
N eváhejte  a  ve  dnech  23.  až 
25.  března  se  v  době  od 
11  do  19  hodin  vypravte 

na  každoroční  Velikonoční  jarmark 
v  centru  Ostravy!  Kde  jinde  se  na 
jednom  místě  příjemně  pobavíte 
a  zároveň  nakoupíte  spoustu  ozdob 
i  krajových  dobrot  na  sváteční  veli-
konoční  stůl  a  řemeslných  výrobků 
do domácnosti?

„Zveme k nám do centra každého, 
kdo  si  chce  užít  pravou  atmosféru 
lidových  Velikonoc  a  oživit  jejich 

zvyky a tradice. Pestrý program, jenž 
rozproudí  Škaredou  středu,  Zelený 
čtvrtek  a  Velký  pátek,  je  tentokrát 
připraven  na  Masarykově  náměstí, 
které dává větší prostor k rozmístění 
všech atrakcí i nejrůznějších prodej-
ních stánků se specialitami i řemesl-
nými výrobky,” upozorňuje starostka 
Petra Bernfeldová na změnu týkající 
se  pořádání  tradiční  akce,  jíž  dopo-
sud patřilo Jiráskovo náměstí. 

Do  pašijového  týdne  –  jednoho 
z nejvýznamnějších období křesťan-
ského roku – návštěvníci na náměstí 
vstoupí  branou  ověnčenou  květina-
mi. Velikonoce tu budou připomínat 
nejen dobové stojany s velikonoční-
mi symboly a informacemi o Veliko-

nočním týdnu, ale také dva zdobené 
sedlácké  vozy,  zvonička  se  zvonem 
jara a vůbec veškerá výzdoba. Děti se 
určitě budou zajímat o domácí zvířa-
ta, jež jsou pravidelnou součástí jar-

marku,  velikonoční  malování  a  ko-
lotoč,  dospělé  dobře  naladí  lidové 
muziky, pouliční divadlo, kramářské 
písně nebo flašinetář.

Veškerá  organizace  programu Ve-

likonočního  jarmarku  spočívá  na 
bedrech Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava (CKV), kterému se 
do programu podařilo zařadit oprav-
dovou  lahůdku.  „Své  řemeslo  tu 

představí drátenice Miluše Hlavinko-
vá z Litovle, jejíž práce byla oceněna 
certifikátem  HANÁ  regionální  znač-
ka. Starší lidé si díky ní možná vzpo-
menou na dráteníky, kteří dříve cho-
dili  po  domech  a  opravovali  prasklé 
hrnce,  mladší  se  mohou  seznámit 
s  prakticky  zaniklým  řemeslem. 
A nejen to. Mají-li doma prasklé ke-
ramické  nebo  kameninové  nádoby, 
mohou si je nechat sdrátovat,“ navr-
huje  Šárka  Dospivová  z  CKV  a  záro-
veň  zdůrazňuje,  že  rozhodně  nejde 
o jediné tradiční řemeslo, které bude 
na  jarmarku  k  vidění.  „Připraveno 
je  pletení  karabáčů  i  košíků,  výroba 
kraslic, keramiky i fujar, svým umem 
se  pochlubí  perníkářka,  kovář  i  řez-
bář.  Pozadu  nezůstanou  ani  výrobci 
pochutin,  díky  nimž  náměstím  za-
voní domácí zabijačka, sýry, domácí 
chléb a koláče, med, medovina, víno, 
koření, cukrovinky, tvarohové kuličky 
a další dobroty.“

A  k  tomu  všemu  zahrají  cimbá-
lovky Friš a Konopjan, kapela Šajtar 
a  vystoupí  folklorní  soubor  Iršava, 
dětský soubor Valášek a Valašský voj-
voda – soubor lidových písní a tanců 
z  Kozlovic.  Jediné,  co  bude  na Veli-
konočním  jarmarku  na  Masarykově 
náměstí  chybět,  bude  nuda.  Na  tu 
ale při velikonoční veselici určitě ni-
kdo nepomyslí. � (gl)

www.ckv-ostrava.cz�

Velikonoční�jarmark?�Všechno,�jen�ne�nuda!�

Čtyři�nominace
Držme palce Národnímu divadlu morav-
skoslezskému, jehož čtyři umělci mají 
šanci na Cenu Thálie 2015. Ta bude le-
tos udělována už potřiadvacáté, a to 
26. března. Mezi nominovanými umělci 
jsou dva členové souboru baletu – Koki 
Nishioka za titulní roli v baletu Chaplin 
a Amelia Waller za roli Tuláka ve stejné 
inscenaci –, dále operní pěvkyně Iordan-
ka Derilova za roli Renaty v opeře Ohnivý 
anděl a již potřetí je mezi nominovanými 
v kategorii opereta-muzikál Martina Šny-
tová, a to za roli Fanny Briceové v muzi-
kálu Funny girl.

Historický okamžik zažívá soubor bale-
tu, který vůbec poprvé obdržel užší nomi-
nace jak v mužské, tak ženské kategorii. 
„V inscenaci Chaplin, která byla upravena 
pro ostravský soubor, představila Amelia 
Waller fascinující studii Chaplinovy posta-
vy Tuláka. Přesná interpretace typického 
výrazu těla a přirozená práce s kostýmem 
a rekvizitou jsou prostředkem k vyjádření 
nálad a postojů, které Chaplin projektoval 
do své nejslavnější role. Wallerové Tulák 
vzbuzuje smích, soucit i dojetí,“ píše He-

recká asociace o nominaci Amelie Waller, 
vedle které v tomto baletu září také Koki 
Nishioka, jenž získal nominaci za herecké 
pojetí a skvěle zvládnutý pohybový rejst-
řík přesahující obvyklou zkušenost taneč-
níka baletu. 

V širších nominacích se objevili i dal-
ší umělci vystupující v NDM. V kategorii 
opera zaujali Jana Kurucová v roli anglic-
ké královny Alžběty v inscenaci Maria Stu-
arda (Marie Stuartovna) a Martin Bárta 
jako Ruprecht v inscenaci Ohnivý anděl. 
V kategorii balet Sergio Méndez Romero 
v roli Prince v inscenaci Popelka a v kate-
gorii opereta/muzikál Katarína Hasprová 
jako Norma Desmond v inscenaci Sunset 
Boulevard. (bed)

� www.ndm.cz

Koki Nishioka (Chaplin), Chiara Lo 
Piparo (Oona), Amelia Waller (Tulák)
 Foto: Martin�Popelář

PIMPRLÁRIUM�
vyjíždí�do�světa
Unikátní interaktivní výstava loutek s ná-
zvem Pimprlárium, která byla v Divadle lou-
tek Ostrava připravena k oslavám 60. výročí 
divadla, naštěstí neskončila přikrytá v depo-
zitáři, ale už několikátou sezonu pravidelně 
ožívá. Přes léto je k vidění na alternativní 
scéně v rámci akce Léto s pimprlaty. Pim-
prlárium bylo nainstalováno již v mnoha 
ostravských školách a zařízeních, naposle-
dy v Domě dětí a mládeže Ostrava-Poruba. 
V roce 2016 se výstava poprvé podívá i do 
zahraničí. Od začátku února je k vidění v ma-
ďarském městě Oroszlány, kde si ji návštěv-
níci mohou prohlédnout i v průběhu března. 
Cílem výstavy je představit české loutkářské 
umění v zahraničí a prezentovat i statutární 
město Ostravu, které je zřizovatelem Divadla 
loutek Ostrava a výstavu Pimprlárium svým 
finančním příspěvkem výrazně podporuje. 

Procházka�kolem�
obchodních�domů
Máte rádi historii? Tak se vydejte po stopách 
pravé nákupní horečky minulého století! 

Sraz k této komentované prohlídce je 
na Smetanově náměstí (před Divadlem 
Antonína Dvořáka) před 10. nebo 14. ho-
dinou. Cena je 80 korun pro dospělé, 
50 korun pro děti, studenty a seniory. 
Vstupné se platí na místě. Trasa: Sme-
tanovo náměstí – Masarykovo náměstí 
– Sokolská třída – Zámecká ulice – Ostra-
vica Textilia – Nová Karolina. Kromě zvuč-
ných jmen bývalých velkých obchodních 
domů, jako byly ASO, Pešat, Bachner, 
Brouk a Babka, Rix a další, se dozvíte 
více rovněž o menších podnicích, jejichž 
názvy však většina Ostravanů jistě pama-
tuje: Mléčný bar, Dům potravin, Hortex 
nebo rybí bar U Neptuna. 

Velikonoce�na�věži
V neděli 27. března bude pod Vyhlídko-
vou věží připravena tvůrčí dílna, kde si 
návštěvníci budou moci ozdobit tradič-
ní vajíčka pro koledníky. Kromě toho 
zde budou nachystány k výrobě různé 
ozdoby v podobě velikonočních zajíců 
a dalších jarních motivů. Zkrátka nepři-
jdou ani dospělí, kteří si i s dětmi budou 
moci zasoutěžit a dozvědět se tak mno-
hé o velikonočních tradicích a významu 
těchto svátků. Věž je otevřena od 9 do 
19 hodin. 

Užijte si pravou atmosféru lidových Velikonoc v centrum města!

AKCE�MĚSÍCE To�musíte�vidět,�slyšet

KULTURNÍ PŘEHLED NA BřeZeN 2016 www.moap.cz
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Jarní�putování�
divadlem�loutek
V neděli 20. března proběhne v Divadle 
loutek Ostrava den plný prohlídek pro 
veřejnost. Jak již název Jarní putování 
divadlem napovídá, akce se koná jed-
nak u příležitosti oslavy prvního jarního 
dne, ale také jako připojení ke Světové-
mu dni loutkového divadla, který připa-
dá na 21. března. 

V divadle budou připraveny dva 
prohlídkové okruhy. Okruh pro MALÉ 
diváky od 3 do 9 let povede okolo hlav-
ní scény a děti během prohlídky poznají 
různá divadelní povolání a samy si bu-
dou moci spoustu věcí vyzkoušet. Pro 
VĚTŠÍ diváky od 10 let bude připravena 
dobrodružná a tajemná prohlídka, kte-
rá nese podtitul Loutková apokalypsa. 
Ta diváky interaktivním způsobem pro-
vede prostorem alternativní scény. Kaž-
dá z obou prohlídek proběhne celkem 
pětkrát, takže zájemci mají možnost 
stihnout během dne obě. Cena za pro-
hlídku je 80 korun a zájemci si mohou 
koupit vstupenky např. na webu diva-
dla: www.dlo-ostrava.cz.

Letošní Velikonoční 
jarmark zaplní 
Masarykovo náměstí
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Kabinet architektury
Výstava Iain Patterson / Out West / Edinburg / Skotsko / Vel-
ká Británie, která je dalším z projektů Kabinetu architektury, 
v Domě umění potrvá do 20. března. Významný umělecký 
počin, jenž je pojat jako „typická ukázka prolnutí architektury 
a výtvarného umění“, se koná pod záštitou Petry Bernfeldo-
vé, starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
„Kabinet architektury přináší do Ostravy to, co jí chybí – pro-
fesionální prezentaci architektury. Proto mě těší, že výstavy 
zaměřené na tuto tematiku mají příznivce nejen v odborné 
tuzemské i zahraniční sféře, ale že zaujaly i laickou veřejnost. 
Svědčí o tom rovněž zájem škol o interaktivní prohlídku, bě-
hem níž se žáci a studenti seznámí s dílem skotského malíře 
Iaina Pattersona a jeho kreativitou se nechají inspirovat ke 
své vlastní tvorbě,“ říká Petra Bernfeldová, která doufá, že 
podobné projekty mohou v mladých lidech probudit nejen 
zájem o výtvarné umění, ale také o díla architektonická. 

V úterý 15. března se v 16 hodin v Domě umění uskuteční 
setkání s Iainem Pattersonem a křest publikace k jeho výsta-
vě, kterou autor ukončí přednáškou Architektura bez archi-
tektů. Umělec a pedagog Iain Patterson (1946) vyučoval třicet 
let na Škole kresby a malířství v College of Art v Edinburgu. 
Úzce spolupracoval s New 57 Gallery a Collective Gallery 
v Edinburgu, kterou založil a léta řídil. Jeho práce můžeme 
nalézt ve Scottisch Arts Council, ale i v Muzeu moderního 
umění (MoMA) v New Yorku. Řadu let pracuje s motivem 
spojujícím různé formy a matérie, s motivem biologického 
růstu a proměny. 

Dosud Kabinet architektury prezentoval architekturu spí-
še na pomezí hudby, módy nebo matematiky, nyní ji propo-
juje s výtvarným uměním. Jeho nositelem je Iain Patterson, 
který vchází do jasného světa trav, hub, mořských řas, jehlič-
natých a listnatých stromů a lodyh neznámých bylin. 

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

velikonoční 
evangelium 
podle houslí 
Po	 pěti	 letech	 budou	 mít	 ostravané	
vzácnou	 příležitost	 zhlédnout	 výjimečné	
hudební	 představení	 evangelium	 podle	
houslí.	 Velikonoční	 chrámové	 oratorium	
skladatele	 Pavla	 helebranda,	 na	 jehož	
provedení	se	podílí	na	180	zpěváků	a	hu-
debníků	v	čele	s	jiřím	Pavlicou	a	hradiš-
ťanem,	zavítá	do	čerstvě	zrekonstruova-
né	 katedrály	 Božského	 Spasitele.	 Bylo	
zde	uváděno	v	letech	2009–2011,	kdy	jej	
v	sedmi	představeních	vidělo	přes	sedm	

Boris vian 
v Komorní 
scéně aréna
dramaturgie	divadla	Komorní	scéna	aré-
na	představí	nejhranější	drama	jedné	z	le-
gend	 francouzského	 moderního	 umění,	
Borise	 Viana.	 Tohoto	 prozaika,	 novináře,	
jazzového	 hudebního	 skladatele,	 trum-
petistu,	 dramatika,	 písničkáře,	 herce,	
malíře,	 scenáristu	 a	 člena	 kolegia	 pata-
fyziky	(což	byla	společnost,	která	v	duchu	
díla	a.	 jarryho	zesměšňovala	měšťáckou	
omezenost	a	 lidskou	hloupost)	asi	nejvíc	
proslavil	román	Pěna	dní.	na	prknech	aré-
ny	se	ale	diváci	budou	moci	setkat	s	jiným	
jeho	 dílem,	 s	 absurdní	 groteskou	 Budo-
vatelé říše,	 která	 měla	 svou	 premiéru	
v	roce	1959.	Spořádaná	rodinka	v	ní	prchá	
před	 tajemným	 hlukem	 do	 stále	 vyšších	
pater,	kde	však	nachází	vždy	o	něco	menší	
a	stísněnější	bytový	prostor.	Přesto	rodiče	
ujišťují	 svou	dceru,	že	 i	nadále	žijí	v	bla-
hobytu,	přinejmenším	ve	srovnání	s	těmi	
druhými,	kteří	takovéto	štěstí	nemají.	Veš-
kerou	 zlost	 si	 přitom	 vybíjejí	 na	 zvláštní	
postavičce	 jménem	 Schmürz,	 která	 jim	
slouží	jako	fackovací	panák.	

Budovatelé	 říše	 napsal	 autor	 těsně	
před	 svou	 smrtí,	 a	 ve	hře	 je	 patrný	 vliv	

eugènea	Ionesca,	jednoho	ze	zakladatelů	
žánru	absurdního	dramatu.	Rodina,	která	
se	během	tří	dějství	hry	postupně	stěhuje	
do	 vyšších	 pater,	 aby	 unikla	 tajemnému	
hluku,	 ztělesňuje	 metafyzický	 strach	 ze	
smrti.	je	zde	ale	i	prostor	pro	společen-
ské	 konotace,	 v	 nichž	 se	 rozehrává	 po-
nuré	 podobenství	 o	 konci	 naší	 „prospe-
rující“	 společnosti.	 Režisérem	 inscenace	
je	 Vojtěch	 Štěpánek	 (1984),	 nové	 jméno	
v	 rámci	 ostravského	 divadelního	 života.	
Tento	 mladý	 režisér	 v	 aréně	 i	 ostravě	
pracuje	poprvé,	jeho	domovskou	scénou	
je	 pražské	 divadlo	 Komedie.	 V	 roli	 otce	
se	představí	V.	Georgiev,	jeho	ženu	hraje	
a.	Sasínová-Polarczyk	a	dceru	Z.	Truplo-
vá.	 Tajemnou	 postavu	 Schmürze	 ztvární	
Š.	 Krupa,	 služku	 T.	 Cisovská	 a	 souseda	
a.	Čuba.	

Premiéra	 se	 odehraje	 v	 sobotu	
19.	března	v	18.30	hodin.	
 www.divadloarena.cz

 Foto: archiv Maria separoviče

Herci Komorní scény Aréna při čtené 
zkoušce.
 Foto: archiv Komorní scény aréna

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, 
Dům umění
do 20. 3. Eduard Ovčáček: Grafika je dar II. – Labyrinty & 
Partitury, Dům umění
do 20. 3. Iain Patterson: Out West, Edinburg, Velká 
Británie, Dům umění
od 21. 3. do 5. 4. bude Dům umění z důvodu instalace nové 
výstavy uzavřen
Kulturní PrOGraMy
2., 9. a 16. 3. vždy v 16.30 hod. Sto děl z Galerie výtvarného 
umění v Ostravě, komentovaná prohlídka výstavy, Dům 
umění, rezervace nutná
8. 3. v 16.30 hod. Triforium Svatovítské katedrály, 
přednáška Marka Zágory, knihovna GVUO
15. 3. v 16 hod. setkání s Iainem Pattersonem a křest 
publikace k výstavě Iain Patterson: Out West, Dům umění
23. 3. v 19 hod. Paul N Roth, Ian Douglas-Moore, Pär 
Thorn, koncert, Dům umění
30. 3. v 16.30 hod. Pohádkář s holandskou duší Hanuš 
Schwaiger, přednáška Gabriely Pelikánové, knihovna GVUO
30. 3. v 19 hod. Mikko Savela, koncert, Dům umění
20. 1 – 20. 3. 2016 Galerijní animace a dílny, Proměny, 
Život v obrazech, Písmobrazy II, interaktivní prohlídky 
aktuálních výstav s edukačními pracovnicemi GVUO, bližší 
informace a rezervace předem: Jana Sedláková: 734 437 181, 
sedlakova@gvuo.cz, Marcela Pelikánová: 731 691 561, 
pelikanovam@gvuo.cz

OstravsKé MuzeuM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
3.–26. 3. MY, In Signum, výstava obrazů, smaltů a fotografií, 
vernisáž 3. 3. v 17 hod. s koncertním programem 
24.3. – 30. 6. Cesty koření, cesty koření a užitkových rostlin 
do center vyspělých civilizací

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

výstavy v DKMO
1.–31. 3. Pomáháme chránit zvířata po celém světě, 
záchranné projekty Zoo Ostrava, vestibul
1.–31. 3. Kamil Übelauer: Carnevale di Venezia, kolekce 
fotoobrazů, Galerie Gaudeamus

DůM KulturyKOnCert 

DivaDlO 

Milan Knížák 
30 POrtrétů
Cyklus	 30	 portrétů	 významných,	 klíčo-
vých,	 pozoruhodných	 i	 kontroverzních	
osobností	moderní	éry	napříč	obory	(filo-
zofie,	umění,	hudba,	politika,	věda),	který	
profesor	Milan	Knížák	realizoval	v	průbě-
hu	loňského	léta	téměř	„jedním	dechem“,	
je	unikátním	výtvarným	projektem.	Milan	
Knížák	 vytvořil	 neobyčejné	 a	 svým	 ob-
sahem	 monumentální	 dílo,	 které	 dalece	
přesahuje	osobní	vyznání	–	je	jakousi	so-
ciologicko-kulturně-politickou	 bilancí	 tří	
staletí	naší	doby.	

Poprvé	jsem	měla	možnost	vidět	ten-
to	 cyklus	 na	 fotografiích,	 a	 proto	 jsem	
byla	 při	 jeho	 zhlédnutí	 na	 výstavě	 velmi	
překvapena	 jeho	 „střídmějšími“	 rozměry	
(každá	deska	o	rozměru	72	x	54	cm),	jež	
bych	nečekala	od	autora,	který	všeobecně	
tíhne	k	velkým	plátnům.	dalším	překvape-
ním	byla	unifikace	formátu	a	 jistá	úměr-
nost	jindy	tak	gestických	tahů	(nebyl	by	to	
však	Milan	Knížák,	kdyby	si	místy	nedovo-
lil	určitou	„divokost“,	ať	už	v	podobě	kon-
trastních	lettristických	aj.	prvků	či	barev-
nosti).	jedná	se	tedy	již	formou	a	tvůrčím	
zpracováním	o	mimořádně	sevřený	celek.	
Koherentnost	souboru	je	umocněna	velmi	

promyšlenou	strukturou	souvislostí,	které	
autor	podpořil	svébytnou	literární	parale-
lou,	 autorským	 komentářem	 simulujícím	
jakýsi	 „rejstřík“.	 Morální	 a	 intelektuální	
výše,	se	kterou	autor	jednotlivé	osobnosti	
vyvažuje	 (skutečnost,	 že	 některé	 posta-
vy	 jsou	 pojaty	 kriticky,	 je	 samozřejmou	
součástí	 této	 rovnováhy),	 představuje	
výsostnou	kvalitu	celku.	Zrcadlí	se	v	něm	
obrovská	 zkušenost	 spolu	 s	 individuální	
sebekontrolou,	 osobní	 zodpovědností	
a	neutuchající	snahou	vidět	pravdu.	Tento	
typický	rys	autorovy	práce	a	charakteru	je	
i	zde	dominantní.	

	 rea Michalová, kurátorka
 www.galeriebeseda.cz 

výstava 

Výstava prací Iaina Pattersona potrvá v Domě umění do 20. března.  Foto: archiv GvuO

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. a 2. 3. v 17 a 19.30 hod. Bod zlomu
3. 3. v 15, 17 a 19.30 hod. KND Mezinárodní festival 
outdoorových filmů Ozvěny 
4.–6. 3. v 17 a 19.30 hod. Ma Ma
7. 3. v 15 hod. pro seniory Decibely lásky
7.–9. 3. v 17 a 19.30 hod. Decibely lásky
10. 3. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. Češi proti 
Čechům 
11.–13. 3. v 17 a 19.30 hod. Dánská dívka, 12. 3. pouze 
v 17 hod., 13. 3. pouze v 19.30 hod.
13. 3. v 15.45 hod. Spartakus, záznam přenosu baletního 
představení Bolšoj baletu z Moskvy 
14. 3. v 15 hod. pro seniory Padesát odstínů černé
14.–16. 3. v 17 a 19.30 hod. Padesát odstínů černé
17. 3. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. Od Grey City
18.–20. 3. v 17 a 19.30 hod. Rudý kapitán
21. 3. ve 14.30 hod. pro seniory 13 hodin: Tajní vojáci 
z Benghází
21.–23. 3. v 17 a 19.30 hod. 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
24. 3. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. Roura 
25.–27. 3. v 17 a 19.30 hod. Brooklyn 
28. 3. v 15 hod. pro seniory Rodinný film
28.–30. 3. v 17 a 19.30 hod. Rodinný film
31. 3. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. Trabantem do 
posledního dechu

KOnCerty a DivaDelní PřeDstavení v DKMO 
Benefice ve spolupráci s Divadlem A. Dvořáka, Příbram 
a MOST v rámci 15. ročníku festivalu ProTibet 
3. 3. v 19 hod. Irena Dousková: Hrdý Budžes
5. 3. v 18.45 hod. G. Puccini: Manon Lescaut, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku
11. 3. v 19 hod. Radůza, koncert
14. 3. v 19 hod. Valeria Schulczová, Roman Olekšák: Leni, 
4. hra DP 15/16, skupina A, Divadlo v Řeznické Praha
18. 3. v 18 hod. Florencie a Galerie: Uffizi
18. 3. ve 20.30 hod. Mandrage, koncert
20. 3. v 18 hod. a 1. 4. Happy Pomáda, Taneční škola a studio 
Happy Day Dance Ostrava 
21. 3. v 19 hod. Screamers a Techtle Mechtle
24. 3. v 19 hod. Velká mořská víla, 3. hra DP 15/16, skupina B, 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
25. 3. v 19 hod. Lutz Hübner: Úča musí pryč! Divadlo Verze 
Praha
28. 3. v 19 hod. Vivaldianno: Město zrcadel 
29. 3. v 19 hod. Kamčatka, cestovatelská diashow
31. 3. v 19 hod. Alain Reynaud Fourton: Rukojmí bez rizika

tisíc	 diváků.	 Letošní dvě ostravská 
představení – první pro školní mládež 
a seniory a druhé pro veřejnost – se 
konají 4. dubna od 10 a 19.30 hodin. 

Záštitu	 nad	 představeními	 převzali	
starostka	 městkého	 obvodu	 Moravská	
ostrava	a	Přívoz	Petra	Bernfeldová,	Fran-
tišek	Václav	lobkowicz,	biskup	ostravsko-
-opavský,	 a	 daniel	 havlík,	 starosta	 obce	
ludgeřovice.	 Předprodej	 vstupenek	 na	
www.ostravainfo.cz.
 www.vazna-hudba.cz



Láska na první poslech 
aneb 'Výchovný' koncert 
pro dospěláky

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

3. 3. v 15 hod. beseda s oceňovaným španělským spisovatelem Davidem 
LLorentem o jeho novém románu Madrid:frontera 
8. 3. v 18 hod. David Bátor, křest básnické sbírky ZBUJ
14. 3. v 18 hod. Anežka Charvátová, diskuse s překladatelkou o cizí literatuře 
16. 3. Čtenářský klub, tentokrát věnovaný knize Michela Houellebecqa Podvolení.
17. 3. v 18 hod. Příběhy z Varšavského povstání 1944, debata a křest knihy
20. 3. v 10 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče, vedou výtvarníci 
Marcela Lysáčková a Max Lysáček
21. 3. v 18 hod. křest březnového čísla bulletinu Krásná Ostrava a slavnostní 
znovuzprovoznění hodin v průčelí budovy Jazykového gymnázia Pavla Tigrida 
v Ostravě-Porubě, sraz před budovou školy
23. 3. v 18 hod. Jiřina Šiklová: Dopisy vnučce, beseda
24. 3. v 18 hod. Mariana Kunešová: Alfréd Jarry a Král Ubu, přednáška
do 25. 3. Tomáš Pospěch: Archivní a zemědělské práce, pokračování výstavy
do 1. 4. Veronika Drahotová: Walls Around Borders / Zdi kolem hranic, 
pokračování výstavy v Galerii Dole

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

1. 3. v 16 hod. Aleš Dostál: Za všechno mohou jeleni, křest 
knihy a beseda spisovatele a milovníka přírody
8. 3. v 16 hod. Richard Sklář: Anděl smrti, beseda 
9. 3. v 16 hod. Jan Rudzinskyj: Na křídlech racků – Jak jsem 
létal a padal, beseda akrobatického pilota
10. 3. v 16 hod. Lucie Königová: (Ne)gramotný rodič – Jak 
neselhat jako rodič, beseda 
12. 3. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP: jarní dekorace 
14. 3. v 15 hod. Ondřej Ruml: čtení dětem, zpěvák čte dětem 
v rámci projektu Celé Česko čte dětem
15. 3. v 16 hod. Ondřej Holinka: Kuchařka pro supertátu
17. 3. v 16 hod. Jiří Vokáč Čmolík, Monika Urbanová: Emoční 
kód úspěchu, beseda 
18. 3. v 16 hod. Olga Krumlovská: Setkání s tajemnem
23. 3. v 16 hod. Buď šťastný, beseda k Mezinárodnímu dni 
štěstí OSN spojená se zahájením výstavy
29. 3. v 16 hod. Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií
31. 3. v 16 hod. Ivan Landsmann: Pestré vrstvy, beseda 
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@
knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Upozornění – 
15 minut před začátkem akce rezervace propadají.

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

4.–6. 3. Jdeme za vámi, knihovna se účastní Ostravského 
knižního veletrhu, čtenáři knihovny získají po předložení čte-
nářského průkazu v pokladně 50% slevu na vstupné
do 5. 3. Retrospektivní výstava k 65. výročí založení 
knihovny, historické dokumenty, dobové fotografie
7. 3. – 3. 4. výstava Od Čtyřlístku k Sin City
30. 3. druhé Deskohraní aneb Kdo si hraje, nezlobí, odpole-
dne s deskovými hrami pro hráče od 10 let, 16–20 hod.
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 atd.

Úplnou novinkou v nabídce Janáčko-
vy filharmonie Ostrava je koncert s ti-
tulem Láska na první poslech, který je 
na programu 31. března od 19 hodin 
v Domě kultury města Ostravy. Lás-
ku na první poslech aneb 'Výchovný' 
koncert pro dospělé ocení především 
ti, kteří patří mezi nesmělé obdivo-
vatele a prozatím si netroufají na 
poslech celovečerních závažnějších 
děl. S průvodcem Norbertem Lichým 
jsme pro vás vybrali devět z nejoblí-
benějších klasických skladeb. Při je-
jich poslechu si uvědomíte, že jste je 
všechny určitě už někdy slyšeli. Těšit 
se můžete například na Mozartovu 
předehru z komické opery Únos ze 
serailu či na povědomou hudbu z Čaj-
kovského baletu Labutí jezero Tanec 
malých labutí, který je známý tím, že 
ho tancují čtyři nejmenší tanečnice. 
Výběr devíti skladeb uzavře strhující 
Slovanský tanec č. 15, který je důka-
zem brilantní kompoziční invence 
jednoho z nejznámějších a nejhra-

nějších skladatelů světa – Antonína 
Dvořáka.

Během večera vystoupí také jeden 
sólista. Bude jím ostravský rodák Jiří 
Vodička – znamenitý houslista, který je 
při svém mládí již mezinárodně uzná-
vaným umělcem. V roce 2008 vyhrál 
evropskou soutěž Young Concert Ar-
tists a za rok přivezl stříbro z celosvě-
tového kola v New Yorku. Také dirigent 
Stanislav Vavřínek prokázal své umě-
lecké kvality na nejednom koncertu Ja-
náčkovy filharmonie a další příležitost 
dostane i 31. března. Od roku 2008 do 
roku 2015 působil na půdě Filharmo-
nie Bohuslava Martinů ve funkci šéf-
dirigenta, získal řadu ocenění a mimo 
jiné spolupracoval s takovými hudeb-
ními hvězdami, jako jsou například 
Pavel Šporcl, Jiří Bárta, Eva Urbanová 
a mnoho dalších. Koncert je díky ukáz-
ce z Prokofjevova baletu Romeo a Julie 
součástí projektu Shakespeare Ostrava 
2016 ke 400. výročí úmrtí tohoto veli-
kána.  www.jfo.cz

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

31. 3. v 19 hod. Láska na první poslech, DKMO
24. a 25. 3. v 19 hod. Dutilleuxův širý svět, DKMO
16. 3. v 19 hod. Rocková klasika, multifunkční aula Gong 
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

Dnes se vypravíme do velmi hlubo-
ké minulosti. První veduta je z roku 
1728, další z konce 19. století.
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  Foto: Archiv města Brna (1), Ostravské muzeum (2, 3)

POzVáNka NejeN dO kLubu 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
7. 3. – 29. 4. Kouzelný svět barev, výstava výtvarných prací 
dětí z Mateřské školy Křižíkova, 16. 3. v 16 hod. vernisáž
3. 3. od 14 do 16 hod. Shakespeare, velký alžbětinský drama-
tik, kvíz ke 400. výročí úmrtí anglického dramatika v rámci 
Dne ostravských čtenářů.

OddĚLeNí PRO dĚTI a MLádež
3. 3. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
10. 3. od 14 do 15.30 hod. Čteme perlorodky, veřejné čtení 
z knih k soutěži Lovci perel
17. 3. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
24. 3. od 14 do 15.30 hod. Velikonoční tvoření, výtvarná 
dílna, na které si vyrobíme velikonoční dekorace
31. 3. od 14.30 do 15.30 hod. Čtení s překvapením, společné 
čtení s pozvaným hostem v rámci Dne ostravských čtenářů

zaHRaNIčNí fILMY, CeSTOPISY a jazz
V březnu rozhodně nezůstávejte doma, protože čer-
stvý jarní vítr zavane i do kulturního dění v centru 
města! „Březnový program Minikinokavárny bude ve 
znamení španělských a francouzských filmů,“ vybírá 
to nejlepší Vladimír Šmehlík, dramaturg Centra kultu-
ry a vzdělávání Moravská Ostrava. „Od 1. do 3. března 
se koná filmová přehlídka španělsky hovořící kine-
matografie La Película. Španělských filmů se do české 
distribuce nedostává mnoho, takže je to jedna z mála 
příležitostí vidět jak to nejnovější, tak retrospektivy 
španělsky mluvící kinematografie. Oblíbenou událostí 
už se stala Frankofonní noc – filmový maraton, který 
se ve spolupráci s Alliance française d‘Ostrava usku-
teční 11. března.“ 

Do klubu Atlantik a Minikinokavárny vstoupí i festi-
val ProTibet, který se věnuje klasické tematice Tibetu. 
Projekce filmových dokumentů se 15. března uskuteč-
ní v Minikinokavárně, Atlantik ve stejný den čekají dvě 
cestopisné přednášky zaměřené na cestu do Tibetu na 
kole a na to, jak se žije v buddhistickém klášteře. „Vel-
ká část březnového programu v Atlantiku je zacílena 
na cestopisy,“ pokračuje Vladimír Šmehlík. „Podíváme 
se do Jižní Afriky, Ohňové země, vyšplháme na himá-
lajské vrcholy, navštívíme Írán, což je velmi zajímavá 
a dosti neznámá destinace. A na 12. března je připra-
vena inspirace na plánování letní dovolené v podobě 
minifestivalu Cestovatelský SCUK, kdy přivítáme ně-
kolik cestovatelů. Velmi zajímavý bude například ces-
topis o Las Vegas, což je destinace, kam se od nás často 
nejezdí.“

V klubu Parník si milovníci jazzu nesmějí nechat ujít 
koncerty ze série Ostrava Jazz Nights: britský bluesový 
kytarista Danny Bryant vystoupí 12. března s Danny 
Bryant’s Redeyebandem, velký jazz v malém klubu po-
kračuje 16. března koncertem světově proslulého bu-
beníka Billyho Martina a 22. března bude Parník patřit 
uznávanému bubeníkovi Genemu Jacksonovi, který 
v Česku vystoupí poprvé. Doprovázen při tom bude 
kapelou předního tuzemského saxofonisty Ondřeje 
Štveráčka.  (gl)

jedeN SVĚT
Festival dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět bude v Ostravě zahájen 1. dubna. „Akce 
si během svých šestnácti ročníků vydobyla znač-
né renomé,“ říká Vladimír Šmehlík z Centra kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava a dodává, že ostravský 
model patří společně s pražským a brněnským k nej-
větším v republice. 

„Festival se vždy zabývá aktuálními tématy. Loni 
arabským jarem, letos se nevyhne migrační vlně 
a problémům Evropy. Promítat se bude v klubu At-
lantik, Minikině, v kině Cineport v Provozu Hlubina 
a na dalších místech, připravena je i řada doprovod-
ných akcí.” 

(red)

aNTIkVaRIáT a kLub fIduCIa 

z HISTORIe MORaVSké OSTRaVY a PŘíVOzu

Znamenitý houslista – ostravský rodák Jiří Vodička.  Foto: archiv jfO

dávná minulost



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

3 Slezské blues „z obou stran hranice“
Unikátní spojení tradičního blues jak znělo asi před 100 lety s netradiční interpretací textů ve slezském nářečí
nebo místopisně se vztahujících k regionu Slezska. Za českou stranu Retro Blues – skrývá Petr „Džetro“ Ritzka
a jako host vystoupí ostravský písníčkář Pitrs. Za polskou stranu vystoupí multiinstrumentalista Marek „Makaron“
Motyka a jeho spoluhráč na bicí nástroje Ryszard „Rico“ Rajca. / 150 Kč

19:00
čt

4 TGM
Pop-rocková kapela TGM s přesahem i do dalšího žánrů, kde dva zpěváci, dvě kytary, basa, klavír a bicí představí
své autosrké skladby. Jarda Vašek – bicí, Jan Fukala – baskytara, Jarda Hájek – kytara, Martin Stolař – klávesy,
Martin Vaculík – zpěv, Antonín Vajda – kytara, Zuzana Vinklárková – zpěv. / 100 Kč

19:00
pá

7 Simoen Soul Charger
V roce 2009 po vydání prvního singlu ji americký časopis Cleveland Scene magazine zařadil mezi 12 nejlepších,
které v roce 2010 stojí za to vidět. Jejich hudba je označována jako směsice folku, blues, psychedelického i stoner
rocku sedmdesátých let. Role předskokanů se ujmou ostravští Sækədʒəwiː ə. / 150 Kč

19:00
po

9 F dur jazzband
Zlínská kapela hrající jazzrock a funky ve vlastním aranžmá. / 150 Kč19:00

st

10 Patrik Kee
Ostravský zpěvák a hlasový improvizátor Patrik Kee. Umělec, který dokáže během pár minut strhnout publikum
velmi nenásilnou formou do úžasného světa jeho srdce, tónů, hudebních vln, ozvěn a nečekaných zvukových
proměn. / 150 Kč

19:00
čt

11 Moribundus
Koncert ostravské blues-rockové formace. Petr Vitásek – kytara, Josef „Béďa“ Perzyna – baskytara, Libor Šipula –
klávesy, Jaroslav Ožana –bicí, Ivan „Oskar“ Kraina – kytara, foukací harmonika a zpěvák Martin Čermák. / 150 Kč

20:00
pá

12 Danny Bryant Band FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Danny Bryant má má za sebou téměř tři tisíce koncertů po celém světě a setkal se na jednom pódiu např. s
Joe Cockerem, Carlosem Santanou, Gregem Allmanem, Buddy Guyem, Peterem Greenem či Mickem Taylorem.
Současná sestava je vytvořena kromě Dannyho baskytaristou Alexem Phillips (dříve Ken Bryant, Dannyho otec) a
bubeník je Trevor Barr. Koncert je pořádán za finanční podpory Statutárního města Ostravy. / 350 Kč

20:00
so

16 Billy Martin’S Wicked Knee FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Světem protřelý bubeník Billy Martin, který je posledních dvacet let páteří tria Medeski Martin &Wood
a v minulosti prošel řadou projektů na pomezí jazzu soulu a rocku. Billy Martin (drums) Steven Bernstein
(trumpet) Curtis Fowlkes (trombone) Marcus Rojas (tuba). Koncert je pořádán za finanční podpory
Statutárního města Ostravy. / 350 Kč

20:00
st

17 Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert kapely BBC. / 150 Kč20:00
čt

22 Gene Jackson FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Gene Jackson je velmi uznávaným světovým bubeníkem, který hrál po boku Herbieho Hancocka. V Česku je při své
krátké tour doprovázen kapelou předního tuzemského saxofonisty Ondřeje Štveráčka. Koncert je pořádán za finanční
podpory Statutárníhoměsta Ostravy. / 180Kč

19:00
út

23 Petr Kolář VYZNÁNÍ
Spolu s doprovodnou skupinou uvede Petr Kolář svůj nový – komorněji laděný koncertní pořad VYZNÁNÍ. Kromě
osvědčených Petrových hitů jako je např. Jednou nebe zavolá, Den, kdy se vrátí láska či snad nejznámější Ještě, že
Tě lásko mám, uslyšíme i nové skladby z čerstvě vydaného alba A PROČ NE. / 350 Kč

20:00
st

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

19:00
út

31 Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio
D. Vrchovská – zpěv, Vojtěch Eckert – piáno, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Petr Nohavica – bicí / 120 Kč

19:00
st

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

1 17:00 MaMa / Ma ma, ES 2015, 111 min. LA PELÍCULA

19:30 Hrdinové zla / Los héroes del mal, ES 2015, 98 min. LA PELÍCULAút

2 15:00 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min. KINO SENIOR

17:00 Květiny / Loreak, ES 2014, 99 min. LA PELÍCULA

19:30 Zrzavá veverka / La ardilla roja, ES 1993, 110 min. LA PELÍCULA

st

3 17:00 Krásnémládí / Hermosa juventud, ES/FR 2014, 102 min. LA PELÍCULA

19:30 V krvi / En la sangre, MX 2015, 85 min. LA PELÍCULAčt

4 17:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.
19:30 Kmotr / The Godfather, US 1972, 175 min.pá

5 15:00 Zootropolis: Město zvířat / Zootopia, US 2016 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rodinka Belierových / La Famille Bélier, FR 2014, 105 min.
19:30 Ave, Caesar! / Hail, Caesar!, US 2016, 106 min.

so

6 15:00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek / FR 2015, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Lída Baarová / CZ 2016, 110 min.
19:30 MaMa / Ma ma, ES 2015, 111 min.

ne

7 17:00 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min.
19:30 Ztraceni v Mnichově / CZ 2015, 105 min.po

8 17:00 Líza, liščí víla / Liza, a rókatündér, HU 2015, 98 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Ciné-concert: Charlie Mancini FILMOVÝ KLUBút

9 15:00 Ztraceni v Mnichově / CZ 2015, 105 min. KINO SENIOR

17:00 Ave, Caesar! / Hail, Caesar!, US 2016, 106 min.
19:30 Rodinka Belierových / La Famille Bélier, FR 2014, 105 min.

st

10 17:00 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.
19:30 Suburra / IT/FR 2015, 135 min.čt

11 18:00–24:00 FRANKOFONNÍ NOC FRANKOFONNÍ NOC

maraton francouzských filmůpá

12 15:00 Řachanda / CZ 2016, 104 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Ave, Caesar! / Hail, Caesar!, US 2016, 106 min.
19:30 MaMa / Ma ma, ES 2015, 111 min.

so

13 15:00 Malý princ / Le Petit Prince, FR 2015, 106 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Ztraceni v Mnichově / CZ 2015, 105 min.
19:30 Brooklyn / GB/IE/CA 2015, 112 min.

ne

14 17:00 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.
19:30 Osm hrozných / The Hatefull Eight, US 2015, 182 min.po

15 16:00 Ženy Tibetu: Tichá revoluce / US 2008, 57 min. FESTIVAL PRO TIBET

18:00 Z nomáda nikým / From Nomad to Nobody, CA 2011, 55 min. FESTIVAL PRO TIBET

20:00 Svobodná Čína: Odvaha věřit / US 2011, 53 min. FESTIVAL PRO TIBET

út

16 14:30 Lída Baarová / CZ 2016, 110 min. KINO SENIOR

17:00 Můj král / Mon roi, FR 2015, 130 min.
19:30 Suburra / IT/FR 2015, 135 min.

st

17 14:30 Lída Baarová / CZ 2016, 110 min. KINO SENIOR

17:00 Trabantem do posledního dechu / CZ 2015
19:30 Rudý kapitán / CZ/SK/PL 2016

čt

18 17:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.
19:30 REVENANT Zmrtvýchvstání / The Revenant, US 2015, 151 min.pá

19 15:00 Kung Fu Panda 3 / US/CN 2016, 94 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Lída Baarová / CZ 2016, 110 min.
19:30 Kmotr / The Godfather, US 1972, 175 min.

so

20 15:00 Zootropolis: Město zvířat / Zootopia, US 2016 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rodinka Belierových / La Famille Bélier, FR 2014, 105 min.
19:30 Trabantem do posledního dechu / CZ 2015

ne

21 17:00 Ave, Caesar! / Hail, Caesar!, US 2016, 106 min.
19:30 MaMa / Ma ma, ES 2015, 111 min.po

22 17:00 Girl Power / CZ 2015, 92 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Deník komorné / Journal d‘une femme de chambre, FR/BG 2015, 96min. FILMOVÝ KLUBút

23 14:30 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min. KINO SENIOR

17:00 Rudý kapitán / CZ/SK/PL 2016
19:30 Suburra / IT/FR 2015, 135 min.

st

24 17:00 Už je tady zas / Er ist wieder da, DE 2015, 116 min.
19:30 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min.čt

25 17:00 Případ SK1 / L’ Affaire SK1, FR 2014, 120 min.
19:30 Kmotr / The Godfather, US 1972, 175 min.pá

26 15:00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek / FR 2015, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Už je tady zas / Er ist wieder da, DE 2015, 116 min.
19:30 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min.

so

27 15:00 Kung Fu Panda 3 / US/CN 2016, 94 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Brooklyn / GB/IE/CA 2015, 112 min.
19:30 Případ SK1 / L’ Affaire SK1, FR 2014, 120 min.

ne

28 17:00 Trabantem do posledního dechu / CZ 2015
19:30 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min.po

29 17:00 Eva Nová / SK/CZ 2015, 106 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Kmotr / The Godfather, US 1972, 175 min. FILMOVÝ KLUBút

30 15:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min. KINO SENIOR

17:00 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min.
19:30 Můj král / Mon roi, FR 2015, 130 min.

st

31 17:00 Už je tady zas / Er ist wieder da, DE 2015, 116 min.
19:30 My tři, nebo nikdo / Nous trois ou rien, FR 2015, 102 min.čt

1 Jakub Cejpek – Fotografie VÝSTAVA

Fotografie z cest Jakuba Cejpka, milovníka hor, skal, cestování a dobrodruha tělem i duší, zároveň
šéfredaktora časopisu Everest, horského průvodce a zejména zapáleného fotografa s nutkavou potřebou
zachytit svět kolem sebe. Ve spolupráci s CK Kudrna.

do
31.3.

2 Ivo Petr – Jižní Afrikou přes hory a slony CESTOPIS

Cestopis ze dvou výprav do Jižní Afriky. Království Lesotho a Namibie. / 65Kč18:00
st

3 Honza Haruda – Ohňová země CESTOPIS

Cestopis ze země na konci světa. Ve spolupráci s CK Kudrna. / 65Kč18:00
čt

4 Honza Polášek – Nepálský výlet na vršek Manáslu (8 163m. n. m.) CESTOPIS

Otevřené povídání o tom, jaká byla expedice deseti osmitisícových benjamínků na jejich první opravdu
vysoký kopec. Informace o tom, jak se chodí na záchod ve výškových táborech a že někdy stačí půl sušenky
na celý den stejně jako o solidárnosti a etice v zóně smrti. / 60 Kč

18:00
pá

7 Kafe a cigárko – Historky z hereckého podsvětí LISTOVÁNÍ

Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce / Comeback / Stardance) si začala psát blog, jen tak pro radost a pro
své kolegy z divadla, aby je pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko začalo bavit lidi mnohem víc, než by se Marie
nadála. Taky za něj získala cenuMagnesia Litera. Účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek. Knihu v roce 2015
vydalo nakladatelství Domino. / 100Kč

20:30
po

8 Kafe a cigárko – Historky z hereckého podsvětí LISTOVÁNÍ

Účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek. / 100Kč20:00
út

10 Írán – sedm barev Persie CESTOPIS

Cestopisnou besedu bude tvořit koláž dokumentárních filmů a prezentací fotek sebraných z mých čtyř
návštěv této země, která své nejpřekotnější změny zažívá právě během posledních dvou desetiletí. Přednáší
Bazi z CK Kudrna. / 60 Kč

18:00
čt

11 Odvaz: Improgame DIVADLO

Improvizační show, kde se hráči stávají figurkami na herním poli a jen diváci rozhodují, jak se jim bude dařit /
150Kč

19:00
pá

12 Cestovatelský SCUK 2016 CESTOPIS

V pořadí ji čtyřiadvacátý ročník cestovatelského „festivalu“. Během nabitého celodenního programu se
můžete těšit např. na Jana Říhu, nevidomého cestovatele a horolezce, který jako druhý nevidomý v historii
zdolal nejvyšší horu Jižní Ameriky Aconcaguu, dále na film extrémního bajkera Pavla Richtra: 1000mil
Aljaškou na kole s Pavlem Richtrem, který zachycuje jeho účast na nejtěžším zimním závodě světa Iditarod
Trail Invitational, také na cestovatele, fotografa a ekologa Ivo Dokoupila, který se označuje za milovníka
všeho na východ od našich hranic a poví nám něco o těchto končinách, nebo neméně zajímavé přednášky
o Ománu či Kyrgystánu. Pořádá CK Kudrna. / vstupné v předprodeji 200Kč / 160Kč studenti držitelé karty ISIC
namístě: 220 Kč / 180Kč.

9:00
do

20:00
so

15 V. Dostál – Na kole do Tibetu a nejen tam CESTOPIS

Cestopis, beseda s promítáním v rámci festivalu ProTibet. / 60 Kč18:00
út

16 Las Vegas – ráj hazardu CESTOPIS

Vše o kasínech a hotelích v Las Vegas, o národních parcích Death Valley a Grand Canyon, o svatbách ve stylu
Elvise Presleyho a životě v tomto pulzujícím pouštnímměstě. A na závěr malé překvapení. Pořádá CK
Radynacestu. / 75Kč

18:00
st

17 Od zubrů přes maluchy, putování východním Slezskem
Tentokrát se vydáme na samou hranici Slezska a Malopolska. Navštívíme pohádkový zámek v Pštině.
Nemineme dvojměstí Bílsko-Bělá, které je centrem podbeskydí a výlet zakončíme v beskydskémměstě Živěc,
které se proslavilo zejména výrobou piva. S podporou MOaP. / 280Kč

8:00
čt

19 Jarní vycházka pod kloboukem PROHLÍDKAMĚSTA

Komentovaná prohlídka historického jádra Moravské Ostravy s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou.
Sraz v 15.00 hodin na Smetanově náměstí před divadlem Antonína Dvořáka. / 30Kč

15:00
so

21 J. Ježíková – Léta jdou, i v buddhistickém klášteře CESTOPIS

Přednáška a beseda s projekcí v rámci festivalu ProTibet. / 60 Kč18:00
po

22 Nation4Nation ERASMUS

Máte chuť zažít večer plný prezentací, zábavy a v neposlední řadě taky mezinárodní kuchyně? Přijďte si poslech-
nout zahraniční studenty, kteří se představí se svou zemí. Akci pořádá International student club of the University
of Ostrava.

19:00
út

23 Velké Polky STOLIK POLSKI

Nevšední téma tradiční mezikulturní platformy.18:00
st

24 Hiphop-erace JEDEN SVĚT

Dokumentární film z cyklu Promítej i ty.18:00
čt

25 Odvaz: Hledání domova DIVADLO / JEDEN SVĚT

Improshow. Ostravští improvizátoři rozjíždějí festival Jeden svět v Ostravě. / 150Kč19:00
pá

30 Piráti ze Salé JEDEN SVĚT

Dokumentární film z cyklu Promítej i ty!18:00
st

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

Velikonoce
23.–25. 3. 2016 Masarykovo náměstí Ostrava / 10:00–18:00 hod.
Lidovámuzika, zvířátka, řemesla, kolotoč, domácí zabijačka
a krajové speciality

Připravujeme příměstské tábory pro děti:
Turnus 4.–8. července 2016 / cena 1 250Kč
Hry, sport a třídenní pobyt na kozí farmě v Jablunkově.

Turnus 11.–15. července 2016 / cena 900Kč
Exkurze, výlety, sport

Denně od 8:00–16:00 hod. (mimo pobyt v Jablunkově) / Cena zahrnuje pojištění, oběd, pitný režim, vstupné, jízdné.

EDUARD OVČÁČEK 10. 3. – 22. 4. 2016
Ostravský umělec Eduard Ovčáček patří ke klasikům českého výtvarného umění. Jeho bohatá tvorba se
rozvíjí již od druhé poloviny 50. let 20. století. Z Ovčáčkova mnohovrstevnatého díla bude ve výběru prací
z posledních let připomenuta zásadní linie, kterou autor de facto spoluvytváří, a sice lettrismus. Vernisáž
výstavy ve čtvrtek 10. března v 17 hodin. 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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