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Knihovna zve na Poezii

Knihovna města Ostravy, Hudební od-
dělení, zve všechny v pátek 29. března od 
18 hodin na hudebně-poetický projekt ob-
čanského sdružení Upstairs a Knihovny 
města Ostravy pod názvem Poezie v bar-
vách. Vystoupí básnířka Ivana Kašpárková 
s hudebnicí Alicí Krejčí, skladatelka a hu-
debnice Beata Bocek a hlasový mág Patrik 
Kee s herečkou Sylvií Krupanskou. Projekt 
ofi ciálně podpořila Zlata Holušová, ředi-
telka Coulours of Ostrava.

Douda Band se vrací

Po dvouleté přestávce se na pódium vrací 
ostravská kapela Douda Band, a to v pátek 
8. března v 19 hodin v klubu Parník. Kape-
la má za sebou mnoho vítězství v soutěžích 
Porty - okresních, krajských i výhru v celo-
státním kole v Plzni. Výraznou osobností 
je zpěvačka Zuzana Teichmannová, která 
na všech těchto soutěžích obdržela ocenění 
za nejlepší pěvecký výkon. Kapela vystupo-
vala na mnoha tuzemských festivalech i na 
ostravském Za vodou. V repertoáru mají 
v poslední době hlavně vlastní tvorbu, vy-
dali CD a nyní chystají již druhé. Rozhodně 
se ten večer budete dobře bavit.

Beseda Ostrava ProTibet

Beseda v rámci cyklu Ostravský strakáč 
s Janou Neborákovou, členkou občan-
ského sdružení M.O.S.T., se koná 5. břez-
na v Knihovně města Ostravy, v salónku 
Hudebního oddělení. Beseda je součástí 
12.  ročníku Festivalu pro Tibet. Hostem je 
členka občanského sdružení Jana Neborá-
ková, která se podílela na realizaci několi-
ka projektů na pomoc Tibetu a sama v něm 
i s rodinou několik měsíců žila. Součástí je 
i výstava fotografi í z Tibetu s názvem Skry-
té v odkrytém, jejichž autorem je M. Špak. 
Vstup na besedu je zdarma.

Aréna má několik nominací

Nejmenší ostravské divadlo, Komorní 
scéna Aréna, zažívá úspěšné časy. Po loň-
ském udělení prestižní Thálie do 33 let 
mladé člence souboru Tereze Dočkalové 
a nominaci v nejužší trojici na cenu Thálie 
za ženský herecký výkon pro Alenu Sasí-
novou-Polarczyk za roli paní Snelgravové 
v inscenaci Blecha má i letos tato scéna svá 
želízka v ohni. Na Cenu Alfréda Radoka je 
opět nominována Alena Sasínová-Polar-
czyk za roli Ony v inscenaci hry Tomáše 
Vůjtka S nadějí, i bez ní. Inscenaci režíro-
val umělecký šéf KSA Ivan Krejčí a česká 
premiéra se odehrála v lednu 2012. Rov-
něž celá tato inscenace je nominována na 
stejnou cenu v kategorii Inscenace roku. 
Vyhlášení cen, o nichž rozhodovalo 78 kri-
tiků a publicistů v anketě časopisu Svět 
a divadlo, proběhne 3. března v pražském 
Divadle v Dlouhé.

Arakain zahraje Ostravě

Česká metalová jednička, skupina Arakain, 
letos slaví 30 let existence. Celý rok 2012 
se nesl ve znamení tohoto jubilea. Nenech-
te si ujít koncert, který se koná 29. března 
od 20 hodin v klubu Rock and Roll Garage 
- Restaurant & Music Club.

KRÁTCE

Knihy nejen na dovolenou je heslo 

3. Ostravského knižního veletrhu, 

který se bude konat ve druhém 

patře pavilonu A Výstaviště Černá 

louka v Ostravě od pátku do nedě-

le 8. – 10. března.

Na 3. ročníku Ostravského knižního veletrhu 
se představí nakladatelé všech žánrů z celé 
České republiky – za všechny jmenujme na-
příklad nakladatelství Host, známé nejenom 
vydáváním té nejlepší české beletrie, ale v po-
slední době i vydáváním Stiga Larssona a dal-
ší skandinávské krimi, několik významných 
univerzitních nakladatelství – Karolinum, 
Vutium, nakladatelství Ostravské, Masary-
kovy a Palackého univerzity, velké naklada-
telství vzdělávací a duchovní literatury Por-
tál, ostravská nakladatelství Fantom Print či 
Littera Silesia. Prezentovat se budou největší 
kulturní organizace v Ostravě – Knihovna 
města Ostravy, Moravskoslezská vědecká 
knihovna, Dům knihy Librex, Česká televize 
a muzea z celé Moravy.

Doprovodný program veletrhu bude probí-
hat na několika scénách. Na pódiu Fata Mor-
gána přímo v prostorách knižního veletrhu 
se návštěvníci budou moct setkat například 
s Ivanem Klímou, Irenou Obermannovou, 
Evou Tvrdou, Arnoštem Vašíčkem, Fran-
tiškem Žmolíkem, autorkou elektronických 

erotických bestsellerů M. T. Majar a mnoha 
dalšími. Zvláštní scéna (v prostoru výstavy 
Region) bude věnována promítání cestopis-
ných a jiných dokumentů z produkce České 
televize Ostrava. V nedalekém Domě knihy 
Librex se budou konat tři větší diskuse – v pá-
tek 8. března v 16 hodin na téma Kacířské 

Čechy / Církev a česká společnost, v sobotu 
9. března rovněž v 16 hodin na téma Svět rodu 
ženského / Jak píší ženy a v neděli 10. března 
ve 13 hodin Kde domov můj? / Češi a Něm-
ci v literatuře a umění poslední doby. Celý 
podrobný program najdete na internetových 
stránkách www.cerna-louka.cz.

Ostravu čeká již třetí Knižní veletrh

Festival ProTibet 2013 se koná ve více než 
20 městech ČR. Jedním z nich je také Ost-
rava. Asi největším lákadlem bude letos kon-
cert proslulého tibetského zpěváka Lotena 
Namlinga, který zazpívá poprvé na Moravě! 
Vystoupí 7. března v 19 hodin v multižán-
rovém clubu Cooltour. Festivalu se účastní 
i jediný tibetský mnich žijící v Praze Geše 
Nyima Özer či herečky Bára Hrzánová a Nela 
Boudová. Výtěžek festivalu pomůže chudým 
nomádským rodinám. Tradiční akci pořádá 
Občanské sdružení M.O.S.T. 

„Festival ProTibet 2013 bude patřit všem, 
kteří se chtějí bavit, seznámit se s tibetskou 
kulturou a zároveň chtějí pomoci dobré 
věci,“ říká ředitelka festivalu Jana Nebo-
ráková. Potrvá do konce března. Tento 
12. ročník je výjimečný zastoupením mnoha 
zahraničních hostů. Mimo zpěváka Lotena 
Namlinga, který přijede ze Švýcarska, vy-

stoupí expert na projekty rozvojové pomoci 
Tibeťanům pan Tenzin Dhondup. Lama Geše 
Ňima Özer povede přednášky a meditace na 
téma hledání štěstí. „Tento rok nabízíme 
také rozsáhlou projekci fi lmů současných ti-
betských tvůrců jako např. Tibet zpívá, Letní 
pastviny a mnoho dalších. Součástí festiva-
lu bude také putovní výstava Tibet a Barma, 
která doplňuje vzdělávací projekty pro uči-
tele a studenty,“ upozornila Jana Neborá-
ková. „Chci z celého srdce poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří v mnoha městech Čes-
ké republiky organizují Festival ProTibet,“ 
vzkazuje Tibeťan Tenzin Dhondup z Indie. 
V Ostravě bude festival probíhat na několi-
ka místech, například v klubech Cooltour, 
Fiducia, v Nové Akropolis a Atlantiku, v ob-
chodním centru Forum, v Dobré čajovně, 
v Knihovně města Ostravy, v Domě kultury 
města Ostravy. Velice zajímavé bude zdolá-

ní hory Smrk s tibetským průvodcem, věšení 
praporků a vaření čaje. Přesný program ne-
jdete na internetových stránkách www.pro-
tibet.cz.

Festival se koná díky přispění města Os-
travy, městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz a statutárního města Olomouce 
a fi rmy Aspen.PR. Projekt byl podpořen 
z prostředků České rozvojové agentury a Mi-
nisterstva zahraničních věcí ČR v rámci Pro-
gramu zahraniční rozvojové spolupráce.

Občanské sdružení M.O.S.T. podporuje od 
roku 2004 vzdělávání a zlepšuje životní pod-
mínky lidí žijících v indických Himálajích 
a v Tibetu. Pomáhá tisícům dětí, tibetským 
uprchlíkům, mnichům a mniškám, nomád-
ským rodinám a starým lidem bez rodin. 
Realizuje projekty na podporu tamních škol 
a podporuje místní ekonomiku zakládáním 
chráněných dílen. 

Festival ProTibet v Ostravě právě začal

Jedním z hostů veletrhu bude i záhadolog Arnošt Vašíček.  Foto: Robert Mročka

JANÁČKOVA FILHARMONIE 

OSTRAVA 

Společenský sál 
Domu kultury města Ostravy
28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel. 597 489 111, www.dkmoas.cz
4. 3.  19.00 Komorní cyklus. Program: 
G. Jensen: Arioso & Rondo patetico pro 
housle a varhany. F. Liszt: Fantasie a fuga 
pro varhany. J. Brahms: Sonáta pro klavír 
a housle A dur. R. Schumann: Sonáta pro 
housle a klavír a moll č. 1. 

14. 03.   18.00 Cyklus Jeunesses mu-
sicales. Program: W. A. Mozart: Koncert 
pro klavír a orchestr A dur. C. M. von We-
ber: Concertino pro klarinet a orchestr. 
A. K. Glazunov: Koncert pro saxofon a or-
chestr. Petr I. Čajkovskij: Slavnostní pře-
dehra 1812. 

21. a 22. 3.   19.00 Velký symfonický 
cyklus. Program: A. Dvořák: Poledni-
ce, symfonická báseň. M. Ravel: Kon-
cert pro klavír pro levou ruku a orchestr. 
L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur 
„Eroica“. 

Umělecká agentura Presto pořádá 6. března 
v 19 hodin v Českém rozhlase Ostrava ve 
Studiu 1 živý koncert Brahms tria Prague ve 
složení: Ksenia Dohnalová – housle, Ondřej 
Vrabec - lesní roh, Daniel Wiesner – klavír 
s programem: Vídeň napříč staletími (L.v 
Beethoven, W. A. Mozart. J. Brahms).

Brahms Trio Prague bylo založeno třemi 
čelnými instrumentalisty mladé generace 
v roce 2005 s jasnou vizí - pozvednout ko-
morní spolupráci nevšedního nástrojového 
složení nad obvyklý příležitostný rámec. Jedi-
né, co proto ansámbl odlišuje od smyčcových 
kvartet a podobných souborů s trvalým 
a cílevědomým působením, je stále přítomná 
nutnost posouvání repertoárových hranic. Na 

koncertech tak vedle originálních kompozic, 
v čele se slavným 40. opusem J. Brahmse, zní 
transkripce obdobných trií a skladby pro jed-
notlivé nástroje s doprovodem klavíru či sólo. 
Tato praxe rozvíjí dramaturgickou nabídku do 
nečekané šíře. Soubor též podněcuje soudobé 
skladatele k tvorbě novinek - jen do dnešního 
dne byla pokladnice originální literatury obo-
hacena sedmi díly věnovanými Brahms Trio 
Prague. Profi lová deska ansámblu, nahraná 
unikátním způsobem v roce 2007, získala 
výjimečné hodnocení hudebních magazínů 
doma i v zahraničí a byla recenzentem 
prestižního magazínu Fanfare (USA), panem 
Stevem E. Ritterem, zařazena na Want List - 
výběr 5 nejlepších nahrávek roku 2008.

Brahams Trio Prague zahraje v rozhlase

Divadlo Antonína Dvořáka 
Smetanovo náměstí 3104/8A, 
Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111, www.ndm.cz

7. a 9. 3. 18.00 Lohengrin. Premiéra ope-
ry. Bájný příběh rytíře s labutí! Richard Wag-

ner spojil ve své opeře Lohengrin dvě ságy 
– o svatém grálu a o rytíři s labutí – do no-
vého vlastního děje: Elsa z Brabantu je křivě 
obviněna z vraždy svého bratra a má veřejně 
obhájit svoji nevinu. Žádný z rytířů se ale ne-
chce postavit udatnému žalobci Telramun-
dovi v boji. Elsa padá na kolena a prosí o po-
moc Boha. Zázrakem se zjeví rytíř Lohengrin 
v loďce tažené labutí a po vyhraném boji se 

stane Elsiným manželem. Elsa se ale nikdy 
nesmí ptát po jeho totožnosti. Vydrží zvěda-
vá žena tuto zkoušku? Do Ostravy se toto dílo 
vrací po třiceti letech. Nastudování v němec-
kém originále s českými titulky.

V letošním roce si Ostrava a celý svět při-
pomene 200. výročí narození jednoho ze 
zásadních skladatelů 19. století – Richarda 
Wagnera. 

PREMIÉRA MĚSÍCE
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA 

28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel. 597 489 111, www.dkmoas.cz

DŮM KNIHY LIBREX

Smetanovo náměstí 8, Mor. Ostrava
Tel: 420 596 117 676
www.librex.cz/dumknihy

V Národním divadle moravskoslezském zača-
la intenzivní práce na muzikálu Fantom Lon-
dýna. Ve zkušebně souboru operety a muzi-
kálu NDM se v uplynulém týdnu konala série 
scénických čtení, kterých se kromě vybraných 
diváků a interpretů zúčastnili i tvůrci: sklada-
tel Radim Smetana, textař Michael Prostějov-
ský a libretisté Pavel Bár a Lumír Olšovský, 
který je zároveň režisérem nově připravované 
inscenace. Po skončení zkušebního předsta-
vení se Lumír Olšovský svěřil se svými bez-
prostředními pocity: „Myslím si, že tak neče-
kaně pozitivní přijetí ještě nehotového tvaru 
nám předpovídá divácký zájem. Pro mne bylo 
podstatné, že jsem si ověřil herecké obsazení, 
které teď vnímám jako ideální.“

Během třídenního intenzivního worksho-
pu nazkoušel soubor operety a muzikálu 
předběžnou podobu písní a dialogů, kterou 
předvedl odborníkům a také vybraným fa-
nouškům ostravského divadla. „Byl to pro 
mne jedinečný, nezapomenutelný zážitek na 
zbytek života,“ řekla po zhlédnutí Fantoma 
Londýna Darja Cáblová, vylosovaná výherky-
ně internetové soutěže NDM, jejíž cenou byla 
právě účast na scénickém čtení nového mu-
zikálu. Podobná scénická čtení se v případě 

vzniku nového díla konají u velkých muzikálů 
v zahraničí běžně. Zkušební uvedení je jakou-
si tvůrčí laboratoří budoucího díla, reakce 
diváků a jejich postřehy představují pro au-
tory důležitý materiál při další práci. Během 
následujících týdnů projde muzikál závěreč-
nými autorskými úpravami tak, aby koncem 
března odstartoval ostrý zkušební proces. 

Muzikál Fantom Londýna se odehrává v at-
mosféře viktoriánské Anglie konce 19. stole-
tí, autoři se v něm totiž vrací k mysteriózní 
postavě Jacka Rozparovače, který nechvalně 
proslul jako první sériový vrah na světě. Ačko-
liv záhadné vraždy kněžek lásky v londýnské 
čtvrti Whitechapel ohrozily jen velmi malou 
část Londýna, brutalita zločinů tehdy och-
romila celé království. Z mlhy londýnských 
uliček se tak vynořila záhadná fi gura šílence, 
který získal přezdívku Jack Rozparovač. O 
něm samotném však dodnes nevíme téměř 
nic. Během desítek let se zrodila řada pověstí 
a legend, na jejichž základě vznikly úspěšné 
romány, fi lmy a nyní i zcela původní muzikál, 
kde každá z postav může být vrahem.

Světové premiéry muzikálu Fantom Lon-
dýna se budou konat 16. a 18. května v Diva-
dle Jiřího Myrona.

Přípravy na muzikál Fantom 

Londýna začaly
2. 3. 17.45 Richard Wagner – Parsifal. 
Přímý přenos z Metropolitní opery z New 
Yorku.

4. 3. 19.00 Světáci. Divadelní společnost 
Háta, Praha. Divadelní zpracování notoricky 
známé fi lmové hudební komedie z roku 1969 
o partě tří fasádníků od Velhartic pracujících 
v Praze.

6. 3. 19.00 Tančírna.  Divadlo Radka Br-
zobohatého, Praha. Taneční kavárna - místo, 
kde se potkávají nejrůznější lidé, aby zapo-
mněli na starosti každodenního života. Kolem 
se řítí dějiny, píše se historie, jen v tančírně 
osamělí tanečníci zůstávají v každé době stej-
ní – se svou touhou, nesmělostí i nesplněným 
snem. Světově proslulá divadelní hra.

8. 3. 17.00 a 19.30 Bocelli: Love in Por-
tofi no. Záznam z koncertu zpěváka Andrea 
Bocelliho z malebného přímořského měs-
tečka Portofi no. Bocelli zde vystoupil s čistě 
romantickým repertoárem milostných písní, 
které převzal od legend jako Frank Sinatra, 
Elvis Presley, Edith Piaf a další; doprovázel 
ho 40 členný orchestr a několik mladých 
pěveckých talentů včetně jeho přítelkyně. 
Záznam obsahuje i zákulisní rozhovory a ex-
kluzivní rozhovor s Bocellim a jeho přítelkyní 
Veronicou Berti z jejich milánského domu.

10. 3. 16.00 Obušku, z pytle ven! Diva-
delní společnost Julie Jurištové, Praha. Kla-
sická pohádka K. J. Erbena v muzikálovém 
provedení! Chudý švec Matěj dostane zázrač-
ný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky. 
V krčmě ho však okrade vykutálený hostinský 
- stihne ho za to zasloužený výprask?

14. 3. 19.00 Madagaskar – cestovatel-
ská diashow Martina Loewa. Ostrov sko-
tačivých lemurů, záhadných chameleonů, 
věkovitých baobabů a srdečných domorod-

ců. Dobrodružné putování přes hory, řeky 
a pralesy: hliněné vesnice, strašidelná skalní 
města i pláže s palmami. Příběh velké cesty 
plný úžasných fotografi í, poutavého vyprávě-
ní a krásné hudby, projekce v nejvyšší kvalitě 
Full HD!

16. 3. 16.45 Riccardo Zandonai France-
sca z  Rimini. Přímý přenos z Metropolitní 
opery z New Yorku.

18. 3.  19.00 Cikáni jdou do nebe. Měst-
ské divadlo, Brno. Balada o vášnivé lásce 
a svobodě nabízí divácký zážitek pro neuvě-
řitelný temperament romského etnika, jeho 
písní, energii divokých tanců, poetický styl 
vyprávění. Scénická hudba je podkreslena ži-
vou hudbou a cimbálovou kapelou.

19. 3. 19.00 Pavel Šporcl a Romano Sti-
lo/Gipsy Way. Strhující rytmus plný váš-
ně – takový lze očekávat zážitek z koncertu 
houslového virtuosa Pavla Šporcla a sloven-
ské cikánské cimbálové kapely Romano Stilo. 

22. 3. 19.00 Na mělčině. Divadlo Kalich, 
Praha. Každý z nás dospěje pod ochranou ro-
dičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně 
a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli ro-
diče pro něho. Toto odvěké střídání genera-
cí přináší pravdy, ale i trpkost, ironii života 
a humor.

26. 3. 19.00 Screamers. Jarní speciál 2013 
známé pražské travesti skupiny.

29. 3. 19.00 Autobus na lince 21. One 
man show člena Divadla Husa na provázku 
Láryho Hausera. Osudy osmi svérázných po-
stav, ztvárněných mistrně jediným hercem, 
minipříběhy lidí, které potkáváme denně, 
situace balancující v rovinách smíchu, dojetí 
a černého humoru. Autobusová zastávka na 
konečné, nastupte, nudit se určitě nebudete!

31. 3. 16.45 Svěcení jara. Satelitní pře-
nos baletního přestavení Velkého divadla 
v Moskvě (Большой театр). Světová premi-
éra jednoho z nejinovativnějších současných 
britských choreografů, která okoření reperto-
ár Bolšoje o nekompromisní současné umění. 

Série scénických čtení zahájila přípravy na světovou premiéru autorské-

ho muzikálu Fantom Londýna.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

pobočka Přívoz, Nám. S. Čecha 7,
Ostrava-Přívoz
Tel. 596 136 573, 596 133 110

Oddělení pro dospělé:
Od 1. 3. do 31. 3. Vzal jsem do dlaně 
kámen a našel v něm čáry života. Vý-
stava obrazů hradů a zámků Čech, Moravy 
a Slezska od Petra Korče.
21. 3.  16.00  Jarní recepty. Přednáška 
dietní sestry Ilony Sachové o zdravém způ-
sobu života.

Oddělení pro děti a mládež: 
4. 3.  14.00–15.00 Beseda o hradech 
a zámcích s Petrem Korčem.
14. 3.  13.00–15.30 Velikonoční říkan-
ky a vystřihovánky. Tvůrčí dílna s poví-
dáním o lidových tradicích. Výroba veliko-
nočních ozdob.

21. 3.  15.30–17.30 Čtyřlístek v diva-
dle loutek. Generální zkouška inscenace 
Čtyřlístek zasahuje.

Do 29.3. Mezi knihami. Kvízy pro děti 
zaměřené na knihy a četbu.

Den Ostravských čtenářů
28. 3.  15.30–16.30 Pohádkové poví-
dání. Pohádkové čtení s herečkou Naďou 
Ormaniecovou a hercem Pavlem Bachu-
rou.

28. 3.  9.00–11.00 Počítače pro seni-
ory. Individuální počítačový kurz pro za-
čátečníky i pokročilé.  Nutné se přihlásit.

28. 3. Co víme o  knihovně? Kvíz pro 
dospělé o knihovně.

Antikvariát a klub Fiducia 
Nádražní 30, Ostrava
Tel. 596117312 www.antikfi ducia.com
8. 3.  18.00 Promítání fi lmu Náš Vašek 
- Havel a polský disent.
Do 8. 3. David Jedlička, Pavel Forman 
– výstava obrazů v Galerii Dole.
10. 3. 10.00 Dětský ateliér  s výtvarnicí 
Marcelou Lysáčkovou.
11. 3. 18.00 vernisáž výstavy Tomáš 
Bárta. Kurátor: Jiří Ptáček. Kreslíř a malíř 
Tomáš Bárta (*1982) hledá náměty v rozvrá-
ceném urbánním prostoru. Prorostlý vlačci 
a grafi tti a zarůstající sám do sebe generuje 
nové slepé ulice. V jeho změti se nelze vy-
znat, svoji původní strukturu připomíná už 
jen místy. Bártovy abstraktní kresby jsou 
jako křoviska, jimiž tu a tam proráží trosky 
architektonického rozvrhu. Výstava potrvá 
do  19. dubna.
11. 3. 19.00 Tibet - speciální večer vě-
novaný vaření s Tibeťanem. V rámci 
festivalu ProTibet.
12. 3. 16.00  přednáška Sokolovo 1943.  
70 let od vystoupení čs. voj. jednotky za 2. 
sv. války.
14. 3. 18.00 přednáška  architekta Pet-
ra Všetečky: Řeči o prázdnu. Přednáška 
o aktuálních projektech brněnského ateliéru 
Transat architekti a jejich extenzivních kon-
ceptech. Řeč bude také o proměnách role 
architekta na počátku 21. století, o architek-
tonických soutěžích a obnově památek.
17.–24. 3. 17.00 Festival Jeden svět ve 
Fiducii. Filmové projekce, debaty, výstavy.
17. 3. 10.00 Vajíčkový dětský ateliér. 
Variace na téma, které je hlavním motivem 
vizuálu letošního festivalu Jeden svět. Ate-
liér povede ostravská pobočka Amnesty in-
ternational. 
18. 3. 19.30 projekce fi lmu Normální 
život, Mikala Krogh, Dánsko.
20. 3.  17.00 projekce fi lmu Ztracené 
řeky, Caroline Bâcle, Kanada.
20. 3. 18.00 Debata na téma urbanis-
mus.
21. 3. 17.00 projekce fi lmu Zakázané 

hlasy, Barbara Miller, Švýcarsko.
21. 3. 18.00 debata na téma bloggeři 
v totalitních státech.
22. 3. 17.00 projekce fi lmu Hra o ká-
men, Jan Gebert, Česká republika.
22. 3.  18.00 debata na téma Odsun su-
detských Němců.
18. 3.–30.  3. výstava ve vstupní chod-
bě antikvariátu NO COMMENT. Uve-
řejňuje nejlepší české a slovenské karikatu-
ry přihlášené do soutěže Novinářská cena 
2011. Tato soutěž v Česku a na Slovensku 
vytváří prostor pro rekapitulaci a hodnocení 
novinářských prací za uplynulý rok ve spe-
cifi ckých žurnalistických kategoriích, jako je 
například reportáž, komentář či česko-slo-
venský kreslený vtip, komiks nebo karika-
tura. Aby bylo hodnocení co nejkvalitnější, 
tvoří porotu soutěže mediální odborníci, 
politologové a jiné osobnosti českého a slo-
venského veřejného života.
25. 3. 18.00 Pohyblivý svátek. Tento-
krát na téma literatura. Prezentace  mladých 
literátů nejen z Ostravské univerzity.  
26. 3. 18.00 Konference občanského 
sdružení Pant.
28. 3. 18.00 Radovan Charvát:  Mar-
tin Walser. Přednáška známého českého 
překladatele o významném německém au-
torovi. Ve spolupráci s NDM. V přednášce 
samotné se překladatel soustředí mimo jiné 
na Walserův projev v Paulskirche roku 1998 
a následný spor s Ignazem Bubisem a Wal-
serovu snahu podpořit v 90. letech touhu 
mnoha Němců mladší generace „přestat si 
neustále sypat popel na hlavu“, odhlížet od 
opakujících se sebetrýznivých návratů do 
doby nacismu, které už byly kontraproduk-
tivní, a odmítnout všeobecně převládající 
pojetí „kolektivní viny“.
Do 29. 3. Výstava fotografi í Iren Stehli 
ve Fotografi cké galerii Fiducia. Švýcar-
sko-česká autorka (*1953 v Curychu) vystu-
dovala v letech 1972–74 slavistiku na FF UK, 
v letech 1974–1979 pak fotografi i na FAMU. 
V době svých pražských studií vytvořila řadu 
fotografi ckých cyklů, které dokumentovaly 
život běžných lidí v období normalizace. 

Přípravy muzikálu Fantom Londýna jsou v plném proudu.  Foto: archiv divadla

5. 3.  17.00 Překonej stěnu smrtit – fo-
tografi e z doby Železné opony. Luděk Navara 
a Miroslav Kasáček, prezentace knihy Volavčí 
sítě - beseda a autogramiáda.
6. 3.  17.00 Roman Végh – Farmaceu-
tická technologiet – zákulisí léků – beseda 
a autogramiáda.
8. 3.  16.00  Knižní veletrh – Kacířské 
Čechy - doprovodný program.
9. 3.  10.00  Knižní veletrh – Píšící léka-
ři – doprovodný program.
9. 3.  16.00  Knižní veletrh – Svět rodu 
ženského – doprovodný program.
10. 3.  10.00 Knižní veletrh – Ivan Klí-
ma – beseda a autogramiáda.
12. 3.  17.00  Diakonie – Hrátky s pamě-
tí – beseda.
13. 3.  17.00 Polský stůl – setkání s pol-
skou kulturou.
14. 3.  17.00 Markéta Málková a Eva Er-
benová – Život Evy L. – beseda a autogra-
miáda.
15. 3.  17.00 Festival ProTibet – Z. On-
domišiová – Palčivé problémy Tibetu – 
přednáška doplněná projekcí snímků.
19. 3.  17.00 Proměny – I vy můžete vy-
padat skvěle – setkání  s vizážisty.
20. 3.  17.00 “Ostraváci“ – poznáváme 
nové sousedy – USA.
22. 3.  17.00 Ladislav Špaček – Dědeč-
ku, vyprávěj – etiketa pro malé děti – bese-
da a autogramiáda.
26. 3.  17.00 Moderní metody medicíny 
aneb Opravdové celebrity – Bc. Naděž-
da Kalužová – Krevní centrum. Dárcov-
ství krve.
27. 3. 17.00 Trable s Harrym – beseda 
k premiéře činohry NDM.

Pořádáte kulturní či jinou akci 
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz? 

Dejte nám o ní vědět. Pište na 
 adresu: pavla.mrockova@360pano.cz
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VÝSTAVY

Dům umění
Jurečkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz
Do 10. 3. 2013 Jan Zrzavý: Božská 
hra.  Výstava přinese nový pohled na tvor-
bu i osobnost významného 
českého umělce Jana Zrza-
vého. 

▫ ▫ ▫
Do 10. 3. Malé božské 
hry. Léta spolupráce s lid-
mi, kteří žijí se zdravotním 
znevýhodněním, ukazují, 
že není důvod, aby byl kdo-
koli vynechán z možnosti účastnit se umělec-
kého dění. V loňském roce připravila Galerie 
výtvarného umění v Ostravě projekt, jenž 
se zaměřil na uměleckou tvorbu neslyšících 
v návaznosti na výstavu Jan Zrzavý Božská 
hra.

▫ ▫ ▫
Doprovodný program:
2. 3.  16.00 Jan Zrzavý: Božská hra. Vý-
stavou Jan Zrzavý Božská hra provede Karel 
Srp.

▫ ▫ ▫
5. 3.  17.00 Jan Zrzavý: Božská hra. Vý-
stavou Jan Zrzavý Božská hra provede Lenka 
Bydžovská.

▫ ▫ ▫
6.  3. a 7. 3.  17.00 Jan Zrzavý: Božská 
hra. Komentovaná prohlídka výstavy.

▫ ▫ ▫
9. 3.  14.00 Jan Zrzavý: Božská hra. Ko-
mentovaná prohlídka výstavy.

▫ ▫ ▫
12. 3.  16.00 Lud-
vík IX – Svatý král. 
Francouzský král 
Ludvík IX. Přednáš-
ka představí tohoto 
výjimečného vladaře 
a také vybraná umělec-
ká díla, jež jsou s ním 
spojena. Přednáška 
Marka Zágory. Knihovna GVUO, Poděbrado-
va 1291/12, Ostrava.

▫ ▫ ▫
13. 3.  17.00 Šest. Prezentace studentů, ab-
solventů a pedagogů Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity v Ostravě. Knihovna GVUO.

▫ ▫ ▫
21. 3.  17.00 Americká avantgarda I. 
Přednáška Martina Jirouška. Knihovna 
GVUO.

▫ ▫ ▫
27. 3.  16.30 Jindřich Štýrský a Toyen. 
Přednáška Gabriely Pelikánové se uskuteč-
ňuje v rámci nového přednáškového cyklu 
Pavučiny životů – rozplétání osudů předních 
českých výtvarníků. Knihovna GVUO.

▫ ▫ ▫
Vzdělávací program (galerijní animace):
Vzdělávací programy jsou především urče-
ny pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ, studenty SŠ 
a ZUŠ, připravujeme však programy i pro do-
spělé. Délka programů je 90 min., lze ji upra-
vit individuálním potřebám. Cena je 10 Kč na 
osobu. Programy je nutné rezervovat předem 
u Mgr. Zuzany Jasanové na tel. čísle 734 437 
181, nebo emailem na jasanova@gvuo.cz.

Dům kultury města Ostravy
28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz
Do 25. 4. Svět očima studentů Mediální 
komunikace ve VOŠ Jana Ámose Ko-
menského v Ostravě, vestibul. Vernisáž 
výstavy se koná 4. března v 16.30 hodin. Po-
trvá do 29. 3.

▫ ▫ ▫

4.–31. 3. Otakar Metlička: Lidé mezi 
Nepálem a Tibetem. Galerie Gaudeamus. 
Vernisáž výstavy se koná 5. března v 18 hodin.

Ostravské muzeum
Masarykovo náměstí 1, Mor. Ostrava
Tel. 597 578 450, www.ostrmuz.cz
2. 3.  10.00 a 11.00 Z věže do věže. Pro-
cházka začne na nejvyšší radniční věži v Čes-
ké republice a za doprovodu průvodců, kteří 
návštěvníky seznámí se zajímavostmi Morav-
ské Ostravy. Poté se půjde do Ostravského 

muzea (budova staré radnice), kde si může-
te prohlédnout desítky historických fotogra-
fi í, model centra města z doby, kdy jej ještě 
obepínaly hradby, a samozřejmě expozici 
hornictví. Návštěvníci mohou vystoupat po 
schodech na věž muzea.

▫ ▫ ▫
8. 3.–31. 3. Vladimír Kubíček – Exhu-
mace slunečních hodin. Výstava Vladimí-
ra Kubíčka u příležitosti jeho 55. narozenin 
a 25. výročí tvorby. Výstava je věnována pa-
mátce Jiřího Bártka.

Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel. 596 112 019, www.chagall.cz
Do 27. 3. Bílá – Modrá – Červená. Ver-
nisáž výstavy. Bílá, modrá a červená je sym-
bolickým propojením tvorby autorů z České 
republiky, Slovenska, Slovinska, Chorvatska 
a Ruska. Výstava potrvá do 27. března.

▫ ▫ ▫
28. 3.   17.00 Václav Filandr – obrazy. 
Architekt, malíř a grafi k se ve své malířské 
tvorbě věnuje především přírodě a společ-
nosti v poloze fantazijního realismu. Charak-
ter jeho malířského díla lze vystihnout termí-
nem iluzivní poetika. 
Stálé expozice:
Otevřeno: po-pá 9.00-18.00, so 9.00-12.00 
II. patro prodejní galerie – obrazy, sochy
III. patro prodejní galerie – kabinet české 
grafi ky a uměleckého skla.

Industrial Gallery
Zahradní ulice 10, Moravská Ostrava 
Tel. 725 951 904
www.industrialgallery.cz
12. 3.  18.00 Petr Bařinka – malba, in-

stalace. Vernisáž nejnovější tvorby 
mladého sochaře.

Divadlo Aréna/Komorní scéna Aréna
28. října 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595
www.divadloarena.cz
Dita Pepe – Fotografi e. Výstava fotogra-
fi í Dity Pepe je interpretací ženského téma-
tu. Část vystavovaných fotografi í je z nově 
vzniklé knihy Slečny, která přibližuje životní 
příběhy osmi neprovdaných žen. Druhá část 
výstavy zahrnuje portréty autorčiných dcer, 
maminky a sebe sama.

Galerie Opera
Divadlo Jiřího Myrona
Čs. Legií 148, Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111
Interpretace aktu. 

Galerie a Cafe Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel. 596 278 835, www.galeriebeseda.cz
Do 7. 3. Zbyňek Janáček - Práce z po-
sledních let. 

Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel. 599 502 123
www.slavime.com/magna
Do 27. 3. Jiří Hauschka – malba.

 

Galerie Mlejn
Nádražní 138, Ostrava
Tel. 596 136 033, www.mlejn.com
7. 3.–1. 4. Katarina Jančová – obrazy.

Jan Hendrych vystavuje v Sokolské 26

Výstavní síň Sokolská 26 připravila výstavu 
sochaři Janu Hendrychovi. Tvorbu pražské-
ho sochaře viděla Ostrava naposledy v roce 
2006 na výstavě v galerii Beseda. Výstavní 
síň Sokolská 26 představuje výběr plastik  
Jana Hendrycha. Rozměrnější realizace bu-
dou z pochopitelných důvodu prezentovány 
na fotografi ích, kresbách a náčrtech, které 
nejsou nijak tematicky omezeny. 

„Profesor pražské Akademie výtvarných 
umění, sochař Jan Hendrych, patří již půl 
století k nejvýznamnějším představitelům 

českého sochařství. Jeho vrozená modelační 
schopnost se, mimo jiné, uplatňuje v kla-
sicky pojímaných antikizujících plastikách 
převážně ženských fi gur, které obohacuje 
osobitým, chtělo by se říci hendrychov-
ským formotvorným úsilím. Jeho vnitřně 
jednotnému dílu je vlastní stálá snaha po 
experimentaci, úsilí dobrat se defi nitivního 
tvarového řešení, při současném respektu 
k historické tradici sochařství,“ uvedl Milan 
Weber, kurátor výstavy. Výstava potrvá do 
29. března.

Kino Art 
Dům kultury města Ostravy, a. s.
ul. 28. října 124/2556
Moravská Ostrava
Tel: 597 489 265, www.dkmoas.cz
1.–3. 3.  17.00 a 19.30 Pieta/Jižní Korea

4.–6. 3.  17.00 a 19.30 Láska/Francie/
Německo/Rakousko  

7. 3.  17.00 a 19.30 Tambylles/ČR 

8. 3.  17.00 a 19.30 Bocelli: Love in 
Portofi no. Záznam koncertu Andrea Bo-
celliho – romantický repertoár milostných 
písní Franka Sinatry, Elvise Presleyho, 
Edith Piaf a dalších. Záznam obsahuje i zá-
kulisní rozhovory a exkluzivní rozhovor 
s Bocellim.

9.–10. 3.  17.00 a 19.30 Martin a Ve-
nuše/ČR

11.–13. 3.  17.00 a 19.30 Nadějné vy-
hlídky/Velká Británie/USA  

14. 3.  17.00 a 19.30 Hitchcock/USA   

15.–17. 3.  17.00 a 19.30 Jack Reacher: 
Poslední výstřel/USA

18.–22. 3.  17.00 a 19.30 Filmový festi-
val Jeden svět.   

23.–27.  17.00 a 20.30 Lincoln/USA/
Indie

28. 3.  17.00 a 19.30 Stockholm East/
Švédsko 

29.–31. 3.  17.00 a 19.30 Paralelní svě-
ty/Kanada/Francie

Studio Karel
28. října 23, Ostrava
(v prostorách kavárny Stará Aréna)
www.facebook.com/StudioKarel 

Pan Karel promítá ve středu dva fi l-
my za sebou a v jiný čas:

6. 3.  19.00 Erasmus párty a fi lmový 
večer u pana Karla. Vstupné dobrovol-
né, vítaní jsou nejen Erasmáci.

9. 3. Animovaná stará sobota s pa-
nem Karlem a studenty Fakulty umě-
ní OU. Vstupné dobrovolné + Ozzvěny 
Anifestu.

15.30 Workshop v animaci. Pod vede-
ním absolventů Fakulty umění Ostravské 
univerzity Matěje Mazáka a Martina Janí-
ka.

20.00 Studentské animované fi lmy.

22.00 Projekce fi lmů. V rámci Ozvěn 
Anifestu až do rána.

10. 3. Animovaná snídaně u Starého 
pána pro vytrvalce.

13. 3.  17.30 Láska/Francie/Německo

13. 3.  20.00 Post Tenebras lux/Mexi-
ko/Francie

18.–22. 3. 15. ročník fi lmového festi-
valu Jeden Svět (http://www.jedensvet.
cz/2013/ostrava)

18. 3.  19.30 Velvyslanec/Dánsko

19. 3.  17.00 Úžasný Ázerbájdžán!/
Velká Británie

19. 3.  19.30 Ve vězení se burky neno-
sí/Švédsko

20. 3.  17.00 Všichni spolu/Německo

20. 3.  19.30 Vzdělání po čínsku/Čína/
Jižní Afrika

21. 3.  17.00 Polibek od Putina/Dánsko

21. 3.  19.30 Od Fica do Fica/Slovensko

22. 3.  14.00 Taneční workshop

22. 3.  17.00 Vojta Lavička – nahoru 
a dolů/ČR

22. 3.  19.30 Pod lampou je tma/ČR

22. 3.  20.00 Zakončení festivalu – 
integrační párty a ukázka workshopu

27. 3.  17.30 Post Tenebras lux/Mexi-
ko/Francie

27. 3.  20.00 Mizející vlny/Litva/Fran-
cie

KINA

Svou nejnovější tvorbu vystaví výtvarník Petr Bařin-
ka v ostravské Industrial Galerry. Vernisáž výstavy se 
koná 12. března v 18 hodin. 

Sochař Petr Bařinka vystudoval Vysokou školu umě-
lecko průmyslovou v Praze. Je laureát ceny Národní 
galerie NG 333 z roku 2009. Paralelně a intenzivně se 
věnuje malířské a grafi cké tvorbě. „Ve svých obrazech, 
objektech a instalacích pracuji s estetikou, která je 
ovlivněná komiksy, ilustracemi, 8-bitovými počítačo-
vými hrami, street artem, plastovými hračkami a po-
hádkami. Tyhle vlivy mixuji s realitou a svou vlastní 
fantazií, a vytvářím tak novou realitu, někdy temnější 
jindy veselejší,“ říká o své tvorbě autor.

Petr Bařinka vystaví tvorbu v Industrial Gallery
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Pá 1. 3.
20.00

vstupné 100,-

ONE VOICE SHOW PATRIK KEE 
Ostravský zpěvák a improvizátor Patrik Kee Kedzierski s hosty: Pavel 
Sotoniak – klávesy, Verunka Boráková – zpěv, Elis – zpěv, Hanka Kopřivová 
a Franta Kuča (Café Industriál) 

Po 4. 3.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

St 6. 3.
20.00

vstupné 100,-

ACOUSTICA AKUSTICKÝ KONCERT 
Libor Gora – kytara, zpěv, Mirek Babič – kytara, zpěv, Luděk Hrda – violon-
cello, Zdeno Hajdučak – perkuse, zpěv

Čt 7. 3.
20.00

vstupné 120,-

TOMÁŠ PASTRŇÁK & IGOR JELÍNEK: Mezi svýma
Akustický koncert, host: Seva Moskvin (Rusko). Dále vystoupí Stanisław 
Marinczenko (PL) a Roman Pluhař. Křest CD “Pervyje zapisi”.

Pá 8. 3.
19.00

vstupné 100,-

DOUDA BAND FOLK, JAZZ

Lubomír Hroch – kytara, zpěv, Martin Melichar – kytara, 
Josef Žerdík – basová kytara, Pavel Valas – bicí

St 13. 3.
20.00

vstupné 250,-

PETER LIPA BAND
Koncert nejvýznamnější osobnosti slovenského blues a jazzu

Čt 14. 3. 
20.00

vstupné 150,-

JARRET
Koncert folkrockové kapely

Pá 15. 3.
19.00

vstupné 100,-

COMBO ZBYŠKA BRZUSKY SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

So 16. 3.
19.00

vstupné 100,-

„OPERETNĚ –MUZIKÁLOVÉ KLÁNÍ“
Vystoupí sólisté operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského

Ne 17. 3.
18.00

vstupné 100,-

„OPERETNĚ –MUZIKÁLOVÉ KLÁNÍ“
Vystoupí sólisté operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského

Út 19. 3.
19.00

vstupné 200,-

MARTIN CHODÚR ZPÍVÁ JAZZ
Zazní skladby Franka Sinatry, Tonyho Beneta, Nat King Cola a dalších.
Za doprovodu: Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas, Patrik 
Benek – bicí, Marcela Božíková – saxofon.

St 20. 3.
20.00

vstupné 300,-

DEAN BROWN QUARTET FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Dean Brown – guitar, Bernard Maseli – electric vibraphone, Hadrien feraud 
– bass, Marvin „Smitty“ Smith – drums. Koncert je pořádán za fi nanční pod-
pory Statutárního města Ostravy.

Čt 21. 3.
19.00

vstupné 100,-

POVÍDÁNÍ NEJEN O K2 S LIBOREM UHREM
Videoprezentace vrcholového českého horolezce Libora Uhra, který 
povypráví nejen o zážitcích z úspěšného výstupu na K2, ale o zkušenostech 
z dalších extrémních vytrvalostních sportů. Výtěžek z této akce putuje na 
projekt Expedice Everest 2013 pod záštitou charitativní organizace Childre-
ach International pomáhající dětem třetího světa, především pak v Nepálu 
a Indii.

Pá 22. 3.
20.00

vstupné 100,-

MORIBUNDUS
Koncert ostravské kapely 

Ne 24. 3. 
20.00

vstupné 300,-

FRANK GAMBALE NATURAL HIGH TRIO
Festival Ostrava Jazz Nights. Frank Gambale – guitar, vocals, Alain Caron – 
6 string bass, Otmaro Ruiz – piano. Koncert je pořádán za fi nanční podpory 
Statutárního města Ostravy.

Po 25. 3.
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner 

Út 26. 3.
20.00

vstupné 100,-

… Flamencová noc v Klubu Parník …
Představí se skupina Aires del Sur s hlavní hvězdou večera, ostravskou 
tanečnicí Denisou Pavelovou, která je dvojnásobnou vítězkou mezinárodní 
soutěže ve fl amencovém tanci. Dále učinkují: Jan König – kytara, Patrik Kee 
– zpěv, Martin Bulava – cajon, Petra Pšenicová – tanec.

St 27. 3.
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.

Čt 28. 3.
  20.00

vstupné 150,-

ROBERT BALZAR TRIO JAZZ

Robert Balzar – kontrabas, Jiří Levíček – piano, Jiří Slavíček – bicí

Pá 29. 3.
20.00

vstupné 100,-

BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

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

JAN HENDRYCH  21. 2.–29. 3. 2013 
Jan Hendrych, profesor sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze, patří již půl sto-

letí k výrazným představitelům českého sochařství. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. 

1.–3. 3. 
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

NIC NÁS NEROZDĚLÍ 
The Impossible (Španělsko/USA 2012, 113 min.) Působivý fi lm vypráví příběh 
rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé tsunami v Indickém oceánu. 
V titulních rolích Ewan McGregor a Naomi Watts.

4.–6. 3.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

HAŠIŠBÁBA 
Paulette (Francie 20012, 87 min.) Zadlužená důchodkyně Paulette stěží 
zvládá svou fi nanční situaci. Když se náhodou stane svědkyní nelegálního 
obchodu s drogami, dostane nápad, jak své problémy vyřešit.

FILMOVÝ KLUB

7. 3.
17.00 a 19.30

vstupné 110,-/90,-

LET 
Flight (USA 2012, 138 min.) Oscarový režisér Robert Zemeckis přináší příběh 
zkušeného pilota, který neohroženým manévrem zachrání život desítkám 
lidí a stane se národním hrdinou. Ale jen do té chvíle, než mu udělají testy 
na alkohol …

KINO NOČNE

7. 3.
22.00

vstupné 90,-

GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE 
Gangster Squad (USA 2013, 113 min.) Sean Penn a Ryan Gosling v titulních 
rolích gangsterky z prostředí Los Angeles 40. let.

8.–10. 3.
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

TERAPIE LÁSKOU 
Silver Linings Playbook (USA 2012, 122 min.) Snímek s osmi nominacemi na 
Oscara vypráví o muži, který kvůli své psychické krizi ztratil vše, ale když 
pozná dívku, jež také potřebuje pomoci se svými problémy, zjistí, že chvíle 
strávené s ní ho naplňují neskonalým štěstím.

11.–13. 3.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

PAŘÍŽ-MANHATTAN 
Paris-Manhattan (Francie 2012, 77 min.) Půvabná, inteligentní a vtipná roman-
tická komedie o svérázné lékárnici, která utíká před osamělou realitou do fi lmů 
Woodyho Allena. A když si myslí, že poznala toho pravého, seznámí se s Victo-
rem, který neviděl ani jeden Allenův fi lm. 

FILMOVÝ KLUB

14. 3.
17.00 a 19.30

vstupné 100,-/80,-

MIZEJÍCÍ VLNY 
Aurora (Litva/Francie/Belgie 2012, 120 min.) Sci-fi  romance vypráví příběh 
mladého informatika Lukase, který se zúčastní kontroverzního mezinárod-
ního experimentu – vstupuje do mysli mladé ženy Aurory v komatu, aby jí 
pomohl navrátit vědomí. Jenže místo toho se zaplete do osidel ženiných 
vášní a fantazií, což zcela naruší jeho reálný život. 

15.–17. 3.
16.30 a 19.30

vstupné 90,-

LINCOLN 
(USA/Indie 2012, 150 min.) Steven Spielberg popisuje období posledních čtyř měsí-

ců života amerického prezidenta Abrahama Lincolna, kdy učinil nejodvážnější 

a nejriskantnější rozhodnutí v době občanské  války a vyhrocené otázky otroctví.  

18.–22. 3.
 jednotné 

vstupné 60,-

18. 3. v 19.30 STATEČNÁ SRDCE (Bravehearts) Norsko/Švédsko 2012, 118 min.

19. 3. v 17.00 SOLÁRNÍ MÁMY (Solar Mamas) USA/Německo/UK 2012,75 min.

19. 3. v 19.30 DEJTE NÁM PENÍZE (Give us the money) Švédsko 2012, 58 min.

20. 3. v 17.00 VE VĚZENÍ SE BURKY NENOSÍ (No Burgas behind the Bars) Švédsko 2012, 77 min.

20. 3. v 19.30 VELVYSLANEC (Ambasador) Německo 2011, 94 min.

21. 3. v 17.00 CHUDOBA CTI NETRATÍ / Česko 2012, 53 min.

21. 3. v 19.30 PO PROPUŠTĚNÍ (Beyond Wriezen) Německo 2012, 88 min.

22. 3. v 17.00 NA SEVER OD SLUNCE (Nort of the Sun) Norsko 2012, 46 min.

22. 3. v 19.30 SALMA / Velká Británie 2013, 90 min.

23. –24. 3.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

RENOIR 
(Francie 2012, 101 min.) Na sklonku svého života je Pierre-Auguste Renoir 
zasažen ztrátou své milované ženy, artritickými bolestmi a děsivými zpráva-
mi o zranění syna ve válce. Jako zázrakem pak do jeho života vstoupí mladá 
dívka a starý malíř je naplněn novou, zcela nečekanou energií. Kráse živelné 
dívky však brzy podlehne i malířův syn. 

25.–27. 3.
vstupné 80,-

OSTRAU DER KULTURPUNKT 
Česko německé kulturní dny v Ostravě 

25. 3. v 19.30 DIE UNSICHTBARE/NEVIDITELNÁ
Režie a scénář: Christian Schwochow, Německo 2011, Drama, 113 min.

26. 3. v 17.30 REIGEN/POPĚVEK
Režie a scénář: Marcus Bitterer, Rakousko 2012, 90 min.    

26. 3. v 19.30 HOTEL LUX 
Režie a scénář: Leander Haußmann, Německo 2011, Komedie, 110 min.

27. 3. v 17.30 SOMMER VORM BALKON/LÉTO V BERLÍNĚ
Režie: Andreas Dresen, Německo 2005, 105 min. 

27. 3. v 19.00 STAMMTISCH – Na pivu s katedrou germanistiky 

27. 3. v 19.30 WAS BLEIBT/CO ZBÝVÁ
Režie: Hans-Christian Schmid, Scénář: Bernd Lange, Německo, 2012, Drama, 85 min.

FILMOVÝ KLUB

28. 3.
18.00

vstupné 90,-/70,-

TENKRÁT NA ZÁPADĚ PROJEKT 100

C‘era una volta il West (Itálie/USA 1968, 166 min.) Mistrovské dílo Sergia 
Leoneho a jeden z nejlepších westernů vůbec splétá osudy čtyř 
ikonických postav do příběhu umírajícího Západu a jeho mýtů.

KINO NOČNE

28. 3.
22.00

vstupné 90,-

MAMA 
(Španělsko/Kanada 2013, 100 min.) Dlouho ztracená děvčátka se podaří 
konečně najít a mohou být svěřena do péče svého strýce. Ten však netuší, že 
si s dívkami přivedl domů i někoho dalšího. Někoho, kdo se o ně celou dobu 
staral a teď se jich nechce vzdát …

29.–31. 3.
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

NA DŘEŇ 
De Rouille et d‘os (Francie/Belgie 2012, 122 min.) Matthias Schoenaerts 
a Marion Cottillard v silném příběhu dvou lidí, kterým se zhroutí jejich životy 
a sáhnou si na úplné dno, než zjistí, že jediné, co je může zachránit, je jejich 
vzájemná blízkost a láska.

středa KINO SENIOR / vstupné 60 Kč

6. 3. ve 14.00 LINCOLN (USA/Indie 2012, 150 min.)

13. 3. ve 14.30 ANNA KARENINA (Velká Británie/Francie 2012, 130 min.)

20. 3. v 15.00 HAŠIŠBÁBA (Francie 20012, 87 min.)

27. 3. v 15.00 HITCHCOCK (USA 2012, 98 min.)

so a ne HRAJEME PRO DĚTI 
2.–3. 3. v 15.00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE (Česko 2012, 90 min.) vstupné 110,-

9.–10. 3. v 15.00 POHÁDKY PRO KOČKU (Česko, 76 min.) vstupné 70,-

16.–17. 3. v 15.00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE (Česko 2012, 90 min.) vstupné 100,-

23.–24. 3. v 15.00 HLEDÁ SE NEMO 3D (USA/Austrálie 2003, 100 min.) vstupné 130,-

30.–31. 3. v 15.00 CROODSOVI (USA, 2013) vstupné 120,-/100,-

Po 4. 3.
18.00

NOC VENKU – putovní fotografi cká výstava 
Výstava dokumentuje první Noc venku v České republice, kdy si široká 
veřejnost mohla vyzkoušet přespat jednu noc venku na ulici a podpořila 
lidi bez domova v Ostravě. Ve spolupráci s Fakultou sociálních studií OU 
a Sdružením azylových domů v ČR.

Út 5. 3.
18.00

kurs 5 lekcí 250,-
jinak 70,-

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 6.3.
18.00

vstupné 60,-

KAVÁRNA TANGO ARGENTINO
Taneční večer na parketu kavárny Atlantik, pod letmým dohledem 
profesionálů.

Čt 7. 3. 
18.00

vstupné 50,-

HIMALÁJSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
Bhútán, Sikkim a Nepál. Cestopisná přednáška Libora Bednáře.

Po 11. 3.
19.00

vstupné 50,-

FINSKO – SUOMI
Zážitky ze čtyřměsíčního studijně-cestovního pobytu v této nádherné 
zemi zachycené na fotografi ích. Cestopisná přednáška Kristýny Jaklové. 

Út 12. 3. 
18.00

vstupné 60,-

FESTIVAL PRO TIBET – Zrozen v exilu
Povídání mladého Tibeťana Tenzina Dhondupa o svém životě v indických 
Himálajích, o tradicích, radostech i problémech.

St 13. 3.
19.00

vstupné 100,-

OSTRUŽINY VERSUS ZBYTEK SVĚTA
Zápas ligy divadelní improvizace

Čt 14. 3.
18.00

vstupné 50,-

EKVÁDOR
Cestopisná přednáška Ivo Petra

Pá 15. 3.
19.00

vstupné 150,-

MEZINÁRODNÍ OSTRUŽINOVÝ IMPROPLES
Přijďte reprezentovat svou oblíbenou zemi. 
Divadelní klub Divadla Jiřího Myrona

Út 19. 3.
18.00

MEDICAFÉ – OSTRAGEN 
aneb vliv ovzduší na genetiku
Hosté besedy Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. a RNDr. Pavel Rossner, Ph.D. 
Srdečně zve Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Čisté nebe o.p.s. 

jednotné 
vstupné 60,-

18. 3. v 18.00

KAVÁRNA KLUBU ATLANTIK
slavnostní zahájení festivalu dokumentárních fi lmů o lidských právech 
spojené s vernisáží výstavy a ochutnávkou romské kuchyně

18. 3. v 19.30 O SLUŠNOSTI / Česko 2012, 60 min. 

19. 3. ve 20.00 SVOBODU PRO SMETANU / Česko 2012, 52 min.

20. 3. v 18.00 VĚRA 68 / Česko 2012, 90 min.

20. 3. v 19.30 ÚŽASNÝ ÁZERBÁJDŽÁN! (Amazing Azerbaijan!) UK 2012, 55 min. 

21. 3. v 17.00 PEVNOST / Česko 2012, 72 min.

21. 3. v 19.30 DUHOVÝ ŠAMPIONÁT (Gay Champions) Holadsko 2012, 48 min. 

22. 3. v 17.00 NOVÝ ŽIVOT RODINNÉHO ALBA / Česko/Slovensko, 2012, 80 min. 

22. 3. v 19.30 PO ZEMI, PO MOŘI / Jižní Korea 2011, 52 min.

Pořádá Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava ve spolupráci s Kadedrou germanistiky 
Ostravské univerzity v Ostravě, Goethe Institutem Praha, Národním divadlem Moravskoslezským 
v Ostravě a INDUSTRIAL Gallery za fi nanční podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

DIVADLO ANTONÍNA 
DVOŘÁKA

Ne 24. 3.
15.00

SMRTIHLAV A OSTRAU DER KULTURPUNKT
V pořadí již třetí multižánrová přehlídka zaměřená na německý fi lm, lite-
raturu, divadlo a výtvarné umění Ostrau der Kulturpunkt (24.–29.3.2013) 
bude slavnostně zahájena před představením předního německého lite-
ráta Martina Walsera Smrtihlav 24. března 2013 v 15.00 hodin v Divadle 
Antonína Dvořáka. 

KLUB ATLANTIK

Po 25. 3.
18.00

FILMSTADT BERLIN/BERLÍN VE FILMU 
Vernisáž výstavy plakátů a fotografi í představuje známá i méně známá 
natáčecí místa v Berlíně a vysvětluje, jakou proměnou Berlín v rozmezí let 
1946 až 1990 prošel.

DIVADLO JIŘÍHO 
MYRONA – DIVADELNÍ 

KLUB

Po 25. 3.
18.00

FENOMÉN BAYREUTH
Dramaturg opery NDM Daniel Jäger a hudební ředitel opery NDM Robert 
Jindra vás provedou historií oslavovaného i zavrhovaného festivalového 
svatostánku, který je od roku 1876 symbolem Wagnerova nesmrtelného 
hudebně-dramatického odkazu. 

ULICE CENTRA 
OSTRAVY

Út 26. 3.
14.00

LITERATURA NA POCHODU 
BERLIN UND BAYREUTH 
Hodinový literární happening v ulicích města pod vedením Dr. Ireny 
Šebestové.

KLUB ATLANTIK

Út 26. 3.
15.30

PŘEKLADATELSKÝ WORKSHOP
Workshop Dr. Evy Hrdinové a jejich hostů. Analýza vybraných překladů, 
vstupy jednotlivých hostů, diskuze o translatologických problémech.

KLUB ATLANTIK

Út 26. 3.
18.00

MATHIAS SCHAMP – BO, BOCHUM!!! 
Autorské čtení a performance  

KLUB ATLANTIK

St 27. 3.
17.00

BERLÍN A HUDBA/BERLÍN A ARCHITEKTURA
Přednáška o městkých fenoménech Berlína. Přednáší Jana Stöckeler 
a Marco Winkler, lektoři DAAD katedry germanistik FF OU. 

INDUSTRIAL 
GALLERY

St 27. 3.
18.00

GERHARD RICHTER PAINTING
Režie und scénář: Corinna Belz, Německo, 2011, Dokumentární fi lm, 
97 min. Projekce dokumentárního fi lmu s úvodem kurátorky INDUSTRIAL 
Gallery Hany Mikulenkové.

Čt 28. 3.
9.00–17.00

PO STOPÁCH NĚMECKÉHO NÍZKÉHO JESENÍKU
Celodenní výlet. Sraz u klubu Atlantik.

KLUB FIDUCIA

Čt 28. 3.
18.00

Překladatel Radovan Charvát o Martinu Walserovi
Přednáška

www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

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.

Programový a kulturní zpravodaj Kam v Centru je součástí 
zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Centrum. Své kulturní tipy můžete zasílat e-mailem na adre-
su: pavla.mrockova@360pano.cz.

kam v centru


