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NEPROPÁSNĚTE
Veteran Rallye 

a májový jarmark
V  sobotu 27. května přitáhnou po-

zornost k  centru Ostravy hned dvě 
akce, vlastně „dvě v jednom“... 

V 8 hodin začne na Masarykově ná-
městí velký májový jarmark spojený 
s 19. ročníkem dnes již legendární Ve-
teran Rallye Ostrava. Milovníci histo-
rických aut a motorek si budou moci 
dopoledne prohlédnout všechna vozi-
dla, která se zmíněné rallye zúčastní, 
a sledovat je i při zahajovacím defi lé. 
Návštěvníci kromě toho uvidí i ukáz-
ky historické hasičské techniky a bu-
dou se moci zapojit do soutěží pro děti 
i dospělé a také si nakoupit na májovém 
jarmarku se spoustou stánků s jídlem 
a pitím.  Jarmark, který potrvá až do 
18 hodin, bude provázet i rozmanitý 
program. Těšit se můžete na fl ašinetá-
ře, ukázky charlestonu i na přehlídku 
svalů, na dobrovolné hasiče, hasičskou 
koňskou stříkačku a také na kapely, kte-
ré se postarají o dobrou náladu. 

,,A zveme širokou veřejnost také na 
velkou Májovou cyklojízdu vhodnou 
i pro rodiny s dětmi, která povede 
ulicemi centra,“ upřesňuje starostka 
městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz Petra Bernfeldová. „Má-
jová cyklojízda začne ve 14 hodin 
a všechny děti, které se jí společně 
s klauny a kejklíři zúčastní, se mohou 
těšit na diplomy a sladké odměny.“

Přesnější časový harmonogram nalez-
nete na plakátech.www.ckv-ostrava.cz

KULTURA KVĚTEN 2017

Vycházky Pod 
kloboukem

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava a Přívoz nabízí v  rámci 
oživení centra komentované vycházky 
s průvodkyní Lenkou Kocierzovou. Ta 
květnová povede po hranici obvodu. 
Výstavní ulicí se od Domu energeti-
ky vydají účastníci vycházky směrem 
k  Vítkovicím. Zdánlivě nezajímavou 
ulicí se snad už rozkvetlými stromy 
dojdou do míst, kde stávala Hlubinská 
kolonie. V okolí Gajdošovy ulice si pro-
hlédnou sgrafi ta na domech s  hornic-
kou minulostí, hřiště a park. Vycházka 
bude ukončena u kostela Don Bosco. 
Víte, že zde byl hřbitov a stával evange-
lický kostel? A jízdárna? Sraz v sobotu 
13. května v  15 hodin naproti Domu 
energetiky ve Výstavní ulici. Pořádá 
Klub Atlantik, cena 50 korun. Více 
na www.ckv-ostrava.cz nebo tel. č.: 
599 527 110. 

Talent jde 
do fi nále!

O víkendu 29. a 30. dubna (po uzá-
věrce zpravodaje) proběhne v  klubu 
Parník předkola třetího ročníku pěvec-
ké soutěže Talent Ostrava 2017, kterou 
tradičně pořádá Pop Academy spo-
lečně s  Centrem kultury a vzdělávání 

Moravská Ostrava a Přívoz. Porota ze 
150 přihlášených vybere dvacet fi nalis-
tů, kteří se představí ve fi nále soutěže 
20. května v 17 hodin v hudebním klu-
bu Parník. Čestné místo v porotě bude 
opět patřit starostce městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz Petře Bern-
feldové, která se ujala záštity nad soutě-
ží. Akce je určena široké veřejnosti.

Ostravská Pop Academy ale nezahálí 
ani v  jiných směrech. Hned na začát-
ku roku spustila několik projektů. „Již 
druhým rokem navštěvujeme domovy 
pro seniory s hudebním programem 
pro starší ročníky v rámci projektu 
Zpíváme seniorům a novinkou jsou 
i naše pravidelné workshopy, které 
jsou zaměřené na populární hudbu, 
muzikál a audiovizuální tvorbu,“ pro-
zradila Táňa Wajs, umělecká ředitelka 
školy. Pop Academy dále plánuje řadu 
koncertů i představení, a to i na akcích 
podporovaných městským obvodem. 
Těmi nejbližšími jsou Muzejní noc, 
Den dětí či závěrečný koncert v klubu 
Parník, který se koná 30. června,“ po-
zývá čtenáře Táňa Wajs. Více informací 
na www.popacademy.cz.

Guitar Session 
V  sobotu 27. května se na Lidové 

konzervatoři v Ostravě-Přívoze usku-
teční celodenní přehlídka kytaro-
vých vystoupení pod názvem Guitar 
Session. Kytarový den má umožnit 
setkání aktivním hudebníkům, kteří 
chtějí ukázat, čeho při svém studiu 

již dosáhli, a nabízí možnost poslechu 
i nehrajícím fanouškům jedinečného 
zvuku tohoto výjimečného nástroje. 
Akci organizačně zajišťuje Vladislav 
Petrášek, pedagog Lidové konzervato-
ře i Múzické školy. „Náš den je určen 
všem, kdo mají vztah ke kytaře, účast-
níci mohou zahrát na libovolný druh 
kytary – klasickou, akustickou, elek-
trickou,“ doplňuje. Letos nově také na 
ukulele. Zájemci o účast na letošním 
Guitar Session se mohou přihlásit do 
20. května prostřednictvím e-mailové 
adresy vladislavpetrasek@seznam.cz.

Loutkovečer 
Loutkový svět pořádá ve středu 

24. května od 16 hodin v KZ Gama 
Loutkovečer – kreativní tvoření nejen 
pro děti. Přijďte a upusťte pod vede-
ním   skvělého výtvarníka a loutka-
ře Davida Velčovského uzdu vlastní 
fantazii, které se zde meze nekladou! 
O den později, ve čtvrtek 25. května, 
mohou od 16 hodin rodiče s  dětmi 
již od dvou let zhlédnout interaktivní 
vystoupení s loutkami na barevné 
téma Strašfuňákovo barvohraní. Po-
můžete víle Barvínce navrátit její bar-
vičky? Není to jen tak! Musíte splnit 
spoustu barevných úkolů a znát hod-
ně písniček! Loutkový svět nabízí ce-
lým rodinám možnost strávit aktivně 
svůj volný čas např. s loutkovým diva-
dlem! 

Více informací na www.loutkovysvet.
cz

Opera pro děti! 
Nová hudební inscenace Operního 

studia Národního divadla moravsko-
slezského O  pejskovi a kočičce zpra-
covává hravou formou hudebního di-
vadla knihu Josefa Čapka a  je určena 
dětem od čtyř do osmi let. Je jedinečná 
tím, že v ní hrají hlavní role děti. V ro-
lích pejska a kočičky uvidíte Matyáše 
Waldera a  Johanu Habiballu. Spolu 
s nimi si hraje a zpívá pan spisovatel Jo-
sef Čapek (činoherec Michal Sedláček), 
který se postupně převtěluje i do dal-
ších postav (zlý hladový pes, dešťovka 
a švadlena). Představení, které diriguje 
Lenka Živocká, a scénář, hudbu i režii 
zajistil Pavel Helebrand, má dvě dějství 
a přestávku, každé dějství trvá 25 mi-
nut. Jednotlivé příběhy jsou ucelené, 
takže pokud se malý divák už nesou-
středí, lze odejít i dříve a další příběhy 
zhlédnout příště. Hraje se ve zkušebně 
v Divadle Antonína Dvořáka. Předsta-
vení podpořil i městský obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz.

Teď mě zabij 
Ti, kdo činohru NDM navštěvují 

pravidelně, jsou již zvyklí, že každou 
sezonu mohou očekávat komorní pre-
miéru současného dramatického textu 
v prostoru zkušebny Divadla Antonína 
Dvořáka. Ani závěr této sezony nebude 
výjimkou, a tak se již teď můžete těšit 
na kanadského dramatika Brada Frase-

ra. Tentokrát půjde o hru Teď mě zabij, 
kterou uvede NDM v české premiéře 
27. května v 19 hodin.

Pro Frasera je charakteristické, že 
se ve svých hrách věnuje zpravidla 
drsným a kontroverzním téma-
tům, mezi něž se řadí násilí, drogová 
závislost, sexualita a další. V tomto 
konkrétním případě se soustředí na 
těžce nemocné jedince, jejichž one-
mocnění jim brání vést normální ži-
vot, a jak je z názvu patrné, nevyhne 
se ani problematické otázce eutanazie. 
Jeho výsadou coby autora je, že jeho 
hrám, byť se zabývají tou nejkrutější 
a nejdrsnější realitou, nikdy nechybí 
humor. 

Mateřinka slaví 
50 let

Mateřská škola Hornická funguje už 
50 let, a to je velký důvod k oslavě. Ta 
se bude konat 26. května od 16.30 hod. 
v Domě kultury města Ostravy. Zde 
můžete zhlédnout výstavu dětských 
prací, videosekvencí ze života školky 
a vystoupení dětí všech tříd, na která se 
už bedlivě připravujeme. 

Pokud jste bývalými žáky naší škol-
ky a máte doma nějaké foto z  její his-
torie, budeme rádi, pokud nám je za-
půjčíte. Kontakt: MŠ Hornická 43A, 
Ostrava. 

Ivana Sládková, 
učitelka MŠ Hornická

Zábavu i poučení podávané neotřelou formou, to vše najdete 1. června na Masarykově náměstí.

Hrad s věžemi a hradbami, středo-
věké tábornické ležení, projížďky na 
koních nebo historický kolotoč, to 
všechno bude ve čtvrtek 1. června od 10 
do 19 hodin připraveno na Masarykově 
náměstí pro děti, které tady budou chtít 
oslavit svůj svátek. A to zdaleka není 
vše! Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz, který oslavy Mezinárodního 
dne dětí zajišťuje prostřednictvím Cen-
tra kultury a vzdělávání Moravská Os-
trava, připravil pro děti z mateřských 
i základních škol a vůbec pro všechny 
návštěvníky centra Ostravy bez ohledu 
na věk i spoustu jiné zábavy. Stačí dora-
zit a zapojit se…

„Jde nejen o připomenutí Meziná-
rodního dne dětí, který se slaví na ce-
lém světě, ale také o soustředění pozor-
nosti na fakt, že ostravské děti slaví svůj 
svátek ve svém městě, které si právě le-
tos připomíná 750. výročí od první pí-
semné zmínky dokumentující existenci 
Ostravy. Proto bude oslava na centrál-
ním náměstí ukázkou historického vý-
voje Ostravy a stěžejních momentů její 
minulosti. Se změnami, jimiž třetí nej-
větší město v republice prošlo, chceme 
děti seznámit zábavnou a populárně 
naučnou formou,“ říká Martin Vidura, 
ředitel Centra kultury které pro měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
akci zajišťuje. 

„Pojetím Dne dětí jsme se zapojili do 
oslav 750. ostravského výročí,“ objas-
ňuje starostka obvodu Petra Bernfel-
dová a pokračuje: „Chceme děti poba-
vit a zároveň rozšířit jejich vědomosti 
o městě, v němž žijí. Myslím, že mají 
na co být pyšné, a doufám, že díky sou-
těžím a informacím, které budou jed-
notlivá stanoviště provázet, si uvědomí, 
jak bohatou má jejich město historii, 
jejíž podstatná část se udála právě na 
území našeho obvodu. Zveme na osla-

vy nejen rodiče s dětmi, ale nabízíme 
možnost podívat se zábavnou formou 
na minulost Ostravy i školám, jejichž 
žáci by mohli na Masarykově náměstí 
prožít například netradiční hodinu dě-
jepisu. A to třeba i s výkladem v koste-
le sv. Václava, který patří k nejstarším 
a nejvýznamnějším památkám Ostra-
vy. Pozornost bude zaměřena zejmé-
na na olomouckého biskupa Bruna 
z Schauenburku, v jehož testamentu 
z 29. listopadu 1267 byl poprvé uve-
den název Ostrava. Stejně tak zajímavá 
může být návštěva Ostravského muzea, 
jež se k našim oslavám Mezinárodního 
dne dětí rovněž připojilo.“ 

A jak tedy bude den D vypadat? 
V prostoru Masarykova náměstí bude 
postaveno pět stanů, v nichž budou 
probíhat některé části soutěže. Napří-

klad zde bude stanoviště zaměřené na 
stavbu města a stanoviště s pětimetro-
vým drakem jako symbolem zla – epi-
demie moru. 

„Celkem bude na náměstí sedm 
soutěžních stanovišť opatřených tex-
ty zaměřenými na významné události 
Ostravy,“ upřesňuje Martin Vidura 
a pokračuje ve výčtu aktivit, které bu-
dou den dětí provázet: „Malí návštěv-
níci se dozvědí o vzniku Slezskoostrav-
ského hradu a budou si moci vyzkou-
šet stavbu hradu z papírových krabic. 
Jinde si budou moci zahrát na dobové 
řemeslníky, skládat staré mapy či velké 
dřevěné puzzle, nebo v omalovánkách 
vybarvit staré erby. To, že po skončení 
třicetileté války byli ve městě zaměst-
náni i kantoři, obecní poslové, zvo-
níci a mistr kat, si připomenou 

v katovně, kde budou řešit různé hla-
volamy, kvízové hry a soutěže. Epide-
mie moru v letech 1623 a 1625 připo-
mene už zmíněný sedmihlavý drak, 
na němž si děti vyzkouší nahazování. 
Jedno ze stanovišť je spojeno s objevem 
a těžbou uhlí v Ostravě v roce 1763. 
Děti čeká zdolání šachty i třídění uhlí 
a hlušiny. No a války, které se Ostravy 
v různých časových obdobích dotkly, 
dětem přiblíží střelba z balisty z doby 
husitské, soutěž v ovládání mušketýr-
ského kordu z doby obléhání Švédy 
a Dány i hod „granátem“ z doby ost-
ravsko-opavské operace. Za zvládnutí 
úkolů budou malí soutěžící odměněni 
nejen dobrým pocitem z vítězství, ale 
i sladkostmi.“

- gl -
www.ckv-ostrava.cz



Novojičínský sbor Ondrášek letos 
slaví 50. výročí svého vzniku a při této 
příležitosti připravuje dva koncer-
ty s  Janáčkovou fi lharmonií Ostrava 
a spřátelenými dětskými sbory ze Šum-
perka, Sušice, Dačic a Českého Krum-
lova. Na pódiu stane úctyhodných 
250 dětských a mládežnických zpěváků 
a 70 fi lharmoniků v čele se sólistkou 
Evou Dřízgovou-Jirušovou, aby poslu-
chačům představili monumentální dílo 
Th e Armed Man (A Mass for Peace), 
jednoho z  nejpopulárnějších autorů 
klasické hudby současnosti Karla Jen-
kinse. Koncerty se uskuteční 7. května 
od 17 hodin v kostele Panny Marie Krá-
lovny v  Ostravě-Mariánských Horách 
a 8. května od 15 hodin v Beskydském 
divadle v Novém Jičíně.

Jenkinsova Mše za mír má silný pro-
tiválečný akcent, což byl také důvod, 
proč si ji Ondrášek vybral. Autor dílo 
věnoval obětem války v Kosovu a téma 
je živé i v současnosti v době uprchlické 
krize. „Mírový apel je stále velice ak-
tuální. Všichni chceme, aby naše děti 
žily v míru, a rovněž všichni cítíme, že 
je dnešní svět místem permanentního 

napětí. Je pro-
to symbolické, 
že Mši za mír 
budou zpívat 
právě děti,“ 
uvedl sbormi-
str Ondrášku 
Josef Zajíček. 
O nastudo-
vání požádal 
O n d r á š e k 
J a n á č k o v u 
f i l h a r m o -
nii spolu se 
spřátelenými 
dětskými sbo-
ry z  Českého Krumlova (Medvíďata), 
Šumperka (Motýli), Dačic (Kvítek) 
a Sušic (Chlapi). 

Ondrášek patří k  nejúspěšnějším 
sborovým tělesům v Česku a jeho zpěv 
znají posluchači nejen v  Evropě, ale 
také v Japonsku, Číně, Jižní Africe či ve 
Spojených státech. Sbor si pravidelně 
přiváží ocenění ze zahraničních soutěží 
a festivalů a spolupracuje s předními 
domácími umělci, hudebními sklada-
teli i orchestry. Vstupenky lze zakoupit 

2KALEIDOSKOP

DIVADLO

KONCERT

VÝSTAVA

Ondrášek oslaví kulaté jubileum koncertem 
s Janáčkovou fi lharmonií

1. 5. ve 14.30 hod. Zkouška dospělosti
1.–3. 5. v 17 a 19.30 hod. Zkouška dospělosti, 3. 5. jen 
v 17 hod.
4. 5. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Ústava 
5.–7. 5. v 17 a 19.30 hod. Loupež ve velkém stylu
8. 5. ve 14.30 hod. pro seniory Uteč
8.–10. 5. v 17 a 19.30 hod. Uteč, 10. 5. jen v 17 hod.
11. 5. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. 
KND Kinders
12.–14. 5. v 17 a 19.30 hod. Na mléčné dráze
15.–17. 5. v 17 a 19.30 hod. Naprostí cizinci, 17. 5. jen 
v 17 hod.
18. 5. v 17 hod. Špína
18. 5. v 19 hod. V pohorách po horách (1. díl)     
19.–21. 5. v 17 a 19.30 hod. Ztracené město Z 
22. 5. ve 14.30 hod. pro seniory Paterson 
22.–24. 5. v 17 a 19.30 hod. Paterson, 24. 5. jen v 17 hod.
25. 5. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. 
KND Klient 
26. 5. v 17 hod. Já, Claude Monet
26. 5. v 19 hod. Renoir – uctívaný a zatracovaný
27.–28. 5. v 17 a 19.30 hod. John Wick 2 
29. 5. v 15 hod. pro seniory Psí poslání
29.–31. 5. v 17 a 19.30 hod. Psí poslání, 31. 5. jen v 17 hod.
Kino Speciál
3. 5. v 19.30 hod. Glory 
10. 5. v 19.30 hod. Pátá loď 
17. 5. v 19.30 hod. Zahradnictví: Rodinný přítel 
24. 5. v 19.30 hod. Klient 
31. 5. v 19.30 hod. Poslední rodina 
Týden českých fi lmů pro seniory:
15. 5. v 15 hod. Anděl Páně II 
16. 5. ve 14.30 hod. Lída Baarová 
17. 5. v 15 hod. Zkáza krásou  
18. 5. v 15 hod. Bezva ženská na krku 
19. 5. ve 14.30 hod. Učitelka 
20. 5. ve 14.30 hod. Pohádky pro Emu 
21. 5. v 15 hod. Bába z ledu 

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
2. 5. v 19 hod. Petr Kolečko: Zakázané uvolnění, 
4. hra DP 16/17, skupina B, Sedmá divadelní Praha
10. 5. v 19 hod. Peter Shaff er: Amadeus – Hommage à 
Miloš Forman, Divadlo Husa na provázku Brno
11. 5. v 19 hod. Zdeněk Izer a autokolektiv
13. 5. v 18.15 hod. Richard Strauss: Růžový kavalír, 
přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 
14. 5. v 19 hod. Sľuk: Krížom – Krážom, přehlídka lido-
vých tanců a písní ze Slovenska
17. 5. v 19 hod. Cesty Ivo Šmoldase
24. 5. v 19 hod. Pavel Khek, Lenka Smrčková: Chaplin, 
6. hra DP 16/17, skupina A, Městské divadlo Mladá Boleslav
25. 5. v 19 hod. Marc Becker: Už nikdy sám!, 
Divadlo Kalich Praha
28. 5. v 16 hod. Obušku, z pytle ven!, Divadelní společnost 
Julie Jurištové Praha
29. 5. v 19 hod. Ivo Jahelka
31. 5. v 19 hod. Daniel Doubt: Vzkříšení, Dejvické divadlo 
Praha

Výstavy
do 7. 5. Přípravný portrét Mladé dívky
18. 5. – 4. 6. Dočasný depozitář – socha: 
případová studie 1

Kultovka všech teenagerů 
Mládí v hajzlu míří k Bezručům

PLATO věnuje květen sochám

Do Ostravy zavítá 
skvělá houslistka Midori 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

Na konci divadelní sezony 2016/17 
nastudují v Divadle Petra Bezruče kul-
tovku všech teenagerů Mládí v hajzlu. 
Dramatizaci legendární knihy C. D. 
Paynea uvedou Bezruči v režii Jan-
ky Ryšánek Schmiedtové, a to rovnou 
v české premiéře! S  hlavním hrdinou 
Nickem Twispem se diváci v hledišti 
vrátí do puberty. A kdo že je ten Nick 
Twisp? Je mu čtrnáct (skoro) a  je pa-
nic. Je toho názoru, že rodiče by neměli 
mít víc sexu než jejich dospívající po-
tomstvo. A jeho životní plán? Stane se 
gangsterem známým pod jménem Nick 
Píchač. Všechny Nickovy vynalézavé 
a dobrodružné eskapády směřují zdán-
livě pouze k jedinému cíli: Zbavit se 
potupného panictví a získat ženu svého 
srdce. V hlavní roli Nicka se představí 
Jakub Burýšek, v roli jeho lásky Shee-
ni Pavla Gajdošíková, v dalších rolích 
uvidíte Markétu Matulovou, Lukáše 

Městská galerie PLATO Ostrava se 
zabydlela v  centru v Českobratrské 
ulici a v dubnu už ve své Kanceláři pro 
umění naplno a úspěšně spustila svůj 
program. V  květnu se galerie věnuje 
sochám a sochařství – bude zahájena 
výstava Dočasný depozitář – socha: 
případová studie 1 s  díly více než de-
sítky českých, slovenských a polských 
umělců a o výuce sochařství sem při-
jedou debatovat pedagogové z  pražské 
Akademie výtvarných umění i Vysoké 
školy umělecko-průmyslové, brněnské 
Fakulty umění Vysokého učení tech-
nického a Fakulty umění Ostravské 
univerzity. Součástí programu bude 
i přednáška (1. června) předního znalce 
secese a sochařství 19. a 20. století Petra 
Wittlicha. PLATO v tomto roce sezna-
muje návštěvníky v  mnohem inten-

zivnější podobě i s  uměleckým děním 
v  Polsku. Významný polský kurátor 
Michał Woliński bude v rámci své květ-
nové prezentace hovořit o aktuálních 
tendencích na varšavské umělecké scé-
ně a v bývalém Bauhausu se představí 
Lutto Lento, jedna z nejzajímavějších 
osobností současné mladé polské elek-
tronické hudby. V  těchto neobvyklých 
prostorách zazní i současná vážná hud-
ba, a to v  rámci mimořádného večera 
s  díly Iannise Xenakise a Petra Bakly 
v  podání německého violoncellisty 
Matthiase Lorenze. 

Kancelář pro umění také vychází 
vstříc svým návštěvníkům a od květ-
na upravuje otevírací dobu. V  úterý 
bude otevřeno od 12 až do 20 hodin, ve 
dnech středa až neděle zůstává otevře-
no mezi 10. a 18. hodinou.                   -jn-

Lukáš Hofmann/Saliva: Dry Me a River, 2017, série performancí Přípravný portrét 
mladé dívky.                                      Foto: Martin Popelář

Melníka, Ondřeje Bretta, Markétu Ha-
rokovou, Milana Cimeráka a Michala 
Sedláčka. Kultovní americký román 
v  režii hormonů, horoucích životních 
očekávání a  humoru uvede v květnu 
Divadlo Petra Bezruče. Nenechte si 
ujít premiéru 12. května nebo některou 
z repríz!

www.bezruci.cz

Hlavní roli Nicka Twispa ztvární Jakub 
Burýšek.                          Foto: Lukáš Horký

Janáčkova fi lharmonie Ostrava bude 
na koncertech 18. a 19. května hostit 
jednu z  nejlepších houslistek součas-
nosti – Japonku Midori. Na koncer-
tech, které v Domě kultury města Os-
travy začínají vždy v 19 hodin, v jejím 
podání posluchači vyslechnou Houslo-
vý koncert Benjamina Britena. Druhá 
půle koncertu pak bude patřit Mahle-
rovi a jeho První symfonii přezdívané 
Titan. Orchestr bude řídit šéfdirigent 
JFO Heiko Mathias Förster.

Šestatřicetiletá Midori Goto hraje tak 
samozřejmě a přirozeně, jako by hous-
le byly její duše. O tom, že její umě-
ní je neuchopitelné, svědčí i historky, 

které se vyprávějí: legendární Dorothy 
DeLay se stala její pedagožkou poté, 
co vyslechla domáckou nahrávku, 
kterou pořídila Midorina maminka. 
Informaci, že hraje osmiletá holčička, 
nebrala DeLay vážně, slyšela vyspělou 
hráčku, kterou pozvala na svůj let-
ní kurz do coloradského Aspenu. Na 
vstupní přehrávku přišlo dítě, které 
bezvadně zahrálo Bachovu Ciacco-
nu. Pinchas Zukerman se nestyděl za 
slzy, když ji v Aspenu prvně slyšel; malé 
děvčátko zahrálo suverénně Bartókův 
Druhý koncert a Sauretovu kadenci 
k Paganiniho koncertu. „Nevím jak 
vy, já jsem právě zažil zázrak!“ prohlá-
sil. Naplno koncertuje od svých jede-
nácti, o její pódiový start se postaral 
Zubin Mehta s Newyorskou fi lharmo-
nií. 

Vstupenky v ceně od 160 korun mů-
žete zakoupit v  prodejním místě JFO 
Janáček pointu (ve vstupním prostoru 
Domu kultury města Ostravy), poboč-
kách Ostravského informačního servi-
su nebo online na www.jfo.cz

Foto: Archiv JFO

v pokladně Beskydského divadla v No-
vém Jičíně a dále v Ostravě v kanceláři 
Svatováclavského hudebního festivalu 
nebo v  Ostravském informačním ser-
visu na pobočce Elektra. 

Soutěž: Kolik sborů najednou na 
tomto koncertu vystoupí? Odpovědi 
pište do 5. května na e-mail: literatky@
literatky.cz. Prvních pět správných od-
povědí odměníme dvěma vstupenka-
mi.                            -kr-

www.ondraseknj.cz

do 4. 6. Ivan Pinkava, Jan Praisler: Leda s labutí, výstava 
jednoho díla ze sbírek GVUO 
do 11. 6. Alois Sprušil a sbírky v letech 1926–1946: 
Trvalý odkaz budoucnosti
do 4. 6. Archikultura 2017
do 31. 12. Tradice v proudu modernity, stálá expozice

Kulturní programy
9. 5. v 16.30 hod. Život Zikmunda Lucemburského, 
přednáška Marka Zágory
10. 5. v 19 hod. Schellander, Miklos, Krispel, koncert
11. 5. v 17 hod. Ivan Pinkava, Jan Preisler: Leda s labutí 
13. 5. od 10 do 18 hod. devadesáté první výročí 
otevření Domu umění veřejnosti, volný vstup, ve 
14 hod. komentovaná prohlídka výstavou Trvalý odkaz 
budoucnosti
17. 5. v 19 hod. Mištes: Léto plné hudby, koncert
18. 5. Mezinárodní den muzeí a galerií, vstup volný
25. 5. v 18 hod. Karel Rada: Kunderion, literární čtvrtky 
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

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
do 2. 7.   Ostrava nevídaná, výstava pořádaná při příle-
žitosti 750. výročí nejstarší dochované písemné zmínky 
o Ostravě

PLATO, KANCELÁŘ PRO UMĚNÍ
Českobratrská 1888/14, 702 00 Ostrava
www.plato-ostrava.cz, tel. č.: 702 206 099, 
e-mail: info@plato-ostrava.cz
Út: 12–18, St–Ne: 10–18

Doprovodné programy
7. 5. v 10 a ve 14.30 hod. Vytvoř mě a nos, lehni si a spi!, 
workshop pro rodiny s dětmi
15. 5. v 19 hod. Lorenz hraje Xenakise a Baklu, koncert 
současné hudby v Bauhausu
18. 5. v 19.30 hod. Tomáš Svoboda: Jako z fi lmu, projekce 
a debata s autorem v Minikino kavárně
19. 5. ve 21.00 Lutto Lento + afterparty, koncert elektro-
nické hudby v Bauhausu
21. 5. v 10 a ve 14.30 hod. Za zrcadlem není tma, 
workshop pro rodiny s dětmi
24. 5. v 18 hod. Michał Woliński, prezentace polského 
kurátora
26. 5. v 15 hod. Kde je to dláto?, diskuse o výuce sochařství

GALERIE BESEDA 
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
do 5. 5. výstava obrazů Jonáše Czesaného
Stálá prodejní výstava obrazů, grafi ky, plastik a skla. 

Výstavy v DKMO
17. 5. – 26. 6. Výkvět, výstava prací žáků Střední umělecké 
školy Ostrava, vernisáž 17. 5. v 16 hod., vestibul
4.–31. 5. Asmusová: klobouk jako šperk, výstava stylo-
vých klobouků a módních doplňků, Galerie Gaudeamus
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V CENTRU POZORNOSTI
Klavíristka Saori Toyama v Ostravě!

V ostravském Divadle loutek chutná 
středa po jablkách

Vladimír Brázda v centru města i zájmu

Aréna představuje novou sezonu

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

3. 5. v 16 hod. Lenka a Stanislav Rekovi: Ostravské těžní 
věže 21. století, vernisáž a beseda 
4. 5. v 16 hod. Markéta Harasimová: Poháry touhy, křest 
a autogramiáda
9. 5. v  16 hod. Tatjana a Pavel Kopřivovi: Respektovat 
a být respektován, beseda 
15. 5. v 16 hod. Eliška Haško vá Coolidge: Pět amerických 
prezidentů, česká babička a já 
17. 5. v  16 hod. František Kalenda: Vraždy ve znamení 
hvězdy
18. 5. v 16 hod. Vlastimil Petržela: Vzlety a pády
22. 5. v 1 8 hod. Michaela Smékalová, beseda o Londýně 
a okolí s průvodcem
23. 5. v 16 h od. Tomáš Kosačí k: Břicháč Tom a Lucie
24. 5. v 16 hod. Jiří Kuchař: Co po antibioticích, beseda 
25. 5. v 16 hod. Lennie Max: Akční ženy
26. 5. v 15 hod. Jaroslav Dušek: Vypráv ění z poslední ces-
ty do Austrálie
31. 5. v 16 hod. Pe tr Vabroušek: Jak na triatlon
Po celý květen bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.c z pro-
bíhat akce Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš. 
Zúčastněte se během května slosování o vstupenky do Ná-
rodního divadla moravskoslezského! 
Rezervujte  si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcen-
trum.cz nebo telefonicky na tel. č. 607 082 029. Upozorně-
ní – 15 minut před začátkem akce rezervace  propadají, do-
stavte se prosím včas! 

Na hlavní scéně Divadla loutek Os-
trava se v dubnu uskutečnila předpo-
slední premiéra sezony. Inscenace s 
názvem Středa nám chutná v režii Mar-
tina Tichého je plná sladkých jablek a 
vypráví o dětském a odlišnosti, která 
nemusí být vždy jen na škodu. 

Tvůrčí dvojici Martin Tichý a Vítek 
Peřina diváci ostravského loutkového 
divadla již znají díky inscenaci Hodina 
Komenského, kterou autoři pro diva-
dlo nastudovali v roce 2015. Tentokrát 
zpracovali populární dětskou knihu 
spisovatelky Ivy Procházkové s názvem 
Středa nám chutná. Příběh vypráví 
o holčičce Cilce z dětského domova 
Slunečnice. Domov řídí vlídná paní 
ředitelka Pralinka, vládne v něm milý 
zmatek a děti se tam cítí šťastné. I Cil-
ce se tady podaří zakořenit. Navíc s ní 
do Slunečnice přichází malá zvláštnost 
– holčičce totiž na hlavě roste jablůň-
ka. A když je Cilka šťastná, jablůňka 
plodí sladká jablka. Horší je, když ta 

jablka začnou jednoho dne někomu 
vadit...

Příběh o tom, že být odlišný nezna-
mená být horší, nebo lepší než ostatní, 
režíruje Martin Tichý, jevištní adaptaci 
připravil dramaturg libereckého Naiv-
ního divadla Vítek Peřina, poetickou 
a hravou hudbu se zpívanými písnič-
kami složil Pavel Helebrand, o scénu 
a loutky se postaral výtvarník Jan Brej-
cha a o kostýmy Markéta Sládečková. 
Dramaturgie se ujala Daniela Jirmanová. 

Scéna znázorňuje dětský domov Slu-
nečnice, jeho zahradu se všemožnými 
atrakcemi, kancelář ředitelky Pralinky 
nebo kuchyň, která se umí proměnit ve 
vláček. Inscenace je částečně loutková. 
Všechny dětské postavy hrají loutky, 
živí herci ztvárňují postavy dospělé. 
Dojde také na veselé maňáskové diva-
dlo – na vánoční besídce děti předve-
dou svou verzi pohádky O Sněhurce 
a sedmi trpaslících. 

www.dlo.cz 

MÍSTO S HISTORIÍ

Když budete procházet ulicí Na Desá-
tém a u čísla 23 mírně pozvednete hla-
vu, spatříte pamětní desku věnovanou 
muži, jenž v  tomto domě léta letoucí 
bydlel, a který se velmi výrazně zapsal 
do kulturního života Ostravy. Pamětní 
deska, jejíž vytvoření iniciovalo Ná-
rodní divadlo moravskoslezské, byla 
odhalena v lednu roku 2015 a je věno-
vána Vladimíru Brázdovi (1920–2001), 
jenž v letech 1945 až 1988 působil jako 
šéfdirigent ostravské operety a výrazně 
se zapsal nejen do historie ostravského 
divadla. Ve své době byly velice popu-
lární televizní pořady Pletky paní ope-
retky, Skříňka s  líčidly,  Země úsměvů 
a snů nebo Melodie vzpomínek, v nichž 
Vladimír Brázda se sobě vlastní lehkos-
tí, bezprostředností a hlavně s obrov-
skou profesionalitou zasvěcoval televiz-
ní diváky do půvabů operety, které se 
tenkrát v Ostravě nebývale dařilo.

Mistr Brázda by 27. května oslavil 
97. narozeniny. A jeho dcera, Kateřina 
Herková, si cení toho, že na něj mnoho 
lidí vzpomíná i přesto, že svůj posled-
ní titul, Veselou vdovu Franze Lehára, 
nastudoval před 23 lety. „Když jdu Os-
travou, každou chvíli potkám někoho, 
s kým spolupracoval, kdo ho znal, kdo 
měl rád jeho tvorbu. Vždyť tatínek nevy-

stupoval jen v divadle a televizi, ale kaž-
dou chvíli se s Josefem Kobrem účastnil 
nějakého vystoupení pro Ostravany. 
A nejen pro ně. Dirigoval v  Drážďa-
nech, Varšavě i jinde, byl neobyčejně 
pracovitý. Jenže pro něj to nebyla prá-
ce, jeho to všechno hrozně moc bavilo, 
byl rád mezi lidmi,“ vzpomíná na svého 
otce, který v Ostravě vytvořil 118 insce-
nací operet, hudebních komedií a mu-
zikálů a kromě toho byl i plodným au-
torem. K jeho nejhranějším operetám 
patří Ztřeštěné námluvy s  písňovými 
texty Jaroslava Seiferta nebo Vysněná 
s texty Josefa Kainara. 

V  publikaci Melodie vzpomínek, 
kterou v  roce 1994 vydalo Výtvarné 
centrum Chagall a která mapuje život 
a tvorbu Vladimíra Brázdy, on sám 
říká: „Moji milí Ostraváci! Děkuji vám 
za to, že máte rádi operetu. Že máte rádi 
divadlo, jak jsem měl po celý život i já. 
A buďte mu věrní i přes lákadla tele-
vizních seriálů a všeho možného.“ Po-
slechněte ho. Možná cestou z divadla na 
zlomek vteřiny zahlédnete ve zšeřelých 
ostravských uličkách siluetu tohoto 
charismatického bohéma a bonvivána 
s typickým kloboukem, jak dlouhým 
krokem kráčí ke svému domovu v ulici 
Na Desátém č. 23…

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

3. 5. v 16 hod. Operní sirény na téma Opera dětem
10. 5. v 16 hod. koncert posluchačů pěvecké třídy Petra 
Němce
11. 5. v 16.30 hod. Čtení ze šuplíku, autorské čtení uživate-
lů centra Mens Sana
24. 5. v 17 hod. koncert Klavírního tria – Marie Hujerová 
(housle), Kateřina Bláhová (violoncello), Marián Kubačka 
(klavír)
31. 5. v 17 hod. koncert pěveckého sboru ZŠ Bulharská 
pod vedením Petra Krňávka
Mezinárodní festival dny umění nevidomých na Moravě
3. 5. v 16 hod. zahájení festivalu a vernisáž výstavy ob-
razů slabozrakého výtvarníka Milana Linharta – Kresby II, 
výstava kreseb žáků ZŠ Ostrava-Michálkovice Jak to (ne)
vidím,  slavnostní program doplní hudební vystoupení 
žáků ZUŠ E. Runda 
16. 5. v 10 hod. beseda s Milanem Linhartem
23. 5. v 15 hod. koncert Barbory Mirgové a Ráchel Sklenič-
kové

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:
od 3. 5. do 31. 5. Záchranné projekty Zoo Ostrava, výsta-
va fotografi í
do 5. 10. během půjčování, Ostrava v našem srdci, něko-
likaměsíční kvíz k 750. výročí první písemné zmínky o Os-
travě, výherce v říjnu získá zdarma registraci do knihovny
Oddělení pro děti a mládež: 
Projekt cváláme Ostravou:
4. 5. od 13 do 16 hod. Ostravský koník, tvůrčí dílna, ve kte-
ré si vyrobíme magnetku koníka
17. 5. od 15 do 16 hod. Komentovaná prohlídka Přívo-
zem, prohlídkou nás provede Vladimír Šmehlík, dramaturg 
klubu Atlantik
Projekt s knihovnou vím a umím:
11. 5. od 13 do 16 hod. Taška pro maminku, tvůrčí dílna, ke 
Dni matek malujeme barvami na textil a zdobíme ubrous-
kovou metodou plátěné tašky
18. 5. od 14 do 15.30 hodin Mám Tě rád(a), dramatická díl-
na, recitace básniček, čtení a vyprávění podle obrázků na 
téma rodiče a sourozenci
Tento projekt byl fi nančně podpořen Nadačním fondem 
Albert v rámci grantového programu Bertík pomáhá 2017.
25. 5. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, zábavné odpoledne 
v tanci na taneční podložce

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

2.–30. 5. Má vlast cestami proměn, putovní výstava nej-
zdařilejších proměn dříve zanedbaných míst a objektů Mo-
ravskoslezského a Olomouckého kraje, studovna
5. 5. – 30. 6. Marie Terezie a její početná rodina, knižní 
výstava ve vestibulu knihovny
17. 5. v 16.30 Patrik Kotrba - Ze srdce Evropy do Santia-
ga de Compostela. Povídání o pěším putování s batohem 
a kytarou. Promítneme, předneseme, zazpíváme, zahraje-
me. 
 30. 5. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne s deskový-
mi hrami v oddělení speciálních fondů
Veškeré akce v  knihovně jsou určeny široké veřejnosti 
a jsou zdarma. 

7. 5. v 17 hod. slavnostní koncert u příležitosti 50. výročí 
založení novojičínského sboru Ondrášek, kostel Panny 
Marie Královny v Ostravě
11. 5. v 18 hod. Evropa a Amerika, DKMO
18. a 19. 5. v 19 hod. Midori – zpívající housle, DKMO
1. 6. v 19 hod. Muzikálový večer, multifunkční aula Gong
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek 
a slevách získáte na tel.: 597 489 466 nebo na e-mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

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

Každou středu od 9 do 15 hod. Super Working 
Wednesdays! 
9. 5. v 19 hod. Folklorní tančírna s cimbálovkou
13. 5. ve 14 hod. Výprodej šatníku, bazar s oblečením
17. 5. v 18 hod. Ostrava Positive vol. 8, ostrůvky pozitiv-
ní deviace
18. 5. v 19 hod. Strach Off , divadelní představení
20. 5. v 10 hod. Restaurant Day, gastro karneval
23. 5. ve 20 hod. Salsa tančírna, taneční večer
24.–28. 5. MOVE FEST OSTRAVA 2017, taneční festival

KULTURNÍ CENTRUM 
COOLTOUR 

Černá louka 3188, 702 00 Ostrava
+420 552 303 020, www.cooltourova.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.

2. 5. v 18 hod. Zdeněk Volf, autorské čtení, Irena a Vojtěch 
Havlovi, hudba
2. 5. v 19.30 hod. Eric Normand a Phillipe Lauzier: NOT 
THE MUSIC, koncert
3.5. v 18 hod. Marcel Stecker: Země lidí, vernisáž výstavy 
ve Fotografi cké galerii Fiducia 
9. 5. v  18 hod. Martin Jemelka: Tovární města Baťova 
koncernu, přednáška 
do 11.5. Petr Gruber: Hotel v  lese, pokračování výstavy 
v Galerii Dole, kurátor výstavy Petr Vaňous
14. 5. v 10 hod. Malujeme v plenéru, ateliér pro děti a je-
jich rodiče 
15. 5. v 18 hod. Pavel Šmíd:  Alexandrovci, vernisáž výsta-
vy v Galerii Dole
25. 5. v 18 hod. Josef Hrdlička, moderovaná diskuse
28. 5. v 10 hod. Ateliér k výstavě Pavla Šmída ve Fiducii 
pro děti
29. 5. v 18 hod. Libor Dvořák, moderovaná diskuse

Komorní scéna Aréna, trojnásobná 
držitelka ocenění Divadlo roku, před-
stavuje sezonu 2017/18, jejíž název 
tentokrát zní Rok srozumitelných ne-
dorozumění. 

Náš každodenní život je plný nedo-
rozumění a někdy si můžeme myslet, 
že nedorozuměním je i celá naše exis-
tence, když se rodíme, abychom nako-
nec zemřeli. Přesto se stále pokoušíme 
porozumět sami sobě i světu, ve kterém 
žijeme. Někdy jdeme dokonce tak da-
leko, že se náš svět pokoušíme učinit 
o něco srozumitelnějším. A právě tato 
snaha už od počátků divadla inspiruje 
dramatiky, aby ji ve svých hrách zachy-
tili, a také se stala kritériem pro výběr 
čtyř titulů nové sezony. Těmi bude Vy-
rozumění Václava Havla v  režii Vojtě-
cha Štěpánka, Tři sestry A. P. Čechova 

v  režii uměleckého šéfa Ivana 
Krejčího, zbrusu nová hra Cha-
charije Tomáše Vůjtka a Janusze 
Klimszy, který ji i uvede ve svě-
tové premiéře na jeviště, a Zabi-
ják Joe Tracyho Lettse, kterým 
se poprvé v Aréně představí re-
žisér Jiří Pokorný. 

V  nabídce předplatného zů-
stává abonmá premiérové, se-
zonní, dopolední, vánoční a 
novoroční a novinkou příští 
sezony bude tzv. speciální před-
platné, které bude obsahovat 
balíček oceněných her Tomáše Vůjtka 
S  nadějí, i bez ní, Slyšení a nejnovější 
Smíření.

Prodej předplatného bude zahájen 
15. května 2017 a i nadále mají jeho 
majitelé nárok jak na fi nanční bonusy, 

tak na 10% slevu ve vinotéce U mostu 
přímo vedle KSA a 10% slevu v Čajov-
ně u Sýkorova mostu. Předplatné lze 
zakoupit přímo v  pokladně divadla, 
on-line bankovním převodem a také 
v Ostravském informačním servisu 
(OIS).                     www.divadloarena.cz

Vítězka mezinárodní soutěže Beetho-
venův Hradec 2016 v oboru klavír, Sa-
ori Toyama,  vystoupí 17. května od 
19 hodin ve Studiu 1 Českého rozhlasu 
v Ostravě. V netradičním koncertním 
prostoru si mohou posluchači v podá-
ní laureátky této prestižní soutěže vy-
slechnout skladby Beethovena, Chopi-
na, Szymanowského či Miyoshiho. 

Saori Toyama byla rovněž laureát-
kou  několika klavírních soutěží v  Ja-
ponsku, Itálii i Francii. Jako jedna 
z mála získala stipendium Meijiyasuda 
quality of life (2000–2004), zúčastnila 
se také Letní akademie  Pianale  2011 
v Německu a Letní akademie ISA 2013 
v Rakousku. 

Lístky na tento další z Cyklu komor-
ních koncertů je možno zakoupit v OIS. 
Koncert bude natáčet Český rozhlas. 
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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.

4 Milujeme Ostravu, aneb barevný reál VÝSTAVA

Vystavují výtvarnice z ateliéru Mlejn Ostrava. Miroslava Pastušková, Zlata Palečková a Slávka Ameirová.  
18:00

čt

9 Volič FILMOVÁ PREMIÉRA

Co se stane, když se najde opravdu poctivý volič, který studuje volební programy? Který se zajímá o dění 

kolem sebe? Který se pídí po tom, co se skrývá za volebními hesly… Co se může takovému voliči stát 

ve volební místnosti? Zveme Vás na nevšední premiéru fi lmu o všedních volebních peripetiích. V hlavní 

roli poctivého voliče ztvárňuje Dalibor Kučera a jeho družku Monika Gírová, oba z ostravského Čtyřlístku – 

centra pro osoby s mentálním postižením. Režie: Aleš Juchelka, kamera, střih: Adam Parma, 

hudba: Tomáš Rossi. 

17:00
út

10 Stolik Polski BESEDA

Mezikulturní platforma
18:00

st

13 Výstavní ulice pod kloboukem PROHLÍDKA MĚSTA

Tentokrát vás výtvarnice a milovnice Ostravy, Lenka Kocierzová provede po samé hranici Moravské Ostravy 

a Mariánských Hor. Cílem komentované prohlídky bude Výstavní a Gajdošova ulice. 

Sraz v 15.00 u Domu enegretiky. / 50 Kč

15:00
so

17 Ivo Petr: Emiráty a Omán CESTOPIS

Kouzlo písečných dun, moderní architektury a bohatých tradic v nevšedním cestopisu Ivo Petra. / 65 Kč
18:00

st

18 Klubový kvíz vol 12 KVÍZ

Čas kdy kvetou kaštany je spojen se zkouškami. Rozumbradové se těší, hysterky si koušou nehty až po loket. 

Další originální klubový kvíz se v případě hezkého počasí odehraje na zahrádce klubu. / 13 Kč

19:00
čt

20 Restaurant Day  GASTRONOMIE

Festival domácí kuchyně a improvizovaných domácích restaurací. Přímo v klubu a na zahrádce můžete 

ochutnat ty nejlepší dobroty vybraných kuchařů

10:00
až

15:00
so

20 Cesta za současným německým uměním  KULTURPUNKT

Gerhard Richter v Praze 
6:07

so

24 Dana Barnetová: Madeira – ostrov věčného jara CESTOPIS

,,květinový ostrov,, s neobyčejně půvabnou přírodou .Pobřežní rozeklané útesy,uvnitř ostrova vysoké hory 

porostlé bujnou vegetací, proslulé levády a maderské výšivky,vavřínové a eukalyptové lesy,divoké kaňony 

a další místa. Fotodokumentace exotické fl óry. / 60 Kč

18:00
st

26 VALMEZ – pupek světa ZÁJEZD

Legendární město na řece Bečvě láká k návštěvě všechny milovníky umění, architektury a dobré slivovice. 

Kromě Valašského Meziříčí navštívíme i Rožnov, ale na skanzen rovnou zapomeňte, tentokrát to bude 

o moderním umění. Zájezd je určen pro seniory. S podporou městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz. / 250 Kč

8:00
pá

27 Májová cyklojízda nejen pro rodiče a děti MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Ve spolupráci se sdružením Ostravounakole.cz
14:00

so

27 HUMOR OVA STAND UP

Stand up show a improvizace, jediná v MSK / vstupné předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč
19:00

so

29 Dana Barnetová: Literární toulky Anglií  I.  LITERÁRNÍ CESTOPIS

Charlotte Brontëová - Jana Eyerová - přednáška s fotoprojekcí a fi lmovými ukázkami, jak se prolínaly fi ktivní 

místa a osoby s reálnými místy v oblasti Peak District, která spisovatelce očarovala a byla ji inspirací. / 60 Kč

18:00
po

30 Jarní koncert Mateřské školy Dvořákova KONCERT

Mateřská škola Dvořákova 
16:00

út

Připravujeme: Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 24. 6. 2017 
Přijímáme přihlášky plavidel do soutěže i zájemce o účinkování /výtvarníci, divadelníci, hudebníci a umělci 

všeho druhu/ v doprovodném programu. 

1. 6. Michaela Cichrová – fotografi e

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

2 Marien
Koncert pardubické kapely, která se řadí k nejvýraznějším tvářím nastupující generace v žánru folkové hudby.20:00

út

3 TARA FUKI 
Dvě křehké dámy, dva sametové hlasy, dvě violoncella. Jejich hudba je naprosto svébytná (své kořeny má 

ve společných improvizacích, které jsou postupně hlouběji propracovávány), křehce dynamická a výrazově 

nesmírně bohatá. Za svou hudbu obdržely ocenění české Akademie populární hudby v kategoriích 

Alternativní hudba-world music a Objev roku za rok 2001 a v kategorii World Music za rok 2007.

20:00
st

4 Greg Koch Trio (USA)
Virtuozní hráč, který upsal duši šesti strunám legendární elektrické kytary Fender Stratocaster a Telecaster – 

GREG KOCH. Je každoročním favoritem anket prestižích časopisů a několikrát oceněný prestižním časopisem 

Guitar Player a Vintage Guitar Magazine. Je znám především jako bluesman s přesahy do rocku a jazzu.

19:00
čt

9 Daniel Bulatkin Quartet feat – Cyrille Oswald
Koncert nové jazzové skupiny pod vedením mladého talentovaného pianisty Daniela Bulatkina (narozen 

1999), který je novou tváří na české jazzové scéně. Už ve svých 15-ti letech získal třetí místo v prestižní 

klavírní improvizační soutěži Pianista roku 2015 pořádané fi rmou Petrof. Třetí místo obhájil i roku 2016 

v Rudolfi nu. Základ sestavy tvoří v současnosti kromě pianisty Daniela Bulatkina také nizozemský 

saxofonista Cyrille Oswald (Arturo Sandoval, Albert Vila…) a sestavu doplňují žádaní hráči české jazzové 

scény Taras Voloshchuk – kontrabas, Martin Fečo – bicí.

20:00
út

11 Le Chant du Printemps
Zpěvačka Sylvie Bee, klavíristka Eva Mitáčková a hosté. Sylvie Bee je vítězkou mezinárodní soutěže 

v interpretaci frankofonní písně (Split 2011). Spolupracovala také několik let jako vokalistka u extravagantní 

zpěvačky a performerky Vladivojny La Chia a dále též s francouzským šansoniérem Joelem Brosem.

20:00
čt

12 Flamenco & Hana Iridiani
Temperamentní fl amenco v moderních úpravách. Hostem bude tanečnice a zpěvačka Aniela Mikucka. 

Hana Iridiani – zpěv, Dario Piga – kytara, Mateo Garriga – cajon.

20:00
pá

16 Shelby Flowers & Friends
Vlastní aranžmá i originální jazzové kompozice s doteky klasické i současné hudby mladé americké 

klavíristky Shelby Flowers,která zahraje za doprovodu Milana Vyležíka – baskytara, Jiřího Balcaříka – 

kytara a Samuela Bocka – bicí.

19:00
út

17 Jazz Talent JAZZ

Přehlídka žáků ZUŠ E. Marhuly Ostrava – Mar. Hory.17:00
st

18 Luboš Pospíšil & 5P
Koncert legendárního kytaristy Luboše Pospíšila s obnovenou kapelou 5P: Mirek Linhart – kytara, 

Ondřej Fencl – klávesy , Pája Táboříková bicí, Martin Štec – baskytara

19:00
čt

19 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s kapelou.20:00
pá

25 The Steepwater Band (USA) FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Kapela založena 1998 jako ortodoxní bluesové trio zaměřené na interpretaci bluesových standardů, v průběhu 

let se neubránili vlivu psychedelie, amerického jazzu a rocku. Postupem času se trio proměnilo na quartet 

(v roce 2012 se připojil kytarista E. Saylors). V roce 2000 se poprvé objevili na Chicago Blues Festivalu. 

O rok později vydali své první studiové album „Brother Snakee“. V současné době vyšlo několik publikací 

audio a video, což podporuje šesté studiové album, „ Shake Your Faith“. Jejich hudba byla použita v mnoha 

televizních pořadech a fi lmech. Absolvovali koncerty po celých Spojených státech a Evropě, společně mimo 

jiné s Lynyrd Skynyrd. Členové skupiny: Jeff  Massey – kytara a zpěv, Eric Saylors – kytara, Tod Bowers – basa, 

Joe Winters – bicí. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00
po

29 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.

19:00
po

Připravujeme v červnu: FUTURUM, Barbora Mochová

1 17:00 I dva jsou rodina / Demain tout commence, FR, 2016, 118 min.

19:30 Úkryt v ZOO / The Zookeeper‘s Wife, US, 2017, 127 min.po

2 17:00 Kino Naslepo – volba ze tří fi lmů 
  Slavnostní program k 10. výročí Minikina na Kostelní ulici

19:30 Noční směna – interaktivní dárek Minikina / Late Shift, CH, GB, 90 min. 

út

3 15:00 Psí poslání / A Dog‘s Purpose, US, 2017, 120 min. KINO SENIOR

17:00 Proti vlastní krvi / Trespass Against Us, GB, 2016, 98 min.

19:30 Glory / Slava, BG, GR, 2016, 101 min.

st

4 17:00 Úkryt v ZOO / The Zookeeper‘s Wife, US, 2017, 127 min.

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

5 17:00 Naprostí cizinci / Perfect Strangers, IT, 2016, 93 min.

19:30 Ghost in the Shell / Ghost in the Shell, US, 2017, 98 min.pá

6 15:00 Zootropolis: Město zvířat / Zootopia, US, 2016, 109 min.  HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Loupež ve velkém stylu / Going in Style, US, 2017, 97 min.

19:30 Ochránci / Zaščitniki, RU, 2017, 89 min.

so

7 15:00 Špunti na vodě / CZ, 2017, 83 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 The Circle / The Circle, US, AE, 2017, 90 min.

19:30 Ztracené město Z / The Lost City of Z, US, 2016, 140 min.

ne

8 17:00 Masaryk / CZ, SK, 2016, 106 min.

19:30 Zahradnictví: Rodinný přítel / CZ, 2017, 120 min.po

9 17:00 Deník strojvůdce / Dnevnik masinovodje, RS, HR, 2016, 85 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Přes kosti mrtvých / Pokot / PL, CZ, DE, SE, SK, 2017, 128 min. FILMOVÝ KLUBút

10 15:00 Masaryk / CZ, SK, 2016, 106 min. KINO SENIOR

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

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

st

11 17:00 The Circle / US, AE, 2017, 90 min.

19:30 Přes kosti mrtvých / Pokot, PL, CZ, DE, SE, SK, 2017, 128 min.čt

12 17:00 David Bowie je…/ David Bowie Is Happening Now, GB, 2013, 99 min.

19:30 Na mléčné dráze / On the Milky Way, RS, MX, US, 2016, 125 min.pá

13 15:00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice / US, 2017, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Ghost in the Shell / US, 2017, 98 min.

19:30 Král Artuš: Legenda o meči / King Arthur: Legend of the Sword, GB, AU, US, 2017, 126 min.

so

14 14:30 Kráska a zvíře / Beauty and the Beast, US, 2017, 130 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zahradnictví: Rodinný přítel / CZ, 2017, 120 min.

19:30 The Circle / US, AE, 2017, 90 min.

ne

15 17:00 Přes kosti mrtvých / Pokot, PL, CZ, DE, SE, SK, 2017, 128 min.

19:30 Proti vlastní krvi / Trespass Agains, GB, 2016, 98 min.po

16 17:00 Ústava / Ustav Republike Hrvatske, HR, CZ, SI, MK, 2016, 92 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Klient / Forushande, IR, 2016 125 min.  FILMOVÝ KLUBút

17 15:00 Babi + debata s tvůrci, host Marie Viková/ CZ, 2017, 40 min. KINO SENIOR

17:00 Naprostí cizinci / Perfect Strangers, IT, 2016, 93 min.

19:30 Na mléčné dráze / On the Milky Way, RS, MX, US, 2016, 125 min.

st

18 17:00 Sibiřský deník / The Chronicles of Melanie, LV, FI, CZ, 2016, 120 min. 

19:30 Jako z fi lmu / Like in a Movie, CZ, 2017, 84 min. GALERIE PLATOčt

19 17:00 Volání netvora: Příběh života / A Monster Calls, US, ES, 2016, 108 min.

19:30 Vetřelec: Covenant / Alien: Covenant, US, 2017, 122 minpá

20 15:00 Špunti na vodě / CZ, 2017, 83 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Naprostí cizinci / Perfect Strangers, IT, 2016, 93 min.

19:30 Ochránci / Zaščitniki, RU, 2017, 89 min.

so

21 15:00 Příšerky pod hladinou / Deep, ES, 2017, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Vetřelec: Covenant / Alien: Covenant, US, 2017, 122 min

19:30 Na mléčné dráze / On the Milky Way, RS, MX, US, 2016, 125 min.

ne

22 17:00 Zahradnictví: Rodinný přítel / CZ, 2017, 120 min.

19:30 Ghost in the Shell / US, 2017, 98 min.po

23 17:00 Klient / Forushande, IR, 2016, 125 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Ministerstvo lásky / Ministarstvo ljubavi, HR, CZ, 2016, 103 min. FILMOVÝ KLUBút

24 15:00 Mžitky / Powidoki, PL, 2016, 98 min. KINO SENIOR

17:00 Babi + debata s tvůrci, host Marie Viková / CZ, 2017, 40 min.

19:30 Sibiřský deník / The Chronicles of Melanie, LV, FI, CZ, 2016, 120 min. 

st

25 14:30 Zahradnictví: Rodinný přítel / CZ, 2017, 120 min.  KINO PŘÍDAVEK

17:00 Proti vlastní krvi / Trespass Agains, US, GB, 2016, 98 min.

19:30 Ztracené město Z / The Lost City of Z, US, 2016, 140 min.

čt

26 17:00 Král Artuš: Legenda o meči / King Arthur: Legend of the Sword, GB, AU, US, 2017, 126 min.

19:30 Queen: A Night in Bohemia+dokument / GB, 1975, 90 min.  KINO MUZIKApá

27 15:00 Příšerky pod hladinou / Deep, ES, 2017, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Na mléčné dráze / On the Milky Way, RS, MX, US, 2016, 125 min.

19:30 Vetřelec: Covenant / Alien: Covenant, US, 2017, 122 min

so

28 15:00 Zpívej / Sing, US, 2016, 110 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 The Circle / US, AE, 2017, 90 min.

19:30 Král Artuš: Legenda o meči / King Arthur: Legend of the Sword, GB, AU, US, 2017, 126 min.

ne

29 17:00 Ochránci / Zaščitniki, RU, 2017, 89 min.

19:30 Klient / Forushande, IR, 2016, 125 min.po

30 17:00 Sibiřský deník / The Chronicles of Melanie, LV, FI, CZ, 2016, 120 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Ústava / Ustav Republike Hrvatske, HR, CZ, SI, MK, 2016, 92 min. FILMOVÝ KLUBút

31 15:00 Loupež ve velkém stylu / Going in Style, US, 2017, 97 min. KINO SENIOR

17:00 Ministerstvo lásky / Ministarstvo ljubavi, HR, CZ, 2016, 103 min.

19:30 Deník strojvůdce / Dnevnik masinovodje, RS, HR, 2016, 85 min.

st

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

3 Sportovní odpoledne pro holky a kluky / 16:00

3 Čarodějnický rej / Divadlo Loutkový svět dětem MŠ / 9:00

4 Cestování v čase / Zábavný pořad pro děti / 13:30

9 Cestování v čase / Zábavný pořad pro děti / 13:30

10 Sportovní odpoledne pro holky a kluky / 16:00

16 Dnes budu ochránce přírody / Pořad pro děti MŠ / 9:00 a 10:30

17 Dnes budu ochránce přírody / Pořad pro děti MŠ / 9:00 a 10:30

17 Sportovní odpoledne pro holky a kluky / 16:00

18 Dnes budu ochránce přírody / Pořad pro děti MŠ / 9:00 a 10:30

23 Strašfuňákovy pohádky / Divadlo Loutkový svět dětem MŠ / 9:00

24 Žena v zrcadle / Malá poradna pro ženy / 16:00

24 Sportovní odpoledne pro holky a kluky / 16:00

24 Loutkovečer / Kreativní  tvoření  pro děti a rodiče / 16:00

25 Strašfuňákovo barvohraní / Interaktivní pořad pro děti a rodiče / 16:00

31 Sportovní odpoledne pro holky a kluky / 16:00

Připravujeme: Dětský den 1. června 2017
od 10–19 hod. Masarykovo náměstí
Společně se přeneseme do doby vzniku slezskoostravského hradu, s řemeslníky spojíme části obcí 

do městských částí, po skončení 30leté války porazíme epidemii moru a objevíme uhlí…

Projdeme se středověkým tábornickým ležením a jarmarkem. V kostele  svatého Václava se seznámíme 

s testamentem olomouckého biskupa  Bruna z  Schauenburku z roku 1267. 

Akce jsou určeny mateřským, základním školám a středním školám. Termíny je nutno domluvit.

www.ckv-ostrava.cz, Gen. Píky 13A/2975, tel.: 596 611 760

REINHARD ROY – Rastr a prostor  10. 4.–19. 5. 2017

Současný německý malíř a sochař narozený 

1948 roce v Kittenu v oblasti Dolního Slezska je 

významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geometrické 

abstrakce. Základem jeho výtvarného jazyka je 

bod, anebo tečka, jako výchozí bod uvažování 

o dvourozměrné kompozici, anebo o prostorovém 

objektu. V jeho tvorbě lze vysledovat prvek jisté 

transcendentálnosti jako výsledku používání 

různého druhu rastru a vrstvících se sekvencí. 

Práce Reinharda Roye jsou součástí sbírek mnoha 

prestižních galerií a muzeí. Roy také jistý čas 

spolupracoval s brazilským architektem Oskarem 

Niemayerem; tato epizoda bude rovněž součásti 

ostravské prezentace. Výstava prací Reinharda Roye 

bude premiérovou prezentací jeho prací v České 

republice a bude skvělou inspirací jak pro naše 

tvůrce, odborníky tak pro širokou veřejnost.

VLADIMÍR MERTA 25. 5.–14. 7. 2017

Pozoruhodný autor pocházející z regionu náleží k významné generaci 80. let. Jeho dílo je 

mnohovrstevnaté – počínaje land-artem a akčním uměním – přes malbu, kresbu, grafi ku, 

fotografi i, videa a instalace. Výtvarně reaguje zejména na přírodní živly – v posledních letech 

např. malba větrem nebo vodou, betdotyková malba, digitální krajinomalba a další. Výstava má 

ambici připomenout autora v roce jeho životního jubilea. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. 

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 25. května v 17 hodin.

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

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