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NEPROPÁSNĚTE

Tomu, aby do centra Ostravy smě-
řovali obyvatelé města i jeho okolí za 
zábavou, sportem a poznáním, se bude 
i v  roce 2017 věnovat také Centrum 
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava 
(CKV) a jeho střediska – Výstavní síň 
Sokolská 26, kluby Atlantik a Parník, 
Minikino a Kulturní zařízení Gama. „Ve 
spolupráci s  vedením obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz budeme pokračo-
vat v přípravě programů, které už mají 
určitou tradici, a o něž má veřejnost 
trvalý zájem. A opět se budeme snažit 
o co největší pestrost nabídky, aby jed-
notlivé projekty oslovily co nejširší sku-
pinu obyvatel, od těch nejmenších až po 
seniory, a přivedly do středu města co 

nejvíce návštěvníků,“ říká ředitel CKV 
Martin Vidura. 

Na přínos této organizace k oživování 
centra poukazuje starostka Petra Bern- 
feldová. „Finanční prostředky, které ve-
dení obvodu do projektů CKV vkládá, 
jsou investicí nejen do volnočasových 
aktivit místních obyvatel, ale i celé Ost-
ravy a okolí. Vždyť většina těchto poči-
nů, k nimž patří například nedávné vá-
noční trhy, přesahuje hranice obvodu 
a oslovuje opravdu širokou veřejnost,“ 
konstatuje Petra Bernfeldová. 

Vánoční trhy jsou jednou z  aktivit, 
které v  rámci CKV připravuje Kultur-
ní zařízení Gama. To je ostatně pode-
psáno i pod řadou dalších úspěšných 

projektů… „Myslím, že k  akcím, které 
se nám v roce 2016 nejvíc povedly, pa-
tří velikonoční jarmark, jenž poprvé ve 
své historii vstoupil na Masarykovo ná-
městí. I díky zdařilé výzdobě a atrakcím 
doplněným o řadu řemesel typických 
pro velikonoční období se nám poda-
řilo vytvořit na náměstí neopakovatel-
nou atmosféru, která oslovila mnoho 
lidí. Stejně tak výjimečný byl dětský 
den věnovaný 700. výročí narození 
Karla IV.,“ zmiňuje Šárka Dospivová  
z Kulturního zařízení Gama a podotý-
ká, že oblíbené programy budou pokra-
čovat i v novém roce. „Například už na 
úterý 28. února před Popeleční středou 
chystáme ve spolupráci s  Ostravským 
muzeem masopustní rej a jarmark, na 
němž chceme kromě jiného představit 
tradiční masopustní pokrmy, včetně za-
bijačky, koblížků, vína a jiných dobrot. 
Kromě tradičních projektů ale máme 
i jeden zbrusu nový.  Je jím Loutkový 
svět v  objektu našeho střediska, kde 
jsme nechali postavit loutkovou scénu  
a spojili svoje síly s loutkářem Davidem 
Velčovským. Naším cílem je přivést na 
sídliště Fifejdy děti a rodiče ze široké-
ho okolí a ukázat jim vše, co je spojeno  
s loutkovým divadlem.“ 

Nejúspěšnějším loňským počinem 
klubu Atlantik zřejmě byly Rozmarné 
slavnosti řeky Ostravice, které klub po-
řádal na březích řeky v centru města už 
podruhé. „Tato akce přilákala téměř 10 
tisíc návštěvníků,“ připomíná drama-
turg klubu Vladimír Šmehlík. „Atrak-
tivní program se sjezdy netradičních 
plavidel, kulinářským jarmarkem, atr-
akcemi pro děti a světelnou show byly 
stěžejními body tohoto výjimečného 
dne. Úspěšné však byly i naše další akce, 
jako třeba Svatomartinské hody nebo 

Česko-německé kulturní dny,“ pokra-
čuje a dodává, že i v roce 2017 bude pro 
klub Atlantik stěžejní každodenní pro-
gram, který nabízí divadelní představe-
ní, cestopisy, výstavy, kulinářské akce, 
workshopy, semináře, filmové projekce, 
komentované prohlídky města a mno-
ho dalšího. „Novinkou bude zapojení 
festivalu Ostrau der Kulturpunkt do 
mezinárodního projektu Česko-němec-
ké kulturní jaro, který bude v Ostravě 
zahájen 30. března. Pokračovat budeme 
s osvědčenými akcemi, jako jsou třeba 
pravidelné zájezdy pro seniory, literární 
večery nebo oblíbený Stesk kavárenské-
ho povaleče z dílny režiséra Radovana 
Lipuse. Určitě se budeme opět podílet 
na více celoměstských akcích, k  nimž 
patří například  Ostravská muzejní 
noc, Festival domácí kuchyně Restau-

rant Day nebo sousedský happening 
Zažít Ostravu jinak,“ uzavírá Vladi-
mír Šmehlík s tím, že v průběhu února  
a března klub svým hostům nabídne sé-
rii populárních cestopisů, literární veče-
ry, divadelní představení, výstavy uměl-
ců z ostravské fakulty umění, recesis-
tickou oslavu Mezinárodního dne žen  
i slavnostní zahájení Česko-německého 
kulturního jara.                             -gl-

www.ckv-ostrava.cz

Minikino zve
Příznivci Minikina se mohou tě-

šit na přehlídku španělských filmů La 
Película a Severskou filmovou zimu. 
Konkrétní termíny a program budou 
upřesněny v  průběhu ledna. „Rádi 
bychom v  novém roce více pracova-
li s  pravidelnými cykly jako Malířství 
v  kině, Balet v  kině, Koncerty v  kině 
nebo například Mimi kino pro ma-
minky s  malými dětmi. Maminkám 
či tatínkům budeme promítat ty nej-
lepší aktuální filmy s  možností  vzít  
s sebou do kina i ty nejmenší děti. Aby 
pro ně byla návštěva příjemná, ztlumí-
me hlasitost filmu a v sále ponecháme 
slabě svítit světla. Dalším plánovaným 
cyklem pro rok 2017 je Cinema Cui-
sine, spojení kvalitní kinematografie  
a gastronomie,“ říká Tomáš Zetek  
z Minikina Ostrava a podotýká, že  
i v  roce 2017 budou k  pilířům pro-
gramu patřit pravidelné cykly, z nichž 
divácky nejpopulárnější jsou středeční 
projekce Kina senior. „Na artové filmy 
pro náročné diváky se chodí v nezmen-
šené míře, ba naopak, jsou čím dál více 
vyhledávané. Díky nasazování i mimo 
úterní Filmový klub tak dáváme lidem 
šanci vybrat si termín a čas, který jim 
nejlépe vyhovuje,“ zmiňuje, že Mini-
kino má neustále rostoucí počet divá-
ků. „Předpokládáme, že v  roce 2017 
poprvé prolomíme hranici 31  tisíc di-
váků za rok. Důvodem je konzistentní 
kvalitní dramaturgie, která nesází na 
komerční hity, ale nabízí pestrý výběr 
toho nejlepšího ze současné světové ki-
nematografie i léty ověřenou klasiku,“ 
konstatuje Tomáš Zetek a připomíná, 
že navenek nejviditelnějším úspěchem 
roku 2016 bylo promítání letního kina 
na několika místech v centru města. 

KULTURA LEDEN 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. Při 
vycházce 21. ledna se zájemci projdou 
okolím náměstí Svatopluka Čecha. 

Tam se také nachází krásný jednopat-
rový dům z let 1895 až 1896 od stavite-
lů Schöna a Müllera ve stylu historické-
ho eklektismu. Na průčelí památkově 
chráněného objektu, který dnes žije 
uměním, jsou části štukové výzdoby, 
uvnitř zachované litinové zábradlí, vit-
rážová okna. Další informace se dozvě-
dí všichni, kteří přijdou 21. ledna v 15 
hodin před kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie, vstupné 50 korun. 
Více na www.ckv-ostrava.cz nebo tel. 
č.: 599 527 110.

Známí umělci 
v Ostravě

Světově známí umělci jako Jonathan 
Wateridge, Justin Mortimer, Serban 
Savu, Alexander Tinei a další malíři, 
známí z benátských bienále, newyor-
ských, berlínských, londýnských i dal-
ších výtvarných přehlídek, přijedou 
osobně do ostravského Domu umění 
zahájit výstavu Narušená imaginace  
s podtitulem Making Windows Where 
There Were Once Walls. Výstavu děl 
zahraničních malířů ze sbírky české-
ho sběratele umění Roberta Runtáka 
připravila významná  britská nezávislá 
kurátorka Jane Neal, jež je autorkou 
mnoha výstavních projektů po celém 
světě. Obyvatelé Ostravy i návštěvníci 
ze vzdálenějších koutů republiky a za-
hraničí tak budou mít jedinečnou pří-
ležitost setkat se živě s více než desítkou 
umělců současné evropské výtvarné 
scény na vernisáži výstavy v  ostrav-
ském Domě umění v  úterý 24. ledna 
v 17 hodin. 

„Tato událost je naprosto výjimeč-
ná, řekl bych až neuvěřitelná. To, co 
by si přály mít a vidět pražské galerie, 
se uskuteční v Ostravě. Jsem nesmírně 
rád, že mnohé z umělců budu moci při-
vítat v Domě umění osobně,“ říká Jiří 
Jůza, ředitel GVUO. V Domě umění 
GVUO bude výstava otevřena v  úterý 
od 10 do 20 hodin, středy až neděle  
od 10 do 18 hodin, a to až do 26. břez-
na.

Ohlédnutí 
Parníku

V březnu vystoupí v  klubu Parník 
americký jazzový kytarista Mike Stern. 
Tato hudební lahůdka rozšíří pestré  
a opravdu prestižní portfolio reno-
movaných muzikantů, kteří se svým 
uměním přijíždějí do centra Ostravy 
už pěkných pár let. „K nejúspěšnějším 
akcím klubu Parník patří série koncer-
tů pořádaných v  rámci festivalu Ost-
rava Jazz Nights. Výjimečnost těchto 
koncertů spočívá v tom, že do malého 

útulného Parníku v  centru Ostravy 
přijíždějí světové hudební veličiny. Vý-
borný interpret plus brilantní technika 

a prostředí Parníku, to je to, co k nám 
přivádí tolik posluchačů,“ přibližuje 
osobité prostředí klubu s  výjimečným 
repertoárem jeho dramaturgyně Gab-
riela Kolárová a připomíná několik mi-
mořádných vystoupení loňského roku: 
„V říjnu Parník vyprodal Earl Thomas, 
jehož síla spočívá v kombinaci skvělého 
hlasu a pódiového charismatu ochuce-
ného charakteristickým chrapotem  
a je opřena o skvělý základ – kapelu 
The Royal Guard složenou z excelent-
ních muzikantů. Dalším úspěchem 
byl koncert Michael Landau Group, 
kde trio doplňuje Gary Nowak na bicí  
a baskytarista Reggie Hamilton. Nesly-
šet a nevidět tyhle tři muzikanty v ko-
morním prostředí klubu Parník se snad 
dá nazvat i hříchem.“ Takže nehřešte  
a sledujte program Parníku po celý rok. 
Bude z čeho vybírat… 

Loutkový svět
Strašfuňá-

kovy po-
hádky plné 
zábavného 
vyprávění a 
tři odlišné 
karnevalo-
vé plesy pro 

děti s pohádkou, spoustou her a zábavy 
připravilo Divadlo Loutkový svět v led-
nu pro své malé diváky. Strašfuňák je 
noční skřítek, též strašidlák, kterému se 
zdají popletené pohádkové sny. A prá-
vě z  těchto snů vznikla popletená po-
hádka O Zelené Karkulce či napínavé 
skřítkovo vyprávění nazvané Čvachty, 
čvachty, žbluňk, žbluňk a další... Přijďte 

se na Strašfuňákovy pohádky podívat  
11. a 25. ledna v 17 hodin. Karneval 
strašidel s  hrabětem Hubertem a du-
chem Albertem bude 14. ledna v 16 ho-
din, Pohádkový karneval s Marií Dor-
tou Koblížkovou 21. ledna v 16 hodin  
a Královský karneval s  králem RádO-
slavem 28. ledna od 16 hodin.

Výstava 
olejomaleb

Až do konce ledna si zájemci mohou 
v prostorách Domova pro seniory Ka-
menec prohlédnout výstavu ostravské 
umělkyně Mileny Kantorové s názvem 
Jsme stvořeni z téže hmoty jako sny...

Bezmála třicítka olejomaleb této vý-
tvarnice, inspirovaná Shakespearovým 
dílem, byla v červnu až říjnu k vidění 
v  secesním interiéru Kulturně-literár-
ního centru ACADEMIA. 

Oblíbené byly i promenádní koncerty klubu Atlantik v Komenského sadech.
Foto: Archiv CKV

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice zor-
ganizoval klub Atlantik na březích řeky 
už podruhé.     Foto: Archiv CKV



Pokud se někteří při čtení titulku po-
divili, jak výtvarné dílo bude vystaveno 
v Divadle roku 2015, je nutno dodat, 
že Obraz je název mezinárodně pro-
slulé komedie současné francouzské 
dramatičky Yasminy Rezy. Jde o origi-
nální výpověď autorky o přátelství tří 
mužů. Marek, Boris a Ivan se scházejí 
pravidelně mnoho let, chodí spolu do 
restaurací a kin a užívají si mládenec-
kého života. Až do chvíle, kdy si jeden  
z nich koupí velmi drahý a velmi zvláštní 
obraz, který se stane zatěžkávací zkouš-
kou jejich dosud neproblematického 
vztahu. V ostravské premiéře představí 
Obraz jako svou první premiéru nového 
roku právě Komorní scéna Aréna.

 Yasmina Reza (1959) se narodila  
v Paříži v národnostně smíšené židov-
ské rodině. Studovala na Sorbonně  
a posléze v divadelní škole Jacquese 
Lecoqa a svou životní dráhu začínala 
jako herečka. V roce 1987 napsala svůj 
vůbec první dramatický text Hovory po 
pohřbu, za který získala prestižní Mo-
lièrovu cenu za nejlepší hru. Tím se za-
čala její úspěšná autorská dráha, na níž 
je její zatím nejslavnější a nejhranější 

hrou právě Obraz (někdy také uváděno 
jako Art nebo Kumšt). Tento text získal 
četná ocenění na celém světě (ve Fran-
cii to byla opět Molièrova cena v roce 
1995) a byl přeložen do třiceti pěti ja-
zyků. Za Obraz a také za hru Bůh ma-
sakru získala prestižní ceny Laurence 
Olivier Award a Tony Award, přičemž 
Bůh masakru byl úspěšně zfilmován 
Romanem Polanskim. Za scénář k fil-
mu obdržela Yasmina Reza cenu César 
za nejlepší scénář. O filmová práva na 

Obraz se ucházel i slavný herec Sean 
Connery, Reza mu je však neproda-
la. Ve Francii je vnímána i jako velmi 
úspěšná prozaička. V nakladatelství Fra 
vyšel v českém překladu její románový 
debut Zoufalství a její novější román 
Adam Haberberg.

V první ostravské inscenaci Obrazu 
se v režii Vojtěcha Štěpánka představí 
Marek Cisovský, Albert Čuba a Josef 
Kaluža. Premiéra se odehraje v sobotu 
7. ledna v 18.30 hodin.
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VÝSTAVA

KONCERT

DIVADLO

Světově proslulý Obraz v Komorní scéně Aréna

2. 1. ve 14.30 hod. pro seniory Pohádky pro Emu        
2.– 4. 1. v 17 a 19.30 hod. Pohádky pro Emu
5. 1. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Bratříček Karel  
6.–8. 1. v 17 a 19.30 hod. The Beatles: Eight Days a Week 
– The Touring Years     
9. 1. v 15 hod. pro seniory Spravedlnost pro mou dceru 
9.–11. 1. v 17 a 19.30 hod. Spravedlnost pro mou dceru
12. 1. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND V pasti   
13.–15. 1. v 17 a 19.30 hod. Všechno nebo nic  
16. 1. ve 14.30 hod. pro seniory Jacgues-Yves Cousteau: 
Odysea   
16.–18. 1. v 17 a 19.30 hod. Jacgues-Yves Cousteau: 
Odysea
19. 1. v 15 hod. pro seniory a v 17 hod. KND Je to jen 
konec světa  
19. 1. v 19 hod. Apuseni – pastorále rumunského krasu
20.–22. 1. v 17 a 19.30 hod. La La Land  
23. 1. ve 14.30 hod. pro seniory Agnus Dei          
23.–25. 1. v 17 a 19.30 hod. Agnus Dei          
26. 1. v 15 hod. pro seniory a v 17 hod. KND Strnadovi  
27.–29. 1. v 17 a 19.30 hod. Miluji tě modře   
30. 1. v 15 hod. pro seniory Tanečnice     
30. 1. – 1. 2. v 17 a 19.30 hod. Tanečnice
Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte 
slevy na všechny klubové filmy! 
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
4. 1. v 19 hod. Petr Kolečko: Žena za pultem 2: Pult 
osobnosti, Divadlo Kalich Praha
6. 1. v 19 hod. La Gioia
7. 1. v 18.45 hod. Giuseppe Verdi: Nabucco, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku  
10. 1. v 19 hod. Carlo Goldoni: Poprask na laguně, 3. 
hra DP 16/17, skupina A, Studio DVA divadlo Praha
21. 1. v 18.45 hod. Charles Gounod: Romeo a Julie, 
přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
22. 1. v 10 hod. Pohádka z pařezové chaloupky 
Křemílka a Vochomůrky, Divadlo Scéna Zlín
22. 1. v 15.45 hod. P. I. Čajkovskij: Spící krasavice, přímý 
přenos baletního představení z Bolšoj balet Moskva
25. 1. v 19 hod. Hana a Petr Ulrychovi a skupina Javory, 
koncert
28. 1. v 19 hod. Hánusz Miró: Smolíkovi a jejich 
podivuhodné dobrodružství, Studio DVA divadlo Praha
29. 1. v 19 hod. D. Ruiz, F. Bettanini & N. Pistoia, P. 
Ammendola: Bez předsudků, Divadlo Kalich Praha
29. 1. v 17 hod. Petr Michálek: Ovčáček čtveráček, 
Městské divadlo Zlín 
31. 1. v 19 hod. Jiří Hubač, Ondřej Brzobohatý, Pavel 
Vrba: Já, François Villon, 2. hra DP 16/17, skupina B, 
Divadlo Na Jezerce Praha
2. 2. v 19 hod. Věra Martinová, koncert

VÝSTAVY V DKMO
1.–31. 1. AVE ART Ostrava, výstava prací studentů oboru 
grafického designu, vestibul
4.–28. 1. Pohledy do krajiny, výstava obrazů, Galerie 
Gaudeamus

Výstavy
do 8. 1. výstava V novém světě – Podmínky modernity 
1917–1927
do 8. 1. Svět podle nás / V našem světě
18. 1. – 5. 3.  Album 76, vernisáž 17. ledna v 17 hodin
18. 1. – 31. 12.  Tradice v proudu modernity, stálá 
expozice, vernisáž 17. ledna v 17 hodin
25. 1. – 26. 3. Narušená imaginace, vernisáž 24. ledna  
v 17 hodin

Kulturní programy
10. 1. v 16.30 hod. Karlštejn, přednáška Marka Zágory 
z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve 
středověku IX, vstup volný
17. 1. v 17 hod. vernisáž k výstavám Album 76 a Tradice 
v proudu modernity, vstup volný 
17. 1. v 19.30 hod. Koncert The Mond, vstup volný
24. 1. v 17 hod. vernisáž výstavy Narušená imaginace, 
vstup volný
26. 1. v 18 hod. Literární čtvrtky v Domě umění, Martin 
Skýpala: Nocleh je na prodej, vstup volný
Každé pondělí od 10 do 12 a od 15 do 16.30 hod. Tvůrčí 
dílna pro výtvarná nemehla, rezervace: Oldřich Pelikán, 
tel. č.: 776 029 155, vstup 30 Kč.
Každé pondělí od 17 do 20 hod. Kresba aktu, rezervace: 
Oldřich Pelikán, tel. č.: 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 firmy Juwelier Abeler v německém Wuppertalu  
a veřejnosti nepřístupné 

GALERIE BESEDA 
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
19. 1. – 31. 3. výstava obrazů Aleše Brázdila, mladého 
nadějného absolventa ateliéru Zdeňka Berana na pražské 
Akademii výtvarných umění
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL
Repinova 16, 702 00 Ostrava
www.chagall.cz 
do 3. 1. Česká krajina, výstava v Autorské výstavní síni
5. 1. – 1. 3. Augustin Mervart a malíři Beskyd, výstava  
v Autorské výstavní síni
do 31. 1. Fotoklub Znojmo, výstava v galerii Na schodišti
do 11. 1. Jitka Valová, výstava obrazů v galerii v Brušperku
12. 1. – 8. 3. Simona Kuběnová, obrazy, vitráže, výstava  
v galerii v Brušperku

ORCHARD GALLERY, 
Hornopolní 34, Moravská Ostrava 
Út–Pá: 13–17 hod.  
do  27. 1. Salon In Signum a hosté

Různorodá Sokolská 26

PS: ...odepiš! 

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

Návštěvníci Výstavní síně Sokolská 
26 se mohou těšit na výstavu děl Vác-
lava Rodka a Iva Sumce, která se usku-
teční ve dnech 9. února až 31. března. 
„Autoři působí jako odborní asistenti 
ateliéru malby profesora Daniela Ba-
labána na Fakultě umění Ostravské 
univerzity. Jejich tvorba se vyznačuje 
invencí a malířskou kvalitou, oba expe-
rimentují, hledají i nacházejí. Výstava 
bude zejména vzájemnou konfrontací 
autorů a zahájí ji profesor Daniel Ba-
labán,“ zve na výjimečný počin Ivo 
Wobořil z Výstavní síně Sokolská 26  
a upozorňuje i na to, že na rok 2017 je 
připraven atraktivní výstavní program, 
který bude opět doplněn o doprováze-
jící vzdělávací programy. „Připravujeme 
také program pro Ostravskou muzejní 
noc, který bude již tradičně zaměřen 
především na dětské návštěvníky, ale 
myslím, že svou pestrostí a rozsahem 
může oslovit prakticky všechny vě-
kové kategorie našich návštěvníků,“ 
pokračuje s tím, že dramaturgie ku-

rátora Milana Webera bude i v roce 
2017 nadále uvádět do ostravského  
a regionálního kulturního života výraz-
né umělecké osobnosti, které vytvářejí  
a naplňují pojem současné české výtvar-
né umění. „Bude reflektovat různoro-
dost umělecké scény a snažit se zachovat 
kvalitní výstavní program. Základním 
kritériem výběru zůstává  původnost  
a přesvědčivost autorského přínosu bez 
ohledu na generační příslušnost nebo 
názorovou orientaci. Do plánu je tra-
dičně zahrnuta také architektonická 
výstava související s festivalem Archi-
kultura 2017, jejímž kurátorem bude 
Tadeáš Goryczka,“ doplňuje Ivo Wo-
bořil a připomíná, že v roce 2016 byla 
velmi úspěšná především výstava prací 
rodáka z Hradce nad Moravicí – origi-
nálního sochaře, profesora Kurta Ge-
bauera – a také výstava rakouské uměl-
kyně italského původu Esther Stocker. 
„Velmi navštěvovaný je rovněž probí-
hající projekt Hravé vyučování v galerii, 
jehož realizaci již dlouhodobě finančně 
podporuje obvod Moravská Ostrava  
a Přívoz. Jedná se o vzdělávací program 
pro mateřské, základní a střední školy 
doprovázející výstavy, které probíhají 
ve Výstavní síni Sokolská 26. Galerijní 
animace jsou zejména díky své různo-
rodosti témat a kreativním obsahům  
u učitelů stále oblíbenější, o čemž svědčí 
opakované návštěvy konkrétních skupin  
a spokojené ohlasy účastníků,“ uzavírá.                      
                   Foto: Archiv CKV

Pamatujete si na pohlednice? Krátké 
vzkazy, které jsme posílali, než jsme 
začali psát esemesky? Právě z příběhů 
zachycených na pohlednicích vzniká  
v Divadle Petra Bezruče inscenace  
s příznačným názvem PS: ...odepiš!  
V průběhu ledna vrcholí zkoušení, 
na premiéru se mohou diváci těšit  
27. ledna. Autor a zároveň režisér Lu-
káš Brutovský vychází ze specifického 
genia loci, a to nejen samotného města 
Ostravy, ale také jeho minulosti. Text 
hry je složen z krátkých, často úder-
ných pozdravů, které přišly napsané 
na pohlednicích z Ostravy, nebo do 
Ostravy v minulosti i současnosti. Vý-
sledná inscenace by tak měla přinést 
originální zprávu nejen o Ostravě, ale 
především o obyvatelích tohoto města. 
Více než osmdesát rolí ztvární pouhých 

osm herců, těšte se na Kateřinu Krejčí, 
Pavlu Gajdošíkovou, Markétu Matulo-
vou, Ondřeje Bretta, Michala Sedláčka, 
Vojtěcha Říhu, Milana Cimeráka a Ja-
kuba Burýška. Nenechte si ujít premi-
éru nebo některou z repríz v Divadle 
Petra Bezruče – možná se v některém  
z příběhů poznáte i vy!

www.bezruci.cz 

Foto: Archiv Divadla Petra Bezruče

*CD Svatováclavský hudební festival 2015

ZA FINANČNÍ
PODPORY

Koncert 
v kostele je

zážitekPředplatné 
na 4 koncerty

500 KČ
+ CD ZDARMA* 

PF 2017

INFORMACE A REZERVACE PŘEDPLATNÉHO
Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu
Dr. Šmerala 6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
T  773 513 941, 601 367 998 / E  info@shf.cz www.shf.cz

VÍCE INFORMACÍ 
O PROGRAMU A PRODEJI 
PŘEDPLATNÉHO

KONCERTY JSOU 
REALIZOVÁNY 
VE SPOLUPRÁCI 
S MĚSTSKÝM OBVODEM 
OSTRAVA-JIH

Adolf Dudek, ilustrátor dětských knih



3 NENUĎTE SE 

V CENTRU POZORNOSTI

KNIHCENTRUM.CZ

Adolf Nowaczyński a jeho Car Samozvanec

Pendl v centru Ostravy

Prostředí i pro nejnáročnější

Workshop přivedl studenty až na jeviště

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

11. 1. v 16 hod. Eva Hrindová: Martin Konvička, beseda
12. 1. v 16 hod. Sylva Lauerová: Tichošlap, křest knihy  
a autogramiáda
16. 1. v 16 hod. Daniela Kovářová: Smrt v justičním 
paláci, beseda
17. 1. v 16 hod. Michaela Závodná: Koleje a město, 
beseda
18. 1. v 16 hod. Jaroslava Černá: Václav IV., sám sobě 
nepřítelem, beseda
19. 1. v 16 hod. Roman Šmucler: Nevěřte ani mně, 
beseda
23. 1. v 16 hod. Petr Havlíček, Petra Lamschová: 
Superjídelníček II, beseda
24. 1. v 16 hod. Marek Pietoň: Kniha Ester, beseda
25. 1. v 17 hod. Lenka Krejčí: Řeč emocí aneb Co se Vám 
emoce snaží říct?, přednáška psychoterapeutky
26. 1. v 16 hod. Jan A. Novák: Templáři, Zednáři a další 
tajné společnosti v Čechách a ve světě, beseda
30. 1. v 16 hod. Eva Hájková: Hravě o živé stravě, beseda
31. 1. v 17 hod. vernisáž fotografií absolventů Kurzu 
kreativní fotografie
Během ledna se zúčastněte slosování o vstupenky do 
Staré arény.
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@
knihcentrum.cz nebo na tel. č.: 607 082 029. 

Polsko bývalo kdysi skutečnou vel-
mocí, které se bálo i Rusko. A v této 
době se odehrává příběh o samozva-
ném ruském carovi, jemuž pomohli 
Poláci na trůn. Strhující historické 
drama není jen dokumentem bouřlivé 
doby, ale také sondou do povah obou 
národů, která osvětluje mnohé ze vzta-
hů současného Polska a Ruska. Národ-
ní divadlo moravskoslezské tuto insce-
naci uvádí jako druhý díl volného cyklu 
„Sousedé“ (prvním je Deník mého otce 
aneb Příběh opravdického člověka). 
Premiéra se uskuteční 26. ledna v Di-
vadle Jiřího Myrona.

Režie se tentokrát ujme Andrzej 
Celiński (*1961), který vystudoval he-
rectví a režii na Státní divadelní škole  
v Krakově. Souběžně se věnuje divadlu 
i filmu, točí především filmy dokumen-
tární. Jeho snímky se dočkaly mnoha 
prestižních ocenění: dílo Děti ze stani-
ce Leningradská o chlapeckých prosti-
tutech v Moskvě bylo nominováno na 
Oscara za nejlepší dokumentární film. 
Divadlu se věnuje v Polsku i v Čes-
ké republice, v Ostravě režíroval také  

v Divadle Petra Bezruče (Doman No-
wakowski: Ústa Micka Jaggera, 2002)  
a v Komorní scéně Aréna (Tadeusz Sło-
bodzianek: Merlin – jiný příběh, 2004). 
V Národním divadle moravskoslez-
ském dosud uvedl Pána Polštářů Mar-
tina McDonagha (2005) a Nebezpečné 
vztahy Christophera Hamptona (2008). 

-mb-

V klubech Cooltour, DOCK a Sta-
rá Aréna a na www.goout.cz jsou už  
v prodeji vstupenky na třetí ročník Os-
travské klubové noci Pendl, který se 
uskuteční 24. února. Příznivci této uni-
kátní multižánrové hudební události, 
odehrávající se ve vybraných klubech  
v centru Ostravy, se mohou těšit na de-
sítky interpretů napříč známými jmény, 
lokálními oblíbenci i neznámými ta-
lenty. „Cílem festivalu, o němž říkáme, 
že propojuje lidi navzdory rozdílným 
zájmům či generacím, je nejen pobavit, 
ale i poukázat na to, že centrum měs-
ta ožívá, že nabízí progresivní aktivity  
i lokální tvorbu. Takže chceme přispět 
– i když jen v průběhu jedné noci –  
k zalidnění středu Ostravy. I proto se 

akce odehrává v klubech vesměs sou-
středěných kolem Masarykova náměs-
tí,“ říká Martin Lindovský z produkce 
festivalu a upřesňuje, že loni se koncer-
ty Pendlu uskutečnily v klubech Cool-
tour, Barrák, Stará Aréna, DOCK, Mar-
ley, Plán B, 2. „Letos dojde ke změně,“ 
upozorňuje. „Na svém původním místě 
skončil Plán B, takže tradiční osádku 
doplní klub Gora a také klub FABRIC, 
kde bude afterparty.“

Organizátoři věří, že – stejně jako  
v předchozích ročnících – návštěvníci 
největší klubové noci na severní Mo-
ravě kromě pestrého programu ocení  
i nespoutanou klubovou atmosféru. 
Více informací na http://www.pend-
lostrava.cz/ nebo na facebooku. 

MÍSTO S HISTORIÍ

Řada ostravských kaváren a restaura-
cí má dlouhou tradici nebo má na co 
navázat. Známá Elektra byla postavena 
v letech 1924–1926 na popud revírní 
rady. Sídlo tu našel hornický sekreta-
riát, revírní rada, Družstevní banka  
a bylo tu 14 moderních bytů. Promíta-
lo se v kině se 763 sedadly. V přízemí  
i patře se nacházela kavárna, v mezipat-
ře kulečníky a klubovny a v suterénu 
bar Cristal Pavilon.

Za první republiky tu byly moder-
nizovány provozovny, větší zásahy si 
vyžádaly až válečné události. Při náletu 

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 2. 1. do 31. 1. Struktury sněhu a ledu, výstava 
fotografií Jany Hochmannové
Oddělení pro děti a mládež: 
5. 1. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, zábavné odpoledne 
v tanci na taneční podložce
12. 1. od 14 do 15 hod. Čteme perlorodku, veřejné čtení  
z knih o medvědech ze soutěže Lovci perel
19. 1. od 14 do 15 hod. Vyzkoušej si svou paměť, zábavné 
odpoledne, kde si vyzkoušíme nejen svou paměť, ale i po-
střeh a vědomosti
26. 1. od 13.30 do 15.30 hod. Lední medvěd, tvůrčí dílna, 
na které si vyrobíme stojánek s medvědem

V listopadu měla na alternativní 
scéně Divadla loutek Ostrava premié- 
ru autorská divadelní skeč Před bou-
ří. Autory textu a hudby byli studenti 
Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bí-
lovci, kteří společně se spolužáky hru 
inspirovanou replikou Prospera ze Sha-
kespearovy romance Bouře nastudovali 
a zajistili i hudební doprovod.  Vznik 
divadelního skeče přitom odstartoval 
workshop, který žáci deváté třídy gym-
názia absolvovali v závěru předchozího 
školního roku v rámci studia českého 
jazyka. Dramatická dílna se pod hlavič-
kou spolku THeatr ludem uskutečnila 
přímo ve škole. „V průběhu workshopu 
jsme se s lektory dohodli na dlouhodo-
bější spolupráci. Bylo nám nabídnuto, 
abychom se zapojili do projektu Sha-
kekoláž a vystoupili společně s dětským 
divadelním souborem DěS, který půso-

bí při alternativní scéně Divadla loutek 
Ostrava,“ upřesňuje ředitel gymnázia 
Vít Schindler a dodává, že přesah to-
hoto projektu, který rozvíjí schopnosti 
studentů, je obrovský. Zahrnuje český 
jazyk, literaturu, výchovu k dramatic-
ké tvorbě, kulturu mluveného projevu  
i kulturu pohybovou, přesahuje do vý-
tvarné i hudební výchovy. 

Divadelní lektorka Hana Volkme-
rová, která se na zrodu studentského 
představení výrazně podílela, k tomu 
říká: „Divadlo loutek Ostrava nabízí 
již od roku 2012 umělecko-vzdělávací 
programy školám, a to od mateřských 
až po vysoké. Také jsou zde vcelku pra-
videlně uskutečňovány stáže a praxe 
studentů divadelních oborů  a pedago-
gických oborů vysokých škol a zkouší 
tu i dětské divadelní studio DěS tvoře-
né žáky a studenty ve věku od 9 do 16 

let. Právě toto divadelní uskupení zpra-
covalo Shakespearovu hru Bouře, které 
dějově předchází divadelní inscenace 
studentů Gymnázia Mikuláše Koperní-
ka v Bílovci. Jde o naši první podobnou 
´spolutvorbu´ ve smyslu společného 
komponovaného večera a jsme tomu 
moc rádi.“                          – gl–

Foto: Archiv DLO

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

do 7. 1. Hobby – báječný svět kreativců, knižní výstava 
doplněná o hotové výrobky 
9. 1. – 28. 2. Hurvínek a ti druzí, knižní výstava zaměřená 
na české loutkářství
do 31. 1. Milan Linhart: 50 let kresby / Pro radost  
i potěšení, výstava prací autora se zrakovým handicapem
25. 1. v 16.30 hod. Vyšehradský kodex, přednáška 
Marka Zágory o nejcennějším dochovaném středověkém 
rukopisu českých dějin
31. 1. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne  
s deskovými hrami
Veškeré akce v knihovně jsou určeny široké veřejnosti  
a jsou zdarma.  
Výběr z více než 1,15 mil. titulů (on-line katalog), nabídka 
veškerých českých časopisů a periodik, výpůjčka 
audioknih, e-knih a e-čteček, speciální fond pro 
nevidomé a slabozraké, přístup do českých i zahraničních 
databází, informační a bibliografické služby, digitalizace 
regionálních knih, novin a časopisů.

13. 1. v 19 hod. Novoroční koncert, DKMO
11. 1. v 19 hod. Klavír můj život, slavnostní koncert  
k životnímu jubileu prof. Rudolfa Bernatíka, ve spolupráci 
s Ostravskou univerzitou, DKMO
19. 1. v 18 hod. Flétna, kytara a trubka, DKMO
22. 1. v 10 hod. koncert PSMU, DKMO

Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek  
a slevách získáte na tel. č.: 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

19. 1. od 20 hod. úvodní přednáška Kurzu filozofie a psy-
chologie Východu a západu, začátek kurzu, který zahrnu-
je 13 přednášek a cvičení, je 26. 1. ve 20 hodin, kurz bude 
probíhat každý čtvrtek
10. a 17. 1. od 18 do 22 hod. Praktická rétorika, 2x 4 ho- 
diny přednášek a cvičení techniky řeči, práce s emocemi, 
neverbální komunikace a trénink řečnických dovedností
24. 1. od 19 hod. Delia Steinberg Guzmán: Tajný ideál 
Templářů, přednáška s videoprojekcí a prezentace kni-
hy, kterou právě vydává Nová Akropolis. Téma věnované 
Templářům není možné probrat zcela jednoduše, neboť 
je součástí příběhů, mýtů, tradic či legend, o nichž se lidé 
dozvídali různými cestami.   

SOUTĚŽ:  
Víte, kdo byl První rytíř a zakladatel Řádu Templá-
řů? Odpověď pošlete do 15. ledna 2017 na e-mail:  
literatky@literatky.cz. 
Ze správných odpovědí budou vylosováni dva výherci, 
kteří získají knihu Tajný ideál Templářů.
Více informací na ostrava@akropolis.cz nebo telefonic-
ky 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@antikfiducia.com 
Po–Pá: 10–18 hod.

6. 1. v 16.16 hod. Saturninálie, na náměstí Jurije Gagarina 
sehrajeme další úryvek ze Saturnina, pak se přesuneme k 
pamětní desce a od ní se vydáme vzhůru do Všehrdova 
sadu, který pamatuje Jirotkova školní léta, slavnost 
zakončíme tradiční  koblihovanou  
do 13. 1. výroční výstava Galerie Dole 10 let
16. 1. v 18 hod. vernisáž výstavy Davida Vojtuše, Galerie 
Dole
24. 1. v 18 hod. Ladislav Vrchovský: Z podzemí ke slunci, 
křest knihy
do  24. 1. Karel Došek: Krajinou, pokračování výstavy ve 
Fotografické galerii Fiducia
26. 1. v 18 hod. Jaroslav Malík, vernisáž výstavy ve 
Fotografické galerii Fiducia
31. 1. v 18 hod. Čtenářský klub, věnovaný knize Očima 
malé poletuchy současného tchajwanského autora Liu Ka-
shianga, večerem provází literární kritička Iva Málková
Vydali jsme soubor pohlednic Ostravské sochy:  
U příležitosti jednoho roku existence internetové databáze 
uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města 
Ostravy s názvem Ostravské sochy vydal klub Fiducia 
památeční sadu pohlednic s fotografiemi vybraných 
děl v ulicích a budovách města. Set, který je k dostání  
v Antikvariátu a klubu Fiducia, zachycuje 12 soch, reliéf, 
památník, mozaiku, sgrafito, vitráž, oponu a nástěnný 
objekt. 

Elektra, 1928, pohlednice. Soukromá 
sbírka.

Francouzský restaurant v interiéru Elek-
try, 1947.

17. listopadu 1944 sem spadla bomba, 
která proletěla skrz železobetonové 
stropy až do sklepa. Tři byty a jedna 
kancelář zůstaly nepoužitelné, ve stro-
pě kavárny zela velká díra. Nicméně 
škody se podařilo odstranit a již v roce 
1947 Podniky Elektra nabízely „výbor-
ná jídla a nápoje, koncertní, náladovou 
i taneční hudbu, umělecký program“  
a mnoho jiného. Chlubily se „nejlep-
šími doporučeními od významných 
členů naší vlády i státníků cizích…“ 
Zkrátka „prostředí i pro nejnáročnější“.

          Lucie Augustinková
          Stavebně historické průzkumy

Foto: archiv festivalu



4CENTRUM ŽIJE!

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.
antikfiducia.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 filharmonie 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.

12 Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio JAZZ

Jazzový večer v podání: Dana Vrchovská – zpěv, Vojtěch Eckert – piáno, 
Ondřej Štajnochr – kontrabas, Petr Nohavica – bicí. / 120 Kč

19:00
čt

13 Sunny Flower
Koncert ostravské rock-popové kapel stylově ovlivněné britským popem a rockem. / 120 Kč19:00

pá

19 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty. / 150 Kč20:00
pá

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

út

25 Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka
Koncert ze zdravotních důvodu zrušený. Peníze za vstupenky zakoupené v předprodeji vracíme v 
hotovosti na předprodejním místě, u vstupenek zakoupených přes internet je nutné napsat email 
na info@klub-parnik.cz, kde je nutné napsat počet zakoupených vstupenek, číslo 
bankovního účtu na který budou � nanční prostředky odeslány, kontaktní email a telefon.

19:00
st

26 Miloš Meier Drumming Syndrome Tour 2017
Speciální bubenická show jednoho z nejlepších, nejuznávanějších a nejvytíženějších bubeníků 
v ČR. V programu mnoho bubenických sól, skladby kapel, ve kterých působí a také skladby, 
které jsou speciálně složené pro tento projekt. Miloš zahrál na jednom pódiu třeba s Rayem 
Luzierem z kapely Korn, Tommy Aldridgem – ex Ozzy Osbourne a Whitesnake, nebo Chrisem 
Colemanem – Prince. / 120 Kč

19:00
čt

27 Malina Brothers
Když bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a houslista 
Pepa (Monogram) před několika lety vyslyšeli přání fanoušků a založili kapelu Malina Brothers, 
do které přizvali kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet), vypadalo to na jednorázový 
projekt. Dvě vyprodaná turné a ohlas příznivců je nakonec zavedli podruhé do nahrávacího studia. 
Výsledkem je aktuální album Malina Brothers & Charlie McCoy. / 250 Kč

19:00
pá

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

19:00
po

31 NYC SESSION & Roman Pokorný
V pořadí již deváté autorské album NYC SESSION, na jehož zvuku se podepsali také skvě lí 
američ tí muzikanti spolu s kytaristou Romanem Pokorným. Na doprovodném turné bude též 
k slyšení a vidění  Pat Bianci fenomenální hráč  na hammondovy varhany, který byl letos v Down 
Beatu zvolen nejlepším organistou a je také nominován na cenu Grammy, hudební kritici reno-
movaného č asopisu Downbeat mu př idě lí za rok 2015 titul „Vycházející hvě zda“, spolupracuje 
např íklad s jazz-kytarovou ikonou, kterou je Pat Martino nebo saxofonovou legendou Lou 
Donaldsonem. / 180 Kč

19:00
út

Připravujeme
2. 2. 2017 Merta, Hrubý, Fencl
www.klubparnik.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

KAREL ŠTĚDRÝ  8. 12. 2016 – 3. 2. 2017
Karel Štědrý, absolvent ateliéru Stanislava Diviše na Vysoké škole umělecko-průmyslové
v Praze, je členem skupiny „Obr.“ (spolu s Davidem Hanvaldem, Josefem Achrerem a Martinem 
Krajcem). Patří k mladé generaci českých malířů, kteří věří ve smysl malby i v současné post-
konceptuální situaci. Vychází z geometrické abstrakce, jejíž jazyk svébytným způsobem trans-
formuje. Jeho přirozený kolorismus bude na výstavě konfrontován s novou sérií černobílých 
obrazů. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

1 1. ledna Minikino nepromítá
2 17:00 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US, 2016, 112 min.

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

3 17:00 Kameny bolesti / Mal de pierres, FR, 2016, 120 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Nick Cave: 20 000 dní na Zemi / GB, 2014, 96 min. FILMOVÝ KLUBút

4 15:00 Egon Schiele / AT, LU, 2016, 109 min. KINO SENIOR

17:00 Tohle je náš svět / Captain Fantastic, US, 2016, 120 min.
19:30 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / Hacksaw Ridge, US, AU, 2016, 131 min.

st

5 17:00 Bratříček Karel / Braciszek Karel, CZ, PL, 2016, 79 min.
19:30 Paterson / US, 2016, 113 min.čt

6 17:00 Assassin’s Creed / US, GB, FR, 2016, 115 min.
19:30 La La Land / US, 2016, 127 min.pá

7 15:00 Anděl Páně 2 / CZ, 2016, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / Hacksaw Ridge, US, AU, 2016, 131 min.
19:30 Rogue One: Star Wars Story 2D tit. / US, 2016, 133 min.

so

8 15:00 Ozzy / ES, CA 2016, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Paterson / US, 2016, 113 min.
19:30 La La Land / US, 2016, 127 min.

ne

9 17:00 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US, 2016, 112 min.
19:30 The Beatles: Eight Days a Week / GB, US, 2016, 102 min.po

10 17:00 Podivnější než ráj / Stranger Than Paradise, US, DE, 1984, 89 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Tajuplný vlak / Mystery Train, US, JP, 1989, 113 min. FILMOVÝ KLUBút

11 14:30 Snowden / US, DE, FR, 2016, 134 min. KINO SENIOR

17:00 Doctor Strange / US, 2016, 115 min.
19:30 Sully: Zázrak na řece Hudson / Sully, US, 2016, 96 min.

st

12 17:00 Příchozí / Arrival, US, 2016, 117 min.
19:30 Jacques-Yves Cousteau: Odysea / L‘Odyssée , FR, 2016, 122 min.čt

13 17:00 Rogue One: Star Wars Story 2D tit. / US, 2016, 133 min.
19:30 Pod rouškou noci / Live by Night, US, 2016, 129 min.pá

14 15:00 Anděl Páně 2 / CZ, 2016, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tohle je náš svět / Captain Fantastic, US, 2016, 120 min.
19:30 Jacques-Yves Cousteau: Odysea / L‘Odyssée, FR, 2016, 122 min.

so

15 15:00 Pojar dětem / CZ, 2016, 70 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 La La Land / US, 2016, 127 min.
19:30 Pod rouškou noci / Live by Night, US, 2016, 129 min.

ne

16 17:00 Jacques-Yves Cousteau: Odysea / L‘Odyssée, FR, 2016, 122 min.
19:30 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / Hacksaw Ridge, US, AU, 2016, 131 min.po

17 17:00 Zničeni láskou / Éperdument, FR, BE, 2016, 110 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Naše poslední tango / Un tango más, AR, DE, 2015, 85 min. FILMOVÝ KLUBút

18 14:30 Muž jménem Ove / En man som heter Ove, SE, 2015, 116 min. KINO SENIOR

17:00 Rogue One: Star Wars Story 2D tit. / US, 2016, 133 min.
19:30 Pod rouškou noci / Live by Night, US, 2016, 129 min.

st

19 17:00 Strnadovi / CZ, 2017, 102 min.
19:30 Tanečnice / La Danseuse, FR, BG, CZ, 2016, 108 min.čt

20 17:00 Jacques-Yves Cousteau: Odysea / L‘Odyssée, FR, 2016, 122 min.
19:30 Doctor Strange / US, 2016, 115 min.pá

21 15:00 Píseň moře / Song of the Sea, IE, DK, BE, LU, 2014, 93 min. VÍKEND S FK

17:00 Líza, liščí víla / Liza, a rókatündér, HU, 2015, 98 min. VÍKEND S FK

19:30 Paterson / US, 2016, 113 min. VÍKEND S FK

21:30 Sama nocí tmou / A Girl Walks Home Alone at Night, US, 2014, 99 min. VÍKEND S FK

so

22 15:00 Červená želva / La Tortue rouge, FR, JP, 2016, 80 min. VÍKEND S FK

17:00 Normální autistický � lm / CZ, 2016, 90 min. VÍKEND S FK

19:30 Bílá nemoc / promítáme z 35mm kopie / Československo, 1937, 106 min. VÍKEND S FK

ne

23 17:00 Bratříček Karel / Braciszek Karel, CZ, PL, 2016, 79 min.
19:30 Strnadovi / CZ, 2017, 102 min.po

24 14:30 La La Land / US 2016, 127 min. BABY BIO

17:00 Miluj mě, jestli to dokážeš / CZ 2016, 63 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Agnus Dei / Les Innocentes , FR, PL, 2016, 100 min. FILMOVÝ KLUB

út

25 15:00 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US, 2016, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / Hacksaw Ridge, US, AU, 2016, 131 min.
19:30 Tanečnice / La Danseuse, FR, BG, CZ, 2016, 108 min.

st

26 17:00 Pyroman / Pyromanen, NO, 2016, 97 min. SCANDI

19:30 Poslední král / Birkebeinerne, NO, 2015, 99 min. SCANDIčt

27 17:00 Únos / Kapringen, DK, 2012, 103 min. SCANDI

19:30 Boj sněžného pluhu s ma� í / Kraftidioten, NO, DK, SE, 2014, 115 min. SCANDIpá

28 15:00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa / US, 2016, 107 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě / SE, 2014, 100 min. SCANDI

19:30 Královna Kristýna / Tyttökuningas, FI, CA, DE, SE, 2015, 106 min. SCANDI

so

29 15:00 Zpívej / Sing, US, 2016, 110 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Vyšší moc / Turist, SE, FR, NO, 2014, 118 min. SCANDI

19:30 Kluci / Pojkarna, SE, 2015, 106 min. SCANDI

ne

30 17:00 Psí poslání / A Dog‘s Purpose, US, 2017, 120 min.
19:30 Spojenci / Allied, US, 2016, 124 min.po

31 17:00 Normální autistický � lm / CZ, 2016, 90 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Viva / IE, CU, 2015, 100 min. FILMOVÝ KLUBút

5 Jiří Zavřel – Smutné příběhy VÝSTAVA

Výstava obrazů Jiřího Zavřela z posledních let. Autor se snažil vybrat obrazy, které by se dají spojit 
do jednoho celku. Celek, který zkoumá princip libosti či nelibosti diváka i autora. Kdy jde o humor 
a kdy o masochismus? 

18:00
čt

10 Asociace klinických psychologů  SEMINÁŘ

Odborný seminář 
14:00

út

12 Kateřina Karásková – Kde ženy vládnou CESTOPIS

Že Amazonky dávno vymřely? Hloupost! Vítejte ve společnostech, kde mají navrch ženy. Poznáte 
mexické indiánky, které své muže překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii 
prozkoumáte jediný muslimský matriarchát. Vysoko v čínských Himálajích navštívíte nejromantičtější 
etnikum na světě. A nakonec se na severovýchodě Indie seznámíte s nenápadným kmenem, jehož 
muži zoufale bojují za rovnoprávnost. / 60 Kč

18:00
čt

13 Tomáš Loun –  3D Aljaška  CESTOPIS

Stereoskopický cestopis z největšího a nejsevernějšího státu USA. V unikátním cestopisu Tomáše 
Louna navštívíme Dowson City, Delta River, Copper River, TombstoneTeritorial Park a mnoho dalších 
míst. Projděte si Aljašku s 3D brýlemi spolu s námi. / 100 Kč

18:00
pá

16 Gaybe baby JEDEN SVĚT

Australie, 2015, 85 min / Půvabný dokument o každodenních radostech a strastech australských 
adolescentů je důležitým příspěvkem k diskuzi o podobách současné rodiny.Projekce cyklu Promítej 
i ty!

18:00
po

17 Blanka Fišerová – Desatero podle Dagmar DIVADLO

Scénické čtení z knihy Dagmar Šimkové „Byly jsme tam taky“. Jde o velmi osobní, niterné, autentické 
svědectví o komunistických věznicích, v nichž autorka strávila čtrnáct let. Knihu do podoby scénického 
čtení transformovala Blanka Fišerová, která je také jeho jedinou aktérkou. Zazní nejen úryvky z knihy, 
ale také útržky angažované básnické tvorby nebo citace z dobových dokumentů. / 70 Kč

19:00
út

18 Continental DivideTrail  CESTOPIS

4 500 km pěšky napříč kontinentem USA
Cestopis Petra Koska a Olgy Kubánkové. V USA je více než desítka dlouhých, několikaměsíčních 
trailů, Continental DivideTrail je bez debaty nejdelší a nejnáročnější. Vede po nejvyšších hřebenech 
skalistých hor napříč kontinentem od Mexika po Kanadu. Čekali jsme to náročné, ale skutečnost 
během 5ti měsíců na trailu se ukázala brutálnější – těch necelých 5 000 km nás s manželkou prověřilo 
ve všech směrech a pokaždé na maximum. / 90 Kč

18:00
st

19 Ivo Petr – Azorské ostrovy CESTOPIS

Azorské ostrovy představují trekařský ráj v kostce. Mimo krásně zelených hor zde najdeme množství 
jezer, vodopády a atraktivní pobřežní trasy. Vrcholem Montanha de Pico (2351 m) zde dosahuje 
Portugalsko své největší výše. / 65 Kč

18:00
čt

20 Speed Dating v Atlantiku SEZNAMKA

Deset rychlých rande v jednom? Je to možné, přijďte se seznámit s lidmi, kteří stejně jako vy už 
nechtějí být single. Přijďte se pobavit při sklence vína a dejte šanci sami sobě! Hledáme muže i ženy 
každého věku. Registrace účastníků na atlantik@ckv-ostrava.cz nebo na telefonu 599 527 110. / 
100 Kč

18:00
pá

21 Přívoz pod kloboukem VYCHÁZKA

Tentokrát se ostravská výtvarnice Lenka Kocierzova vydá do nejkrásnější ostravské čtvrti. Příběhy 
starého Přívozu v odlesku dějin a osudy Přívozanů, kteří se nesmazatelně zapsali do historie svého 
krásného města. Sraz v 15.00 na Náměstí Svatopluka Čecha před vstupem do kostela. / 50 Kč

15:00
so

22 Neděle v Olomouci  ZÁJEZD

Návštěva historického centra Moravy, komentovaná prohlídka jádra města a jeho nejvýznamnějších 
památek. Celodenní zájezd v rámci projektu Krajem a kulturou – senior na cestách je realizován díky 
� nanční podpoře Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 150 Kč

8:00
ne

23 Horoskop na rok 2017
Prognostika z pera astrologa pro rok 2017, co můžeme v roce 2017 očekávat celosvětově. V druhé 
části prognostika pro 12 znamení Zvěrokruhu dle konstelací, které budou jednotlivé hvězdné stáje. 
Přednáší astroložka Libuše Pernová. / 60 Kč

18:00
po

24 10 miliard – co máte na talíři?  JEDEN SVĚT

Německo 2015, 102 min. / Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této 
planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný � lm 
Z popelnice do lednice byl uveden na festivalu Jeden svět v roce 2012, analyticky rozebírá jednotlivé 
přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes umělou výrobu potravin 
po městské zahradničení na parkovacích stáních. 

18:00
út

25 Klubový kvíz – vol. 8 KVÍZ

Další z řady originálních klubových kvízů. Přijďte si vyzkoušet své vědomosti nad šálkem dobré kávy 
nebo raději na sklenicí piva. Jste chytrý jak liška? Všeználek? Fakt? Staňte se hrdinou večera a vyhrajte 
pivo gratis . / 13 Kč

19:00
st

26 Těší mě, William Shakespeare  DIVADLO

Scénické čtení sonetů v překladu prof. Martina Hilského s jeho laskavým souhlasem. Hraje divadlo 
Devítka, Ostrava. / 60 Kč

18:00
čt

31 Plavba  JEDEN SVĚT

Norsko 2015, 55 min. / Muzikant Nabíl, novinářka Angela a ajťák Rami uprchli před válkou v Sýrii 
do Egypta. Situace uprchlíků se zde však den ode dne zhoršuje a hrozí nejhorší – deportace. Skupina 
přátel volí jediné, velmi riskantní řešení: plavbu do Evropy. Autentické záběry natočené přímo na lodi 
umožňují cestu fyzicky prožít spolu s uprchlíky. Po několika měsících na novém kontinentě zjišťují, že 
z bárky, která se může kdykoliv potopit, bohužel ještě nevystoupili…Projekce cyklu Promítej i ty!

18:00
út

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

Vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity pro děti a mládež.

ZŘIZOVATEL:

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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