
P rojeďme  kouzelným  kočá-
rem  branou  starých  časů 
a  přivítejme  s  královskými 

bubeníky  vítěze  šermířských  sou-
bojů. Vydejme se do minulosti, aby-
chom blíže poznali panovníka, kte-
rý se nesmazatelně zapsal do dějin 
českého státu založením univerzity 
v  Praze,  iniciováním  zrodu  Města 
pražského,  stavbou  Karlova  mos-
tu, stavbou Karlštejna a rozšířením 
území.  Užijme  si  v  centru  Ostravy 
oslavy Dne dětí společně s císařem 

Svaté  říše  římské  a  vedle  mnoha 
jiných  titulů  rovněž  českým  krá-
lem Karlem IV. a oslavme společně 
700.  výročí  jeho  narození.  Kdy?  Ve 
středu 1. června od 10 do 19 hodin. 
Kde? Na Masarykově náměstí.

„Projekt letošních oslav Dne dětí, 
který  připravilo  Centrum  kultury 
a  vzdělávání  Moravská  Ostrava,  se 
předchozím  ročníkům  vymyká  úz-
kým  spojením  s  významnou  histo-
rickou osobností a s výročím jejího 
narození.  Myslím,  že  je  to  ideální 
příležitost,  jak  nejen  dětem,  ale 
i  dospělým  hravou  formou  připo-
menout  nejen  osobnost  Karla  IV., 
ale také historické reálie doby, v níž 
žil,“ zve starostka městského obvo-

du  Petra  Bernfeldová  na  akci  s  ná-
zvem Jede král!

K  tomu,  aby  se  děti  s  počiny 
věhlasného  panovníka  co  nejlé-
pe  seznámily,  bude  sloužit  šest 
stanovišť  tematicky  zaměřených 
na  nejvýznamnější  události  doby 
Karla  IV.  „Každé  ze  stanovišť  roz-

místěných  na  Masarykově  náměstí 
bude opatřeno panelem s popisem 
a  obrazovým  materiálem  vztahují-
cím se ke konkrétní významné sku-
tečnosti  nebo  počinu  tohoto  vla-
daře,“  upřesňuje  Šárka  Dospivová 
z  Kulturního  zařízení  Gama,  které 
v rámci Centra kultury a vzdělávání 

Moravská Ostrava tuto akci připra-
vuje. „Dřevěné hlavolamy a kvízové 
hry a soutěže připomenou založení 
Karlovy univerzity a výstavbu Města 
pražského zase hry přibližující prá-
ci  řemeslníků. Na stanovišti Karlův 
most  si  děti  vyzkoušejí  například 
stavbu  mostu  z  velkých  dřevěných 

kostek,  překlenutí  řeky  přechodem 
ze  dřeva,  zkusí  vybarvit  omalován-
ky  s  motivem  Karlova  mostu  nebo 
vytvořit  architektonický  návrh 
mostu.  Další  stanoviště  budou  vě-
nována životu na Karlštejně, cviče-
ní rytířských dovedností a přípravě 
královských dcer pro život po boku 
krále a císaře.“

Na  travnaté  ploše  náměstí  se 
rozprostře  rytířské  ležení,  v  němž 
skupina  Guardians  předvede  ukáz-
ky rytířských dovedností a souboje, 
a  mnozí  rytíři  i  odvážné  šlechtičny 
budou smět prověřit svou mušku ve 
střelnici  či  si  zajezdit  na  konících 
a  poníkovi.  Svět  v  dobách  Karla  IV. 
se  zhmotní  i  v  použitých  dekora-
cích,  mezi  nimiž  nebudou  chybět 
ani  stojany  s  tabulemi  k  dobovým 
hrám a mapa rozlehlé Karlovy říše, 
chybět nebude ani hudba v podání 
dobového bubenického vystoupení 
s  průběžným  zapojováním  veřej-
nosti nebo muzikálu inspirovaného 
životem  Karla  IV.  A  jaký  by  to  byl 
středověk, kdyby v něm chybělo tr-
žiště  s  nejrůznějšími  laskominami 
a nádhernými předměty, bez nichž 
návštěvníci  nemohou  a  nechtějí 
ze  slavnosti  odejít?  Pokud  chcete 
u  toho  všeho  být,  zbystřete!  Někde 
v dáli už zní zvuk fanfár, které ozna-
mují, že Jede král!  (gl)

www.ckv-ostrava.cz 

Den dětí tentokrát ve znamení Karla IV.

Český Sinatra 
v projektu 
Senior na 
palubě Parníku 
Senior na palubě Parníku, projekt, 
jenž vznikl díky podpoře ze strany 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, pokračuje. Na dubnový kon-
cert Milana Drobného, jímž byl projekt 
odstartován, naváže v úterý 31. května 
v 19 hodin v klubu Parník vystoupení 
vynikajícího jazzového a swingového 
zpěváka Ladi Kerndla, jemuž se vzhle-
dem k jeho sametovému hlasu přezdí-
vá český Sinatra. „Jak jsme slíbili na 
začátku, každý koncert bude výjimeč-
ný a každý nabídne jiný hudební styl,“ 
podotýká starostka městského obvodu 
Petra Bernfeldová, která projekt vnímá 
jako jednu z příležitostí, jak seniory 
v obvodu příjemně naladit a motivo-
vat k dalším aktivitám. „Dříve narození 
tvoří v našem obvodu početnou část 
obyvatel, která má svá specifika a rov-

nost soutěžící více poznat, i přesto se nám 
vybíralo špatně. Oproti loňskému ročníku 
byla úroveň zpěváků vyrovnanější. Všechny 
jsme však do finále poslat nemohli,“ dodá-
vá Petra Kubecová, ředitelka Pop Academy.

Finále soutěže se uskuteční 13. května 
v 17 hodin v hudebním klubu Parník. Prů-
vodního slova se ujme Petra Pifková a v po-
rotě zasednou například známý ostravský 
hudebník Aleš Bajger, muzikant Adam Pav-
lík, ředitel Moravskoslezské Sinfonietty Jan 
Soukup nebo operní a muzikálový zpěvák 
Miroslav Urbánek ml. Čestné místo v poro-
tě opět patří starostce městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz Petře Bernfeldo-
vé, která se ujala záštity nad soutěží.

Brenpartija oslaví 
100. reprízu 
Po získání Cen divadelní kritiky má Ko-
morní scéna Aréna další důvod k oslavě. 
Inscenace Brenpartija se 21. dubna, za ne-
utuchajícího zájmu diváků, „dožila“ své sté 
reprízy. Text Brenpartije napsal dramaturg 
KSA Tomáš Vůjtek na motivy prozaické kni-
hy Věnceslava Juřiny Zpráva o státu Halda, 
která původně vycházela na pokračování 

v Moravskoslezském večerníku. Ostrav-
ský prozaik a básník Věnceslav Juřina 
(1931–1992) v ní zachycuje život společ-
nosti „brenparťáků“, tuláků žijících na 
okraji společnosti, kteří byli specifickou 
sociální vrstvou v Ostravě ve 30. letech 
20. století, v době vrcholu hospodářské 
krize. Inscenaci před šesti a půl lety – 
premiéru měla 31. října 2009 – režíroval 
Janusz Klimsza. 

Brenpartija Arénu, ale i Ostravu re-
prezentovala v roce 2009 na Festivalu 
divadel Moravy a Slezska, odkud přivezla 
hlavní cenu, dále se zúčastnila přehlíd-
ky Ostrava v Praze i zlínského Setkání/
Stretnutie v roce 2010. V roce 2011 do-
konce reprezentovala i v zahraničí, a to 
na festivalu Katowicki karnawal komedii. 
Kromě zájmu diváků ji ocenila i odborná 
veřejnost, kdy na přehlídce mimopraž-
ských profesionálních divadel s názvem 
České divadlo obsadila třetí místo za rok 
2011. Komorní scéna Aréna ve své dvaa-
dvacetileté historii dosud zažila jen dvě 
stokrát reprízované inscenace – první 
byla Průběžná O(s)trava krve a před dvě-
ma lety oslavil stou reprízu Penzion pro 
svobodné pány. Ten se v plné síle hraje 
dál a v dubnu 2016 zaznamenal v nejlep-
ší kondici svou 140. reprízu.

Den dětí je tentokrát inspirován 700. výročím narození Karla IV.

AKCE MĚSÍCE To musíte vidět, slyšet

KULTURNÍ PŘEHLED NA KVěTeN 2016 www.moap.cz
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CEnTruM
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Talent Ostrava  
zná jména finalistů 
O víkendu 16. a 17. dubna proběhla ve 
Výstavní síni Sokolská předkola druhého 
ročníku pěvecké soutěže Talent Ostrava 
2016. Porota to neměla lehké, protože 
z bezmála devadesáti soutěžících vy-
brala pouze dvacet finalistů. „Letos se 
soutěžilo ve čtyřech kategoriích a opět 
se potvrdilo, že nejsilnější jsou zpěváci 
ve věku 15 a 16 let, z nichž také nejvíce 
postoupilo. Úroveň soutěžících byla pře-

kvapivě vysoká a nezaznamenala jsem 
žádný nekvalitní přednes,“ prozrazuje 
předsedkyně poroty Táňa Wajs. „Díky 
dvěma předkolům měla porota mož-

Slavíme 700. výročí 
narození Karla IV., císaře 
římského a krále českého

něž vlastní představy o trávení volné-
ho času. Těší mě, že projekt Senior na 
palubě Parníku se setkal se zájmem 
této cílové skupiny, jejíž pozornost jistě 
přitáhne i právě připravovaný díl.“ Laďa 
Kerndl v průběhu květnového koncer-
tu, na který jsou zváni nejen senioři ži-
jící na území obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, připomene největší hity tu-
zemské i zahraniční produkce zařazené 
v jeho repertoáru. Součástí vstupného, 
jehož cena se díky podpoře ze strany 
obvodu pohybuje spíše v symbolické 
rovině, je rovněž občerstvení. Vstupen-
ky lze zakoupit přímo v klubu Parník 
v předprodeji denně od 8 do 17 hodin, 
v pobočkách Ostravského informačního 
centra nebo na www.klub-parnik.cz. 

 www.klub-parnik.cz

 Foto: Lucie Maceczková
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Fenomenální úspěch Komorní scény Aréna
Koncem března zaznamenala Komorní scéna Aréna i celé 
ostravské a vůbec moravské divadlo jeden z největších 
úspěchů všech dob. V rámci předávání Cen divadelní kri-
tiky proměnila všechny své nominace v ceny. Aréna měla, 
společně s pražským Divadlem v Dlouhé, nejvyšší počet 
nominací ze všech českých a moravských divadel, a to hned 
v pěti kategoriích. Ceny divadelní kritiky jsou výroční ceny 
za umělecké výkony v rámci českého divadla, udělované od 
roku 2014 na základě hlasování kritiků. Ceny plynule na-
vázaly na Ceny Alfréda Radoka, když v roce 2014 Nadační 
fond cen Alfréda Radoka ukončil jejich udělování. Slavnost-
ní odpoledne se konalo ve Velkém sále Divadla Minor v Pra-
ze za účasti ministra kultury Daniela Hermana a prezidenta 
Herecké asociace Jiřího Hromady.

Talentem roku byl vyhlášen nejmladší člen KSA Štěpán 
Kozub, kterého mohou diváci vidět především v roli vídeň-
ského knížete Vincentia v oceňované inscenaci Něco za něco 

z počátku této sezony. Nejlepší poprvé uvedenou českou 
hrou se stalo Slyšení Tomáše Vůjtka, jevištní podoba této 
hry v režii Ivana Krejčího se stala Inscenací roku a Marek 
Cisovský za roli Adolfa Eichmanna ve jmenované inscenaci 
získal cenu za mužský herecký výkon. Nakonec vše zastřeši-
la cena nejvyšší, prestižní ocenění Divadlo roku 2015. 

Ankety časopisu Svět a divadlo se v letošním roce zú-
častnilo 71 divadelních kritiků a teoretiků, hlasy dostalo 67 
inscenací. Součet hlasů pak stanovil vítěze. Komorní scéně 
Aréně dalo svůj hlas pro cenu Divadlo roku 2015 17 kritiků, 
druhé v pořadí se umístilo Divadlo v Dlouhé s 12 hlasy. 

Aréna tak letos navázala na úspěchy předchozích let, kdy 
např. Ruská zavařenina v režii Ivana Rajmonta získala oce-
nění Inscenace roku 2013 v anketě Divadelních novin a po-
sléze se soubor stal Divadlem roku 2013 v rámci udělování 
Cen Alfréda Radoka.

 Alice Taussiková, KSA

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

PřeDnášKy A výSTAvyHana Fialová 
zazpívá na 
koncertě evy 
Gabauerové 
ostravská	pěvecká	pedagožka	eva	Ge-
bauerová	–	Phillips	zve	milovníky	hud-
by	 a	 zpěvu	 na	 tradiční	 koncert	 svých	
žáků,	 který	 se	 bude	 konat	 v	 pondělí	
13.	června	v	18	hodin	ve	foyeru	divadla	
antonína	dvořáka.	diváci	se	mohou	tě-
šit	 na	 bohatý	 program,	 v	 jehož	 rámci	
zazní	 písně	 slavných	 skladatelů,	 jako	
jsou	 Mozart,	 Puccini,	 Verdi,	 Strauss,	
lehár	a	další.	Zazní	i	oblíbené	hornic-
ké	 písně.	 hostem	 večera	 bude	 bývalá	
žačka	 této	významné	ostravské	peda-
gožky	a	operní	pěvkyně	hana	Fialová.	
„hanka	u	mne	absolvovala	 janáčkovu	
konzervatoř	a	už	tehdy	jsem	si	říkala,	
že	 to	 dítě	 je	 stvořené	 pro	 divadlo.	 je	

Cena Thálie 
2015
Už	 pouze	 dvakrát,	 a	 to	 22.	 května	
v	 ostravě	 a	 29.	 května	 v	 Bratisla-
vě,	 budou	 diváci	 moci	 spatřit	 operu	
Sergeje	 Prokofjeva	 ohnivý	 anděl,	
v	níž	v	roli	Renaty	exceluje	bulharská	
sopranistka	Iordanka	derilova.	a	to	do	
té	míry,	že	byla	oceněna	Cenou	Thálie	
2015	v	kategorii	opera	–	ženy.	loňský	
operní	 počin	 národního	 divadla	 mo-
ravskoslezského	se	setkal	i	s	nebýva-
lým	zájmem	domácích	 i	 zahraničních	
odborníků	 a	 o	 unikátním	 provedení	
ohnivého	anděla	v	režii	jiřího	nekva-
sila	se	psalo	i	na	stránkách	respekto-
vaných	 časopisů	 opernwelt	 a	 opera	
Magazine.	„Role	Renaty	pro	mne	byla	
jednou	 z	 nejsložitějších	 rolí.	 Renata	
vyžaduje	 od	 počátku	 obrovské	 sou-
středění	 spojené	s	hudbou,	 spoustou	
textů,	stavem	mysli,	 fyzickou,	emoci-

Iordanka Derilova jako Renata. 
 Foto: Martin Popelář

Eva Gebauerová – Phillips (vpravo) se 
svou bývalou žačkou Hanou Fialovou.
 Foto: eva Farkašová

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

výSTAvy
do 5. 6. Leopold a Paul Kupelwieserové
do 5. 6. Eduard Ovčáček: Grafika je dar III – Interpretace 
partitury Leoše Janáčka z Mrtvého domu
6. 4. – 5. 6. ARCHIKULTURA 2016 – McCullough Mulvin 
Architects / Luís Fernández de Córdova
KulTurní PrOGrAMy
5. 5. v 19 hod. Patrice Grant & Gillaume Gargaut, koncert, 
Dům umění
11. 5. v 16.30 hod. komentovaná prohlídka k výstavě Leopold 
a Paul Kupelwieserové
10. 5. v 16.30 hod. Staroměstská mostecká věž, přednáška 
Marka Zágory, knihovna GVUO
13. 5. od 16 hod. 90. výročí slavnostního otevření 
ostravského Domu umění, komentovaná prohlídka, 
přednáška, program pro děti a koncert, volný vstup po celý den 
19. 5. v 18 hod. uvedení nového čísla revue Protimluv 1-2/2016 
a koncert Poisonous Frequencies, Dům umění
25. 5. v 16.30 hod. komentovaná prohlídka k výstavě Leopold 
a Paul Kupelwieserové
25. 5 v 16.30 hod. Úsměv Adolfa Hoffmeistera, přednáška 
Gabriely Pelikánové, Dům umění
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
do 22. 5. Jindřich Gola: Grafika 

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. 

výSTAvy v DKMO
9.–30. 5. Tam, kde se zastavil čas, výstava fotografií Radomíra 
Staňka, vernisáž 10. 5. v 17 hod., vestibul
9. 5. – 30. 6. Janáčkův máj, výstava ke 41. ročníku 
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, vernisáž 
20. 5. v 17 hod., vestibul, Galerie Gaudeamus

DůM KulTury

KOnCerT

DivADlO 

Cesty koření 
a užitkových rostlin 
do center vyspělých 
civilizací 
až	 do	 konce	 června	 si	 návštěvníci	
ostravského	 muzea	 mohou	 prohléd-
nout	 výstavu	 s	 názvem	 Cesty	 koření	
a	 užitkových	 rostlin	 do	 center	 vyspě-
lých	 civilizací.	 V	 interaktivní	 části	 si	
návštěvníci	 mohou	 zkusit	 navážit	 ko-
ření	 na	 starobylých	 dvoumiskových	
váhách,	 osahají	 si	 a	 očichají	 různé	
druhy	 koření.	 Pro	 menší	 děti	 je	 při-
pravena	 hravá	 a	 výtvarná	 část.	 Téma	
koření	 a	 jeho	 vůně	 nabídne	 možnost	
interaktivity	 i	 pro	 zrakově	 handica-
pované.	 Botanická	 část	 přestavuje	
okolo	 70	 rostlinných	 druhů	 Starého	
světa.	Popisy	šíření	užitkových	rostlin	
z	míst	původního	výskytu	jsou	časově	
ukončeny	 v	 15.–16.	 století.	 Součástí	
expozice	 jsou	 i	 historické	 informace	
například	o	Cestě	kadidla,	Cestě	čaje,	
Cestě	 hřebíčku,	 Cestě	 skořice	 apod.	
V	 samostatné	 části	 výstavy	 jsou	 pak	
představena	 tři	 velmi	 důležitá	 města	
na	hlavní	ose	jantarové	stezky	s	podti-
tuly	Římská	aquileia,	hanzovní	Gdaňsk	
a	ostrava	–	město	mezi	městy.	V	rámci	

výSTAvA

Marek Cisovský získal za roli Adolfa Eichmanna v inscenaci Slyšení cenu za mužský herecký výkon.  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. 5. v 17 a 19.30 hod. Anomalisa
2.–7. 5. v 14, 17 a 20 hod. Pawn Sacrifice
9. 5. v 15 hod. pro seniory Já, Olga Hepnarová
8.–11. 5. v 17 a 19.30 hod. Já, Olga Hepnarová 
12. 5. v 15, 17 a 19.30 hod. Mezinárodní festival outdoorových 
filmů Ozvěny: OMO – Cesta do pravěku, Emergeride, 
Skoky víry, Okamžik radosti
13.–15. 5. v 17 a 19.30 hod. Smrtelné historky
16.–18. 5. v 17 a 19.30 hod. Teorie tygra
19. 5. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
V paprscích slunce
20.–22. 5. v 17 a 19.30 hod. Ani ve snu!
23. 5. ve 14.30 hod. pro seniory Spotlight
23.–25. 5. v 17 a 19.30 hod. Spotlight 
26. 5. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Příběh 
lesa 
27.–29. 5. v 17 a 19.30 hod. Jak přežít single
30. 5. ve 14.30 hod. pro seniory Carol
30. 5. – 1. 6. v 17 a 19.30 hod. Carol
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. 5. v 19 hod. Jožka Černý & Cimbálová muzika Gracia
5. 5. v 19 hod. Mark Haddon, Simon Stephens: Podivný 
případ se psem, 5. hra DP 15/16, skupina B, Divadlo Kalich 
Praha
17. 5. v 19 hod. Christopher Hampton: Úplné zatmění, 
6. hra DP 15/16, skupina A, Městské divadlo Mladá Boleslav
18. 5. v 19 hod. Josef Dvořák a Matěj Ruppert
19. 5. v 19 hod. Pavel Dobeš
22. 5. v 15 hod. Dobrodružství hastrmana Tatrmana, 
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
23. 5. v 19 hod. Zdeněk Izer a autokolektiv
26. 5. v 19 hod. J. B. Thomas: Charleyova teta, 7. hra DP 
15/16, skupina A, Divadlo Na Jezerce Praha
29. 5. v 19 hod. Isabelle Mergaultová: Sbohem, zůstávám! 
Divadlo Kalich Praha
31. 5. v 19 hod. slavnostní zahájení 8. ročníku divadelního 
festivalu Dream factory Ostrava, Wiliam Shakespeare: 
Zimní pohádka, Dejvické divadlo Praha

 

naprosto	 úžasná	 herečka	 i	 zpěvač-
ka,	 o	 čemž	 svědčí	 i	 řada	 rolí,	 kterých	
se	 zhostila	 naprosto	 jedinečně,“	 vy-
světluje	 eva	 Gebauerová	 a	 pokračuje:	
„hančin	vzestup	začal	rolí	matky	v	mu-
zikálu	 Zvonkokosy,	 pak	 následovaly	
hlavní	role	v	Margueritě,	evitě,	Sunset	
Boulevardu	a	vše	vyvrcholilo	rolí	edith	
Piaff,	 za	 kterou	 dostala	 Thálii	 2014.	
nyní	 hana	 Fialová	 hraje	 nově	 také	
Magdalenu	 v	 jesus	 Christ	 Superstar.“	
hana	Fialová	zazpívá	na	koncertě	dvě	
muzikálové	písně.	

(red)

onální	a	duševní	energií	a	vytrvalostí.	
děkuji	 panu	 dirigentovi	 Robertu	 jin-
drovi	a	panu	jiřímu	nekvasilovi	za	po-
zvání	 pracovat	 na	 této	 opeře,“	 řekla	
Iordanka	derilova.		 (red)
 www.ndm.cz 

první	zastávky	se	návštěvníci	dozvědí	
spoustu	zajímavých	informací	o	aqui-
leii	z	animovaného	filmu	zachycujícího	
život	a	dění	v	 římském	říčním	přísta-
vu	 v	 1.	 století	 n.	 l.	 Gdaňsk	 prezentu-
je	náklad	z	 lodi	potopené	na	počátku	
15.	 století	 a	 upozorňuje	 na	 samotné	
historické	 velkoměsto	 se	 slavným	
přístavem.	 Třetí	 část	 výstavy	 zavede	
přítomné	na	středověké	ostravské	ná-
městí	s	trhem	a	ukáže	význam	našeho	
města	na	jantarové	stezce.	

ostravské	muzeum
Masarykovo	nám.	1
728	41	ostrava	1
Tel.	č.:	597	578	450	

 www.ostrmuz.cz 



Koncerty ke 25. výročí 
Múzické školy

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

2.– 4. 5. od 9 do 17 hod. vzdělávací kurz Od klienta k občanovi, nutná registrace 
5. 5. v 18 hod. Rostislav Švácha: Ochrana památek poválečné architektury 
v globálních souvislostech, Martin Strakoš: Mýtus o Sysifovi a památková péče 
o architektonické dědictví 2. poloviny 20. století, přednáška známých historiků 
9. 5. v 18 hod. Michael Žantovský nejen o překladech, Václavu Havlovi a Woody 
Allenovi, moderovaná diskuse
11. 5. v 18 hod. Čtenářský klub věnovaný knize Simona Mawera: Skleněný pokoj
15. 5. v 10 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče
16. 5. v 18 hod. vernisáž výstavy Veronika Landa: Ateliér duše
19. 5. v 17 hod. Jan Jehlík a Jiří Plos: Metodika zadávání územních plánů, 
výzkumný projekt FA ČVUT, prezentace a diskuse, Komorní scéna Aréna
19. 5. v 18.30 hod. Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna?, 
diskusní panel s architekty, odborníky i zástupci samosprávy o aktuální situaci kolem 
výstavby nové vědecké knihovny, Komorní scéna Aréna 
26. 5. v 18 hod. Jiří Černý o literatuře a hudbě, moderovaná diskuse
31. 5. v 17 hod. Zaostřeno na centrum, happening na Masarykově náměstí
31. 5. v 18 hod. Vojtěch V. Sláma: Zděděný obraz, vernisáž výstavy v galerii Fiducia

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

3. 5. v 16 hod. Richard Händl: Šedé eminence v české 
historii, beseda
5. 5. v 16 hod. Renáta Fučíková: Karel IV., beseda
6. 5. v 16 hod. Milan Drobný: Když se ucho utrhne, beseda 
10. 5. v 16 hod. Michael Žantovský: Havel; Ochlazení, beseda 
11. 5. v 16 hod. Lucie Nachtigallová: Deník fejsbukové 
matky, beseda 
14. 5. v 15 hod. tvoření s edicí TOPP, dárek pro maminky 
k jejich svátku 
16. 5. v 16 hod. Ladislav Špaček: Etiketa do kapsy, beseda
19. 5. v 16 hod. Lenka Peremská: Jak sestavit rodokmen, 
přednáška
20. 5. v 16 hod. Josef Laufer: Příbalový leták a další 
povídky, beseda
26. 5. v 16 hod. Helena Spurná: Divadelní režisér a člověk 
Oldřich Stibor (1901–1943), přednáška
31. 5. v 16 hod. Jefim Fištejn: Za humny je válka, beseda
Sbíráme víčka s E-vičkou na podporu Moravskoslezského 
spolku na ochranu zvířat. Za darování většího počtu víček si 
můžete vybrat slevu na knihu či slevu v naší kavárně.
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@
knihcentrum.cz nebo telefonicky na č. 607 082 029. Během 
května se zúčastněte slosování o vstupenky do Světa techniky 
v Ostravě.

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

4. 4. – 31. 5. Volné lezení objektivem Petra Piechowicze, 
výstava fotografií ve studovně
do 2. 5. William Shakespeare: 400 let, knižní výstava ve 
vestibulu knihovny
3. 5. – 7. 6. Karel IV.: 700. výročí narození, knižní výstava ve 
vestibulu knihovny
4. 5. v 17 hod. Karel IV. známý i neznámý, přednáška Marka 
Zágory ve studovně
25. 5. od 16 do 20 hod. Deskohraní aneb Kdo si hraje, nezlo-
bí, odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů, 
vítáni jsou i nečlenové knihovny

Přesně čtvrt století své existence 
oslavuje v letošním roce unikátní 
ostravská instituce – Múzická ško-
la. K tomuto výročí připravila Lido-
vá konzervatoř a Múzická škola dva 
koncerty, které se uskuteční krátce 
po sobě – 18. května od 18 hodin na 
Janáčkově konzervatoři a Gymná-
ziu Ostrava a 22. května od 17 hodin 
v kostele sv. Václava. 

Múzická škola je zcela jedinečnou 
ostravskou vzdělávací institucí, kte-
rá umožňuje umělecký rozvoj a vy-
žití nejen zdravým dětem, mládeži 
a dospělým, ale také jejich handica-
povaným vrstevníkům. Autorkou to-
hoto unikátního projektu je Milosla-
va Soukupová, současná ředitelka 
Lidové konzervatoře a Múzické školy. 
„Múzická škola poskytuje umělecké 
vzdělání nejen dětem a mladým li-
dem bez handicapu, ale také jejich 
vrstevníkům s nejrůznějšími handica-
py – nejen smyslovými, mentálními, 
duševními, fyzickými, ale i duševními 
a sociálními,“ vysvětluje Dana Havle-
nová, statutární zástupkyně ředitelky 
školy. „To s sebou neslo vznik zcela 
specifických vzdělávacích progra-
mů, které škola denně využívá a je-

jichž prostřednictvím i posluchačům 
s velmi komplikovanými diagnózami 
umožňuje umělecké vyžití a rozvoj.“

Múzická škola během své exis-
tence vychovala a k dalšímu studiu 
připravila řadu vynikajících zpěváků. 
K přijímacím zkouškám na ostrav-
skou konzervatoř připravila například 
Pavlu Flámovou, která se tak stala 
první nevidomou posluchačkou této 
uznávané střední umělecké školy. 
K vážně handicapovaným mladým li-
dem, kteří v Múzické škole našli další 
kvalitní možnosti pro rozvoj svého ži-
vota, patří rovněž Adam Blažek. Tento 
nevidomý mladík spolu s Radovanem 
Gruberem (celoživotně odkázaným 
na vozík a pomoc jiných) pravidelně 
vystupovali až do Adamova odchodu 
na studia do Prahy na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka, kde studuje obor ja-
zzový klavír. 

Návštěvníci koncertů k jubileu 
Múzické školy si budou moci poslech-
nout nejen současné posluchače této 
instituce, ale také její absolventy – na-
příklad právě Pavlu Flámovou, která 
nyní pokračuje ve studiu zpěvu na 
Schole Cantorum Basiliensis ve Švý-
carsku. 

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

1. 5. v 16 hod. Romeo a Olga, Vláďa a Julie, Čajkovskij, 
Janáček, Prokofjev, DKMO 
9. 5. v 19 hod. Filmové melodie, DKMO
19. 5. v 18 hod. Čínský dirigent s českými talenty, DKMO
26. a 27. 5. v 19 hod. Mahlerova Pátá, 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 galerie dŮM KNiHY KNiHCeNTrUM.cz

vĚdeCKá KNiHOvNa

KNiHOvNa MĚSTa OSTravY

NOvá aKrOPOliS

JaNáčKOva filHarMONie 

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

OddĚleNí PrO dOSPĚlé
5. 5. – 3. 6. výstava výtvarných prací žáků Waldorfské ZŠ 
a MŠ Ostrava
5. 5. v 16 hod. vernisáž Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava

OddĚleNí PrO dĚTi a Mládež
5. 5. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci na 
taneční podložce
12. 5. od 14 do 15 hod. Čteme perlorodky, veřejné čtení 
z knih k soutěži Lovci perel
19. 5. od 14 do 16 hod. Překvapení z ruliček, tvůrčí dílna, 
kreativní vyrábění z papírových ruliček
26. 5. od 14 do 15 hod. Povídání o divadle, povídáme si 
o ostravských divadlech a hrajeme divadlo, akce je věnována 
400letému výročí úmrtí anglického dramatika Wiliama 
Shakespeara  

devadeSáTileTý dŮM UMĚNí 
Galerie výtvarného umění v Ostravě si 13. května připo-
mene 90. výročí zpřístupnění jejího sídla – Domu umění 
– veřejnosti. Po celý den bude vstup do Domu umění zdar-
ma, což jistě ocení návštěvníci, kteří se sem vypraví za bo-
hatým programem, jehož součástí je také znovuotevření 
kavárny. Od 16 do 18 hodin jsou připraveny výtvarné dílny 
pro děti, mezi 16.30 až 17.30 bude možné užít si komento-
vanou prohlídku výstavy Leopold a Paul Kupelwieserové, 
ředitel galerie Jiří Jůza připomene historii Domu umění 
v 18 hodin a od 19.30 do 21 hodin bude možné poslech-
nout si Koncert na terásce. Zahraje francouzsko-česká 
akustická kapela Les Gars D´en Bas hrající autorský fran-
couzský chanson, gypsy swing a romskou hudbu.

Dům umění od svého počátku a po celou svou existenci 
plní účely, k nimž byl postaven. Zároveň to také je poslední 
výstavní pavilon, který byl v České republice od roku 1926 
postaven na takzvané zelené louce. Památkově chráněná 
budova dnes patří mezi skvosty ostravské moderní archi-
tektury. Dům umění spravuje krajská Galerie výtvarného 
umění v Ostravě, jež zde sídlí od svého založení v roce 
1952 a která díky kvalitě svých sbírek patří mezi pět nej-
významnějších muzeí umění v České republice. Zpočát-
ku byla galerie umístěna pouze v budově Domu umění. 
V roce 2008 však byly některé části, především administ-
rativní zázemí, knihovna a část depozitáře, přesunuty do 
vily v Poděbradově ulici. Přestože je nyní Dům umění vy-
užíván pouze k výstavním účelům, i tak je svou rozlohou 
pro plány galerie nedostačující. Proto galerie připravuje 
přístavbu výstavní budovy s pracovním názvem Bílý stín. 
Tato přístavba architektonicky naváže na funkcionalistic-
kou budovu Domu umění, který se tak stane vstupní brá-
nou do nového kulturního komplexu. (red)

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

12. 5. ve 20 hod. úvodní přednáška ke kurzu Záhada člověka, začátek kurzu, který 
zahrnuje 13 čtvrtečních přednášek, je 19. května
31. 5. v 19 hod. Věda a reinkarnace, přednáška s videoprojekcí o záhadách života 
a smrti, o vědě a tisíciletém hledání pravdy
Přihlásit se můžete e-mailem: ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky na čísle 
777 284 214. 

aNTiKvariáT a KlUb fidUCia 

z HiSTOrie MOravSKé OSTravY a PŘívOzU

 Foto: archiv galerie výtvarného umění Ostrava

Městský dům č. p. 1111 

Reklama advokáta Táborského, patrně 1902. Převzato z Průvodce po 
Moravské Ostravě a okolí. 

Ulice Sokolská v pohledu k severozápadu, foto, 1900–1918. 
 Foto: archiv města Ostravy

Parcela ležící severovýchodně od 
jádra města, v minulosti za jeho 
hradbami, nebyla dlouho zastavěna. 
Teprve v roce 1898 tu postavil Bohu-
mil Židlický podle projektu Otokara 
Béma pro Josefa a Matyldu Hýbne-
rovy obytný dům v historizujících 
formách se znaky secese. Ing. Josef 
Hýbner pocházel z Čech a v Ostra-
vě projektoval a modernizoval řadu 
ostravských dolů. V prvním desetile-
tí 20. století v domě v nájmu bydlel 
a pracoval JUDr. Antonín Táborský. 
Advokát Táborský byl společensky 
aktivní a v domě hostil řadu osobnos-

tí politiky, vědy a kultury (například 
T. G. Masaryka).

Dnešní situace domu na náro-
ží Sokolské (dříve Johannyho třída) 
a Na Hradbách je výsledkem novodo-
bého vývoje. Na hradbách je novým 
pojmenováním ulice Michala Hodži, 
která vznikla spojením části Pittler 
Gasse a Wilczek Gasse.

Dům vznikl pro bydlení a úřadová-
ní, pak tu byla Deutsche Reichspost, 
Česká pošta a Policie ČR. Nyní je dům 
adaptován pro kanceláře krajského 
soudu. lucie augustinková 
 stavebněhistorické průzkumy



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. 6. 2016 Jede král!!! od 10:00 do 19:00 hod. / Masarykovo náměstí Ostrava
Den plný her s muzikálem Noc na Karlštejně v nastudování Pop Academy k 700 výročí narození Karla IV.

1 15:00 Pat a Mat ve filmu / CZ 2016, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.
19:30 Trabantem do posledního dechu / CZ 2015, 95 min.

ne

2 17:00 Už je tady zas / Er ist wieder da, DE 2015, 116 min.
19:30 Carol / GB/US 2015, 118 min.po

3 17:00 Ptáci a lidé / Bird People, FR 2014, 127 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Kolonie / Colonia, DE/LU/FR 2015, 110 min. FILMOVÝ KLUBút

4 14:30 Brooklyn / GB/IE/CA 2015, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min.
19:30 Humr / The Lobster, IR/GB/GR/FR/NL 2015, 118 min.

st

5 17:00 JamesWhite / US 2015, 86 min.
19:30 Vzpomeň si / Remember, CA 2015, 95 min.čt

6 17:00 Mustang / FR 2015, 97 min.
19:30 Trabantem do posledního dechu / CZ 2015, 95 min.pá

7 15:00 Kniha džunglí / The Jungle Book, US 2016, 106 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.
19:30 Orel Eddie / Eddie the Eagle, GB/US/DE 2016, 106 min.

so

8 15:00 Fimfárum – Do třetice všeho dobrého / CZ 2011, 72 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zkáza krásou / CZ 2015, 70 min.
19:30 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min.

ne

9 17:00 Eva Nová / SK/CZ 2015, 106 min.
19:30 Spotlight / US 2015, 128 min.po

10 17:00 Našemalá sestra / Umimachi Diary, JP 2015, 128 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Kluk ve světě příšer / Bakemono no ko, JP 2015, 119 min. FILMOVÝ KLUBút

11 14:30 Můj král / Mon roi, FR 2015, 130 min. KINO SENIOR

17:00 Carol / GB/US 2015, 118 min.
19:30 Mlčení jehňátek / The Silence of the Lambs, US 1991, 119 min.

st

12 17:00 Vzpomeň si / Remember, CA 2015, 95 min.
19:30 Porodní bába / Kätilö, FI 2015, 118 min.čt

13 17:00 Orel Eddie / Eddie the Eagle, GB/US/DE 2016, 106 min.
19:30 Už je tady zas / Er ist wieder da, DE 2015, 116 min.pá

14 15:00 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje / FR 2015, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 MaMa / Ma ma, ES 2015, 111 min.
19:30 Nikdy nejsme sami / CZ 2016, 105 min.

so

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

17:00 Mustang / FR 2015, 97 min.
19:30 Mlčení jehňátek / The Silence of the Lambs, US 1991, 119 min.

ne

16 17:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.
19:30 Zkáza krásou / CZ 2016, 90 min.po

17 17:00 Boj / Krigen, DK 2015, 115 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Nebe a led / La glace et le ciel, FR 2015, 89 min. FILMOVÝ KLUBút

18 15:00 Eva Nová / SK/CZ 2015, 106 min. KINO SENIOR

17:00 Já, Olga Hepnarová / CZ/PL/FR/SK 2016, 105 min.
20:15 Frankenstein – Královský balet v Londýně BALET V MINIKINĚ

st

19 17:00 Humr / The Lobster, IR/GB/GR/FR/NL 2015, 118 min.
19:30 X-Men: Apokalypsa / X-Men: Apocalypse, US 2016čt

20 17:00 Trabantem do posledního dechu / CZ 2015, 95 min.
19:30 Mlčení jehňátek / The Silence of the Lambs, US 1991, 119 min.pá

21 15:00 Pat a Mat ve filmu / CZ 2016, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Dánská dívka / The Danish Girl, GB/DE/US 2015, 120 min.
19:30 X-Men: Apokalypsa / X-Men: Apocalypse, US 2016

so

22 15:00 Kniha džunglí / The Jungle Book, US 2016, 106 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Vzpomeň si / Remember, CA 2015, 95 min.
19:30 Orel Eddie / Eddie the Eagle, GB/US/DE 2016, 106 min.

ne

23 17:00 Už je tady zas / Er ist wieder da, DE 2015, 116 min.
19:30 Nikdy nejsme sami / CZ 2016, 105 min.po

24 17:00 Lekce / Urok, BG/GR 2014, 111 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Pohádkamáje / Československo, 1940, 88 min. FILMOVÝ KLUBút

25 14:30 Nikdy nejsme sami / CZ 2016, 105 min. KINO SENIOR

17:00 Vzpomeň si / Remember, CA 2015, 95 min.
19:30 Pasolini / FR/IT/BG 2014, 86 min.

st

26 17:00 SashaWaltz – A Portrait / 2013, 81 min. MOVE FEST

19:30 Maggie má plán / Maggié s Plan, US 2015, 92 min.čt

27 17:00 Humr / The Lobster, IR/GB/GR/FR/NL 2015, 118 min.
19:30 X-Men: Apokalypsa / X-Men: Apocalypse, US 2016pá

28 15:00 Angry Birds ve filmu / US 2016 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem / US 2016
19:30 Maggie má plán / Maggié s Plan, US 2015, 92 min.

so

29 15:00 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje / FR 2015, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI
17:00 Příběh lesa / Les Saisons, FR 2015, 97 min.
19:30 Trabantem do posledního dechu / CZ 2015, 95 min.

ne

30 17:00 Orel Eddie / Eddie the Eagle, GB/US/DE 2016, 106 min.
19:30 Carol / GB/US 2015, 118 min.po

31 17:00 Kolonie / Colonia, DE/LU/FR 2015, 110 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Hledání / The Search, FR 2014, 149 min. FILMOVÝ KLUBút

ARCHIKULTURA 2016 – ANNA SZPRYNGER
Na hraně geometrie do 20. 5. 2016
Mezinárodně úspěšná polská výtvarnice představí své dřívější a nové práce v rámci mezinárodního festivalu
architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2016.

1 Prvomájová cyklojízda nejen pro rodiny s dětmi MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Historický první prvomájová cyklojízda povede nenáročnou trasou po centru Ostravy. Šest pohodlných kilometrů
historickým centrem aměstským parkem zvládne opravdu každý. Tato cyklojízda je určena všem dětem, rodičům,
babičkám, dědečkům i kavárenským povalečům, kteří milují pohled na svět ze sedla bicyklu. Pořádáme ve spolupráci
s Ostravounakole.cz

15:00
ne

2 Výstava plakátů divadelních inscenací her Williama Shakespeara
NDM pro vás ve spolupráci s ostravskými divadly (Komorní scéna Aréna, Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Petra Bezruče
a Stará aréna) a dalšími vzdělávacími a kulturními institucemi (Letní shakespearovské slavnosti Ostrava, Knihovnaměsta
Ostravy, Klub Atlantik, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Přírodovědecká fakulta OU, Český rozhlas) připravilo
sérii vybraných plakátů divadelních inscenací her z pera slavného britského dramatikaWilliama Shakespeara. Plakáty
zachycují průřez divadelní reflexí tvorby velkého básníka, která se na ostravské scéně odehrála za posledních více než 60 let.

do 31.5.
po

2 Jarní májová poezie – vítání Máje DIVADLO

Představení divadleního souboru Zdividla Ostrava / 50Kč18:00
po

3 Nation4Nation ERASMUS

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.

18:00
út

5 Šťastné dítě PŘEDNÁŠKA

Nevíte si rady s výchovou svého dítěte či vnoučete? Pláče často? Nebo příliš mlčí? Vzteká se? Či snad puberťák vám přerůstá
přes hlavu? Znáte rčení „miluji své dítě, i když občas líné, drzé a nevděčné“? Přednáška a diskuze s terapeutkou Mgr. Yvettou
Ellerovou, specialistkou na výchovu dětí a mládeže. / 60 Kč

18:00
čt

6 Improzápas: ODVAZ Ostrava vs. VIP Praha DIVADLO

Dva týmy se navzájem utkají v divadelní improvizaci na divácká témata. Oblíbený ostravský tým tentokrát vyzval pražský
tým s ambiciozním názvem. Kdo bude vítězem rozhodnete svými hlasy právě vy. / 150Kč

19:00
pá

8 Promenádní koncert v Komenského sadech KONCERT

Kapela Akoband Klimkovice. První ze série nedělních promenádních koncertů v parku.
Podium najdete za novou radnicí. Akce s podporou Městského obvoduMoravská Ostrava a Přívoz.

14:00
ne

10 Ivo Petr – Laponsko CESTOPIS

Cestopis Ivo Petra ze severu Evropy. Převážná část Laponska leží na severu za polárním kruhem. Západní část je hornatá,
zvyšující se směrem k norské hranici. Nejvyšší horou je švédská Kebnekaise (2 106m). Na švédské straně směrem od hranice
se nacházejí mohutné řeky tekoucí od severozápadu na jihovýchod. Na severovýchoděmá terén podobu nízké plošiny se
spoustoumočálů a jezer, z nichž je největší jezero Inari ve finském Laponsku. Původ názvu Laponsko lze najít ve švédském
názvu Lappmarken („země Sámů“), kterým byla označována severní území obývaná kmeny Sámů. / 65Kč

18:00
út

11 Znojmo, vidím tě dvojmo VÝLET

Hlavní město nakládaných okurek. Perla moravské středověké architektury. 790. výročí města na řece Dyji jako cíl
celodenního zájezdu. V rámci projektu Krajem a kulturou – Senior na cestách. S podporou Městského obvoduMoravská
Ostrava a Přívoz. / 350Kč

7:00
st

11 Łódźmiasto zprzeszłością i przyszłością / Platforma Interkulturalna – Stolik Polski PŘEDNÁŠKA

Lodžměsto s minulostí i budoucností / Mezikulturní platforma – Polský stůl
dr Magdalena Lachman, dr Karolina Kołodziej

18:00
st

12 Geoffrey Chaucer – Žena z Bath DIVADLO

Jedna z nezapomenutelných canterburských povídek. Vypravování nezkrotné a sebevědomé stárnoucí ženy z Bath, terá
ve zdraví přežila pět manželů a přesto neztratila životní energii. Dál si vychutnává malé i velké radosti světa. Vtipný
a rozverný příběh v osobitém podání emeritní členky Divadla Petra Bezruče, herečky Marie Vikové / 80Kč, 50 Kč (senioři,
studenti)

18:30
čt

17 Jaroslav Hašek – Pan Kobkán vdává dceru DIVADLO

Divadelní komedie o beztarostném početí a hledání rodinné cti. Hrají: Nikola Ančicová – Kobkánová, Rostislav
Cholasta – Kobkán, Lucie Michálková –Matylda, Pavel Žiška – Trojka, Adam Carda – Robert, Martin Hruzík – Pecháček.
Hraje divadelní studio HaDes –MKS Havířov. / 70 Kč

19:00
út

18 Azerbajdžán, země dvou tváří CESTOPIS

Vydáme se po stopách perské minulosti až do současného Baku, metropole postavené na ropě. Jak mění ropná horečka
tvář hlavníhoměsta? A jak se překotný ekonomický růst podepsal na životě obyčejných lidí? Fotografie vám přiblíží
život obyčejných lidí v bezprostřední blízkosti ropných vrtů, či kontrastní prostředí slumů, jež jsou domovemmnoha
Azerbajdžánců, a ikonických novostaveb světových architektů. Poutavé vyprávění architektky Pavlíny Kolcunové
vás vtáhne do jiného světa. / 60 Kč

18:00
st

19 Klubový kvíz KVÍZ

Je třináctka vaše šťastné číslo? Máte soutěživého ducha? Jste chytrý jak liška nebo umíte neomylně tipovat? Stavte se
na pivo nebo kafe a zúčastněte se se svým týmem vědomostního kvízu o zajímavé ceny. Každý týmmůžemít maximálně
čtyři členy. Čepujeme Radegast a nekouříme. / 13 Kč

19:00
čt

20 ODVAZ: Hudebně poetické pecky DIVADLO

Večer nabitý improvizovanými písněmi a básněmi na témata diváků za hudebního doprovodu skvělého klavíristy Vaška
Kramáře. / 150Kč

19:00
pá

21 Restaurant Day Ostrava GASTRORADOST

Legendární festival domácí kuchyně opět v klubu Atlantik. Začalo to v Helsinkách a rychle se to šíří mezi všemi nadšenci,
kteří si chtějí na jeden den zkusit mít restauraci, říká se tomu Restaurant day!

10:00
so

25 Perly Jihovýchodní Asie s Liborem Bednářem CESTOPIS

spojené s ochutnávkou tradičního čaje z Darjelingu
16:00 – Himalájská království – Nepál,Tibet, Sikkim a Bhután. Příroda a památky na úpatí Himaláje
18:00 – Zvyky, tradice, příroda památky Unesco v Indii a Sri Lance / 50Kč na jeden cestopis, 80 Kč na oba

16:00
st

28 Vycházka Ostravou pod kloboukem PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka Ostravy s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou. Tentokrát na téma „Kameny zmizelých“. Sraz na Nádražní
třídě č. 3 (naproti Ostravice Textilie) / 30 Kč

15:00
so

30 Írán není arabská země! CESTOPIS

Islámská republika Írán bývá neprávem považována za zemi, kde snad zuří válka či projít se po ulici je nanejvýš nebezpečné.
Přijďte se podívat na přednášku Mgr. Vladimíra Váchala (24) a společně tak poznat, jaký Írán ve skutečnosti je. Kdysi stará
Persie je dnes nádhernou zemí s nezměrným kulturním bohatstvím. Nebojte se poznat Írán a nechte se okouzlit šarmem
Íránců, který Vám vyrazí dech. / 80 Kč

18:00
po

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

4 Vltava
U příležitosti výročí kapely a uvedení nové desky „Čaroděj“ koncertní turné. / 220 Kč19:00

st

5 Bon appétit!!! Sylvie Bee a Eva Mitáčková
Zpěvačka Sylvie Bee a klavíristka Eva Mitáčková. Na programu připraveny hudební speciality, tentokrát
nejen z francouzské kuchyně. / 150 Kč

20:00
čt

6 LINE & David Lloyd
Známý anglický malíř David Lloyd se skupinou Line. / 130 Kč20:00

pá

10 Combo Zbyška Brzusky SWING & EVERGREENS

Swingové melodie v podání Simony Pavelkové dále zpívá a Jerry Erben. / 100 Kč19:00

11 Veselá Trojka Pavla Kršky
Jaromír Kozelek – akordeon, Pavel Krška – heligonka, Miroslav Hrdlička – klávesy. Vlastní skladby
s důrazem na text. / 280 Kč

17:00
st

12 Bowle Band,
Hudbou této kapely prolíná Rock, Jazz, Funky, pop…Štěpán Gažík – kytara, Stanislav Kotlár – klávesy,
David Savkovič – bicí, Josef Žerdík – basy / 100 Kč

19:00
čt

13 Talent Ostrava 2016
2. ročník pěvecké soutežepá

16 Jana Uriel Kratochvílová a Illumati.ca
Jana Uriel Kratochvílová – fenomén, který nemá obdobu ani v Čechách, ani ve světě. Hlas, originalita
a mnohorozměrnost. Opravdová rockerka s unikátními hlasovými barvami a rozsahem od něžného
a „nejerotičtějšího“ nakřáplého sopránu přes mohutný alt, až po metalové growlingové hloubky střídající
se s expresívním kvílením nebo napětí evokujícím šeptáním. / 250 Kč

20:00
po

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

20:00
út

18 Jazz talent
Vstupné vybírá škola.17:00

st

19 Luboš Pospíšíl & 5P
Luboš Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou ve složení: Luboš Pospíšil – akustická kytara, zpěv, Mirek
Linhart – el. kytara, vokál, Ondřej Fencl – klávesy, vokál, Pája Táboříková – bicí, vokál,
Martin Štec – baskytara, vokál / 250 Kč

19:00
čt

22 ToddWolfe
Bluesrockový Todd Wolfe si renomé získal jako sólový kytarista Grammy ověnčené americké zpěvačky
Sheryl Crow. Objevil se také na společném pódiu s Ericem Claptonem, Bobem Dylanem, Eagles nebo Rolling
Stones. Jeho písničky si pro sebe převzali do svého repertoáru umělci jako například Deborah Coleman,
Faith Hill nebo Stevie Nicks. / 180 Kč

19:00
ne

23 Standa Hložek a Band Fredyho Bittnera
Největší hity Standovy dosavadní kariéry. Nestárnoucí songy Holky z naší školky, Jinak to nejde,
Spěchám, Můj čas a další. / 250 Kč

20:00
po

25 Dvojcypa chlapeň
Osobitý humor lechtivých veršů i písně k zamyšlení. / 100 Kč18:00

st

30 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

31 Láďa Kerndl SENIOR NA PALUBĚ PARNÍKU

Koncert českého jazzového a swingového zpěváka. / 220 Kč19:00
út

Připravujeme: 2.6. Chantal Poullain a ŠtěpánMarkovič
www.klubparnik.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

ESTHER STOCKER 26. 5. – 15. 7. 2016
Rakouská umělkyně italského původu Esther Stocker studovala ve Vídni, Miláně a v Pasadeně v USA.
Její výtvarná produkce – obrazy, objekty, instalace, videa, fotografie i práce pro architekturu vychází
z geometrické abstrakce. Staví proti sobě geometrický řád založený na pravidelné struktuře a princip
nahodilosti spočívající v narušování této struktury. Tyto protiklady vytváří v jejích pracech zvláštní napětí.
Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 26. května v 17 hodin.

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
4. 7. Grafik – výtvarná technika
5. 7. Žokej – jízdy na koni, Dětský ranč Hlučín
6.–8. 7. Farmář – 3denní pobyt v Jablunkově na kozí farmě ve stanech
Turnus 11.–15. července 2016
Exkurze, výlety, sport / cena 900 Kč
11. 7. Olympionik – sportovní disciplíny
12. 7. Pekař – exkurze: Hukvaldská pekárna
13. 7. Přírodovědec – stezka v korunách stromů Beskydské nebe, Horečky
14. 7. Šperkař – výroba šperků
15. 7. Ostravak!!! – Komenského sady, vyhlídková věž
Denně od 8:00–16:00 hod (mimo pobyt v Jablunkově) / cena zahrnuje pojištění, oběd, pitný režim, vstupné, jízdné

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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