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Úterní koncerty v Divadle loutek Ostrava 
představují alternativní hudební žánry ná-
ročným posluchačům.  Před dvěma lety byla 
otevřena alternativní scéna, která divadlu 
přinesla nové možnosti, jak navázat bezpro-
střední kontakt se svými diváky všech věko-
vých kategorií. Jednou z nich jsou pravidelné 
koncerty, které Divadlo loutek pořádá vždy 
poslední úterý v měsíci pod názvem Hudební 
úterky. 

Tyto koncerty se staly tradicí, jež oslovuje 
posluchače, pro které není měřítkem množ-
ství decibelů, ale hodnoty měřitelné mnohem 
jemnějšími kritérii. Vždy se jedná o akustic-
kou hudbu vymykající se mainstreamu, která 
odpovídá komornímu prostředí alternativní 
scény. Mezi kapely a interprety, kteří se na 
alternativní scéně DLO během uplynulých 
dvou let úspěšně představili, patří například 
Tomáš Kočko, Vladivojna La Chia, Rosťa Pe-
třík, Patrik Kee, Jeseter, Bezobratři a řada 
dalších. V úterý 21. května se lidé mohou 
těšit na koncert skupiny Filip M. Zavede vás 
do krajiny snů, fantazie a příběhů, do krajiny 
mezi nebem a zemí. V čele tohoto zajímavého 
seskupení muzikantů ze severní Moravy stojí 
od roku 2000 zakladatelka a hlavní postava 
kapely – zpěvačka, skladatelka a textařka Ji-
tka Andrašková. Jitka se na hudební scéně 
pohybuje již mnoho let, spolupracovala např. 
s kapelami Mňága a Ždorp, Buty, Kryštof. 

Světová premiéra muzikálu Fantom 

Londýna v Národním divadle mo-

ravskoslezském se blíží. Krimimuzi-

kál prozrazuje své obsazení.

V Národním divadle moravskoslezském nabí-
rají ostré tempo přípravy původního českého 
muzikálu Fantom Londýna. Ve zkušebně ope-
rety a muzikálu pod režijním vedením Lumíra 
Olšovského získává krimimuzikál každý den 
konkrétnější podobu, pilně tu zkoušejí herci 
a zpěváci – budoucí oběti Jacka Rozparovače, 
kterého můžeme zatím pouze tušit...

Jako speciální host v roli britské královny 
Viktorie se představí zpěvačka Jitka Zelenko-
vá: „Doposud jsem muzikálovou vlnu v Česku 
míjela. Ale tentokrát jsem na nabídku kývla ze 
dvou důvodů: v ostravském NDM se již něko-
lik let hrají zajímavé muzikály, a to na velice 
profesionální úrovni – o tom se ostatně dob-
ře ví i v Praze. S autory muzikálu jsem navíc 
spolupracovala už v minulosti a jsou pro mě 
opravdu zárukou. Na zkoušky i premiéru se 
do Ostravy moc těším.“

Hlavní postavu dívky Evelyn ztvární kandi-
dátka na letošní Cenu Thálie a sólistka sou-
boru opereta/muzikál Martina Šnytová. Role 
dvou mladíků Henryho a Seana, vyrážejících 
každý večer do uliček východního Londýna 
za dobrodružstvím, byly obsazeny na základě 
konkurzu a následných workshopů. 

Alternovat budou Lukáš Adam / Robert 
Finta, kteří již v minulosti s NDM spolupraco-
vali. Druhou dvojici budou tvořit Juraj Čier-
nik, divákům známý z muzikálů Marguerite, 
Mrazík nebo Sázky z lásky, a Ondřej Bábor, 
který dosud působil na scéně Městského di-
vadla Brno. 

V dalších z téměř šedesáti rolí se objeví také 
Roman Harok, Libor Olma, Lada Bělašková, 
Vladimír Polák a další. Fantom Londýna tak 
slibuje kromě napínavého příběhu i divácky 
atraktivní podívanou s výjimečným hereckým 
obsazením. 

Premiéry muzikálu Fantom Londýna 
se konají 16. a 18. května v 18.30 hodin 
v Divadle Jiřího Myrona. 

Ostrava chystá muzikál Fantom Londýna

Jako speciální host v roli britské královny 
Viktorie se představí zpěvačka Jitka Ze-
lenková.  Foto: archiv
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Koncerty v Divadle loutek 

Ostrava

Společenský sál 
Domu kultury města Ostravy
28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel. 597 489 111, www.dkmoas.cz
16. a  17. 5. 19.00 Velký symfonický 
cyklus. Program: Petr I. Čajkovskij: Kon-
cert pro housle a orchestr D dur, Gustav 
Mahler: Symfonie č. 4 G dur. Účinkují: 
Simona Mrázová – soprán, Yoon Hee Kim 
– housle, Janáčkova fi lharmonie Ostrava, 
Slawomir Chrzanowski – dirigent.

23. 5. 18.00 Koncert mladých talen-
tů. Janáčkova fi lharmonie Ostrava ve spo-
lupráci s Janáčkovou konzervatoří a Gym-
náziem v Ostravě. Petr Šumník – dirigent.

Divadlo Antonína Dvořáka 
Smetanovo náměstí 3104/8A, 
Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111, www.ndm.cz
2. 5. 18.30 Labutí jezero. Nejslavnější 
klasický balet, téměř symbol baletního umě-
ní. Příběh, který vychází ze sbírky němec-
kých národních pohádek o princezně Odettě, 
černokněžníkovi Rudovousovi a nešťastném 
princi, si získal nesmrtelnost díky hudbě Pet-
ra Iljiče Čajkovského. Premiéra baletu v roce 
1877 byla neúspěšná. Čajkovskij zemřel roku 

1893 v domnění, že napsal úplný propadák. 
Jediného úspěšného uvedení části svého La-
butího jezera se dočkal na scéně Národního 
divadla v Praze roku 1888. Tento zážitek za-
znamenal ve svém deníku slovy: „Obrovský 
úspěch. Minuta absolutního štěstí.“

Divadlo loutek Ostrava
Pivovarská 3164/15 Ostrava 1
Tel. 596 100 500, www.dlo-ostrava.cz
24. a 26. 5. 17.00 Šaryk vzpomíná. Os-
travští loutkáři připravují na květen další 
novinku. Původní hra na motivy kultovní-
ho románu  (a posléze televizního seriálu) 

polského spisovatele a novináře Janusze 
Przymanowského Čtyři tankisté a pes bude 
v DLO uvedena pod názvem Šaryk vzpomí-
ná. Jejího inscenování se zhostil tvůrčí tým, 
který stál před šesti lety u zrodu jednoho 
z nejúspěšnějších představení divadla, Z de-
niku Ostravaka - autor Marek Pivovar, reži-
sér Radovan Lipus, výtvarníci Marek Pražák 
a Eva Kotková. Talentovaný německý ovčák 
Šaryk v jejich pojetí vzpomíná na válku a ab-
surdní politickou stínohru na jejím pozadí, 
ale také na mládí v dobách ne tak dávných 
či třeba na pojmenování Sýkorova mostu. 
Představení je určeno veřejnosti od 15 let.

PREMIÉRA MĚSÍCE

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

Oddělení pro dospělé:
2. 5.–31. 5. Savore čhave – Všechny 
děti. Výstava fotografi í učitelek ze ZŠ Karvi-
né – Nové Město.

Oddělení pro děti a mládež: 
2. 5. 14.00–15.00 Z našich pověstí 2. 
Čtení s Blankou Chrostkovou o pověstech 
Čech a Moravy.

9. 5. 13.00–15.00 Pro maminku. Tvůrčí 
dílna, vyrábíme kytičky z krepového papíru.

16. 5. 13.00–15.00 Náš malý turnaj. Tur-
naj na PS3.

23. 5. 13.00–15.30 Tělo v pohybu. Oblí-
bené tančení na taneční podložce.

30. 5. 14.00–15.00 Děti, nezlobte se! 
Soutěžíme v hraní Člověče, nezlob se!

2. 5.–31.5. Co nám to tu kvete? Kvízy pro 
děti. 

Ostravská muzejní noc láká
Pro příznivce kvalitní kulturní produkce a zvídavé návštěvníky zajímavých institucí v Os-
travě se každoročně v květnu koná Muzejní noc, která po vzoru podobných akcí v Praze 
a Brně nabízí zájemcům návštěvu kulturních institucí v neobvyklý večerní a noční čas, a to 
všechno za nulové či symbolické vstupné.

Neopakovatelná noční atmosféra
Hlavním cílem organizátorů je propagace kultury, vědy a umění v jednotlivých místech, 
které během Muzejní noci nevystupují jako konkurenční instituce, ale jako partneři. 
K efektivnějšímu přesunu mezi jednotlivými expozicemi dopomáhá posílená linka měst-
ské hromadné dopravy, která je v tento večer zdarma. Mezi instituce účastnící se Muzejní 
noci v Ostravě patří např.: Ostravské muzeum, Centrum kultury a vzdělání, Výtvarné cen-
trum Chagall, Muzeum a galerie Klein, Národní divadlo moravskoslezské, Doly Hlubina 
a Michal, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Fakulta umění Ostravské univerzity, 
Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava či Slezkoostravská galerie.
Zařaďte se mezi návštěvníky příštího ročníku ostravské Muzejní noci, která jich během 
posledních ročníků přilákala několik desítek tisíc. 

Muzejní noc v Domě umění
17.00–23.45 Výtvarné dílny.

18.00–20.00 Hrátky s květy. Tvořivé dílny pro kreativní duše všech věkových skupin.
Můžete si vyzkoušet čtyři různé techniky výroby šperků či dekorací. Vyrobíte si náušnice 
z papírových proužků (quilling), náramek Květy na drátku (korálkování), kouli plnou kvě-
tů (papírová dekorace) a sladké květy (zdobení perníčků). 

18.15–19.30 Malování na tvář.

18.30–20.00 Vlastní stínohra s fotkou na památku.

19.00–20.00 Představení cirkusu LeVitare.

20.00–21.00 Cirkusový workshop.

21.15–22.15 HUSO „Dvoučlenná hudební smršť“. Veselé písně o zvířátkách, dopravních 
nehodách a o tom, jak se nakonec všichni dobře poměli – Tom Hubáček (akordeón, řev), 
Kuba Soldán (klarinet, řev).

22.00, 22.20 a 22.40 Workshop akrobatické a párové jógy – Eva Kubenková a Petr 
Fridrich (pozor, nutná rezervace předem, více informací na www.ostravskamuzejninoc.cz)

23.30–23.45 Překvapení na závěr.

Čtyřicetičlenný pěvecký sbor A Cappella 
z Concordia University v Seward v Nebrasce 
(USA) zavítá do Ostravy. V neděli 26. května 
v 17 hodin se představí v evangelickém koste-
le v Českobratrské ulici se svým koncertem. 
Pěvecký sbor získal ocenění z prestižních 
festivalů, například z Mezinárodní soutě-
že pěveckých sborů ve Spittal an der Drau v 
Rakousku. Vystupoval v mnoha zemích čtyř 
kontinentů světa. 

Na koncertě v Ostravě přednese písně ev-
ropských a amerických tvůrců minulých 
i současných, jako jsou Charles Theodore Pa-
chelbel, Anton Bruckner, Jean Berger, John 
Rutter a další. 

Pěvecký sbor 

A Cappella 

vystoupí v kostele

Koncert fi lmové hudby
Dům kultury města Ostravy zve 11. května 
všechny milovníky slavných fi lmových melo-
dií. V 19 hodin začíná koncert Pražského sym-
fonického orchestru, složeného z mladých 
hráčů, který se jako jediný v České republice 
již devět let věnuje interpretaci fi lmové hudby 
z původních amerických notových materiálů. 
Má ve svém repertoáru téměř stovku titulů, 
jako jsou Star Wars, Indiana Jones, Harry 
Potter, Sám doma, E.T. mimozemšťan, Če-
listi, Blízká setkání třetího druhu nebo Pán 
prstenů. 

Pořádáte kulturní či jinou akci 
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz? 
Dejte nám o ní vědět. Pište na  adresu: 

pavla.mrockova@360pano.cz

AKCE 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

Pop Academy  je první a  jedinou školou 
v Ostravě, která se zaměřuje výhradně na 
populární hudbu.  Vyučuje se zde populární 
zpěv, muzikál, jazzový zpěv a herectví/mo-
derování.  Všechny obory  lze studovat také 
v angličtině pod vedením amerických lekto-
rů.  

Patronát nad školou si vzali na starost 
Věra Špinarová a Norbert Lichý. „Naše sídlo 
se nachází v centru Ostravy nad hudebním 
klubem Parník, a proto se spolupráce v rám-
ci Muzejní noci přímo nabízela. Pro své vy-
stoupení v rámci Muzejní noci si Pop Aca-
demy připravila převážně jazzový repertoár, 
ale během večera  zazní také Soul a RnB,“ 

uvedla ředitelka akademie Petra Kubecová 
a pokračovala: „Představí se naši studenti 
oborů populární zpěv a jazzový zpěv. Celým 
večerem budou provázet naši mladí moderá-
toři. Mezi účinkujícími  vystoupí  například 
mladá talentovaná jazzová zpěvačka Vendy  
Huvarová, která se zpěvu věnuje již od dět-
ství a  na Pop Academy  navštěvuje jazzový 
zpěv již druhým rokem.   Je to  výborná im-
provizátorka  a svou inspiraci nachází v tvor-
bě Melody Gardot, Otise Reddinga a Peggy 
Lee.  Nejen Vendy, ale i ostatní zpěváci si 
připravili řadu populárních i méně známých 
melodií, které zazpívají za klavírního dopro-
vodu Jana Uviry.“

Pop Academy  zve na Muzejní noc

8. 5. 19.00 Yasmina Reza - Tři verze 
života. Jazyk Y. Rezy (autorka her např. 
Kumšt, Bůh masakru) je mistrně úsporný. 
Její nejnovější groteskní komedie je provo-
kativní, nabitá napětím, vtipnými kontrasty 
a ironií. Hrají: David Prachař, Linda Rybová, 
Igor Chmela, Jana Janěková

10. 5. 19.00 Koncert temperamentní 
fl amencové formace se sólistkou Edi-
tou Adler z francouzského Le Grand 
Théâtre du Puy du Fou. Repertoár skupi-
ny tvoří všechny fl amencové styly, jako jsou 
například Sevillanas, Tangos, Alegrías, Bule-
rías, Rumba, Guajira, Soleá, Tientos, Serra-
nas nebo Granaínas. V tanečních kreacích 
vyniká běloruská tanečnice Lola Karpenka, 
využívající mistrně tradiční fl amencové do-
plňky - bata de cola (vlečka), vějíř, kastaněty 
a mantón (šátek).

12. 5. 16.45 Romeo a Julie. Satelitní pře-
nos baletního přestavení Velkého divadla 
v Moskvě. Tragický příběh osudových milen-
ců je perlou baletu 20. století.

14. 5. 19.00 Petr Spálený & Apollo 
Band. Koncert zpěváka s nezaměnitelným 
hlasem pohybujícím se s bravurou od rocku 
a popu přes country music až k experimen-
tální tvorbě. Hostem ostravského koncertu 
bude neméně sympatická Miluška Voborní-
ková.

15. 5. 19.00 Richard Alfi eri - Šest ta-
nečních hodin v šesti týdnech. Divadlo 

Ungelt Praha. Strhující herecký duet o lidské 
opuštěnosti a nikdy neumírající naději. Hra-
jí: Chantal Poullain a Pavel Kříž.

18. 5. 18.00 Gaetano Donizetti - Nápoj 
lásky. Záznam přenosu z Metropolitní opery 
z New Yorku. Hravá komedie oplývá řadou 
vynikajících árií, z nichž nejslavnější Nemo-
rinova Una furtiva lagrima patří do repertoá-
ru všech světových tenoristů. 

19. 5. 15.00 Františkovo čarování 
s Majdou. Představení plné legrace spoje-
né s mírným napětím, jak už to při čarování 
bývá. Děti si také zazpívají známé písničky 
z Kouzelné školky.

20. 5. 19.00 Neil Simon Vstupte! Agen-
tura Harlekýn, Praha. Lidsky dojímavá ko-
medie slavného autora o nekončících patáli-
ích dvou klaunů na penzi. Hrají: P. Nárožný, 
L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová.

25. 5. 17.00 5Angels. Nový koncertní pro-
gram! Velká hudební párty! Přijďte zažít 
super show plnou nových, skvělých písni-
ček! 5Angels jsou naší nejoblíbenější dívčí 
skupinou, pro kterou skládá písničky i disko 
showman Michal David a duet s ní nazpíval 
už i nekorunovaný král české pop music Ka-
rel Gott! Po skončení téměř dvouhodinové-
ho řádění v úžasném prostředí světel, kouře 
a laserů bude autogramiáda!

29. 5. 19.00 Irena Dousková – Hrdý 
Budžes. Divadlo A. Dvořáka, Příbram. B. 
Hrzánová v roli Helenky Součkové žákyně 
druhé třídy základní devítileté školy, kte-
rá diváky zkoumavým i naivním pohledem 
osmiletého dítěte sugestivně provází tragi-
komickými roky husákovské doby. Hrají: B. 
Hrzánová,  J. Vlčková / M. Šiková, L. Jeník.

Pop Academy zve všechny čtenáře, aby si přišli poslechnout její studen-

ty a podpořili je.  Vystoupí v rámci Muzejní noci  25. května od 20.30 

v hudebním klubu Parník. 

Antikvariát a klub Fiducia 
Nádražní 30, Ostrava
Tel. 596117312 www.antikfi ducia.com  
2. 5. 11.00 Pietní akt u hrobu Jaromíra 
Šavrdy.  V Ostravě-Hrabové ku příležitosti 
25. výročí od smrti tohoto významného ost-
ravského spisovatele. Úvodní slovo pronese 
Tomáš Hradílek, bývalý československý di-
sident a přítel Jaromíra Šavrdy.

10. 5. 19.30 Re-Drum (RU) – koncert. 
Ruský hudebník Pavel Aleshin, který se 
skrývá pod pseudonymem Re-Drum, zavítá 
do galerie Fiducia v rámci svého pětidenní-
ho mini turné po střední Evropě. 

12. 5. 10.00 Dětský ateliér s výtvarnicí 
Marcelou Lysáčkovou.

16. 5. 18.00 Radovan Lipus: Šumné 
stopy v Izraeli.  Osudy tvůrců z českých 
zemí ve Svaté zemi. Jména architektů Al-
freda Neumanna, Paula Engelmanna, Kurta 
Ungera či Filipa Böhma jsou ve významných 
stavebních realizacích otištěna v celém Izra-
eli.

19. 5. 14.00 Šavrdovská literární vy-
cházka z ulice J. Šavrdy na Dubině 
k jeho hrobu do Hrabové. Za účasti řady 
spisovatelů, průvodcem bude publicista a li-
terát Ivan Motýl. Sraz ve 14.00 v ulici Dr. 
Šavrdy.

20. 5. 18.00 Jak by měla vypadat měst-
ská galerie v Ostravě?  Veřejná odbor-
ná debata za účasti předních českých 
expertů. Odborná debata za účasti řady ex-
pertů se bude věnovat  problematice měst-
ských galerií s ohledem na vznik Městské 
galerie v Ostravě. 

21. 5. 18.00 Ostravští herci čtou Jaro-
míra Šavrdu. Večer za účasti řady ostrav-
ských herců.

23. 5. 18.00 Debata o odkazu Martina 
Luthera Kinga, prezentace knihy. De-
bata při příležitosti uvedení českého výboru 
z díla M. L. Kinga. Vydání knihy podpořilo 
Velvyslanectví USA v Praze. Moderátorem 
bude autor knihy Robin Ujfaluši.

25. 5. 18.00–22.00 Ostravská Muzejní 
noc ve Fiducii:

18.00 Martin Strakoš: Architekto-
nická procházka Od Nové radnice 
k Domu kultury města Ostravy. Pořádá 
Antikvariát a klub Fiducia. Sraz pro účast-
níky architektonické procházky se uskuteční 
na Prokešově náměstí v 18 hodin. 

18.00–22.00 Program Muzejní noci 
v Antikvariátu a klubu Fiducia. Muzej-
ní ateliér pro  děti a jejich rodiče - speciální 
muzejní ateliér v Antikvariátu a klubu Fid-
ucia. Ateliér povede výtvarnice Marcela Ly-
sáčková.
Od 18.00 do 22.00 budou rovněž otevře-
ny obě galerie.Vstup na všechny akce zdar-
ma.
Do 25. 5. Výstava Jolana Havelková 
a Michal Škoda / MIMO PLÁN.
Do 25. 5. Výstava Conrad Armstrong: 
NOT PICTURED.
27. 5. 10.00–17.00 Šavrda v archivu - 
speciální prohlídky pozůstalosti Jaro-
míra Šavrdy v Archivu města Ostravy. 
Uvidíte Šavrdovy motáky z vězení, rukopisy, 
samizdatové tisky a další unikáty. POZOR 
- nutná rezervace na tel: 596117312 nebo 
v Antikvariátu Fiducia.
28. 5. 18.00 Irena Šťastná – křest nové 
knihy Živorodky. 
30. 5. 18.00 Pohyblivý svátek se studenty 
audiovizuální tvorby, večerem provází pub-
licistka Monika Horsáková.
2. 5.–30. 5. Šavrdovský květen. Festival 
věnovaný památce ostravského spisovatele 
Jaromíra Šavrdy  a jeho ženě Dolores Ša-
vrdové u příležitosti výročí 25 let od smrti 
Jaromíra Šavrdy. Pořádá Antikvariát a klub 
Fiducia a Filmový klub Studio Karel kavárny 
Stará Aréna. Program:
2. 5. 11.00 Pietní akt u hrobu Jaromíra Ša-
vrdy.
8. 5. 20.00 Vysílání svobodného rádia Hu-
dební bazar.
15. 5. 19.00 Projekce fi lmu Sám voják 
v poli – Jaromír Šavrda, Stará Aréna.
19. 5. 14.00 Šavrdovská literární vycházka 
(od ulice J. Šavrdy na Dubině k jeho hrobu 
v Hrabové).
21. 5. 18.00 Ostravští herci čtou Jaromíra 
Šavrdu, Fiducia.
22. 5. 19.00 Projekce fi lmu Přechodné ad-
resy Jaromíra Šavrdy, Stará Aréna.
24. 5. 19.00 Divadelní představení Kočka 
na kolejích, beseda s občanským sdružením 
PANT a projekce fi lmu Libri Prohibiti Jaro-
míra Šavrdy, Cooltour.
27. 5. 10.00–17.00 Šavrda v archivu, Ar-
chiv města Ostravy.
29. 5. 19.00 Divadelní představení 1984, 
Divadlo Petra Bezruče.
30. 5. 19.00 Zakončení a společné setkání.

Mladá talentovaná jazzová zpěvačka Vendy Huvarová se zpěvu věnuje již od dětství. 
 Foto: archiv

NOVÁ AKROPOLIS

DŮM KNIHY LIBREX

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

28. října 8, Moravská Ostrava
Tel.: 596 134 980, www.akropolis.cz
21. 5. 19.00 Moudrost Tibetu. Přednáška 
s videoprojekcí. Smrt a znovuzrození v před-
stavách Tibeťanů: Bardo Thödol. Hlas ticha: 
zvuk Duše, duchovní rady žákům mystických 
škol. Filozofi cký odkaz starého Tibetu. Osob-
nost H. P. Blavatské a prezentace knihy „Klíč 
k teosofi i“.

25. 5. 17.00 Ostravská muzejní noc:

18.00–21.30 Malování archeologických re-
produkcí (motivy ze starověkého Egypta, vý-
sledek bude dárkem pro zúčastněné).

22.00–23.00  fi lm Florencie - perla Rene-
sance (italská renesance a její představitelé).

1. 5. 17.00 Ladislav Větvička a spol. Bar-
vy Maroka – fotografi e. Vernisáž v Galerii G6.

14. 5. 17.00 Marek Šimíček – Bajkal. 
Křest knihy cestovatele, který v letech 2011 
a 2012 prošel Sibiř. Jeho heslo je Život není 
kompromis – je to boj s kompromisem!

15. 5. 17.00 Polský stůl/Stolik polski. 
Beseda na téma Poláci v Ostravě v minulos-
ti a současnosti. Jak jsme vycházeli s naším 
sousedem za 1. republiky, co našim vztahům 
přinesla válka a komunismus? Jaké vztahy 
máme v současnosti? 

20. 5. 17.00 Jaromír Štětina – Perga-
meny – Senátor. Bývalý válečný zpravodaj 
a velký bojovník proti komunismu nám před-
staví svou nejnovější knihu, v níž demonstru-
je absurditu života pod vládou jedné strany.

29. 5. 17.00 Anna Bolena. Operní příběh 
nevinné anglické královny odsouzené k smr-
ti svým manželem Jindřichem VIII. Beseda 
k premiéře opery Gaetana Donizettiho s pro-
tagonisty NDM.

30. 5. 17.00 Milan Uhde - Objevy pozd-
ního čtenáře. Beseda a autogramiáda spi-
sovatele, scénáristy a dramatika.

Multižánrové centrum Cooltour zve všechny 
návštěvníky na Kytici - divadelní inscenaci, 
která ztvárňuje podmanivým způsobem 
několik balad z Erbenovy nadčasové sbírky. 
Jsou to Kytice, Vrba, Vodník a Svatební 
košile. 

Hlavní hrdiny představují mladí lidé, 
v jejichž podání znovu ožívají dávné příběhy 
pro současnou generaci diváků. Přestože 
základní ladění těchto příběhů je hororové, 
v inscenaci se objevují i scény humorné a ro-
mantické. Živel vokální a instrumentální 
hudby skladatele Pavla Helebranda prostu-
puje celou inscenací a umocňuje její baladické 
vyznění. Sóla střídají sbory v podání Oper-
ního studia při Národním divadle moravs-
koslezském a Pěveckého sboru města Klim-
kovic. V emotivních sborových obrazech 
spolu na scéně účinkují lidé všech generací. 
Děti, studenti, dospělí i senioři, profesion-
álové i amatéři. 

Představení doprovází komorní orchestr 
tvořený smyčcovým kvartetem, fl étnou, 
klavírem a bicími nástroji. Akce se koná 
20. května v 19 hodin za fi nanční podpo-
ry městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz.  (pam)

Cooltour zve 

na netradiční 

pojetí Kytice

Netradiční Kytice obsahuje až hororové 
prvky. Návštěvníci se ale bát určitě nebu-
dou.  Foto: archiv
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VÝSTAVY

Dům umění
Jurečkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz
Do 5. 5. Krása podzimu středověku. 
Výstava představí veřejnos-
ti prostřednictvím prvot-
řídních faksimile vybrané 
rukopisy dvou největších 
bibliofi lů a mecenášů knižní 
malby přelomu 14. a 15. sto-
letí, Jana, vévody z Berry, 
a českého a římského krále 
Václava IV. 

▫ ▫ ▫
Do 12. 5. Le Corbusier/Chandigarh. Ne-
dávno uplynulých 125 let od narození „pape-
že moderní architektury“ se stalo impulsem  
připojení se k aktivitám konaným po celém 
světě, jež mají za cíl připomenout osobnost 
geniálního architekta a přiblížit jeho pozoru-
hodnou a unikátní tvorbu.  Je málo tvůrců, 
kteří v některém uměleckém oboru ovlivnili 
svou epochu tak výrazně, jak to učinil v ar-
chitektuře 20. století Le Corbusier, vlastním 
jménem Charles-Edouard Jeanneret-Gris 
/1887–1965/. Výstava se uskutečňuje v rámci 
5. ročníku mezinárodního festivalu architek-
tury, designu a umění pod novým názvem Ar-
chikultura 2013.

▫ ▫ ▫
Do 12. 5. Radim Ulmann – nábytek pro 
historická divadla. Architekt a designér 
Radim Ulmann je autorem úctyhodné řady 
realizovaných návrhů i nerealizovaných pro-
totypů zařízení českých divadel. Pro přední 
česká historická divadla (např. Stavovské 
divadlo v Praze atd.) navrhoval historické 
parafráze sedadel, která se perfektně snou-
bila s pojetím původních interiérů. Stejně 
tak dokonale byl schopen navrhnout vnitřní 
vybavení pro současná divadla. Je autorem 
zařízení Klimešova divadla v Mostě i interié-
ru Divadla Jiřího Myrona v Ostravě. Výstava 
v rámci festivalu Archikultura 2013.

▫ ▫ ▫ 
22. 5. – 30. 6. Ovčáček!!! Na výstavě v os-
travské galerii prezentuje soubor vybraných 
prací, z některých zmiňovaných tvůrčích 
okruhů, se zvláštním důrazem na tvorbu po-
sledních deseti let. V ní mimo jiné směřuje 
k „minimalizovaným“ písmovým strukturám 
a na druhé straně k závěsným a prostorovým 
formám i instalacím komplementární barev-
nosti. Přehlídka je součástí širšího výstavního 
projektu několika předních českých i zahra-
ničních galerijních institucí, připraveného u 
příležitosti umělcova životního jubilea.

▫ ▫ ▫
Do 26. 5. Architektura znějící hudbou. 
Výstava představí 
soubor koláží, jež 
přibližují na 40 ob-
jektů z celého světa 
zasvěcených hudbě. 
Přehlednou formou 
poskytuje rozdílné 
přístupy k tématu 
významných tvůrců 
a architektonických týmů, jakými jsou Frank 
Gehry, Bernard Tschumi, Massimiliano Fuk-
sas, Coop Himmelb(l)au, OMA, UN Studio, 
Daniel Libeskind, Renzo Piano, Rafael Mo-
neo a další. Česká premiéra výstavy je skrom-
ným příspěvkem a snad i inspirací k opakují-
cím se diskusím o zřízení samostatného sídla 
pro Janáčkovou fi lharmonii Ostrava. Výstava 
v rámci festivalu Archikultura 2013.

▫ ▫ ▫
Doprovodné programy:
7. 5. 16.00 Bible Václava IV. Český a řím-
ský král Václav IV. z rodu Lucemburků je 
považován hlavně za slabého panovníka. Na 
přelomu 14. a 15. století ale patřil k nejvý-
znamnějším bibliofi lům. Jeho knihovna se 
sice nemohla měřit s knihovnami jeho fran-
couzských bratranců, přesto vytvořil sbír-
ku, která ve střední Evropě neměla obdoby. 
Bohužel se z ní do současnosti dochoval jen 
nepatrný zlomek. Nejvýznamnějším dílem je 
bez pochyby velkoformátová německy psaná 
bible, jež vznikla v Praze a jejíž šest svazků je 
dnes uloženo v Rakouské národní knihovně. 
Na více než dvanácti stech stranách je vyma-
lováno přes šest set iluminací, jež společně 
s droleriemi nabízí unikátní náhled nejen do 

světa Václavových rukopisů. Přednáška Mar-
ka Zágory.

15. 5. 17.00 Šest. Prezentace studentů, ab-
solventů a pedagogů Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity v Ostravě.

16. 5. 19.00 Michal Rataj a Jaromír 
Typlt – koncert. Koncert se uskutečňuje 
v rámci koncertů současné a experimentální 
hudby.

21. 5. 17.00 Ovčáček !!! Vernisáž výstavy.

23. 5. 19.00 Křest Revue Protimluv.

25. 5. 17.00 Ostravská muzejní noc.

29. 5. 16.30 Koláže Jiřího Koláře/Foto-
grafi e Běly Kolářové. Přednáška Gabriely 
Pelikánové se uskutečňuje v rámci nového 
přednáškového cyklu Pavučiny životů – roz-
plétání osudů předních českých výtvarníků.

▫ ▫ ▫
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 21. 5. Výstava studentských plakátů 
AVE ART Ostrava.

▫ ▫ ▫
24. 5.–28. 6. AVE ART!!! Výstava prací 
studentů Soukromé střední umělecké školy 
AVE ART Ostrava. 

▫ ▫ ▫
1.–31. 5. Václav Vrba – Všední moud-
rosti. Výstava obrazů,Galerie Gaudeamus.

Ostravské muzeum
Masarykovo náměstí 1, Mor. Ostrava

Tel. 597 578 450, www.ostrmuz.cz
Do 5. 5. Košický zlatý poklad.  Výstava 
představuje poklad plný zlatých mincí.

▫ ▫ ▫
22. 5.–31. 7. Křemen a jeho rodina. Vý-
stava ukazuje rozmanitost přírodních forem 
oxidu křemičitého i složitějších sloučenin 
křemíku a jejich místo v přírodě i v naší civi-
lizaci. Výstavu doplňují interaktivní exponá-
ty  a velkoformátové makrofotografi e detailů 
stavby achátů a jaspisů. Výstava spojuje krá-
su s užitkem, výjimečnost se samozřejmost-
mi a je oslavou neohraničené fantazie přírody 
i technického umu člověka.

Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel. 596 112 019, www.chagall.cz
Do 8. 5. Václav Filandr – obrazy. Archi-
tekt, malíř a grafi k se ve své malířské tvorbě  
věnuje především přírodě a společnosti v po-
loze fantazijního realismu. Charakter jeho 
malířského díla lze vystihnout termínem ilu-
zivní poetika. 

▫ ▫ ▫
9. 5. 17.00 vernisáž výstavy Barvy a tóny. 
Hudební tematika v díle německého malíře. 
Výstava je pořádána v rámci hudebního fes-
tivalu Janáčkův Máj. Výstava potrvá do 26. 6. 

▫ ▫ ▫
16. 5. 17.00 Vernisáž výstavy Paul Peter-
son – obrazy. Liptovská Rapsodie II, pocta 
K. O. Hrubému.  Výstava potrvá do 18. 9.

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
Do 10. 5. Lucia Tallová: My Tears Have 
Turned to Snow. Tvorba Lucie Tallové 

Kino Art 
Dům kultury města Ostravy, a. s.
ul. 28. října 124/2556
Moravská Ostrava
Tel: 597 489 265, www.dkmoas.cz
1. 5. 17.00 a 19.30 Bez doteku/ČR
2. 5. 17.00 a  19.30 Záhada Hory mrt-
vých/USA
3.–5. 5. 17.00 a 19.30 Argo/USA
6.–8. 5. 17.00 a  19.30 Čtvrtá mocnost/
Německo
9. 5. 17.00 a 19.30 Flamenco Hoy de Car-
los Saura/USA
10.–12. 5. 17.00 a 19.30 Marie Krøyer 
13.–15. 5. 17.00 a 19.30 Avalon/Švédsko
16. 5. 17.00 a 19.30 Rok bez Magora/ČR
17.–19. 5. 17.00 a 19.30 Zlomené město/
USA
20.–22. 5. 17.00 a 19.30 Call Girl/Švéd-
sko
23. 5. 17.00 a 19.30 Vrahem z povolání - 
Utrpení soudce Karla Vaše/ČR
24.–26. 5. 17.00 a  19.30 Hypnotizér/
Švédsko
27.–29. 5. 17.00 a  19.30 Příběh mého 
syna/Itálie/Španělsko/Chorvatsko
30. 5. 19.30 Sunset Blvd./USA
31. 5. – 2. 6. 17.00 a 19.30 Smrtelné lži/
USA

KINA
Expozice ŠANGRI-LA 

na Černé louce pokračuje

Výstava se snaží návštěvníkům přiblížit 
země pod magickým Himálajem ve své 
fantastické barevnosti. Provádí unikátními 
kulturami i odlišnými vegetačními zónami. 
Věnuje se nejvyšším horám světa i zajíma-
vému životu pod nimi. Odhaluje neuvěřitel-
nou pestrost exotických zemí. V sekci Nepál 
se nachází chrám s jedinou živou bohyní 
světa – tajemnou Kumárí. Zamává ze svého 
vyřezávaného okna právě vám? Nevárské 
dřevořezby z Údolí dřevěných chrámů jsou 
nejvyhlášenější sběratelské kusy. 

Tibet dostává v expozici největší prostor. 
Na vlastní oči můžete vidět obří tibetské 
roury dunchen. Symboly kola nauky, laně 
i pilíře vítězství gjalcchany reprezentují ví-
tězné Buddhovo učení. Můžete zde roztočit 

obří modlitební mlýnek. Bhútán, země za-
staveného času. Dlouho nepřístupná země 
drží svá mystéria pod pokličkou izolace. 
Máte možnost její tajemná kouzla drobně 
poodhalit. Na světě není mnoho lidí, kteří 
tento opravdový ráj navštívili. Vy to mů-
žete dokázat alespoň na chvíli a bez drahé 
letenky. Barevná Indie je pestrou mozaikou 
vjemů. Rušná indická ulice přináší kakofo-
nii barev, zvuků i vůní. Až z hlavního měs-
ta Indie dorazila opravdová rikša. Navštívit 
zde můžete exotického zubaře, holiče, žeh-
liče šatů a další. V jídelničce útočí na chu-
ťové pohárky pec tandori s křehkými plac-
kami roti i čapati. Interaktivní efekt posiluje 
ašram, spalovací obřadní gháty mrtvých na 
bambusových nosítkách.

představuje intimní příběhy prostřednic-
tvím média malby. V obrazech spojuje dvě 
protichůdné vizuální zkušenosti, neosobní 
produkt industriální společnosti s tajemnou 
neidentifi kovatelnou krajinou. 

▫ ▫ ▫
14. 5.–21. 6. Jakub Hošek. Autorovy starší 
malby a instalace (jako například Casino vy-
stavené v galerii NoD v roce 2001) odrážely 
vliv divokého street artového chaosu ve sty-
lu Jeana-Michela Basquiata. V současnosti 
kombinuje zdánlivě expresivní „kaligrafi i“ 
s dokonale chladnou „designérskou“ techni-
kou. Obrazy vytváří vykrýváním ploch pomo-
cí komplikovaných šablon. Jeho obrazy mají 
výrazný grafi cký, ornamentální až kaligrafi c-
ký charakter. Porota ceny Jindřicha Chalu-
peckého uvedla, že „Často pracuje s textem, 
v poslední době se zajímá i o promyšlenou 
prostorovou instalaci svých pláten.“

Divadlo Aréna/Komorní scéna Aréna
28. října 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz
Michal Kalhous – Šálek s víčkem? Vý-
stava fotografi í. Výstava má představit ro-
dinné a domácnostní introspektivní snažení, 
jehož výsledkem jsou fotografi e, ve kterých 
věci, situace běžného života mohou nabývat 
obecnější nebo symbolický význam. Zámě-
rem je ukázat obyčejný život, jehož všední ka-
ždodennost a zdánlivá jednotvárnost nemusí 
být zatěžující banalitou, emocionálním skle-
níkem a deprimujícím vězením, které brání 
svobodnému využití a rozvíjení našich vlast-
ních schopností. Prožití a pochopení obyčej-
nosti, všední každodennosti a jednotvárnosti 
může být vnímáno jako cesta k sebepoznání, 
otevření se světu, úžasu z bytí, zjemnění vní-
mání a možnost k získání zkušeností, které 
odhalují hluboký smysl života potvrzovaný 
smrtí.

Galerie Opera
Divadlo Jiřího Myrona
Čs. Legií 148, Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111
22.5. Pavla Ortová. Výstava mladé autor-
ky, absolventky ITF FPF SU, představující její 
dosavadní tvorbu z oblasti portrétní fotogra-
fi e, kurátor Vladimír Birgus. Ve spolupráci 
s ITF FPF SU v Opavě. Výstava je realizována 
za fi nanční podpory statutárního města Ost-
rava.

Galerie a Cafe Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel. 596 278 835
www.galeriebeseda.cz
6. 5.–6. 6. Kučera Zdeněk / Symetrie.

Pro stálý návštěvnický zájem se pořadatel výstavy ŠANGRI-LA, ces-

tovní kancelář Livingstone, rozhodl prodloužit dobu trvání expozice na 

ostravské Černé louce až do konce července.

Výstava ukazuje život běžných lidí pod magickými Himalájemi.  Foto: archiv



4 www.moap.cz kam v centru

Čt 2. 5.
20.00

vstupné 100,-

CAFÉ INDUSTRIAL + HANA KOPŘIVOVÁ
Koncert ostravské kapely s hostem. František Kuča – kytara, zpěv, Marcela 
Kučová – saxofony, Kristýna Kubinová – baskytara, Viktor Dořičák – bicí.

Pá 3. 5.
20.00

vstupné 100,-

SUNNY FLOWER
Koncert ostravské kapely

Po 6. 5.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

Út 7. 5.
17.00

JAZZ TALENT
Přehlídka žáků ZUŠ Ostrava – Mar. Hory 

Čt 9. 5.
20.00

vstupné 300,-

COURTNEY PINE AND HIS BAND
„HOUSE OF LEGENDS“ TOUR
Festival Ostrava Jazz Nights. Courtney Pine – soprano saxophone, ewi, 
Samuel Dubois – steel pan, Cameron Pierre – electric guitar, Vidal Montgo-
mery – double bass, Robert Fordjour – drums, dube. Koncert je pořádán za 
fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

Pá 10. 5.
20.00

vstupné 250,-

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Legenda folk, country a bluegrassové scény – držitelé ceny Anděl 2011 
v kategorii folk a country

So 11. 5.
20.00

vstupné 120,-

NOCHE FLAMENCA  
Flamencový večer, ve kterém zažijete atmosféru španělských tablaos – 
komorních míst, kam se chodí zhlédnout živé fl amencové vystoupení.
Představí se skupina Son Rubias: Matěj Konečný – kytara, 
Hana Křupková – zpěv, Aneta Suchomelová – tanec.

Út 14. 5.
20.00

vstupné 150,-

MARKÉTA KONVIČKOVÁ 
Narozeninový akustický koncert

St 15. 5.
20.00

vstupné 200,-

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P 
Luboš Pospíšil – kytara, zpěv, Mirek Linhart – kytara, vokály, Ondřej 
Fencl – kytara, klávesy, Pája Táboříková – bicí, Martin Štec – baskytara

Čt 16. 5.
20.00

vstupné 100,-

MAREK DYKTA BAND JAZZ

Marek Dykta – kytara, Adam Jarzmik – klavír, Lukáš Mužík – baskytara, 
Adam Buczek – bicí

Pá 17. 5.
20.00

vstupné 100,-

TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
Písně legendární kapely v podání ostravských muzikantů: Rudy Horvath, 
Jiří Krhut, Tomáš Grohregin, Petr Moczek, Pavel Kučera, Robert Hejduk

Ne 19. 5.
19.00

vstupné 100,-

ORIENTÁLNÍ VEČÍREK THE SPIRIT OF BELLYDANCE
Vystoupí ostravské orientální tanečnice Astiza, Shahnaz a mnoho dalších 
úžasných tanečnic v přehlídce pestrých orientálních tanečních stylů.

Po 20. 5.
19.00

vstupné 100,-

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

St 22. 5.
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.

Čt 23. 5.
20.00

vstupné 250,-

VICTORIA FUNKY FUNK TOUR
Jako předzvěst chystaného alba zpěvačky s jihoafrickými kořeny, přináší 
Bijoux & Bijoux Exclusive jedinečnou sérii koncertů ve stylu funky, na které 
Victoria vyrůstala. Zpěvačka se objeví na pódiu v doprovodu své šestičlené 
kapely a speciálního hosta, jímž je Ondřej Ruml.

Pá 24. 5.
20.00

vstupné 100,-

FORMACE JAZZ Q JAZZ

M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara, J. Hendrych – piáno, 
S. Helis – baskytara, P. Litwora – bicí

Po 27. 5.
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner 

Út 28. 5.
20.00

vstupné 300,-

CHESTER THOMPSON TRIO 
Festival Ostrava Jazz Nights. Chester Thompson – drums, Joe Davidian – 
piano/keyboards, Michael Rinne – bass. Koncert je pořádán za fi nanční 
podpory Statutárního města Ostravy.

St 29. 5. 
20.00

vstupné 250,-

LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Koncert legendárního trumpetisty se svým bandem

Čt 30. 5.
20.00

vstupné 100,-

MAMALÖR
Koncert ostravské kapely. Klezmer obohacen vokální složkou zpívanou 
v češtině.

Pá 31. 5.
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

1. 5.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV 
Safe Hafen (USA 2013, 115 min.) Nový fi lm Lasse Hallströma (Pravidla moštárny, 

Čokoláda) vypráví příběh Katie, která se snaží zapustit kořeny v ospalém jižan-

ském městečku, přestože jí je její tajuplná minulost v patách. 

FILMOVÝ KLUB

2. 5. 
17.00 a 19.30

vstupné 70,-/90,-

PŘÍBĚH MÉHO SYNA 
Venuto al mondo (Itálie/Španělsko/Chorvatsko 2012, 124 min.) Svobodná matka 

Gemma (Penélope Cruz) přijíždí se svým dospívajícím synem Pietrem do Sarajeva, 

aby poznal zemi, ve které se narodil. Před 16 lety ji museli kvůli bosensko-srbské 

válce opustit a Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky. 

3.–5. 5.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

VEDLEJŠÍ ÚČINKY 
Side Eff ects (USA 2013, 106 min.) Emily (Rooney Mara) a Martin Taylorovi (Chan-

ning Tatum) jsou dokonalý a úspěšný mladý pár. Jejich život se však zhroutí, když 

Martin musí do vězení a Emily léčí terapeut z depresí léky, které mají katastrofální 

negativní účinky.

6.–8. 5.
17.00

vstupné 90,-

HLEDÁ SE PREZIDENT 
(ČR 2013, 90 min.) Tento snímek přináší řadu pohnutých i humorných momentů 

z volebního zákulisí a přibližuje divákům soukromou tvář prezidentských kandidá-

tů i lidí v jejich blízkém okolí. 

6.–8. 5.
19.30

vstupné 90,-

LORE
(Německo/Austrálie/VB 2012, 105 min.) Poválečné drama o mladé dívce, putující 

válkou zničeným Německem. Lore přebírá zodpovědnost za čtyři malé sourozence, 

když její rodiče byli uvězněni americkými a ruskými vojsky. Emotivně a senzitivně 

natočený příběh australské režisérky Cate Shortland. 

FILMOVÝ KLUB

9. 5. 
18.00

vstupné 70,-/90,-

TENKRÁT NA ZÁPADĚ 
C´era una volta il West (Itálie/USA 1968, 166 min.) Mistrovské dílo Sergia Leoneho 

a jeden z nejlepších westernů vůbec se vrací na velká plátna kin.

KINO NOČNE

9. 5. 
22.00

vstupné 90,-

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC 
Hansel and Gretel: Witch Hunters (USA/Německo 2013, 83 min.) Napadlo vás někdy, 

co se stane s Jeníčkem a Mařenkou, když se dostanou z perníkové chaloupky? 

10.–12. 5.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

MARIE KRØYER 
(Dánsko 2012, 100 min.) Životem inspirovaný příběh Marie Krøyer, manželky 

mentálně postiženého dánského malíře P. S. Krøyera, která se zmítá mezi rolemi 

oddané manželky, starostlivé matky a kreativní umělkyně, natočil mezinárodně 

uznávaný režisér Bille August. 

13.–15. 5.
17.00

vstupné 90,-

ANNA KARENINA
(VB/Francie 2012, 130 min.) Nadčasový příběh osudové lásky v kulisách šlechtické 

společnosti carského Ruska 19. století.

13.–15. 5.
19.30

vstupné 90,-

ATOMIC AGE 
ĹAge atomique (Francie 2012, 67 min.) Victor a Rainer se v sobotu večer vydávají za 

zábavou do centra Paříže. Příběh o dospívání, rimbaudovských nočních toulkách 

a mládí, ve kterém se potkává smutek, euforie, melancholie a bezstarostnost. 

FILMOVÝ KLUB

16. 5.
17.00

vstupné 70,-/90,-

ŠMEJDI 
(Česko 2013, 73 min.) Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery 

zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Nový český dokument, 

v němž uvidíte praktiky, ze kterých mrazí. 

FILMOVÝ KLUB

16. 5.
19.30

vstupné 70,-/90,-

ROK BEZ MAGORA 
(Česko 2012, 120 min.) Film mapuje kaleidoskop životních příběhů Ivana Martina 

Jirouse, zvaného Magor, českého básníka, publicisty a výtvarného kritika, který 

zemřel vloni v listopadu.

17.–19. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

VELKÝ GATSBY 
The Great Gatsby (Austrálie/USA 2013) Hlavním hrdinou fi lmu je chudý mladík Jay 

Gatsby (Leonardo DiCaprio), který se zamiluje do krásné Daisy (Carrey Mulligan). 

Nemůže si ji však vzít, a tak je Daisy nucena se provdat za milionáře Toma (Joel 

Edgerton), kterého nemiluje. Gatsby je ale ochotem získat svoji lásku zpět za kaž-

dou cenu. Nejnovější zpracování slavného amerického románu F. S. Fitzgeralda. 

20.–22. 5.
17.00 a 19.30
22. 5. pouze 

v 17.00
vstupné 90,-

I:DA 
(Dánsko 2011, 100 min.) Aliena se vzbudí u řeky ve Francii, aniž by si cokoliv pama-

tovala. Má u sebe tašku se 2 miliony eur a přes hruď velkou jizvu. Odhalí, že ji pro-

následuje záhadný muž, a odjede do Dánska. Brzy je zatažena do sítě protichůd-

ných příběhů od jejích blízkých, kteří se ji snaží nasměrovat na cestu pravdy. 

FILMOVÝ KLUB

23. 5.
17.00 a 19.30

vstupné 70,-/90,-

BIG LEBOWSKI 
The Big Lebowski (USA/Velká Británie 1998, 117 min.) Jeff rey Lebowski je králem 

fl ákačů celého amerického západního pobřeží. Život pro něj plyne pohodovým 

tempem „jeho dudečenstva“ a hlavní roli v něj hrají věrní kamarádi, intenzivní 

vášeň pro bowling a popíjení koktejlu White Russian.

24.–26. 5.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

ROZKOŠ V OBLACÍCH 
Los Amantes pasajeros (Španělsko 2013, 90 min.) Děj nejnovějšího fi lmu režisé-

ra Pedra Amodóvara nás zavede na palubu dopravního letadla. Náhlá technická 

závada kdesi nad Mexickým zálivem totiž nenechá pasažéry klidnými. Proto se ve 

strachu před smrtí začnou svěřovat jeden druhému se svými bizarními životními 

příběhy. 

27.–29. 5.
17.00

vstupné 90,-

NO
(Chile/Francie/USA 2012, 112 min.) Po patnácti letech autoritářského režimu gene-

rála Augusta Pinocheta se země konečně může v referendu zbavit diktátora. Gael 

García Bernal v titulní roli napínavého klání o budoucím směřování Chile. 

27.–29. 5.
19.30

vstupné 90,-

NAZARETH – NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN 
(Česko 2012, 90 min.) Legendární rocková kapela ze Skotska, jejíž hudba je od 70. let 

stále plná energie a plní koncertní sály dodnes. Dokument Miroslava Šmídmajera má 

ambice nahlédnout do zákulisí rockové legendy a odhalit kořeny její dlouhověkosti. 

FILMOVÝ KLUB

30. 5.
17.00 a 19.30

vstupné 70,-/90,-

ISABEL 
(Česko 2013, 108 min.) Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci 

v současné Ostravě je příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o sen-

zační reportáž  ocitá v pasti děsivé společnosti, ve které musí bojovat o holý život.  

KINO NOČNE

30. 5.
22.00

vstupné 90,-

TEMNÉ NEBE 
Dark Skies (USA 2013, 97 min.) Poklidný předměstský život rodiny Barretových se 

začne pořádně otřásat v základech. V jejich domě totiž dojde k  nevysvětlitelným 

událostem a oni brzy zjišťují, že je pronásleduje smrtící a děsivá síla… 

31. 5.–2.6.
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

DONŠAJNI 
(Česko 2013) Poslední snímek režiséra Jiřího Menzela nás zavede do malého města, 

do zákulisí vztahů operního souboru, který připravuje Mozartova Dona Giovanni-

ho. V titulních rolích: L. Šafránková, M. Huba, J. Jirásková, I. Chýlková a další. 

středa KINO SENIOR / vstupné 60 Kč

1. 5. ve 14.30 ANNA KARENINA ( VB/Francie 2012, 130 min.) 

8. 5. v 15.00 LORE (Německo/Austrálie/VB 2012, 105 min.) 

15. 5. v 15.00 HLEDÁ SE PREZIDENT (ČR 2013, 90 min.) 

22. 5. v 15.00 MARIE KRØYER (Dánsko 2012, 100 min.) 

29. 5. v 15.00 ŠMEJDI (Česko 2013, 73 min.) 

so a ne HRAJEME PRO DĚTI 
4.–5. 5. MIKULÁŠOVY PATÁLIE (Francie 2009, 90 min.) 70 Kč 

11.–12. 5. TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ (USA/Nový Zéland 2011, 103 min.) 70 Kč 

18.–19. 5. KAMARÁDI Z TELEVIZE 5 (Česko, pásmo fi lmů) 60 Kč 

25.–26. 5. KOVÁŘ Z PODLESÍ (Česko/Slovensko 2013, 100 min.) 105 Kč 

TOMÁŠ LAHODA
2. 5. – 7. 6. 2013

Malířská tvorba Tomá-

še Lahody tematizuje 

estetická a rétorická 

klišé reklamní esteti-

ky. Parafrázuje umělou 

dokonalost a svůdnost 

spotřebního zboží, které 

zastupuje ženské tělo, 

nejčastěji ve velkém 

detailu tváře. Obrazové 

emblémy reklamy cituje 

v postmoderních kom-

binacích stylů a motivů. 

Kurátorem výstavy 

je Ing. Milan Weber. 

Vernisáž výstavy ve 

čtvrtek 2. května

v 17 hodin.

Pá 3. 5.
18.00

PETR RAŠKA – OBRAZY
Vernisáž výstavy. 

KLUB PARNÍK

Ne 5. 5.
19.00

vstupné 100,-

JAZZ IMPRO ON THE SHIP 
Improvizační show plná hudby, zpěvu, veršů a příběhů na vaše témata. 
Zaposlouchejte se do výborné muziky v podání takových hudebníků, 
jako je Michal Žáček, Václav Kramář, či Jiří Krhut. V rámci III. ročníku festi-
valu Improcháska pořádají Ostr.Už.I.Ny a klub Atlantik s podporou statu-
tárního města Ostravy.

Po 6. 5., 20. 5.
18.00

vstupné 60,-

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

Út 7. 5., 21. 5.
18.00

vstupné 70,-

SALSA ANEB LATINSKO-AMERICKÝ TANEČNÍ VEČER
Přijďte si zatančit salsu. Jednoduchý a velmi zábavný tanec, který zvládne 
opravdu každý.

NKP DŮL MICHAL

Ne 12. 5.
18.30

vstupné 100,-

VYDOLOVANÉ PŘÍBĚHY II.
Dlouhé improvizované příběhy inspirované hornickým prostředím v pro-
storách, které se pouze v tento večer otevřou divákům a nabídnou neopa-
kovatelnou atmosféru. V rámci III. ročníku festivalu Improcháska pořádají 
Ostr.Už.I.Ny a klub Atlantik s podporou statutárního města Ostravy.

Út 14. 5.
18.00

MEDICAFÉ: MUDR. RADIM UZEL
ZMĚNY LIDSKÉ SEXUALITY ZA DOBU TŘÍ GENERACÍ
Smyslem MediCafé je popularizoval lékařskou vědu. Přijďte si poslech-
nout zajímavosti, které nám lékařská věda nabízí nebo informace, které 
nenajdete ani na internetu. Dostaňte odpovědi na své otázky v zajíma-
vých diskuzích s odborníky. 

St 15. 5.
18.00

vstupné 50,-

KLUBOVÝ VEČER „Z“DIVIDLA OSTRAVA
Zasehraní

Čt 16. 5.
18.00

vstupné 50,-

STŘEDOMOŘSKÉ OSTROVY – OSTROVNÍ PERLY
Sardinie, Korsika, Santorini, Naxos, Paros. Cestopisná přednáška Libora 
Bednáře.

Pá 17. 5.
19.00

vstupné 100,-

IMPROGAME!
Improgame kombinuje klasické deskové hry typu „Člověče, nezlob se.“ 
s improvizací. Poprvé v historii se na jednom pódiu objeví osm improvi-
zátorů z osmi různých týmů z celé České republiky. V rámci III. ročníku 
festivalu Improcháska pořádají Ostr.Už.I.Ny a klub Atlantik s podporou 
statutárního města Ostravy.

MINIKINO

St 22. 5.
19.30

vstupné 100,-

DABING LIVE!
Improdabování fi lmových ukázek, jak ho možná neznáte. Jedinečný 
pohled do zákulisí práce českých dabérů v podání hráčů improligy. 
V rámci III. ročníku festivalu Improcháska pořádají Ostr.Už.I.Ny a klub 
Atlantik s podporou statutárního města Ostravy.

Čt 23. 5.
15.00

OSTRAVSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ POHLEDEM PACIENTŮ
Ostravský debatní klub “MY 50+” ve spolupráci s KCSO. 

Čt 23. 5.
18.00

vstupné 60,-

SVŮJ ŽIVOT SI TVOŘÍME SAMI – METODA RUŠ
Pomocí velmi účinné metody čištění podvědomých programů se 
dokážeme zbavit problémů v jakékoli oblasti života. Z podvědomí při-
chází vše – jak prožíváme vztahy, jak jsme na tom s penězi, naše zdraví, 
psychické i fyzické potíže. Přednáší zkušená terapeutka Jana Van Coppe-
nolle. Více na www.levitas.estranky.cz

So 25. 5.

Ostravská
muzejní 
noc 2013

17.00 VÝTVARNÁ DÍLNA HANY RYCHECKÉ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

(sál a plácek před Atlantikem)

19.00 FILMOVÝ MARATON QQ STUDIA OSTRAVA
Animovaná tvorba QQ studia a studentů Ostravské univerzity, nový str-

hující dokument o ostravské Nové radnici a další lahůdky z tvorby úspěš-

ného fi lmového studia (sál)

22.00 HRŮZOSTRAŠNÁ LITERÁRNÍ NOC – E.T.A. Hoff mann, 

E. A. Poe, N. V. Gogol a další na hororově laděném večírku (kavárna)

24.00 PŮLNOČNÍ SEANCE 

Po 27. 5.
9.00–18.00

poplatek 100,-

KRAJEM A KULTUROU – SENIOR NA CESTÁCH 
Zámky na Odře aneb klenoty Moravské brány. Celodenní výlet spojený 
s prohlídkami zámků Kunín a Bartošovice. Přírodní památka Kotvice, 
a poklady Chránění krajinné oblasti Poodří. Odjezd od klubu Atlantik. 
S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Registrace 
účastníků na tel.: 599 52 71 10

Út 28. 5.
18.00

vstupné 50,-

MADEIRA
O Madeiře se hovoří jako o Zahradě Atlantiku. O pravdivosti toho sloganu 
se přijďte podívat na cestopisnou přednášku, kde se vypravíme nejen do 
nebetyčných madeirských hor, ale také na pobřeží a po unikátních visu-
tých stezkách zvaných Levády. Cestopisná přednáška Ivo Petra

St 29. 5.
18.00

vstupné 60,-

UDĚLÁTE MĚ TO ZNOVA?
Pět žen na jednoho plastického chirurga … Situační komedie beroucí si 
na mušku ožehavé téma ženského světa, nahlížená v zdánlivě uzavřeném 
světě ordinace plastického lékaře. Hraje Dodivaldo z Dobroslavic

Pá 31. 5.
18.00

vstupné 50,-

NA TĚCHTO PRSTECH NEZVEDNU ŽIVOT
Pásmo veršů Václava Hraběte – Z dividla Ostrava

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

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, Ostrava 1, tel.: 596 138 821

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


