
V úterý  9.  února  vypukne  na 
Masarykově  náměstí  maso-
pustní  veselí  s  jarmarkem, 

hudebními vystoupeními, nejrůzněj-
šími  taškařicemi,  tradičními  maska-
mi  i  průvodem  provázeným  hudeb-
níky.  Za  podpory  obvodu  Moravská 
Ostrava a Přívoz tuto akci už poosmé 
organizuje Ostravské muzeum, které 
na ní druhým rokem úspěšně spolu-
pracuje  s  Centrem  kultury  a  vzdělá-
vání Moravská Ostrava. 

Zatímco  jarmark  s  více  než  třemi 
desítkami  stánků  plných  nejrůzněj-
ších krajových specialit a řemeslných 
výrobků  bude  zahájen  už  v  9  hodin, 
na hlavní program s názvem Pod slo-
vanskou  oblohou  aneb  Masopustní 
radovánky  pod  ochranou  Radegasta 
a  dalších  staroslovanských  bohů 
a  bájných  bytostí  si  návštěvníci  po-
čkají  do  15  hodin.  Rozhodně  však 
bude stát za to!

Na  jevišti  vystoupí  dětská  složka 
folklorního  souboru  Heleny  Salicho-
vé, dětský folklorní soubor Hlubinka, 
hosté  se  dozvědí  něco  o  masopus-
tu,  dobrovolní  hasiči  z  Pustkovce 
představí  tradiční  masopustní  mas-
ky  a  Bílé  divadlo  Ostrava  a  divadlo 
Devítka  z  Michálkovic  ve  spolupráci 
s  Rytmy  –  hudební  skupinou  centra 
pro osoby se zdravotním postižením 
Čtyřlístek – přivede na scénu panteon 
slovanských  bohů  a  bytostí.  „Objeví 
se  tu  prabůh  Svarog  a  jeho  syn,  nej-
vyšší  slovanský  bůh  Svarožic,  spolu 
se  svými  čtyřmi  pomocníky  –  hlav-

ními slovanskými bohy Radegastem, 
Svantovítem,  Perunem  a  Dažbogem. 
Tito bohové plodnosti, slunce a ohně 
našemu  masopustu  požehnají,“  na-
stiňuje  průběh  barvitého  programu 
Markéta  Palowská,  etnografka  Os-
travského  muzea,  jež  stála  u  zrodu 
této novodobé ostravské tradice a na 
přípravě  programu  spolupracuje 
s  kolegyní  Andreou  Węglarzyovou, 

koordinátorkou  programů  pro  veřej-
nost.  Zmínění  bohové  se  zapojí  i  do 
maškarního  průvodu,  kterému  bude 
předcházet  předání  masopustního 
práva. „To má v našem případě podo-
bu  ostravského  bílého  koníka.  Sho-
dou okolností je kůň zároveň jednou 
z  nejstarších  masopustních  masek 
a na bílém koni jezdí i bůh Svantovít,“ 
upozorňuje  Markéta  Palowská  s  tím, 

že právo bude do rukou boha Rade-
gasta  předávat  starostka  městského 
obvodu  Moravská  Ostrava  a  Přívoz 
Petra Bernfeldová. 

Na  Masarykově  náměstí  se  ost-
ravským  divákům  poprvé  představí 
Frenštátská cimbálová muzika Rade-
gast. Bůh, jehož jméno nese, bude pro 
letošní ročník masopustu příznačný: 
kromě stejnojmenné kapely a masko-

vané postavy v roli tohoto boha bude 
nad  náměstím  čnít  pětimetrová  so-
cha Radegasta  jako symbolu pivova-
ru, který je jedním ze sponzorů akce. 

Maškarní  průvod,  jenž  z  Masa-
sykova  náměstí  vyrazí  do  ulic  po 
šestnácté  hodině,  budou  už  tradič-
ně  doprovázet  Muzikanti  z  Polanky. 
„Průvod  by  měl  Ostravanům  připo-
menout,  že  masopustní  tradici  udr-
žujeme i v centru města. Proto se na 
několika  místech  zastaví,  soubory 
zatancují  a  zazpívají,  masky  vez-
mou kolemjdoucí do tance a budou 
rozdávat  koblihy.  Jde  o  obřadní  ma-
sopustní  pečivo,  které  symbolizuje 
slunce  –  dárce  života,“  pokračuje 
organizátorka  a  upřesňuje,  že  prů-
vod zamíří k Sýkorovu mostu, odtud 
se vrátí zpět na náměstí, projde pří-
zemím  obchodního  domu  Laso  na 
Jiráskovo  náměstí  a  ulicí  Poštovní 
k Husovu sadu. Odtud poputuje uli-
cemi Milíčovou, Čs.  legií a Nádražní 
až  k  pobočce  Elektra  Ostravského 
informačního  centra.  Průvod  masek 
se  pak  kolem  radnice  obvodu  vrátí 
Zámeckou ulicí zpět na Masarykovo 
náměstí, kde aktéři opět vtáhnou ve-
řejnost  do  masopustního  reje  a  roz-
tančí  náměstí.  Masopustní  období 
definitivně ukončí závěrečné scénky 
obřadního zabíjení kozla a pochová-
vání basy.   (gl)

www.masopustostrava.cz

Užijte si bujarý ostravský masopust! 

Haprdáns aneb 
HAmlet, PRinc 
DÁNSký
Jedním z příspěvků Národního divadla 
moravskoslezského a Staré arény ke 
400. výročí úmrtí největšího dramatika 
všech dob Williama Shakespeara bude 
hra Haprdáns Ivana Vyskočila, která bude 
mít premiéru 22. února v 19.30 hodin.

Haprdáns je zkratkou (HAmlet, PRinc 
DÁNSký), za níž se skrývá hravý text, ori-
ginální parafráze na jednu z geniálních 
her velkého alžbětince. „Zkrátka méně 
známá verze známého příběhu, kdy tra-
gédie přijde zkrátka,“ upřesňuje podtitul, 
jímž autor hru obdařil, a zároveň napoví-
dá, že jde o svižnou komedii. O komedii 
originální v tom, že se hraje především 
o všem, co v Hamletovi přímo není, ale co 
by tam být mohlo, a někdy i mělo; o tom, 
co si postavy říkají a jak jednají v „zákuli-
sí“ původní hry. 

Celý košatý děj hry, která měla pre-
miéru v roce 1980, odehrají tři aktéři. 
Dva z činohry NDM, třetí ze Staré arény 

(Tomáš Jirman, Anna Cónová, Zuzana 
Kantorová), a to na jevišti menšího z obou 
divadel, tedy Staré arény. Také režii a spo-
lurežii si divadla rozdělila (Tomáš Jirman 
a Pavel Gejguš). Přijďte se podívat! 

Vstupenky v prodeji v hodnotě 160 ko-
run a 80 korun pro studenty a seniory je 
možné zakoupit už nyní ve Staré aréně 
a i v předprodeji vstupenek NDM, třída Čs. 
legií 148/14. Vstupenky nelze pořídit přes 
internet.  (bed)

ných let, aby se v roce 2016 vrátil v plném 
lesku. Kdo? No přece exkluzivní, ojedinělý, 
výlučný Filharmonický ples. O jeho zahájení 
se 6. února v 19 hodin postará Janáčkova 
filharmonie pod vedením svého šéfdirigen-
ta H. M. Förstera. V jejím podání zazní pro-
slulé vídeňské valčíky a další známé taneční 
melodie z dílen slavných skladatelů. Je jisté, 
že takové entrée, kterým se nemůže po-
chlubit žádný jiný ples pořádaný na území 
Ostravy ani blízkého okolí, patří k nejpřitaž-
livějším bodům programu. V průběhu veče-
ra zazpívají Hanka Fialová a Tomáš Savka – 
nositelé ceny Thálie a hvězdy muzikálového 
nebe. Na parket vás pozve swingová kapela 
Jet Ses Big Band prostřednictvím pecek 
z repertoáru F. Sinarty, L. Armstronga, or-
chestru G. Millera, D. Ellingtona a dalších.

Kurz měsíční 
fotografie 
Lidová konzervatoř pořádá v únoru další 
z cyklu krátkodobých kurzů, tentokrát pro 
fotoamatéry, kteří se chtějí více seznámit 
s oborem výtvarná fotografie. Kurz pod 
názvem Začínáme s výtvarnou fotografií se 
bude konat 8., 15., 16. a 29. února vždy od 

17 hodin ve fotoateliéru školy ve Wattově 
ulici v Ostravě-Přívoze. Účastníci si musí 
přinést digitální fotoaparát s možností 
nastavení manuální expozice. Více na 
www.lko.cz nebo na mobilu 603 886 756. 
 (nn) 

Jazzový koncert 
Další z cyklu česko-polských jazzových 
setkání připravilo oddělení jazzu a po-
pulární hudby Lidové konzervatoře na 
25. únor. Tentokrát se setkají a zahrají si 
spolu Rostislav Hus (elektrická kytara), 
Lukáš Mužík (basová kytara) a z Polska 
přijede Pawel Śmieciuch (bicí). Koncert 
opět nabídne jazzové standardy a impro-
vizace jednotlivých hráčů. V koncertním 
sále Lidové konzervatoře ve Wattově ulici 
začne v 18 hodin. (nn)

Jdou zuby a plátno 
dohromady? 
Ostravská výtvarnice Lucie Saberová za-
hájila v pátek 22. ledna výstavu v netradič-
ních prostorách: její obrazy budou uklid-
ňovat pacienty čekající na ošetření v zubní 
ordinaci. Malířku oslovila stomatoložka 
Naďa Skibová, která se svými kolegy ordi-
nuje v ulici Na Hradbách v centru Ostravy. 

Průvod masek se vydává do ulic, aby do masopustního reje vtáhl kolemjdoucí. Foto: Viera Gřondělová

AKCE MĚSÍCE To musíte vidět, slyšet
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Talent Ostrava 
Letos se opět budou moci talentovaní zpě-
váci ve věku od 10 do 21 let z celé repub-
liky i zahraničí utkat o vítězství v soutěži 
Talent Ostrava 2016. Soutěž probíhá pod 
záštitou starostky obvodu Petry Bernfel-
dové. Zájemci mohou vyplněné přihláš-
ky spolu s hudebním podkladem posílat 
do 31. března na e-mail: talentostrava@
seznam.cz. „V letošním ročníku se sou-
těží ve čtyřech kategoriích podle věku, 
předkola se budou konat v klubu Parník 
16. a 17. dubna a finálové kolo 13. květ-
na,“ prozradila Táňa Wajsová, ředitelka 
Pop Academy, která soutěž pořádá spolu 
s Centrem kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava. Letošní novinkou bude možnost 
živého hudebního doprovodu a především 
cena pro absolutního vítěze, který si bude 
moci sólově zazpívat s Moravskoslezskou 
sinfoniettou. 

Více na www.talentostrava.cz 
nebo www.popacademy.cz

Věhlasný ples 
V roce 2000 byl první. V roce 2009 pak 
jubilejní desátý. Následovalo sedm hube-
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Vítězné Slyšení 
Inscenace hry Tomáše Vůjtka Slyšení v režii uměleckého 
šéfa Komorní scény Aréna Ivana Krejčího byla zvolena In-
scenací roku 2015. Rozhodlo o tom přes sto divadelních 
kritiků, publicistů a teoretiků, kteří se zúčastnili hlasování 
v anketě Divadelních novin.

Tato anketa byla letos vyhlášena potřiadvacáté a objevilo 
se v ní 55 inscenací z celé republiky. Slyšení tak za sebou ne-
chalo třeba inscenace pražského Národního divadla, Diva-
dla v Dlouhé, Studia Hrdinů a dalších významných českých 
divadelních scén. Mnoho prestižních souborů se překvapi-
vě nedočkalo dokonce vůbec žádné nominace.

Komorní scéna Aréna zaznamenala stejný úspěch 
i v roce 2014, kdy byla v této anketě zvolena Inscenací roku 
Ruská zavařenina Ludmily Ulické v režii Ivana Rajmonta. 
Velkým úspěchem je, že Komorní scéna Aréna letos bodo-

vala v této anketě dokonce dvakrát. Na čtvrtou příčku se 
totiž prosadila také nejnovější inscenace z počátku nynější 
sezony, Shakespearovo Něco za něco opět v režii Ivana Krej-
čího.

Slyšení je třetí částí volné trilogie her dramaturga KSA To-
máše Vůjtka věnované historickým tématům a traumatům. 
Prvním dílem je stále uváděná a oceňovaná hra S nadějí, 
i bez ní a druhým dílem, který se chystá na příští sezonu, 
a který tak celý cyklus pomyslně uzavře, bude text s názvem 
Smíření. Slyšení i S nadějí, i bez ní mohou diváci stále vidět 
na prknech Komorní scény Aréna, přičemž se mohou těšit 
na excelentní herecké výkony ve skutečných historických 
postavách – Marka Cisovského coby Adolfa Eichmanna 
a Alenu Sasínovou-Polarczyk coby Josefu Slánskou.

  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
el Rey slavil 
pětadvacetiny 
V	pátek	15.	 ledna	v	ostravském	hudeb-
ním	klubu	Parník	oslavila	skupina	el	Rey	
(v	překladu	Král)	svoje	pětadvacáté	na-
rozeniny.	Kapelu	v	roce	1991	v	Bělehra-
dě	založil	její	frontman	Mario	Šeparovič,	
rodák	z	niše,	absolvent	hudební	akade-
mie	v	Bělehradě.	„Před	třinácti	lety	jsem	
jel	za	kamarádem	do	ostravy	a	už	tady	
zůstal,“	 řekl	 úvodem	 koncertu	 zpěvák	
a	všestranný	hudebník.

narozeninovou	party	zahájil	písněmi	
letter	 To	 hermione	 a	 Space	 oddity	 ze	
stejnojmenného	 alba	 jako	 vzpomínku	
na	 legendárního,	 nedávno	 zesnulého	
davida	Bowieho,	který	byl	jedním	z	jeho	
velkých	 vzorů.	 Více	 než	 dvouapůlho-
dinový	koncert	 se	nesl	 ve	znamení	vý-
tečné	muziky	a	vzpomínání.	aktéři	slav-
nostního	 večera	 posluchačům	 ukázali,	
kolik	 podob	 může	 mít	 hudba.	 hrál	 se	
jazz,	 blues,	 rock…	 Kapela	 el	 Rey	 bude	

Rockové 
divadlo pro děti
Rockové	divadlo	nejen	pro	děti,	co	ne-
rady	špenát.	Tak	zní	podtitul	inscenace	
Malá	Mína	zmlsaná,	kterou	pro	divadlo	
loutek	ostrava	vytvořila	 režisérka	 jan-
ka	Ryšánek	Schmiedtová.	Malá	Mína	je	
hodně	zmlsaná.	Když	má	sníst	něco,	co	
jí	nechutná,	například	čočku	s	párkem,	
koprovou	omáčku	s	vajíčkem	nebo	špe-
nát,	vždycky	vyvádí.	jednou	kvůli	tomu	
jde	Mína	spát	bez	večeře.	V	noci	se	při-
plíží	k	ledničce,	a	když	ji	otevře,	nevěří	
svým	očím:	Uvnitř	pořádají	 schůzi	pan	
Párek,	 paní	 Koprová	 a	 René	 Špenát!	
Řeší	spolu	velmi	vážný	problém,	zatím-
co	namyšlený	hugo	von	hamburger	se	
jim	posmívá.	jak	jejich	setkání	dopadne,	
na	to	se	děti	mohou	přijít	podívat	na	al-
ternativní	scénu	divadla	loutek	ostrava.	
Inscenace	 je	 určena	 divákům	 od	 6	 let	
a	slibuje	interaktivní	zážitek.

hru	napsala	a	v	divadle	režíruje	umě-
lecká	šéfka	divadla	Petra	Bezruče	janka	

Ryšánek	 Schmiedtová.	 Inscenace	 bude	
plná	pestrobarevných	a	nápaditých	kos-
týmů,	 které	 navrhla	 mladá	 slovenská	
scénografka	 Katarína	 Kováčiková.	 a	 jak	
jsou	diváci	zvyklí,	nebude	chybět	ani	živá	
hudba,	u	které	si	 tentokrát	děti	mohou	
i	zatančit.	jejím	autorem	je	Mario	Buzzi.	
V	 titulní	 roli	 zmlsané	Míny	se	představí	
jana	Zajacová,	dále	hrají	edita	Bandyo-
vá,	Irena	Křehlíková,	jiří	Krupica,	Tomáš	
Rossi	a	Karel	Růžička.	 (mič)
 www.dlo-ostrava.cz

 Foto: archiv Maria Separoviče

A toto je malá Mína…
 Foto: archiv DLO

GaLeRie VýtVaRnéhO uMění V OStRaVě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

VýStaVy
do 20. 3. Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
do 20. 3. Eduard Ovčáček: Grafika je dar II – Labyrinty & 
Partitury, Dům umění
do 20. 3. Ian Patterson: Out West, Edinburg, Velká 
Británie, Dům umění
kuLtuRní PROGRaMy
3., 10., 17. a 24. 2. vždy v 16.30 hod. Sto děl z Galerie 
výtvarného umění v Ostravě, komentovaná prohlídka
14. 2. v 16.30 hod. Hrad Lauf a jeho erbovní síň, přednáška 
Marka Zágory, Knihovna GVUO
17. 2. v 19 hod. Héctor Rey, koncert, Dům umění
22. 2. v 18 hod. Protimluvná čtrnáctka, literárně-hudební 
večer spojený s debatou, čtením a hudebním vystoupením 
ke 14. výročí založení revue Protimluv, Dům umění
24. 2. v 16.30 hod. Malíř mnoha tváří František Muzika, 
přednáška Gabriely Pelikánové, knihovna GVUO
Změna programu vyhrazena!

OStRaVSké MuzeuM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
9. 2. od 9 hod. do setmění i déle masopustní jarmark
do 28. 2. Ty děti mně největší starost dělají, osudy 
potomků Boženy Němcové ve fotografii
do 28. 2. Ikony, výstava unikátních pravoslavných děl

GaLeRie BeSeDa
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
do 1. 4. Milan Knížák: 30 portrétů, výstava
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

VýtVaRné centRuM chaGaLL
Repinova 16, 702 00 Ostrava
www.chagall.cz, chagall@iol.cz
do 2. 3. František Ringo Čech, obrazy, Autorská výstavní síň

VýStaVy V DkMO
do 3. 2. Hugo Haas v USA 40–62, archivní materiály ze 
soukromé sbírky Milana Haina, vestibul
8.–29. 2. Alfred Krzemieň: Beskydské motivy, výstava 
fotografií, vernisáž 9. 2. V 17 hod., vestibul
1.–26. 2. Pravdivost – Soucit – Snášenlivost v umění, 
mezinárodní výstava, Galerie Gaudeamus

DůM kuLtuRy

kOnceRt 

DiVaDLO 

Držíme spolu
Unikátní	 výstava	 fotografií	 mistra	 so-
ciálního	 dokumentu	 jindřicha	 Štrei-
ta	 s	 názvem	 držíme	 spolu	 se	 stěhuje	
z	 Klimkovic	 do	 ostravy.	 od	 středy	
13.	ledna	až	do	konce	února	bude	k	vi-
dění	v	ostravském	muzeu.	„Pro	výsta-
vu	jsme	zvolili	samostatný	prostor,	aby	
mohla	být	přístupná	zdarma.	Místnost	
doplníme	 o	 posezení.	 Vytvoříme	 tak	
zázemí	 pro	 lidi,	 kteří	 se	 budou	 chtít	
u	fotografií	sejít	a	prodiskutovat	závaž-
né	 téma,	 na	 něž	 snímky	 upozorňují,“	
řekla	ředitelka	muzea	jiřina	Kábrtová.	

Výstava	bude	přístupná	v	otvíracích	
hodinách	 muzea.	 na	 místě	 se	 bude	
také	prodávat	kalendář	se	stejným	ná-
zvem,	který	z	fotografií	vznikl.	Výtěžek	
z	 jeho	 prodeje	 je	 určen	 na	 léčbu	 dětí	
s	dětskou	mozkovou	obrnou.	

Kolekci	fotografií	pořizoval	jindřich	
Štreit	 od	 loňského	 února	 do	 října	 ve	
spolupráci	s	asociací	rodičů	dětí	s	dět-
skou	 mozkovou	 obrnou	 a	 přidružený-
mi	neurologickými	onemocněními	ČR.	
„Konečný	 výběr	 fotografií	 jsem	 dělal	
tak,	abych	potlačil	 informaci	o	handi-

capu	dítěte,	a	abych	ukázal	lásku,	sílu,	
neobyčejný	 vztah	 mezi	 rodiči	 a	 jejich	
postiženými	 dětmi.	 Kalendář	 by	 měl	
upozornit	 na	 to,	 kolik	 energie	 a	 úsilí	
stojí	 rodiče,	 když	 chtějí	 pro	 své	 dítě	
zajistit	 plnohodnotný	 život,	 když	 ho	
chtějí	 posouvat	 kupředu.	 Často	 na	 to	
zůstávají	 sami,	 protože	 systém	 nepo-
čítá	 s	 účinnou	 podporou	 lidí,	 kteří	 se	
ocitnou	 na	 takové	 životní	 křižovatce,“	
řekl	 jindřich	 Štreit.	 Putovní	 výstava,	
která	má	upozornit	na	nelehký	úděl	ro-
dičů	postižených	dětí,	se	bude	v	břez-
nu	přesouvat	z	ostravy	do	dalších	měst	
České	republiky.	 (ig)
 www.jindrichstreit.cz

VýStaVa 

Slyšení mělo premiéru 28. února 2015.  Foto: archiv kSa

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. 2. ve 14.30 hod. pro seniory Už teď mi chybíš
1.–3. 2. v 17 a 19.30 hod. Už teď mi chybíš 
4. 2. v 15.00, 17.00 a 19.30 hod. Mezinárodní festival 
outdoorových filmů, novinka: každý 1. čtvrtek v měsíci Ozvěny 
5. a 7. 2. v 17 a 19.30 hod. Muzikál aneb Cesty ke štěstí
8. 2. v 15 hod. pro seniory Fúsi
8.–10. 2. v 17 a 19.30 hod. Fúsi
11. 2. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Zkáza 
krásou 
12.–14. 2. v 17 a 19.30 hod. Room
15. 2. ve 14.30 hod. pro seniory Joy
15.–17. 2. v 17 a 19.30 hod. Joy
18. 2. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND  
Od Caligariho k Hitlerovi 
19.–21. 2. v 17 a 19.30 hod. Zde Harold
22. 2. v 15 hod. pro seniory Opuštěný vesmír
22.–24. 2. v 17 a 19.30 hod. Opuštěný vesmír 
25. 2. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Perleťový knoflík 
26.–28. 2. v 17 a 19.30 hod. Sázka na nejistotu 
29. 2. ve 14.30 hod. pro seniory Bod zlomu
29. 2. – 2. 3. v 17 a 19.30 hod. Bod zlomu
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 
3. 2. v 19 hod. Martha Issová, Anna Polívková: Krasavice 
interkontinentální – Arte et Marte, La fabrika Praha
8. 2. v 19 hod. Jiří Kolbaba: Modrobílé ticho – tajuplná 
Antarktida I, diashow 
10. 2. v 19 hod. La Gioia, galakoncert pop operního tria
11. 2. v 19 hod. Fabrice Roger-Lacan: Ani spolu, ani bez 
sebe, Divadlo Kalich Praha
13. 2. v 15 hod. Karneval s Míšou
17. 2. v 19 hod. John Logan: Červená, 3. hra DP 15/16, 
skupina A, Divadlo v Řeznické Praha
24. 2. v 19 hod. Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce 
a Wericha
26. 2. v 19 hod. Matthieu Delaporte, Alexandre de La 
Patellière: Jméno, 2. hra DP 15/16, skupina B, Divadlo 
Verze Praha
Darujte svým blízkým dárkovou poukázku v hodnotě 300 Kč 
a 500 Kč na akce pořádané DKMO, včetně kurzů. 

Všechny snímky Jindřicha Štreita za-
chycují nezměrnou práci rodičů, kteří 
se věnují svým postiženým dětem ve 
snaze maximálně zlepšit kvalitu jejich 
života.  Foto: ivana Gračková 

mít	 v	 blízké	 době	 kratší	 pauzu.	 Mario	
Šeparovič	se	ale	posluchačům	představí	
jako	stálý	člen	doprovodné	kapely	Mar-
tina	 Chodúra	 14.	 února	 v	 rámci	 Valen-
týnského	 koncertu,	 který	 se	 uskuteční	
v	divadelním	sále	domu	kultury	města	
ostravy.	 Se	 stejnou	 kapelou	 se	 zúčast-
ní	 rovněž	koncertů	v	 rámci	prezentace	
zpěvákova	nového	Cd	Martin	Chodúr	3.	
od	února	pak	 s	orchestrem	národního	
divadla	 moravskoslezského	 začíná	 Ma-
rio	 Šeparovič	 zkoušet	 rockovou	 operu	
jesus	Christ	Superstar,	jejíž	premiéra	se	
má	uskutečnit	17.	března	letošního	roku.
 Milan Lulek
 www.facebook.com/
 El-Rey-209098535204/



Ostravský rozhlas uvede 
koncert známého tria

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

16. 2. v 18 hod. Příběhy z Varšavského povstání 1944, debata a křest knihy, akce 
pořádána ve spolupráci se spolkem PANT
17. 2. v 18 hod. Jakub Ivánek: Nejen ostravské sochy, beseda s autorem hesel 
nové databáze Ostravské sochy o umění ve veřejném prostoru nejen z pohledu 
jeho dokumentátora
18. 2. Libor Magdoň a Miro Dacho: Příchod gangsterů a jiné příběhy, 
moderovaná debata na téma slovenská literatura posledního čtvrstoletí, akce se 
koná ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským 
18. 2. v 19.30 hod. Wolvegang, koncert
do 19. 2. Simona Blahutová a Barbora Lungová: Možná přijde i kouzelník, 
viziuální dialog o moci mužů, pokračování výstavy v Galerii Dole
20. 2. ve 20 hod. Zabloudila, koncert
22. 2. v 18 hod. Veronika Drahotová: Walls Around Borders / Zdi kolem hranic, 
vernisáž výstavy v Galerii Dole, výstava potrvá do 1. 4. 
do 23. 2. Zuzana Šrámková, pokračování výstavy ve Fotografické galerii Fiducia
25. 2. v 18 hod. Tomáš Pospěch, vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia

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

2. 2. v 17 hod. Vernisáž prací absolventů Kurzu kreativní 
fotografie, výstava potrvá do 31. 3., www.mojefotoskola.cz
3. 2. v 16 hod. Zuzana Hubeňáková: Vstupte bez klepání, 
beseda blogerky
4. 2. v 16 hod. Jiří Kuchař: Tvoje strava je tvůj osud, beseda 
spisovatele a publicisty
4. 2. v 18 hod. Lenka Krejčí: Cesta od strachu k lásce, 
přednáška terapeutky a lektorky 
9. 2. v 16 hod. Antonie Krzemieňová: Tělo napoví, Tělo 
napoví II, beseda spisovatelky a terapeutky
11. 2. v 16 hod. Vladimír Ševela: Český krtek v CIA – 
Cesta Karla Köchra z StB přes americké tajné služby do 
Prognostického ústavu, beseda 
13. 2. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP
17. 2. v 16 hod. Kateřina Dubská: Dcery, beseda
18. 2. v 16 hod. Vladimír Kafka: Život naživo, beseda 
19. 2. v 16 hod. Antónia Mačingová: Zhubněte jednou 
provždy 2, beseda spojená s ochutnávkou
Soutěž o nejkrásnější omalovánku! Vymalujte omalovánku 
v kavárně Domu knihy a zapojte se do soutěže o knihu. 
Po celý měsíc únor bude v Domě knihy Knihcentrum probíhat 
akce Čím více KNIH nakoupíš, tím větší SLEVU máš.
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@
knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. 

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

do 6. 3. Výstava k 65. výročí založení knihovny, historické 
dokumenty, dobové fotografie, knihovnické artefakty
24. 2. od 16 do 20 hod. Deskohraní aneb Kdo si hraje, 
nezlobí, odpoledne s deskovými hrami pro hráče od 10 let, 
oddělení speciálních fondů knihovny v levém křídle radnice na 
Prokešově nám. 7.
Stálá nabídka:
Výběr z více než 1,15 mil. titulů (on-line katalog), nabídka veš-
kerých 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 biblio-
grafické služby, digitalizace regionálních knih, novin a časopisů.

Studio Českého rozhlasu Ostrava 
uvede ve středu 24. února v 19 hodin 
koncert francouzského saxofonisty 
Philippe Portejoie, francouzské kla-
víristky Frédérique Lagarde a klarine-
tisty Igora Františáka. 

Philippe Portejoie se narodil v roce 
1956 v Noirt ve Francii. Hudební kri-
tiky je považován za jednoho z nej-
lepších saxofonistů své doby. To po-
tvrzují četná ocenění na předních 
světových soutěžích. Kromě sólového 
hraní se aktivně věnoval komorní hře 
a také byl zván do řady významných 
francouzských orchestrů. Od roku 
1998 je čestným sólistou columbijské 
Symphony Orchestra de Bogota. Ve-
dle hry na klasický saxofon se věnuje 
také jazzu. 

Frédérique Lagarde začala studo-
vat ve 14 letech na Národní konzerva-
toři hudby a tance v Paříži, kde byla 
oceněna medailí za specializovanou 
notaci a dále první cenou za harmo-
nii ve třídě Rogera Boutryho. Zároveň 

studovala hru na klavír u Madeleine 
Giraudeau-Basset, která ji vedla dva-
náct let. Frédérique Lagarde věnuje 
velkou část svého času výuce hry na 
klavír na Městské konzervatoři Fran-
cis Poulenca v Paříži a na Konzervato-
ři Maurice Ravela v Levallois-Perret.

Igor Františák studoval na kon-
zervatoři v Ostravě v klarinetové 
třídě docenta Valtra Vítka, u něhož 
pokračoval na umělecko-pedago-
gické katedře Ostravské univerzity. 
V roce 2001 získal vládní stipendium 
na Norwegian Academy of Music, 
kde pracoval pod vedením profesora 
Hanse Christiana Braeina. Své hu-
dební vzdělání si obohatil na mezi-
národních interpretačních kurzech 
a seminářích pod vedením význam-
ných pedagogů. Jako sólista vystupo-
val s Janáčkovou filharmonií Ostrava 
a mnoha dalšími orchestry. V posled-
ních letech se zabývá také dobovou 
interpretací na chalumeau, barokní 
klarinety a klasicistní klarinety. 

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

6. 2. v 19 hod. Filharmonický ples, DKMO
11. 2. v 19 hod. V hlavní roli trubka, DKMO
15. 2. v 19 hod. Barokní perly, DKMO
18. 2. v 18 hod. Virtuozita romantiků, DKMO
25. a 26. 2. v 19 hod. Bavouzet hraje Mozarta, DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek 
a slevách získáte na tel.: 597 489 466 nebo na e-mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

Vraťme se do poměrně nedávné 
historie obvodu a fotografiemi 
Viery Gřondělové si připomeňme 
loňský, už sedmý ročník ostrav-
ského masopustu, kdy jsme se ve-
selili s Bakchem a Dionýsem.

Ostravský masopust
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  Foto: archiv Ostravského muzea

POzváNka dO galerie dŮM kNiHY kNiHCeNTrUM.cz

vĚdeCká kNiHOvNa

kNiHOvNa MĚSTa OSTravY

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
4. 2. od 14 do 16 hod. Turnaj v playstationu, hrajeme 
utkání v PS3
11. 2. od 14 do 15.30 hod. Čteme perlorodky, veřejné čtení 
z knih k soutěži Lovci perel
18. 2. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
25. 2. od 14 do 15.30 hod. Hladová zvířátka, tvůrčí dílna, 
kde si vyrobíme hravá zvířátka z papírových ruliček
od 22. 2. do 26. 2. Zvířátkové hlavolamy, kvízy a hádanky 
ze zvířecí říše v rámci jarních prázdnin 

dŮM UMĚNí Slaví devadeSáT leT
Hned dvě výstavy si nadělil ke svým devadesátinám 
Dům umění, v němž sídlí Galerie výtvarného umění 
v Ostravě (GVUO). Ve stejný den, 20. ledna, měla pre-
miéru výstava představující sto nejvýznamnějších děl 
ze sbírek galerie a také výstava Grafika je dar II s pod-
titulem Labyrinty & Partitury, která prezentuje loňský 
velkorysý dar profesora Eduarda Ovčáčka do fondu 
Galerie výtvarného umění v Ostravě. Ta byla založena 

v roce 1952 jako Krajská galerie. Od svého počátku sídlí 
v Domě umění na Jurečkově ulici 9, který byl otevřen 
13. května 1926. Galerie pečuje o konvolut evropského 
umění, českého umění 19. i 20. století a soubor kresby 
a grafiky, které dohromady čítají přes dvacet tisíc umě-
leckých artefaktů. Sbírky jsou natolik kvalitní a rozsáh-
lé, že galerii řadí k pětici nejvýznamnějších v republice.

Výstava s názvem Sto děl z Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, která bude v k vidění do 20. března a jejímž 
úkolem je upozornit na pestrost a uměleckou kvalitu 
ostravských galerijních sbírek, představuje reprezen-
tativní vzorek z kolekce evropského a českého umění. 
Komentované prohlídky se konají vždy ve středu 3., 10., 
17. a 24. února; 2., 9. a 16. března v 16.30 hodin. Výstavu 
prezentuje také interaktivní prohlídka, v níž se návštěv-
níci ponoří do světa barev, tvarů, příběhů a formou 
dokreslované koláže si mohou vytvořit vlastní obraz. 
Bližší informace a rezervace předem: Jana Sedláková: 
734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, Marcela Pelikánová: 
731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz.

Během slavnostní vernisáže byla zpřístupněna také 
výstava Grafika je dar II, která soustřeďuje pozornost 
na cyklus grafických listů, pro něž se leitmotivem stala 
hudba a oblast techniky. První případ zastupují par-
titury, druhý skrumáže elektrických obvodů. Eduard 
Ovčáček tyto dva na první pohled neslučitelné světy 
představuje v jednotlivých grafických listech odděleně 
i v dokonalém prolnutí. (red)

 www.gvuo.cz

aNTikvariáT a klUb fidUCia 

z HiSTOrie MOravSké OSTravY a PŘívOzU

Philippe Portejoie je jedním z nejlepších saxofonistů své doby.  Foto: archiv črO

Ovčáček, Černý labyrint, 2014, digitální tisk  Foto: gvUO



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

4 Jan Kavka quintet JAZZ

JKQ se v současnosti soustředí na kvintetový repertoár 50. a 60 let, tedy skladby H. Silvera, M. Davise,
W. Shortera, H. Hancocka. Jan Kavka – piano, Jan Štěpánek – trumpeta, Pavel Prokop – saxofony,
Marek Dufek – baskytara, kontrabas, Jiří Bučánek – bicí / 120 Kč

19:00
čt

5 VOXEL
Sympatický mladík s kytarou je hráč. Výčet hudebních nástrojů, které ovládá, by s přehledem vydal na malý
orchestr a zahrává si i se svým hlasem, který pomocí nejrůznějších modulačních efektů mění k nepoznání.
Úspěch zaznamenán též v rámci cen Český slavík Mattoni a na cenách Anděl. / 180 Kč

19:00
pá

8 Jarret
Koncert folkrockové kapely, která svou stylovou nezařaditelností přivádí kritiku k šílenství. / 150 Kč19:00

po

9 M–Band Dr. Sochora JAZZ

Legendární bigband, který hraje swing, jazz beat. / 120 Kč19:00
út

12 Tempo di vlak
Koncert ostravské skupiny spojený s projekcí z cest v rámci festivalu Jarní ozvěny. Formace, která má
za sebou již čtrnáct kapelních let. / 100 Kč

19:00
pá

16 Formace Jazz Q JAZZ

M. Niemirski – alt sax, Š. Gazik – kytara, J. Hendrych – piáno, J. Laszota –baskytara, P. Litwora – bicí,
T. Tomoszek – zpěv / 120 Kč

19:00
út

17 Tara Fuki
Dorota Barová – violoncello, zpěv, Andrea Konstankiewiczová – violoncello, zpěv. Od svého vzniku slaví
Tara Fuki koncertní úspěchy po celé Evropě. Za svou hudbu obdržely ocenění české Akademie hudby v kate-
goriích „Alternativní hudba-World music” a „Objev roku” za rok 2001 a v kategorii World music za rok 2007.
V roce 2007 vystoupily jako první česká kapela na celosvětovém hudebním veletrhu WOMEX ve španělské
Seville. / 180 Kč

19:00
st

18 Beata Bocek: O tobje
Slezská písničkářka Beata Bocek vydává čtvrté řadové album, které vibruje pozitivní energií nových písní.
S albem „O Tobje“ vyráží Beata na své únorové turné, na kterém ji bude doprovázet švédský hudebník
Christoffer Strandh. Duo, využívající při koncertě střídavě akordeon, kytaru, ukulele, koncovku, mbiru, bas-
kytaru, trubku a další nástroje. Host: Café Industrial, které patří ke stálicím ostravské scény v čele s front-
manem Františkem Kučou. / 100 Kč

19:00
čt

19 Rockové housle a Jiří Erlebach
Jiří Erlebach „ďábelský houslista“ jeho excelentní vystoupení dovede nadchnout nejen mistrovským houslo-
vým umem, ale i osobitostí u vystoupení s rozmanitými hudebními styly. Jiří Erlebach – housle, Libor
Šipula – klávesy, Eugen Erlebach – baskytara, Daniel Figura – bicí. / 120 Kč

19:00
pá

23 Ostrich Quartet JAZZ

Koncert ostravské kapely, která je nadějí českého mladého jazzu. Štěpán Flagar – sax, flétna,
Jan Kavka – piano, Martin Kocián – kontrabas, Michal Wierzgon – bicí / 150 Kč

19:00
út

25 R.U.R. GROUP
Pořádný rockový nářez v podání hard rockové kapely: Norman Power – zpěv, George Burgerstein – kytara,
Dušan Folwarczny – basa, Vít Hovjadský – klávesy , Jirka Bořuta – bicí / 120 Kč

19:00
čt

26 Jazz Q Martina Kratochvíla JAZZ

Koncert skladatele a české jazzové legendy. Martin Kratochvíl, Tony Ackerman a ImramMusa Zangi. Jedi-
nečný zvuk kombinuje prvky jejich tří domovských národů se surovou energií jazzové improvizace a úžas-
nou sehraností. / 200 Kč

19:00
pá

29 Jet Set Big Band SWING

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

19:00
po

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

1 17:00 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.po

2 17:00 Adalheid / Československo 1969, 99 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Sedm statečných / The Magnificent Seven, US 1960, 123 min. FILMOVÝ KLUB
út

3 14.30 Joy / US 2015, 124 min. KINO SENIOR

17:00 Tajemství jejích očí / The Secret in Their Eyes, US 2015, 111 min.
19:30 Lída Baarová / CZ 2016, 110 min.

st

4 17:00 Mrzout / Mielensäpahoittaja, FI 2014, 113 min.
19:30 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.čt

5 17:00 Zbrusu nový zákon / Le Tout Nouveau Testament, LU/FR/BG 2015, 112 min.
19:30 Revenant Zmrtvýchvstání / The Revenant, US 2015, 151 min.pá

6 15:00 Malý princ / Le Petiti Prince, FR 2015, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.
19:30 Osm hrozných / The Hatefull Eight, US 2015, 182 min.

so

7 15:00 Ledová sezóna / Norm of the North, US 2016, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Fúsi / IS/DK 2015, 94 min.
19:30 Lída Baarová / CZ 2016, 110 min.

ne

8 17:00 Berani / IS 2015, 90 min.
19:30 Most špiónů / Bridge of Spies, US 2015, 135 min.po

9 18:00 Severská filmová lekce / filmová přednáška nordistky Karolíny Stehlíkové
19:30 Druhá šance / DK 2014, 102 min. FILMOVÝ KLUB

út

10 14:30 Zbrusu nový zákon / LU/FR/BG 2015, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.
19:30 Sázka na nejistotu / The Big Short, US 2015, 130 min.

st

11 17:00 Zde Harold / Her er Harold, NO 2014, 87 min.
19:30 Taxi Teherán / Taxi, IR 2015, 82 min.

čt

12 17:00 Mrzout / Mielensäpahoittaja, FI 2014, 113 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.pá

13 15:00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda / US 2015, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Lída Baarová / CZ 2016, 110 min.
19:30 Osm hrozných / The Hatefull Eight, US 2015, 182 min.

so

14 15:00 Bella a Sebastián 2 / /FR 2015, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zde Harold / Her er Harold, NO 2014, 87 min.
19:30 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.

ne

15 17:00 The Swedish Moment / Ruotsalainen hetki, FI 2014, 75 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Život v akvárku / Ruotsalainen hetki, IS 2014, 130 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA
po

16 17:00 Povídky ze Stockholmu / Stockholm Stories, SE 2013, 97min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Můj takzvaný otec /Min så kallade pappa, SE 2014, 127 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA
út

17 15:00 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min. KINO SENIOR

17:00 Porodní bába / Kätilö, FI 2015, 118 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Jsem tvá / Jeg er din, NO 2013, 98 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

st

18 17:00 Mladá léta Erika Nietzscheho / DK 2007, 91 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Korunovační klenoty / Kronjuvelerna, SE 2011, 120 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA
čt

19 17:00 Šimonův vesmír / Simple Simon, SE 2010, 82 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Lidé na slunci / Mennesker i solen, NO 2011, 78 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA
pá

20 15:00 Chlapec a svět / BR 2013, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.
19:30 REVENANT Zmrtvýchvstání / The Revenant, US 2015, 151 min.

so

21 15:00 Malý princ / Le Petiti Prince, FR 2015, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov / 2D, CZ 2014, 73 min.
19:30 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.

ne

22 17:00 Dior a já / Dior et Moi, FR 2014, 89 min.
19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.po

23 17:00 Saulův syn / Saul fia, HU 2015, 107 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Grey City / Cidade Cinza, BR/GB 2013, 85 min. FILMOVÝ KLUB
út

24 14:30 Mrzout / Mielensäpahoittaja, FI 2014, 113 min. KINO SENIOR

17:00 Zbrusu nový zákon / Le Tout Nouveau Testament, LU/FR/BG 2015, 112 min.
19:30 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.

st

25 17:00 Sázka na nejistotu / The Big Short, US 2015, 130 min.
19:30 Brooklyn / GB/IE/CA 2015, 112 min.

čt

26 17:00 Zde Harold / Her er Harold, NO 2014, 87 min.
19:30 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.

pá

27 15:00 Řachanda / CZ 2016 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Lída Baarová / CZ 2016, 110 min.
19:30 Brooklyn / GB/IE/CA 2015, 112 min.

so

28 15:00 Bella a Sebastián 2 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.

ne

29 17:00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov / 2D, CZ 2014, 73 min.
19:30 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.po

3 Ondřej Durczak – Ostrava v důchodu VÝSTAVA

Souborné fotografické zpracování zanikajících technických, občanských a s bydlením souvisejících památek
a prvkůměsta Ostravy. Primárním účelem této práce je zachytit místa, která nenávratně mizejí, a upozornit
na postupnou ztrátu tváře původní průmyslové aglomerace.

18:00
st

4 Ivo Petr – Na sluneční straně Alp CESTOPIS

Od francouzských Dolomit po „Malý Tibet“ / 65 Kč
18:00
čt

6 Pendl – ostravská klubová noc DISKUZNÍ SCÉNA

Diskuze s významnými osobnostmi z hudební branže na témata klubové, festivalové scény a stavu současné
hudební scény v ČR, významu projektů jako jsou Superstar, Talent, Supervize apod. Mezi pozvané osobnosti
patří Kamil Rudolf, organizátor festivalu Beats4Love; Zlata Holušová, organizátorka festivalu Colours of Ostrava;
Tomáš Fiala, organizátor festivalu Brutal Assault, TáňaWajs, operní zpěvačka provozující školu zpěvu současné
moderní hudby či Vegy, moderátor hudebního pořadu na Óčku.

16:00
so

9 Jeden svět – Tichá inkvizice DOKUFILM

Skrze příběh lékařky Carly nahlížíme do současné politické situace v Nikaragui, o které se příliš nemluví.
18:00
út

10 Czech national evening ERASMUS

S international Student Club of the University of Ostrava se v tento český večer můžete přesvědčit, co všechno
má Česká republika nabídnout, a zároveňmůžete ochutnat její typické jídlo. Večer je pořádaný pro zahraniční
studenty, aby nahlédli pod pokličku naší kultury, ale zváni jsou samozřejmě všichni příznivci mezinárodní
zábavy.

19:00
st

11 Kuba – fantastický karibskýmikrokosmos CESTOPIS

Cestopis Michaely Poborské. Ve spolupráci s CK Kudrna. / 60 Kč
18:00
čt

12 Valentýnská improshow DIVADLO

Hraje improvizační divadlo Odvaz / 150Kč
19:00
pá

16 Baťův Zlín. Slivovica a pivo na Vsetíně ZÁJEZD

Celodenní zájezd určený pro seniory. Tentokrát navštívíme Zlín a jeho Muzeum Jihovýchodní Moravy. Zatočí
se nám hlava při vyhlídce z Baťova mrakodrapu. Rozbolí nás nohy na komentované prohlídce centra města
Zlína, tváře nám zčervenají na exkurzi ve slavné vizovické likérce a na závěr nám Valaši dokáží, že umí kromě
slivovice i dobré pivo. Vstupenky pouze v klubu Atlantik! S podporou MOaP / 250 Kč

7:30
út

17 Belgie – království čokolády CESTOPIS

Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užitečné rady na cestu. Budete
mít možnost poznat ta nejslavnější a nejromantičtější města Belgie, včetně čokoládových Brugg, pivního
Gentu nebo Antverp. A na závěr malé překvapení. Pořádá CK Radynacestu. / 75 Kč

18:00
st

19 Opona nahoru – Divadlo Devítka DIVADLO

Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednohomrtvéhomuže. Proč všem pěti odkázal divadlo,
kde se již léta nehraje a které je v zanedbaném stavu? Jak s tím naloží jeho svérázná energická matka, uťáplá
intelektuální dcera, ublížená bývalá manželka, milá perfektní současnámanželka a ztřeštěná svobodomyslná
sekretářka? Prodají dědictví a zisk si rozdělí nebo zachrání divadlo vystoupení slavné osobnosti současného
popu? Ženská pětka se s tím vypořádá po svém, když se ukáže, že víc než o divadlo, jde o tým, toleranci,
schopnost odpouštět a pochopit. / 60 Kč

18:30
pá

21 Restaurant Day GASTRONOMIE

Mezinárodní festival domácího jídla již podruhé v Atlantiku. Kulinářské speciality, labužnická pohlazení
i kšeftování s nejlepšími zimními recepty. Řekni mi, jak děláš ten guláš já ti povím, jak jsme pekla tenhle
koláč.

10:00
ne

23 Christopher Zacharia Lameck –Mytický otec LITERATURA

Přednáška spisovatele Ch. Z. Lamecka o krutém životě současné Afriky. / 60 Kč
18:00
út

24 Jeden svět – Úkryt DOKUFILM

Španělský pár zasažený ekonomickou krizí, obchodník z Mauretánie, romská rodina z Rumunska…Mohou
se tak rozdílní lidé potkat v jeden čas na jednommístě? Ve švýcarském Lausanne ano. Zdejší útulek pro
bezdomovce a migranty je v zimní sezoně jednou z mála nadějí, jak neumrznout na ulici. Kapacity jsou
omezené, a i když personál dělá, co může, ne vždy se dostane na všechny. Před vchodem se tak každý večer
odehraje dramatický zápas o nocleh, který má vždy nějaké poražené. Režisér Fernard Melgar pokračuje
po filmu Zvláštní let, oceněném na festivalu Jeden svět 2012, citlivým observačním způsobem ve zkoumání
tématu přistěhovalectví.

18:00
st

26 Pravěká improvizace a Improples DIVADLO

Tematická improshow, po které následuje stylový ples v divadelním klubu Divadla Jiřího Myrona. Dressco-
de na téma PRAVĚK! Hraje divadlo Odvaz. / 300 Kč

19:00
pá

29 Co je hotovo a co je rozděláno… DIVADLO

Představení Zdividla Ostrava. / 50 Kč
18:00
po

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

Nabídka kurzů pro děti
Zdravotní cvičení pro ženy
Taneční studio / Moderní tanec, street dance / lekce 1 × týdne 60 min, úterý
věk 6–10 let a dále 10–14 let / cena kurzu 500 Kč

Loutkovečery / Určeno rodičům a dětem, kteří chtějí vyrábět loutky, kulisy a hrát loutkové divadlo.
3měsíční kurz / lekce 1 × týdně v době od 17–19 hod, úterý / rodinné vstupné 1 + 2 děti 1 800 Kč

Hudební kurzy – kytara, flétna, keyboard, klavír

Masopust Ostrava 9. 2. 2016 od 9:00 do 18:00
Masarykovo náměstí / Ostravskémuzeum ve spolupráci s KZ Gama.
Finanční dotace Městského obvoduMoravská Ostrava a Přívoz

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. MilanWeber.

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.ckv-ostrava.cz, Gen. Píky 13A/2975, tel.: 596 611 760

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