
V listopadu 2015 byla po zhru-
ba patnáctiměsíční rozsáhlé 
rekonstrukci v hodnotě při-

bližně  68  milionů  korun  znovuote-
vřena  katedrála  Božského  Spasitele 
na náměstí Msgre Šrámka. 

Virtuální vitráže
Druhému  největšímu  moravské-

mu chrámu, který reprezentuje Os-
travu na většině doposud vydaných 
pohlednic,  se  sice  opět  vrátila  jeho 
původní podoba z konce 19. století 
s  pískově  zbarvenou  fasádou,  ale 
citlivě  zrenovovaný  interiér  udělal 
také odvážný krok směrem ke stole-
tí  jednadvacátému. Kromě vyhříva-
ných lavic zde totiž přibyly unikátní 
virtuální  vitráže,  na  nichž  mohou 
být  zobrazována  rozmanitá  výtvar-
ná  díla.  Díky  moderní  technologii, 
jejíž  instalace  přišla  na  zhruba  mi-
lion  korun,  se  tak  na  první  pohled 
obyčejná,  i  když  gigantická  tříme-
trová  okna  jako  mávnutím  kou-
zelného  proutku  mění  v  originální 
projekce.  Jejich  bonusem  je  kromě 
uměleckého  zážitku  také  vytvoření 
neopakovatelné  atmosféry  uvnitř 
katedrály,  kde  lidé  vidí  vitráže  za 
denního světla, a také efekt, který po 
setmění  zaznamenají  kolemjdoucí. 
Díky  vnitřnímu  osvětlení  jsou  totiž 
vitráže  večer  patrné  i  zvenčí.  Svá 

díla na tomto opravdu neobvyklém 
místě  prezentují  tvůrci  z  Fakulty 
umění Ostravské univerzity. 

Otevřená bazilika
Neorenesanční  chrám  se  dvěma 

přes šedesát metrů vysokými věže-
mi  je  přístupný  nejen  věřícím  při 
každodenních  bohoslužbách,  ale 
také  návštěvníkům,  kteří  touží  ob-
divovat jeho velkorysou architektu-
ru. Ti sem mohou zavítat mezi ran-

ní  a  večerní  bohoslužbou,  nebo  se 
sem vypravit na koncerty a hudební 
produkce. V prosinci, kdy si zde lidé 
mohli  prohlédnout  betlém,  se  ka-
tedrála rozezněla například Gospe-
lovými  Vánocemi  2015,  které  sem 

přinesla  show  amerického  umělce 
Natea  Browna  se  115  gospelovými 
zpěváky. Doba vánoční, kterou kro-
mě jiného provázejí mše pro rodiny 
s dětmi, bude ukončena 10. ledna.

Dominanta Ostravy
Trojlodní bazilika Božského Spa-

sitele,  která  je  netradičně  oriento-
vána sever-jih, přičemž oltář se na-
chází na jižní straně, byla postavena 
v letech 1883 až 1888 podle návrhu 
architekta  Gustava  Meretty.  Ten  se 
inspiroval římskou katedrálou San-
ta Maria Maggiore a Ostravě tak dal 
sakrální monument, jenž rozhodně 
patří k místům, která by si návštěv-
níci města ani místní neměli nechat 
ujít.  Pozornost  si  kromě  jiného  za-
slouží boční oltář, v němž je ulože-
na kapka krve papeže svatého Jana 
Pavla II., zrestaurovaný svatostánek 
v  kapli  vytvořené  naproti  sakris-
tii  nebo  Křížová  cesta,  a  k  perlám 
obnoveného  interiéru  patří  i  repa-
sované  lavice  a  svítidla,  která  jsou 
dokladem  řemeslného  umu  našich 
předků.  Navštivte  baziliku  napří-
klad ve středu 6.  ledna, v den slav-
nosti Zjevení Páně – Tří králů.

Renovovaný interiér doplňují i vitríny věnující se historii baziliky.

www.farnostmostrava.cz

Výjimečné okamžiky v katedrále 

Ples, který má 
smysl…
K zimnímu období neodmyslitelně patří 
i návštěva plesů. Zatímco někteří  z nás 
si vybírají prestižní bály, na které je po-
třeba se řádně připravit, jiní vyhledávají 
lahůdky  v  podobě  country,  diskoplesů 
nebo  jiných  podobných  akcí.  K  nejzají-
mavějším patří plesy, které mají takzva-
ně  smysl  a  sdružují  určité  skupiny  lidí 
nebo přímo pomáhají.  Jedním z nich  je 
i  tradiční  Ples pěstounů,  na  jehož  již 
15. ročník vás srdečně zve Rodinné a ko-
munitní centrum Chaloupka Ostrava.

Ples se bude konat v Kulturním domě 
K-TRIO v ulici Dr. Martínka 4 v Ostravě-
-Hrabůvce,  a  to  22. ledna 2016 od 
19 hodin. 

V rámci programu vystoupí děti z pěs-
tounských rodin, večerem bude provázet 
Jana Bohušová a  k  tanci  a poslechu  za-
hraje živá hudba Banda Del Caffe. V ceně 
350 korun je zahrnuta i teplá večeře. 

Vstupenky  lze  koupit  v  předprode-
ji: Repinova  19 a Nádražní  117, Ostrava, 
tel. č.: 596 133 737, 737 208 566.

Rodina je jednou z nevyhnutelných pod-
mínek štěstí.

Lev Nikolajevič Tolstoj  www.rcchaloupka.cz

Kurzy výtvarné 
fotografie 
V novém roce zahajuje Lidová konzerva-
toř  a  Múzická  škola  Ostrava  další  cyklus 
krátkodobých fotokurzů. První z nich pod 
názvem Začínáme s digitální zrcadlovkou 
startuje už 11.  ledna v oddělení výtvarné 
fotografie ve Wattově ulici. „Už delší dobu 
pozorujeme zájem o kratší formy studia,“ 
vysvětluje  Jiří Žižka, který obor výtvarná 
fotografie  na  lidové  konzervatoři  vede. 
„V loňském roce jsme si tyto nové formy 
výuky  vyzkoušeli.  Ukázalo  se,  že  právě 
tento typ kurzů povzbudil v posluchačích 
hlubší zájem o daný umělecký obor, našli 
u nás svébytný prostor k vlastnímu umě-
leckému  vyjádření  a  někteří  se  nakonec 
rozhodli pokračovat v řádném studiu.“ Jiří 
Žižka připomíná, že základní kurz je určen 
všem, kdo se chtějí naučit ovládat kvalitní 
fotoaparát – digitální zrcadlovku – a sou-
časně si vyzkoušet základní techniky práce 
i tvorby. Kurz se koná 11., 18., 19. a 25. led-
na vždy od 17 hodin.  (nn)

Novoroční koncert 
Lidová konzervatoř a Múzická škola Ost-
rava zve milovníky duchovní hudby v ne-
děli  10.  ledna  v  18  hodin  na  koncert  do 
kostela  Neposkvrněného  početí  Panny 
Marie v Ostravě-Přívoze. Zazní česká a ev-

ropská  hudební  tvorba  17.,  18.  a  19.  století. 
Spolu s posluchači a pedagogy školy vystou-
pí  sopranistka  Pavla  Flámová  Čichoňová, 
která přednese árie z díla Josepha Haydna, 
Wolfganga  Amadea  Mozarta  a  Felixe  Men-
delssohna-Bartholdyho.  Pavla  Flámová  Či-
choňová zahájila svoji pěveckou dráhu v Os-
travě.  Zpěv  studovala  od  dětství  v  Múzické 
škole Ostrava ve třídě Miloslavy Soukupové, 
současné  ředitelky  Lidové  konzervatoře 
a Múzické školy Ostrava. Později pokračovala 
ve studiu sólového zpěvu na Janáčkově kon-
zervatoři u Evy Dřízgové-Jirušové a spolupra-
covala  i s Jiřím Kotoučem a Janou Semerá-
dovou, u nichž  se dále vzdělávala v oblasti 
staré hudby. Od roku 2013 studuje u Evelyn 
Tubbové na Schole Cantorum Basiliensis ve 
Švýcarsku.  (nn)

Souznění 
Mezinárodní  festival  Souznění  nabídl  kon-
cem  loňského  roku  velmi  bohatý  kulturní 
program. Tento ojedinělý čtyřdenní projekt, 

který se uskutečnil v období 10. až 13. pro-
since  2015  na  řadě  míst  Moravskoslez-
ského kraje – Václavovice, Frýdek-Místek, 
Kozlovice (Beskydy), Ostrava – nabídl na-
příklad Hanu a Petra Ulrychovy se skupi-
nou Javory, Ensemble Inégal, Kamila Stři-
havku & Leaders! a další festivalové hosty, 
zejména pak  folklorní  soubory. V dopro-
vodném  programu  si  návštěvníci  mohli 
prohlédnout  i  pestrou  přehlídku  řemesl-
nických  umělců  a  ochutnat  domácí  i  za-
hraniční gastronomii. Další,  již  18.  ročník 
Souznění, se bude konat letos v prosinci. 

Poslední 
z koncertních cyklů 
Dárky by se neměly rozdávat jen o Váno-
cích, ale během celého roku. A co takhle 
věnovat  radost  v  podobě  předplatného 
na  čtyři  koncerty  cyklu  Jeunesses  mu-
sicales?  Na  lednovém  koncertě  zazní 
Beethovenův  Klavírní  koncert  č.  1,  který 
zahraje  Kateřina  Potocká  z  kroměřížské 
konzervatoře, v únoru pak mimořádně ta-
lentovaný student ostravské konzervatoře 
Vojtěch Trubač rozezní varhany, květnový 
koncert  bude  ve  znamení  operních  árií, 
lesního rohu, houslí a cimbálu a poslední 
červnový  bude  patřit  studentům  základ-
ních uměleckých škol Moravskoslezského 
a  Jihomoravského  kraje  a  Hradišťanu. 
Věnovat můžete i vstupenky na jednotlivé 
koncerty. Více na tel. č.: 597 489 466.

 Foto: Archiv RC Chaloupka

AKCE MĚSÍCE To musíte vidět, slyšet

KULTURNÍ PŘEHLED NA LEDEN 2016  www.moap.cz
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Top Dogs ovládnou Arénu
Do nového roku vstoupí Komorní scéna razantně, a to hrou 
Top Dogs švýcarského dramatika a spisovatele Urse Wid-
mera. Ten je znám především jako autor románů a povídek, 
v nichž rád propojuje fikci s realitou do komických hyper-
bol. Svébytného humoru ale nezůstaly ušetřeny ani jeho 
divadelní hry, z nichž nejznámější je právě černá komedie 
Top Dogs. Ta vypráví o nezaměstnaných, kteří před tím, než 
byli propuštěni, zaujímali vysoké pozice ve firmách a pod-
nicích. Podkladem pro text byly rozhovory, které Widmer 
vedl jak s vyhozenými manažery, tak s jejich kouči. V této 
hře nejde o jednostranné obviňování nebo o ideologická 
hesla, ani o snahu vyvolat dojetí. Autor se snaží vést diváky 

k větší citlivosti a pochopení toho, co se děje s takto „posti-
ženými“, kteří se stydí, i když jasně vědí, že nejsou ničím 
vinni.

Inscenaci nazkoušel polský režisér Grzegorz Kempinsky, 
který v KSA pracuje již potřetí. 

Zajímavostí je, že tentokrát se diváci ve hře nesetkají 
s fiktivními jmény postav, ale s tím, že herci ztvárňují role 
pod svými vlastními jmény. Tak, jak to předepsal autor 
v původní švýcarské verzi pro curyšské divadlo. V inscenaci 
se tak můžete těšit na postavy jménem T. Cisovská, Z. Tru-
plová, V. Georgiev, A. Čuba, P. Panzenberger, M. Cisovský, 
J. Kaluža a Š. Kozub.  www.divadloarena.cz

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

severská 
filmová lekce 
v Minikině 
Pod	názvem	SCandI	II	se	bude	od	13.	do	
17.	 ledna	 v	 ostravském	 Minikině	 konat	
přehlídka	 současné	 skandinávské	 kine-
matografie.	Zahájí	ji	černá	komedie	o	ku-
řatech	a	lidech	(den/GeR	2015)	o	rodině	
pěti	podivínských	bratrů,	ve	které	se	pro	
ránu	a	vejce	nejde	daleko.	diváky	pobaví	
rovněž	film	Zde	harold	(noR/SWe	2014).	
V	 něm	 majitel	 zkrachovalé	 nábytkářské	
firmy	odjede	do	Švédska	podniknout	únos	
samotného	 zakladatele	 velkoobchodu	
IKea	 Ingvara	 Kamprada,	 kterého	 viní	 ze	
svého	podnikatelského	nezdaru.	Kampra-
dovi	 však	únos	překvapivě	 činí	potěšení.	
K	 nejočekávanějším	 snímkům	 přehlídky	
patří	 hořká	 komedie	 Mrzout	 (FIn	 2014)	
odehrávající	se	v	helsinkách,	kam	je	nucen	
přijet	na	fyzioterapii	starý	muž.	Vše	netra-
diční	a	moderní	mu	připadá	nesnesitelné,	

Bezruči uvedou 
schillerovo 
drama
divadlo	 Petra	 Bezruče,	 jehož	 sezona	 se	
nese	v	duchu	oslav	výročí	70	let	od	zalo-
žení,	 uvede	 drama	 velkého	 německého	
básníka	 a	 spisovatele	 Friedricha	 Schille-
ra	 Úklady	 a	 láska.	 němečtí	 inscenátoři	
po	něm	sahají	 stejně	často	 jako	čeští	po	
Maryše	 nebo	 našich	 furiantech.	 Úkla-
dy	 a	 láska	 spadají	 do	 období	 literárního	
hnutí	Strum	und	drang,	předcházejícímu	
epoše	romantismu.	V	době,	kdy	city	vítězí	
nad	 rozumem	a	proradní	padouchové	 si	
neberou	 servítky	 ani	 pokud	 jde	 o	 životy	
vlastních	dětí,	 se	 rodí	 srdcervoucí	příbě-
hy.	 nenechejte	 si	 ujít	 příběh	 lásky	 dvou	
mladých	 lidí,	 který	 –	 ať	 dopadne	 jakkoli	
–	 slibuje	 bouřlivý	 příval	 emocí.	 Režie	 se	
ujal	Mikoláš	Tyc,	v	hlavních	rolích	se	objeví	
jan	Vlas,	Milan	Cimerák,	Pavla	Gajdošíko-
vá,	Sarah	haváčová	a	další.	„je	to	skvělý	
příběh,	který	provokuje.	Všechny	charak-
tery	ve	hře	touží	po	štěstí,	ale	nikdo	na	něj	
nedosáhne.	hlavně	proto,	že	každý	myslí	

jen	na	svoje	štěstí,	na	svoje	ego	a	na	svo-
je	 cíle.	Připadá	mi	krutě	prozřetelné,	 jak	
Schiller	odhadl,	že	bezohlednost	a	sobec-
tví	jsou	nadčasoví	nepřátelé,“	říká	režisér	
Mikoláš	Tyc.	Sarah	haváčová,	která	alter-
nuje	s	Pavlou	Gajdošíkovou	v	rolích	luisy	
a	Žofie,	k	aktuálnosti	Schillerova	dramatu	
dodává:	 „Touha,	 chtíč,	 ego,	 prosazování	
svých	zájmů,	střet	osobností	a	různých	po-
hledů	na	vnímání	světa,	to	platí	i	v	dnešní	
společnosti.	 Schiller	 to	 řešil	 v	 18.	 století,	
my	 to	 řešíme	 dnes,	 některé	 lidské	 rysy	
jsou	 neměnné	 a	 vždy	 aktuální.“	 Premié-
ra	inscenace	Úklady	a	láska	se	uskuteční	
v	pátek	16.	ledna.	
 www.bezruci.cz

Snímek z filmu O kuřatech a lidech.
 Foto: Archiv Minikina

GAlerie výTvArnéhO uMění v OsTrAvě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

výsTAvy
do 4. 9. 2016 Eduard Ovčáček: Z grafického díla
do 4. 9. 2016 Skvosty evropského umění ze sbírek GVUO
20. 1. – 20. 3. Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
vernisáž 19. ledna v 17 hod., výstava k 90. výročí založení
20. 1. – 20. 3. Eduard Ovčáček: Grafika je dar II, vernisáž 
19. ledna v 17 hodin
22. 1. – 20. 3. Ian Patterson: Oout West (Edinburg, Velká 
Británie), vernisáž 21. ledna v 17 hod.
DOPrOvODný PrOGrAM
12. 1. v 16.30 hod. Cesta Karla IV. do Paříže, přednáška, 
knihovna GVUO 
27. 1. v 16.30 hod. Sto děl z Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, komentovaná prohlídka v Domě umění 
27. 1. v 16.30 hod. Krajiny světla a stínů Václava Radimského, 
přednáška, knihovna GVUO 
28. 1. v 19 hod. Petr Ferenc: Hra na přehrávače, přednáška 
s hudebními ukázkami a workshop, Dům umění
vzDělávAcí PrOGrAM
20. 1 – 20. 3. Proměny, interaktivní prohlídka výstavy Sto děl
20. 1 – 20. 3. Výlet do Irska, interaktivní prohlídka
od 19. 1. Písmobrazy II, interaktivní prohlídka výstavy
Každý čtvrtek od 16 do 17.30 hod. Galerijní dílnička pro děti 
od 5 do 12 let (bez doprovodu)
Každé úterý od 16 do 17.30 hod. Galerijní dílny pro děti do 
10 let a dospělý doprovod (také pro neslyšící)
30. 1. od 10 do 11.30 hod. Galerijní dílnička pro děti bez 
věkového omezení a dospělý doprovod
Bližší informace a nutná rezervace předem. 

OsTrAvské MuzeuM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
do 28. 2. Ty děti mně největší starost dělají, osudy potomků 
Boženy Němcové ve fotografii
do 28. 2. 2016 Ikony, výstava unikátních pravoslavných děl

GAlerie BeseDA
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
do 15. 1. Karel Jerie, David Saudek: Riders on the storm
21. 1. – 1. 4. Milan Knížák: 30 portrétů
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

výTvArné cenTruM chAGAll
repinova 16, 702 00 Ostrava
www.chagall.cz, chagall@iol.cz
do 6. 1. Ostrava ve výtvarném umění, Autorská výstavní síň
7. 1. – 2. 3. František Ringo Čech, obrazy, Autorská výstavní síň
do 30. 1. Ostrava – Fotoklub – Ostrava, výstava, Galerie Na 
Schodišti

a	tak	zažije	řadu	nepříjemných	epizod.	na	
oplátku	se	postará,	aby	bylo	horko	všem	
kolem	 něj.	 Mezi	 deseti	 severskými	 tituly	
nebude	 chybět	 ani	 katastrofické	 drama	
Vlna	(noR/SWe	2015),	psychologická	stu-
die	 manželské	 krize	 druhá	 šance	 (den/
SWe	 2014),	 rodinný	 film	 akce	 arktida	
(noR	2014)	a	také	středověká	fantasy	plná	
draků	a	magických	praktik	dcera	čaroděj-
ky	(den/noR/SWe/ISl/CZe	2015),	natáče-
ná	mimo	jiné	ve	slavných	barrandovských	
studiích.	Pouze	osm	českých	měst	uvede	
přehlídku	SCandI	II,	tak	si	horký	severský	
koktejl	nenechte	ujít.
 www.scandi.filmeurope.cz 
 www.minikino.cz

DůM kulTuryFilM 

DivADlO 

sto děl z galerie 
výtvarného 
umění v Ostravě
návštěvníci	 Galerie	 výtvarného	 umě-
ní	 v	 ostravě	 si	 mohou	 od	 20.	 ledna	 do	
20.	 března	 prohlédnout	 v	 domě	 umění	
výstavu	k	90.	výročí	založení	této	galerie.	
Vernisáž	se	bude	konat	v	úterý	19.	ledna	
v	17	hodin.

Výstava	Sto	děl	z	Galerie	výtvarného	
umění	 v	 ostravě,	 která	 je	 koncipována	
k	90.	výročí	založení	galerie,	představuje	
reprezentativní	 vzorek	 z	 kolekce	 evrop-
ského	a	českého	umění.	Výběr	má	upo-
zornit	 na	 pestrost	 a	 uměleckou	 kvalitu	
sbírek.	 Před	 kurátory	 stál	 nelehký	 úkol	
vybrat	kolekci	z	více	než	dvaceti	tisíc	děl.	
V	konečném	výběru	jsou	proto	zastoupe-
na	především	sochařská	a	malířská	díla,	
přestože	galerie	spravuje	i	kvalitní	sbírku	
grafických	listů.

Představena	 jsou	 nejstarší	 díla	 ev-
ropského	umění,	která	vznikla	v	rozmezí	
let	 1500	 až	 1750.	 Z	 evropského	 umění	

20.	století	vyniká	v	rámci	sbírek	rakous-
ké,	ruské	a	španělské	umění.	Zásadní	jsou	
celky	českého	umění	19.	a	20.	století.	Výji-
mečné	postavení	má	rozsáhlá	kolekce	ex-
presionismu	a	kubismu,	ale	také	sociální-
ho	umění,	surrealismu	a	díla	uměleckých	
seskupení,	 jako	 je	 Skupina	 42.	 Vysokou	
uměleckou	kvalitu	ostravské	sbírky	vyka-
zují	rovněž	díla	vzniklá	ve	druhé	polovině	
20.	 století,	 kdy	 nejmladší	 reprezentuje	
generace	umělců	90.	 let	 20.	 století.	Vý-
stava	Sto	děl	z	Galerie	výtvarného	umě-
ní	 v	 ostravě	 představuje	 umělecká	 díla	
v	jejich	zlomových	obdobích	a	vývojových	
proměnách.	 Za kurátorský tým

 Renata Skřebská
Galerie	výtvarného	umění	v	ostravě,	p.o.
Poděbradova	1291/12
ostrava-Moravská	ostrava
otevřeno:	Út–ne	od	10	do	18	hod.
 www.gvuo.cz

výsTAvA 

Premiéra černé komedie Top Dogs je v sobotu 9. ledna v 18.30 hodin. Foto: Archiv komorní scény Aréna

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. 1. v 17 a 19.30 hod. Macbeth 
4. 1. ve 14.30 hod. pro seniory Most špiónů
4.–6. 1. v 17 a 19.30 hod. Most špiónů 
7. 1. v 15, 17 a 19.30 hod. Mezinárodní festival 
outdoorových filmů Ozvěny 
8.–10. 1. v 17 a 19.30 hod. Marťan 
11.–13. 1. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Milenci těch druhých 
14. 1. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Berani 
15.–17. 1. v 17 a 19.30 hod. Perfektní den 
18. 1. v 15 hod. pro seniory Zbrusu Nový zákon 
18.–20. 1. v 17 a 19.30 hod. Zbrusu Nový zákon 
21. 1. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND  
O patro níž 
22.–24. 1. v 17 a 19.30 hod. Lída Baarová, 24. 1. pouze 
v 19.30 hod.
24. 1. v 15.45 hod. Zkrocení zlé ženy, přímý přenos 
baletního představení Bolšoj baletu Moskva
25. 1. v 15 hod. pro seniory Padesátka 
25.–27. 1. v 17 a 19.30 hod. Padesátka 
28. 1. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND The 
Program: Pád legendy 
29. 1. v 18 hod. Vatikánská muzea 
29.–31. 1. v 17 a 19.30 hod. Star Wars: Síla se probouzí, 
29. 1. pouze v 19.30 hod.
Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte slevy
na všechny klubové filmy!
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

kOncerTy A DivADelní PřeDsTAvení v DkMO 
5. 1. v 19 hod. Michele Riml: Sex pro pokročilé, Studio Dva 
Praha
11. 1. v 19 hod. Patrik Hartl: Hovory o štěstí mezi čtyřma 
očima, Studio Dva, Praha
15. 1. v 18 hod. Theodor Hoidekr: Phantom – černé divadlo
16. 1. v 18.45 hod. G. Bizet: Lovci perel, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku 
17. 1. v 15 hod. Malá čarodějnice, Divadlo Scéna Kuřim
18. 1. v 19 hod. Ivo Šmoldas
19. 1. v 19 hod. Lionel Goldstein: Pan Halpern a pan 
Johnson, Divadlo Ungelt Praha
30. 1. v 18.45 hod. G. Puccini: Turandot, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku 
29. 1. v 19 hod. Malina Brothers tour 2016

výsTAvy v DkMO
2. 1. – 4. 2. Hugo Haas v USA 40-62, vestibul
do 29. 1. Přece nejsem Picasso, paní učitelko!, výtvarné 
práce žáků ZŠ Provaznická pod vedením Renaty Telingerové, 
Galerie Gaudeamus



V Ostravě vznikla nová 
internetová databáze 
a tištěná mapa soch a děl 

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

7. 1. v 16.02 hod. Saturninálie (II), přijďte se s námi pobavit u příležitosti 
105. výročí narození Zdeňka Jirotky (*1911 †2003), tvůrce románu Saturnin. Akce 
začne při západu slunce na náměstí Jurije Gagarina ve Slezské Ostravě, kde Jirotka 
přišel na svět a kam nainstalujeme pamětní destičku ze sochařské dílny Jana 
Šnébergra.
18. 1. v 18 hod. Simona Blahutová a Barbora Lungová: Možná přijde 
i kouzelník, vizuální dialog o moci mužů, vernisáž výstavy v Galerii Dole 
21. 1. v 18 hod. Holokaust a jiné genocidy, křest knihy, kterou vydává PANT, 
partner této akce
26. 1. v 18 hod. Čtenářský klub věnovaný knize Jadvižin polštář maďarského 
spisovatele Pála Závady 
29. 1. v 18 hod. Zuzana Šrámková: Spodní proud, vernisáž výstavy ve 
Fotografické galerii Fiducia

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

9. 1. v 15 hod. tvoření s edicí TOPP 
13. 1. v 16 hod. Andrej Drbohlav: Psychologie masových 
vrahů, příběhy temné duše a nemocné společnosti 
18. 1. v 16 hod. Petr Havlíček, Petra Lamschová: Jde to 
i bez pšenice 
19. 1. v 16 hod. Sylva Lauerová: Sexy strategie 
20. 1. v 16 hod. Karel Cubeca: Kawa 9 
21. 1. v 17 hod. Martina Wolfová: Prokletí ohně 
26. 1. v 16 hod. Míša Vetešková, Lucie Seifertová: 
O Picimínkovi a Vlakáčkovi 
27. 1. v 16 hod. Klára Bártová: Rok Patrika
28. 1. v 16 hod. Jaroslav Kmenta: Gangster Ka – Afričan, 
film vs. realita 
Soutěž o nejkrásnější omalovánku! Vymalujte omalovánku 
v kavárně Domu knihy a zapojte se do soutěže o knihu. Více 
informací na www.knihcentrum-ostrava.cz/Vymaluj-a-vyhraj.
Po celý leden bude v Domě knihy Knihcentrum probíhat akce 
Čím více KNIH nakoupíš, tím větší SLEVU máš. 
V průběhu ledna se zúčastněte losování o vstupenky do 
Železničního muzea moravskoslezského.
Rezervujte si místo e-mailem 
rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 
607 082 029. Upozornění – 15 minut před začátkem akce 
rezervace propadají, dostavte se včas!
Vstup na akce zdarma.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
tel. č.: 596 118 881-2, www.svkos.cz

1.– 10. 1. Vzpomínka na mistry exlibris, výstava, grafická 
díla předních českých umělců uspořádal a ze své sbírky 
zapůjčil Stanislav Šereda
11. 1. – 29. 2. Výstava k 65. výročí založení knihovny, 
historické dokumenty, dobové fotografie, knihovnické 
artefakty
Stálá nabídka:
Výběr z více než 1,15 mil. titulů (on-line katalog), nabídka 
veškerých českých časopisů a periodik, výpůjčka audioknih, 
e-knih a e-čteček, speciální fond pro nevidomé a slabozraké,
přístup do českých i zahraničních databází, informační 
a bibliografické služby, digitalizace regionálních knih, novin 
a časopisů.

Antikvariát a klub Fiducia spolu s Ja-
kubem Ivánkem a okrašlovacím spol-
kem Za krásnou Ostravu spustili kon-
cem prosince novou internetovou 
databázi uměleckých děl s názvem 
Ostravské sochy, která je dostupná na 
adrese www.ostravskesochy.cz. Záro-
veň vznikla mapa ostravských soch, 
se kterou se mohou zájemci vydat do 
ostravských ulic. Centrum města má 
navíc na mapě speciální výřez. 

Jeden z iniciátorů vzniku databá-
ze a autor hesel Jakub Ivánek věří, 
že databázi budou lidé rádi využívat: 
„Kompletní verzi bude možno pro-
hlížet na internetu. Vydáme i stej-
nojmennou mapu, kterou si lehce 
složíte do kapsy. Počítáme s tím, že 
bude k dostání jak v Antikvariátu 
a klubu Fiducia, tak v informačních 
centrech města, případně u spřátele-
ných prodejců.“ Databáze vytvořená 
z dlouhodobější dokumentace umě-
leckých děl v terénu, archivech i lite-
ratuře nabízí uživateli pokud možno 
úplný pohled na uměleckou výzdobu 

Ostravy – zaznamenává existující ar-
tefakty a také již zaniklá díla veřej-
ného prostoru a budov, které mají či 
v minulosti měly charakter městské 
vybavenosti. Obsahuje nejen plastiky 
a reliéfy, ale rovněž mozaiky, sgrafi-
ta, nástěnné malby i různé designo-
vé objekty. Účel databáze je podle 
Ivánka dvojí: „Jednak se snaží popu-
larizovat umění a upozornit na jeho 
důležitost v rámci městského pro-
storu, v němž žijeme a který tato díla 
kultivují, jednak chce poskytnout 
základní informace o zařazených dí-
lech, jež bude možno dále zužitkovat 
v odborném výzkumu. Věřím, že již 
samo zachycení jednotlivých objek-
tů může mít zásadní význam jak pro 
budoucí paměť města, tak pro jeho 
současné vnímání, které by ideálně 
mělo vést ke kultivaci veřejného pro-
storu.“ Databáze www.ostravskeso-
chy.cz vznikla za finanční podpory 
statutárního města Ostravy a Minis-
terstva kultury ČR. 
 www.ostravskesochy.cz

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

7. 1. v 19 hod. Novoroční koncert ve vídeňském stylu pod 
záštitou primátora města Ostravy, DKMO 
11. 1. v 19 hod. Eben trio, DKMO
14. 1. v 18 hod. Nepolapitelný ohnivák, DKMO
21. a 22. 1. v 19 hod. Mendelssohnův houslový concert, 
DKMO
24. 1. v 16 hod. Šíleně smutná klasika, dětský klub od 
14 hod., DKMO
26. 1. v 19 hod. Smartphonie aneb Nevypínejte své 
mobily, DKMO
31. 1. v 10 hod. Pěvecké sdružení moravských učitelů, 
DKMP
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek 
a slevách získáte na tel.: 597 489 466 nebo e-mailem: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

Tentokrát se vypravíme do Husova 
sadu a naši procházku nasměruje-
me k řece, kterou od doby poříze-
ní pohlednice proteklo už mnoho 
času. Pokud byste si chtěli podobné 
pohlednice prohlédnout sami, na-
vštivte Archiv města Ostravy, který 
sídlí v půvabné budově bývalé rad-
nice Ostravy-Přívozu a veřejnosti je 
otevřen od pondělí do čtvrtka. Nebo 
do depozitáře nahlédněte prostřed-
nictvím internetu. Spatřit můžete 
nejen historické pohlednice a sním-
ky, ale také úřední knihy v elektro-
nické podobě a další skvosty.
  https://amo.ostrava.cz/cs

Novoroční rozjímání
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  Foto: statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy

POzVáNka dO diVadla dŮM kNiHY kNiHCENTRUM.cz

VĚdECká kNiHOVNa

kNiHOVNa MĚSTa OSTRaVY

NOVá akROPOliS

JaNáčkOVa filHaRMONiE 

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

OddĚlENí PRO dOSPĚlé
5. 1. – 28. 2. Paskov, výstava fotografií Pavly Zdražilové 
Holubcové.

OddĚlENí PRO dĚTi a MládEž
7. 1. od 13.30 do 15.30 hod. Svět pod mořem, tvůrčí dílna, 
v níž budeme tvořit nástěnku k soutěži Lovci perel
14. 1. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
21. 1. od 14.30 do 15.30 hod. Odpoledne s Karlem Čapkem, 
veřejné čtení k narození Karla Čapka
28. 1. od 13.30 do 15.30 hodin Kroužkování na papír, tvůrčí 
dílna, ve které budeme tvořit kruhové abstrakce

dENík MéHO OTCE
V Divadle Antonína Dvořáka bude mít 21. ledna pre-
miéru hra Deník mého otce aneb Příběh opravdic-
kého člověka. Autorem je Pavel Vilikovský, který patří 
k nejvýraznějším osobnostem současné slovenské 
literatury, dramatizace se ujal Miro Dacho a režie Lu-
káš Brutovský. Hlavním hrdinou deníkového románu 
s vědomě ironizujícím titulem je prototyp „obyčejné-
ho“ člověka, který se vyznačuje svou konformností, 

nesoudností a sklony k vlastnímu přeceňování. Průnik 
do hrdinova světa – podniku, ve kterém je zaměstnán 
– a jeho rodiny skýtá velmi precizní a zároveň vtipný 
pohled na „opravdivého“ člověka v širších souvislos-
tech. Malé soukromé dějiny se prolínají s těmi velkými 
– společenskými. Hrdina ve vleku existenciální moci 
touží stále vášnivěji po štěstí a úspěchu, a tak si ani ne-
všímá, jakých pošetilých kroků se dopouští. Cesta do 
hlubin „znormalizované“ (nejen) slovenské duše aneb 
Co všechno se musí stát, aby se o vás nezajímala ani 
manželka, ani milenka, a dokonce ani „estébák“.  (bed)

  www.ndm.cz

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

12. 1. v 19 hod. Etapy a cykly v lidském životě, přednáška
18. 1. v 18 hod. úvodní přednáška kurzu filozofie 
a psychologie Východu a Západu

aNTikVaRiáT a klUb fidUCia 

z HiSTORiE MORaVSké OSTRaVY a PŘíVOzU

  Foto: archiv klubu fiducia

Z první čtené zkoušky.  Foto: dominika lednická



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

7 Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio
Dana Vrchovská – vocal, Vojtěch Eckert – piáno, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí / 120 Kč19:00

čt

12 Combo Zbyška Brzusky SWING & EVERGREENS

Swingové melodie v podání á Simony Pavelkové a Jerryho Erbena. / 100 Kč19:00
út

14 Jiří Schmiztzer
Koncert – recitál velmi osobitého písničkáře a herce. / 200 Kč20:00

čt

15 El Rey
Mario Šeparovič – kytara, zpěv, Jan Kavka – klávesy, Jiříl Bočánek – bicí, Marek Zeman – basa, zpěv. / 150 Kč20:00

pá

16 Jimmy Gee
Excelentní kytarista a nezaměnitelný zpěvák Jimmy Gee se svou kapelou. Poprvé vystoupí v Česku. Support
zajišťuje ostravská kapela SELF MADE, která patří mezi nejúspěšnější autorské kapely do
18-ti let. / 550 Kč

18:00

18 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer melodi z repertoáru orchestru G. Millera, D. Ellingtona, F. Sinatry. Zpívají: J. Píchová,
M. Michna, Z. Terner / 150 Kč

19:00
po

19 Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka / 100 Kč

19:00
út

21 Justin Lavash
Napříč styly mezi blues, folkem a jazzem – Justin Lavash a jeho virtuózní hra na kytaru. Justin Lavash (nar-
ozen v roce 1968 Londýně), který žije posledních deset let v Praze, si postupně vypracoval pověst vyhledá-
vaného performera nejen v České Republice. / 120 Kč

20:00
čt

22 KACZI
Koncert kapely, jejíž frontmantkou je Kateřina Kouláková, vítězka populární pěvecké soutěže
Czechtalent 2012. / 120 Kč

19:00
pá

23 HOTS JAZZ

Kvinteto velmi talentovaných polských mladíků.19:00
so

25 GENERATIONS FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

FredWesley, Tony Match, Leonardo Corradi
Sedmdesátiletý trombonista FredWesley, v jehož příznačně nazvaném triu Generations hraje na Hammondky
22letý Leonardo Corradi, zázračný jazzový talent z Itálie, a 42letý francouzský bubeník TonyMatch. Všichni tři
se setkali v projektu, který byl poklonou další legendě – varhaníkovi Jimmy Smithovi. / 370 Kč

20:00
po

27 Alice Springs Blues Band
Alice Springs přijíždí do Ostravy představit fenomenálního kytaristu Lukáše Martinka a zároveň fenomenál-
ního kytaristu Yardu Helešice představí poprvé v Ostravě jako basistu. Její bluesový program vznikl původ-
ně pro poslední koncert dnes již zesnulé legendy B.B.Kinga,na kterém si tato formace měla čest si v roce
2009 zahrát. / 180 Kč

19:00
st

28 Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert kapely BBC. / 120 Kč20:00
čt

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

2 15:00 Malý princ / Le Petiti Prince, FR 2015, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Králové hor / Brothers of the Wind, AT 2015, 97 min.
19:30 Zbrusu nový zákon / Le Tout Nouveau Testament, LU/FR/BG 2015, 112 min.

so

3 15:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu / US 2015, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI
17:00 Berani / IS 2015, 90 min.
19:30 Most špiónů / Bridge of Spies, US 2015, 135 min.

ne

4 17:00 Room / CA/IR 2015, 118 min.
19:30 Star Wars: Síla se probouzí / 2D, tit. / US 2015, 136 min.po

5 17:00 Češi proti Čechům / CZ 2015, 88 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Láska z Khon Kaen / TH 2015, 122 min. FILMOVÝ KLUBút

6 14:30 Umoře / By the Sea, US 2015, 122 min. KINO SENIOR

17:00 Perfektní den / A Perfect Day, ES 2015, 105 min.
19:30 Sicario: Nájemný vrah / Sicario, US 2015, 121 min.

st

7 17:00 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min.
19:30 Osm hrozných / The Hatefull Eight, US 2015, 182 min.čt

8 17:00 Joy / US 2015
19:30 Sázka na nejistotu / The Big Short, US 2015, 130 min.pá

9 15:00 Žabák Ribbit / Ribbit, MY 2014, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zbrusu nový zákon / Le Tout Nouveau Testament, LU/FR/BG 2015, 112 min.
19:30 Osm hrozných / The Hatefull Eight, US 2015, 182 min.

so

10 15:00 Sněhová královna 2 / RU 2014, 78 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Star Wars: Síla se probouzí / 2D, tit. / US 2015, 136 min.
19:30 Joy / US 2015

ne

11 17:00 Perfektní den / A Perfect Day, ES 2015, 105 min.
19:30 Sázka na nejistotu / The Big Short, US 2015, 130 min.po

12 17:00 Od Caligariho k Hitlerovi / Von Caligari zu Hitler, DE 2014, 114 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Jiří Kylián / CZ 2015, 52 min. FILMOVÝ KLUBút

13 14:30 Otcové a dcery / Fathers and Daughters, US 2015, 116 min. KINO SENIOR

17:00 Dcera čarodějky / Skammerens datter, DK/NO/SE/IS 2015, 96 min. SCANDI

19:30 O kuřatech a lidech / Mænd og høns, DK/DE 2015, 104 min. SCANDI

st

14 17:00 Zde Harold / Her er Harold, NO 2014, 87 min. SCANDI

19:30 Druhá šance / En chance til, DK 2014, 102 min. SCANDIčt

15 17:00 Norský ninja / Kommandør Treholt & ninjatroppen, NO 2010, 77 min. SCANDI

19:30 Vlna / Bølgen, NO 2015, 104 min. SCANDIpá

16 15:00 Ledová sezóna / Norm of the North, US 2016, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Akce Arktida / Operasjon Arktis, NO 2014, 87 min. SCANDI

19:30 Mrzout / Mielensäpahoittaja, FI 2014, 113 min. SCANDI

so

17 15:00 Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek / NO 2014, 87min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Boj sněžného pluhu smafií / Kraftidioten, NO/SE/DK 2014, 115 min. SCANDI

19:30 1001 gramů / NO 2014 2014, 93 min. SCANDI

ne

18 17:00 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min.
19:30 Joy / US 2015po

19 17:00 Perleťový knoflík / El botón de nácar, CL/FR/ES 2015, 82 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Victoria / DE 2015, 140 min. FILMOVÝ KLUBút

20 15:00 Králové hor / Brothers of the Wind, AT 2015, 97 min. KINO SENIOR

17:00 Room / CA/IR 2015, 118 min.
19:30 REVENANT Zmrtvýchvstání / The Revenant, US 2015, 151 min.

st

21 17:00 Fúsi / IS/DK 2015, 94 min.
19:30 Lída Baarová / CZ 2016, min.čt

22 17:00 Sicario: Nájemný vrah / Sicario, US 2015, 121 min.
19:30 Osm hrozných / The Hatefull Eight, US 2015, 182 min.pá

23 15:00 Žabák Ribbit / Ribbit, MY 2014, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Joy / US 2015
19:30 REVENANT Zmrtvýchvstání / The Revenant, US 2015, 151 min.

so

24 15:00 Malý princ / Le Petiti Prince, FR 2015, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min.
19:30 Lída Baarová / CZ 2016, min.

ne

25 17:00 Fúsi / IS/DK 2015, 94 min.
19:30 Tajemství jejích očí / The Secret in Their Eyes, US 2015, 111 min.po

26 17:00 Láska z Khon Kaen / TH 2015, 122 min. FILMOVÝ KLUB

20:15 Rapsodie / Dva holoubci – Královský balet v Londýně BALET V MINIKINĚút

27 14:30 Zbrusu nový zákon / LU/FR/BG 2015, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Perfektní den / A Perfect Day, ES 2015, 105 min.
19:30 Sázka na nejistotu / The Big Short, US 2015, 130 min.

st

28 17:00 Room / CA/IR 2015, 118 min.
19:30 REVENANT Zmrtvýchvstání / The Revenant, US 2015, 151 min.čt

29 17:00 Lída Baarová / CZ 2016
19:30 Osm hrozných / The Hatefull Eight, US 2015, 182 min.pá

30 15:00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda / US 2015, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Berani / IS 2015, 90 min.
19:30 Tajemství jejích očí / The Secret in Their Eyes, US 2015, 111 min.

so

31 15:00 Ledová sezóna / Norm of the North, US 2016, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Lída Baarová / CZ 2016
19:30 Joy / US 2015

ne

HANA PUCHOVÁ 26. 11. 2015 – 15. 1. 2016
Mluv potichu, ať se slyším
Malířka a ilustrátorka Hana Puchová je absolventkou ateliéru ilustrace a grafiky profesora Jiřího Šalamouna
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1997). I když vychází ze školení ilustrátorky, dokázala si vmalbě
vytvořit vlastní specifický originální styl. Maluje s psychologickou přesvědčivostí a výstižností to, co důvěrně
zná – portréty přátel, jejich prostředí či netradiční zátiší. Kurátorem výstavy je Ing. MilanWeber.

7 Natálie Teperová – Řeč fragmentu VÝSTAVA

Natálie Teperová studuje na Střední umělecké škole v Ostravě pod vedením Aleše Hudečka a Kataríny Szanyi.
Malbu používá jako záznam svých myšlenek a dojmů. Výstava potrvá do 4. února 2016.

18:00
čt

8 ODVAZ: Zápas v divadelní improvizaci ŽENY vs. MUŽI DIVADLO

Ženy a muži Odvazu porovnají své síly v souboji pod vedení přísného rozhodčího. / 150 Kč19:00
pá

12 Ivo Petr – Andalusie CESTOPIS

Andalusie – to jsou nádherné hory tyčící se nad „pueblos blancos“ neboli bílými městy, země se svérázným
folklorem a mnoha dechberoucími přírodními divy. Vydejme se tedy pomocí barevných fotografií
za nejatraktivnějšími kouty této nejjižnější španělské provincie. / 65 Kč

18:00
út

13 Libuše Pernová – Jak na štěstí v roce 2016 ASTROLOGIE

Pohledem aktuálních astrologických konstelací. Podrobný výhled na možnosti uspět a zabodovat v čemkoliv -
konkrétně pro každé znamení ze zvěrokruhu. / 60 Kč

18:00
st

14 Jaroslav Ozzy Zeman – Rumunsko CESTOPIS

Přírodní a historické skvosty Rumunska. Pokocháme se např. zemními kulisami a pyramidami, smrtonosnou
sirnou jeskyní, bahenními sopkami, dvojčaty sopečných kráterů s bezodtokým jezerem, solnými doly, jedinečnými
kaňony. Ve spolupráci s CK Kudrna / 60 Kč

18:00
čt

18 Jeden Svět – H2Omx DOKUFILM

Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, leží na místě někdejšího jezera. Tam, kde se v minulosti přirozeně
shromažďovala voda, je jí dnes alarmující nedostatek a musí se za cenu velkých ztrát přivádět z okolních
regionů. Znečištěná odpadní voda z megapole pak v podobě nevábné řeky protéká venkovskými oblastmi, kde
ji farmáři používají k zavlažování polí se zeleninou. Obtížná situace má ale řešení. Nadějný inženýrský projekt
shromažďování dešťové vody organizace Isla Urbana je však teprve v začátcích. Znepokojivá filmová esej
kombinuje odborný pohled s osobním svědectvím lidí, jichž se situace bezprostředně dotýká.

18:00
po

19 Deník mého otce NÁRODNÍ V ATLANTIKU

Předpremiérová beseda s inscenačním týmem u příležitosti české premiéry díla slovenského autora Pavla
Vilikovského. Pořádá Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Klubem Atlantik.

19:00
út

20 Martin Šanda – Pohoří Wudang, Střední Čína CESTOPIS

Jedno z nejkrásnějších pohoří Číny, zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Překrásné scenérie, taoistická
tradice, nevšední putování, bojová umění a významné kláštery jako Pět dračích studní, Purpurová oblaka, Zlatý
vrchol nebo Pět nesmrtelných. To vše poznejte prostřednictvím cestopisu Martina Šandy. / 80 Kč

18:00
st

21 Florencie – renesanční klenot CESTOPIS

Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady na cestu. Vše o Florencii,
Toskánsku, olivových hájích, vinicích a kouzelných středověkýchměstech. A na závěr ochutnávka tradiční sladkosti –
cantucci. Pořádá CK Radynacestu. / 75Kč

18:00
čt

22 Improshow: Příběhy našeho dětství DIVADLO

Oblíbené literární postavy a příběhy improvizátorů z divadla ODVAZ jako inspirace pro našlapanou improvizační
show. / 150 Kč

19:00
pá

25 Jeden Svět – ThuleTuvalu DOKUFILM

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývanýmmístem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Tající
led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Zatímco se
experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvratným dopadům
v každodenním životě. Dokument zblízka sleduje osudy několika místních rodin, které si uvědomují, že jejich
tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí tajícího ledu ke změně.

18:00
po

26 Tomáš Loun – Srí Lanka CESTOPIS VE 3D

Stereoskopické promítání fotek z třítýdenní cesty po Srí Lance. Podíváme se na památky (skalní chrámy v Dambulle,
ruiny v Polonnaruwě, chrámy kolem Kandy), na čajové plantáže, kterými je Srí Lanka známá, zamístními lidmi
a na treky v centrální vrchovině včetně výstupu na druhou nejvyšší a posvátnou horu Srí Lanky – Adam’s peak. Srí
Lanka je země slonů, takže nebude chybět návštěva sloního sirotčince v Pinnawele a safari. Na závěr nádherné pláže
na jižním a západním pobřeží, pozorování želv, velryb a delfínů. Návštěvníci dostanou k zapůjčení 3D polarizační brýle.
/ 90Kč

19:00
út

28 David Mamet – Listopad DIVADLO

Nekorektní politická fraška v podání ostravského divadla Aureko. Hra jednoho z nejlepších současných amerických
autorů nás zavede do Bílého domu, kde se fiktivní americký prezident Charles Smith (Vladimír Šmehlík), připravuje
na novou prezidentskou volbu, ve které jsou ovšem jeho šance na znovuzvolení „stejně nízké jako Gándího
cholesterol“. Hrají: Vladimír Šmehlík, Radim Kačmarský, Kristina Zlámalová, Lukáš Adámek a OtaMaňák. / 100Kč

18:30
čt

30 Těš se Těšínem! VÝLET

Výlet do Těšína spojený s komentovanou prohlídkou města na Olze. Návštěva Muzea Těšínského knížectví, fajneho
targoviska i legendárního hostince na Sachsenbergu. Akce je určena pro seniory / 100 Kč

8:00
so

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

6 Sportovní odpoledne / 15:00
11 Na farmě. Budu farmář / Kdo všechno se o všechno stará. / 9:00 a 10:30
12 Na farmě. Budu farmář / Kdo všechno se o všechno stará. / 9:00 a 10:30
13 Na farmě. Budu farmář / Kdo všechno se o všechno stará. / 9:00 a 10:30
13 Sportovní odpoledne / 15:00
14 Na farmě. Budu farmář / Kdo všechno se o všechno stará. / 9:00 a 10:30
15 Na farmě. Budu farmář / Kdo všechno se o všechno stará. / 9:00 a 10:30
18 Kriminalita mládeže / Přednáška pro SŠ. / 9:00 a 10:30
18 Na farmě: Zvířátka / Která žijí na farmě i v lese, ve volné přírodě i v ZOO. / 9:00 a 10:30
19 Na farmě: Zvířátka / Která žijí na farmě i v lese, ve volné přírodě i v ZOO. / 9:00 a 10:30
20 Sportovní odpoledne / 15:00
21 Žena v zrcadle / Malá poradna pro ženy. / 16:00
21 Sportovní odpoledne / 15:00
21 Už vím proč / Vědomostní soutěže pro děti / 9:00 a 13:45
22 Už vím proč / Vědomostní soutěže pro děti / 9:00 a 13:45
26 Muzikoterapie / Hudební pořad pro děti MŠ. / 9:00 a 10:45
27 Sportovní odpoledne / 15:00
29 Terorismus / Přednáška pro ZŠ. / 9:00 a 11:00
Akce jsou určeny mateřským, základním školám a středním školám. Termíny je nutno domluvit.

JAN ŠERÝCH 25. 1. – 4. 3. 2016
Konceptuální umělec střední generace Jan Šerých absolvoval pražskou AVU v roce 1999, v letech 1996
– 2002 byl spolu Josefem Bolfem, JánemMančuškou a Tomášem Vaňkem členem skupiny Bezhlavý
jezdec. Volně se pohybuje mezi malbou a videoinstalací, přičemž je pro něj typická redukovaná, až
odosobněně strohá estetika. Jeho práce reagují na nepřetržitý a intenzivní proud různorodých informací
a na neschopnost je dešifrovat, třídit a skladovat. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.
Vernisáž v pondělí 25. ledna v 17 hodin.

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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