
Velikonoční pondělí letos sice při-
padne na 6. dubna, ale na Jiráskovo 
náměstí tyto svátky jara vstoupí už 
o pár dnů dřív. Stane se tak ve středu 
1. dubna, kdy na Kuřím rynku bude 
v 10 hodin zahájen třídenní Veliko-
noční jarmark. 

„Pašijový týden je jedním z nejvý-
znamnějších období křesťanského 
roku, takže si určitě zaslouží naši po-
zornost. Ta bude upřena zejména na 
nejznámější dny tohoto týdne – Ška-
redou středu, Zelený čtvrtek a Velký 
pátek,“ informuje Martin Vidura, 
ředitel Centra kultury a vzdělává-
ní Moravská Ostrava, a dodává, že 
tu pravou atmosféru dotvoří nejen 
nejrůznější velikonoční dekora-
ce, ale také ukázky zvyků a tradic 
vztahujících se k tomuto svátku. 
Návštěvníci projdou vstupní květi-
novou branou na náměstí zkrášlené 
rozmanitými velikonočními sym-
boly, zdobenými sedláckými vozy 
i zvoničkou se zvonem jara, chybět 
nebudou ani hospodářská zvířata, 
která přitahují zejména pozornost 
dětí. Dospělé určitě osloví dobové 
stánky s ukázkami lidových řemesel 
a domácími specialitami. Ti, kdo se 
na Kuří rynek vypraví, uvidí kromě 
jiného při práci řezbáře, kovotepce, 
dráteníka, skláře, košíkářku, perní-
kářku a zjistí, jak vznikají výrobky ze 

šustí, najdou tu i kraslice, dlabané 
nádoby, svícny, věnce a keramiku. 
Prodejci nabídnou možnost obo-
hatit sváteční stůl o sýrové a masné 

výrobky, domácí chléb, koláče, cuk-
rovinky i velikonoční pečivo a kdo 
si bude chtít vychutnat jarmareční 
mumraj přímo na místě, může ke 

grilovaných dobrotám ochutnat 
velikonoční zelené pivo a přitom 
vyzkoušet netradiční posezení na 
balících slámy.

V jarmarečním dění bude zásadní 
roli hrát bohatý kulturní program, 
jímž mezi 15. a 18. hodinou vyvr-
cholí všechny tři jarmareční dny. 
„Ve středu 1. dubna vystoupí gajdoši 
a verbíři ze Slovácka, muzika Huňaři 
a diváky určitě potěší i ukázky lido-
vých tanců ze Slovácka,“ upřesňují 
Šárka Dospivová a Eliška Moskvová 
z Kulturního zařízení Gama, kte-
ré jarmark pravidelně připravují. 
„Opravdu výjimečnými vystoupení-
mi je nabitý i čtvrtek 2. dubna, kdy 
na náměstí vnesou pozitivní jarní 
energii kapely Slavičan, Lachovček, 
Rokytenka a trombitáši Štefánikov-
ci. Usměvavou velikonoční poho-
du v pátek 3. dubna předznamená 
kapela Dareband a pásmo scének 
a soutěží, do nichž se budou moci 
zapojit i diváci,“ doplňují.

„Ve městech se tradicím bohužel 
nedaří tolik jako na venkově. Mys-
lím, že pořádáním tohoto jarmarku 
se nám povedlo tento nepříznivý jev 
alespoň částečně zvrátit a ukázat Ve-
likonoce nejen obyvatelům Ostravy 
v jejich původním rozměru a význa-
mu,“ zve na akci starostka městské-
ho obvodu Petra Bernfeldová. 

To musíte vidět, slyšetAKCE MĚSÍCE

Na Jiráskovo náměstí vstoupí ve dnech 1. až 3. dubna pravá velikonoční atmosféra plná barev, hudby a zábavy. 

KULTURNÍ PŘEHLED NA dubeN 2015  www.moap.cz
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Velikonoční jarmark plný zábavy a dobrot

Ostrau der 
Kulturpunkt 
Ve  dnech  16.  až  23.  dubna  se  budou 
v  Ostravě  konat  páté  česko-německé 
kulturní  dny  Ostrau  der  Kulturpunkt, 
které  pořádá  klub  Atlantik.  Tato  roz-
sáhlá  akce  je  pořádána  ve  spolupráci 
se  zemským  hlavním  městem  drážďa-
ny  a  Goethe  Institutem  Praha,  jedním 
z  podporujících  subjektů  je  i  městský 
obvod  Moravská  Ostrava  a  Přívoz.  Os-
travu čeká týden kulturních akcí, filmo-
vých projekcí, výstav, setkání, worksho-
pů a seminářů, které by měly co nejvíc 
přiblížit  německou  kulturu  i  město 
drážďany.  To  se  představí  v  úvod-
ním  pořadu  s  názvem  drážďany  včera 
a dnes, jenž bude zahájen 16. dubna ve 
13.30  hodin  v  klubu  Atlantik.  Tady  se 
večer  představí  populární  drážďanská 
hudební skupina Machine de beauvoir, 
jejíž koncert slavnostně zahájí celý fes-
tival. Na 17. až 19. dubna je naplánován 
zájezd  do  drážďan,  který  připomene 
nejen 70 let od vybombardování města, 
ale  také půvab místních architektonic-
kých a historických památek. 

V  klubu  Atlantik  bude  festival 
20. dubna pokračovat překladatelským 
workshopem  a  setkáním  se  šéfredak-

torkou  časopisu  Freundschaft,  v  Mi-
nikině  bude  zahájeno  promítání  filmů 
německé  provenience  Křížová  cesta 
a Západ. Literární happening s názvem 
Literatura  na  pochodu  –  smysluplný 
pokus  o  recitaci  (ne)smyslné  poezie 
Christiana  Morgensterna  vstoupí  do 
ostravských  ulic  21.  dubna  a  program 
bude  pokračovat  i  filmovou  projekcí 
v  Minikině.  do  berlína  v  červnu  1945 
diváci zavítají prostřednictvím filmu Fé-
nix, film běž, chlapče, běž je zavede do 
Polska roku 1942, kdy osmiletý chlapec 
uniká z varšavského ghetta.

Moravská Ostrava v protektorátních 
časech,  od  okupace  po  osvobození,  se 
představí během komentované prohlíd-
ky 23. dubna, kdy také bude v Minikině 
pokračovat promítání filmů. 

  Foto: Petr Kiška

Komentovaná 
prohlídka
Projděte s průvodcem celý Přívoz! Přijďte 
v neděli 26. dubna v 10 nebo ve 14 hodin 
před budovu Hlavního nádraží a vydejte 
se  přes  náměstí  Svatopluka  Čecha,  ko-
lem  Archivu  města  Ostravy,  sadu  bože-
ny  Němcové  až  k  Muzeu  Mlejn.  dospělí 
zaplatí 80 korun, děti, studenti a senioři 
50 korun. 

Velikonoce na věži
O velikonočním pondělí, 6. dubna, bude 
na Vyhlídkové věži Nové radnice připra-
vena  tvůrčí  dílna  s  jarní  tematikou.  bu-
dete si moci vyrobit  různé ozdoby, veli-
konočního zajíce nebo tradiční malovaná 
vajíčka. Připraveny budou také tematické 
hry  o  malé  ceny.  Zkrátka  nepřijdou  ani 
dospělí,  kteří  se  tento  den  mohou  po-
učit o velikonočních tradicích a významu 
těchto  svátků.  Věž  je  otevřena  od  9  do 
19 hodin.

Pohádka v pokojíčku 
Na  alternativní  scéně  divadla  loutek 
Ostrava měla koncem března premiéru 
interaktivní  inscenace  Mráček  a  Mra-
čoň  podle  pohádkového  námětu  Petra 
dvorského.  Jde  o  pohádku,  která  se 
odehrává  v  dětském  pokojíčku  s  hrač-

kami,  diváci  od  dvou  do  pěti  let  budou 
sedět  uvnitř  na  polštářkách  a  pohádkový 
děj  se  bude  odehrávat  přímo  mezi  nimi. 
Pro  dospělé  je  umístěno  malé  hlediště 
vně „pokojíčku“, odkud uvidí na scénu i na 
své ratolesti. Autor pohádky Petr dvorský 
je povoláním stolař, a  to velice zručný.  Je 
zaměstnaný v ateliéru dLO a v jeho rukou 
vznikly dekorace do desítek  inscenací. Ve 
zbývajícím volném čase se věnuje amatér-
skému divadlu a přímo hýří nápady. Z jed-
noho z nich se zrodila pohádka o malých 
sourozencích barunce a Jiříkovi, kteří by si 
pořád  jen hráli,  a o  roztomilém Mráčkovi 
a  protivném  Mračoňovi,  který  nakonec 
díky dětským hrám a kamarádství přesta-
ne být protivný a ostatní ho vezmou mezi 
sebe. Pohádku inscenuje herečka dLO Len-
ka Sedláčková. 

Velikonoční 
bohoslužby 
2. 4. Zelený čtvrtek
-  v 16.30 hod. mše svatá, kostel sv. Josefa 

(don bosko)
-  v 18.00 hod. mše svatá, kostel Neposkvr- 

něného  početí  Panny  Marie,  Ostrava-
-Přívoz

-  v 18.00 hod. mše svatá, kostel sv. Václava 
(celebruje biskup Lobkowicz) 

3. 4. Velký pátek

-  v 15 hod. křížová cesta, kostel sv. Václa-
va (vede biskup Lobkowicz)

-  v 16.30 hod. velkopáteční obřady, kostel 
sv. Josefa (don bosko)

-  v  18  hod.  velkopáteční  obřady,  kostel 
Neposkvrněného  početí  Panny  Marie, 
Ostrava-Přívoz

-  v  18  hod.  velkopáteční  obřady,  kostel 
sv. Václava (celebruje biskup Lobkowicz) 

4. 4. Bílá sobota
-  v  19.30  hod.  velikonoční  vigilie,  kostel 

Neposkvrněného  početí  Panny  Marie, 
Ostrava-Přívoz

-  ve  20  hod.  velikonoční  vigilie,  kostel 
sv. Josefa (don bosko)

-  ve  20  hod.  velikonoční  vigilie,  kostel 
sv. Václava (celebruje biskup Lobkowicz)

5. 4. Neděle velikonoční  
– Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
-  v 8, 9.30, 11 (řeckokatolická) a 17.30 hod. 

mše svatá, kostel sv. Josefa (don bosko)
-  v  8,  10.30,  17  hod.  mše  svatá,  kostel 

Neposkvrněného  početí  Panny  Marie, 
Ostrava-Přívoz

-  v  7.30,  9.30  (biskup  Lobkowicz),  11 
a 19 hod. mše svatá, kostel sv. Václava 

6. 4. Pondělí velikonoční
-  v  7.30  a  9.30  hod.  mše  svatá,  kostel  

sv. Václava 
-  v 8 a 17 hod. mše svatá, kostel Neposkvr- 

něného  početí  Panny  Marie,  Ostrava-
-Přívoz

-  v 19 hod. mše svatá pro studenty, kostel 
sv. Josefa (don bosko)
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INTER>Camerata opět po roce
Po roce se do Ostravy vrací komorní orchestr INTER>Ca-
merata z Wrocławi, který pod taktovkou polského dirigenta 
a klarinetisty Jakuba Bokuna představuje mladé talentované 
hudebníky z Polska a České republiky. Ve čtvrtek 9. dubna 
v 19.30 hodin zahájí v kostele sv. Václava v centru Ostravy 
jarní část 8. ročníku cyklu Čtvero ročních období. „Na pro-
gramu budou např. Elegie pro smyčcový orchestr Petra Iljiče 

Čajkovského a Serenáda op. 2 polského skladatele pozdního 
romantismu Mieczysława Karłowicze, jenž tragicky zahynul 
ve 32 letech při lyžování v Tatrách,“ uvedl Igor Františák, 
ředitel Svatováclavského hudebního festivalu, o. s., který je 
organizátorem koncertního cyklu. Ten bude pokračovat dal-
šími koncerty v Rychvaldu, Dětmarovicích a v Ostravě. 

 www.shf.cz

Dům kuLTuRy

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

PřEDNášky A VýsTAVy

VýsTAVA 

sklo – Vladimír 
kopecký  
& z jeho školy
Současná	výstava	v	Ma'Ma	Club	Gallery,	
která	potrvá	až	do	28.	dubna,	prezentuje	
práce	 profesora	 Vladimíra	 Kopeckého,	
jeho	 odborného	 asistenta	 a	 některých	
bývalých	 žáků	 z	 doby	 jeho	 působení	
na	 Vysoké	 škole	 uměleckoprůmyslové	
v	Praze	(1990–2008).

Profesor,	 akademický	 malíř	 Vladimír	
Kopecký,	patří	k	ikonám	výtvarníků	–	pe-
dagogů,	 bez	 nichž	 by	 české	 ateliérové	
sklo	ve	světě	nikdy	nesklidilo	tolik	uznání	
a	obdivu.	Právem	se	v	souvislosti	s	pro-
fesorem	 Kopeckým	 a	 jeho	 žáky	 hovoří	
o	 tzv.	 Kopeckého	 škole.	 Pan	 profesor	
a	jeho	bývalí	studenti	a	spolupracovníci,	
kteří	byli	vyzváni	k	účasti,	představují	tři	
generace	 umělců,	 jež	 mají	 divákům	 co	
nabídnout	a	sdělit.	

na	relativně	malé	výstavní	ploše	ga-
lerie	lze	zhlédnout	díla	Mariána	Volrába,	
odborného	asistenta	josefa	divína,	Kláry	
horáčkové,	jitky	Kamencové	–	Skuhravé,	
Song	 Mi	 Kim,	 Kateřiny	 Krausové,	 aleny	
Matějka,	Martiny	Meletzké,	Zdeňka	Pet-
ra,	Václava	Řezáče,	lady	Semecké,	jany	

kONCERTy

Hosté 
Janáčkovy 
filharmonie
dva	skvělí	muzikanti	se	sejdou	na	kon-
certě	 janáčkovy	 filharmonie	 ostrava	
v	domě	kultury	města	ostravy	16.	dub-
na	v	19	hodin.	

Prvním	z	nich	je	v	zahraničí	nejuzná-
vanější	český	houslista	současnosti	Ivan	
Ženatý,	absolvent	pražské	aMU	(1987),	
finalista	Čajkovského	soutěže	v	Moskvě	
(1982)	a	laureát	houslové	soutěže	Praž-
ského	 jara	 (1986).	Šestnáct	 let	působil	
jako	pedagog	na	Vysoké	hudební	škole	
Carla	Marii	 von	Webera	v	drážďanech,	
od	září	2012	 je	profesorem	na	hudeb-
ním	 institutu	 v	 Clevelandu.	 V	 jeho	 po-
dání	 posluchači	 vyslechnou	 Messagio	
Sylvie	Bodorové	a	Beethovenův	houslo-
vý	koncert.	Zahraje	na	housle	Giuseppe	
Guarneriho	del	Gesu	z	roku	1740.	Pro-
gram	doplní	Toccata	e	due	canzoni	Bo-
huslava	Martinů.

druhým	 znamenitým	 muzikantem	
je	 leoš	 Svárovský,	 který	 v	 ostravě	 na	
počátku	 90.	 let	 krátce	 působil	 i	 jako	

šéfdirigent.	od	jara	2014	je	šéfdirigen-
tem	aichi	Central	Symphony	orchestra	
nagoya,	dale	stálým	hostujícím	dirigen-
tem	 Slovenské	 filharmonie	 a	 čestným	
členem	Filharmonie	Brno.	než	se	začal	
věnovat	dirigování,	byl	leoš	Svárovský	
úspěšným	flétnistou.	

Popelka

a	kostýmy	anny	Kontek	z	Finské	národ-
ní	 opery	 skvostně	 dotvářejí	 symboliku	
pohádky	 o	 tom,	 jak	 skromná	 a	 praco-
vitá	 Popelka	 ke	 štěstí	 přišla,	 navzdory	
nástrahám	 zlé	 macechy	 a	 jejích	 dvou	
lenivých	dcer.

jeden	 z	 nejznámějších	 pohádkových	
motivů	 inspiroval	 skladatele	 Sergeje	
Sergejeviče	Prokofjeva	k	vytvoření	ba-
letní	fantazie	o	dvou	dějstvích.	Tehdejší	
premiéra	 se	konala	ve	Velkém	divadle	
v	Moskvě	21.	listopadu	1945.	nyní	čeká	
toto	 baletní	 dílo	 plné	 krásných	 taneč-
ních	 scén	 premiéra	 v	 divadle	 antoní-
na	 dvořáka,	 a	 to	 23.	 dubna.	 Realizace	
rodinného	baletu	se	ujal	Paul	Chalmer,	
kanadský	 tanečník	 a	 choreograf	 spo-
lupracující	 s	 významnými	 evropskými	
baletními	 soubory	 například	 ve	 Stutt-
gartu,	 Monte	 Carlu,	 Římě,	 londýně	
a	lipsku.	Chalmerova	taneční	technika,	
založená	na	neoklasickém	stylu,	působí	
naprosto	 lehce	 a	 dokonale	 ladí	 s	 hud-
bou	 Sergeje	 Prokofjeva.	 Scénografie	

Voldřichové	a	samozřejmě	profesora	Vla-
dimíra	Kopeckého.

je	oprávněné	se	domnívat,	že	výstava	
tohoto	nebo	podobného	typu	dosud	ne-
byla	 v	 žádné	 galerii	 moravskoslezského	
regionu	 realizována.	 Právem	 ji	 galerie	
Ma'Ma	 považuje	 za	 prvořadou	 událost	
svého	 výstavního	 programu	 letošní	 se-
zony.	 Současně	 tím	 vyjadřuje	 velkou	
úctu	k	životní	dráze	a	práci	významného	
umělce	a	pedagoga,	profesora	Vladimíra	
Kopeckého.

� MA'MA�Club�Gallery�
� Otevřeno�Po–Pá�od�10�do�16�hodin

www.mamacz.cz

www.jfo.cz 

www.ndm.cz

Michaela Vápeníková v roli Popelky.
  Foto: Tamara Černá – sofiG

Leoš Svárovský.

Ivan Ženatý.  Foto: Archiv JFO 2x

Komorní orchestr INTER>Camerata při jednom ze svých koncertů… Foto: Ivan korč

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. 4. v 17 a 19.30 hod. Whiplash 
2. 4. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Velká�noc
3.–5. 4. v 17 a 19.30 hod. Dva�dny,�jedna�noc
6. 4. ve 14.30 hod. pro seniory Kingsman:�Tajná�služba
6.–8. 4. v 17 a 19.30 hod. Kingsman:�Tajná�služba,  
8. 4. pouze v 16.30 hod.
Outdoor�Films�uvádí:
8.–9. 4. v 19 hod. Drama�před�kamerou
8. 4. filmový�blok�A
9. 4. filmový�blok�B�
9. 4. v 15 hod. pro seniory a v 17 hod. KND Vlna�vs.�břeh
10.–12. 4. v 17 a 19.30 hod. Vybíjená, 10. 4. pouze v 17 hod.
13. 4. v 15 hod. pro seniory S�láskou,�Rosie
13.–15. 4. v 17 a 19.30 hod. S�láskou,�Rosie
16. 4. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND  
Danielův�svět
17.–19. 4. v 17 a 19.30 hod. Ghoul!
20. 4. v 15 hod. pro seniory Lovci�a�oběti
20.–22. 4. v 17 a 19.30 hod. Lovci�a�oběti
23. 4. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Perný�den
24.–26. 4. v 17 a 19.30 hod. Vyšší�moc
27. 4. ve 14.30 hod. pro seniory Violette
27.–29. 4. v 17 a 19.30 hod. Violette
30. 4. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Nick�Cave:�
20�000�dní�na�Zemi

kONCERTy A DIVADELNí PřEDsTAVENí V DkmO 
7. 4. v 19 hod. Lenny, koncert 
10. a 18. 4. v 18 hod. Šípková�Růženka, taneční škola Happy 
Day Ostrava
10. 4. v 19 hod. Vincent�van�Gogh, komentovaná výstava  
na plátnech kin
11. 4. v 19 hod. Eduardo�De�Filippo:�Filumena�Marturano, 
náhradní termín za přeložené představení z 8. 12. 2014, 
divadelní agentura Harlekýn Praha
14. 4. v 19 hod. Vlasta�Redl, koncert
16. 4. v 19 hod. Stanislav�Štepka:�Sčista-jasna, 6. hra DP 14/15 
skupina A, Radošinské naivné divadlo Bratislava
17. 4. v 19 hod. GS�Show, Richard Genzer a Michal Suchánek 
19. 4. v 16 hod. O�čarodějnici�Chytrolíně,  
Liduščino divadlo Praha
21. 4. v 19 hod. Support�Lesbiens, koncert
25. 4. v 18.15 hod. P.�Mascagni�Sedlák:�kavalír�R.�Leoncavallo:�
Komedianti, přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
28. 4. v 19 hod. Dany�Laurentová:�Drahouškové,  
Divadlo Kalich Praha
29. 4. v 19 hod. Petr�Kolečko:�Žena�za�pultem�2–pult�
osobnosti, Divadlo Kalich Praha

GALERIE VýTVARNéHO uměNí V OsTRAVě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

VýsTAVy
3. 4. – 7. 6. Archikultura�2015, VII. ročník mezinárodního 
festivalu architektury, designu a umění, vernisáž ve čtvrtek 
2. dubna v 17 hodin
10. 4. – 7. 6. Válečný�mrak, reflexe tématu války v umění ze 
sbírek GVUO, vernisáž ve čtvrtek 9. dubna v 17 hodin
kuLTuRNí PROGRAmy
2. 4. v 17 hod. Vernisáž�výstav�festivalu�Archikultura�2015, 
Dům umění
8. 4. v 17 hod. Měsíc�fotografie�Bratislava�’14, přednáška 
fotografa GVUO Vladimíra Šulce, knihovna GVUO
9. 4. v 17 hod. Vernisáž�výstavy�Válečný�mrak, Dům umění
9. 4. v 19 hod. Xavier�Charles�&�Petr�Vrba /FRA/CZ/, koncert 
z cyklu Pohyb–Zvuk–Prostor, Dům umění
14. 4. v 16.30 hod. Svatý�Vojtěch, přednáška Marka Zágory. 
knihovna GVUO
16. 4. v 19 hod. HACKLANDER�&�HATAM�–�CADDY�&�JEFFERY�–�
INCONSOLABLE�GHOST, koncert, Dům umění
29. 4. v 16.30 hod. Malíř�černých�jezer�a�zasněných�milenců�
Jan�Preisler, přednáška Gabriely Pelikánové, knihovna GVUO

OsTRAVské muzEum
masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
2. 4. – 30. 6. Skvosty�z�přírodovědných�sbírek�
Východoslovenského�muzea�v�Košicích 
15. 4. – 30. 5. Výstava�k�70.�výročí�osvobození�Ostravy
Program�pro�veřejnost:
Akce konané u příležitosti oslav 70. výročí osvobození Ostravy:
21. 4. od 17 hodin Ze�vzpomínek�pamětníků, s Jarmilou 
Burešovou a pamětníky o dnech osvobození Ostravy
28. 4. od 17 hodin Ostravsko-opavská�operace, přednáška 
vojenského historika Ondřeje Koláře
26. 4. od 9 do 16 hodin Světový�den�dírkové�fotografie, 
workshop, rezervace na tel. 777 012 808

GALERIE BEsEDA
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
2. 4. – 12. 6. Roman�Trabura, obrazy

VýsTAVy V DkmO
1.–30. 4. 10�let�tvůrčí�dílny�pro�všechny, práce studentů 
výtvarné dílny Marcely a Oldřicha Pelikánových, vestibul
1.–30. 4. Roman�Nedbal:�Ostrava�syrová, Ostrava ve své 
syrové podobě očima fotoamatéra, vestibul
2.–30. 4. Svět�hudby�černobíle!!! Fotografie Milana Víchy, 
Martina Krejsy, Taťány Kurkové a Milana Ryšky, Galerie 
Gaudeamus, vernisáž: 2. 4. v 17.30 hodin.



Brechtův Baal

Vrh kostek aneb Za vědeckou 
knihovnu v centru!

KaZimír a Karolína V DiVaDle Petra BeZruče
Před bezmála sty lety napsal Ödön von Horváth hru 
o lásce, ztracené a znovu nalezené v ohlušující zába-
vě mnichovského Oktoberfestu. V Ostravě je tato hra 
přenesena do atmosféry Stodolní ulice. Příběh Kazi-
míra a Karolíny v režii Štěpána Pácla inscenují v Diva-
dle Petra Bezruče. 

Vznik hry se datuje do roku 1932. Pro současné 
ostravské uvedení však nebylo třeba hledat jiný text. 
Horváth už tehdy tušil, že příběhy, které se odehrá-
vají na bujarých party, byly, jsou a budou stále stej-
né. A tak je možné, že příběh jedné divoké noci, hod-
ně podobný tomu oktoberfestovému, prožívají jiní 
mladí lidé zrovna dnes v jednom z mnoha místních 
klubů. 

„Jednoho pátečního večera jsem si četl Kazimí-
ra a Karolínu a pak jsem se vracel přes Stodolní do 
divadla. V tepu ohlušující hudby, záplavě lidí, kte-
ří se chtějí bavit, ve změti stovek lidských šťastných 
i nešťastných příběhů jsem měl pocit, že Horváth 
hru napsal o dnešku,“ říká režisér inscenace Štěpán 
Pácl a upřesňuje: „Útržkovitost vět, které na sebe 
Horváthovy postavy pokřikují, klipovitý sled scén, 
touha dvou lidí se uslyšet a neschopnost naslouchat 
si, legrační zmatek jejich mladých duší. Před sto lety 
i dnes.“

V hlavních rolích Kazimíra a Karolíny uvidíte Mi-
chala Sedláčka a Pavlu Gajdošíkovou. A co předsta-
vitele titulní role Kazimíra na inscenaci zaujalo? Je 
podle něj hra stále aktuální? „Postavy řeší životní kri-
zi a neví si samy se sebou rady, a tak ji řeší špatně. 
A pak dominovým efektem, vědomě či ne, ubližují 
sobě i ostatním… To se prostě děje neustále, nezávis-
le na prostoru a čase,“ říká Michal Sedláček. Insce-
nace Kazimír a Karolína láká nejen na silný příběh, 
ale také na svižné melodie, přímo na jevišti herce živě 
doprovází kapela Freakband a vytváří tak originální 
hudební kulisu.
  www.bezruci.cz 

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

9. 4. v 18 hod. projekce filmu Přestupní stanice Stop-Over, Kaveh Bakhtiari / France / 
10. 4. v 18 hod. oprava pamětní desky mlýna, zasazení obilí a vysazení bylinkové 
zahrádky, sraz v 18 hod. u Klubu Fiducia, akce ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za 
krásnou Ostravu
12. 4. v 10 hod. ateliér pro děti a jejich rodiče, vede výtvarnice Marcela Lysáčková
13. 4. Daniela Mikulášková: Horou mi byla Hora, vernisáž výstavy v Galerii Dole, 
výstava potrvá do 22. května
16. 4. v 17 hod. vernisáž výstavy divadelního souboru Theatr Ludem ve vstupních 
prostorách antikvariátu
17. 4. v 18 hod. Lucie Stejskalová: Myslet město, přednáška
20. 4. v 17 hod. Pavel Noga: Design na cestě, přednáška o současných podobách designu
22. 4. v 18 hod. známý český hudební kritik Jiří Černý debatuje o Janu Werichovi
29. 4. v 18 hod. Martin Strakoš: Srdce města, jeho choroby a léčba, historika 
umění o vylidňování center měst, jejich nárůstu či smršťování, exploataci význačných 
historických sídel turistickým průmyslem a dalších zajímavostech
30. 4. od 10 do 17 hod. Jeden svět, workshop pro organizátory, nutná registrace

Smetanovo náměstí 8, moravská ostrava,  
tel. č.: 725 396 985, www.knihcentrum-ostrava.cz

7. 4. v 16 hod. cyklus o zdravém životním stylu a výživě.  
9. díl – Jak mít zdravé srdce? 
9. 4. v 16 hod. Markéta Harasimová: Sametová kůže, beseda 
11. 4. v 15 hod. tvoření s TOPP, Quilling, ozdoby z papírových 
proužků
13. 4. v 16 hod. tvoření s Kaštanovým krámkem,  
dekorace do oken – závěs Ptáček
13. 4. v 16 hod. Martin C. Putna: Obrazy z kulturních dějin 
ruské religiozity, beseda 
14. 4. v 16 hod. TEPMPL FEST, Jan Sokol: Židovsko- 
-křesťanská morálka, přednáška 
15. 4. v 16 hod. TEMPL FEST, Karol Efraim Sidon: Brány 
mrazu a jiné prózy, autorské čtení a beseda 
16. 4. v 16 hod. Ester Stará: Dům za mlhou,  
beseda a tvůrčí dílna 
17. 4. v 16 hod. Martin Komárek: Moc nemocných, beseda 
20. 4. v 16 hod. Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin 
Foret, Michal Jareš: Dějiny československého komiksu 
20. století, beseda
21. 4. v 16 hod. Dominik Landsman: Deníček moderního 
fotra aneb Proč by muži neměli mít děti, beseda
23. 4. Světový den knihy a autorských práv, sleva 15 procent 
na všechny knižní tituly
23. 4. v 11 hod. Lukáš Urbánek. Hurá na kajak!,  
lodní workshop 
23. 4. od 15 do 20 hod. XI. ročník Maratonu v četbě Dona 
Quijota, akce studentů Gymnázia Hladnov 
24. 4. v 16 hod. Pavel Vosoba: Dokonalý život, beseda 
27. 4. v 16 hod. tvoření s Kaštanovým krámkem,  
vláček 100x jinak
27. 4. v 16 hod. Lukáš Kovanda: Proč si ženy přitažlivost 
koupit nemohou, a muži ano, beseda 
29. 4. v 16 hod. Pavlína Brzáková: Tvary tmy, beseda 

Třetím titulem Roku neslýchaných 
zpovědí v Komorní scéně Aréna bude 
slavná hra Bertolta Brechta Baal. 
Brecht, uznávaný klasik moderního 
dramatu, svou celovečerní prvotinu 
napsal již ve dvaceti letech a do hlavní 
postavy promítl i některé vlastní rysy. 
Jeho Baal se tak vysmívá společnosti 
a její morálce, a je tudíž pro snobskou 
smetánku zprvu velmi žádanou atrak-
cí, přinejmenším do chvíle, kdy začne 
„svádět“ svým hostitelům manželky. 
Brecht do jeho charakteru postupně 
soustředil všechny špatné lidské vlast-
nosti a jeho hrdina se nakonec neštítí 
ani vraždy. Baal svou zrůdností odpu-
zuje, ale zároveň dává provokativní 
možnost nahlédnout pod civilizační 
slupku a odhaluje pravdu o lidech sa-
motných. Zajímavé je, že tato hra měla 
svou tehdy ještě československou pre-
miéru právě v Ostravě, kdy se v režii 
Josefa Janíka v roce 1986 představila 
v Divadle Petra Bezruče. V inscenaci 
Komorní scény Aréna se ale ostravská 
veřejnost poprvé setká s rukopisem 
Davida Šiktance, který je zástupcem 

nejmladší generace české divadelní 
režie. David Šiktanc absolvoval DAMU 
a nyní je kmenovým režisérem v Diva-
dle J. K. Tyla v Plzni. Nová inscenace 
v Komorní scéně Aréna bude mít pre-
miéru v sobotu 25. dubna v 18.30 ho-
din. V překladu Ludvíka Kundery 
a Rudolfa Vápeníka se v titulní roli 
představí Michal Čapka.

Oslavte s Antikvariátem a klubem Fi-
ducia Den vzdělanosti! Přijďte v úte-
rý 7. dubna v 18 hodin na parkoviště 
naproti Domu kultury města Ostravy 
a pobavte se s okrašlovacím spolkem 
Za krásnou Ostravu, pronikněte od 
virtuálních základů takzvané Černé 
kostky až k současnému sídlu vědec-
ké knihovny. Podpořte vznik nové 
vědecké knihovny v centru města, 
a to v rámci regulérní architektonické 
soutěže. Akce má neotřelou formou 
poukázat na smutný fakt, že tato vý-

znamná kulturní instituce v Ostravě 
již desítky let sídlí v nevyhovujících 
prostorách, stejně jako na závažnou 
skutečnost, že krajský úřad plánuje její 
přesun na soukromý firemní pozemek 
do Dolní oblasti Vítkovic, kde by tato 
stavba byla zrealizována bez patřičné 
architektonické soutěže. O možných 
negativních dopadech takového kroku 
není vedena širší společenská diskuse, 
zejména o perspektivě, že by tento pře-
sun významně přispěl k dalšímu vylid-
ňování (skomírání) městského centra. 

Z HiStorie moraVSKÉ oStraVY a PŘíVoZu

Představení Kazimír a Karolína láká nejen na silný příběh, ale 
i na svižné melodie.  Foto: archiv Divadla Petra Bezruče

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

13. 4. v 19 hodin Karel Dohnal a smyčcové trio, DKMO 
16. 4. v 19 hodin Ivan Ženatý a Leoš Svárovský, DKMO
23. 4. v 18 hodin Trubka, klavír a trombon, DKMO 
30. 4. v 19 hodin Miro Žbirka a Janáčkova filharmonie, 
Multifunkční aula Gong

Součástí našeho obvodu je i nejstar-
ší fungující pivovar na území Mo-
ravskoslezského kraje. Ostravar sídlí 
v Hornopolní ulici už od roku 1897, 
kdy byl založen jako Český akciový 
pivovar, protipól proněmecky orien-
tovaného Strassmannova pivovaru. 
S tímto konkurentem dlouho ostře 
soupeřil, ve 30. letech minulého sto-
letí se ujal prvenství. I když v roce 
1942 Němci provedli násilnou fúzi 
obou subjektů a vaření piva v Horno-
polní ulici zastavili, po zničení varny 
Strassmannova pivovaru ruskými le-
teckými pumami museli vaření piva 
v Hornopolní ulici opět obnovit. Po 

válce se Ostravar stal jedním z nej-
větších pivovarů v zemi. V roce 1956 
jeho roční produkce přesáhla 500 ti-
síc hektolitrů. Další úspěšná etapa 
pivovar čekala na přelomu tisíciletí. 
Jedním z úspěchů je i vyhlášení sa-
metového ležáku Velvet nejúspěšněj-
ším českým speciálem všech dob. 

Historii pivovaru a výrobě piva je 
zasvěceno Pivovarské muzeum v Ost-
ravě v prostorách Staré varny. Expozi-
ce dokumentuje výrobu sudů, jsou zde 
vystaveny přepravní sklenice z dvacá-
tých a třicátých let i dobové fotografie 
a etikety. Prohlídka zahrnuje i exkurzi 
po pivovaru a ochutnávku piva.  - gl -

Pivovar a muzeum
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JanáčKoVa filHarmonie 

KniHoVna měSta oStraVY

noVá aKroPoliS

antiKVariát a KluB fiDucia 

  Foto: archiv ostravaru

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

14. 4. v 19 hod. Imhotep, přednáška s filmem o Egyptě

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. – 30. 4. Výtvarná výchova ve Waldorfské škole, 
výstava výtvarných prací dětí z Waldorfské základní školy 
v Ostravě-Přívoze
1. 4. – 31. 5. 25 let SPJF, výstava k 25. výročí Sdružení přátel 
Jaroslava Foglara

oDDělení Pro Děti a mláDež
2. 4. od 13 do 15.30 hod. Velikonoční dílna
9. 4. od 14 do 15 hod. Hrajeme si romštinou a jejími 
tradicemi, čtení z romských pohádek a povídání o romských 
tradicích, akce je věnována Dni Romů
16. 4. od 13 do 15 hod. Tělo v pohybu, soutěž v tanci na 
tanečních podložkách
23. 4. od 14 do 15 hod. Povídání ke Dni Země, zábavné 
odpoledne, učíme se základům ekologie
30. 4. od 14 do 15.30 hod. Pálení čarodějnic, zábavné 
odpoledne, soutěže, kvízy k Filipojakubské noci



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

1 Special Providence (Hungaria) JAZZ ROCK

AdamMarkó – drums, Márton Kertész – guitar, Zsolt Kaltenecker – keyboards, keyboards,
Attila Fehérvári – bass. / 100 Kč

20:00
st

2 Lanugo
Koncert pražské kapely. Markéta Foukalová – zpěv, Viliam Béreš – klavír, Rastislav
Uhrík – kontrabas, Martin Kopřiva – bicí,zpěv, Martin Novák – bicí, zpěv,
Mirek Šmilauer – kytara. / 170 Kč

20:00
čt

9 Gary Edwards and The Statement
The Statement je mezinárodní seskupení profesionálních hudebníků stejného smýšlení.
Hrají výhradně skladby Garyho Edwardse, ovlivněné jazzem, popem a gospely. / 220 Kč

20:00
čt

10 Malá Ostrava
Moderuje Milan Kaplan. Vystoupí: Zuzana Teichmanová, Pokustone, Jana Šteflíčková,
Mirek Fojtík, Pavel Tabásek, Hanka Kopřivová. / 150 Kč

19:00
pá

14 Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka / 120 Kč19:00

út

15 Event Jazz Trio
Roland Hamaj – kontrabas, zpěv, Vojtech Szabó – piano, akordeon, zpěv,
Petr Žůrek – bicí, zpěv / 120 Kč

20:00
st

16 Marien
Koncert pardubické kapely, která se řadí k nejvýraznějším tvářím nastupující generace
v žánru folkové, country a trampské hudby. / 170 Kč

20:00
čt

17 Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty. / 150 Kč20:00
pá

18 Talent Ostrava 2015
1. ročník pěvecké soutěže. Informace: www.popacademy.cz20:00

so

20 Trapeři s Robertem Křesťanem
TRAPEŘI - legendární brněnská skupina – první kapela Roberta Křesťana ze sedmdesátých
let minulého století ožívá v novém obsazení. / 280 Kč

20:00
po

21 Trio Vladimír Merta, Jan Hrubý & Ondřej Fencl
Vystoupení legend písničkářské a folkové scény. / 250 Kč20:00

út

23 Robert Balzar Trio JAZZ

Robert Balzar – kontrabas, Jiří Levíček – piano, Kamil Slezák – bicí / 180 Kč20:00
čt

24 Michal Pavlíček &Michal Nejtek – Harmony Tour
Nový koncertní program, který zachycuje Michalovu tvorbu od minulosti až po současnost
a zároveň v něm zazní i úpravy několika světových hitů. / 320 Kč

20:00
pá

27 Jet Set Big Band SWING

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

28 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. / 250 Kč

19:00
út

29 VINX & FRIENDS FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Zpěvák a perkusista (Jungle Funk) se v posledních letech věnuje především sólovým vystou-
pením a často si ke spolupráci zve hudebníky z míst, kde právě hraje. Koncert je pořádán za
finanční podpory Statutárního města Ostravy. / 300 Kč

20:00
st

30 Joe After Trio JAZZ

Jazzový koncert se zpěvákem Zbyňkem Ternerem / 120 Kč20:00
čt

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

1 14:30 Okno do dvora / Rear Window, US 1954, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Teorie všeho / The Theory of Everything, GB 2014, 123 min.
19:30 Proti přírodě / Mot naturen, NO 2014, 80 min.

st

2 17:00 Sbohem jazyku / Adieu au langage, FR 2014, 70 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Podoba ticha / The Look of Silence, DK/ID/GB 2014, 98 min. FILMOVÝ KLUB
čt

3 17:00 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.
19:30 Whiplash / US 2014, 106 min.pá

4 15:00 Píseňmoře / Song of the Sea, IE/DK/BE/LU 2014, 93 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Limbo / NO/SE 2009, 105 min.
19:30 Kobry a užovky / CZ 2015, 111 min.

so

5 15:00 Ovečka Shaun ve filmu / Shaun the Sheeep, GB/FR 2015, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Druhý báječný hotel Marigold / US/GB 2015, 122 min.
19:30 Birdman / US/FR 2014, 119 min.

ne

6 17:00 Co jsme komu udělali / Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu? , FR 2014, 98 min.
19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.po

7 17:00 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.
19:30 Limbo / NO/SE 2009, 105 min.út

8 15:00 Whiplash / US 2014, 106 min. KINO SENIOR

17:00 Proti přírodě / Mot naturen, NO 2014, 80 min.
19:00 Jan Klusák aneb co bych chtěl říci o sobě / CZ 1994, 40 min.

st

9 14:30 Fotograf / CZ 2014, 133 min.
17:00 K oblakům vzhlížíme / CZ 2014, 66 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Diplomacie / Diplomatie, FR/DE 2014, 84 min. FILMOVÝ KLUB

čt

10 17:00 Sama nocí tmou / A Girls Walks Home Alone at Night, US 2014, 99 min.

19:00 Frankofonní noc / maraton francouzských filmů od večera do ránapá

11 15:00 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu / US 2015, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Druhý báječný hotel Marigold / US/GB 2015, 122 min.
19:30 Americký Sniper / American Sniper, US 2014, 133 min.

so

12 15:00 Píseňmoře / Song of the Sea, IE/DK/BE/LU 2014, 93 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Teorie všeho / The Theory of Everything, GB 2014, 123 min.
19:30 Fotograf / CZ 2014, 133 min.

ne

13 17:00 Ida / PL/DK/GB/FR 2013, 82 min.
19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.po

14 17:00 Kód Enigmy / The Imitation Game, GB/US 2014, 114 min. 70. VÝROČÍ KONCE 2. SV. VÁLKY

19:30 Diplomacie / Diplomatie, FR/DE 2014, 84 min. 70. VÝROČÍ KONCE 2. SV. VÁLKY
so

15 14:30 Teorie všeho / The Theory of Everything, GB 2014, 123 min. KINO SENIOR

17:00 Cesta ven / CZ/FR 2014, 103 min.

19:00 Když se rozednívá / Kad Svane dan, RS/FR/MK 2012, 90 min. TEMPLFEST

st

16 17:00 Pestrobarvec petrklíčový / The Duke of Burgundy, GB 2014, 101 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 O slavnosti a hostech / Československo 1966, 68 min. FILMOVÝ KLUB
čt

17 17:00 Sama nocí tmou / US 2014, 99 min.

19:30 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě / SE/NO/DK/FR/DE 2014, 101 min.pá

18 15:00 Ovečka Shaun ve filmu / Shaun the Sheeep, GB/FR 2015, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Divočina / Wild, US 2014, 115 min.
19:30 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě / SE/NO/DK/FR/DE 2014, 101 min.

so

19 15:45 Bolšoj balet živě – Ivan Hrozný / 135 min. BALET V MINIKINĚ

19:30 Teorie všeho / The Theory of Everything, GB 2014, 123 min.ne

20 17:00 Křížová cesta / Kreuzweg, DE 2014, 107 min. DER KULTURPUNKT

19:30 Západ / Westen, DE 2013, 102 min. DER KULTURPUNKT
po

21 17:00 Běž chlapče běž / Lauf Junge lauf, DE/FR/PL 2013, 112 min. DER KULTURPUNKT

19:30 Fénix / Phoenix, DE 2014, 98 min. DER KULTURPUNKT
út

22 14:30 Divočina / Wild, US 2014, 115 min. KINO SENIOR

17:00 Barbara / DE 2012, 101 min. DER KULTURPUNKT

19:30 Otloukánek / Der Verdingbub, CH 2011, 108 min. DER KULTURPUNKT

st

23 17:00 Master of the Universe / DE/AT 2013, 88 min. DER KULTURPUNKT

19:30 Finsterworld / DE 2013, 91 min. DER KULTURPUNKT
čt

24 17:00 Kobry a užovky / CZ 2015, 111 min.
19:30 S tváří anděla / The Face of an Angel, GB/IT 2014, 100 min.pá

25 15:00 Konečně doma / Home, US 2015, 92 min.
17:00 Králova zahradnice / A Little Chaos, GB 2014, 116 min.
19:30 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě / SE/NO/DK/FR/DE 2014, 101 min.

so

26 15:00 Velká šestka / Big Hero 6, US 2014, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Druhý báječný hotel Marigold / US/GB 2015, 122 min.
19:30 Birdman / US/FR 2014, 119 min.

ne

27 17:00 Kobry a užovky / CZ 2015, 111 min. HRAJEME PRO DĚTI

19:30 Samba / FR 2014, 120 min.po

28 17:00 Ať žije republika / Československo 1965, 128 min. 70. VÝROČÍ KONCE 2. SV. VÁLKY

19:30 Město 44 / Miasto 44, PL 2014, 127 min 70. VÝROČÍ KONCE 2. SV. VÁLKY
út

29 15:00 Fénix / Phoenix, DE 2014, 98 min. KINO SENIOR

17:00 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě / SE/NO/DK/FR/DE 2014, 101 min.
19:30 S tváří anděla / The Face of an Angel, GB/IT 2014, 100 min.

st

30 17:00 Démanty noci / Československo 1964, 64 min. 70. VÝROČÍ KONCE 2. SV. VÁLKY

19:00 Schindlerův seznam / US 1993, 195 min. 70. VÝROČÍ KONCE 2. SV. VÁLKY
po

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. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

2 Večer s Paříží ALLIANCE FRANÇAISE

Paříž bude stále Paříží! Přesto bude tento večer plný překvapení. Hana Gela, profesorka francouzštiny, specialistka na
frankofonní umění a česká fotografka, vystaví své fotografie Paříže v klubu Atlantik a to až do 16. dubna. V první části
večera povede diskusi na dané téma, na kterou naváže interaktivní a hudební prezentace Ménimontant pod vedením
našeho nejoblíbenějšího Pařížana Chrise. Budete moci ochutnat croque-monsieur a čokoládovou pěnu tradičně servíro-
vanou v pařížských bistrech. / 70 Kč, 60 Kč pro členy AF

19:00
čt

3 Alžběta Sklářová – Nové vnímání VÝSTAVA

Nově vnímat staré věci je osvobozující. Nastoupí pocity, které bychom nečekali. Vernisáž

4 Každý s každým aneb Každý každému trochu jinak DIVADLO

Divadlo o tom, že otec nemusí být skutečně otcem a matka nemusí být tak jistá, jak se snad původně zdálo…
Do rodiny francouzského politika přijíždí americký plukovník, delegát OSN. Chová se podivně, srdečně, „někdy až
něžně“. Ví informace, které by vědět neměl…Rozbíhá se kolotoč výmyslů a krkolomných konstrukcí, které mají zakrýt
pravý stav věci. Do věci se rázně vkládá Matylda, nevěsta politika. Divák má pocit, že už konečně všemu začíná rozumět,
ale ouha! Poslední slovo má půvabná Jasant… a všechno je jinak! Hraje divadlo Maškara, Praha. / 80 Kč

18:00
so

7 Libor Bednář – Velká cesta po Srí Lance CESTOPIS

Sigiria-tajuplné město na skale, Polonaruva, Kandy – chrám Budhova zubu, Haputale – Horton plains –cesta na „Konec
světa“, poutní místo Katagarama, písečné pláže v Unavatune. / 50 Kč

18:00
čt

8 Kobiety versusmeżczyźniw twórczości literackiej STOLIK POLSKI

Wieczor literacki z pisarką Martą Fox

Ženy versus muži v literární tvorbě / Literární večer se spisovatelkou Martou Fox

18:00
st

9 Bosna a Hercegovina CESTOPIS

Cestopis Dominiky Sommerové a Martina Hesslera ve spolupráci s CK Kudrna / 60 Kč18:00
čt

13 Coupable / Vinen ALLIANCE FRANÇAISE

Francie, 2008, 105 min. / Díky podpoře a spolupráci Francouzského institutu v Praze a Marocké ambasády Klub Atlantik
a Alliance française Ostrava organizují cyklus detektivních frankofonních filmů.

18:00
po

14 Kroměříž a hanácký venkov VÝLET

Celodenní zájezd do města, které zdobí českou tisícikorunu. Výlet v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na ces-
tách je podpořen grantemMěstského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz / 250 Kč

8:00
út

15 SbohemMaroko ALLIANCE FRANÇAISE

Francie, Maroko, 2013, 102min. / Díky podpoře a spolupráci Francouzského institutu v Praze aMarocké ambasády Klub
Atlantik a Alliance française Ostrava organizují cyklus detektivních frankofonních filmů.

18:00
st

17 Hraji mrtvého ALLIANCE FRANÇAISE

Francie, 2013, 104 min. / Díky podpoře a spolupráci Francouzského institutu v Praze a Marocké ambasády Klub Atlantik
a Alliance française Ostrava organizují cyklus detektivních frankofonních filmů.

18:00
pá

16.–23. 4. 2015 Ostrau der Kulturpunkt
Páté česko-německé kulturní dny

16 Drážďany včera a dnes DER KULTURPUNKT

Pracovníci Magistrátu města Drážďan představí prostřednictvím bohaté fotodokumentace své město, jeho historii,
architekturu, významné památky v proměnách času, tzn. v kontextu 70 let od vybombardování a totálního zničení
města.

13.30
čt

16 Machine de Beauvoir DER KULTURPUNKT

Vystoupení populární drážďanské hudební skupiny, zhudebňující verše předních světových básníků
(Wilde, Kafka, Bouroughs aj.). Slavnostní zahájení festivalu s koncertem.

18:00
čt

17 Zájezd do Drážďan – 70 let od zničení města DER KULTURPUNKT

Účastnící zájezdu do Drážďan, partnerského města Ostravy, si v rámci komentované vycházky prohlédnou nejvýznam-
nější architektonické a historické památky Drážďan a navštíví Skleněnou manufakturu (výroba luxusních vozů Phaeton).
Cestou do SRN se zastaví v dalších významných saských městech Bautzen, Görlitz, na zámku Moritzburg a ve slezské
Vratislavi.

pá

20 Překladatelský workshop DER KULTURPUNKT

Workshop Dr. Evy Hrdinové a jejich hostů. Analýza vybraných překladů, vstupy jednotlivých hostů, diskuze o transla-
tologických problémech. Ocenění nejlepších překladů studentů středních škol. Literární happening studentů katedry
germanistiky Literatura na pochodu.

10:00
po

20 Časopis Freundschaft – jeho vznik a využití DER KULTURPUNKT

Šéfredaktorka časopisu pohovoří o historii i současnosti časopisu Freundschaft, o tom, jak časopis vzniká, součástí
workshopu budou ukázky a tipy na práci s časopisem ve výuce němčiny.

15:00
po

21 Literatura na pochodu ulice centra Ostravy DER KULTURPUNKT

Smysluplný pokus o recitaci (ne)smyslné poezie Christiana Morgensterna. Hodinový literární happening studentů kated-
ry germanistiky FF OU v ulicích města pod vedením Dr. Ireny Šebestové

11:00
út

21 Jak je důležitá odborná němčina DER KULTURPUNKT

Je třeba si uvědomit, že je nutné vyučovat odbornou němčinu na školách a univerzitách. Jen tak lze připravovat žáky
a studenty do skutečného pracovního života. Nepostradatelná je také provázanost tohoto konceptu s praxí. Přednáška
Mgr. Kateřiny Slaninové.

14:30
út

22 Prezentace společnosti Siemens DER KULTURPUNKT

Firma Siemens se jako partner festivalu představí studentům a veřenosti a přiblíží svou činnost v Ostravě v kontextu
aktivit mezinárodního koncernu

9:00
st

22 Biomedicína na VŠB-TUO DER KULTURPUNKT

Student VŠB představí nový, moderní obor Kybernetika a biomedicínské inženýrství , který lze studovat na VŠB-TUO.14:00
st

22 Film Hlasy mých stínů DER KULTURPUNKT

Die Stimmen meiner Schatten / Režie a scénář: Marcus Bitterer, 80 min. / Německý filmový klub Ostravské univerzity
představuje film o Josefovi, introvertním a do sebe pohrouženémmladíkovi, kterého psychiatr Dr. Friedman kvůli
neustále se vracejícím nočnímmůrám zhypnotizuje. Čím hlouběji se však pouštějí do zákoutí Josefovy duše, tím větší
propasti se jim otevírají a hrozí, že do nich spadne úplně všechno.

18:00
st

22 Stammtisch DER KULTURPUNKT

Katedra germanistiky se tradičně ve středu setkává na pivu a všichni zájemci jsou srdečně zváni.20:00
st

23 Moravská Ostrava – 70 let poté DER KULTURPUNKT

Komentovaná prohlídka centra Ostravy. Moravská Ostrava v protektorátních časech, od okupace po osvobození.15:00
čt

24 Moravská Improšó s cimbálom DIVADLO

Divadlo improvizace ODVAZ / 100 Kč19:00
pá

27 Krasnemalby.com PRODEJNÍ VÝSTAVA

Díla více než stovky současných středoevropských autorů budou v průběhu dvou dní vystaveny v klubu Atlantik na
prodejní výstavě, kterou pořádá Vándorfény Galéria Budapest

a 28.4.
10:00

29 Čas člověka – čas kosmu SCIENCE CAFÉ

Jakým způsobem dokázali v raném středověku určovat čas? Jaké představy o uspořádání kosmu, o Zemi a o jejím členění
stojí za jejich způsoby určování času? Na tyto a další podobné otázky se pokusí odpovědět dubnové Science Café Ostrav-
ské univerzity. Přednáší doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.

18:00
st

30 Madeira – Ostrov věčného jara CESTOPIS

Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady na cestu. Vše o Madeiře,
ostrovanech, důmyslných levádách, vavřínových lesech, lávových jezírcích, lahodném vínu... A na závěr ochutnávka
madeirského vína. Na cestopis zve CK Radynacestu.cz / 75 Kč

18:00
čt
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Ivo Klimeš – Architektura a divadlo 20. 04. – 22. 05. 2015
Výstava se koná v rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění,
ARCHIKULTURA 2015. Na zahájení, které proběhne 20. 4. 2015 v 17:00 hod Vás srdečně zvou
kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury.

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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