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NEPROPÁSNĚTE
Hradišťan 
v Parníku 

Po letech se do klubu Parník vra-
cí ojedinělé hudební seskupení Hra-
dišťan & Jiří Pavlica. Koncert, který 
bezesporu bude výjimečným umělec-
kým zážitkem, se v Parníku uskuteční 
23. března v 19 hodin, cena vstupenky 

je 270 korun. Předprodej vstupenek 
probíhá v  pracovních dnech od 8 do 
17 hodin přímo v  Parníku v Sokol-
ské ulici nebo na webových stránkách 
klubu www.klub-parnik.cz, případně 
také v pobočkách OIS. Hradišťan, kte-
rý je už dlouhá léta nezaměnitelným 
solitérem nejen české hudební scény,  
programově pracuje zejména s odka-
zem lidové tradice a jejím fi lozofi ckým 
přesahem a zároveň překračuje hranice 
hudebních žánrů, což mu umožňuje 
nabídnout nezvykle široký žánrový zá-
běr a netradiční repertoár. 

Od roku 1978 je uměleckým vedou-
cím Hradišťanu houslista a hudební 
skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vede-
ním se dramaturgie podstatně rozšířila 
a v repertoáru se postupně začala pro-
sazovat jeho autorská tvorba.

www.klub-parnik.cz -gl-

KULTURA BŘEZEN 2017

Vycházky Pod 
kloboukem

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz nabízí komentované 
vycházky s  průvodkyní Lenkou Ko-
cierzovou. Při té březnové se účastní-

ci projdou zadním Přívozem, objeví 
odvrácenou tvář nejkrásnější ostrav-
ské čtvrti a projdou místy, kterým se 
většina Ostraváků vyhýbá. Procházka 
povede kolem restaurace U Dlouhých 
a sokolovny, dále podchodem pod tratí 
a kolem šachty Křišťanovou ulicí. Ces-
tou průvodkyně připomene Karla Líbu, 
k  jehož ulici dojdou. Zde se účastníci 
vycházky pokusí najít stopy po starém 
hřbitově a podívají se i do vln Černé-
ho potoka. A objeví krásu čtvrti, která 
se každým dnem mění k lepšímu! Sraz 
je v sobotu 25. března v  15 hodin na 
zastávce Sad Boženy Němcové. Cena 
50 korun. Více na www.ckv-ostrava.cz 
nebo tel. č.: 599 527 110. 

Komorní koncert
Ve středu 15. března se od 19 hodin 

uskuteční v prostorách již opravené-
ho studia Českého rozhlasu Ostrava 

XVI. cyklus komorních koncertů umě-
lecké agentury Presto, Český rozhlas 
tento večer bude snímat. Celá sezona je 
věnována 25. výročí vzniku Ostravské 
univerzity. A tak pochopitelně vystou-
pí umělci s touto univerzitou spojení. 
V pěveckém recitálu to bude  držitelka 
dvou prestižních Cen Th álie a ostrav-
ská královna opery Eva Dřízgová-Ji-
rušová, dále Martin Gurbaĺ – sólista 
Národního divadla moravsko-lezské-
ho, který za roli Dona Giovaniho získal 
nominaci na Cenu Th álie a klavírním 
partnerem jim bude Michal Bárta. Více 
na www.agenturapresto.cz.

Kráska z Leenane 
u Bezručů 

Zapšklá stará panna, hypochondric-
ká matka na zabití, promarněná láska 
a trocha toho citového vydírání. Z toho 
příběhu by byla ryzí tragédie, kdyby jej 
ovšem nenapsal Martin McDonagh, 
který své syrové historky z irského ven-
kova špikuje pořádnou dávkou černého 
humoru. K Bezručům se tak po již uve-
dených inscenacích Mrzák inishmaan-
ský a  Osiřelý západ vrací jeden z  nej-
úspěšnějších dramatiků současnosti 
s  další břitkou studií lidských vztahů, 
plnou skvělých dialogů a  velkých he-
reckých příležitostí. Mezi další hry, 
kterými si dramatik Martin McDonagh 
získal uznání a úspěch u diváků i kri-
tiků, patří např. Poručík z  Inishmoru, 
Lebka z Connemary či Pan Polštář. Mc-
Donagh se věnuje také tvorbě fi lmové, 
podepsán je pod krátkometrážním 
snímkem Six Shooter a  celovečerními 
fi lmy V Bruggách a Sedm psychopatů. 

„Kráska z Leenane je hra o zmrhané 
šanci. O sobectví. O zběsilé touze být 
šťastný. Je živelně veselá (dle mého 
vkusu) a bezmezně smutná zároveň,“ 
říká režisér inscenace Janusz Klimsza 
a dodává: „Diváci se mohou těšit na 
výborné herce a příběh, který má grá-
dy irské whisky.“ V roli „krásky“ Mau-
reen se představí Markéta Haroková, 
v dalších rolích se objeví Kateřina Krej-
čí, Ondřej Brett a Dušan Urban. Nene-
chejte si ujít premiéru 17. března, nebo 
některou z repríz v Divadle Petra Bez-
ruče. Mrazivá zábava zaručena! 

Příměstský 
tábor 

KZ Gama ve spolupráci s divadélkem 
Loutkový svět pořádá v  době jarních 
prázdnin divadelní příměstský tábor, 

aneb Pojďme si hrát s loutkami. V ter-
mínu od 6. do 10. března se děti budou 
v  areálu ZŠ Gen. Píky každý den od 
9 do 16 hodin připravovat na vlastní 
vystoupení pro rodiče a kamarády, kte-
ré se uskuteční 10. března v 16 hodin. 
Vyrobí si loutky a kulisy k vybranému 
tématu, nastudují vlastní loutkové po-
hádky a hlavně si užijí spoustu zábavy 
a kreativních nápadů. V ceně 1900 ko-
run je zahrnuto pojištění, obědy, pitný 
režim, materiál a zkušení lektoři v ob-
lasti divadla. Více informací na: www.
loutkovysvět.cz.

Krása 
a tajemství 

středověkých 
rukopisů III

V  průběhu března a dubna bude ve 
vstupních prostorách Moravskoslezské 
vědecké knihovny k  vidění ojedinělá 
výstava Krása a tajemství středověkých 
rukopisů III, jejímž autorem je Ma-
rek Zágora. Společný projekt vědecké 
knihovny a knihovny Galerie výtvarné-
ho umění v  Ostravě, která nabízí dru-
hou část této výstavy, je pro návštěvníky 
skutečným zážitkem a rozhodně stojí za 
zhlédnutí v  celém svém rozsahu. Dne 
19. dubna v 16.30 hodin se ve vědecké 
knihovně uskuteční přednáška Marka 
Zágory k  této výstavě spolu s  komen-
tovanou prohlídkou. Výstava v Mo-
ravskoslezské vědecké knihovně v Ost-
ravě potrvá od 3. března do 3. května 
a v knihovně Galerie výtvarného umění 
v Ostravě od 1. do 31. března.

Základy výtvarné 
fotografi e 

Lidová konzervatoř připravuje na 
březen další z  krátkodobých kurzů 
výtvarné fotografi e. První z  nich pod 
názvem Začínáme s digitální zrcadlov-
kou a digitální fotografi í se uskuteční 
20., 27. a 28. března, bližší informace 
jsou k dispozici na webových stránkách 
školy na www.lko.cz. Stejný kurz se 
uskuteční o dva měsíce později (15., 16. 
a 22. května). V dubnu a červnu otevře Li-
dová konzervatoř kurz portrétní foto-
grafi e.

Janáčkovský 
festival 

Lidová konzervatoř a Múzická škola 
Ostrava opět zve k  účasti na festivalu 
amatérského sólového zpěvu se soutě-
ží O cenu Leoše Janáčka. Letošní třetí 
ročník se uskuteční 13. května v  bu-
dově Lidové konzervatoře ve Wattově 
ulici v  Ostravě-Přívoze. Festival je již 
tradičně otevřen amatérským zpěvá-
kům od 12 let, a to i těm se zdravotním 
postižením. Přihlášky je třeba zaslat 
nejpozději do 21. dubna na Lidovou 
konzervatoř. Podrobnosti mohou zá-
jemci získat na webových stránkách 
festivalu www.o-cenu-leose-janacka.cz, 
kde je rovněž k  dispozici elektronická 
přihláška. Soutěž je určena výhradně 
amatérským zpěvákům, kteří sólo-
vý zpěv nestudují ani nestudovali na 
středních, vyšších či vysokých školách 
hudebního zaměření. 

Loňská oslava Mezinárodního dne dětí soustředila pozornost na panovníka Karla IV., podobně nosné téma bude mít i letošní Den 
dětí. 

Letos si Ostrava připomene 750 let 
od okamžiku, kdy byla poprvé zmíně-
na v historickém pramenu písemné po-
vahy, konkrétně v závěti olomouckého 
biskupa Bruna ze Schauenburku.

Listina, která je datována k 29. listo-
padu 1267, je tak historiky považována 
za pomyslný „rodný list“ města, i když 
je zřejmé, že historie osídlení oblasti je 
mnohem starší. Ostrava tak, stejně jako 
v  roce 1967, kdy podobné oslavy or-
ganizovala naposledy, připravuje řadu 
výstav, akcí pro veřejnost, vydání knih, 
besedy nebo historické hry.

Oslavy 750. výročí založení Ostravy 
započaly výstavou Korunovační kleno-
ty v  dějinách světa, jež v  Ostravském 
muzeu potrvá do 5. března, a putovní 
výstavou s názvem Od Petřkovické ve-
nuše k Dolní oblasti, kterou statutární 
město Ostrava připravilo ve spolupráci 
s Archivem města Ostravy. Jde o čtyři 
panely s  fotografi emi a texty zaměře-
nými na historii města obecně a pátý 
panel je věnován historii městského 
obvodu, ve kterém právě výstava pro-
bíhá. Ta se koná každý měsíc ve dvou 
městských obvodech současně, v  prů-
běhu celého roku se vystřídají všechny 
městské obvody. 

Město ke zmíněnému jubileu při-
pravilo také speciální webové stránky 
http://ostrava750.cz/, kde jsou k dispo-
zici informace o oslavách, pozvánky na 

jednotlivé akce i stručná historie města 
a vzpomínky pamětníků na význam-
né události minulého století. Stránky 
jsou propojeny i se sociálními sítě-
mi. Součástí rozmanitého programu 
k  750. výročí první písemné zmínky 
o městě by měly být i samostatné pro-
jekty jednotlivých subjektů, které mo-
hou žádat o účelovou dotaci na přípra-

vu a realizaci akcí a projektů podle bliž-
šího tematického vymezení. „Vzhledem 
k  tomu, že zmíněný dotační program 
se týká i městských obvodů, chceme 
o dotaci požádat. Vždyť právě akce, 
které tradičně pořádáme v centru měs-
ta, mívají největší návštěvnost a poutají 
pozornost širokého okolí. Tematicky 
zaměřené byly už naše loňské aktivity, 

v nichž jsme věnovali pozornost Karlu 
IV., stejně tak bychom návštěvníkům 
centra chtěli přiblížit historii Ostravy,“ 
informuje starostka Petra Bernfeldová. 
Na podporu projektů je přitom vyčle-
něna částka 850  tisíc korun a maxi-
mální výše podpory jednoho projektu 
je 50 tisíc korun.   http://ostrava750.cz/

 -gl-

autor           martin mcdonagh
režie           janusz klimsza

hrají          markéta haroková, 
kateřina krejčí, 
ondřej brett 
a dušan urban 

premiéra 17. března 2017
v divadle petra bezruče

www.bezruci.cz
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Vynikající ukrajinsko-izraelský hous-
lista Vadim Gluzman, kterého svě-
tový odborník na houslovou hru 
Jean-Michel Molkhou zařadil mezi 
třicet největších současných hous-
listů světa, bude hvězdou koncertů 
Janáčkovy fi lharmonie 30. a 31. břez-
na v  Domě kultury města Ostravy.
„Na housle jsem začal vlastně hrát ze 
žárlivosti. Tatínek je dirigent a mamin-
ka muzikoložka, oba jsou pedagogové 
a já jsem jako malý chtěl, aby se mi 
věnovali stejně jako svým studentům. 
Ale dopadlo to trochu jinak, poslali mě 
do speciální hudební školy,“ říká Gluz-
man, který se svou ženou, klavírist-
kou Angelou Joff e (společně vystupují 
jako duo), žije střídavě v USA a v Izra-
eli podle koncertního kalendáře. Spo-
lečnost Stradivari Society z Chicaga mu 
zapůjčila housle z  roku 1690 „ex-Leo-
pold Auer“ Stradivarius, na které hraje 
již více než 18 let.

V  jeho podání posluchači vyslech-
nou Vasksův houslový koncert Tala 
gaisma (Vzdálené světlo).  „Většina lidí 
dnes nemá víru, nevěří v lásku a ideá-
ly. Ztrácí se duchovní rozměr života. 
Cítím jako své poslání poskytnout po-
sluchačům ´potravu´ pro duši,“ říká 

o své tvorbě rezidenč-
ní skladatel 63. sezo-
ny JFO Pēteris Vasks. 
Kromě něj zazní bě-
hem večera ještě Ja-
náčkovo Šumařovo 
dítě, které bylo na-
psáno na objednávku 
České fi lharmonie, jež 
taktovku svěřila skla-
dateli. Koncert uzavře 
hudba R. Strausse, 
který hudebními pro-
středky velmi volně 
vyjádřil Nietzscheho 
fi lozofi cké meditace 
o nadčlověku. Část 
skladby použil režisér 
Kubrick ve fi lmu 2001: 
Vesmírná Odyssea.

Koncerty, které za-
čínají vždy v  19 ho-
din, bude dirigovat 
Michail Jurowski, jenž 
se za dirigentský pult 
Janáčkovy fi lharmonie 
postaví již poněkoli-
káté. Vstupenky mů-
žete zakoupit v  Janá-
čekpointu, pobočkách 

2KALEIDOSKOP

VÝSTAVA

KONCERT

DIVADLO

Vadim Gluzman hraje na stradivárky z roku 1690

1. 3. v 17 hod. Pyroman
1. 3. v 19.30 hod. Casino, kino Speciál               
2. 3. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Muzzikanti
3. 3. v 17 hod. Botticelli: Inferno
3.–5. 3. v 16.30 a 19.30 hod. Mlčení, 3. 3. jen v 19.30 hod.
6. 3. v 15 hod. pro seniory Jackie
6.–8. 3. v 17 a 19.30 hod. Jackie, 8. 3. jen v 17 hod.
8. 3. v 19.30 hod. Prokletý ostrov, kino Speciál
9. 3. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Nechte zpívat Mišíka 
10.–12. 3. v 17 a 19.30 hod. Masaryk
13. 3. v 15 hod. pro seniory Bába z ledu
13.–15. 3. v 17 a 19.30 hod. Bába z ledu
15. 3. v 17 a 19.30 hod. projekce s besedou, kino Speciál
16. 3. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Sámská krev
17.–19. 3. v 17 a 19.30 hod. I dva jsou rodina
20. 3. ve 14.30 hod. pro seniory La La Land
20.–22. 3. v 17 a 19.30 hod. La La Land, 22. 3. jen v 17 hod.
22. 3. v 19.30 hod. Masaryk, kino Speciál
23. 3. v 15 hod. pro seniory a v 17 hod. KND Spojené státy 
lásky
24.–26. 3. v 17 a 19.30 hod. Místo u moře
27. 3. v 15 hod. pro seniory Rande naslepo
27.–29. 3. v 17 a 19.30 hod. Rande naslepo, 29. 3. jen 
v 17 hod.
29. 3. v 19.30 hod. Moonlight, kino Speciál
30. 3. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Moonlight 
31.–2. 4. v 17 a 19.30 hod. Úkryt v zoo
Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte 
slevy na všechny klubové fi lmy! 
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
2. 3. v 19 hod. Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody                                                                      
3. 3. v 19 hod. Don Miguel Ruiz: Pátá dohoda   
4. 3. v 19 hod. Lutz Hübner: Úča musí pryč!, Divadlo Ver-
ze Praha
5. 3. v 18 hod. Kateřina Tučková, Dodo Gombár: 
Žítkovské bohyně, Městské divadlo Zlín
7. 3. v 19 hod. 4TET, premiéra IV. verze koncertu
11. 3. v 18.45 hod. G. Verdi: La Traviata, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku  
12. 3. v 19 hod. Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
13. 3. v 19 hod. Neřež a Roman: Dragoun, koncert
19. 3. v 10 hod. Zvířátka a loupežníci aneb O Jankovi 
a jeho zvířátkách, Divadlo Kapsa Andělská Hora
19. 3. v 15.45 hod. Večer současných choreografi í, přímý 
přenos baletního představení Bolšoj baletu Moskva      
20. 3. v 19 hod. Celebrity, Studio DVA Praha
21. 3. v 19 hod. Špicberky – země věčného ledu, 
cestopisný pořad 
24. 3. v 19 hod. Martin Loew: Kuba, vyprávění cestovatele
25. 3. v 17.45 hod. W. A. Mozart: Idomeneo, Přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku 
27. 3. v 19 hod. Georges Feydeau: Brouk v hlavě, 2. hra 
DP 16/17, skupina B, Městské divadlo Brno, náhradní 
představení za Já, François Villon z 31. 1.
29. 3. v 19 hod. Jan Schmid a kolektiv: Swing se vrací 
neboli o štěstí, 4. hra DP 16/17, skupina A, Studio Ypsilon 
Praha
31. 3. v 17 hod. GOYA z Národní galerie v Londýně 

Výstavy
22. 2. – 26. 3. výstava jednoho díla ze sbírek GVUO, dílo vybí-
rá Ivan Pinkava: Bartholomeus Spranger – Sv. Šebestián
do 5. 3. Album 76
do 26. 3. Narušená Imaginace
do 31. 12. Tradice v proudu modernity, stálá expozice

Kulturní programy
14. 3. v 16.30 hod. Bellifortis jako kniha kuriozit, 
přednáška Marka Zágory 
16. 3. v 17 hod. komentovaná prohlídka výstavy Naru-
šená imaginace, vstup s platnou vstupenkou na výstavu, 
nutná rezervace
23. 3. v 18 hod. Ivan Štrpka, Peter Repka: Čtení antolo-
gie Osamělí běžci, Protimluv, literární čtvrtky v Domě 
umění  
30. 3 v 19 hod. Oker, koncert
Každé pondělí od 10 do 12 a od 16 do 18 hod. Tvůrčí dílna 
pro výtvarná nemehla, bližší informace a nutná rezerva-
ce předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155, vstup 30 Kč
Každé pondělí od 18.30 do 21.30 hod. Kresba aktu, bližší 
informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 
776 029 155, vstup 100 Kč
Změna programu vyhrazena!

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 5. 3. Korunovační klenoty v dějinách světa, unikátní 
výstava zhruba 150 exponátů nejslavnější světové sbírky 
korunovačních klenotů trvale umístěné v trezoru fi rmy 
Juwelier 
1. 3. od 17.30 hod. komentovaná prohlídka výstavy Ko-
runovační klenoty v dějinách světa, provázejí kurátoři 
výstavy Jiřina Kábrtová a David Majer, rezervace na tel. č.: 
597 578 450 nebo e-mailem: korenkova@ostrmuz.cz. 
5. 3. je nedělní otevírací doba pro výstavu Korunovační 
klenoty v dějinách světa od 9 do 17 hodin, neplatí pro 
expozice

GALERIE BESEDA 
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
do 31. 3. Portréty, výstava Aleše Brázdila, absolventa kla-
sické malby z ateliéru Zdeňka Berana na pražské Akademii 
výtvarných umění.
Stálá prodejní výstava obrazů, grafi ky, plastik a skla. 

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL
Repinova 16, 702 00 Ostrava
www.chagall.cz 
2. 3. – 3. 5. Socialistický realismus, výstava v  Autorské 
výstavní síni            
do 31. 3. Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek, výstava 
v galerii Na schodišti                                                         
do 8. 3. Simona Kuběnová, obrazy, vitráže, výstava v ga-
lerii v Brušperku                                                         
9. 3. – 10. 5. Brušperský výtvarný salon, výstava v galerii 
v Brušperku                                                    

Výstavy v DKMO
3.–26. 3. Duše v nás, soubor fotografi í Lumíra Žemly, ver-
nisáž výstavy 3. 3. v 18 hodin, vestibul
2.–31. 3. Chvilka s akvarelem, obrazy Luďka Konečného, 
vernisáž výstavy 9. 3. v 17 hodin, Galerie Gaudeamus

Tradice v proudu modernity

Rebecca – česká premiéra muzikálu 

Kostel svatého Václava rozezní 
velikáni duchovní hudby 

DŮM KULTURY PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY
DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 596 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

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

Až do konce roku si mohou návštěv-
níci Galerie výtvarného umění v Ostra-
vě prohlédnout dlouhodobou výstavu 
s názvem Tradice v proudu modernity. 
Výstava představuje jeden z proudů 
výtvarného umění, který byl v určitých 
obdobích přeceňován a v jiných baga-
telizován, a tím je tradiční malba. Jed-
ná se o díla zakladatelů generace české 
malby, jako byli Luděk Marold, Vojtěch 
Hynais nebo Václav Brožík, jejichž 
tvorba je představena především por-
trétními díly. Dále jsou zde zastoupeny 
obrazy malířů, kteří byli dlouhý čas ne-
právem spíše na okraji zájmu uměno-
vědy, jako například Maxmilán Pirner 
nebo Beneš Knüpfer. A v neposlední 
řadě díla autorů, kteří se vymezili proti 
modernistickým proudům, ať již cíleně 
nebo nevědomky, v rovině formální či 
námětové. Přesto lze jejich tvorbu do 
jisté míry považovat za základnu pro 
následné avantgardní výboje. Často 
se jedná o autory, kteří byli střídavě 
ceněni a zavrhováni, jako byli Julius 
Mařák, Alois Kalvoda, Václav Radim-
ský a řada dalších. Na výstavě jsou dále 
prezentována díla malířů, jako jsou 

V Divadle Jiřího Myrona se 9. března 
v 18.30 hodin uskuteční česká premi-
éra mysteriózního muzikálového dra-
matu Rebecca. Tento nejočekávanější 
hit ostravské muzikálové sezony slibuje 
mimořádný divácký zážitek v  podobě 
velkolepých scénických efektů, brilant-
ních výkonů a v neposlední řadě i hu-
debně a dramaticky skvěle zpracované-
ho muzikálu z autorské dílny libretisty 
Michaela Kunze a skladatele Sylvestra 
Levayho. Tato dvojice se nechala inspi-
rovat mysteriózním románem britské 
spisovatelky Daphne  du  Maurierové, 
jenž patří k  nejvydávanějším titulům 
anglické literatury. Národní divadlo 
moravskoslezské uvádí inscenaci ve 
spolupráci s Vereinigte Bühnen Wien. 
Prestižní Spojené scény vídeňské jsou 
již více než čtvrtstoletí jedním z  nej-
významnějších producentů muzikálo-
vého divadla na světě. Náročná jedná-
ní o možnosti uvést muzikál Rebecca 

v NDM trvala téměř dva roky. Ostrava 
tak bude vůbec prvním městem, kde 
muzikál v české premiéře zazní s  čes-
kým textem Michaela Prostějovského, 
v režii Gabriely Petrákové a  v  hu-
debním nastudování Marka Prášila. 
Hudebním supervizorem se stal šéf-
dirigent  VBW Koen Schoots, který 
v Ostravě osobně dohlížel na hudební 
přípravy inscenace. 

Foto: Petr Hrubeš, 
design Jan Kulich

Katarína Hasprová (Paní Danversová) 
a Veronika Prášil Gidová (Já).

Ostravského informačního servisu nebo online na www.
jfo.cz

Foto: Archiv JFO

Rudolf Kremlička nebo Václav Boštík, 
ve výrazové poloze, ve které je příliš 
neznáme. Všechna díla spojuje řeme-
slná dokonalost a zároveň ryze vlastní 
invence a individuální rukopis v duchu 
tradiční malby, což je nečiní umělec-
ky méně hodnotné než jejich slavnější 
avantgardní protějšky. Vystavená díla 
z období konce devatenáctého století 
do třicátých let dvacátého století po-
cházejí ze sbírky Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. 

Renáta Skřebská, kurátorka výstavy
www.gvuo.cz

Oldřich Blažíček, Zátiší s lidovou kera-
mikou, 1913, olej, plátno

Hned čtyři koncerty vážné hudby 
se letos odehrají v  kostele sv. Václava 
v centru Ostravy v rámci cyklu Čtvero 
ročních období. V  programu, za kte-
rým stojí organizátoři Svatováclav-
ského hudebního festivalu, nebudou 
chybět jména velikánů, jako jsou Jo-
hann Sebastian Bach, Georg Friedrich 
Händel, Joseph Haydn či Leoš Janáček 
a Bohuslav Martinů.

Jarní cyklus zahájí vynikající polský 
varhaník Andrzej Białko, který je pro-
fesorem Hudební akademie v Krakově. 

Ten v  sobotu 22. dubna rozezní uni-
kátní varhany, které zrekonstruovala 
varhanářská dílna Kánský-Brachtl. Na 
tomto koncertu zazní skladby Johanna 
Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbela 
a dalších barokních skladatelů. V letní 
koncertní části se pak představí Festi-
valový komorní orchestr pod vedením 
Jakuba Černohorského. Ten zde bude 

tvořit především doprovodnou složku, 
protože tento koncert bude zároveň re-
alizován jako zahájení 16. ročníku me-
zinárodních kurzů v Ostravě. Jako só-
listé se představí významní klarinetisté 
a saxofonisté od nás i ze zahraničí. Na 
tomto koncertu zazní novodobá premi-
éra Koncertu B dur pro dva klarinety a 
orchestr, jehož autorem je český klasi-
cistní skladatel František Xaver Pokor-
ný. Za pozornost stojí i podzimní část 
cyklu, v níž se posluchačům představí 
přední český varhaník Pavel Kohout 
s  pestrým programem, jehož součás-
tí jsou taková jména, jako například 
Johann Sebastian Bach či Bohuslav 
Martinů. Celý cyklus Čtvero ročních 
období pak uzavře adventní koncert 
sopranistky a sólistky Národního diva-
dla moravskoslezského Evy Dřízgové-
Jirušové.

Předplatné lze zakoupit za zvýhod-
něnou cenu 500 korun v  Ostravském 
informačním servisu, pobočka Elektra 
a v  OC Forum Nová Karolina, nebo 
v kanceláři Svatováclavského hudební-
ho festivalu, a to až do prvního dubno-
vého koncertu. 

www.shf.cz

*CD Svatováclavský hudební festival 2
015

500 Kč
+ CD zdarma*

4 KONCERTY 

KONCERTY JSOU 
REALIZOVÁNY 
VE SPOLUPRÁCI:

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
Ostravský informační servis, s. r. o. 
Jurečkova 12, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
T  596 123 913, 721 770 545 www.shf.cz

VÍCE INFORMACÍ 
O PROGRAMU

KONCERTY JSOU 
REALIZOVÁNY
V KOSTELE 
SV. VÁCLAVA

CYKLUS KONCERTŮ ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
 / JARO / LÉTO / PODZIM / ZIMA

Sólistka Národního divadla moravsko-
slezského Eva Dřízgová-Jirušová.



3 NENUĎTE SE 

V CENTRU POZORNOSTI

KNIHCENTRUM.CZ

Několikanásobné nominace 
na Cenu Thálie 2016

Divadlo loutek zve diváky do zákulisí

Stručná historie vědecké knihovny 

Aréna uvede komedii z prostředí divadla

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

1. 3. v 16 hod. Petr Přendík, beseda na téma Cesta do his-
torie Ostravy-Jihu
2. 3. v 16 hod. David Frej: Tučné superpotraviny a oleje
8. 3. v 16 hod. Pavla Jazairiová: Příběhy, beseda 
9. 3. v 16 hod. Josef Káďa Kadeřábek: Motorkářský prů-
vodce po Moravě, beseda
11. 3. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP
13. 3. v 16 hod. Tři mušketýři, předpremiérová beseda Ná-
rodního divadla moravskoslezského 
14. 3. v 16 hod. Ondřej Kundra: Putinovi agenti, beseda
15. 3. v 16 hod. Eva Tvrdá: Mrtvou neměl nikdo rád 
20. 3. v 16 hod. Iva Pekárková: Dej mi ty prachy, beseda 
21. 3. v 16 hod. Michal Brozman: Jak se zbavit svého ega 
22. 3. v 16 hod. Alexander Tomský: Velké partnerství – 
židovské a řecké myšlení jako základ evropské civiliza-
ce, beseda v rámci konání Templfestu
23. 3. v 16 hod. Karol Sidon: Kde lišky dávají dobrou noc, 
autorské čtení v rámci konání Templfestu
28. 3. v 16 hod. Petr Kazík: Rukověť dobrého interního 
lektora, křest
30. 3. v 16 hod. Janina Černá: Cukrfree kuchařka, beseda 
31. 3. v 19 hod. Noc s Andersenem a Harrym Potterem. 
Přihlašovat se můžete do 24. března nebo do vyčerpání 
volných míst na adrese http://www.knihcentrum.cz/regist-
race/noc-s-andersenem.

Tak jako loni, i letos chystá Divadlo 
loutek Ostrava při příležitosti Světo-
vého dne loutkového divadla a astro-
nomického začátku jara interaktivní 
prohlídku svého zákulisí. Akce s  ná-
zvem Jarní putování 
divadlem se uskuteční 
19. března. Kromě pro-
hlídky se návštěvníci 
mohou těšit na krátkou 
pohádku Krtek a ho-
vínko nebo na divadel-
ní fotokoutek. Divadlem je provedou 
děti z dětského studia. 

Zhruba hodinová interaktivní trasa 
návštěvníkům odhalí nejrůznější zá-
koutí Divadla loutek Ostrava a přiblíží 
dětem i jejich rodičům, jak divadelní 
provoz funguje. Trasa povede přes he-
recké šatny, malírnu, kulisárnu a ateli-

ér na výrobu loutek až do osvětlovací 
a zvukové kabiny a režie. Návštěvní-
ci se projdou i po jevištních prknech. 
Nakonec na ně bude ve zkušebně čekat 
krátká zábavná pohádka s  plošnými 

loutkami Krtek a ho-
vínko. První prohlíd-
ka začne o půl desáté 
ráno a poslední pak 
o půl třetí odpoledne. 
Na alternativní scéně 
bude po celý den při-

pravený fotokoutek, kde se děti budou 
moci vyfotit v  divadelním kostýmu či 
s  loutkou. A zatímco loni návštěvníky 
provázela loutka jménem Olda, letos to 
budou děti z  Dětského studia Divadla 
loutek Ostrava (zkráceně DěSu). Časy 
prohlídek: v 9.30, 10.30, 13.30 a ve 14.30 
hodin.                                                    -kš-

MÍSTO S HISTORIÍ

Březen je od roku 2009 měsícem čte-
nářů. Což je ideální příležitost k tomu, 
abychom zaměřili pozornost na knihov-
ny na území Moravské Ostravy a Pří-
vozu. 

Prvním reprezentantem bude Morav-
skoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 
příspěvková organizace, která byla za-
ložena v roce 1951 jako Státní studijní 
knihovna na základě výnosu ministra 
školství, věd a umění Zdeňka Nejedlé-
ho. Byla umístěna v pravém křídle Nové 
radnice (provizorně na pět až deset let). 
Při založení bylo knihovně určeno 
speciální zaměření na obory hornictví 
a hutnictví k  zajišťování informačních 
potřeb Čech a Moravy, později se spe-
cializace rozšířila o  polonika, hygienu 
práce a pracovní lékařství.

V  současnosti je Moravskoslezská 
vědecká knihovna v Ostravě univerzál-
ní vědeckou knihovnou, zpřístupňují-
cí veřejnosti literaturu všech vědních 
oborů jak českého, tak i  zahraničního 
původu. Speciálně se zaměřuje na re-
gionální literaturu Moravskoslezského 
kraje a environmentalistiku. Poskytuje 

své služby (od výpůjčních přes rešerš-
ní až po služby pro zrakově a sluchově 
postižené) obyvatelům Moravskoslez-
ského kraje i dalším zájemcům. Nabí-
zí přístup nejen ke klasickým knižním 
fondům, ale také k  bibliografi ckým 
a  faktografi ckým databázím včetně 
databází zahraničních e-knih. Je part-
nerskou knihovnou Goethe-Institutu 
v Praze. Poskytuje prostor a podmínky 
k celoživotnímu vzdělávání občanů a je 
místem veřejného přístupu k internetu. 
Spolupracuje s knihovnami Moravsko-
slezského kraje, jimž poskytuje meto-
dickou podporu a organizuje vzděláva-
cí akce pro pracovníky knihoven a  in-
formačních pracovišť.

Knihovna dlouhodobě překonává 
problémy s nevyhovujícími a nedosta-
tečnými prostory, ale přesto se snaží 
o maximální vstřícnost ke svým uživa-
telům a neustále rozšiřuje a zlepšuje své 
služby.   

Text a foto: Moravskoslezská 
vědecká knihovna v Ostravě

www.svkos.cz

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy
28. října 2, 702 00 Ostrava
www.kmo.cz, tel. č.: 599 522 521

2. 3. – 29. 4. Niva Šamánková, výstava obrazů
1. 3. v 16 hod. Operní sirény na téma Řízení operního 
představení, 
9. 3. v 16.30 hod. Čtení ze šuplíku, autorské čtení klientů 
Mens Sany
20. 3. ve 14 hod. Masterclass harfenistky Ivany Dohna-
lové (Filharmonie Brno), následovat bude od 16 hod. ne-
soutěžní přehlídka žáků harfy ZUŠ Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje
30. 3. Den ostravských čtenářů, soutěže, kvízy, výstavy, 
amnestie ve všech pobočkách KMO
31. 3. v 19 hod. Open Mic Ostrava, folková scéna, hlavní 
host skupina PLYŠ
2. 3. – 29. 4. Pavel Pětroš, výstava fotografi í Ostravská peri-
ferie, Galerie v pasáži Knihovny města Ostravy

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pro dospělé:
2.–31. 3. Barvičky z naší školičky, výstava výtvarných prací 
dětí z Mateřské školy Křižíkova
2. 3. – 5. 10. během půjčování Ostrava v našem srdci, ně-
kolikaměsíční kvíz k 750. výročí první písemné zmínky o Os-
travě, výherce v říjnu získá zdarma registraci do knihovny
30. 3. během půjčování Knižní stopy Vladimíra Macury, 
výstava, tento den se koná upomínková amnestie
Oddělení pro děti a mládež: 
od 27. 2. do 3. 3. Týden prvňáčků, pasování prvňáčků na 
čtenáře knihovny se zábavným programem Čarodějka Win-
nie, děti dostanou roční registraci do knihovny zdarma, 
v  odpoledních hodinách budou pro prvňáčky připravené 
hádanky, kvízy a úkoly
2. 3. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, zábavné odpoledne 
v tanci na taneční podložce
9. 3. od 14 do 15 hod. Čteme perlorodku, veřejné čtení 
o Čtyřlístku ze soutěže Lovci perel
16. 3. od 13.30 do 15.30 hod. Leporelo v komiksu, tvůrčí 
dílna, ve které si vyrobíme leporelo s tématem Čtyřlístku
23. 3. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, zábavné odpoledne
30. 3. od 14 do 15 hod. Vodící pes Amy, beseda s Ladisla-
vem Holbou, který dětem přiblíží život a práci vodícího psa
od 31. 3. do 1. 4. od 18 do 8 hod. Noc s Andersenem, po-
hádkové nocování na téma  Čtyřlístek, nutné se předem 
přihlásit!

VĚDECKÁ KNIHOVNA
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel. č.: 596 118 881-2

do 31. 3. Emotion World, výstava fotoobrazů Laďky 
Skopalové ve studovně
1. 3. v 17 hod. Radovan Lipus – Šumné stopy v Japonsku, 
přednáška českého režiséra
2. 3. – 4. 5. Krása a tajemství středověkých rukopisů III, 
výstava Marka Zágory, vestibul
3.–5. 3. knihovna se představuje na Knižním veletrhu na 
Černé louce, čtenáři knihovny mají v pokladně výstaviště 
50procentní slevu na vstupenku
22. 3. v 16 hod. Arch. Eva Špačková: Jak naplánovat měs-
to, přednáška
28. 3. 16–20 hod. Deskohraní, odpoledne s deskovými 
hrami v oddělení speciálních fondů
Veškeré akce v  knihovně jsou určeny široké veřejnosti 
a jsou zdarma. 

1. 3. v 19 hod. Zimní cesta Jana Martiníka, DKMO
11. 3. v 19 hod. Dirigentské kurzy ve spolupráci s Blue 
Danube Music Impresario, DKMO
17. 3. v 19 hod. Dirigentské kurzy ve spolupráci s Blue 
Danube Music Impresario, DKMO
23. 3. v 19 hod. Nářez pro fl étnu v podání Ostrého, DKMO
26. 3. v 16 hod. Rozehraná březnová tečka, představení 
pro rodiče s dětmi, DKMO
30. a 31. 3. v 19 hod. Hudba a fi lozofi e, 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

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

7. a 14. 3. v 18  hod. kurz praktické rétoriky, technika řeči, 
neverbální komunikace, trénink řečnických dovedností
13. 3. ve 20 hod. Kurz fi lozofi e a psychologie Východu 
a Západu, úvodní přednáška ke kurzu, který bude zahá-
jen 20. března a bude probíhat jednou týdně v  pondělí 
(13 přednášek)
21. 3. v 19 hod. Artuš a rytíři kulatého stolu, přednáška
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/
ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

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

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 
tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfi ducia.com 
Po–Pá: 10–18 hod.

1. 3. v  18 hod. Zuzana Pustaiová: Aký kraj, taký mrav, 
vernisáž výstavy, výstavu připravila kurátorka Lucia L. Fiše-
rová 
2. 3. v 18 hod. Jaroslav Žila: Verše píši tesařskou tužkou, 
autorské čtení
14. 3. v 18 hod. Jiří Hájíček: Dešťová hůl, čtenářský klub, 
večerem provází literární kritička Iva Málková 
15. 3. v 18 hod. L’ocelle mare, koncert
19. 3. v 10 hod. Vynes si svou Morenu, jarní ateliér Marce-
ly Lysáčkové a Maxe Lysáčka, větve nebo dlouhou slámu 
s sebou  
21. 3. v 18 hod. Po stopách ostravských hradeb a bran, 
vycházka s historičkou Romanou Rosovou a křest bulleti-
nu, sraz u Sýkorova mostu v 18 hodin, pořádáme ve spolu-
práci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu 
22. 3. v 19 hod. Sothiac, koncert 
23. 3. v  18 hod. Radovan Lipus: Dům zasvěcený snům, 
premiérová projekce 
31. 3. v 18 hod. Festival pro náměstí, slavnostní zahájení, 
v rámci Česko-německého kulturního jara 2017 po celý du-
ben ožije náměstí Edvarda Beneše v centru Ostravy
do 31. 3. Lenka Vítková v Galerii Dole, pokračování výsta-
vy, kurátor Jiří Ptáček 

Předposlední premiérou této sezony 
v Komorní scéně Aréna měla být zcela 
nová hra s názvem Smrtikrásky. Došlo 
ale ke změně a původně plánovaný text 
nahradila komedie ruského dramatika 
Nikolaje Koljady Slepice. Jen pro při-
pomenutí – Komorní scéna Aréna před 
několika lety uvedla jinou hru Nikolaje 
Koljady, Amigo, přičemž tato inscenace 
byla tehdy nominována na Cenu Mar-
ka Ravenhilla. 

Nikolaj Koljada je kultovním autorem 
současné ruské dramatiky a groteska 
z divadelního představení Slepice patří 
u nás k jeho nejuváděnějším titulům. 
Dvě herečky oblastního divadla, které 
jsou v těch nejlepších letech, zjistí, že je-
jich mladá kolegyně, důvěrně přezdíva-
ná Slepice, svými půvaby zcela pobláz-

nila jejich životní partnery. V nuzném 
kamrlíku na erární ubytovně se časně 
ráno postupně sejde celý milostný pěti-
úhelník a v následující výměně názorů 
vyjde najevo, že slepic je tu mnohem 
víc a nouze není ani o kohouty. Dojde 
i na neúspěšné pokusy o sebevraždu 
a závěrečné usmíření. To vše proběhne 
za hlasitých projevů nevole sousedů, 
kterým tato hlučná konfrontace notně 
zkrátí spánek a znepříjemní ranní vstá-
vání. Jako bonus nakonec přijmou fakt, 
že vlastně v přímém přenosu sledovali 
našlapané divadlo o tom, jak to chodí 
u divadla. V inscenaci Slepice se může-
te v  režii Janky Ryšánek Schmiedtové 
těšit na Alenu Sasínovou-Polarczyk, 
Terezu Cisovskou, Šimona Krupu, Pe-
tra Panzenbergera a v  roli Slepice se 

představí Zuzana Truplová.
Premiéra se posouvá z „klasické“ 

a původně plánované soboty 25. břez-
na na pátek 24. března. Důvodem je 
nominace herce Šimona Krupy do nej-
užšího výběru na Cenu Th álie 2016, 
přičemž slavnostní předávání těchto 
cen proběhne právě v sobotu 25. března 
v historické budově ND v Praze.      -at-

Nenechejte si ujít přímé přenosy 
České televize nebo Českého roz-
hlasu 2, které 25. března zprostřed-
kují udělování Cen Th álie 2016 
v Národním divadle v  Praze. Výrazný 
podíl mezi nominovanými totiž mají 
umělci z  Ostravy: pět z  nich je v  užší 
nominaci a čtyři v širší. 

V kategorii činohra muži je v užší no-
minaci Šimon Krupa, který zaujal rolí 
Pulce v inscenaci Lidská tragikomedie 
na Komorní scéně Aréna Ostrava. Ve-
dle něj mají šanci na Cenu Th álie 2016 
hned čtyři umělci Národního divadla 
moravskoslezského. Ze dvou nomi-
nací se může radovat soubor opery 
– konkrétně Jana Sibera, která získala 
nominaci za roli Ophélie v opeře Ham-
let, a Th omas Weinhappel za titulní 
roli v  téže opeře. Další nominace míří 
do souboru opereta/muzikál, opět 
v mužské i ženské kategorii. Nomi-
nována je Lenka Pavlovič za roli Hor-
tensie v operetě Ples v opeře a Roman 

Tomeš za roli Jidáše Iškariotského v in-
scenaci Jesus Christ Superstar.

Do širší nominace postoupil Norbert 
Lichý  z Divadla Petra Bezruče, který 
zde exceluje v roli Romana Kopfrkin-
gla v inscenaci Spalovač mrtvol, a tři 
umělci zastupující Národní divadlo 
moravskoslezské: Vendula Příhodo-
vá za roli Máří Magdalény v inscenaci 
Jesus Christ Superstar, Giordano Bozza 
za roli Puka v inscenaci Sen noci sva-
tojánské a   Sergio Méndez Romero za 
roli Robina v inscenaci Sen noci svato-
jánské.                                                   -gl-

Rok 1956, poradna.
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MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský informační servis, s. r. o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo 
Petra Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní scéna aréna – www.divadloarena.cz, Galerie Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz, Antikvariát a galerie Fiducia – www.
antikfi ducia.com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, 
Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova fi lharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek 
Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města Ostravy – www.dkmoas.cz, Centrum 
kultury a vzdělávání – www.ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna – www.magna.zde.cz.

VÁCLAV RODEK do 9. 3. 2017
IVO SUMEC 13. 3. – 7. 4. 2017
Ivo Sumec je asistentem ateliéru malby prof. Daniela Balabána z Fakulty umění Ostravské univerzity. 

Malíř se inspiruje každodenní žitou realitou věcí, se kterými zachází, v nichž žije a pohybuje se. 

Neokázalým ztvárňováním obyčejných předmětů je pro vnímatele zviditelňuje, poukazuje na jinou 

krásu věcí a svou malbou tak vytváří hráz vyprázdněnému akademizmu. Vernisáž výstavy v pondělí 

13. března v 17 hodin. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

2 PhDr. Z. Ondomišiová – Ženské kláštery a život mnišek v Tibetu
Jsou ženy-mnišky rovnoprávné tibetským mnichům? Kolik je v Tibetu ženských klášterů 

a jak se v nich žije? Jakou roli mají v tibetské společnosti významné duchovní 

učitelky? / 60 Kč PRO TIBET

18:30
čt

3 Znehybnenie Romana Ďurčeka VÝSTAVA

Roman Ďurček je studentem posledního ročníku ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění 

banskobystrické Akademie umění. Jeho zájem se dlouhodobě soustřeďuje na pro malbu nepříliš 

časté téma sportu, zachycení pohybu a jeho významových důsledků.

18:00
pá

7 Ivo Petr – Na sněžnicích po Evropě CESTOPIS

Sněžnice, jakožto klasicky zimní dopravní prostředek traperů a Indiánů, zažívá v posledních 

letech nebývalý boom. Vydejme se tedy na těchto oválných kusech bambusu do výšin 

zasněžených Apenin, Pyrenejí, ukrajinských Karpat a švédského Laponska. / 65 Kč

18:00
út

8 Nation4Nation ERASMUS

Setkání zahraničních studentů. Ve spolupráci s International Student Club University of Ostrava.
18:00

st

9 Honza Haruda – Transiberiana CESTOPIS

Hledání ztraceného času na nejdelší železnici světa Transsibiřské magistrále, která je dlouhá přes 

9 000 km a prochází sedmi časovými pásmy. V přednášce budu věnovat pozornost nejen samotné 

magistrále, ale skrze množství témat s ní spojených bych vám rád přiblížil Rusko v souvislostech 

a snad i posunul vnímání státu, o kterém se dnes mluví stále více. Nebudou chybět i praktické tipy 

na cestu. / 60 Kč

18:00
čt

15 Gliwice a Horní Slezsko ZÁJEZD

Poznejte Gliwice, poznejte souseda. Velké i malé dějiny Horního Slezska jako téma dalšího výletu 

ze seriálu celodenní zájezdů pro seniory. V rámci projektu Krajem a kulturou – Senior na cestách 

pořádáme s podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 200 Kč

8:00
st

16 Ing. J. Ježíková – Mé přítelkyně v rudých rouších PRO TIBET

Beseda s promítáním – vyznání cestovatelky o dlouholetých přátelstvích s mniškami 

na střeše světa. / 60 Kč

18:00
čt

17 Klubový kvíz vol. 11 KVÍZ

Originéélní klubový kvíz, kde nikoho nebude zajímat ani fotbal ani politika. Sestav si tým 

a přijď zamachrovat mezi zastydlé intelektuály, dělnictvo a vojsko. Dvě sady otázek 

roztodivných témat. Nepřemýšlej, vyhraj! / 13 Kč

19:00
pá

22 Lenka Drastichová – Island, země ohně a ledu CESTOPIS

Vydejte se na jedinečnou cestu za čarokrásným bohatstvím Islandu. Nejsevernější metropole 

světa. Úchvatné vodopády, tryskající gejzíry, mrazivá ledovcová krása, magická polární záře… 

Pořádá Radynacestu.cz / 75 Kč

18:00
st

23 Adam Silber – Česká plachetnice ve vlnách Atlantiku CESTOPIS

O tom jak se závodí pod Českou vlajkou na pirátské plachetnici aneb Tall Ships Race 2015 z paluby

české brigy La Grace (www.lagrace.cz). Jak se nám vedlo v etapách Belfast (GB)-Alesund (NO)-

Kristiansand (NO)-Aalborg (DK). Vše o závodních etapách i zážitcích v přístavech. / 60 Kč

18:00
čt

24 HumorOVA STAND UP

Scénky, sketche, improvizace a hosté. Jediná stand up skupina, která zapojuje publikum. 

Upřesnění hostů na profi lu facebooku. V případě že ti chutná Humor, tak se máš na co těšit. 

Vystoupí určitě: Michal Woska, Ondřej Mahdal Josef Chládek a Pavel Javorek. / vstupné 

předprodej 100 Kč, 130 Kč v den konání

19:00
pá

25 Pod kloboukem zadním Přívozem  VYCHÁZKA

Procházka zadním Přívozem s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou. Naše procházka povede kolem 

restaurace U Dlouhých a sokolovny, projdeme podchodem pod tratí a vydáme se kolem šachty 

na Křišťanovu ulici. Připomeneme si Karla Líbu a po Palackého ulici se dostaneme až na jeho 

ulici. Zkusíme najít stopy po starém hřbitově a podíváme se do vln Černého potoka. Objevte 

zašlou krásu této zapomenuté a dnes děsivé čtvrti. Už se mění… Sraz na zastávce Sad Boženy 

Němcové. / 50 Kč

15:00
so

27 Stolik poetický/poetycki STOLIK POLSKI

Setkání s básnířkou Lucynou Waszkowou.
18:00

po

28 Nation4Nation  ERASMUS

Setkání zahraničních studentů. Ve spolupráci s International Student Club University of Ostrava.
18:00

út

29 Hispánský svět v kostce CESTOPIS

Podívejte se s námi na neobvyklá zajímavá místa Španělska a Latinské Ameriky v prezentacích, 

které si pro Vás připravili členové katedry romanistiky FF OU. / 40 Kč

18:00
st

30 Česko-německé kulturní dny v Ostravě DER KULTURPUNKT

Česko-německé kulturní jaro
Slavnostní zahájení Česko-německého kulturního jara a Česko-německých kulturních dní 

v Ostravě u příležitosti 20. výročí podepsání Česko německé deklarace. Akce proběhne 

v divadelním sále Domu kultury města Ostravy. 

18:00
čt

31 Jeden Svět 2017  JEDEN SVĚT

Slavnostní zahájení festivalu dokumentárních fi lmů o lidských právech Jeden Svět v Ostravě. 

Akce proběhne v Kině Cineport.

18:00
pá

1 Filmová noc plná hororů  FILMOVÁ NOC

Bojíte se rádi? V rámci Týdne španělské kultury na Vás čeká promítání španělských 

a latinskoamerických hororů. Celonoční dávku strachu zakončíme společnou snídaní. / 80 Kč

20:00
so

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

Divadelní příměstský tábor aneb pojďme si hrát s loutkami
6.–10. 3. 2017 v době od 8.00 – 16.00 hod. / Výroba loutek a kulis k vybranému tématu/pohádce, 

nastudování vlastní loutkové pohádky a výsledné představení pro rodiče a kamarády. / Cena 1 900 Kč 

zahrnuje také pojištění, oběd a pitný režim. / Infromace: gama@ckv-ostrava.cz, tel: 596 611 760

1 15:00 Strnadovi / CZ, 2017, 102 min. KINO SENIOR

17:00 Místo u moře / Manchester by the Sea, US, 2016, 135 min .

19:30 T2 Trainspotting / T2 Trainspotting, GB, 2017, 117 min.

st

2 17:00 La La Land / La La Land, US, 2016, 127 min.

19:30 Mlčení / Silence, MX, TE, US, 2016, 159 min.čt

3 17:00 Normální autistický fi lm / CZ, 2016, 90 min.

19:30 Muzzikanti + debata (D. Rapoš + M. Sedláček ad.) / CZ, 2017, 109 min.pá

4 15:00 Balerina / Balerina, FR,CAN, 2017, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 La La Land / La La Land, US, 2016, 127 min.

19:30 Příchozí / Arrival, US, 2016, 117 min.

so

5 15:00 Fantastická zvířata a kde je najít / GB, US, 2016, 133 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:30 Jackie / Jackie, US,CL, 2016, 95 min.

19:30 Já Daniel Blake / I, Daniel Blake, GB, FR, 2016, 100 min.

ne

6 17:00 Božská Florence / Florence Foster Jenkins, GB, 2016, 111 min.

19:30 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / Hacksaw Ridge, US, AU, 2016, 131 min.po

7 15:00 Sirotčinec slečny Peregrinové / US, 2016, 128 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:30 Koudelka fotografuje svatou zemi / Koudelka, DE, CZ, 2015, 72 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Lion / Lion, AU, GB, US, 2017, 129 min. FILMOVÝ KLUB

út

8 14:30 La La Land / La La Land, US, 2016, 127 min. KINO SENIOR

17:00 Bába z ledu / Baba z ľadu, CZ, 2017, 106 min.

19:30 Psi Páně aneb Sněz ten fi lm + debata / 800 let Dominikánů, CZ, 2017, 70 min.

st

9 14:30 Fantastická zvířata a kde je najít / GB, US, 2016, 133 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Strnadovi / CZ, 2017, 102 min.

19:30 Masaryk / CZ, SK, 2016, 106 min.

čt

10 17:00 Místo u moře / Manchester by the Sea, US, 2016, 135 min.

19:30 Kong: Ostrov lebek / 3D / Kong: Skull Island, US, 2017, 118 min.pá

11 15:00 Lichožrouti / Lichožrouti, CZ, 2016, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Muzzikanti / CZ, 2017, 109 min.

19:30 Bába z ledu / Baba z ľadu, CZ, 2017, 106 min.

so

12 15:00 Balerina / Balerina, FR, CAN, 2017, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 T2 Trainspotting / T2 Trainspotting, GB, 2017, 117 min.

19:30 Lék na život / A Cure for Wellness, US, 2017, 146 min.

ne

13 17:00 Lion / Lion, AU, GB, US, 2017, 129 min.

19:30 I dva jsou rodina / Demain tout commence, FR, 2016, 118 min.po

14 17:00 Nechte zpívat Mišíka / CZ, 2017, 100 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Richard Müller: Nepoznaný / CZ, SK, 2016, 90 min. FILMOVÝ KLUBút

15 14:30 Paterson / Paterson, US, 2016, 113 min. KINO SENIOR

17:00 La La Land / La La Land, US, 2016, 127 min.

19:30 Místo u moře / Manchester by the Sea, US, 2016, 135 min.

st

16 17:00 Kong: Ostrov lebek / 3D / Kong: Skull Island, US, 2017, 118 min.

19:30 Lék na život / A Cure for Wellness, US, 2017, 146 min.čt

17 17:00 Masaryk / CZ, SK, 2016, 106 min.

19:30 Muzzikanti / CZ, 2017, 109 min.pá

18 15:00 Lovecká sezóna: Strašpytel / US, 2015, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Bába z ledu / Baba z ľadu, CZ, 2017, 106 min.

19:30 T2 Trainspotting / T2 Trainspotting, GB, 2017, 117 min.

so

19 15:00 Kráska a zvíře / Beauty and the Beast, US, 2017 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Psí poslání / A Dog‘s Purpose, US, 2017, 120 min.

19:30 Mlčení / Silence, MX, TE, US, 2016, 159 min.

ne

20 17:00 I dva jsou rodina / Demain tout commence, FR, 2016, 118 min.

19:30 Příchozí / Arrival, US, 2016, 117 min.po

21 14:30 Bába z ledu / Baba z ľadu, CZ, 2017, 106 min. BABY BIO

17:00 Já Daniel Blake / I, Daniel Blake, GB, FR, 2016, 100 min.

19:30 Rocco / Rocco, FR, 2016, 105 min.

út

22 15:00 Jackie / Jackie, US, CL, 2016, 95 min. KINO SENIOR

17:00 Nechte zpívat Mišíka / CZ, 2017, 100 min.

19:30 Lion / Lion, AU, GB, US, 2017, 129 min.

st

23 18:00 Babi + debata s autory (M. Viková, M. David ad.) / CZ, 2017, 40 min.

20:00 RAMMSTEIN: PARIS / FR, 2017, 98 min. MUZIKA V KINĚčt

24 17:00 Koudelka fotografuje svatou zemi / DE, CZ, 2015, 72 min. TEMPLFEST

19:30 Ďáblova dílna / Die Fälscher, AT, DE, 2007, 98 min. TEMPLFESTpá

25 15:00 Kráska a zvíře / Beauty and the Beast, US, 2017 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Má vlast / Né quelque part, DZ, FR, 2013, 87 min. FRANKOFONNÍ NOC

19:00 I dva jsou rodina / Demain tout commence, FR, GB, 2016, 118 min. FRANKOFONNÍ NOC

21:00 Neznámá dívka / La fi lle inconnue, BE, 2016, 113 min. FRANKOFONNÍ NOC

so

26 15:00 Lovecká sezóna: Strašpytel / US, 2015, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Masaryk / CZ, SK, 2016, 106 min.

19:30 Psí poslání / A Dog‘s Purpose, US, 2017, 120 min.

ne

27 17:00 Rande naslepo / Mein Blind Date mit dem Leben, DE, 2017, 111 min.

19:30 Muzzikanti / CZ, 2017, 109 min.po

28 14:30 Masaryk / CZ, SK, 2016, 106 min. KINO PŘÍDAVEK

17:00 Ze soboty na neděli / ČSR, 1931, 69 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Mžitky / Powidoki, PL, 2016, 98 min. / Kino Na Hranici FILMOVÝ KLUB

út

29 15:00 Babi + debata s autory (M. Viková, M. David ad.) / CZ, 2017, 40 min. KINO SENIOR

17:00 Normální autistický fi lm / CZ, 2016, 90 min.

19:30 Kong: Ostrov lebek / 3D / Kong: Skull Island, US, 2017, 118 min.

st

30 17:00 Paterson / Paterson, US, 2016, 113 min.

19:30 Rande naslepo / Mein Blind Date mit dem Leben, DE, 2017, 111 min.čt

31 17:00 I dva jsou rodina / Demain tout commence, FR, 2016, 118 min.

19:30 Já Daniel Blake / I, Daniel Blake, GB, FR, 2016, 100 min.pá

3 Moribundus
Koncert ostravské blues-rockové formace. / 150 Kč20:00

pá

9 Boris Band Combination JAZZ

Večer plný skvělého jazzu s Borisem Urbánkem s ostravskými muzikanty. / 150 Kč20:00
čt

11 Kabaret Hrdobci
Tvůrčí skupina Hrdobci uvádí své další živé vystoupení s řadou hostů, kteří se představí v žánrově 

širokém spektru výstupů. Těšit se můžete na řádně proválený večer plný pověstných Hrdobčích 

taškařic. / 100 Kč

19:30
so

13 Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka / 100 Kč19:00

po

16 Mike Fojtík & přátelé
Ostravský rodák, textař, skladatel, kytarový samouk, účastník všech ročníků ostravských Folkových 

kolotočů se po 20-ti létech vrací na hudební scénu. Křest jeho nejnovějšího CD. / 200 Kč

19:00
čt

17 Big Daddy Wilson FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Držitel několika ocenění: první místo v kategorii Best Blues Band získal v roce 2010, jeho album oceněno 

jako nejlepší německé bluesové album roku 2013 a v roce 2014 byl v této zemi vyhlášen jako nejlepší 

bluesový umělec. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy. / 250 Kč 

19:00
pá

21 Jan Spálený a ASPM
Koncert multiinstrumentalisty, skladatele a textaře Jana Spáleného s kapelou. / 250 Kč19:00

út

23 Hradišťan & Jiří Pavlica
Ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní. / 270 Kč19:00

čt

24 Soutěž ve zpěvu frankofonní písně
Pořádáme ve spolupráci s Alliance Française.10:00

pá

27 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera, F. Sinatry, 

L. Armstronga a dalších. Zpívají: Daniela Kupčíková, Martin Frynta, Milan Michna, 

Zbyněk Terner. / 150 Kč

19:00
po

30 Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio JAZZ

Dana Vrchovská – zpěv, Vojtěch Eckert – piáno, Ondřej Štajnochr – kontrabas, 

Petr Nohavica – bicí. / 120 Kč

19:00
čt

31 Peter Lipa JAZZ

Nezaměnitelný zpěvák, považovaný za největší osobnost slovenského jazzu s velmi osobitým 

vokálním projevem. V jeho repertoáru najdeme jak tradicionály, standarty z oblasti swingu 

a moderného jazzu. / 280 Kč

19:00
pá

Připravujeme v dubnu:
Malá Ostrava, Abraxas, Karel Kahovec, Michal Pavlíček Trio 

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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