
K oncertem  proslulého  slo-
venského  jazzmana  Petera 
Lipy si klub Parník 20. dubna 

v 19 hodin připomene dvacáté výročí 
svého vzniku. Symbolické v tomto pří-
padě není jen datum, ale také samot-
ný interpret, který v dubnu roku 1996 
pokřtil pódium Parníku svým vystou-
pením.

S  postupem  let  se  klub  Parník  stal 
pojmem spojeným s kvalitní muzikou, 
místem, kam se vždy chodí na věhlas-
ná jména nejen české a slovenské klu-

bové scény, ale  také na uznávané za-
hraniční interprety. Vždyť už v dubnu 
1996  vystřídala  Petera  Lipu  americká 
formace Adam Holzman a postupem 
času tu začali vystupovat i zahraniční 
muzikanti, kteří za sebou měli vystou-
pení pro statisíce lidí na svých koncer-
tech.  Připomeňme  si  Darryla  Jonese 
z Roling Stones, Chestera Thompsona 
z  Genesis,  Steva  Lukathera,  Tonnyho 
Levina, Johna Scofielda a mnoho dal-
ších.  Z  osobností  tuzemské  hudeb-
ní  scény  nelze  nejmenovat  Jaromíra 
Nohavicu, Vladimíra  Mišíka,  Michala 
Pavlíčka,  Borise  Urbánka  a  další.  Ti 
všichni si byli jisti úžasnou atmosférou 
a skvělým publikem. „Díky této oprav-
du  vysoce  nasazené  laťce  diváci  už 

dvacet let v podstatě automaticky spo-
jují Parník s tím nejlepším z hudební 
scény všech žánrů. A vždy to bylo a je 
vidět  v  obrovském  zájmu  o  jednotli-
vé  koncerty,  kde  poptávka  většinou 
vysoce  převažuje  nabídku  a  některá 
vystoupení  jsou  vyprodána  už  měsí-
ce  dopředu,“  říká  Gabriela  Kolárová, 
vedoucí produkce klubu a upozorňuje 

na to, že Parník by nebyl tím Parníkem, 
jakým je, bez věrných a kvalitní hudeb-
ní produkci nakloněných diváků a pří-
znivců,  bez  špičkových  účinkujících 
a také bez zřizovatele, jímž je městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Po-
děkování patří také dramaturgovi Pav-
lu Giertlovi, který byl s Parníkem spjat 
po 19 let. 

„Věhlas klubu Parník, který už dáv-
no  překročil  hranice  obvodu,  města 
i kraje, obrací k Ostravě pozornost jak 
hudebních  znalců  a  fajnšmekrů,  tak 
hudebníků,  kteří  mají  ve  své  branži 
vynikající  renomé.  Že  něco  takového 
dokázal  poměrně  malý  klub  v  centru 
města, se zdá být až s podivem, ale je to 
nepopíratelný fakt. Takže nezbývá než 

klubu Parník přát další úspěšná dese-
tiletí a nám, posluchačům, další skvělé 
hudební  zážitky,“  přeje  ke  kulatému 
výročí  Petra  Bernfeldová,  starostka 
městského  obvodu  Moravská  Ostrava 
a Přívoz.

Klub Parník se zpočátku zaměřoval 
především na jazzovou tvorbu, postu-
pem  času  se  však  díky  prozíravé  dra-
maturgii otevřely brány klubu i  jiným 
hudebním žánrům, což ve velké míře 
přispělo k dlouhověkosti  této klubové 
scény. A v podobném stylu Parník plu-
je  dál.  Dvacátý  rok,  nyní  pod  drama-
turgickým vedením Gabriely Kolárové, 
navazuje  na  kvalitní  jazzovou  tradici 
i na multižánrovou programovou kon-
cepci,  takže  oslovuje  široké  spektrum 
posluchačů.  Je  také  místem,  kde  se 
mohou  představit  i  začínající  umělci. 
V  Parníku,  kde  se  koná  více  než  200 
koncertů  ročně,  i  nadále  koncertuje 
špička profesionální české i zahraniční 
klubové  scény  a  pokračují  tu  tradiční 
projekty,  které  k  tomuto  klubu  neod-
myslitelně patří. Jedním z nich je i fes-
tival Ostrava Jazz Nights.

Klub  Parník  je  umístěn  v  přízemí 
vily na Sokolské třídě v centru Ostravy. 
Jedná se o klub, kde se pořádají větši-
nou  poslechové  koncerty.  K  dispozici 
je bar s klasickým občerstvením. V let-
ních měsících je otevřena terasa. Klub 
má bezbariérový přístup. � (gl)

www.klub-parnik.cz

Parník�pluje�oceánem�hudby�už�dvacet�let!

Senior�na�
palubě�Parníku
Díky podpoře ze strany městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se 
v klubu Parník rozjíždí nový projekt 
věnovaný nejen seniorům žijícím na 
území obvodu. Senior na palubě Par-
níku vypluje poprvé 12. dubna v 19 ho-
din, kdy hostům zazpívá Milan Drobný, 
jehož hity Ragtime piano Joe, Pláču, 
pláču sůl a mnohé další zná většina 
pamětníků.

„K tomu, aby lidé mohli prožívat 
aktivní stáří, si potřebují udržet dob-
rou náladu. Jednou z možných cest je 
právě hudba, proto jsme se rozhodli 
uspořádat v klubu Parník sérii kon-
certů, které budou speciálně určeny 
a koncipovány právě pro tuto význam-
nou cílovou skupinu obyvatel našeho 
obvodu,“ vysvětluje Petra Bernfeldová, 
starostka městského obvodu. „Bude-
me se snažit, aby každý koncert byl 
výjimečný a nabídl jinou formu hudeb-
ního zážitku. V rámci všech koncertů 
bude podáváno i malé občerstvení, jež 

Nová�ostravská�
galerie
V době, kdy se mnohé galerie zavírají, je 
otevření nové galerie spíše ojedinělou a vý-
jimečnou událostí. A právě k této události 
došlo v březnu v Ostravě. Výtvarný spolek 
In Signum, který sdružuje jedenáct velmi 
aktivních umělců, slavnostně otevřel novou 
galerii Orchard. Vystavována zde budou 
nejen díla spolku In Signum, ale i práce 
jiných výtvarníků, kteří si zde postupně 
mohou organizovat své samostatné výsta-
vy. Galerie se nachází v komplexu kance-
lářských budov v Hornopolní ulici a je tedy 
prodlouženou rukou v rozvoji ostravské 
kultury. 

Festival�k�poctě��
Leoše�Janáčka
Druhý ročník festivalu v amatérském sólo-
vém zpěvu se soutěží O cenu Leoše Janáčka 
se v současné době chystá na Lidové kon-
zervatoři a Múzické škole. „Naše přehlídka 
je oslavou hudebního odkazu světově uzná-
vaného hudebního skladatele a folkloristy 
Leoše Janáčka,“ vysvětluje Miloslava Sou-

kupová, ředitelka Lidové konzervatoře 
a Múzické školy. „Chceme jí podpořit 
amatérský sólový zpěv ve všech věko-
vých kategoriích – od mládeže přes do-
spělé po seniory. A vítáme samozřejmě 
i handicapované soutěžící.“ Festival je 
určen výhradně amatérským zpěvákům, 
kteří nestudují sólový zpěv na středních, 
vyšších či vysokých školách uměleckého 
zaměření. Soutěžící ve všech kategoriích 
přednesou dvě skladby: první je povin-
ná a musí jít o lidovou píseň v úpravách 
Leoše Janáčka, druhou skladbou má být 
lidová či umělá píseň, operní, operetní 
či muzikálová árie, šanson, jazzová či 
populární píseň. Festival se uskuteční 
7. května v prostorách Lidové konzerva-
toře ve Wattově ulici v Ostravě. Zájemci 
se mohou přihlásit elektronicky na adre-
se http://www.o-cenu-leose-janacka.cz/
prihlaska/, a to nejpozději do 18. dubna. 

Písně�pro�přátele
Posluchači Lidové konzervatoře a Múzic-
ké školy z pěveckého oddělení připravili 
na pondělí 18. dubna koncert v ostrav-
ském hudebním klubu Parník. Pod spo-
lečným názvem Písně pro přátele zazní 
program popových a rockových písní, 
večer začíná v 18.30 hodin. 

Klub Parník a kvalitní muzika patří dohromady. Na snímku jeden ze vzácných hostů: Hana Hegerová.

AKCE�MĚSÍCE To�musíte�vidět,�slyšet

KULTURNÍ PŘEHLED NA DuBeN 2016 www.moap.cz
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Jeden
svět

Festival dokumentárních
filmů o lidských právech

www.jedensvet.cz
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Shakespearova�
Bouře�
V roce 2016 si celý svět připomíná vý-
znamné výročí úmrtí nejslavnějšího dra-
matika všech dob, Williama Shakespeara 
(*1564, +1616). Divadlo loutek se loutkář-
sko-činoherním ztvárněním Bouře, smě-
řujícím k divákům od jedenácti let, připo-
juje k ostravské sérii shakespearovských 
inscenací uváděných k tomuto jubileu. 
Bouře, poslední velké dramatické dílo 
Williama Shakespeara, které je zařazo-
váno mezi jeho pohádkové hry, bude mít 
premiéru 29. dubna v 17 hodin. Inscenace 
je určena divákům od 11 let, tedy žákům 
druhého stupně, a středoškolákům, proto 
bude příběh vyprávěn pro ně přitažlivou 
formou a prostředky, které z této klasiky 
udělají současnou podívanou. Dvojice 
mladých lidí, Ferdinand a Miranda, kteří 
se do sebe zamilují, bude v inscenaci jejich 
současníky, vrstevníky nejen volbou kostý-
mů, ale i v celkovém pojetí. V této linii hry 
jde o lásku na první pohled a také úplně 
první lásku, která přináší pobláznění jed-
noho druhým. V inscenaci bude účinkovat 
téměř celý herecký soubor divadla.

V Parníku se koná  
více než 200 koncertů 
ročně. 

bude zahrnuto v ceně vstupenky. Ta se 
bude i díky podpoře ze strany obvodu 
pohybovat spíše v symbolické rovině 
související s výší nákladů na jednotlivé 
koncerty. Věříme, že se tyto „plavby“ 
setkají se zájmem a přízní veřejnosti 
a že na zmíněných cíleně zaměřených 
koncertech posluchači prožijí příjemné 
okamžiky nejen díky hudbě, ale také 
díky vzpomínkám, které budou s hu-
debními návraty do minulosti spojeny,“ 
vysvětluje vedoucí produkce klubu Par-
ník Gabriela Kolárová.

Předprodej vstupenek:
Sokolská tř. 26, 702 00, Ostrava 1
Tel. č.: 596 138 937
Po až Pá od 8 do 17 hod.
 www.klub-parnik.cz
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Kulturpunkt neoslovuje jen germanisty
V pořadí už šesté Česko-německé kulturní dny v Ostra-
vě – Ostrau Der Kulturpunkt Festival do města vstoupí 
ve dnech 13. až 20. dubna. Festival německého jazyka 
a  německé  kultury  se  tu  bude  opět  konat  díky  spolu-
práci  Centra  kultury  a  vzdělávání  Moravská  Ostrava 
(CKV),  konkrétně  klubu  Atlantik,  s  katedrou  germa-
nistiky  Filozofické  fakulty  Ostravské  univerzity  a  Vy-
sokou  školou  báňskou  –  TUO.  „Připravili  jsme  velmi 
akční  týden  plný  filmů,  germanistických  workshopů, 
přednášek a nejrůznějších projektů,“ představuje akci 
Vladimír Šmehlík, dramaturg CKV, a upozorňuje, že to 
nejlepší, co se v německé kinematografii odehrálo a co 
se nedostalo do českých kin, nyní promítne Minikino 
v  Kostelní  ulici.  „Německá  kinematografie  je  jedna 
z  nejzajímavějších  v  Evropě,  takže  je  určitě  na  co  se 
těšit,“ dodává.

V našlapaném programu určitě zaujme komentova-
ná  prohlídka  historického  jádra  Ostravy  například  na 
téma Němci Moravské Ostravy a Po stopách Stolpers-
teinů, tedy Kamenů zmizelých, což jsou dlažební kost-
ky  s  mosazným  povrchem  vsazené  do  chodníku  před 
domy obětí holocaustu a nacistického režimu. Zajíma-
vé budou i přednášky o německém a rakouském sou-
časném filmu či projekt Displej.eu, což je mezinárodní 
literární  platforma,  která  prezentuje  současnou  lite-
rární českou, německou a slovenskou tvorbu. Součástí 
festivalu je i zájezd do Norimberku nebo třeba tradiční 
posezení  u  piva  s  názvem  Stammtisch,  které  v  klubu 
Atlantik 20. dubna v 19 hodin festival ukončí.

Ostrau  Der  Kulturpunkt  Festival  už  šestým  rokem 
podporuje  jak  statutární  město  Ostrava,  tak  městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, jehož starostka Pet-

ra Bernfeldová zve k zapojení se do jednotlivých částí 
festivalu  širokou  veřejnost: „V  žádném  případě  nejde 
o uzavřený projekt pro germanisty a německy hovoří-
cí občany, ale o otevřenou akci pro širokou veřejnost, 
kterou  zajímá  kultura  jiné,  a  přitom  díky  historickým 
vazbám  tak  blízké  země.  Bylo  by  například  škoda  ne-
chat si ujít kvalitní filmy, které budou opatřeny český-
mi titulky,“ uzavírá.

www.klubatlantik.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
Festival  
Jeden svět
ostrava	 na	 jeden	 týden	 poskytne	 do-
mov	 festivalu	 dokumentárních	 filmů	
o	 lidských	 právech	 jeden	 svět.	 Zahájí 
jej v pátek 1. dubna projekce filmu 
Zajatci v kulturním centru Cooltour.	
hlavní	téma	festivalu	–	hledání	domova	
–	se	pak	až	do	8.	dubna	bude	prolínat	
filmy,	 diskuzemi,	 výstavami	 a	 dalším	
doprovodným	 programem	 festivalu.	
jednosvětový	 týden	 bude	 o	 aktuálních	
ožehavých	 tématech	 dneška,	 jakým	 je	
například	 migrace,	 ale	 i	 mnohé	 další,	
které	vybízí	k	zamyšlení	o	světě	i	vlast-
ním	životě.

hlavní	část	festivalu	proběhne	v	Mi-
nikině,	kině	atlantik	a	Cooltouru,	kde	se	
bude	 každý	 den	 promítat	 a	 diskutovat	
s	 režiséry	 a	 osobnostmi.	 Festival	 obo-
hatí	 také	 filmový	 maraton	 v	 Provozu	
hlubina	v	neděli	3.	dubna	nebo	výsta-
va	fotografií	jindřicha	Štreita	„jsme	ze	
stejné	planety“	na	cestě	mezi	kavárnou	
Maryčka	 a	 lezeckou	 stěnou	 Tendon	
v	 dolní	 oblasti	 Vítkovic.	 „Festivalovou	

Úzdravné 
operum L2: 
Brána života!
V	divadle	 jiřího	Myrona	 se	21. dubna 
v 18.30 hodin	 uskuteční	 světová	 pre-
miéra	 originálního	 hudebního	 příběhu	
l2:	 Brána	 života!	 známého	 tvůrce,	 au-
torského	 herce	 a	 libretisty	 jaroslava	
duška	 s	 hudbou	 ondřeje	 Smeykala	
a	Maria	Buzziho.	autory	 inspiroval	ne-
všední	 životní	 příběh	 německého	 spi-
sovatele	 a	 dokumentaristy	 Clemense	
Kubyho,	 který	 se	 vlastní	 duševní	 silou	
vyléčil	z	těžkého	poranění,	kdy	po	pádu	
z	okna	v	roce	1981	ochrnul.	Situace	plná	
beznaděje	v	něm	však	probudila	dosud	
netušenou	sílu.	Kuby	totiž	dosáhl	pomo-
cí	meditace	a	bez	pomoci	lékařů	spon-
tánního	 uzdravení.	 Silný	 lidský	 osud	
inspiroval	autorského	herce	a	improvi-

zátora	jaroslava	duška,	který	přizval	ke	
spolupráci	jednoho	z	nejoriginálnějších	
hráčů	na	didgeridoo	ondřeje	Smeykala.	
„Životní	 příběh	 o	 sebevyléčení	 zlome-
ného	obratle	l2	–	nazývaného	v	čínské	
medicíně	 Brána	 života	 –	 přináší	 svým	
originálním	 tématem	 i	 formou	 svého	
zpracování	novou	dimenzi	i	žánr	–	není	
to	 ani	 opera,	 ani	 opereta,	 ani	 muzikál	
–	na	jeviště	přichází	úzdravné	operum!“	
dodává	režisér	jiří	nekvasil.	

 (bed)
 www.ndm.cz 
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Cooltour / Minikino / Atlantik / Cineport

Ondřej Smeykal, Jaroslav Dušek a Cle-
mens Kuby na návštěvě v Ostravě.
Foto: archiv nakladatelství eminent

GaLerie výtvarnéhO uMění v Ostravě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

výstavy
6. 4. – 5. 6. Leopold a Paul Kupelwieserové, vernisáž 
5. 4. v 18 hod.
6. 4. – 5. 6. Eduard Ovčáček: Grafika je dar III  
– Interpretace partitury Leoše Janáčka z Mrtvého domu, 
vernisáž 5. 4. v 17 hodin
6. 4. – 5. 6. ARCHIKULTURA 2016 – McCullough Mulvin 
Architects / Luís Fernández de Córdova, vernisáž 
5. 4. v 17 hodin
KuLturní PrOGraMy
12. 4. v 16.30 hod. Mistr Vyšebrodského oltáře, přednáška 
Marka Zágory, knihovna GVUO
21. 4. v 18 hod. Ivan Palacký, Martin Klimeš a Martin 
Šenkypl: Slovo a zvukový záznam, Dům umění
28. 4. v 19 hod. Andrea Parkins, koncert soudobé 
experimentální hudby 
27. 4. v 16.30 hod. Život a dílo Alfonze Muchy, přednáška 
Gabriely Pelikánové, knihovna GVUO
Změna programu vyhrazena!

OstravsKé MuzeuM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
24. 3. – 30. 6. Cesty koření a užitkových rostlin do center 
vyspělých civilizací, výstava

GaLerie BeseDa
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
7. 4. – 10. 6. výstava obrazů Pavla Formana
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

výtvarné centruM chaGaLL
repinova 16, 702 00 Ostrava
www.chagall.cz, chagall@iol.cz
do 4. 5. Adolf Born: Habsburkové a ti druzí, obrazy, 
Autorská výstavní síň

OrcharD GaLLery 
hornopolní 34,  Moravská Ostrava 
tel. 775 504 072, Út a Čt 13–17 hodin 
do  30. 4. Salon In Signum a hosté, výstava obrazů, smaltů, 
tapiserií a plastik

výstavy v DKMO
2.–27. 4. Marie Horská, vestibul
2.–29. 4. Studie aktu ze Mlejna, vernisáž výstavy 
5. 4. v 17 hod., Galerie Gaudeamus

DůM KuLtury
KinO

DivaDLO 

Živá moudrost
Zajímáte	se	o	starověký	egypt,	o	místo,	
kam	přicházeli	hledat	moudrost	i	mno-
zí	 antičtí	 mudrcové?	 V	 tom	 případě	 si	
nenechte	 ujít	 křest	 knihy	 egyptologa	
Christiana	 jacqa	 Živá moudrost sta-
rověkého Egypta,	 který	 se	 uskuteční	
5. dubna od 19 hodin v Nové Akro-
polis v Ostravě.

antičtí	 mudrcové	 ve	 svých	 spisech	
a	 učeních	 dále	 přenášeli	 poznání	 sta-
rověkého	 egypta,	 na	 kterém	 vyrostl	
nejen	 antický	 svět,	 ale	 později	 i	 celá	
evropská	kultura.	až	do	dnešních	dnů	
je	 pro	 nás	 egypt	 symbolem	 moudros-
ti	 a	 hlubokého	 poznání	 a	 při	 studiu	
egyptských	textů	můžeme	zjistit,	že	je-
jich	tzv.	„naučení“	jsou	krásná,	hluboká	
a	velmi	praktická	i	pro	dnešního	člově-
ka.	egyptští	mudrci,	kteří	je	sepisovali,	
následovali	ve	svém	životě	univerzální	
řád	Maat	neboli	Spravedlnost	a	snažili	
se	ho	udržovat,	ochraňujíce	tak	společ-
nost	 před	 jakýmkoli	 bezprávím,	 zlem	
a	 nespravedlností.	 Sepsali	 také	 nád-
herné	 rady,	 jak	 vytvořit	 dobré	 vztahy	
mezi	lidmi,	jak	má	správně	jednat	ten,	

kdo	 chce	 řídit	 stát,	 a	 také,	 jak	 lze	na-
vázat	 kontakt	 s	 neviditelným	 světem	
bohů.

Francouzský	 egyptolog	 Christian	
jacq,	velký	milovník	a	obdivovatel	sta-
rověkého	 egypta,	 tato	 naučení	 shro-
máždil	do	knihy	Živá	moudrost	starově-
kého	egypta.	nejen	v	ní,	ale	i	v	mnoha	
dalších	 svých	 dílech	 nám	 přibližuje	
život	této	velkolepé	civilizace,	a	přede-
vším	její	duši,	hluboký	smysl	její	cesty,	
která	směřovala	vždy	vzhůru.

nová	akropolis
28.	října	8	(u	Sýkorova	mostu)	
ostrava-Moravská	ostrava
Po–Čt:	18–21	hod.
 www.novaakropolis.cz

Kniha 

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. 4. v 17 a 19.30 hod. Polednice
4. 4. ve 14.30 hod. pro seniory REVENANT Zmrtvýchvstání
4.–6. 4. v 17 a ve 20 hod. REVENANT Zmrtvýchvstání
7. 4. v 15, 17 a 19.30 hod. Mezinárodní festival outdoorových 
filmů Ozvěny 
8.–10. 4. v 17 a 19.30 hod. Nikdy nejsme sami
11. 4. v 15 hod. pro seniory Eva Nová
11.–13. 4. v 17 a 19.30 hod. Eva Nová
14. 4. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Zkáza 
krásou 
15. 4. v 19 hod. Berlínská filharmonie hraje Beethovena, 
záznam koncertu
15.–17. 4. v 17 a 19.30 hod. Vojtěch, 15. 4. jen v 17 hodin
18. 4. v 15 hod. pro seniory Dvojníci
18.–20. 4. v 17 a 19.30 hod. Dvojníci
21. 4. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Osm 
a půl 
22.–24. 4. v 16 a 19.30 hod. Osm hrozných
25. 4. v 15 hod. pro seniory Líza, liščí víla
25.–27. 4. v 17 a 19.30 hod. Líza, liščí víla
28. 4. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Girl Power 
29. 4. v 18 hod. Vatikánská muzea
29. 4. – 1. 5. v 17 a 19.30 hod. Anomalisa, 29. 4. jen v 19.30 hodin

KOncerty a DivaDeLní PřeDstavení v DKMO 
1. 4. v 18 hod. Happy Pomáda, studio Happy Day Dance 
2. 4. v 18.45 hod. G. Puccini: Madame Butterfly, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku 
4. 4. v 19 hod. Stanislav Štepka: Jááánošííík po tristo rokoch 
alebo Štedrý jánošíkovský večer, 5. hra DP 15/16, skupina A
5. a 6. 4. v 19 hod. Jiří Pavlica a Hradišťan & Vlasta Redl
10. 4. v 16.45 hod. Don Quijote, přímý přenos baletního 
představení Bolšoj baletu z Moskvy
13. 4. v 19 hod. Himalyan Expedition Treking – Langtang – 
Armagedon
14. 4. v 18 hod. William Shakespeare: Othello, 4. hra DP 15/16, 
skupina B, Divadlo Pod Palmovkou Praha
15. 4. v 19 hod. Berlínská filharmonie hraje Beethovena, 
záznam koncertu
16. 4. v 18.45 hod. G. Donizetti: Roberto Devereux, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku
19. 4. v 19 hod. Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody 
20. 4. v 19 hod. Don Miguel Ruiz: Pátá dohoda 
21. 4. v 19 hod. 4TET
24. 4. v 15 hod. Kocour v botách
25. 4. v 19 hod. Petr Kolečko Federer – Nadal
30. 4. v 18.45 hod. R. Strauss: Elektra, přímý přenos 

novinkou	budou	tzv.	friendly	places.	Ve	
vybraných	 kavárnách,	 čajovnách	 a	 re-
stauracích	budou	od	března	až	do	ukon-
čení	festivalu	informační	místa	jednoho	
světa,	 kde	 získáte	 vždy	 aktuální	 infor-
mace	o	programu.	V	deseti	 z	nich	bu-
dou	 navíc	 umístěny	 výstavy	 a	 získáte	
zde	 razítko	do	speciálního	pasu.	Karty	
plné	 razítek	 odměníme	 volnými	 vstu-
penkami	 na	 festival,“	 uvedla	 Kristýna	
Konczyna,	hlavní	organizátorka	 jedno-
ho	světa	v	ostravě.	

jeden	 svět	 je	 mezinárodní	 filmový	
festival	o	lidských	právech,	který	pořá-
dá	nezisková	organizace	Člověk	v	tísni.	
Festival	začínal	7.	března	v	Praze	a	poté	
se	 stěhuje	 do	 32	 dalších	 měst	 v	 ČR	
a	 také	 do	 Bruselu.	 V	 ostravě	 se	 letos	
koná	již	17.	ročník.	
 www.jedensvet.cz/ostrava 

Slož si
TUČŇÁKA!

OSTRAUDER
KULTURPUNKT
13.-20.4. 2016



Ostravská kulturní 
událost roku

Mezinárodní den tance 2016

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

4.–6. 4. od 9 do 17 hod. vzdělávací kurz Od klienta k občanovi, nutná registrace na 
http://www.rytmus.org/
10. 4. v 10 hod. ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče
11. 4. v 17 hod. vysazení bylinkové zahrádky v Milíčově ulici a úprava okolí pamětní 
desky mlýna, pořádáme se spolkem Za krásnou Ostravu, sraz u Fiducie
11. 4. v 18 hod. Ondřej Boušek: TEPICHZAMLUNK, vernisáž výstavy v Galerii Dole 
16. 4. od 10 do 15 hod. odborná plánovací dílna Nové příležitosti pro veřejná 
prostranství centra Ostravy, omezená kapacita, vstup pouze na pozvání 
17. 4. v 10 hod. Theatr Ludem: Hurá na banány aneb Jak voní země snů?, loutková 
pohádka
18.–20. 4. od 9 do 17 hod. vzdělávací kurz Od klienta k občanovi, nutná registrace 
20. 4. v 15 hod. maraton ve čtení Dona Quijota, účinkují studenti gymnazia Hladnov
21. 4. v 18 hod. Martin Tomášek: Ostr(avsk)á krajina?, hledání ztraceného prostoru
25. 4. v 17 hod. Guerillové květináče
do 25. 4. Anton Podstracký, výstava ve Fotografické galerii Fiducia
27. 4. v 18 hod. Tereza Příhodová, vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia

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

1. 4. v 19 hod. Noc s Andersenem s audioknihou Malá 
mořská víla 
4. 4. v 18 hod. Lenka Krejčí: Důvěřujte svým pocitům, 
přednáška 
6. 4. v 16 hod. Gogo Kluk z internetu, beseda
7. 4. v 16 hod. Markéta Harasimová: Pouta z pavučin, křest 
knihy, beseda 
9. 4. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP
12. 4. v 15 hod. David Vávra: Tři cesty za architekturou, 
beseda 
12. 4. v 17 hod. JE Gary Koren, velvyslanec státu Izrael, 
a Mojmír Kallus (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 
Jeruzalém): Izrael a Česká republika – jsme si blízko, 
přednáška v rámci konání festivalu Templfest 2016
13. 4. v 16 hod. Jaroslav Šebek (Historický ústav AVČR): 
Pius XII. – papež a holokaust, přednáška v rámci konání 
festivalu Templfest 2016. 
14. 4. v 16 hod. Petr Fořt: K čemu jsou diety? 
18. 4. v 16 hod. Radka Denemarková: MY 2, beseda 
19. 4. v 16 hod. Jan Petránek: Na co jsem si ještě vzpomněl, 
beseda 
21. 4. v 15.30 hod. Jaroslav Dušek, Clemens Kuby: dva 
významní autoři, beseda 
26. 4. v 16 hod. Milena Mikulková: Hlavu vzhůru, rodiče! 
27. 4. v 16 hod. Suve: Proměna, beseda 
28. 4. v 16 hod. Michaela Karsten: Úspěšná paměť – 
Trénujte svůj mozek se světovými šampiony, beseda 
29. 4. v 16 hod. Jan Cimický: Pavilon na Zlatém návrší; Ve 
stínu draka, křest knihy, beseda 
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@
knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Během měsíce 
dubna se zúčastněte slosování o vstupenky do Staré arény.

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

7. 3. – 3. 4. výstava Od Čtyřlístku k Sin City aneb U nás si 
vybere každý, výběr nejzajímavějších komiksů pro všechny 
generace
6. 4. – 2. 5. William Shakespeare: 400 let, výstava k výročí 
narození slavného dramatika.
27. 4. od 16 do 20 hod. Deskohraní aneb Kdo si hraje, nezlo-
bí, odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů 
4. 5. od 17 hod. Karel IV. známý i neznámý, přednáška Marka 
Zágory, studovna vědecké knihovny

Bulharská sopranistka Sonya Yonche-
va, vítězka světové soutěže Plácida 
Dominga Operalia (2010), patří k nej-
významnějším pěvkyním mladé ge-
nerace a slaví úspěchy na největších 
světových operních scénách. Ostrava 
má to štěstí, že 16. června v Gongu 
uslyší lyrický soprán Sonyi Yonchevy 
za doprovodu Janáčkovy filharmonie 
Ostrava s dirigentem Łukaszem Bo-
rowiczem naživo. Jejím partnerem na 
koncertě bude polský tenorista Piotr 
Beczała, jeden z nejžádanějších pěv-
ců současné operní scény. Kariéru si 
tento pěvec vybudoval v uplynulých 
letech pomalu a nenápadně, stranou 

mediálního zajmu, leč spolehlivě. 
Dnes už patří mezi světovou špičku. 
Na koncertě, který jistě kandiduje 
na ostravskou kulturní událost roku, 
zazní známé milostné duety a árie 
z oper Vrdiho, Pucciniho, Gounoda, 
Masseneta a dalších. Sólisty Metropo-
litní opery nehostí Ostrava každý den, 
proto byste si tuto příležitos rozhodně 
neměli nechat protéct mezi prsty.

Vstupenky můžete zakoupit v Janá-
čekPointu (prodejní místo ve vstup-
ním prostoru Domu kultury města 
Ostravy vlevo), online na www.jfo.cz 
nebo v pobočkách Ostravského infor-
mačního servisu. 

Jestli i tvoje srdce bije pro tanec, po-
znač si v diáři datum 29. dubna. Tento 
den totiž patří právě tobě a oslavám 
pravé podstaty tance. Mezinárodní 
den tance se opět blíží a Ostrava nespí 
na vavřínech! V minulém roce jsme 
vynesli tanec do ulic a v rytmech nej-
různějších stylů jsme se spolu s dvaa-
třiceti městy po republice a tisíci dal-

šími po světě protančili celým dnem. 
I letos na tradici navážeme a na MDT 
2016 nabídneme bohatý program, vy-
laděný o mnohé novinky. Vzpomína-
ná společná vazba je samozřejmostí. 
I letos ji pro vás připraví profíci Jakub 
Mazůch a Michaela Gaťěková, takže 
se těšte na pořádný odvaz. 

Více na www.moveostrava.cz

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

3. 4. v 16 hod. Dobrodružství filharmonistiky, DKMO
4. 4. v 19 hod. Tradiční i nepoznané, DKMO 
7. a 8. 4. v 19 hod. Napříč staletími, DKMO 
14. 4. v 19 hod. Výlet do Porýní, 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
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POzVáNka dO diVadla 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. – 15. 4. Kouzelný svět barev, výstava výtvarných prací 
dětí z Mateřské školy Křižíkova

OddĚlENí PRO dĚTi a MládEž
7. 4. od 14 do 16 hod. Veselá sluníčka, jarní dílna, na které si 
vyrobíme závěsná sluníčka do oken
14. 4. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
15. 4. – 3. 5. bude knihovna uzavřena z důvodu malování

NORbERT liCHý JE šPlHOUN
Herec Divadla Petra Bezruče Norbert Lichý je šplhoun. 
A jde mu to náramně k duhu. Alespoň v roli legendár-
ního šprta Václava Krhounka v kultovní komedii Škola 
základ života, která za sebou má březnovou premiéru. 
Divadelní adaptace knihy Študáci a kantoři humoris-
ty a středoškolského učitele Jaroslava Žáka je známá 
především díky slavným a diváky tolik milovaným fil-
mům pro pamětníky režiséra Martina Friče. V podání 
Bezručů jde o činoherní muzikál, ve kterém se objeví 
celý soubor – včetně inspicienta, šéfa jevištní techniky 
a nápovědy. 

Herci a herečky v podkolenkách, kravatách a na-
škrobených límečcích se vrátí do školních lavic, k nimž 
patří i dobový slang mládeže. Diváci nahlédnou nejen 
do vyučování a přestávek, ale také do sborovny a do-
provodí sextány i na výletě. Příběh študáků a kantorů 
gymnázia je podtržený voicebandy a hravými pís-
ničkami. Celkem čtrnáct dobových šlágrů živě hraje 
a zpívá kapela sextánů pod vedením nadaného a „od-
bojného“ studenta Jindřicha Benetky v podání Luká-
še Melníka. Hudební aranžmá vytvořil Norbert Lichý 
společně s Michalem Sedláčkem alias záškoláka Ády 
Čuřila, kterého si z filmu pamatujeme v podání Ladi-
slava Peška. 

Humoristický román Študáci a kantoři napsal Ja-
roslav Žák během svého učitelského působení na Re-
álném gymnáziu v Jaroměři, vycházel nejprve v roce 
1936 v beletristické příloze Českého slova a v Lidových 
novinách. O rok později se dočkal i vydání knižního. 
Brzy poté ho sám Žák zdramatizoval pro pražské diva-
dlo D38, kde byla uvedena inscenace v režii E. F. Buri-
ana. Žákovi študáci se poté objevili také na filmovém 
plátně, v roce 1938 měl premiéru film režiséra Martina 
Friče Škola základ života. V roce 1938 vyšel knižně další 
román Jaroslava Žáka, Cesta do hlubin študákovy duše, 
a znovu se dočkal filmového zpracování. Obě komedie 
byly velmi úspěšné a dnes patří k nejznámějším a nej-
oblíbenějším českým „pamětnickým“ filmům. (kub)

aNTikVaRiáT a klUb fidUCia 

z HiSTORiE MORaVSké OSTRaVY a PŘíVOzU

  Foto: Gregor Hohenberg

  Foto: divadlo Petra bezruče

depozitář stavebních detailů 

Dlažba z půdy domu č. p. 1111 v Moravské Ostravě.Historické stavební prvky v depozitáři FAST.

Na Fakultě stavební VŠB-TU Ost-
rava vznikl z projektu Rozvoj pří-
hraniční spolupráce vysokých škol 
v oblasti historické architektury č. 
22410320032 depozitář pro prak-
tickou výuku. Soustřeďují se zde 
historické stavební prvky, jako jsou 
například vzorky starých krytin, 
zdiva, výplně otvorů, části krovů 
a další. Položky depozitáře slouží 
studentům ve výuce a po domluvě 
jsou přístupné návštěvníkům i ba-
datelům. V návaznosti na projekt 
ukončený v roce 2015 probíhají ve 
spolupráci se Žilinskou univerzi-

tou v Žilině další aktivity. Podrob-
nosti k depozitáři a dalším akcím 
projektu jsou uvedeny na interne-
tových stránkách www.rozvoj-ar-
chitektury.eu. Významnými sou-
částmi depozitáře jsou také prvky 
z Moravské Ostravy, například 
stavební detaily z ostravské kated-
rály Božského Spasitele, kostela sv. 
Václava a městských domů z his-
torického jádra Ostravy. Nejen jim 
se budeme věnovat v následujících 
pokračováních rubriky.
 lucie augustinková
 faST Všb-TU Ostrava



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

1 17:00 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.
19:30 Kmotr / The Godfather, US 1972, 175 min.pá

2 15:00 Řachanda / CZ 2016, 104 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Cecilia / IN/NO 2015, 84 min.
19:30 Bábušky z Černobylu / The Babushkas of Chernobyl, US/UA 2015, 72 min.

so

3 15:00 V hlavě / Inside Out, US 2015, 94 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Blízký daleký východ / CZ 2015, 69 min. JEDEN SVĚT

19:30 Mezi věřícími / Among the Believers, PK/US 2015, 84 min. JEDEN SVĚT

ne

4 17:00 V paprscích slunce / RU/CZ 2015, 106 min. JEDEN SVĚT

19:30 Syrská Love Story / A Syrian Love Story, GB 2016, 75 min. JEDEN SVĚTpo

5 17:00 Právo podle Motleyové / Motley‘s Law, DK 2015, 84 min. JEDEN SVĚT

19:30 Téměř svatý / Almost Holy, US/US 2015, 96 min. JEDEN SVĚTút

6 15:00 Rodinka Belierových / La Famille Bélier, FR 2014, 105 min. KINO SENIOR

17:00 Po arabském jaru / The Trials of Spring, US 2015, 80 min. JEDEN SVĚT

20:15 Giselle – Královský balet v Londýně BALET V MINIKINĚ

st

7 17:00 Sonita / IR/DE/CH 2015, 91 min. JEDEN SVĚT

19:30 Cowspiracy / US 2014, 90 min. JEDEN SVĚTčt

8 17:00 Mezi věřícími / Among the Believers, PK/US 2015, 84 min. JEDEN SVĚT

19:00 Můj džihád / My Jihad, BE 2015, 52 min. JEDEN SVĚTpá

9 15:00 Zootropolis: Město zvířat / Zootopia, US 2016, 109 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Spotlight / US 2015, 128 min.
19:30 Nikdy nejsme sami / CZ 2016, 145 min.

so

10 15:00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek / FR 2015, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Trabantem do posledního dechu / CZ 2015, 95 min.
19:30 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min.

ne

11 17:00 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min.
19:30 Spotlight / US 2015, 128 min.po

12 17:00 Anomalisa / US/CA 2015, 90 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Mustang / FR 2015, 97 min. FILMOVÝ KLUBút

13 14:30 MaMa / Ma ma, ES 2015, 111 min. KINO SENIOR

17:00 Saulův syn / Saul fia, HU 2015, 107 min. TEMPLFEST

19:30 Láhev vmoři / Une bouteille à la mer, FR/CA/IL 2011, 95 min. TEMPLFEST

st

14 17:00 MaMa / Ma ma, ES 2015, 111 min.
19:30 JamesWhite / US 2015, 86 min.čt

15 17:00 Humr / The Lobster, IR/GB/GR/FR/NL 2015, 118 min.
19:30 Predátor / Predator US 1987, 107 min.pá

16 15:00 Kung Fu Panda 3 / US/CN 2016, 94 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Příběh lesa / Les saisons, FR 2015, 97 min.
19:30 Nikdy nejsme sami / CZ 2016, 145 min.

so

17 15:00 Řachanda / CZ 2016, 104 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Lída Baarová / CZ 2016, 110 min.
19:30 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.

ne

18 17:00 B-Movie: zvuk a rozkoše západního Berlína 1979–1989 DER KULTURPUNKT

19:30 Dárek bohů / Ein Geschenk der Götter, DE 2014, 102 min. DER KULTURPUNKTpo

19 17:00 Když jsme snili / Als wir träumten, DE/FR 2015, 117 min. DER KULTURPUNKT

19:30 Jsmemladí. Jsme silní. / DE 2014, 123 min. DER KULTURPUNKTút

20 15:00 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min. KINO SENIOR

17:00 Vila Tugendhat / Haus Tugendhat, DE 2013, 117 min. DER KULTURPUNKT

19:30 Čas kanibalů / Zeit der Kannibalen, DE 2014, 93 min. DER KULTURPUNKT

st

21 17:00 Dheepan / FR 2015, 109 min.
19:30 Nikdy nejsme sami / CZ 2016, 145 min.čt

22 17:00 JamesWhite / US 2015, 86 min.
19:30 Trabantem do posledního dechu / CZ 2015, 95 min.pá

23 15:00 Malý princ / Le Petit Prince, FR 2015, 106 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.
19:30 Spotlight / US 2015, 128 min.

so

24 15:00 Kniha džunglí / The Jungle Book, US 2016 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Příběh lesa / Les saisons, FR 2015, 97 min.
19:30 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min.

ne

25 17:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.
19:30 Případ SK1 / L’ Affaire SK1, FR 2014, 120 min.po

26 17:00 Carol / GB/US 2015, 118 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Osm a půl / 8 1/2, IT 1963, 138 min. FILMOVÝ KLUBút

27 15:00 Dheepan / FR 2015, 109 min. KINO SENIOR

17:00 JamesWhite / US 2015, 86 min.
19:30 Nikdy nejsme sami / CZ 2016, 145 min.

st

28 17:00 Spotlight / US 2015, 128 min.
19:30 Saulův syn / Saul fia, HU 2015, 107 min.čt

29 17:00 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min.
19:30 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.pá

30 15:00 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje / FR 2015, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Predátor / Predator US 1987, 107 min.
19:30 Humr / The Lobster, IR/GB/GR/FR/NL 2015, 118 min.

so

1 Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières VÝSTAVA

Reportážní fotografie z projektů humanitární organizace Lékaři bez hranic.do
30.4

4 17:00 Tak daleko, tak blízko / Jaro Vojtek, Slovensko, 2014, 80min. / Debata JEDEN SVĚT

19:30 CaféWaldluft / Matthias Koßmehl, Německo, 2015, 79min. JEDEN SVĚTpo

5 17:00 Sedm písní pro dlouhý život / Amy Hardie, 2015, UK, 83min. / debata JEDEN SVĚT

19:30 Model pana starosty / Benny Brunner, Nizozemí, 2014, 76 min. JEDEN SVĚTút

6 17:00 Švédská teorie lásky / Erik Gandini, Švédsko, 2015, 80min
19:30 Žádný člověk není ostrov sám pro sebe / Belgie, 2015, 72min. JEDEN SVĚTst

7 17:00 Nemusíš s láskou, stačí s citem JEDEN SVĚT

Lenka Vochocová, Kateřina Bubeníčková, Česká republika, 2015, 52 min. / Debata

19:30 Amal / Caroline Reucker, Německo, 2015, 55 min. / Debata JEDEN SVĚT

čt

8 Rebelové JEDEN SVĚT

Kari Anne Moe, Norsko, 2015, 91min. / Debata: Yvetta Ellerová17:00
pá

9 Improzápas: Mladí vs. staří DIVADLO

Hraje divadlo improvizace Odvaz / 150Kč19:00
so

12 Nation4Nation
Máte chuť zažít večer plný prezentací, zábavy a v neposlední řadě taky mezinárodní kuchyně? Přijďte si poslechnout
zahraniční studenty, kteří se představí se svou zemí. Akci pořádá International student club of the University of Ostrava.

19:00
út

13 Slavnostní zahájení Ostrau Der Kulturpunkt
6. česko-německé kulturní dny v Ostravě / Hudba Sylvie Bee a doprovod

17:00
st

Displej.eu – platforma pro současnou poezii z České republiky, Německa a Slovenska, kterou spravují literární
časopisy Psí víno (Praha) a Randnummer (Berlín/Hamburk). Festival slavnostně zahájí spisovatelka Olga Pek a německá
básnířka a překladatelka Lena Dorn.

Můj svět je disco / Německo 2013, 98 min. DER KULTURPUNKT –FILM

14 Germanistický workshop pro střední školy DER KULTURPUNKT

Workshop s vyučujícími katedry germanistiky Ostravské univerzity a jejich hostů. Analýzy vybraných překladů a příspěvky
pozvaných překladatelů a tlumočníků. Ocenění nejlepších studentských překladů. Literární happening studentů katedry
germanistiky Literatura na pochodu. Prezentace Erasmovských studentů – praktické zkušenosti se studijními stipendijními
pobyt v programu Erasmus+.

9:00
do
12:00
čt

14 Literatura na pochodu DER KULTURPUNKT

Lyrická domácí lékárna doktora Ericha Kästnera
Hodinový literární happening studentů katedry germanistiky FF OU pod vedením Dr. Ireny Šebestové.
Zažijte Reální ulici a Masarykovo náměstí plné německé literatury

13:00
čt

15 Zájezd Plzeň-Nürnberg-Rothenburg ob der Tauber-Zbiroh DER KULTURPUNKT

V Plzni se vydáme po německých a židovských stopách, v Norimberku si prohlédneme nejvýznamnější památky historické
části města (Frauenkirche, Lorenzkirche, Sebalduskirche, Albrecht-Dürer-Haus a další) a vydáme se po stopách Karla IV,
na zámku Zbiroh si připomeneme pobyt A. Muchy a vznik jeho Slovanské epopeje.

15. až
17. 4.

18 Prezentace firmy Siemens DER KULTURPUNKT

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

11:00
po

18 Česká obchodní a průmyslová komora se představuje DER KULTURPUNKT

Zástupci České obchodní a průmyslové komory budou prezentovat činnosti tohoto subjektu a zároveň představí mezinárodní
projekt „JASNE-Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg“ – interaktivní materiály pro profesně orientovanou výuku
němčiny jako cizího jazyka.

13:00
po

18 Multimediální přednáška Německý a rakouský film DER KULTURPUNKT

Lektoři katedry germanistiky MarcoWinkler (DAAD) a Nikos Kahovec (OeAD) vás provedou německou a rakouskou
kinematografií.

15:00
po

19 Erasmus – výzva a zkušenosti DER KULTURPUNKT

Studenti germanistiky pravidelně vyjíždějí studovat do Německa a Rakouska v rámci programu Erasmus+.
Co na studijním pobytu všechno zažili, jak se na něj připravili a jaké zkušenosti načerpali?

12:30
út

19 Jak se efektivně naučit odbornou němčinu? DER KULTURPUNKT

Prezentace novýchmultimediálních výukovýchmateriálů, které jsou založeny na on-line výukovémprocesu a vycházejí
z aktuálních potřeb trhu práce. Představenímodulů z oblasti strojírenství, hospodářství, cestovního ruchunebogastronomie.

14:00
út

20 Translatologický workshop pro studenty a veřejnost DER KULTURPUNKT

Vyučující katedry germanistiky připravili program z oblasti překladu a tlumočení. Bude představen nový projekt,
v němž vznikly veřejně přístupné audio a video nahrávky pro výuku tlumočení a také pro tlumočnický trénink.

10:00
st

20 Centrem Ostravy po Stolpersteinech DER KULTURPUNKT

Kameny zmizelých v Moravské Ostravě
Stolpersteine jsou pamětní kameny, připomínající oběti holokaustu, které se pokládají před dům, z něhož byl dotyčný
člověk nacisty deportován do koncentračního tábora a tam zavražděn. Na základě práce paní Libuše Salomonovičové
projdeme kolem většiny těchto „kamenů“ připomínajících naše zmizelé sousedy. Procházku zahájí Vladimír Šmehlík a Lenka
Kocierzová na Nádražní ulici č. 3 (naproti Ostravice Textilie).

15:00
st

20 Stammtisch DER KULTURPUNKT

Katedra germanistiky se tradičně ve středu setkává na pivu a všichni zájemci jsou srdečně zváni.
A také tentokrát bude Stammtisch celé Česko-Německé kulturní dny slavnostně uzavírat.

19:00
st

20 OperaWrocławska i Europejska Stolica Kultury STOLIK POLSKI

Dr. Rafał Majzner, czeski portal o Wrocławiu / Vratislavská Opera a Evropské hlavní město kultury
Dr. Rafael Majzner, český portál o Vratislavi – www.kvetevropy.cz

18:00
st

21 Pohoří Wudang – střední Čína II CESTOPIS

Jedno z nejkrásnějších pohoří Číny, zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Navštivte místa jako Zlatý vrchol nebo
kláštery Yu Xu či Pět nesmrtelných v cestopisu Martina Šandy. / 80 Kč

18:00
čt

22 Improshow – Poslouchej Evičko, co tomáš za tričko? DIVADLO

Hraje divadlo improvizace ODVAZ / 150 Kč19:00
pá

25 Tomáš Loun – Jižní Afrika ve 3D CESTOPIS

Stereofotografie z cesty vypůjčeným autem po čtyřech jihoafrických zemích – Jihoafrické republice, Botswaně,
Zimbabwe a především Namibii. / 100 Kč

19:00
po

26 30. výročí – Černobyl ve 3D CESTOPIS

V den promítání to bude přesně 30 let od nehody černobylské jaderné elektrárny. Souhra náhod a lidských pochybení
vedla k vypuštění do té doby nepředstavitelné hrozby, která ovlivnila životy lidí v celé Evropě, a v souboji s níž položilo život
mnoho lidí. / 100 Kč

17:30
a

19:30
út

28 Listování: Kafe a cigárko – Historky z hereckého podsvětí DIVADLO

Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z hereckého podsvětí autorky Marie Doležalové vychází formou knihy. A pro
LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která slibuje netradiční zábavný večer. Účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek. / 100 Kč

20:30
čt

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

Připravujeme příměstské tábory pro děti:
Turnus 4.–8. července 2016
Hry, sport a třídenní pobyt na kozí farmě v Jablunkově ve stanech / cena 1 250 Kč
Turnus 11.–15. července 2016
Exkurze, výlety, sport / cena 900 Kč
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.
Kurátorem výstavy je
Ing. MilanWeber.

1 Soutěž ve zpěvu frankofonní písně
Pořádá Alliance Française.10:00

pá

2 Abraxas
Koncert legendy, která letos slaví 40 let. Slávek Janda – kytara, zpěv, Miroslav Imrich – zpěv,
Eda Štěpánek – bicí, Ivan Doležálek – baskytara / 220 Kč

20:00
so

4 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera, F. Sinatry, L. Armstronga a dalších. Zpívají:
Milan Michna, Zbyněk Terner. / 150 Kč

19:00
po

6 Miloš Meier DRUMMING SYNDROME BUBENICKÁ SHOW

Speciální bubenická show jednoho z nejlepších bubeníků v ČR. V programumnoho bubenických sól, skladby kapel,
ve kterých působí a také skladby, které jsou speciálně složené pro tento projekt. / 120 Kč

19:00
st

7 Recital Flamenco
Hudebně-taneční koncert flamenca v podání muzikantů z ČR, SR, Sardinie. Hana Iridiani – zpěv, Dario Piga – kytara,
Mateo Garriga – cajón, Zuzana Fujacová – flétna, Lucie Bevelaqua – tanec. / 170 Kč

19:00
čt

8 Lanugo
Za desku LANUGO, 2011 si skupina vysloužili nominaci na ceny Apollo – ceny hudebních kritiků – a slavní belgičtí Hoover-
phonic si ji v roce 2012 vybrali jako partnera v rámci svého pražského koncertu. / 170 Kč

20:00
pá

9 Tonya Graves
Koncert zpěvačky s nezaměnitelným hlasem, kterou můžete znát např. z kapely Liquid Harmony nebo Monkey
Business, vydala své druhé sólové album Back To Blues. Novým albem se zpěvačka vrací k hudebním kořenům,
které utvářely základy moderní populární hudby. / 250 Kč

20:00
so

10 Tim RichardsonMitchell FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Koncert vynikajícího amerického rhythm & bluesového kytaristy a zpěváka. Na ostravském koncertě vystoupí se svou
kapelou v obsazení Felix Dehmel (drums), Michael Carey (guitar & vocal) a Spy Austin (bass & vocal).
Koncert je pořádán za finanční podpory Statutárního města Ostravy. / 180 Kč

19:00
ne

11 Flowers&Friends
Vlastní aranžmá i originální jazzové kompozice s doteky klasické i současné hudbymladé americké klavíristky Shelby Flowers, která
zahraje za doprovoduMilana Vyležíka–baskytara, Jiřího Balcaříka– kytara a Samuela Bocka–bicí. / 120 Kč

19:00
po

12 Milan Drobný SENIOR NA PALUBĚ PARNÍKU

Koncert legendárního zpěváka, který zařazujeme v rámci projektu Senior na palubě Parníku. / 220 Kč19:00
út

14 První Ostravský kabaret Hogo und Fogo
9. díl / 150 Kč20:00

čt

15 Vzpomínka na Jirku Tvrze
Vzpomínkový koncert k patnáctiletému výročí úmrtí ostravského písničkáře. / 200 Kč19:00

pá

19 Joe After Trio JAZZ

Jazzový koncert ostravské kapely. V repertoáru více než 200 skladeb od klasických jazzových standardů, přes moderní
progresivní jazz, funky, až po vlastní tvorbu. / 100 Kč

19:00
út

20 Peter Lipa 20 LET KLUBU PARNÍK

Nezaměnitelný zpěvák, považovaný za největší osobnost slovenského jazzu s velmi osobitým vokálním projevem.
V jeho repertoáru najdeme jak tradicionály, standarty z oblasti swingu a moderního jazzu. / 280 Kč

19:00
st

21 VÍŠ CO!
Petr Vavřík – baskytara, Milan Nytra – klávesy, Rudy Horvat – kytara, Marcel Gabriel – bicí,
Sváťa Tulej – ak. kytara, zpěv. / 150 Kč

19:00
čt

22 Slam Poetry
Exhibice Slam Poetry. Poezie naživo. Soutěž v přednesu vlastní básnické tvorby, stojící na pomezí poezie, divadla
a improvizace. Poezie okamžiku. / 100 Kč

20:00
pá

23 Boris Band Combination 20 LET KLUBU PARNÍK

Jedinečný koncert Borise Urbánka s muzikanty, kde vzpomeneme na 20 let existence Parníku.20:00
so

25 Jet Set Big Band
Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera, F. Sinatry , L. Armstronga a dalších.
Zpívají: Milan Michna, Zbyněk Terner. / 150 Kč

19:00
po

26 The Puzzless
Jarní koncert ostravské vokální formace, zaměřují se především na populární repertoár v netradičních vokálních
úpravách s příležitostným doplněním o některé akustické nástroje. / 120 Kč

19:30
út

28 Plavci FOLK A COUNTRY

Koncert oblíbené české hudební skupiny Plavci s Honzou Vančurou a Irenou Budweiserovou. / 250 Kč19:00
čt

29 Self Made
Juniorská folk rocková kapela, která hraje autorskou tvorbu, ve složení: RenéMatlášek – sólový zpěv, kytara, AlenaMatlášková
– zpěv, baskytara, Víťa Štaigl – zpěv, sólová kytara, Tomáš Vašíček – bicí, Vojta Lukáš – klávesy, saxofon. / 100 Kč

19:00
pá

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

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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