žena do-
zví, že měl poměr s její sestrou. Od té chvíle nejde 
pouze o klasický manželský trojúhelník, ale o těžkou 
zkoušku vzájemné důvěry a lásky, založené na spo-
lečně strávených letech. Autor: Henry Meyerson. 
Hrají: A. Vránová, M. Vančurová, V. Postránecký.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Barvami  hýřící  korejské národní oděvy  jsou  pefektně řemeslně  zpracovány (snímky naho-
ře). Výstavu v Ostravském muzeu navštívil i nový prezident společnosti Hyundai MMC No-
šovice Kim Jun-Ha. Vyjádřil překvapení i obdiv nad počtem i výběrem exponátů. Na snímku 
dole vlevo společně se Simonou Piperkovou, náměstkyní primátora města Ostravy. Vpravo 
dole kopie královské koruny v období dynastie Silla.

Předpisová Polská krev
Polská krev, nejpopulárnější opereta v Česku, vypráví 
jednoduchý příběh o dívce, která chce napravit muže 
a dostat ho k oltáři. Jenom do 2. světové války se 
u nás dočkalo dílo Oskara Nedbala kolem 180 růz-
ných nastudování profesionálních i amatérských spol-
ků. Po válce přibylo dalších 61 nastudování a z toho 
jich bylo sedm v Ostravě! 
Polská krev je formálně napsána naprosto předpisově. 
Dodržuje přesně strukturu operety. Tvůrci jejího no-
vého uvedení v NDM se nakonec rozhodli nejít proti 
žánru, ale naopak – dotáhnout jej až na samotnou 
hranici operety.  Nová inscenace se tedy bude hrát 
s podtitulem Hrajeme operetu! 
Premiéra 16. 2. v  18.30 hodin, 2. premiéra 
18. 2. v 18.30 hodin. Další představení 21. 2. 
v 18.30 hodin. 

Divadlo Jiřího Myrona
Čs. legií 12, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz

„Výstava Korea – historie  a tradice vypraví 
fascinující příběh každodenního života v zemi 
kulturně i geograficky pro obyvatele střední Ev-
ropy velmi exotické, na druhé straně v současném 
globalizovaném světě velmi blízké. Korejci se 
stávají našimi sousedy a my bychom rádi přispěli 
k tomu, aby tento národ nebyl spojován pouze s vý-
robou aut,“ říká ředitelka muzea Jiřina Kábrtová.

Nejcennějším exponátem výstavy je pl-
nohodnotná zlatá kopie patnáct století staré 
královské koruny z dynastie Silla. Originál je 
v Národním muzeu v Soulu a vystavovanou 
kopii věnovala naší republice korejská vláda 
v roce 2010. Četné masky a loutky jsou láka-
dlem nejen pro malé návštěvníky, stejně tak 
jako luky, šípy a zbraně z ocele. Lakovaným 
šperkovnicím a nábytku vykládaným perletí 
neodolá laik ani odborník. 

Většina z vystavených předmětů je zapůjče-
na ze sbírek Náprstkova muzea a Národní gale-
rie v Praze.  (da)

Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1
Tel.: 597 578 468, www.ostrmuz.cz

U Bezručů bude fučet 
Klasika o lásce a pomstě Na Větrné hůrce začne 
drsně profukovat repertoárem Divadla Petra 
Bezruče. 
Emily Brontëová (1818 – 1848) vydala knihu 
Na Větrné hůrce pouhý rok před svou smrtí, a to pod 
pseudonymem, jako dva svazky trojdílného souboru 
(třetí svazek byla Agnés Grey od sestry Anne). 
Román, jehož český překlad vyšel poprvé v 1912, 
byl v době vydání v zásadě odmítnut, ocenila jej až 
moderna počátku dvacátého století – dílo bylo sice 
romantické, hlavní hrdina Heathcliff však byl po-
dán zcela neromanticky a neidealizovaně a ženy 
zde navíc působí jako bytosti silnější, morálně kon-
zistentnější a také fyzicky zdatnější.
Premiéra 3. 2. v 19 hodin. Další představení 
8. a 13. 2. v 18 hodin, 17. a 18. 2. v 19 hodin.
 
Divadlo Petra Bezruče
28. října 120, Ostrava 1
Tel.: 596 618 363, www.bezruci.cz

15. 2. v 19 hodin: Čile po Chile – Pouští a pra-
lesem až na konec světa. Multimediální diashow. 
Chile je krajina plná kontrastů, od každého kousek – 
kus pouště, moře, laguny, solná jezera, sopky, gejzíry, 
kaktusy, palmy, hluboké pralesy, ledovce, tajemné 
geoglyfy minulostí atd. Přístavy pulsují životem, za-
padlé vesnice dýchají klidem. A tam úplně na jihu leží 
Ohňová země – konec světa.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz 

Talk show

Odvážná princezna Kamila Janovičová chce být v souladu s okolím 
V prosinci 2011 odvysílala Česká televize po-

hádku Tajemství staré bambitky, kterou připravilo 
Televizní studio Ostrava. Kromě osvědčených he-
reckých jmen, jako např. Ondřej Vetchý, Jiří Lábus, 
Luděk Sobota, respektive Tomáš Klus (hlavní role – 
princ Jakub), vzbudila pozornost především Kamila 
Janovičová, jež hrála odvážnou princeznu Aničku.

Tato studentka Janáčkovy konzervatoře a Gym-
názia považuje za svůj zvláštní povahový rys ne-
rozhodnost. Casting na hlavní ženskou roli pro tuto 
pohádku se však rozhodla absolvovat, a nepochyb-
ně to byla správná volba. A protože uspěla, mohl 
se televizní divák v příběhu nazvaném Tajemství 
staré bambitky setkat právě s touto sympatickou 
rusovláskou, která mezi své nejoblíbenější pohád-
ky řadí S čerty nejsou žerty nebo Šíleně smutnou 
princeznu.

Jaké jste na pohádku zaznamenala ohlasy?  
Převážně ty kladné, což člověka samozřejmě po-

těší, když to byl jeho první velký projekt. Hlavně 
na facebooku, který sice dvakrát nepodporuji, lidé 
psali, že se jim pohádka líbila. Záporných reakcí bylo 
minimum. A spíše mi přišlo, že tyto názory vycházely 
z přesvědčení, že každá pohádka, která v dnešní době 
vznikne, musí být špatná. Což si nemyslím.  

Jak dlouhá byla cesta k tomu, že role Aničky 
nakonec připadla vám? 

Protože jsem se objevila ve 4teens, tak měl režisér 
Ivo Macharáček v databázi i moje fotky, na základě 
kterých si postupně vybíral herečky, a ty zval na casting 
v Ostravě a v Praze. Do druhého kola v Praze nás po-
stoupilo asi šest a nakonec si vybrali mě.  Dozvěděla 
jsem se to v přeplněném vlaku cestou na Poděbradské 
dny poezie, kdy mi Ivo Macharáček volal, a sdělil mi, 
že tu roli mám já. Tak mě to zarazilo, že jsem se zmohla 
jen na: „Děkuji.“, a položila jsem mu telefon. Pak jsem 
pět minut civěla do sedadla naproti mně, než mi od něj 
přišla sms, zda mám vůbec radost, protože z té reakce 
nic nepoznal. Já jsem však byla úplně mimo… (smích) 

Návštěvníci Komorní scény Aréna už byli s va-
ším hereckým uměním konfrontováni prostřed-
nictvím Strindbergovy Hry snů. Jak na toto hos-
tování vzpomínáte? 

Přínosné to pro mě bylo především proto, že jsem 
opravdu viděla, jak to v takovém divadle funguje. 
Mám na mysli spolupráci a komunikaci se zkušeněj-
šími herci, režisérem a podobně. Je něco jiného stu-
dovat ve škole teorii a pak samotná praxe. Navíc já 
Arénu zbožňuji od svých třinácti let, kdy jsem jejich 
představení začala navštěvovat. A také to byl jeden 

z důvodů, proč jsem divadlo začala studovat. Tím, 
že jsem svou první hostovačku měla v Aréně, se mi 
vlastně splnil můj sen. 

Jaké máte herecké plány pro letošní rok?  
V současnosti jsem v maturitním ročníku a chtě-

la bych ve studiu pokračovat, takže se hlásím 
na Divadelní fakultu akademie múzických umění 
v Praze a Janáčkovu akademii múzických umění 
v Brně. Nemyslím si, že už mám takové kvality, 
abych mohla hrát nastálo v divadle. Určitě bych 
chtěla na sobě pracovat. Teď je to o tom načerpat 
zkušenosti, otrkat se a ne brát jednu roli za druhou. 
Také bych měla pokračovat v hostování ve Slez-
ském divadle v Opavě, kde účinkuji v inscenaci 
Úklady a láska.  

Už jste zmínila, že jste menší roli ztvárnila také 
v seriálu 4teens. Našly by se spojitosti mezi „seriá-
lovou třídou“ a vaší třídou na konzervatoři? 

Vůbec ne… Je to prakticky ve všem jiné. Už jenom 
v počtu studentů. Nás je ve třídě osm, zatímco třída 
ve 4teens byla snad pětadvacetičlenná. Dá se říci, že 
u nás na konzervatoři je každý člověk jiná osobnost, 
ubírá se jiným směrem, ale pořád máme tu výhodu, 
která nás jako skupinu drží pohromadě, a tou je ta lás-
ka k divadlu. Ve 4teens byl ten kolektiv rozdělen spíše 
na vícero skupinek. 

Jaké největší štěstí si dovedete představit?  
Největší štěstí pro mě je být šťastná. To znamená 

být v souladu s okolím, něco mu přinášet a zároveň si 
od něj brát pozitivní energii.  (peb)
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Přednášky

Dětem

1. 2. v 18 hodin: Poznej sebe sama.
2. 2. v 18 hodin: Zvítěz nad strachem a roz-
víjej klid. 
9. 2. v 18 hodin: Projev své city, zlepšíš své vztahy.
14. 2. v 19 hodin: Čína – říše středu.
16. 2. v 18 hodin: Člověk bez hranic. 
28. 2. v 19 hodin: Čínská astrologie.  

Nová Akropolis
28. října 8, Ostrava
(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz 

n

14. 2. v  16 hodin: Bamberská apokalypsa. 
Bamberská apokalypsa je jedním z největších 
skvostů otonské knižní malby. Jedinečný manu-
skript vznikl kolem roku 1000 v proslulém skrip-
toriu kláštera Reichenau. Přednáška Marka Zágory.
15. 2. v 17 hodin: Surrealismus ve východním 
bloku. Surrealismus patřil slovy filmového reži-
séra Juraje Jakubiska k dojné krávě tvůrců ve vý-
chodním bloku zejména v 60. letech 20. století. 
Mezi významné tvůrce ovlivněné surrealismem 
můžeme zařadit nejen Jana Švankmajera, ale také 
Juraje Herze, Pavla Juráčka, Věru Chytilovou, Ro-
mana Polanského. Přednáška Martina Jirouška.

Knihovna GVUO
Poděbradova 1291/12, Ostrava 

n

7. 2. v  17 hodin: Lucie Kempná. Ostravský 
strakáč, tentokrát s členkou organizace Podané 
ruce, která se věnuje canisterapeutické činnosti. 

Knihovna města Ostravy, ul. 28. října 2,  
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz 

25. 2. v 10 hodin: Rumcajs. Divadlo Šumperk. 
Veselá pohádka je inscenována s respektem k Vác-
lavu Čtvrtkovi a Radku Pilařovi.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

n

Do 7. 2. od 14 do 18 hodin: Poznej se. Autoři 
z libereckého IQparku připravili přes padesát ex-
ponátů, na kterých si příchozí osvěží zapomenuté 
znalosti, prověří své smysly nebo změří rychlost 
svých reakcí. Výstaviště Černá louka, pavilon C.  
4. a 5. 2. od 14 do 18 hodin: Naši ilustrátoři. 
Výstaviště Černá louka, pavilon C. 
13. – 23. 2. od 14 do 18 hodin: Rekordy a kuriozi-
ty ze světa zvířat – ptáci. Interaktivní výstava před-
staví svět ptáků. Výstaviště Černá louka, pavilon C.

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
Klub ÁMOS, Kostelní nám. 2
728 02 Ostrava 1
Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz 

2. 2. v 18 hodin: Best of Secret Wars. Souboj 
ilustrátorů Česko/Slovensko. 
3. 2. ve 20 hodin: FiHa. Koncert skupiny spo-
jený s křtem nového videoklipu. 
6., 13., 20. a  27. 2. od  16.30 do  19 hodin: 
Filmové pondělky s Mental Power. Promítá-
ní filmů s kombinovaně postiženými (ne)herci. 
7., 14. a 21. 2. v  19 hodin: Trénink součas-
ného tance. 
10. 2. ve 21 hodin: Secret Wars Česko. První 
čtvrtfinálový souboj ilustrátorů v Ostravě.
Od 15. 2.: Way Around – Zima. Přehlídka děl 
studentů ateliérů malby českých uměleckých vy-
sokých škol. Vernisáž začne v 18 hodin.
26. 2. v  19 hodin: Mokré ruce. Představení 
současného tance doprovázené živou hudbou 
s prvky jazzové improvizace.
28. 2. v 19 hodin: Milostný trojúhelník. Im-
provizované divadelní představení hereckého tria 
– Pavel Liška, Josef Polášek a Martin Zbrožek.

Výstaviště Černá louka, pavilon C1
vchod z ulice U Výstaviště, Moravská Ostrava
www.cooltourova.cz 

Koncerty
Janáčkova filharmonie
Velký symfonický cyklus: 2. a 3. 2. v 19 hodin, 
společenský sál DKMO. Program: R. Strauss – 
Don Juan op. 20 (symfonická báseň), J. 
Calandrelli – Koncert pro orchestr a jazzový 
klarinet, B. Bartók – Koncert pro orchestr. 
Účinkují: Irvin Venyš – klarinet, JFO, Jakub 
Klecker – dirigent. 

n

Dobré filmové dílo se obvykle vyznačuje 
i kvalitní doprovodnou hudbou. A právě z ta-
kových filmů vybíral dirigent Petr Šumník 
skladby do programu s názvem Movie Night. 
Posluchači, kteří zavítají na koncert, se mohou 
těšit na ukázky z tvorby Johna Williamse (Star 
Wars, Harry Potter), Franka Churchilla 
(Sněhurka a sedm trpaslíků), Howarda Shorea  
(Pán prstenů), Henryho Manciniho (Růžový 
panter), Klause Badelta (Piráti z Karibiku) 
a dalších skladatelů.
Movie Night začíná 8. února 2012 v  19 
hodin ve společenském sále Domu kultury 
města Ostravy a kromě skvělé muziky se lze  
těšit i na zajímavé průvodní slovo a ukázky 
z vybraných filmů. Vstupenky za 190 korun 
(studenti, osoby starší 70 let a držitelé průkazu 
ZTP mají 50% slevu) je možné zakoupit v po-
kladně DKMO nebo v pobočkách Ostravského 
informačního servisu.

n

Mimořádné koncerty: 17. 2. v  19 hodin, 
společenský sál DKMO. Dirigentské kurzy 
ve spolupráci s pařížskou konzervatoří. Program: 
A. Dvořák – Karneval, A. Dvořák – Koncert pro 
violoncello a orchestr h moll, I. F. Stravinskij – 
Petruška. Účinkují: Jiří Hanousek – violoncello, 
JFO, dirigují účastníci dirigentských kurzů. 

Ve 24 letech dirigoval poprvé Janáčkovu filhar-
monii Ostrava a po roce se stal jejím šéfdirigentem. 
Od roku 2002 podepsal desetiletý kontrakt na šéf-
dirigentskou pozici u New Japan Philharmonie, 
jednoho ze šesti profesionálních filharmonických 
orchestrů v japonském Tokiu. Od loňského roku 
jeho hudební kariéra pokračuje u Filharmonického 
orchestru v belgickém Lutychu.

41 letý Christian Arming se v lednu představil 
v DKMO na dvou koncertech a jeho návrat připo-
menul nejšťastnější léta Janáčkovy filharmonie, 
na kterých se tak výrazně podílel. Ta se v součas-
né době nachází v situaci, kdy se opakují výtky 
na to, že málo koncertuje, že klesá návštěvnost  
jejích  koncertů a dokonce se snižuje její profesi-
onální úroveň To vše se promítlo na  loňském 
odvolání  ředitele  P. Krajniaka.

Lednové koncerty JFO, na nichž zazněla díla 
skladatelů C. M. von Webera, M. Brucha a G. 
Mahlera (v Bruchově houslovém koncertu č. 1 
vystoupila Martina Bačová), se uskutečnily před 
takřka vyprodanými sály a orchestru, sólistce,  
ale především Armingovi se dostalo mimořád-
ných až nadšených ovací. Jeho návrat k Janáčkově 
filharmonii s uvedením Mahlerovy Symfonie č. 1 
D dur, která je dirigentovou „srdeční záležitostí“, 
byl neobyčejně štastný.  (da)

Cooltour

Do Ostravy přijel Christian Arming spolu se synem Laurentem. V současné době se kromě diri-
gování věnuje opernímu umění a patří na evropských scénách k nejvyhledávanějším umělcům. 

Návrat Christiana Arminga k JFO s ovacemi

Slevy pro děti a studenty - Janáčkova filhar-
monie Ostrava nabízí studentům a  dětem  
vstupenky na  své koncerty a  předplatné 
na jednotlivé cykly se slevou 80%. To zname-
ná, že vstupenka na koncert Velkého symfo-
nického cyklu se pohybuje v rozmezí 34 až 
42 korun. Na koncerty cyklu Jeunesses musi-
cales a Komorního cyklu stojí lístek 30 korun.

Cyklus Jeunesses musiceales: 23. 2. v  18 
hodin, společenský sál DKMO. Program: F. 
Poulenc – Koncert pro 2 klavíry a orchestr d 
moll, L. Grøndahl – Koncert pro pozoun a or-
chestr, G. Miller – Moonlight serenade, G. 
Gershwin – I have got a crush on you, G. 
Gershwin – The man that I love, G. Gershwin 
– Američan v Paříži. Účinkují: Barbora Ručková 
– klavír (FU OU), Martin Smutný – klavír (FU 
OU), Jakub Smeja – pozoun (JKGO), Adam 
Blažek – klavír (Múzická škola Ostrava), JFO, 
Marek Prášil – dirigent. 

Janáčkova filharmonie Ostrava
28. října 2556, Moravská Ostrava 
tel.: 596 619 996, www.jfo.cz

14. 2. v 19 hodin: Laura a její tygři. Kapela se 
nachází ve vynikající formě! Její pozitivní energie 
naočkuje každého návštěvníka, i kdyby nechtěl. 
Devatenáct členů kapely (dechová sekce je snad 
jedna z největších vůbec) se stará o vynikající 
show, nejen hudební, ale i vizuální. Posilou je zpě-
vačka Katka Tomsová, která se stává novou tváří 
kapely, podobně jako kdysi třeba Ilona Csáková.
29. 2. v 19 hodin: Karel Kahovec s George & 
Beatovens. Paní v černém, Poprava blond holky 
nebo Háj modřínů jsou evergreeny spojené se jmé-
nem Karla Kahovce a skupiny George & Beatovens. 
Hostem ostravského koncertu bude Viktor Sodoma, 
který spolu s Karlem Kahovcem zavzpomíná pís-
němi, jako Povídej, Já budu chodit po špičkách, 
Hvězdičko blýskavá či Náhrobní kámen, na zesnu-
lého zpěváka Petra Nováka, kterého George & 
Beatovens v minulosti doprovázeli.

Wagner a Verdi v Metropolitní
11. 2. v 17.45 hodin: R. Wagner – Soumrak 
bohů. Přímý přenos z Metropolitní opery 
v New Yorku. Nové zpracování Wagnerova 
Prstenu Nibelungova v režii vizionáře Roberta 
Lepageho vyvrcholí Soumrakem bohů. Deborah 
Voigt a Gary Lehman jako Brunnhilda 
a Siegfried zazáří v dramatickém finále 
Wagnerova cyklu, kdy zrada a závist vyústí 
v absolutní zkázu. Nová inscenace.
25. 2. v  18.45 hodin: G. Verdi – Ernani. 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New 
Yorku. Sopranistka Angela Meade bude vévodit 
Verdiho rané romantické tragédii plné napětí. 
V roli jejího zapovězeného milence Ernaniho se 
objeví Marcello Giordani a hvězdné obsazení 
pod taktovkou Marca Armiliata uzavírají verdi-
ovští mistři Dmitri Hvorostovsky a Ferruccio 
Furlanetto. Režisérem lety prověřené inscenace 
z roku 1983 je Pier Luigi Samaritani. Italsky.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

n

11. 2. ve 20 hodin: Törr, Anarchuz. Skupina 
Törr bude na tomto koncertě propagovat nejen aktu-
ální album „Tempus Fugit“, ale zazní i největší hity 
z celé tvorby této black-metalové legendy. Jako 
předkapela vystoupí litoměřická formace Anarchuz.

Barrák music club
Havlíčkovo nábřeží 28, Ostrava
tel.: 777 930 936, email: info@barrak.cz

n

Janáčkova konzervatoř 
11. 2. od  9 do  13 hodin: Den otevřených 
dveří. Konzultace pro uchazeče studia na gym-
náziu JKGO. 
21. 2. v  18.30 hodin: Martina Šamajová – 
flétna, Jana Sniehottová – violoncello, 
Barbora Hudečková – lesní roh. Absolventský 
koncert.
22. 2. v  18.30 hodin: Koncert dechového 
oddělení JKGO.
28. 2. v  18.30 hodin: Matěj Herzig – trubka, 
Alžběta Boucníková – zpěv. Absolventský koncert. 

29. 2. v 17.30 hodin: Jan Fuxa – Fotografické 
obrazy. Vernisáž. Foyer JKGO. 
29. 2. v  18.30 hodin: Koncert strunného 
oddělení JKGO. 

Janáčkova konzervatoř
Českobratrská 958/40, Ostrava
Tel.: 596 112 007, www.jko.cz 

Komorní koncert ve Studiu 1
XI. cyklus komorních koncertů: 8. 2. v  19 
hodin, Studio 1 Českého rozhlasu Ostrava. 
Účinkují: Roman Patočka – housle, Matej 
Arendárik – klavír. Program: Johann Sebastian 
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes 
Brahms, Leoš Janáček. 

Roman Patočka (na snímku) patří mezi výjimeč-
né osobnosti nastupující generace sólistů. Po ab-
solvování Pražské konzervatoře a Akademie 
múzických umění prohluboval dále své zkuše-
nosti na hudebních institucích v Utrechtu 
a v Lübecku. V únoru 2009 dokončil mistrovský 
diplom u Stefana Picarda na Musikhochschule 
„Hanns Eisler“ v Berlíně. 

Český rozhlas Ostrava, Studio 1
Dr. Šmerala 1626/2, Moravská Ostrava
www.agenturapresto.cz 

n

Fakulta umění OU 
10. a 17. 2. v 17.30 hodin: Ondřej Kyjonka, 
Michal Bančej, Lukáš Václav – trombon. 
Absolventský koncert. 
14. 2. v 17.30 hodin: Martina Juríková – só-
lový zpěv. Absolventský koncert.  
21. 2. v 17.30 hodin: Eva Voříšková – klavír. 
Polorecitál. 
22. 2. v 17.30 hodin: Petra Olajcová – flét-
na. Absolventský koncert. 
23. 2. v 17.30 hodin: Michal Onufer – sólo-
vý zpěv. Bakalářský koncert. 
24. 2. v 16 hodin: Jan Thuri – hoboj. Recitál. 
28. 2. v  17.30 hodin: Petr Volný – sólový 
zpěv. Absolventský koncert.  
29. 2. v  17.30 hodin: Vendula Stískalová 
Černá – sólový zpěv. Absolventský koncert. 

Aula v  budově Pedagogické fakulty OU 
(Českobratrská 16)
http://fu.osu.cz



kam v centru       www.moap.cz 

Výstavy

Fiducia

Do 15. 2.: Rostislav Herrmann – Obrazy. Vý-
stava z tvorby opavského rodáka představí moti-
vy, nacházející inspiraci v surrealistické tradici.
Do 28. 2.: Petr Sikula – Fotografie 70. Retro-
spektivní výstava.
Od 16. 2.: Karel Vik – Grafika. Vernisáž za-
čne v 17 hodin. 

Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel.: 596 124 334, www.chagall.cz 

n

Do 24. 2.: Barbora Lungová – Moravské horory 
a jiné. Název výstavy je odvozen z obrazu, který vzni-
kl jako první z tohoto cyklu  – americké pojetí Hal-
loweenu je transponováno do jihomoravské vesnice.

Galerie Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz

n

L. Miffek: popartový folklor
Pro ostravskou výtvarnou scénu objevila Lukáše 
Miffka galerie Beseda v létě roku 2008. Jeho barva-
mi zářící kompozice jsou vtipné, groteskní a směřují  
až k provokaci. Autor se pohybuje na hraničním pás-
mu mezi tím, co se nazývá umění a tím, co se obec-
ně nazývá kýčem. Je tedy pouze na divákovi, který 
z těchto zorných úhlů v hodnocení převáží.

Lukáš Miffek (1978) studoval na Akademii výtvar-
ných umění v Praze. Ve svých obrazech  vypráví pří-
běhy založené na realitě všedního dne, často s retro 
pohledem. Nachází kouzlo v banálnosti. Výstava 
Lukáše Miffka nazvaná jednoduše Obrazy za-
čne 22. 2.
Do  15. 2.: René Hábl a  Petr Horák - Obrazy 
a plastiky.
 
Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel.: 599 502 123, magna@email.cz

n

Do 13. 2.: Mína Mládková – Babička v lázních. 
Od 14. 2.: Výstava ke stému výročí narození 
fotografa Františka Krasla (1912–1998).

Komorní scéna Aréna
28. října 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz

8. 2. v 17 hodin: Polská krev. Beseda k premiéře 
operety NDM. 
14. 2. v  17 hodin: Halina Pawlovská – Velká 
žena z Východu. Beseda a autogramiáda.
15. 2. v 17 hodin: Ostraváci – poznáváme naše 
nové sousedy. Beseda tentokrát o Koreji. 
16. 2. v 17 hodin: Sofiin svět. Beseda k premiéře 
inscenace Divadla loutek Ostrava. 
20. 2. v 17 hodin: Jiří Gavar – Posílená imunita 
aneb jak se bránit virózám a chřipce. 
21. 2. v 17 hodin: Radim Brát. Cyklus besed Mo-
derní metody medicíny aneb opravdové celebrity. Ten-
tokrát s primářem Kardiochirurgického centra FNO. 
22. 2. v 17 hodin: Život prostopášníka. Beseda 
k premiéře opery NDM. 

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 676, e-mail: informace@librex.cz 

9. 2. v 18 hodin: Romana Rosová, Martin Strakoš 
– Ostravské dílo architekta Wunibalda Deiningera.
13. 2. v 18 hodin: Veřejná debata na téma Ovzduší 
na Ostravsku. Za účasti samosprávy a odborníků.
16. 2. v  18 hodin: Radovan Lipus – Šumné stopy 
ve Slovinsku.
22. 2. v 19 hodin: Protimluvná desítka. Večer k 10. 
výročí vzniku časopisu Protimluv.
23. 2. v 18 hodin: Pohyblivý svátek – večer první: 
literatura. Volný programový cyklus otevřený zejména 
mladým umělcům a vědcům. Tentokrát s píšícími stu-
denty Filozofické fakulty OU.
28. 2. v 18 hodin: Vlasta Reittererová – Čiň čertu 
dobře... aneb zhudebněné obrázky Igora Stravin-
ského. Přednáška muzikoložky na téma Igor Stravinskij.

Klub Fiducia, Nádražní 30, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com 

Librex

Až do  4. března patří veškeré prostory galerie na  Jurečkově ulici výstavě Černá slunce.  
Na snímku dva obrazy Františka Janouška  a socha Vincence Makovského, které jsou zařaze-
ny do prvního tematického oddílu výstavy nazvaného Poezie beze slov.

„Pocházím z tohoto regionu, také jsem zde 
studoval střední školu, jsem rád, že lidé 
na  mě nezapomněli,“ okomentoval zjištění 
návštěvnosti své vernisáže Jakub Špaňhel 
(na snímku), rodák z Karviné.

GVUO: Přes 90 tisíc návštěvníků

Režisérka Lucie Málková si přeje, aby Sofiin svět otevíral oči

V roce 2011 zhlédlo 31 výstav a dalších akcí v Ga-
lerii výtvarného umění 91 486 návštěvníků, z toho 77 
doprovodných programů navštívilo 7 136 lidí a 326 
vzdělávacích programů se zúčastnilo 5 139 dětí. 
Návštěvnost výrazným způsobem ovlivnila výstava 
Alfons Mucha / 150 let, kterou zhlédlo více než 21 
tisíc návštěvníků. Průměrná návštěvnost jednotlivých 
výstav se pohybovala kolem 3 000 osob. 

„Z doprovodných programů Galerie výtvarného 
umění je třeba zmínit účast na Ostravské muzej-
ní noci, koncerty soudobé a experimentální hudby, 
přednášky, komentované prohlídky, festivaly, filmové 
projekce, prezentace, literární večery, divadelní před-
stavení i autorská čtení,“ doplňuje Jiří Jůza, ředitel 
Galerie výtvarného umění v Ostravě. 

S kvalitou výstavního programu souvisí také účast 
na vernisážích. V tomto ohledu byl rok 2011 pro 
galerii velmi významný, protože proběhly tři verni-
sáže, které v celé pětaosmdesátileté historii Domu 
umění navštívilo nejvíce lidí: 1) Alfons Mucha (523 

Poté, co Divadlo loutek Ostrava připravilo první 
českou divadelní adaptaci Dívky s pomeranči (kvě-
ten 2010) od Josteina Gaardera, chystají v tomto 
divadle další pozoruhodné představení, které se ne-
chalo inspirovat dílem tohoto norského spisovatele. 
A opět se bude jednat o titul, který na tuzemských 
jevištích dosud nebyl uveden. Dne 24. 2. v 17 ho-
din bude na alternativní scéně Divadla lou-
tek premiéra divadelní adaptace Gaarderova 
knižního bestseleru Sofiin svět. 

Režisérkou této hry je absolventka DAMU Lu-
cie Málková, jejíž autorský muzikál Štěstí dam  
(ve spolupráci s dramaturgem Janem Tošovským 
a Milošem Orsonem Štědroněm) byl dokonce 
zinscenován v Budapešti.

Jaké okolnosti vás, jakožto rodačku z Tábora, 
přivedly do Ostravy, respektive do Divadla loutek 
a potažmo až k režírování inscenace Sofiin svět?

Začalo to tím, že nejprve divadlo, které pro 
svou novou alternativní scénu hledalo mladé 
tvůrce, oslovilo scénáristu Matěje Samce a ten 
se obrátil na mě. Pak jsme společně vybírali titul, 
a z několika možností jsme vsadili právě na So-
fiin svět. Každopádně jsem byla touto nabídkou 
velmi potěšena, protože jsem vždy chtěla v Os-
travě pracovat. Už když jsme se školou jezdili 
na divadelní festival Ost-ra-var, a strávili jsme 

zde intenzivní divadelní týden, tak na mě Ostrava 
vždy působila tak, že má jistý divadelní „genius 
loci“, který není nikde jinde v republice… 

Čím by mohlo toto dílo oslovit dnešního di-
váka?

Myslím si, že ten román má dvě roviny, a obě 
se snažíme v té naší jevištní adaptaci zohlednit. 
Jednak vypráví příběh dívky na prahu dětství a do-
spělosti, která si začíná klást otázky typu: „kdo 
jsem?“, „o čem je život?“ atd., přičemž podle 
mého názoru tohle takzvané otevírání očí a uvě-
domování si toho, že žiji, kde žiji a proč žiji, je tak 
nadčasové, že platí jak v devadesátých letech mi-
nulého století, tak pro dnešní dobu, kdy je všechno 
rychlejší, digitalizované a už se tolik nebazíru-
je na četbě, či přemýšlení. A rovněž je podle mě 
aktuální a důležité – a domnívám se, že Gaarder 
to i s tímto záměrem psal –, takové humanistické 
poselství a takový pacifismus, který je v tomto díle 
obsažený. Skrze vědění a smyšlení se můžeme vy-
hnout nesmyslným konfliktům a válkám.

Kniha je však natolik rozmanitá a připomí-
ná spoustu (nejen) filozofických směrů, témat 
a myšlenek, že určitě ne všechny tyto odkazy 
lze do divadelní adaptace zakomponovat… 

Tohle asi byl jeden z nejtěžších úkolů pro Matě-
je Samce, který hlavně vybíral a řešil, jakým způ-
sobem ten příběh pojmeme. Nakonec jsme zvolili 
přesně ty okamžiky, které zrcadlí aktuální stav So-
fie. To znamená, že v momentě, kdy Sofie není zce-

la probuzená, tak přichází Platon, a sděluje jí: „Ote-
vři oči, začni přemýšlet, poznání bolí.“ Ve chvíli, 
kdy zase pochybuje o své existenci, přichází filozof 
Berkeley, který ji usvědčí, že je součástí něčího vě-
domí a není reálná. Výběr filozofů je zkrátka přímo 
úměrný tomu, jak se vyvíjí příběh Sofie. 

Vzhledem k určité nepřekonatelnosti tohoto li-
terárního díla by měla zaznít i otázka, zda se nebo-
jíte toho, že jste se pustila do příliš velkého sousta?

Tato otázka je samozřejmě na místě, není to 
jednoduchá látka. Cítím velkou zodpovědnost. 
Tou rozhodující věcí, která mě přesvědčila, že by 
to mohlo fungovat, byl Matějův přepis této knihy 
do divadelní adaptace. Na to, jak je toto dílo ve své 
literární předloze obsáhlé, tak si troufám říci, že ten 
náš zhuštěný divadelní tvar mu vůbec neubližuje.

S jakými pocity by měl divák po zhlédnutí 
tohoto představení odcházet?

Naším přáním je, aby v něm představení pro-
budilo zvědavost, ať už jde o četbu, filozofii atd. 
Mohl by začít vnímat a dívat se na věci, které 
mu přijdou běžné, jinak. Zkrátka, aby otevřel oči 
a začal se divit světu kolem sebe…  (peb)

Divadlo loutek Ostrava
Pivovarská 3164/15, Ostrava 1
www.dlo-ostrava.cz

návštěvníků), 2) Černá slunce / Odvrácená strana 
modernity 1927–1945 (362 návštěvníků) 3) Špaňhel 
(278 návštěvníků). 

Sály Domu umění jsou otevřeny úterý – neděle 
10.00 – 18.00 hod. V neděli je vstup volný.  (da)

1. 2. v 17 hodin: Šest. Prezentace tvorby studen-
tů, absolventů a pedagogů Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity v Ostravě. 
2. 2. v 16 hodin: Krása a tajemství středově-
kých rukopisů. Vernisáž výstavy a komentovaná 
prohlídka Marka Zágory. Další komentovaná pro-
hlídka k výstavě se uskuteční 28. 2. v 16 hodin.

Knihovna GVUO
Poděbradova 1291/12, Ostrava 

n

7., 9., 17., 21. a 23. 2. v 17.30 hodin: Komen-
tovaná prohlídka výstavy Černá slunce. 
Komentované prohlídky budou probíhat vždy 
po skupinách maximálně dvaceti osob. Nutná je 
proto rezervace předem na michalickova@gvuo.
cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.
22. 2. v  19 hodin: Literární večer s  revue 
Protimluv. Křest nového čísla revue Protimluv 
a autorské čtení kanadského básníka Johna Passe. 

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz

n

16. 2. ve 20 hodin: Leonardo live. Virtuální 
komentovaná prohlídka největší výstavy malíř-
ských děl Leonarda da Vinci z Národní galerie 
v Londýně.  Přenos záznamu z otevření unikátní 
výstavy, která se stala událostí roku 2011. Poprvé 
v historii se zde scházejí obě verze obrazů Mado-
ny ve skalách a poprvé je vystaven obraz Krista, 
který byl nově připsán Leonardovi. 
Do 28. 2.: Únor bílý – pestrá směs. Výstava 
kreseb, grafických listů, maleb a fotografií stu-
dentů Střední umělecké školy Ostrava, a to zhru-
ba za dvouleté období. Ukázky prací z jednotli-
vých vyučovaných oborů (mj. Grafický design, 
Užitá malba, Průmyslový design atd.).
Do  14. 3.: 10 let AVE ART Ostrava. Výstava 
studentských prací z AVE ART Ostrava, soukromé 
Střední umělecké školy a Základní umělecké školy. 

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz 

n

Od 2. do 28. 2.: Betonová 36/7. Výstava fo-
tografií čtyř mladých ostravských umělkyň z akce 
Betonový projekt. V Galerii v pasáži vystavují 
Pavla Nekužová (Lyčková), Lucie Otisková, Lu-
cie Petrošová, Jana Lepíková (Šmahajová). 

Knihovna města Ostravy, ul. 28. října 2,  
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz 

n

Od 21. 2.: Jan Vytiska – Za každý zlomený 
srdce budu pykat v pekle. Jan Vytiska (1985) 
patří mezi nejvýraznější umělce nastupující 
generace, studoval v Ostravě u Jiřího Surůvky 
(ateliér Nová média). Jeho mytologické prvky 
odehrávající se v prostředí známému folklórních 
vyobrazení evokují hororové scény, avšak svým 
pop-surrealistickým přístupem jsou nereálné. 
Vernisáž začne v 18 hodin. 

Industrial Gallery
Zahradní 10, Moravská Ostrava
Tel.: 725 95 19 04, info@industrialgallery.cz
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Programový a kulturní zpravodaj Kam v centru je součástí zpra-
vodaje městského obvodu Mo ravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat na internetovou adresu: v.vavrda@seznam.cz

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–ostra-
va.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
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KULTURNÍ ZAŘ ÍZENÍgama
POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

1. 2.
13.30

PAPUČOVÉ REGGAE
Zábavný pořad pro děti.

1., 2. a 3. 2.
16.00

KARNEVALOVÉ ŠÍLENÍ
A teď všechny proměníme!

7., 14., 21. 
a 28. 2.

17.00
SPORT V AKCI!
Pro holky a kluky.

9. 2.
8.30 a 10.30

A TAK VOLÁM JAKO HROM, AŤ JE KOČEK MILIÓN!
Kouzelné sluchátko Macha a Šebestové.

14. 2.
8.30

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Pohádka o oživlé princezně, králi, královně a všech ostatních.

14. 2.
10.00

LABYRINT SVĚTA
Komediant, kteří všechno ví, všechno zná a lidé tomu musí uvěřit.

21. 2.
8.30 a 10.00

HRAJEME SI NA MALÍŘE
Interaktivní pořad Adolfa Dudka.

23. a 24. 2.
13.30

ZNAKOVÁ ŘEČ
Svět ticha.

Čt 2. 2. 
18.00

vstupné 50,-

CESTA POD EVEREST
Trek pod nejvyšší horou planety – nejkrásnější  a nejvyšší hory světa, 
pralesy, šerpské vesnice a velmi příjemní lidé. 
Cestopisná přednáška Ivo Petra.

Po 6. 2.
18.00

TAŤÁNA REKOVÁ „…A ZASE TEČKA!“
Na začátku je jen černá plocha. První tečka rozhodne. 
Vernisáž výstavy obrazů. 

7. 2. a 21. 2.
18.00

vstupné 50,-

SALSA – ANEB LATINSKO-AMERICKÝ TANEČNÍ VEČER
Přijďte si zatančit (třeba i jen vyzkoušet) tanec salsa. Jedná se o jednodu-
chý a přitom velmi zábavný tanec, který zvládne opravdu každý.

St 8. 2.
18.00

vstupné 50,-

OPILÁ PIAF
Přestavení Opilá Piaf je pásmem českých a francouzských šansonů. Zpívá 
Mína za klavírního doprovodu Wendy. Divákovi zajímavě a hravě serví-
rují české šansony Jaroslava Ježka, Jana Wericha, Hany Hegerové, Josefa 
Kainara a dalších

Čt 9. 2.
18.00

SCIENCE CAFÉ – VLIV LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ NA OVZDUŠÍ 
Hosté – Ing. Jiří Horák, Ph.D. (Výzkumné energetické centrum, VŠB-TUO)
Ing. Tomáš Kotyza (Odbor životního prostředí a zemědělství krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje). Pořádá Čisté nebe o. p. s.

Pá 10. 2.
18.00

vstupné 60,-
NOVÉ SMĚRY V ALTERNATIVNÍ MEDICÍNĚ
Přednáška Aleše Rumlera

Po 13. 2.
18.00

vstupné 40,-

DOBRÝ PAN DOKTOR 
Pásmo povídek A. P. Čechova
Účinkuje SADO – Studentské amatérské divadlo

Út 14. 2.
18.00

vstupné 50,-

JAPONSKO 
Ostrovní země, kde o přízeň bojuje nejmodernější technologie se starým 
Orientem. Cestopisná přednáška studenta japanologie a průvodce CK 
China Tours Vojtěcha Lokše.

St 15. 2.
18.00

GRAND OFF – WORLD́S INDEPENDENT FILM AWARD 
Největší přehlídka nezávislého krátkého fi lmu v Polsku. Ostravský výběr 
nejlepších soutěžních fi lmů z celého světa.

Čt 16. 2.
18.00

vstupné 50,-

VORARLBERSKO
Cestopis o místě, kde upálili Jana Husa, kde roste víno i na skalách a kde 
se nikdy nedomluví s nikým ani rodilý Němec. Přednáška Blanky Markové.

Pá 17. 2.
18.00

vstupné 50,-

AUSTRÁLIE, JAK JI NEZNÁTE
Netradičně a střízlivě o zemi, která si říká Lucky. Vše na pozadí 80-den-
ní cesty napříč kontinentem přes ta nejzajímavější místa, s radami, jak 
absolvovat cestu co nejlevněji a s barvitým vykreslením kulturních zvlášt-
ností. Přednáší Radek Folwarczny

Po 20. 2.
18.00

vstupné 50,-

ORANG-UTAN + MATA HARI 
ANEB INDONÉŠTINA MEZI NÁMI. Úvod do indonéštiny 
Martina Jaroška s hudebními i gastronomickými ukázkami.

St 22. 2.
19.30

vstupné 100,-
OSTR.UŽ.I.NY
Zápas ligy divadelní improvizace. 

Pá 24. 2.
18.00

vstupné 50,-
DIVIDLO
Klubový večer 

So 25. 2.
od 9.00

POHÁREK 
SVAZU ČESKÝCH DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ 2012 
Soutěžní přehlídka monologů a dialogů – regionu severní Moravy a Slezska. 

Po 27. 2.
19.00

vstupné 120,-

IDOLLS 
DIVADLO NA CUCKY A DIVADLO DNO
Představení kombinující loutkohru, živou hudbu a činoherní vstupy.

Út 28. 2.
18.00

vstupné 50,-
TAJEMNÝ SIKKIN A BHUTAN 
Cestopisná přednáška Libora Bednáře

St 29. 2.
18.00

vstupné 99,-

MILAN GELNAR 
ASTROLOGIE V DENNÍM ŽIVOTĚ 
Přednáška známého astrologa o věcech mezi nebem a zemí. Po přednáš-
ce zájemci mohou získat svou hvězdnou mapu a určení svého karmického 
životního úkolu – smyslu tohoto života.

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

30. 1. – 1. 2.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 
The Girl with the Dragon Tattoo (USA/Švédsko/VB/Německo, 2011, 158 min.) Remake 
prvního dílu skandinávské trilogie v rukou uznávaného režiséra Davida Finchera.

FILMOVÝ KLUB  
ALLIANCE FRANÇAISE

2. 2. v 17.00
vstupné 70,-/ 50,- 

RUCE VZHŮRU 
Les Mains en l´air (Francie, 2010, 90 min.) Milaně hrozí kvůli čečenskému původu 
vyhoštění ze země. Její spolužáci však udělají vše pro to, aby s nimi mohla zůstat.

FILMOVÝ KLUB  
ALLIANCE FRANÇAISE

2. 2. v 19.30
vstupné 70,-/50,- 

KRÁSKA DNE
Belle de jour (Francie/Itálie, 1967, 101 min.) Filmová lahůdka Luise Buñuela s Ca-
therine Deneuve v hlavní roli. Séverine je dokonalou mladou dámou a manželkou 
bohatého chirurga. Vnitřní nespokojenost ji však zavede do luxusního nevěstince, 
v němž začne pod pseudonymem Belle de jour poskytovat sexuální služby.

3. – 5. 2.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN  
Tinker Tailor Soldier Spy (VB/Francie/Německo, 2011, 127 min.) Brilantní špionážní 
drama  o britské tajné službě, která se pokouší nalézt ve svém středu sovětského 
špiona. V hlavních rolích Gary Oldman a Colin Firth.

6. – 8. 2.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

BŮH MASAKRU 
Carnage (Francie/Německo/Polsko, 2011, 79 min.) Roman Polanski na malém pro-
storu rozehrává výbornou konverzační tragikomedii s Kate Winslet, Jodie Foster, 
Christophem Waltzem a Johny C. Reillym v titulních rolích. 

FILMOVÝ KLUB
 FILM EUROPE

9. 2.
17.00 a 19.30
vstupné 80,-/60

SVĚTLA SOUMRAKU
Laitakaupungin valot (Finsko/Německo/Francie, 2006, 78 min.) Život nočního hlída-
če Koistinena se odvíjí v nudném koloběhu, dokud jednoho dne nepotká zajímavou 
ženu. Namísto osudové lásky ho však čekají jen zločinecké intriky.

KINO NOČNE

9. 2. ve 22.00
vstupné 70,-

TAKOVÍ NORMÁLNÍ ZABIJÁCI
Natural born killers  (USA, 1994, 118 min.) Kultovní příběh milenecké dvojice 
amorálních zabijáků prchajících před zákonem.

10. – 12. 2.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

KAZATEL KALAŠNIKOV  
Machine Gun Preacher (USA, 2011, 129 min.) Film inspirovaný skutečným příběhem 
kriminálníka Sama Childerse, který prošel ohromující vnitřní proměnou a nalezl 
smysl života v záchraně unesených a osiřelých dětí. 

13. – 15. 2.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

NEBEZPEČNÁ METODA  
A Dangerous method (Kanada/VB/Německo/Švýcarsko, 2011, 99 min.) Dobové dra-
ma založené na skutečných událostech se zabývá vztahem mezi Sigmundem Freu-
dem (Viggo Mortensen) a jeho pokračovatelem Carlem Gustavem Jungem (Michael 
Fassbender). Oba vědci aplikují na hysterické pacientce (Keira Knightley) experi-
mentální metodu – psychoanalýzu. 

FILMOVÝ KLUB 
ALLIANCE FRANÇAISE

16. 2. v 17.00
vstupné 70,-/50,- 

LÁSKA JAKO LED
Un poison violent  (Francie, 2010, 92 min.) Anna přijíždí z katolické školy domů na 
prázdniny a zjistí, že otec rodinu opustil. Útěchu nachází u přítele z dětství Pierra, 
ale rodící se touha otřese její vírou.

FILMOVÝ KLUB  
RETRO

16. 2. v 19.30
vstupné 80,-/60,- 

ČERVENÉ STŘEVÍČKY
The Red Shoes (Velká Británie, 1948, 133 min.) Strhující příběh o vášni pro umě-
ní. Talentovaná baletka získá vysněné angažmá u inspirativního a démonického 
impresária Lermontova a její kariéra strmě stoupá, brzy však bude postavena před 
osudovou volbu. 

17. – 19. 2. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA (jednotné vstupné 80,-)

17. 2. v 17.00 PRAVDA O MUŽÍCH (Dánsko, 2010, 91 min.) Sandheden om mænd

17. 2. v 19.30 KRÁL Z OSTROVA BASTOY (Norsko, 2010, 120 min.) Kongen av Bastøy

18. 2. v 15.00 UČITELKA (Dánsko, 2007, 90 min.) Vikaren

18. 2. v 17.00 IMPORT/EXSPORT (Norsko, 2005, 90 min.) 

18. 2. v 19.30 VYCHLADLÁ STOPA (Island, 2006, 99 min.) Köld slóð

18. 2. v 22.00 MILÍ LIDÉ (Dánsko, 2010, 93 min.) Smukke mennesker

19. 2. v 17.00 NAŠE VLASTNÍ OSLO (Island, 2011, 94 min.) Oskar eigin Osló

19. 2. v 19.30 TAK JAKO V NEBI (Švédsko, 2004, 132 min.) Så som i himmelen

20. – 22. 2.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

DĚTI MOJE  
The Descendants (USA, 2011, 115 min.) V dramatu oceněném dvěma Zlatými glóby 
hraje George Clooney nevšímavého manžela a otce, který je vlivem nepříjemných 
událostí donucen přehodnotit svůj dosavadní život.

FILMOVÝ KLUB  
DOKUMENT

23. 2. v 17.00
vstupné 80,-/60,- 

EM A ON
ČESKÁ RADOST V ČESKÝCH KINECH (Česko, 2011, 87 min.) První si říká EM 
Rudenko, druhý užívá pseudonym Xavier Baumaxa. První je básník, druhý písnič-
kář. Dokumentární dvojportrét Em a On je pozoruhodnou výpovědí o podvratné 
alternativě naší komerční scény.

FILMOVÝ KLUB  
DOKUMENT

23. 2. v 19.30
vstupné 80,-/60,- 

ZÁVOD KE DNU 
ČESKÁ RADOST V ČESKÝCH KINECH (Česko, 2011, 82 min.) Nový dokument Víta 
Janečka diskutuje na konkrétních příkladech otázky nezaměstnanosti, odborů, 
práce či lidské mobility. 

24. – 26. 2.
17.00

vstupné 90,-

LOVE  
(Slovensko, 2011, 88 min.) Slovensko-český snímek mladého a talentovaného 
režiséra Jakuba Kronera se stal největším diváckým hitem slovenských kin za 
posledních několik let.

24. – 26. 2.
19.30

vstupné 90,-

ROZCHOD NADERA A SIMIN 
Jodaeiye Nader az Simin (Irán, 2011, 120 min.) Strhující manželské drama ze součas-
ného Íránu ukazuje, jak fatálně mohou lidské osudy a rodinné vztahy ovlivnit spo-
lečenské předsudky a přísný právní systém. Jednoznačný vítěz Berlinale sbírá další 
prestižní fi lmové ceny v Evropě i v zámoří.

27. – 29. 2.
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

ČERNOBÍLÝ SVĚT  
(USA/Indie/Spojené arabské emiráty, 2011, 146 min.) Žhavý kandidát na oscarová 
ocenění přináší příběh odvážné mladé spisovatelky, která odkrývá osudy černoš-
ských žen sloužících v bohatých jižanských rodinách. Ve státě Mississippi začíná 
drama, které nakonec změní svět. 

KINO SENIOR / VSTUPNÉ 50,-
1. 2. LÁSKA JE LÁSKA (Česko, 2012, 108 min.) 

8. 2. BŮH MASAKRU (Francie/Německo/Polsko, 2011, 79 min.) 

15. 2. NEBEZPEČNÁ METODA (Kanada/VB/Německo/Švýcarsko, 2011, 99 min.) 

22. 2. DĚTI MOJE (USA, 2011, 115 min.) 

29. 2. ve 14.30 ČERNOBÍLÝ SVĚT (USA/Indie/Spojené arabské emiráty, 2011, 146 min.) 

so a ne v 15.00 HRAJEME PRO DĚTI
4. – 5. 2. KRÁL A SKŘÍTEK (ČR – pásmo, 70 min.) 70,-

11. 2. FIMFÁRUM – do třetice všeho dobrého (ČR 2011, 75 min.) 80,- 

12. 2. FIMFÁRUM – do třetice všeho dobrého (ČR 2011, 75 min.) 100,- 

18. 2. UČITELKA (Dánsko, 2007, 90 min.) 80,-

19. 2. VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA (USA, 2011, 98 min.) 80,- 

25. – 26. 2. MUPETI (USA, 2011, 110 min.) 125,- 

St 1. 2.
20.00

Vyprodáno!
VĚRA ŠPINAROVÁ SE SKUPINOU ADAMA PAVLÍKA
Přeložený koncert z prosince

Čt 2. 2.
20.00

vstupné 200,-

T4 ROCK

R. Dragoun, V. „Guma“ Kulhánek, S. „Klásek“ Kubeš, M. Kopřiva
Přeložený koncert z prosince

Pá 3. 2.
20.00

vstupné 150,-

IVAN GUTIÉRREZ A MADERA
Koncert kolumbijského písničkáře, který se v Čechách proslavil dlouhole-
tou spolupráci se Zuzanou Navarovou. Společně s kapelou Madera před-
staví své druhé album Jardin Amurallado

Po 6. 2.
20.00

Vyprodáno!
JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

St 8. 2.
20.00

vstupné 100,-
BLUESQUARE BLUES 

Koncert bluesové kapely z Novojičínska

Čt 9. 2.
20.00

vstupné  100,-
COMBO ZBYŠKA BRZUSKY SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

Pá 10. 2.
20.00

vstupné 450,-

BLACK STONE RAIDERS
Festival Ostrava Jazz Nights. Jean Paul Bourelly – guits., 
Darryl Jones – bass, Will Calhoun – drums. Koncert je pořádán 
za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy

Út 14. 2.
19.00

vstupné 100,-

OSTRAVSKÝ DIXIELAND
K. Šín, L. Valach, J. Smrčka, L. Poledník, V Ondruška, M. Straka, J. Dvořák, 
Z. Doležil, J. Mezírka

St 15. 2. 
20.00

vstupné 100,-

ACOUSTICA AKUSTICKÝ KONCERT

Libor Gora – kytara,zpěv, Mirek Babič – kytara,zpěv, 
Luděk Hrda – violoncello, Zdeno Hajdučak – perkuse, zpěv

Čt 16. 2.
20.00

vstupné 200,-

ENERGIT
Luboš Andršt – kytara, Jan Holeček – klávesy, zpěv, Vladimír“Guma“ Kulhá-
nek – basa, Jiří Zelenka – bicí. Akce: Společná vstupenka na koncerty kapel 
Energit a Blue Eff ect v ceně 450,- Kč

Pá 17. 2.
20.00

vstupné 300,-

BLUE EFFECT 
Radim Hladík – kytara, Honza Křížek – zpěv, kytara, klávesy, 
Wojttech – baskytara, Václav Zima – bicí

Út 21. 2.
20.00

vstupné 150,-

WORK, SHOP AND MORE  JAZZ FUSION

Feat. Freda A. Goodlett, Dasha, DJ Merci, DJ Olgoy. 
Turné k novému CD Money Faces

St 22. 2.
20.00

vstupné 100,-
AKT – AKUSTICKÉ KYTAROVÉ TRIO
Martin Bala – kytara, Ondřej Svačina – kytara, Milan Výležík – baskytara

Čt 23. 2.
20.00

vstupné 100,-
BORIS BAND COMBINATION  JAZZ 
Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

Pá 24. 2. 
20.00

vstupné 100,-

ŽAMBOŠI + MARIEN  DVOJKONCERT

Akce: Společná vstupenka na koncerty Žamboši + Marien a J. Žamboch + 
Owls of the Swamp 19. 3. v ceně 150,- Kč

Po 27. 2.
19.00

vstupné 150,-
LR COSMETIC BIG BAND   SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner

St 29. 2.
20.00

vstupné 100,-
GIPSY WERK
Koncert havířovské kapely

www.klubparnik.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

VÝSTAVNÍ PROSTORY SOKOLSKÁ 26 – II.NP
UMĚNÍ OČIMA DĚTÍ  do 17. 2. 2012 
Na Ostravsku je nespočet výstav, mnoho umělců a přehršel galerií. Je každá 
výstava vhodná pro děti? Vhodnou formou se dá zajisté pochopit téměř vše. 
Přesvědčte se sami na výstavě z galerijních animací ve Výstavní síni Sokolská 26. 
Otevřeno: po – pá 8.00 – 18.00

JIŘÍ MATĚJŮ do 17. 2. 2012

TOMÁŠ MEDEK 
23. 2. – 30. 3. 2012
Tomáš Medek je svébytným sochařem, 
pracujícím s vnitřním prostorem soch 
a objektů, s jejich průhledností. Dosáhl již 
i mezinárodního ohlasu realizací monumen-
tální sochy Uroboros před továrnou Arcelor 
Mittal ve francouzské Remeši nebo sochou 
vynálezci žárovky Edisonovi v Brně. Je jed-
ním z průkopníků využití 3D technologií 
v sochařství. Kurátorem výstavy 
je Ing. Milan Weber. Vernisáž výstavy 
se uskuteční ve čtvrtek 23. února. v 17 hodin.

KZ GAMA, www.ckv-ostrava.cz, Gen. Píky 13A, tel.: 596 611 760

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851


