
Už jen do 22. března je v Domě 
umění GVUO v Jurečkově ulici 
k vidění mezinárodní přehlídka 
geometricko-abstraktního umě-
ní REDUCTIVE.NL, nejrozsáhlejší 
výstava moderního nizozemského 
umění v republice, díky níž mohou 
návštěvníci spatřit 160 uměleckých 
děl od 32 autorů pocházejících z Ni-
zozemska. Poté se putovní projekt 
s podtitulem Čtyři generace geome-
tricko-abstraktního umění z Nizo-
zemska, který už se představil v Pol-
sku, vydá na Slovensko a následně 
do Maďarska. 

„Organizace výstavy, která sdru-
žuje tak velký počet tvůrčích osob-
ností, je nesmírně náročná jak po 
stránce logistické, tak i kurátorské,“ 
říká Jiří Jůza, ředitel GVUO, a po-
kračuje: „Jsem velmi rád, že se nám 
podařilo ji uskutečnit a přivézt do 
Ostravy tak reprezentativní výběr 
špičkových děl zahraničních tvůrců 
a že ostravská krajská galerie pokra-
čuje ve vytyčeném záměru podílet 
se na renomovaných mezinárod-
ních projektech.“

Na přípravách výstavy po tři 
roky kooperovalo pět galerií z Čes-
ké republiky, Slovenska, Maďar-
ska a Polska spolu s nizozemským 
kurátorem. Záštitu nad výstavou 
převzal Jeho Excelence Eduard 

W. V. M. Hoeks, velvyslanec Nizo-
zemského království v České re-
publice. Nejstarším vystavujícím je 
Cyril Lixenberg (1932–2015), jehož 
plastiky jsou kresbami v prostoru, 

v nichž se synteticky spojují emoce 
i rozum, nejmladším je Anna Barba-
ra Kolbe (1989). Výstava tak mapuje 
bezmála 60 let geometrické abstrak-
ce a vystaveny jsou i práce světo-

vě známých tvůrců, ať už se jedná 
o Cyrila Lixenberga, Boba Boniese či 
Ewerdta Hilgemanna. Prezentovány 
jsou jak malby a grafiky, tak plastiky 
a instalace.

Výstava však není zaměřena jen na 
dospělé diváky, ale prostřednictvím 
vzdělávacích programů pro školy 
vtahuje do světa umění i děti a mladé 
lidi. Ti si mohou výstavu projít a po-
povídat si o jednotlivých obrazech 
s odborným doprovodem a mohou 
se nechat geometrickou abstrakcí 
inspirovat k vlastní tvorbě, jež je sou-
částí výtvarného bloku programu. 
Děti z mateřských a základní škol 
vytvářejí během zábavné pohybové 
hry prostorové instalace, které zapra-
covávají do svých obrázků, kompozi-
cí čar, linií a tvarů se mohou nechat 
oslovit i studenti středních a vyso-
kých škol. „Díky práci s dětmi a mlá-
deží dostává tato evropsky výjimečná 
akce, která k Ostravě opět přitáhla 
zaslouženou pozornost, ještě širší 
dimenze,“ konstatuje místostarosta 
Dalibor Mouka. „Myslím, že je celo-
společensky přínosné, když se nová 
generace dostává do kontaktu s kva-
litním uměním a navíc má možnost 
se k němu přiblížit i prostřednictvím 
vlastních výtvarných pokusů. Toho, 
že se Galerie výtvarného umění v Os-
travě touto poměrně náročnou ces-
tou vydává, si velmi cením.“

To musíte vidět, slyšetAKCE MĚSÍCE

Kurátor výstavy a zároveň jeden z vystavujících autorů Roland de Jong Orlando s tlumočnicí Helenou Pekkala si prohlížejí jednu 
z autorových vlastních plastik. 

KULTURNÍ PŘEHLED NA BŘEZEN 2015  www.moap.cz
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Poslední možnost spatřit unikátní výstavu

Mezinárodní 
den žen 
v Atlantiku 
Sice  jej  od  jistých  let,  plných  podna-
pilých  odborářů,  rudých  karafiátů 
zamotaných  v  tuhém  balicím  papíru 
a  rozmatlaných  obložených  chlebíčků, 
blahosklonně ignorujeme, ale to je tak 
všechno, co s ním můžeme dělat. Me-
zinárodní  den  žen  (ve  zkratce  MDŽ), 
připadající  každoročně  na  8.  března, 
je  totiž  světově  uznávaný  svátek  sta-
novený  Organizací  spojených  národů 
k  výročí  stávky  newyorských  švadlen 
v  roce  1908.  A  vůbec  nemůže  za  to, 
že  za  doby  socialismu  se  z  něj  stala  
(ne)slušně zprofanovaná akce. 

Nicméně klub Atlantik, který si  žen 
váží,  se  už  loni  rozhodl,  že  MDŽ  bude 
opět  připomínat.  A  protože  loňská 
oslava  se  nebývale  osvědčila,  v  sobo-
tu 7. března  se bude  svátek  žen  slavit 
opět.  A  opět  s  Perfidním  divadlem, 
v  němž  hrají  jen  muži,  poněvadž  jde 
o  „ojedinělý  amatérský  divadelní  gay 
soubor,  který  vychází  ze  shakespea-
rovsko-cimrmanovského  pojetí  dra-
matické  tvorby“.  Ženy  si  tedy  budou 
moci  dokonale  odpočinout  a  jen  při-

jímat  karafiáty,  popíjet  vínko  a  skvěle 
se bavit při sledování divadelního kusu 
s  názvem  Splašený  taxík  aneb  Čekám 
na tebe v posteli. K tomu nezbývá než 
dodat jediné: všichni týraní muži budou 
mít vstupné za polovic.

A slavit mohou ženy i 13. března na 
tak  trochu  jiné  dámské  jízdě  v  Cool-
touru.  Třetí  ročník  akce  Tak  trochu 
jiná  dámská  jízda  nese  podtitul  „Co 
jste  chtěly  jako  holky  zkusit,  ale  ne-
bylo vám to dopřáno“. Každá z žen se 
tak alespoň na  jedno odpoledne může 
proměnit  třeba  v  pohádkovou  bytost, 
modelku nebo baletku. K dispozici  jim 
budou profesionálové, kteří v proměně 
pomohou.  Vstupem  na  akci  se  rozu-
mí  5  kusů  zbytečných  věcí  ze  šatníků 
a  50  Kč  za  slosovatelnou  vstupenku.  
Více na www.cooltourova.cz.

  Foto: Petr Kiška

Špičkoví umělečtí 
fotografové
Zájemci o svět fotografie mají unikátní 
příležitost setkat se s vynikajícími osob-
nostmi  tohoto  oboru.  Krátkodobých 
kurzů,  které  připravila  Lidová  konzer-
vatoř na únor a březen letošního roku, 
se totiž zúčastní vynikající tvůrci, spjatí 
s  výtvarnou  fotografií,  Jovan  Dezort, 
Roman Sejkot a Roman Blaško. Z regio-
nu,  přestože  dávno  nelze  o  její  tvorbě 
mluvit jako o regionální, přispěje svými 
zkušenostmi Dita Pepe. 

Roman  Sejkot  zahájil  v  únoru  kurz 
digitální zrcadlovky, Jovan Dezort před-
staví  svoji  práci  a  zkušenosti  během 
kurzu,  který  uvádí  zájemce  do  tajů 
výtvarné  fotografie  (začíná  2.  března), 
a  Roman  Blaško  a  Dita  Pepe  budou 
přednášet  o  své  práci  během  kurzu 
portrétní fotografie (začne 10. března). 
„Jsme  přesvědčeni,  že  právě  osobní 
setkání s renomovanými autory a mož-
nost  diskutovat  s  nimi  o  jejich  tvorbě 
a  zkušenostech  osloví  nejen  naše  stu-
denty,  ale  i  další  zájemce  o  výtvarnou 
fotografii. Je nám ctí, že budeme moci 
přivítat špičkové tvůrce, kteří mají jako 
umělečtí fotografové úžasné zkušenosti 
a jsou oceňováni i na mezinárodní úrov-
ni,“ říká Miloslava Soukupová, ředitelka 

Lidové konzervatoře a Múzické školy Ost-
rava. Krátkodobé kurzy výtvarné fotogra-
fie začaly na lidové konzervatoři v Ostra-
vě-Přívozu 4. února. 

  Více na www.lko.cz

Klasikové české 
moderny 
Na pátek 6. března připravilo hudební od-
dělení  Lidové  konzervatoře  koncert  sou-
dobé české hudby. Posluchači hudebních 
oborů  přednesou  skladby  klasiků  české 
hudební moderny, ale i autorů zcela sou-
časných. „Zazní díla Leoše Janáčka, Bohu-
slava  Martinů,  Petra  Ebena,  Ilji  Hurníka, 
Leona  Juřici,  Leoše  Faltuse  a  dalších,“ 
upřesňuje  Jiří  Čech,  který  vede  hudební 
oddělení  Lidové  konzervatoře.  Setkání 
s klasiky české hudební moderny, ale i se 
zcela současnými tvůrci začne v koncert-
ním sále školy v 18 hodin.

Viola Kristiny Fialové 
Na koncertech v Domě kultury města Os-
travy 26. a 27. března vystoupí s Janáčko-
vou  filharmonií  Ostrava  krásná  a  tempe-
ramentní  violistka  s  příhodným  jménem 
Kristina Fialová. Díky nebývalému talentu 
a  usilovné  práci  dosáhla  navzdory  své-
mu  mládí  mezinárodních  úspěchů.  Hraje 
na  vzácnou  italskou  violu  Carl  Giuseppe 

Testore  –  Contrada  1745  a  její  smyčec 
je  z  ateliéru  mistra  Petra  Auředníka. 
Momentálně  studuje  HAMU  v  Praze, 
paralelně  také  Dánskou  královskou 
vysokou  hudební  školu  v  Kodani  a  od 
loňského  října  ještě  i  Hochschüle  für 
Musik  v  Drážďanech.  V  Ostravě  uvede 
společně  s  „Janáčkovci“  a  čínským  di-
rigentem  Tao  Fanem  Violový  koncert 
Miklóse  Rózsy,  který  se  v  tomto  roce 
chystá nahrát i na CD. 

Děti se stanou 
dospělými 
Že jsou plesy, slavnostní róby a obleky 
jen  pro  dospělé?  To  už  neplatí.  COOL 
KIDS ples udělá z dětí dospělé alespoň 
na jeden večer. Holky a kluci se promění 
z princezen a princů na dámy a gentle-
many.  Centrum  Cooltour  pořádá  první 
ročník  plesu  tak  trochu  naopak.  Děti 
jsou těmi, o které  jde na tomhle plese 
především. Bude se tančit, bude se tvo-
řit, budou si hrát, ale přesto bude vše 
jako  na  opravdovém  „dospěláckém“ 
plese. Tenhle večer děti rozhodují a ro-
diče poslouchají.  Ples  se  koná  v pátek 
27. března v Cooltouru. Vstupenky jsou 
k dispozici za 150 Kč pro dospěláky pod 
18  let a za 100 Kč pro děti nad 18  let.
  Více informací o programu na 
 www.cooltourova.cz
 a vstupenky na www.goout.cz
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Jeden svět 2015 i v Ostravě
Už pošestnácté, a to ve dnech 12. až 20. března, se v Ostravě 
(a v dalších 33 městech České republiky) uskuteční festival 
dokumentárních filmů o lidských právech s názvem Jeden 
svět. Jeho cílem je narušit předsudky, pohodlné nevědomí 
a fámy šířené českou společností, a tak diváky vyzývá: „Prask-
něte své bubliny!“ O to se pokusí 39 filmů pro veřejnost 
a 12 snímků pro školy, což představuje celkem 3 564 minut 
dokumentárního materiálu a nevšedních zážitků. Festival le-
tos vzniká ve chvíli, kdy světem hýbou zásadní události jako 
útok na redakci satirického týdeníku v Paříži, válka na Ukraji-
ně, rozpínání Islámského státu nebo nárůst rasismu v České 
republice. „Díky moderním technologiím můžeme dneš-
ní dění prožívat takřka v přímém přenosu – sledovat vývoj, 
zaujímat postoje, aktivně reagovat. Přesto reagujeme zcela 
opačně – pouštíme k sobě jen vybrané zprávy, uzavíráme se 
do mentální rezervace. V ochranné bublině je nám příjemně, 
protože máme pocit, že to, co je venku, se nás netýká,“ vy-
světluje ředitelka festivalu Hana Kulhánková a upozorňuje, 

že takový pasivní postoj je zvlášť v dnešní době nebezpečný. 
Právě proto Jeden svět vyzývá českou veřejnost, aby praskla 
své ochranné bubliny – například už tím, že navštíví projekce 
dokumentárních filmů s aktuálními tématy a po nich násle-
dující debaty. V Ostravě bude festival probíhat současně na 
pěti místech, a to v Minikině, klubu Atlantik, kině ART, multi-
žánrovém centru současného umění Cooltour a ve Staré Aré-
ně. Kromě odpoledních a večerních projekcí jsou připravena 
také speciální dopolední promítání pro základní a střední 
školy, projekce filmu pro rodiče i s dětmi nebo promítání 
v originálním anglickém znění. Diváky čeká také množství 
debat s významnými hosty, workshopy a další doprovodný 
program. Závěrečný večer festivalu v Cooltouru spojí deba-
tu na téma „praskání bublin“ s koncertem pražské kapely 
ILLE. Debaty s podtitulem ’o (ne)jistotách a (ne)vypočíta-
telnosti světových dějin ve 21. století a jejich možném vlivu 
na náš běžný život v Česku’ se mimo jiné zúčastní novinářka 
a disidentka Petruška Šustrová.

Dům kuLtury

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

Dům kuLtury městA OstrAVy, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-moravská Ostrava, 
tel.: 597 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

kInO Art 
1. 3. v 17 a 19.30 hod. Free range: Balada o přijetí světa
2. 3. v 15 hod. pro seniory Příběh Marie
2.–4. 3. v 17 a 19.30 hod. Příběh Marie
5. 3. v 15 hod. pro seniory Makedonec 
6.–8. 3. v 17 a 19.30 hod. Padesát odstínů šedi
9. 3. v 15 hod. pro seniory Kobry a užovky 
9.–11. 3. v 17 a 19.30 hod. Kobry a užovky
12. 3. v 15 hod. pro seniory a KND Okno do dvora
13.–15. 3. v 17 a 19.30 hod. Birdman, 13. 3. pouze v 17 hod.
16.–20. 3. Filmový festival Jeden svět
21.–22. 3. v 17 a 19.30 hod. Kód Enigmy, 22. 3. v 19.30 hod.
23. 3. v 15 hod. pro seniory Miluj souseda svého
23.–25. 3. v 17 a 19.30 hod. Miluj souseda svého
26. 3. ve 14.30 hod. pro seniory a KND Opři žebřík o nebe
27.–29. 3. v 17 a 19.30 hod. Teorie všeho
30. 3. – 1. 4. v 17 a 19.30 hod. Whiplash 
30. 3. v 15 hod. pro seniory Whiplash

kOncerty A DIVADeLní PřeDstAVení V DkmO 
6. 3. v 19 hod. Kandráčovci & Tereza Mandzáková
9. 3. v 19 hod. Screamer, travesti skupina
11. 3. v 19 hod. Hop Trop, koncert k 35. výročí 
12. 3. v 19 hod. Petr Kolečko Federer – Nadal, A studio Rubín
13. 3. v 19 hod. Rembrandt
13. 3. v 19 hod. Mandrage, koncert 
14. 3. v 17.45 hod. G. Rossini Jezerní paní, přímý přenos
15. 3. v 10 hod. Princezna se zlatou hvězdou na čele
16. 3. v 19 hod. Michal Horáček – Na cestě 2015
18. 3. v 19 hod. Monika Absolonová & Aleš Háma, talk show
22. 3. v 16 hod. Labutí jezero, záznam přenosu Královského 
baletu Londýn
22. 3. v 19 hod. Fan Vavřincová Eva tropí hlouposti, 5. hra 
DP 14/15 skupina A, Divadlo Na Fidlovačce Praha
23. 3. v 19 hod. Madeira, diashow Martina Loewa
25. 3. v 19 hod. Ronald Harwood Kvartet, 4. hra DP 14/15 
skupina B, Divadlo Bez zábradlí Praha
26. 3. v 19 hod. Laďa Kerndl, narozeninový koncert

GALerIe VýtVArnéhO umění V OstrAVě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

VýstAVy
do 22. 3. REDUCTIVE.NL, čtyři generace geometricko- 
-abstraktního umění z Nizozemska, Dům umění
do 22. 3. Nizozemské umění 16. a 17. století ze sbírek 
GVUO, Dům umění
kuLturní PrOGrAmy
3. 3. v 19 hod. Diatribes, Švýcarsko, koncert, vstup 
zdarma, Dům umění
10. 3. v 16.30 hod. Tajemství středověkých portálů, 
přednáška Marka Zágory, vstup zdarma, Knihovna GVUO
3. 3. v 19 hod., Steidle – Schick, SRN, koncert jazz-core/
noise dua z Berlína. Hudební výstupy obou umělců sahají 
od jazzu a noise až po volnou improvizaci, novou hudbu 
a musique concrete, vstup zdarma, Dům umění 
25. 3. v 16.30 hod. Historie designu v evropském 
prostředí, přednáška Renaty Skřebské, vstup zdarma, 
Knihovna GVUO
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Změna programu vyhrazena

OstrAVské muzeum
masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
23. 2. – 22. 3. Eliška Perglerová a Nikola Klinger: Skrz 
příznak k příčině, výstava v Galerii Lauby

GALerIe BeseDA
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
22. 1. – 27. 3. Nejez chleba, lam železo, materiálová díla 
Petra Lysáčka
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

VýstAVy V DkmO
2.–31. 3. BOTTEGA – umělecká tvorba, výtvarné práce 
posluchačů, vestibul
28. 2. – 30. 3. Elen Thiemlová, obrazy, Galerie 
Gaudeamus. Vernisáž 6. 3. v 17 hodin.

PřeDnášky A VýstAVy

knIhA 

Publikace 
k 60. výročí 
Janáčkovy 
filharmonie 
Ostrava
nehrajeme	kratce,	hrajeme	už	60	let,	tak	
zněl	slogan,	který	janáčkovu	filharmonii	
ostrava	provázel	jubilejní	sezonou.	a	stej-
ně	se	 jmenuje	 i	publikace,	která	mapuje	
aktivity	 tohoto	 skvělého	 ostravského	
orchestru	 od	 doby	 jeho	 založení	 v	 roce	
1954.	 V	 jednotlivých	 kapitolách	 se	 se-
známíte	nejen	s	okolnostmi,	které	před-
cházely	vzniku	samotného	symfonického	
orchestru,	 ale	 dozvíte	 se	 například	 také	
zajímavé	informace	o	různých	budovách	
a	sálech,	kde	se	v	minulosti	a	současnosti	
provozovaly	a	provozují	koncerty,	dočte-
te	se	tu	také	o	„výchovných“	koncertech	
Ilji	hurníka	a	najdete	zde	spoustu	dalších	
zcela	 neznámých	 nebo	 málo	 známých	
faktů	 z	 dosavadního	 života	 noblesní	 še-
desátnice	jménem	janáčkova	filharmonie	
ostrava.	Věděli	jste	třeba,	že	orchestr	se	
oficiálně	 jmenuje	 janáčkova	 filharmonie	
ostrava	od	12.	října	1971,	kdy	o	tom	roz-
hodla	178.	schůze	Rady	národního	výboru	

FestIVAL 

cukr Blog – 
sugar Free Day 
Pronásleduje	 vás	 neodolatelná	 chuť	
na	sladké	a	kolem	cukrárny	nemůžete	
projít	bez	 toho,	abyste	si	odtud	neod-
nesli	 alespoň	 jeden	 zákusek?	 Pak	 se	
v	sobotu	14.	března	v	15	hodin	vypravte	
do	klubu	atlantik,	kde	se	můžete	pře-
svědčit	o	tom,	že…	jde	to	i	bez	cukru	je	
heslo	netradiční	kulinářské	akce,	která	
provází	projekci	dokumentárního	filmu	
režisérky	 andrey	 Culkové	 i	 následnou	
besedu	 s	 autorkou.	 její	 film	 přemýšlí	
o	 cukru	 jako	 o	 droze,	 mapuje	 rozpí-
navost	 cukerného	 průmyslu,	 odkrývá	
souvislosti	mezi	nemocemi,	poruchami	
chování	a	nadměrnou	konzumací	cukru	
a	nabízí	i	alternativní	cesty	stravování.	
„Chceme	dokázat,	že	i	bez	cukru	lze	žít	
sladce,“	 komentuje	 nadcházející	 akci	
Vladimír	 Šmehlík,	 dramaturg	 Centra	
kultury	a	vzdělávání	Moravská	ostrava.	

„Proto	 bude	 v	 kavárně	 klubu	 atlantik	
vytvořena	 –	 tak	 trochu	 na	 motivy	 Re-
staurant	day	–	improvizovaná	cukrárna	
bez	 cukru.	 V	 ní	 několik	 cukrářů	 před-
staví	 své	 výtvory,	 které	 budou	 diváci	
moci	nejen	ochutnat,	ale	také	si	lasko-
miny	s	nulovým	obsahem	cukru	zakou-
pit.“	 Film	 Cukr	 Blog	 společně	 s	 filmy	
jenica	&	Perla,	Zatajené	dopisy	a	Stále	
spolu	bude	patřit	k	českým	premiérám,	
které	se	představí	v	rámci	festivalu	je-
den	den.	

kašparův 
ostravský 
týden

v	němž	se	13.	a	14.	března	v	divadle	Pet-
ra	 Bezruče	 mimo	 jiné	 představí	 Milena	
Steinmasslová.	Ve	dnech	14.	a	15.	března	
spatří	evu	elsnerovou,	adriana	jastraba-
na	a	Matouše	Rumla	v	příběhu	detektor	
lži,	jenž	vypráví	o	tom,	kterak	se	naděžda	
Petrovna	s	pomocí	hypnotizéra	dozvěděla	
nejen	to,	kde	její	manžel	schoval	peníze.	
V	hlavní	roli	othella	uvidí	jana	Potměšila	
(16.	a	17.	března),	který	vystoupí	i	ve	hře	
o	tajemství	z	dávné	minulosti.	drama	Zra-
da	z	pera	britského	klasika	harolda	Pinte-
ra	je	naplánováno	na	18.	a	19.	března.

Každoročním	 výjimečným	 divadelním	
počinem,	 na	 který	 se	 ostravané	 mohou	
už	pár	let	těšit,	je	březnová	přehlídka	re-
pertoáru	 pražského	 divadelního	 spolku	
Kašpar.	 Ten	 tentokrát	 na	 jevišti	 divadla	
Petra	Bezruče	představí	ve	dnech	13.	až	
19.	 března	 čtyři	 tituly,	 které	 nabízejí	 od	
všeho	 trochu	–	komedii,	 tragédii,	drama	
i	libozvučný	šansonový	večírek,	v	nichž	se	
představí	například	jan	Potměšil,	Milena	
Steinmasslová,	Matouš	Ruml	nebo	adrian	
jastraban.

„do	ostravy	se	rádi	vracíme.	Při	před-
staveních	tu	bývá	skvělá	atmosféra,	dobré	
publikum.	letos	jsme	tu	již	počtrnácté	za	
sebou	a	pevně	doufám,	že	ne	naposledy,“	
říká	principál	spolku	Kašpar	jakub	Špalek.	

a	 co	 diváky	 čeká?	 lehký	 šansonový	
večírek	 s	 názvem	 Chanson?	 Šanson!,	

města	ostravy?	nebo	že	nejdéle	sloužícím	
šéfdirigentem	byl	otakar	Trhlík?	Že	v	roce	
1963	si	zakoupilo	abonentku	4	300	poslu-
chačů?	Že	v	době	svého	vzniku	měl	orche-
str	pouze	36	členů?	

Součástí	knihy	jsou	i	seznamy	tuzem-
ských	 i	 zahraničních	 sólistů	 a	 dirigentů,	
s	 nimiž	 jFo	 spolupracovala	 nebo	 spolu-
pracuje.	nechybí	ani	seznam	všech	členů	
jFo	od	doby	jejího	vzniku.	Publikaci	o	ja-
náčkově	 filharmonii	 věnovanou	 historii,	
současnosti	 a	 výhledům	do	budoucnosti	
si	 můžete	 koupit	 v	 janáček	 PoInT	 (ve	
vstupním	 prostotu	 domu	 kultury	 měs-
ta	 ostravy	 vpravo)	 nebo	 na	 kterémkoliv	
koncertu	janáčkovy	filharmonie	v	dKMo	
za	290	korun.	Recenzi	 knihy	najdete	na	
Internetovém	deníku	pro	kultura	a	umění	
ostravan.cz.

www.jfo.cz

www.klubatlantik.cz

www.divadloarena.cz

Milena Steinmasslová v představení 
s názvem Chanson? Šanson!
  Foto: Anna špalková

Publikaci o Janáčkově filharmonii si 
můžete koupit v DKMO. 

  Foto: archiv festivalu

Festival Jeden svět 2015 bude v Ostravě oficiálně zahájen v pondělí 16. března v 18.30 hodin v Minikině za účasti Šimona Pánka, ředitele 
Člověka v tísni. S ním bude možné po projekci filmu Bojovníci ze severu diskutovat. Foto: archiv festivalu



Procházky Moravskou 
Ostravou

Co dál s centrem Ostravy? 

ReCitační sOutěž v KOMORní sCéně aRéna 
Letos již podruhé nabídne Komorní scéna Aréna své 
prostory Memoriálu Rosti Čtvrtlíka s názvem Čtvrtlístek. 
Stane se tak v pátek 6. března od 11 hodin. Jde o recitační 
soutěž pro studenty 1. až 4. ročníků středních škol, která 
nese jméno po herci Divadla pod Palmovkou Rostislavu 
Čtvrtlíkovi, který předčasně zemřel v březnu 2011. Rosti-

slava Čtvrtlíka si lidé mohou pamatovat třeba ze seriálu 
Přátelé, kde svůj hlas propůjčil postavě Chandlera. Me-
moriál se původně konal jen v Děčíně, během dvou let 
se však rozšířil do řady dalších měst. V Ostravě se koná 
již druhým rokem, a to v Komorní scéně Aréna. Studen-
ti soutěží ve dvou kategoriích, jako jednotlivci s recitací 
prozaického a básnického textu nebo jako jednotlivci či 
dvojice se dvěma dramatickými texty. Čtvrtlístek není jen 
uměleckou soutěží, ale i produkčním tréninkem, protože 
nesoutěžící studenti se podílejí na organizačním zajištění, 
fotografují, zpracovávají materiály, realizují hudební vstu-
py apod. V místech konání soutěže zasedají v porotě herci 
pražských či místních divadel, kteří se následně setkávají 
se studenty a rozebírají s nimi přednášené texty. Hodno-
cení poroty se zaměřuje především na interpretační úro-
veň recitátora, na uměleckou hodnotu textu a na celkovou 
úroveň a kulturu projevu. Po soutěži studenti získávají 
vstupenky na divadelní představení právě s herci-porotci. 
V Ostravě bude členem poroty například herec Komorní 
scény Aréna Michal Čapka, dále pak herečky NDM Vero-
nika Forejtová a Pavlína Kafková. Ostravští soutěžící si po 
náročném dni vydechnou na představení Neuvěřitelné 
příhody Julie a Nataši, v nichž hraje jednu z významných 
rolí právě Michal Čapka.  www.divadloarena.cz

nádražní 30, 702 00 Ostrava 
e-mail: info@antikfiducia.com, tel. č.: 596 117 312 
Po – Pá: 10 – 18 hod. 

5. 3. v 18 hod. Ondřej Durczak: Ostrava v důchodu, přednáška mladého badatele 
a fotografa
6. 3. v 16 hod. OSTRAVA JE V CENTRU – HAPPENING za živé centrum Ostravy, pořádá 
okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. Sraz v 16 hod. u Městských jatek
10. 3. v 18 hod. Sergej Prokofjev, debata o nejmodernější opeře Sergeje Prokofjeva 
Ohnivý anděl
 12. 3. v 18 hod. Prachy v prachu, projekce filmu v rámci projektu Promítej i ty,  
Ash & Money, Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper, Estonia 
19. 3. v 19 hod. Co dál s centrem Ostravy? Debata nejen o tom, jak oživit historické 
centrum Ostravy, pořádá Antikvariát a klub Fiducia v Divadle loutek
20. 3. v 18 hod. Křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava
24. 3. v 18 hod. Jana Kopecká: Je zakázáno být Tibeťan, beseda
do 23. 3. Vendula Knopová: Výchovný tutorial, výstava ve Fotografické galerii Fiducia
25. 3. v 18 hod. Oto Skalický – Horníci, vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia, 
výstava potrvá do 26. 4.
29. 3. v 10 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče
31. 3. v 18 hod. Vladimír Just – Faust jako stav zadlužení, beseda na faustovské téma 
se koná u příležitosti premiéry Doktor Faustus souboru činohry NDM
do 10. 4. Josef Mladějovský: Suprematický výprask, výstava v Galerii Dole

smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava,  
tel. č.: 725 396 985, www.knihcentrum-ostrava.cz

4. 3. v 16 hod. Jiří Gavar: Překyselení organismu aneb Jak 
předcházet nemocem, přednáška
5. 3. v 16 hod. Aleš Michl: MICHLiq inteligentní průvodce 
ekonomikou, beseda ekonoma a analytika Raiffeisenbank
9. 3. v 16–18 hod. Tvoření s Kaštanovým krámkem
9. 3. v 16 hod. Cyklus o zdravém životním stylu a výživě,  
8 díl: Mýty a pravdy o detoxikaci
10. 3. v 16 hod. Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti, 
beseda českého filozofa a sociologa
11. 3. v 16 hod. Pavel Ziegler: Mysterium zrození, beseda
12. 3. v 16 hod. Iva Procházková: Vraždy v kruhu – Muž na 
dně, beseda české spisovatelky
14. 3. v 15 hod. Tvoření s TOPP, jarní ozdoby a dekorace
16. 3. v 16.30 hod. Michal Horáček: Habitus hazardního 
hráče, beseda 
16. 3. ve 14 hod. Andrej Babiš: O Babišovi bez Babiše, beseda
17. 3. v 16 hod. Jan Bauer: Svatý grál – V tajných službách 
Otce vlasti, beseda 
18. 3. v 18 hod. Ladislav Kalous, přednáška o Izraeli 
19. 3. v 16 hod. Stanislav Motl: Živý mrtvý – holocaust, 
přednáška českého novináře 
23. 3. v 16–18 hod. Tvoření s Kaštanovým krámkem
23. 3. v 16 hod. Anife Hassan Vyskočilová: To jsem já, Anife
24. 3. v 16 hod. Veronika Koko Kokešová: Menu podle Koko
25. 3. v 16 hod. Kristina Fialová, beseda s českou violistkou
25. 3. v 18 hod. Lenka Krejčí: Tajemství ženské spokojenosti, 
přednáška terapeutky a lektorky osobního rozvoje pro ženy
27. 3. v 18 hod. Noc s Andersenem, spíme v Domě knihy, 
přihlášené děti se můžou těšit na bohatý program
31. 3. v 16 hod. Tereza Čiháková: Co muži dali a vzali, beseda

Projít si v doprovodu zasvěceného 
průvodce Moravskou Ostravu, od 
Nové radnice směrem k Husovu sadu 
a kolem katedrály Božského Spasitele 
dorazit přes Masarykovo náměstí až 
k Divadlu Antonína Dvořáka, budete 
moci během pravidelných procházek, 
které bude každou sobotu od 15 ho-
din, a to od 7. března do 31. října, or-
ganizovat Ostravský informační servis. 
„Průvodci se budou obměňovat, takže 

každá prohlídka bude trochu jiná. Na 
facebooku budeme pravidelně zve-
řejňovat fotografie z prohlídek, infor-
movat o průvodcích i o tom, na co se 
mohou návštěvníci těšit,“ říká prů-
vodkyně Sylva Burgertová a dodává, 
že letos na zájemce čekají čtyři zcela 
nové prohlídky zaměřené na obchod-
ní domy, ostravské hrady, městské 
hradby a na tajemství ostravských 
soch. � www.ostravainfo.cz 

Ve čtvrtek 19. března se v 19 hod. se-
jdou v Divadle loutek významné osob-
nosti Ostravy, aby zde debatovaly na 
téma: Co dál s centrem Ostravy? Na 
akci, kterou pořádá Antikvariát a Klub 
Fiducia Ostrava, a koná se pod zášti-
tou primátora města Ostravy Tomáše 

Macury, se bude hovořit nejen o tom, 
jak oživit historické centrum Ostravy. 
Debaty se zúčastní významní hosté 
a odborníci na architekturu a urbanis-
mus, sociální geografii a problematiku 
smršťování měst. Akci moderuje Mar-
tin Tomášek z Ostravské univerzity.

Z HistORie MORavsKé OstRavY a PŘívOZu

  Foto: Ois

  Foto: archiv Ksa

28. října 124, 702 00 Ostrava
tel. č.: 596 619 914, www.jfo.cz 

2. 3. v 19 hod. Dechové kvinteto PKF a Ivan Klánský, DKMO
12. 3. v 18 hod. Orchestr Ostravské univerzity
15. 3. v 16 hod. Koncert pro rodiče s dětmi, DKMO
26. a 27. 3. v 19 hod. Viola Kristiny Fialové, DKMO

Další malé ohlédnutí časem, které 
jsme připravili ve spolupráci s Ar-
chivem města Ostravy, nás zavede 
do doby, kdy současná Českobra-
trská ulice ještě zdaleka neměla ta-
kovou podobu jako dnes. Snímky 
nabízejí nejen pohled na půvabnou 
architekturu, ale také na dobový 
oděv a práci cestářů opravujících 
vozovku před budovou, v níž nyní 
sídlí restaurace Baník. Dnes je v této 
části Ostravy více než rušno…
 https://amo.ostrava.cz/cs

českobratrská 
ulice
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JanáčKOva filHaRMOnie 

KniHOvna Města OstRavY

nOvá aKROPOlis

antiKvaRiát a Klub fiduCia 

  Foto: statutární město Ostrava, archiv města Ostravy.

28. října 8, 702 00 Ostrava (u sýkorova mostu) 
tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

3. 3. v 19 hod. Budoucnost civilizace, přednáška
5. 3. ve 20 hod. Kurz filozofie a psychologie východu 
a západu, Kdo opravdu jsem? úvodní přednáška
12. 3. ve 20 hod. Kurz filozofie a psychologie východu 
a západu, Kdo opravdu jsem? úvodní přednáška
24. 3. v 19 hod. Síla muže, přednáška

POZvánKa dO divadla dŮM KniHY KniHCentRuM.cz

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. s. čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení PRO dOsPělé
3. 3. v 16.30 hod. Výtvarná výchova ve Waldorfské škole, 
vernisáž výstavy výtvarných prací dětí z Waldorfské základní 
školy v Ostravě-Přívoze
3. 3. – 30. 4. Výtvarná výchova ve Waldorfské škole, výstava 
výtvarných prací dětí z Waldorfské základní školy
26. 3. Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, kvíz pro dospělé 
čtenáře v rámci Dne ostravských čtenářů věnovaný 115. výročí 
narození Jiřího Wolkera, amnestie upomínek

Oddělení PRO děti a Mládež
2. – 6. 3. Týden prvňáčků, pro děti z prvních tříd registrace 
a přihlášení do knihovny zdarma, kvízy v odpoledních 
hodinách
5. 3. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěž v tanci na 
tanečních podložkách
12. 3. od 13 do 15.30 hod. Veselá zvířátka z CD, tvůrčí dílna, 
vytváříme zvířátka ze starých cédéček
19. 3. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěž v tanci na 
tanečních podložkách
26. 3. od 14 do 15 hod. Pohádkové čtení s houslemi, čtení 
romských a lidových pohádek spisovatelky Blanky Chrostkové 
za hudebního doprovodu herečky a houslistky z Divadla loutek 
Ostrava Edity Bandyové, v rámci Dne ostravských čtenářů, 
amnestie upomínek
27. 3. a 28. 3. od 18 do 8 hod. Noc s Andersenem, nocujeme 
v knihovně v Přívoze, noc plná knih, soutěží a zábavy na 
motivy pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Na 
akci je nutné vyzvednout přihlášku.



KULTUROU
CENTRUM ŽIJE

Programový a kulturní zpravodaj Centrum žije kulturou je 
součástí zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz Centrum. Své kulturní tipy můžete zasílat e-mailem 
na adresu: literatky@literatky.cz

ZBYNĚK JANÁČEK 5. 3. – 17. 04. 2015

2 Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / vyprodáno20:00

po

3 Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / vyprodáno20:00

út

5 Jindra Holubec Y Amigos (CZ/A)
Jindra Holubec – kytara, zpěv, Pavel Magnusek – bicí, Majkl Holubec – basa, Mani Marillo –
tenor sax, Pavel Dirda – klávesy, Marcela Kučová – soprán a tenor sax, Jirka Majzlík – trubka.
CD pokřtí a vystoupí Yvonne Sanchez a Radek Pastrňák / 180 Kč

20:00
čt

6 Moribundus
Koncert ostravské kapely / 100 Kč20:00

pá

9 Levíček / Weiss Jazz Project
Jiří Levíček – piano, Evan Weiss – trumpet, Rasťo Uhrík – bass, Kamil Slezák – drums / 150 Kč20:00

po

10 Ivan Hlas Trio
Ivan Hlas – kytara, zpěv, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba – violoncello, kytara, zpěv,
Norbi Kovács – kytara, zpěv / 200 Kč

20:00
út

13 Patrik Kee
Koncert ostravského zpěváka a improvizátora, který díky hlasovému rozsahu 3,5 oktávy,
originálnímu stylu a technice dokáže vytvořit iluzi dvojhlasného i vícehlasného zpěvu
a úspěšně dokazuje, že je možné pouze jedním hlasem zazpívat žánrově pestrý repertoár
a přitom nahradit celou kapelu. / 100 Kč

20:00
pá

15 AXXIS
Hostem večera bude unikátní rocková kapela TRI STATE CORNER
Dnes pětičlenná kapela AXXIS vznikla na popud Bernharda Weisse, kterého velmi dobře
známe jako zábavného šoumena s jedinečným hlasovým projevem, v roce 1988. Svůj
specifický rock‘n’roll doposud vydala na třinácti studiových deskách. Ta poslední, výroční
„Kingdom of the Night II“ vyšla začátkem letošního roku. / 550 Kč

19:00
ne

17 Martin Chodúr zpívá filmovémelodie
Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas, Patrik Benek – bicí, Marcela Božíková
– saxofon. Opět se můžete těšit na večer plný improvizace, známých i neznámých melodií
a uvolněnou atmosféru. / 200 Kč

19:00
út

18 BuddyWhittington & Band FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Buddy Whittington – guitar, Pete Stroud – bass, Darby Todd – drums.
Koncert je pořádán za finanční podpory Statutárního města Ostravy. / 300 Kč

20:00
st

19 Scott Bradlee & Postmodern Jukebox
Performer, producent a aranžér Scott Bradlee s kapelou prezentuje současné popové hity
v duchu popových stylů munilosti. Jít na show PMJ je jako jet na výlet do starého
Hollywoodu. Koncert je pořádán za finanční podpory Statutárního města Ostravy.
Pořádáme v clubu GARAGE. / 400 Kč FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

20:00
čt

20 Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty. / 100 Kč20:00
pá

25 Ladě
Koncert kultovní kapely / 100 Kč20:00

st

26 SunnyFlower
Koncert ostravské kapely / 100 Kč20:00

čt

27 Tomáš Pastrňák & Igor Jelínek: „Mezi svýma“
Akustický koncert, hosté: Anna Kaltbach & Marek Leszkiewicz (PL).
Dále vystoupí Stanisław Marinczenko (PL), Krystyna Przyhoda / 120 Kč

20:00
pá

30 LR Cosmetic Big Band SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner, Martin Frynta / 150 Kč19:00
po

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

1 15:00 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu / US 2015, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Sex v Paříži / Sous les jupes des filles, FR 2014, 116 min.
19:30 Fotograf / CZ 2014, 133 min.

ne

2 17:00 Co jsme komu udělali / Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu? , FR 2014, 98 min.
19:30 Birdman / US/FR 2014, 119 min.po

3 17:00 Ida / PL/DK/FR/GB 2013, 82 min.
19:30 Teorie všeho / The Theory of Everything, GB 2014, 123 min.út

4 14:30 Kód Enigmy / The Imitation Game, GB/US 2014, 114 min. KINO SENIOR

17:00 Boj sněžného pluhu smafií / Kraftidioten, NO/SE/DK 2014, 115 min.
19:30 Whiplash / Whiplash, US 2014, 106 min.

st

5 17:00 Podzimní sonáta / Höstsonaten, SE/DE/FR 1978, 99 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Vetřelec / Alien, US/GB 1979, 116 min. FILMOVÝ KLUBčt

6 17:00 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.
19:30 Proti přírodě / Mot naturen, NO 2014, 80 min.
21:30 Vetřelec / Alien, US/GB 1979, 116 min. NOČNÍ KINO

pá

7 15:00 Zvonilka a tvor Netvor / US 2014, 76 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Birdman / US/FR 2014, 119 min.
19:30 Americký Sniper / American Sniper, US 2014, 133 min.

so

8 15:45 Bolšoj balet – Romeo a Julie / 125 min. BALET V MINIKINĚ

19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.ne

9 17:00 Fotograf / CZ 2014, 133 min.
19:30 Kód Enigmy / The Imitation Game, GB/US 2014, 114 min.po

10 17:00 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.
19:30 Leviatan / Leviafan, RU 2014, 141 min.út

11 14:30 Fotograf / CZ 2014, 133 min. KINO SENIOR

17:00 Sex v Paříži / Sous les jupes des filles, FR 2014, 116 min.
19:30 Americký Sniper / American Sniper, US 2014, 133 min.

st

12 17:00 Sedmá pečeť / Det sjunde seal, SE 1957, 96 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Fénix / Phoenix, DE 2014, 98 min. FILMOVÝ KLUBčt

13 17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 Perný den / A Hard Days Night, GB 1964, 87 min.pá

14 15:00 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu / US 2015, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Proti přírodě / Mot naturen, NO 2014, 80 min.
19:30 Slídil / Nightcrawler, US 2014, 117 min.

so

15 15:00 Velká šestka / Big Hero 6, US 2014, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Teorie všeho / The Theory of Everything, GB 2014, 123 min.
19:30 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.

ne

16 18:30 Bojovníci ze severu / Warriors of the North, DK/SO 2014, 54 min. FESTIVAL JEDEN SVĚT

Slavnostní zahájení festivalu proběhne za účasti Šimona Pánka, ředitele organizace Člověk v tísni.po

17 17:00 PMR – kudy dál / PMR – In the State of Limbo, EE 2014, 80 min. FESTIVAL JEDEN SVĚT

19:30 Demokraté / Democrats, DK/SO 2014, 108 min. FESTIVAL JEDEN SVĚTút

18 15:00 Je nám spolu dobře / CZ 2014, 75 min. KINO SENIOR

17:00 Je nám spolu dobře / CZ 2014, 75 min. FESTIVAL JEDEN SVĚT

19:30 Toto a jeho sestry / Toto and his sister, RO 2014, 93 min. FESTIVAL JEDEN SVĚT

st

19 17:00 Tichá inkvizice / Quiet Inquisition, DE/PL 2014, 83 min. FESTIVAL JEDEN SVĚT

19:30 Bugarach / DE 2014, 91 min. FESTIVAL JEDEN SVĚTčt

20 17:00 Jenica & Perla / CZ/FR 2014, 70 min. FESTIVAL JEDEN SVĚT

19:30 Podoba ticha / The Look of Silence, DK/ID/GB 2014, 98 min. FESTIVAL JEDEN SVĚTpá

21 15:00 Píseňmoře / Song of the Sea, IE/DK/BE/LU 2014, 93 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Sex v Paříži / Sous les jupes des filles, FR 2014, 116 min.
19:30 Gunman: Muž na odstřel / The Gunman, US/FR/ES 2015

so

22 15:00 Zvonilka a tvor Netvor / US 2014, 76 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Fotograf / CZ 2014, 133 min.
19:30 Proti přírodě / Mot naturen, NO 2014, 80 min.

ne

23 17:00 Teorie všeho / The Theory of Everything, GB 2014, 123 min.
19:30 Violette / FR 2013, 139 min.po

24 17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 Gunman: Muž na odstřel / The Gunman, US/FR/ES 2015út

25 14:00 Tři srdce / 3 coeurs, FR 2014, 106 min. KINO SENIOR

16:00 Sbohem Tibete / Good Bye Tibet, DE 2010, 90 min. FESTIVAL PRO TIBET

18:00 Cesta vede do Tibetu / ČSSR 1954, 60 min. FESTIVAL PRO TIBET

20:00 Drapchi / IN 2012, 85 min. FESTIVAL PRO TIBET

st

26 17:00 Vlna vs. břeh / Vlna vs. breh, SK/CZ 2014, 88 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Okno do dvora / Rear Window, US 1954, 112 min. FILMOVÝ KLUBčt

27 17:00 Perný den / A Hard Days Night, GB 1964, 87 min.
19:30 Gunman: Muž na odstřel / The Gunman, US/FR/ES 2015pá

28 15:00 Konečně doma / Home, US 2015 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Kód Enigmy / The Imitation Game, GB/US 2014, 114 min.
19:30 Cesta naděje / The Water Diviner, AU/US 2014, 111 min.

so

29 15:45 Bolšoj balet – Labutí jezero / 160 min. BALET V MINIKINĚ

19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.ne

30 17:00 Co jsme komu udělali / Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu? , FR 2014, 98 min.
19:30 Violette / FR 2013, 139 min.po

31 17:00 Cesta naděje / The Water Diviner, AU/US 2014, 111 min.
19:30 Americký Sniper / American Sniper, US 2014, 133 min.út

Grafik a pedagog Ostravské univerzity Zbyněk Janáček se v posledních letech zasloužil zejména
o rozvoj počítačové grafiky a sérigrafie. Zkoumá nové možnosti minimalismu, op-artu
a neokonstruktivismu. Jeho mimořádný přínos oboru byl v roce 2014 uznán prestižní Cenou
Vladimíra Boudníka, kterou v minulosti obdrželi takové osobnosti českého umění jako Dalibor
Chatrný, Alena Kučerová, Eduard Ovčáček nebo Oldřich Kulhánek. Vernisáž výstavy ve čtvrtek
5. března v 17 hodin. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

2 Bezruči v Atlantiku – Kazimír a Karolína DIVADLO

Rychlá a zběsilá jízda na horské dráze. Mladý pár a velká láska.
Předpremiérové scénické čtení a neformální večírek Bezručů v Atlantiku.

19:00
po

3 Dina Štěrbová – Tibet PRO TIBET

Beseda (a stejnojmenná kniha) popisuje jednotlivé osmitisícovky, a to nejen z hlediska
prostupnosti a výstupů ženských expedic. Významná horolezkyně Dina Štěrbová, shromažďovala
neúnavně 15 let informace o prvních ženách na těchto horských velikánech. / 70 Kč

18:00
út

5 Ivo Petr – Balkánské horování CESTOPIS

Neznámé přírodní kouty Řecka a Černé Hory / 60 Kč18:00
čt

6 Pavel Telička DEBATA

Veřejná debata s poslancem Evropského parlamentu Pavlem Teličkou.15:00
pá

7 Splašený taxík aneb čekám na tebe v posteli OSLAVAMDŽ

Komedie o tom, jaké to je mít dvě manželky najednou a jaké to je, když to praskne.
V rámci oslav Mezinárodního dne žen hraje legendární Perfidní divadlo. / 80 Kč

18:00
so

9 Jaro bez hranic FESTIVAL CPIC

Oslavte s námi jaro bez hranic. Připravili jsme pro Vás pásmo přednášek, filmů a kulturních akcí, kdy
prezentujícími budou cizinci z Vietnamu, Korey, Nového Zélandu, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Jižní Ameriky,
Thajska a dalších. Festival plný besed a filmů pořádá Centrum pro integraci cizinců pro Moravskoslezský
kraj. / 30 Kč

18:00
po

10 Jaro bez hranic FESTIVAL CPIC

Oslavte s námi jaro bez hranic. / 30 Kč18:00
út

11 Mustang –MUDr. Chvíla PRO TIBET

První zmínka o království Mustang je až z roku 1759. Nejodloučenější a nejméně známá oblasti Himálaje
začíná asi sto kilometrů za dvěma z nejvyšších pohoří naší planety – zamasívy Annapúrny a Dhaulágiri.
O své cestě po království ztraceném vmoři hor bude vyprávět MUDr. Libor Chvíla. / 70 Kč

18:00
st

12 Mallorca – nezvyklá outdoorová destinace CESTOPIS

Pláže, slunečníky, hotely – tuhle tvář Mallorcy zná každý. My vám představíme Mallorcu jako
neotřelou outdoorovou destinaci, která má na každém prstě několik originálních způsobů
k objevování svých přírodních krás. Cestopis Michaely Poborské, ve spolupráci s CK Kudrna. / 50 Kč

18:00
čt

13 Horor Improshow+Horor Improparty DIVADLO + PÁRTY

Dvojitá dávka strachu začne představením v hororovém duchu v klubu Atlantik a pokračuje následnou
hororovou párty v klubu Divadla Jiřího Myrona. Hoblůůůůj!!! www.odvaz.eu / 100 Kč + 100 Kč

19:00
+20:30
pá

14 Sugar Free Day FESTIVAL JEDEN SVĚT

Cukr blog, Andrea Culková, Česká republika, 2014, 79 min. / 70 Kč15:00
so

15 Michal Jakl – Tlačítko DIVADLO

Co byste udělali, kdyby jste měli k dispozici tlačítko na vypnutí světa? Zmáčkli byste jej, či nikoli? Jak si
poradí s tímto nevšedním problémem jistá nesourodá čtveřice (muž v depresi, jeho pracující žena, její
milenec nedostudovaný psychoanalytik a lehká děva) zjistíte ve hře Tlačítko. / 70 Kč

18:30
ne

16 Snili o životě V zajetí mysli FESTIVAL JEDEN SVĚT

Once I Dream of Life / Jukka Kärkkäinen / Sini Liimatainen, Finland / Germany / Sweden, 2014,
77 min. / Projekce spojená s besedou s Petrou Ďáskovou, ředitelkou krizového centra v Ostravě

17:00
po

16 Vive la France Takzvaná civilizace FESTIVAL JEDEN SVĚT

Helgi Felixson / Titti Johnson, Iceland / Norway/ Sweden, 2014, 87 min.19:30
po

17 Zatajené dopisy Český pohled FESTIVAL JEDEN SVĚT

Suppressed letters / Tomáš Kudrna / Česko 2014, 52 min. / Po filmu bude následovat beseda s režisérem
Tomášem Kudrnou a terapeutkou a pedagožkou Yvettou Ellerovou

17:00
út

17 Danielův svět Český pohled FESTIVAL JEDEN SVĚT

Danieĺ s World / Veronika Lišková / Česko 2014, 75 min.19:30
út

18 Opři žebřík o nebe Český pohled FESTIVAL JEDEN SVĚT

Lean a Ladder against Heaven / Jana Ševčíková/ ČR 2014, 100 min. / Po filmu bude následovat beseda
s otcem Leošem Jiřkou, ředitelem TV Noe

17:00
st

18 Evangelium podle Brabence Český pohled FESTIVAL JEDEN SVĚT

The Gospel According to Brabenec / Miroslav Janek/Česko 2014, 86 min. / Po filmu bude
následovat beseda s režiséremMiroslavem Jankem

19:30
st

19 Ukrýt Panorama FESTIVAL JEDEN SVĚT

The Shelter/ Fernand Melgar/Switzerland, 2014, 101 min. / Projekce spojená s besedou17:00
čt

19 Jáma Český pohled FESTIVAL JEDEN SVĚT

My Home / Jiří Stejskal / Česko 2014, 84 min. / Po filmu bude následovat beseda s režisérem
Jiřím Stejskalem

19:30
čt

20 K oblakům vzhlížíme Český pohled FESTIVAL JEDEN SVĚT

Into the Clouds We Gaze / Martin Dušek / Česko 2014, 66 min. / Projekce spojená s besedou17:00
pá

20 Kozu za váš hlas Co se v máldí nučíš FESTIVAL JEDEN SVĚT

A Goat for a Vote / Jeroen van Velzen/ Netherlands, 2014, 51 min.19:30
pá

23 Jiří Holba – Budhistická nauka o ne Já PRO TIBET

Dr. Jiří Holba je významným znalcem buddhismu. V roce 1995 ukončil magisterské studium
na Filozofické fakultě a v roce 2002 doktorské studium obhajobou disertační práce na téma
„Diamantová sútra“. / 70 Kč

18:00
po

24 Amsterdam –město květin CESTOPIS

Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady na cestu.
Vše o Amsterdamu, tulipánech, vodních kanálech, neodmyslitelných kolech, červených lucernách…
A na závěr ochutnávka tradičního piva Heineken a sýru Gouda. Pořádá CK Radynacestu.cz / 75 Kč

18:00
út

25 Ostrava v otázkách a odpovědích KVÍZ

Komentovaná prohlídka Ostravy s průvodcem, spojená s vědomostním kvízem o zajímavé ceny.
Sraz v 15.00 před klubem Atlantik. / 20 Kč

15:00
st

27 Improvizační zápas divadla Odvaz DIVADLO

100 Kč19:00
pá

28 Pohárek SČDO DIVADLO

Soutěžní divadelní přehlídka monologů a dialogů. Pořádá Svaz českých divadelních ochotníků.10:00
so

30 Brno, Brnečko… ZÁJEZD

Pověstná „zatáčka“ před Vídní jako cíl celodenního zájezdu. Akce v rámci projektu Krajem
a kulturou – senior na cestách, s podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz / 200 Kč

7:00

31 Jiří Tomčík – Tanzanie a Zanzibar CESTOPIS

Z Nairobi do Morogoro a přes Dar es Salaam zpět. Cesta po známých (Serengeti, Ngorongoro,
Kilimandžáro) i méně známých oblastech této velké východoafrické země a následně návštěva
Zanzibaru, ostrova koření a otrokářů. Filmový dokument doplněný fotografiemi a komentářem
od autora cestopisu „Od nosorožců k protinožcům“. / 50 Kč

18:00
út

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

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937
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