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NEPROPÁSNĚTE

Dvacátý ročník festivalu Jeden svět 
Ostrava proběhne 4. až 12. dubna. 
Největší regionální fi lmový festival 
nabídne přes 45 promítání 32 doku-
mentárních fi lmů z  celého světa. Na 
většinu z nich navážou diskuze s tvůrci, 
protagonisty, osobnostmi a odborní-
ky. Program se rozprostře do pěti kin 
a klubů v Ostravě, nově i do galerie Pla-
to a bývalého kina Vesmír.

„Motto letošního festivalu je ´bez-
pečná blízkost´ a naráží na hledání 
vlastní identity ve společnosti a rychle 
se měnícím světě. V programu diváci 
najdou některé fi lmy oceněné na festi-
valech jinde ve světě, například snímek 
Gods of Molenbeek oceněný diváky 
na festivalu v  Helsinkách. Dotkneme 
se mimo jiné mizerného vládnutí ve 
Venezuele, připomeneme tragédii na 
norském ostrově Utoya, ukážeme, jak 
snadné je ovlivnit followery na Insta-
gramu,“ uvedla za organizátory Kristý-
na Konczyna.

Zahájení festivalu bude 4. dubna 
v 18 hodin v kině Vesmír. Speciální 
bude festivalová sobota 6. dubna v ga-
lerii Plato, kde od 12 hodin budou na 
tradiční kulinářské akci Ochutnává-
me svět vařit a servírovat domácí jídla 
kuchtíci  ze 14 zemí světa,  kteří našli 
svůj druhý domov v Ostravě. Více na 
www.jedensvet.cz/ostrava.

Zdobení vajíček a tradiční velikonoč-
ní pomlázka, to jsou symboly, bez kte-
rých si Velikonoce v našich poměrech 
snad ani neumíme představit. Jejich 
posvátný charakter umocňují také lido-
vé tradice svěcení jara od Květné nedě-
le až po slavnost Vzkříšení Ježíše podle 
křesťanské tradice.

T ýden před Velikonočním pondělím 
ožije lidovými tradicemi a zvyky také 
ostravské Masarykovo náměstí, v  je-
hož ústředí budou dominovat nejrůz-
nější stánky se  širokým sortimentem 
potravin, občerstvení a také  řemesly. 
Akce, kterou pořádá Centrum kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava pod 

hlavičkou městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz, se uskuteční od 
15. do 19. dubna. Denně tak od 11 do 
19 hodin budou moci Ostravané a dal-
ší návštěvníci velikonočního jarmarku 
sledovat práci kováře, tkadleny, řezbá-
ře, perníkářky, dráteníka či košíkářky, 
a nebude chybět ani tradiční výroba 
pomlázek a kraslic. Po vzoru Maďarska 
či Polska a dalších zemí vyznávajících 
tyto tradice zde vzniknou také netra-
diční obří makety kraslic, jejichž vý-
zdoba bude především na dětech a jejich 
rodičích, kteří se mohou zapojit. Ro-
diny s  dětmi se také mohou těšit na 
živá zvířátka, poníky a historický 

kolotoč, jež budou také součástí jar-
marku. 

„Jsme rádi, že Velikonoční trhy a další 
akce na Masarykově náměstí, které po-
řádáme v průběhu roku, jsou u našich 
občanů, ale i lidí z okolních měst, čím 
dál oblíbenější, o čemž svědčí i jejich 
návštěvnost. A určitě budeme v  tom-
to oživování centra města pokračovat 
i v následujících letech,“ hlásí starostka 
městského obvodu Zuzana Ožanová. 

Na každý den Velikonočního jar-
marku je připraven od 16 do 19 hodin 
také bohatý kulturní program. V rámci 
něj budeme svědky mistrovské práce 
oceňovaného řezbáře Pavla Heráka, 

který po sérii soch vytvořených v  po-
sledních letech při velikonočním jar-
marku na Masarykově náměstí letos 
vytvoří další, tentokrát s  motivem psa. 
Pes bude v  hlavní úloze také ve středu 
16. dubna od 17 hodin. Ukázky práce 
pasteveckého psa spojené s  naháně-
ním stáda oveček a hejna hus přináší 
do programu velikonočního jarmarku 
chovatel a pasák ovcí Vojtěch Molek 
z  Valašska, kde se lidové tradice stále 
snoubí se současným způsobem života.                                                                                                            
Specifi cká vystoupení pojící se k Veliko-
nocům doplní i hudební a divadelní část 
– vystoupí Folklorní soubor Iršava, za-
zní Kramářské písně a představí se Di-
vadlo Kašpárkův svět, které bude nejen 
hrát, ale nabídne i možnost vyzkoušet si, 
jak se loutky drží a co všechno se s nimi 
dá dělat. Součástí odpoledního progra-
mu budou také ukázky velikonočních 
zvyků a tradic a soutěže pro děti. 

Lenka Vašková 
www.ckv-ostrava.cz

Jeden svět 
Ostrava

Vycházky Pod 
kloboukem

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz nabízí v rámci oživení 
centra komentované vycházky s  prů-
vodkyní Lenkou Kocierzovou. Při té 
dubnové se na Tyršově ulici seznámí-
me nejen s osobností nositele jména 
Miroslav Tyrš, jeho pamětní deskou 
a dalšími zajímavostmi Tyršovy ulice, 
ale projdeme také kolem Sokolovny TJ 
Moravská Ostrava a dojdeme k pamět-
ní desce Františka Sokola Tůmy, o které 
ví jen málokterý z Ostravanů. Podílel 
se na udržení českého jazyka a kultury 
v předválečné Ostravě. Věnoval se 
i hornické tematice (trilogie Černé krá-
lovství) a jeho román Na kresách je z 
jeho díla snad nejznámější. Seznámíte 
se se záhadou domu U amerického so-
kola. Ten není v Ostravě, ale určitě je 
jeho název zajímavý.

Sraz 27. dubna v 15 hodin před rad-
nicí Moravské Ostravy na náměstí Dr. 
E. Beneše. Cena 50 Kč. Více na www.
ckv-ostrava.cz nebo tel. č.: 599 527 110.

Výstavní síň 
Sokolská 26 

Až do 17. května bude v prostorách 
Výstavní síně v  Sokolské ulici 26 ke 
zhlédnutí výstava v rámci 11. ročníku 

mezinárodního festivalu architektury, 
designu a umění ARCHIKULTURA 
´2019. 

Koncerty 
v Parníku

Ve čtvrtek 4. dubna se uskuteční v 19 
hodin v klubu Parník výroční koncert 
ostravského písničkáře Václava Fajfra k 
jeho desetiletému působení na folkové 
scéně. Pozvání přijalo i několik hudeb-
ních kolegů, s  nimiž se Václav během 
uplynulých deseti let potkal, v  druhé 
části koncertu vystoupí umělec se svou 
kapelou Acustrio. Více informací na 
www.acustrio.cz, nebo www.vaclavfa-
jfr.cz.

V  pátek 26. dubna v  19 hodin pak 
v klubu Parník vystoupí kapela Lesan-
ten, jejíž původní název, s nímž kapela 
vyhrála Portu 2002, byl Doudaband. 
Hudebníci vystupovali na předních fol-
kových a multižánrových festivalech. 
Po změnách v obsazení se po letech 
rozhodli pokračovat pod novým ná-
zvem Lesanten, což je název poslední 
skladby na jejich původním albu Na 
jabloni.

Král ve stínu 
svého otce

Moravskoslezská vědecká knihovna 
v Ostravě nabídne v dubnu dvě aktivi-

ty spjaté s významným výročím. Letos 
uplyne šest set let od smrti římské-
ho a českého krále Václava IV. z rodu 
Lucemburků. K  této příležitosti si ná-
vštěvníci knihovny mohou 17. dubna 
od 16.30 hodin vyslechnout přednášku 
Marka Zágory k výročí Václavova úmr-
tí, která přiblíží nejen jeho život, ale 
i dobu ve světle nejnovějších poznatků. 

Na rozdíl od svého otce Karla IV. 
a nevlastního bratra Zikmunda se ten-
to panovník netěší velké pozornosti, 
má pověst líného, psychicky labilního 
a nerozhodného krále se sklony k al-
koholismu, který se nejraději věnoval 
svým zálibám. Václav IV. byl ale ve 
skutečnosti velice inteligentní a vzděla-
ný, mluvil několika jazyky, podporoval 
umění i pražskou univerzitu, pokračo-
val ve stavbách, které započal jeho otec. 
Současně budou moci návštěvníci až 
do konce dubna zhlédnout ve vestibu-
lu knihovny knižní výstavu související 
s osobností Václava IV. a historií země 
v období závěru lucemburské éry.

Výstava 
v muzeu

Až do 31. května si mohou návštěv-
níci Ostravského muzea prohlédnout 
výstavu s  názvem Rezonance světla 
a tmy. Výstavě předcházelo rozhodnu-
tí pěti ostravských organizací posky-
tujících registrované sociální služby 

a aktivity spojit své síly a vytvořit něco 
ojedinělého, spojit umění s  tím, co je 
všem organizacím společné, tedy pod-
porou osob se zrakovým postižením. 
Záměrem jejich úsilí bylo představit ši-
roké veřejnosti problematiku zrakové-
ho postižení interaktivním způsobem 
a pokusit se tak zmírnit předsudky 
a stereotypy, které jsou vůči tomuto 
typu postižení ve společnosti běžné. 
Koncept výstavy zpracovala Dana Ra-
ková, jež se problematikou profesně za-
bývá, která dala společným představám 
konkrétní a velmi originální podobu 
a svůj koncept nabídla k realizaci. 

Letní 
předplatné

Rychlé jako letní vítr, krátké jako 
letní noc a za dobrou cenu jako sezon-
ní ovoce! To je naše letní předplatné, 
vhodné pro všechny, kteří chtějí mít 
jistotu vstupenek do našeho divadla, 
ale nechtějí dlouhodobě plánovat. 
Předplatné trvá jen dva měsíce (kvě-
ten až červen 2019) na představení od 

18.30 hodin. Cena předplatného včetně 
programů a šatny za tři tituly je 480 ko-
run, pro studenty a seniory 360 korun. 
Hrajeme ve středu a ve čtvrtek. A na co 
se můžete těšit? Na Tři sestry Antona 
Pavloviče Čechova, Něco za něco od 
Williama Shakespeara a Vyrozumění 
od Václava Havla. Kupte si včas před-
platné! Je v  prodeji jen do 30. dubna! 
Více na www.divadloarena.cz. 

Majáles na 
Slezskoostravském 

hradu

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE...

DUBEN 2019

KULTURNÍ



Různorodost rytmů, originalitu 
a živost slibuje 18. dubna koncert spo-
jující francouzskou a italskou hudbu, 
v  němž se s  Janáčkovou fi lharmonií 
představí mladé talenty. 

Oblíbené hymnické fl étnové Con-
certino francouzské skladatelky Céci-
le Chaminade v  podání Lucie Režné 
z  Janáčkovy konzervatoře v  Ostravě 
doplní Ravelův prchavý klavírní kon-
cert, v  němž zaznamenáme i  názvuky 
jazzu. Jeho ztvárnění se ujme mladý 
britský pianista Martin James Bartlett, 
který počátkem roku podepsal  exklu-
zivní smlouvu  se společností Warner 
Classics. Jeho debutové album vyjde 
3. května 2019.  „Z podpisu smlouvy 
i z chystaného CD jsem nadšený. CD se 
bude jmenovat Love and Death. To jsou 
dvě elementární témata, která po celá 
staletí inspirovala úžasná mistrovská 
díla básníků a skladatelů. Na albu na-
jdete nádhernou hudbu Bacha, Schu-
manna, Wagnera, Liszta a Granadose 
a vyvrcholí Prokofj evovou vášnivou 
a ohnivou „válečnou“ sonátou č. 8. Ne-
můžu se dočkat, až se o to s vámi po-

dělím.“ Na svůj věk má Bartlett skvělou 
techniku a hraje s neskutečnou elegancí. 
V roce 2014 získal ocenění BBC Young 
Musician of the Year, což otevřelo 
brány jeho kariéře. Od té doby hrál 
např. s BBC Symphony Orchestra, 
BBC Scottish Symphony Orchestra, 
Bournemouth Symphony Orches-
tra, Royal Philharmonic Orchest-
ra  nebo Tokyo Symphony Orchestra. 
Koncert, který završí rozervaná bom-
bastická První symfonie Giuseppa 
Martucciho, který se na konci 19. sto-
letí pokoušel vytrhnout italskou hudbu 
z  výhradního područí opery, žačíná 
v  Domě kultury města Ostravy v  18 
hodin.

www.jfo.cz

Kino Art
1. 4. v 16 hod. Salvador Dalí: In Search of Immortality   
2. a 3. 4. v 16 a 19 hod. Artic: ledové peklo  
4. 4. v 16 a 19 hod. Salvador Dalí: In Search of Immor-
tality
5. a 6. 4. v 16 a 19 hod. Zelená kniha 
7. 4. v 16.45 hod. Zlatý věk
8.–10. 4. Ozvěny Febio festu 
8. 4. v 19 hod. Gloria Bell – uzavřené představení
9. 4. v 16 hod. Můžete mi kdy odpustit?
9. 4. v 19 hod. Zraněná srdce
10. 4. v 16 hod. Ostrým nožom
10. 4. v 19 hod. Gloria Bell
11. 4. ve 13.30 pro seniory a v 16 hod. KND Roma
12.–14. 4. v 16 a 19 hod. Zraněná srdce   
15. 4. ve 14 hod. Léto s gentlemanem 
15.–17. 4. v 16 a 19 hod. Teroristka 
18. 4. ve 14 hod. Manželské etudy: Nová generace  
18. 4. v 16 a 19 hod. Trabantem tam a zase zpátky    
19.–21. 4. v 16 a 19 hod. Pašerák  
23. 4. v 16 a 19 hod. Ženy v běhu  
24. 4. v 16 a 19 hod. Bohemian Rhapsody  
25. 4. ve 14 hod. pro seniory a v 16 hod. KND WESTWOOD: 
Punk, Icon, Activist  
26.–28. 4. v 16 a 19 hod. Šťastný Lazzaro         
29. 4. – 1. 5. ve 14 hod. pro seniory a v 16 hod. Monetovy 
lekníny – magie vody a světla     
29. 4. – 1. 5. v 19 hod. Ostrým nožom    

Koncerty a divadelní představení v DKMO
1. 4. v 19 hod. Island
2. 4. v  19 hod. S. Štepka: Besame mucho  alebo Čo sa 
skrýva v kufri (a v nás),
7. hra DP 18/19, skupina A
3. 4. v 19 hod. Ivo Jahelka
4. a 5. 4. v 19 hod. Keith Huff : Deštivé dny
7. 4. v 16 hod. Maková panenka a motýl Emanuel                                                                                                         
7. 4. v 16.45 hod. Dmitrij Šostakovič: Zlatý věk, záznam 
přenosu Bolšoj baletu z Moskvy    
8. 4. v 19 hod. Ray Cooney: Velké lásky v malém hotelu
11. 4. v 19 hod. To je Havaj!
12. 4. v 19 hod. Screamers
13. 4. v 19 hod. John Fiske: Titanic (přeložené představení 
z 5.12.18)
19. 4. v 19 hod. Francis Veber: Blbec k večeři                                           
25. 4. v 19 hod. Mont Keňa
30. 4. v 19 hod. Talk show Zuzany Bubílkové

Výstavy v DKMO 
1.–30. 4. 100 let republiky, prezentace tvorby žáků AVE 
ART Ostrava, soukromé SUŠ a ZUŠ, vestibul

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
21. 3. – 31. 5. Rezonance světla a tmy, výstava o významy 
tmy pro světlo, o harmonii zvuků a snížení předsudků
24. 4., 28. 5.   Křižovatky slezské kinematografi e: Sy-
čák, cyklus setkání nad znovuobjevenými fi lmy ze 60. let 
20. století připravil a uvádí fi lmový kritik a publicista Mar-
tin Jiroušek, fi lmové promítání s komentářem bude jistě 
lahůdkou pro milovníky klasického fi lmu

V  rámci festivalu Jeden svět, jehož 
hlavním úkolem jsou témata souvi-
sející s  porušováním lidských práv, 
představí Minikino ve dnech 5. až 
12. dubna řadu zajímavých snímků.                                                                                                             
První z  nich je zpovědí několika mla-
dých lidí žijících v  chudinské čtvrti 
(slumu) afrického města Nairobi, kteří 
se rozhodli přetvořit toto místo v lepší 
i přes nepřízeň osudu. Filmem Kibera: 
Příběh slumu, který je na programu 
Minikina 5. dubna, provází mladý fo-
tograf Don, který strávil celý život ve 
slumu a snaží se dokázat, že Kibera je 
místem plným kreativních jedinců. 
K festivalové nabídce patří také např. 
rekonstrukce sedm let starého norské-
ho masakru na ostrově Utoya, při kte-
rém zemřely desítky teenagerů rukou 
norského teroristy Breivika, či snímek 

Vrt připomínající katastrofu na vý-
chodní Jávě, při níž v roce 2006 zmizelo 
v horkém bahně šestnáct vesnic. V zá-
věru nebude chybět ani nejlepší festi-
valový snímek, jehož název je prozatím 
překvapením (před uzávěrkou tohoto 
vydání nebyl znám). Témata Jednoho 
světa budou také programovou ná-
plní dalších kulturních zařízení, jeho 
snímky uvede Klub Atlantik, Cineport, 
centrum Pant a Plato, které navštíví 
také několik autorů snímků, v  Mini-
kině to bude Martin Páv, autor sním-
ku Kibera: Příběh slumu. Cílem fes-
tivalu, jehož zakladatelem je organi-
zace Člověk v tísni, je také osvěta. Bě-
hem besed by proto měla zaznít dů-
ležitá fakta a kontakty, které mohou 
cíleně pomoci znevýhodněným skupi-
nám. 

KINO

Soubor operety a muzikálu Národního 
divadla moravskoslezského připravuje 
pro jarní premiéry dva muzikálové hity. 
Domovskou scénou muzikálu je sice stá-
le především Divadlo Jiřího Myrona, ale 
v květnu bude mít premiéru také první 
muzikál v komorním Divadle „12“.

Od 4. dubna se diváci mohou těšit na 
Děj se co děj Colea Portera. Příběh se 
odehrává na parníku, nechybí spousta 
vztahových propletenců, postav a po-
staviček různých charakterů, které se 
snaží dosáhnout svého děj se co děj. 
Dobrý konec zaručen. Hrát a zpívat 
budou Martina Šnytová, Hana Fialo-
vá, Eva Zbrožková, Laco Hudec Šubrt, 
Robert Urban, Jaroslav Rusnák a další. 
Kateřina Marie Fialová, čerstvá drži-
telka Ceny Jantar pro umělce působící 
v  našem kraji, bude tentokrát nejen 
hrát jednu z  hlavních rolí. Řídí i část 
choreografi e. 80 let starý (a přesto stále 
fantasticky hudebně aktuální) muzikál 
je totiž prošpikovaný stepovacími čísly 
a mladá umělkyně je v  tomto oboru 
mistryní – českou a dokonce čtyřná-
sobnou světovou.

V  květnu zažije první muzikálo-
vou premiéru komorní Divadlo „12“. 
Th rill me (Vzruš mě!) Stephena Dol-

ginoff a má podtitul Spalující vášeň a 
je kusem, který tematicky i svým ko-
morním charakterem vybočuje z běžné 
mainsteramové nabídky. Je to ovšem 
velký hit, přesně takový muzikálový 
žánr dnes ve světě frčí! Na Broadwayi 
měl obrovský úspěch v roce 2005 a hrál 

se od té doby na mnoha slavných scé-
nách. Vypráví přitom příběh o vraždě, 
vině a trestu, a nebojí se kontroverzního 
tématu homosexuálního vztahu. Pre-
miéra v Divadle „12“ bude 12. května. 

www.ndm.cz
Foto: Martin Straka
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 NDM nabídne další muzikálové hity
101. sezona NDM odtajněna!

Šarmantní večer s mladými talenty

PLATO
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), 702 00 Ostrava, 
+ 420 702 206 099, 
info@plato-ostrava.cz, www.plato-ostrava.cz 

Výstavy
Dočasné struktury 1 (knihovna, bistro, prodejna) 
Dočasné struktury 2 (zahrada) 
Dočasné struktury 3 (šatna, displej)
Dočasné struktury 4 (displej)
Dočasné struktury 5 (kino, infopoint, displej)
od 18. 4. Dočasné struktury 6 (stage, displej, edukace)
do 26. 5. Petr Písařík: Jméno kůže, 2018

Program
Geolokalita PLATO, místo pro sdílení minerálů a polodra-
hokamů, trvalá expozice
2. 4. ve 20 hod. přípravný workshop se sestrami WIDT, 
rezervace nutná
3. 4. ve 20 hod. WIDT: Vystoupení Bebzy a Gorgordziny 
do Kuloncziby, abstraktní opera a performance
5. 4. v 19 hod. Roman Štětina: Ztracený případ (ČR, 2014) 
a Vrah skrývá tvar (ČR, 2010), kino
6. 4. od 12 do 21 hod. Jeden svět 2019 v PLATO
10. 4. v 18 hod. Zdenka Badovinac: Antihegemonistický 
impuls, přednáška
12. 4. v 19 hod. Martin Blažíček: Český fi lmový under-
ground 80. let, kino
17. 4. v 18 hod. Dočasné struktury 6 (stage, displej, záze-
mí pro edukaci), zahájení výstav
17.4. v 18.30 hod. Tomáš Knofl íček pouští vinyly ze své 
sbírky, afterparty
18. 4. v 18 hod. Displej
24. 4. v 18 hod. Elsa Aids: Na světě je jen málo věcí v po-
řádku a ani já mezi ně nepatřím, autorské čtení
24.–25. 4. Konzultace s kurátorem Jakubem Adamcem
25. 4. v 18 hod. Pro mineralogy, hosté David Koloušek 
a Oldřich Hamera, seznamka
26. 4. v 19 hod. Ikarie XB 1 (ČSSR, 1963), kino

Kino, divadlo, přednášky, výstavy a besedy
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

Pořádáte kulturní či jinou akci v obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz? Dejte nám o ní 

vědět. Pište na adresu: 
lenka.hatlapatkova@seznam.cz

Slavná Dvořákova Rusalka s  Kate-
řinou Kněžíkovou, Verdiho Maškarní 
ples, Gogolův Revizor, klasický operet-
ní hit Madame Favart Jacquesa Off en-
bacha nebo balet Coppélia Léa Deli-
bese. Díla ostravským divákům velmi 
známá z  mnoha uvedení také na jevi-
štích Národního divadla moravskoslez-
ského. Největší divadlo v kraji je chystá 
v  příští sezoně v  nových nastudová-
ních. „V aktuální sezoně s pořadovým 
číslem sto uvádíme výhradně díla u nás 
dosud nehraná. V příští sezoně 2019/20 
se každý z našich čtyř souborů vrátí ke 
slavnému dílu uvedenému premiérově 
během první sezony existence divadla 
po vzniku samostatného Českosloven-
ska. Opera ke dvěma,“ přibližuje výběr 
části titulů ředitel NDM Jiří Nekvasil 
s tím, že divadlo chystá opět také opery, 
činohru, balet  a muzikál v ostravských 
či českých premiérách. Poprvé v Ostra-
vě tak zazní například slavný muzikál 
West Side Story Leonarda Bernsteina.

www.ndm.cz

Jeden svět v Minikině

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

Výstavy
do 31. 12. 2019 František Jureček – Alois Sprušil: Nová 
galerie v nové republice, stálá expozice
do 30. 4. Deset, německé umění ze sbírky Adam Gallery 
do 30. 4. (KON)TEXTY Jána Mančušky
do 30. 4. Josef Bolf: V noci, výstava díla ze sbírek GVUO 

Kulturní programy
2. 4. v 17 hod. Ženy českých králů, přednáška M. Zágory
3. 4. v 19 hod. Michel Doneda (F) / Miguel A. Garcia (E) / 
Petr Vrba (CZ), koncert
6. 4. v 10 hod. Spoutaný trávou, stínové loutkové před-
stavení, nutná rezervace: E: sedlakova@gvuo.cz
6. 4. v 11 hod. Workshop GVUO, výroba loutky z přírod-
ních a odpadových materiálů, nutná rezervace
9. 4. v 16.30 hod. Sourozenci a příbuzní Václava IV., 
přednáška Marka Zágory 
10. 4. v 16 hod. ŠEST, prezentace studentů FU a PdF OU
13. 4. od 10 do 15 hod. Rostlinný bazar a Velikonoční 
workshop GVUO
16. 4. v 18 hod. Zvuk a ticho: Muzikoterapie 
18. 4. v 19 hod. Severočech na severu Moravy: Patrik 
Linhart, literární čtvrtek 
24. 4. v 16.30 hod. Karel Kotas, architekt, pro kterého 
se stala Ostrava životní šancí, přednáška Gabriely Peli-
kánové z cyklu Ostravsko očima umělců
27. 4. v 15 hod. sobotní dílny GVUO pro děti od 3 do 
6 let, vstupné 30 Kč

Eva Dřízgová-Jirušová si roli Rusalky 
zazpívala několikrát – ve verzi režisé-
ra Miloslava Nekvasila i v  té poslední 
z roku 2005. 

Foto: Archiv NDM
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Klub Atlantik zve na Česko-německé dny v Ostravě 
Chystáte se na přijímačky, nebo jste se 

učili německy, ale vypadli jste z  tempa? 
Oprášit německý jazyk či nenásilnou 
formou přispět k  jeho znovuobjevení 
mají tzv. Stammtische, které v  měsí-
ci dubnu v  rámci 9. česko-německých 
dní v Ostravě pořádá katedra germa-
nistiky Ostravské univerzity. Zaháje-
ní úvodního stammtische proběhne 
3. dubna v  18 hodin v  Klubu Atlantik 
zábavným kvízem, po kterém se přátelé 
němčiny přesunou debatovat do Staré 
Arény. „Stammtische mají v  programu 
festivalu již svou tradici a patří k  oblí-
beným programovým složkám. Díky 
poměrně širokému okruhu publika 
volíme pro pořádání několik různých 
míst, aby si každý přišel na své,“ říká 
vedoucí Klubu Atlantik Renata Jurdová.                                                                                                                                    
Na divadelních prknech Staré Arény 
si můžete vychutnat také osamoce-
ný stand up jednoho herce, zrazeného 
a naštvaného Hanse vyznávajícího se ze 
svých slabostí a životní prohry spojené 

se ztrátou své milované. Dramatizace 
románu německého spisovatele Heinri-
cha Bölla – Klaunovy názory je trpkou 
one man show. Představení režisérky 
a dramaturgyně Lucie Ferenzové o zhr-
zeném milenci a klaunu v podání herce 
Šimona Krupy se v minimalistickém di-
vadle uskuteční 17. dubna v 18.30 hodin. 
V  rámci festivalu si připomeneme také 
osudy zmizelých židovských obyvatel 
Ostravy, kterých tu na počátku 2. světové 
války žilo více než 10 tisíc. Jako připo-
mínku na oběti holocaustu vznikly ruka-
ma německého sochaře Güntera Dem-
niga upomínkové kostky s  mosaznou 
destičkou a krátkým popiskem. Místy, 
které ukrývají tzv. Stolpersteiny, provede 
zájemce výtvarnice Lenka Kocierzová 
(9. dubna). Festival, jehož program potr-
vá až do do 17. května, se koná za fi nanč-
ní podpory Magistrátu města Ostravy 
a městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. Více o programu na www.klu-
batlantik.cz.                          Lenka Vašková 

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:
do 30. 4. během půjčování: Osobnosti kultury a sportu 
objektivem Milana Lulka, výstava fotografi í, které vzni-
kaly jako součást reportáží a rozhovorů na koncertech, fol-
klorních vystoupeních, besedách nebo vernisážích
do 30. 4. během půjčování: Čtenářská výzva, výstavka 
knih; inspirace k plnění Čtenářské výzvy.

Oddělení pro děti a mládež: 
do 30. 4. během půjčování: EkoLogicky, každodenní ekolo-
gické kvízování v klubu K2

do 30. 4. během půjčování: Kouzelné čtení, Albi tužka 
a produkty z edice Kouzelné čtení v klubu K2

do 30. 4. během půjčování: Mláďata, která se nenarodí, 
tvorba společného díla do výtvarné soutěže SVČ Korunka
4. 4. od 13 do 15 hod. Ekolína, vyrábíme domácí plastelínu
11. 4. během půjčování: Ekohrátky s Tondou Odpadem, 
listování knihou Příběh odpadu spojené s online aktivitami
15.–18. 4. od 13 do 15 hod. Modré pondělí, Šedivé úterý, 
Zelený čtvrtek, velikonoční vyrábění a seznámení s barev-
nou symbolikou velikonočních dnů
25. 4. od 14.30 do 17.20 hod. Babylon, exkurze o historii 
ostravského vodárenství v areálu Úpravny vody Ostrava- 
-Nová Ves, na akci je nutné se v knihovně předem přihlásit

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

Kulturní akce – Společenský sál
3. 4. v 16 hod. Operní sirény na téma Martinů a surrea-
lismus, debatovat budou Aleš Březina a režijní duo SKUTR 
– Lukáš Trpišovský, Martin Kukučka a Eva Mikulášková 
4. 4. v 16 hod. Heimat Böhmen, německá literatura v pro-
tektorátu, Lucie Antošíková 
10. 4. v 17 hod. Absolventský koncert žáků ZUŠ E. Runda
23. 4. v 17 hod. Českoněmecké kulturní dny v  Ostravě, 
tandemové čtení Vladimíry Valové a Falka Henniga
25. 4. v 16 hod. Slavnostní zahájení Festivalu Dny umění 
nevidomých na Moravě výstavou nevidomého umělce 
Lubomíra Pavelčáka
26. 4. v 19 hod. Open Mic Ostrava 

Výstavy
do 20. 4. výstava fotografi í krajiny Tibetu v rámci festi-
valu MOST PRO TIBET, Galerie v pasáži
do 20. 4. Luděk Konečný, výstava akvarelů a obrazů

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 

tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfi ducia.com 

Po–Pá: 10–18 hod.

1. 4. v  18 hod. Aprílový Kundera aneb Nikdo se nebu-
de smát?, drobný happening na náměstí Edvarda Beneše 
u příležitosti 90. narozenin spisovatele Milana Kundery
1. 4. v  19 hod. Karolína Rossí: Pomozte Hydře vypudit 
všechnu její mlhu, vernisáž výstavy v galerii Dole
 5. 4. v 19 hod. Koncert kapely Kurws ve Fotografi cké ga-
lerii Fiducia
9. 4. v 18 hod. Čtenářský klub ke knize Petry Dvořákové 
Dědina, přijďte se podělit o svůj čtenářský zážitek!, veče-
rem provází literární kritička Iva Málková 
16. 4. v 18 hod. Antonín Střížek – Fotografi cké dílo, verni-
sáž výstavy ve Fotografi cké galerii Fiducia
24. 4. v 19 hod. HLAS pro Strakáč, benefi ční koncert v aule 
Ostravské univerzity 
25. 4. v 18 hod. Bauhaus a česká architektura, moderova-
ná debata s historiky architektury Markétou Svobodovou 
a Martinem Strakošem
28. 4. v 10 hod. Morena – dětský ateliér, v galerii Dole si 
vytvoříme MORENU, doneste si, prosím, větve a větvičky 
a také pentličky

NOVÁ AKROPOLIS 
28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 

tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

1. 4. v 19 hod. Filozofi e pro život, uvodní přednáška kur-
zu srovnávací fi lozofi e a psychologie Východu a Západu, 
kurz zahrnuje 13 přednášek jednou týdně, vždy v pondělí 
od 19 do 21 hodin, začíná 8. dubna. Přihlásit se můžete 
e-mailem na ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky na čís-
le 596 134 980 (Po–Čt 18–21 h)
16. 4. v 19 hod. Alchymie, fi lozofi e transformace, před-
náška s videoprojekcí
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/
ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

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

2. 4. v  16 hod. Předpremiérová beseda NDM: Děj se co 
děj (Anything Goes)  
3. 4. v 16 hod. Zbyněk Hrkal: Voda včera, dnes a zítra 
4. 4. v 16 hod. Předpremiérová beseda NDM – JULIETTA 
aneb SNÁŘ  
10. 4. v 17 hod. Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha: Zikmund 
100 
13. 4. v  15 hod. Tvoření s  edicí TOPP: Vyrábíme veliko-
noční dekorace 
17. 4. v 17 hod. Monika Brýdová: To nejlepší z Loskutáka 
23. 4. v 16 hod. Irena Šťastná a Jindřich Štreit – beseda 
s laureáty Cen Jantar 
29. 4. v 18 hod. Veronika Uhrová: Beseda o jižní Francii 
s průvodcem 
Rezervujte si místo na webových stránkách www.knihcen-
trum-ostrava.cz/rezervace. Upozornění – 15 minut před za-
čátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas! 

V CENTRU POZORNOSTI
Nejužší nominace v prestižní 

Ceně Czech Grand Design putuje do Ostravy

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

1.–30. 4. Václav IV. a závěr éry Lucemburků, výstava knih 
s tématem významného historického období, vestibul
4.–30. 4. Knihy našich prarodičů, co četli prarodiče jako 
malé děti, studovna
2. 4. v 10 a ve 13 hod. Knihovnické lekce, individuální infor-
mační lekce o službách knihovny pro veřejnost, půjčovna
2., 9., 16. a 23. 4. v 9.30 hod. MS Excel pro začátečníky, kurz 
pro veřejnost, 4 lekce za 100 Kč
3. 4. v 16.30 hod. Umění ve veřejném prostoru, přednáška 
Jakuba Ivánka, studovna
4. 4. bude knihovna od 12 hod. uzavřena
6. 4. ve 12.45 hod. Čteme všemi smysly, workshop knihov-
ny o čtení se zrakovým handicapem, pořádáno v rámci do-
provodného programu festivalu Jeden svět v galerii PLATO
8. 4. v 16 hod. Au pair – americké dobrodružství, semi-
nář s konkrétní přípravou na pobyt v USA, učebna
17. 4. v 16.30 hod. Václav IV. – Král ve stínu svého otce, 
přednáška Marka Zágory, studovna
18. 4. v 9 hod. Sociální sítě, seminář pro veřejnost
30. 4. v 16 hod. Deskohraní, odpoledne s deskovými hrami
Každý pátek v 15 hod. Práce s odborným textem, indivi-
duální konzultace pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ, objednávky 
na biblio@svkos.cz

Grafi čtí designéři Galerie výtvarné-
ho umění v Ostravě (GVUO) Robert 
V. Novák a Zuzana Burgrová získa-
li nejužší nominaci v prestižní Ceně 
Czech Grand Design v kategorii gra-
fi cký designér roku za vizuální identitu 
Galerie výtvarného umění v Ostravě. 
V kategorii grafi cký designér roku byli 
vybráni z 15 nominovaných designérů. 
Na Cenu Czech Grand Design byly kro-
mě GVUO nominovány také vizuální 
identity Národní galerie v Praze a Gale-
rie hlavního města Prahy. Do fi nále po-
stoupila pouze vizuální identita Galerie 
výtvarného umění v Ostravě. GVUO se 
podařilo novou vizuální identitu gale-
rie zrealizovat díky fi nanční podpoře 
zřizovatele – Moravskoslezského kraje. 

Ceny Czech Grand Design každo-
ročně udílí Akademie designu České 
republiky. Porotu pro rok 2018 tvoří 61 
významných osobností z řad českých 
i zahraničních kurátorů, galeristů, šéf-
redaktorů, novinářů a teoretiků de-
signu. V širším okruhu bylo na Cenu 

Czech Grand Design za rok 2018 no-
minováno 88 designérů v 8 kategoriích, 
do fi nále postoupilo 24 nominovaných 
(tři z každé kategorie). Ocenění získá-
vají osobnosti za nejlepší práce v obo-
rech design, móda, fotografi e, šperk 
a grafi cký design. 

Nová vizuální identita GVUO vzni-
kala v roce 2016, implementována byla 
v letech 2017 a 2018. Jejím vyvrcho-
lením se stala výstava SPEKTRUM / 
vznik nového vizuálního jazyka gale-
rie Roberta Nováka a Zuzany Burgro-
vé. „Vizuální podobu komunikačních 
prostředků galerie jsme chtěli stanovit 
jako otevřenou platformu, ohraniče-
nou jen kompozičními mantinely. Naše 
návrhy jsou řízeny snahou myšlenkově 
i formálně posunout podobu vizuální 
komunikace galerie do přítomnosti. 
Rozhodli jsme se jít svou cestou, o kte-
ré si myslíme, že má potenciál zrcadlit 
činnost významné galerijní instituce, 
jakou GVUO bezpochyby je,“ vysvětlu-
je grafi cký designér Robert Novák. 

Koncert zahájí hudba 
z Cubrickova fi lmu Osvícení

Kdo si vybaví slavný Cubrickův fi lm 
Osvícení, hororový thriller podle kni-
hy Stephena Kinga s Jackem Nicholso-
nem v hlavní roli Jacka Torrance, plný 
děsivých vidin, vzpomene si možná, že 
součástí jeho působivosti byly nejen 
herecké výkony a kamera, ale i hudba. 
Ta pochází z pera maďarsko-rakouské-
ho skladatele György Ligetiho. A právě 
ve fi lmu použité orchestrální dílo s ná-
zvem Lontano z roku 1967 zahájí kon-
cert Janáčkovy fi lharmonie 4. dubna 
v Domě kultury města Ostravy.

Skladba byla použita jako soun-
dtrack nejen k  již zmíněnému fi lmu 
(1980), ale i k  dalšímu, totiž Prokle-
tému ostrovu Martina Scorseseho 
(2010). Také v  tomto fi lmu je obsa-
hem „zvláštní psychika“, Leonardo 
DiCaprio ve fi lmu coby šerif Edward 
„Teddy“ Daniels vyšetřuje zmize-
ní pacientky psychiatrické léčebny.
Po fi lmovém úvodu bude následo-
vat snad nejpopulárnější klavírní 
koncert vůbec – slavný Čajkovského 
Koncert pro klavír a orchestr b moll. 
Existuje v  bezpočetném množství na-
hrávek a  je v  repertoáru každého vý-

znamnějšího klavíristy. Do Ostravy 
jej přijede zahrát Ital Federico Colli, 
vítěz mozartovské soutěže v  Salcbur-
ku v  roce 2011. Měl přijet už loni, ale 
jeho vystoupení se nakonec ze zdra-
votních důvodů nemohlo uskutečnit.   
Kromě vystoupení s  orchestrem jej 
v  Ostravě o čtyři dny později čeká 
ještě i recitál (8. dubna). Do jeho pro-

gramu zařadil italský pianista své-
ho oblíbeného Scarlattiho a Bacha.
„Se Scarlattim jsem začal už jako dítě 
a v  dospělosti mu patřilo moje první 
CD. Pořád se k němu vracím a má pev-
né místo v mém repertoáru,“ říká Colli.
Oba koncerty se uskuteční v Domě kul-
tury města Ostravy a začínají v 19 ho-
din. Více informací na www.jfo.cz.

Literární osobnosti (Moravské) Ostravy 

Laureátka druhého ročníku Cen Jantar
Na začátku tohoto měsíce byly rozdá-

ny výroční ceny ostravské kultury Jan-
tar. Letos proběhl jejich druhý ročník. 
Mezi muzikanty, divadelníky a třeba 
i baletem se na tomto galavečeru oce-
ňuje také literatura. Minulý rok byl 
bohužel in memoriam oceněn bás-
ník a prozaik Jaroslav Žila za knihu 
Tesařskou tužkou, jež shrnovala jeho 
básnické dílo. Laureátkou, tentokrát 
již naštěstí in natura, druhého ročníku 
Cen Jantar v jejich literární kategorii se 
stala Irena Šťastná (1978) za sbírku Sen 
o třetí plíci, kterou vydalo ostravské 
nakladatelství Protimluv v  roce 2018. 
Šťastná vystudovala Filozofi cko-příro-
dovědeckou fakultu Slezské univerzity 
a Filozofi ckou fakultu Ostravské uni-
verzity a dlouhodobě působí v Knihov-
ně města Ostravy. První básnickou 
knihu Zámlky jí v roce 2005 vydalo na-
kladatelství Host. Již v prvotině je ob-
sažena poetika, kterou bude v dalších 
knihách Všechny Tvoje smrti (2010), 

Živorodky (2013) a Žvýkání jader 
(2015) Šťastná postupně cizelovat 
k velice expresivnímu a existenciální-
mu gestu – její básně jsou mnohdy veli-
ce intimní, refl ektují vztahové peripetie 
a dramata, jež sděluje jazykem mnohdy 
trhavým, znejisťujícím a osobně nalé-
havým, v  němž čtenář může zahléd-
nout svébytný a ryzí ženský pohled na 
svět, plný tělesnosti a touhy po životě. 
Za svou tvorbu již byla také nomino-
vána na prestižní cenu Magnesia Litera 
a na taktéž velice prestižní mezinárodní 
Drážďanskou cenu lyriky. Se svým mu-
žem Milanem Šťastným vydala knihu 
Na mamuta (Běžíliška, Praha 2016). 
Můžeme také dodat, že ženské autor-
ky dobré poezie po roce 2000 nejsou 
v  Ostravě vůbec výjimečné – doporu-
čuji především knihy Natálie Paterové 
Uvnitř kosti duha (2012) a Moniky Ku-
bicové Ze života zvrací vzduch (2011).

Roman Polách, 
regionální oddělení KMO



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.

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.

Velikonoční jarmark – Masarykovo náměstí Ostrava / 15. – 19. 4. 2019 od 11 – 19 hod.
Celodenní atrakce, kulturní program denně od 16–19 hod.

3., 10., 17. a 24. 4.– Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky / 15:00

2., 9., 16. a 23 a 30. 4. – Aqua aerobic / Pro veřejnost / 18:00

3., 10. a 24. 4.– Cvičební mix / Pro veřejnost / 17:30

4. a 25. 4. – Žena v zrcadle / Pořad pro veřejnost / 16:00

8. a 9. 4. – Etiketa pro začátečníky / Pořad pro děti MŠ / 9:00 a 10:30

10., 11. a 12.4. – Pozor, červená! / Dopravní značky a semafor. Pořad pro MŠ / 9:00 a 10:30

11. 4. – Kriminalita mládeže / Přednášky pro SŠ / 8:30 a 10:15 hod.

16. 4. – Extremismus / Přednášky pro SŠ / 8:30 a 10:15 hod.

23., 25. a 26. 4. – Mobilní kino – nová cesta ke vzdělávání 
Určeno dětem MŠ a ZŠ / 8.15., 9.30 a 10.45 hod.

30. 4. – Pár přátel, jeden svět / Interaktivní pořad pro děti /  9:00 a 10:30
Akce jsou určeny mateřským, základním školám a středním školám. Termíny je nutno domluvit.

2 Mladé okurky VERNISÁŽ 

Kolektivní výstava mladých umělců se zaměřením na volnou ilustraci, kresbu, malbu, grafi ku a fotografi i.18:00
út

3 Kvíz OKIN BPS pro studenty a veřejnost DER KULTURPUNKT 

Vědomostní kvíz, ve kterém si otestujete vaše znalosti německy mluvících zemí. 18:00
st

3 Stammtisch katedry germanistiky  DER KULTURPUNKT 

Zahájení kvízem v Klubu Atlantik, pokračování bude ve Staré Aréně. 20:00
st

4 Přednáška a kvíz SIEMENS pro studenty a veřejnost  DER KULTURPUNKT 

Přednáška týkající se náboru zaměstnanců v rámci HR (Human Resources) a následný kvíz přijdou do Klubu 
Atlantik udělat zástupci společnosti Siemens, s.r.o. Celý program bude překládán do češtiny. 

9:30
čt

4 Vernisáž výstavy o Gustavu Klimtovi DER KULTURPUNKT 

Vernisáž se koná na katedře germanistiky Filozofi cké fakulty Ostravské univerzity, Reální ulice č. 5, 4. patro. 13:00
čt

JEDEN SVĚT 5. 4.–12. 4. 2019 JEDEN SVĚT 

5 17:00 Welcome to Sodom / Vítejte v Sodomě / Rakousko, 2018, 90 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

6 17:00 Love and Empty Words / Láska a prázdná slova / Polsko, 2018, 78 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

7 17:00 Obléhání města / ČR, SL, 2018, 69 min. / 70 Kč / Hosté Vít Janeček a Zuzana Piussi. JEDEN SVĚT 

8 17:00 Český žurnál: Bratři Okamurové / Česká republika, 2018, 92 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT 

19:30 Ještě nekončíme / ČR, 2019, 75 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

9 Stolpersteiny, kameny zmizelých…  DER KULTURPUNKT 

Sraz před Klubem Atlantik. Před domy, kam se už nikdy nevrátili z koncentračních táborů jejich židovští obyvatelé, 
jsou příbuznými a přáteli usazovány pamětní kameny. Provádí výtvarnice Lenka Kocierzová. 

16:00
út

9 17:00 Junha‘s Planet / Čonhova planeta/ Jižní Korea, 2018, 108 min / 70 Kč JEDEN SVĚT

19:30 Dobré zprávy / Volání divočiny / ČR, 2019, 35 min. / ČR, 2019, 45 min. JEDEN SVĚT

10 17:00 Roll Red Roll / Reds, do toho! / USA, 2018, 80 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT 

19:30 Follow me / Nizozemsko, 2018, 50 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

11 17:00 It‘s All Good / Vše v pořádku/ Německo, Venezuela, 2018, 70 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

19:30 On Her Shoulders / Na jejích bedrech / USA, 2018, 94 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

11 Translatologický workshop pro SŠ, Literatura na pochodu 
Katedra germanistiky pořádá translatologický workshop pro studenty středních škol 
z Moravsko-slezského regionu. Centrum města Ostravy. DER KULTURPUNKT 

9:00
-

13:00
čt

12 Kafrárna Petra Kubaly   TALKSHOW

Osobitá talkshow protkaná laskavým i rošťáckým humorem Petra Kubaly. Ten si vybírá hosty z řad herců, 
hudebníků a populárních osobností. / 100 Kč

20:00
pá

15 Ruda Růžička: Na kole za Berbery  PŘEDNÁŠKA 

Při putování rozeklanými horami Antiatlasu podrobně poznáme život v polopoušti, původní berberskou 
architekturu i pověstnou pohostinnost místních obyvatel. Ve spolupráci s CK Kudrna. / 65 Kč

18:00
po

17 Kryzysy komunikacyjne polskich STOLIK POLSKI

Platforma multikulturalna17:00
st

17 Lucie Ferenzová: Klaunovy názory / Divadlo Aréna DER KULTURPUNKT 

Dramatizace románu Heinricha Bölla je úžasnou one man show s kaluží kávy, mikrofonem a kytarou, o sobectví, 
oběti a smutku. Zhrzeného milence a klauna zahraje herec Šimon Krupa. / 220 Kč

18:30
st

18 Pavla Novotná: Vztahy a umění komunikace PŘEDNÁŠKA 

Co všechno na sebe nevědomě prozrazujeme neverbální komunikací? Proč je tak složitá komunikace a porozumě-
ní mezi muži a ženami? Co způsobuje nedorozumění mezi partnery, či mezi rodiči a dětmi? Jak zvládnout odmít-
nutí, umění asertivity i umění říci NE. Jak si v komunikaci udržet emoční rovnováhu a vést rozhovor konstruktivně? 
Odpovědi na tyto otázky i řešení různých životních situací, to vše zazní v přednášce. / 130 Kč

18:00
čt

23 Vladimíra Valová, Falco Hennig – Knihovna města Ostravy 
Česko-německé tandemové čtení  DER KULTURPUNKT 

Česko-německá tandemová čtení jsou součástí Českého roku kultury, jehož vrcholem je hostování České republiky 
na Lipském knižním veletrhu konaném v březnu 2019.

18:00
út

24 Radomír Čížek: Gruzie PŘEDNÁŠKA 

Šumperský cestovatel odletěl v červenci 2017 na měsíční výpravu na kole po Gruzii. / 65 Kč19:00
st

24 Stammtisch katedry germanistiky DER KULTURPUNKT 

Tentokrát můžete vyrazit spolu se studenty germanistiky na sklenku dobrého vína do Vinárny U Mostu. 19:30
st

25 Kvíz OKIN pro studenty SŠ DER KULTURPUNKT 

Firma OKIN BPS si připravila vědomostní kvíz, tentokrát pro střední školy z Moravsko-slezského regionu. Hlavním 
tématem budou opět vaše znalosti německy mluvících zemí. 

9:00
čt

25 Österreichische Kurzfi lmschau + Filmworkshop DER KULTURPUNKT 

Lektorka katedry germanistiky Ostravské univerzity OeAD Dagmar Pistrich přiváží poprvé do Ostravy výběr 
nejzajímavějších krátkých fi lmů z rakouské přehlídky Österrreichische Kurzfi lmschau. 

16:00
čt

26 Odpad   DIVADLO 

Ostravská bezejmenná skupina vyteče z rezavého, zatuchlého potrubí přímo na jeviště Klubu Atlantik. Sálem 
štiplavě zavane poezie, próza, nestrávené zbytky dramatu a samozřejmě i řádně kanálová hudba. / 50 Kč

19:00
pá

27 Pod Kloboukem s Lenkou Kocierzovou nejen za historií Sokola  VYCHÁZKA 

Sraz před radnicí Moravské Ostravy na náměstí E. Beneše. Na dubnové vycházce se na Tyršově ulici seznámíme nejen 
s osobností nositele jména Miroslav Tyrš, jeho pamětní deskou a dalšími zajímavostmi Tyršovy ulice. / 50 Kč

15:00
so

29 Carl Gustav Jung: archetypy, synchronicita,  PŘEDNÁŠKA 

proces individuace, kolektivní nevědomí 
Přednáška představí teorii švýcarského psychoterapeuta a především zakladatele analytické psychologie. / 60 Kč

17:00
po

30 Loštice a Úsov SENIOR NA CESTÁCH 

Odjezd od Klubu Atlantik. Vydejte se s námi za historií voňavého zrajícího sýru, který proslavil nenápadnou vísku 
Loštice a celý olomoucký kraj. Navštívíme Muzeum Olomouckých tvarůžků a kromě tradičních výrobků přijde 
ke slovu i tvarůžková zmrzlina. Dále se vydáme do nedalekého Úsova na zámek. / 250 Kč

8:00
út

30 naRovinu PŘEDNÁŠKA 

Pořádá Římskokatolická farnost Ostrava–Přívoz s fi nanční podporou Biskupství ostravsko-opavského. 17:00
út

Festival Der Kulturpunkt se koná za fi nanční podpory SMO a MOaP.

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

ARCHIKULTURA 2019 28. 3.–17. 5. 2019

Mezinárodní festival architektury, designu a umění, je přehlídkou zaměřenou 
na architektonická témata v tom nejširším pojetí.  Kurátorem výstavy je Tadeáš 
Goryczka / Kabinet architektury.

3 SoulMates & Brian Charette  JAZZ

Brian Charette hraje na Hammondovy varhany tak skvěle, že získal nominaci na Grammy. 
Jazz Times ho označily za jednoho z nejlepších hráčů nové generace. Spolupracoval s Joni Mitchell, Chaka 
Khan, Cindy Lauper, Michaelem Buble a dalšími. A přes dvacet let hrál s Laczem Deczim. 
Brian Charette (USA) – varhany, Libor Šmoldas – kytara, Tomáš Hobzek – bicí. / 150 Kč

19:00
st

4 Acustrio
Taková malá retrospektiva desetileté hudební kariéry Vaška Fajfra. / 200 Kč

19:00
čt

5 Opilá Piaf
Šansonové představení zpěvačky a herečky Míny a pianisty Martina Jaroška, kteří nás provedou kouzelným 
světem šansonu. Kromě tradičních melodií Edith Piaf a Jacquese Brela dojde na písně Hany Hegerové 
i Josefa Kainara. Hosty budou akordeonista Karel Šín a saxofonista Pavel Prokop. / 180 Kč

19:00
pá

8 Tom Smith Quartet JAZZ

Tom Smith je excelentní jazzový saxofonista, fl étnista, klarinetista a klavírista z Londýna. Dvojnásobný 
fi nalista prestižní soutěže „BBC Young Jazz Musician“. V BBC Culture News o něm napsali: „Tom určitě ví, jak 
pracovat s davem, diváci reagují na jeho hru spontánně a divoce“. Tom Smith – saxofony, Daniel Bulatkin – 
piano, Max Makagonov – kontrabas, Petr Nohavica – bicí. / 100 Kč

19:00
po

9 Ostravský dixieland
K. Šín, J. Smrčka, L. Poledník, M. Straka, J. Dvořák, Z. Doležil, J. Mezírka. / 100 Kč

19:00
út

10 Merta Hrubý Fencl
Ikona českého písničkářství Vladimír Merta vystoupí za doprovodu houslí Jana Hrubého a klavíru Ondřeje 
Fencla. / 250 Kč

19:00
st

11 Jananas
Kapela, kterou si nespletete. Tak dlouho narušovali stereotypy folkového žánru, až tuto škatulku přerostli. 
Jejich hlavní devízou jsou inteligentní texty a jemný podvratný humor. / 220 Kč

19:00
čt

12 Malá Ostrava
Dvanáctý ročník písničkářského večera, který připomíná, že Ostravsko je a bylo Mekkou a líhní písničkářů. 
Na programu jsou: Pavel Váně, pětinásobný mistr Británie ve hře na keltskou harfu Sean Barry. ŠANSONIKA, 
SOVA & SLAMÁK a René Souček. / 230 Kč

20:00
pá

14 Adam Markó
Jazz-fusion-electro; projekt velmistra bicích nástrojů Adama Markó ze Special Providence.19:00

ne

15 Sax & Crime JAZZ

Saxofonista Harald Kräuter a jeho projekt Sax & Crime lze vzdáleně označit jako jazzový šanson. Projekt 
rakouského dua stojí na fúzi neuvěřitelného koncertního nasazení, rapu, jazzu, reggae, kabaretu, parodie 
ikon světového rocku, šansonu a asi deseti dalších žánrů a stylů včetně špetky sebeironie. Vynikající live 
show, kterou je nutné zažít osobně! / 100 Kč

19:00
po

16 Žalman
Koncert folkové legendy Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a texty těší publikum již půl století. / 
400 Kč

19:00
út

17 Lenka Dusilová
Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá stagnovat a opakovat se. Stal se z ní 
mimořádný úkaz české hudební scény, ikona odvážného, novátorského popu, která neztrácí většinové 
publikum. Pro svůj osobitý vokál je hostem na řadě desek a koncertech předních českých muzikantů. Je 
součástí multižánrového projektu divadelního uskupení Spitfi re Company, se kterým absolvovala evropské 
turné s představením One Step Before the Fall. To získalo i jednu z nejprestižnějších tanečních cen Herald 
Angel Award. / 300 Kč

19:00
st

18 Lenka Dusilová
Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá stagnovat a opakovat se. Stal se z ní 
mimořádný úkaz české hudební scény, ikona odvážného, novátorského popu, která neztrácí většinové 
publikum. Pro svůj osobitý vokál je hostem na řadě desek a koncertech předních českých muzikantů. Je 
součástí multižánrového projektu divadelního uskupení Spitfi re Company, se kterým absolvovala evropské 
turné s představením One Step Before the Fall. To získalo i jednu z nejprestižnějších tanečních cen Herald 
Angel Award. / 300 Kč

19:00
čt

23 Stand up comedy
Dominika, Vlado, Matúš, Jan a jejich hosté během své dvouhodinové show opět prověří formu vašich bránic 
na maximum! / 200 Kč

19:00
út

24 Abraxas
Koncert české rockové legendy, která je již více než 40 let na scéně!!! Vůdčí osobností skupiny je od samého 
počátku kytarista a skladatel Slávek Janda. / 250 Kč

20:00
st

25 Neal Black FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Excelentní blues-rockový kytarista a charismatický zpěvák Neal Black. Vystupoval na těch nejznámějších 
světových festivalech, získal ty nejprestižnější nominace i ceny. Jeho alba okupovala první příčky hitparád 
v Evropě i Americe. Prestižní časopis Rolling Stone uvedl, že „Neal Black je jedním z nejvýznamnějších 
umělců americké bluesové scény.“ Koncert je pořádán za fi nanční podpory statutárního města Ostravy. / 
200 Kč

19:00
čt

26 Lesante
Zuzana Teichmannová – zpěv, Luboš Hroch – kytara a zpěv, Martin Melichar – kytara, Pepa Žerdík – 
baskytara, Pavel Baumgartner – klávesy, Honza Morcinek – bicí. / 150 Kč

19:00
pá

27 Nico Chona & Blues Fest
Koncert fantastické francouzské bluesové rockové kapely. Nico Chona je mladý multiinstrumentalistický 
skladatel. Jeho hudba je autentická a originální s vlivem amerických kořenů a elektrických blues-rockových 
riff ů. Koncert je realizován v rámci projektu Blues Fest, za fi nanční podpory městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. / 200 Kč

19:00
so

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. / 200 Kč

19:00
po

Připravujeme: Robert Křesťan a Druhá Tráva, Vašek Neckář & Bacily, 
Plavci, 5P Luboše Pospíšila, Chantal Poullain, Stromboli.

1 17:00 Ženy v běhu / CZ 2018, 93 min.

19:30 Zelená kniha / Green book, US 2018, 130 min.
po

2 17:00 Bojovnice slunce / Les Filles du soleil, FR, BG, SW 2018, 115 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 My / Us, US 2019, 121 min. FILMOVÝ KLUB
út

3 15:00 Ženy v běhu / CZ 2018, 93 min. KINO SENIOR

18:00 Na střeše / CZ 2019, 97 min.

20:00 Zraněná srdce / The Aftermath, US 2019, 109 min.

st

4 17:00 Věrní nevěrní / L‘Homme fi déle, FR 2018, 75 min.

19:30 Teroristka / CZ 2019, 95 min.
čt

5 17:00 Kibera: Příběh slumu / CZ 2018, 90 min. JEDEN SVĚT

19:30 Follow Me / NL 2018, 50 min. JEDEN SVĚT
pá

6 15:00 Velké dobrodružství Čtyřlístku / CZ 2019, 72 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rekonstrukce Utøyi / Reconstructing Utoya, SW 2018, 99 min. JEDEN SVĚT

19:30 Vrt / Grit, ID 2018, 80 min. JEDEN SVĚT

so

7 15:00 Psí veličenstvo / The Queen‘s Corgi, BE 2019, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 América / US 2018, 75 min. JEDEN SVĚT

19:30 Ztracený bojovník / Lost Warrior, DK 2018, 82 min. JEDEN SVĚT

ne

8 17:00 Domácí zápas / Homee Games, UA, FR, PL 2018, 87 min. JEDEN SVĚT

19:30 Reds, do toho! / Roll Red Roll, US 2018, 80 min. JEDEN SVĚT
po

9 17:00 Anoteho archa / Anote‘s Ark, CA 2018, 77 min. JEDEN SVĚT

19:30 Český žurnál: Bratři Okamurové / CZ 2018, 92 min. JEDEN SVĚT
út

10 15:00 Na střeše / CZ 2019, 97 min. KINO SENIOR

17:00 Vítejte v Sodomě / Welcome to Sodom, AT 2018, 90 min. JEDEN SVĚT

19:30 Boj s drakem / Facing the Dragon, AF 2018, 82 min. JEDEN SVĚT

st

11 17:00 Ženy s náušnicemi ze střelného prachu / IR 2018, 80 min. JEDEN SVĚT

19:30 Kapela / CZ, SK 2018, 80 min. JEDEN SVĚT
čt

12 17:00 Bohové z Molenbeeku / The Gods of Molenbeek, FI 2018, 72 min. JEDEN SVĚT

19:30 VÍTĚZNÝ FILM FESTIVALU JEDEN SVĚT JEDEN SVĚT
pá

13 15:00 Jak vycvičit draka 3 / USA 2019, 104 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Teroristka / CZ 2019, 95 min.

19:30 Trabantem tam a zase zpátky / CZ 2019,  min.

so

14 15:00 Putování se sobíkem / FR, FI, NR 2018, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Ženy v běhu / CZ 2018, 93 min.

19:30 Arctic: Ledové peklo / Arctic, IS 2018, 97 min.

ne

15 17:00 Zraněná srdce / The Aftermath, US 2019, 109 min.

19:30 Pašerák / The Mule, US 2019, 116 min.
po

16 17:00 Mirai, dívka z budoucnosti / Mirai no mirai, JP 2018, 100 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Ivan / SL 2017, 97 min. FILMOVÝ KLUB
út

17 10:00 Colette: Příběh vášně / Colette, UK, US 2018, 111 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

15:00 Všichni to vědí / Todos lo saben, SP, FR, IT 2018, 132 min. KINO SENIOR

17:30 Skleněný pokoj / CZ, SK 2019, 104 min.

19:30 Favoritka / The Favourite, IR, UK, US 2018, 119 min.

st

18 17:00 Teroristka / CZ 2019, 95 min.

19:30 Zelená kniha / Green book, US 2018, 130 min.
čt

19 17:00 Trabantem tam a zase zpátky / CZ 2019,  min.

19:30 Arctic: Ledové peklo / Arctic, IS 2018, 97 min.
pá

20 15:00 Mrňouskové 2: Daleko od domova / FR 2018, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Teroristka / CZ 2019, 95 min.

19:30 Věrní nevěrní / L‘Homme fi déle, FR 2018, 75 min.

so

21 15:00 Hledá se Yetti / Missing Link, US 2019, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zraněná srdce / The Aftermath, US 2019, 109 min.

19:30 Colette: Příběh vášně / Colette, UK, US 2018, 111 min.

ne

22 17:00 Co jsme komu zase udělali / FR 2019, 98 min.

19:30 Skleněný pokoj / CZ, SK 2019, 104 min.
po

23 17:00 Westwood: Punk, Icon, Activist / UK 2018, 83 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Modlitba / Le Priére, FR 2018, 107 min. FILMOVÝ KLUB
út

24 15:00 Skleněný pokoj / CZ, SK 2019, 104 min. KINO SENIOR

17:00 Colette: Příběh vášně / Colette, UK, US 2018, 111 min.

19:30 Teroristka / CZ 2019, 95 min.

st

25 17:00 Westwood: Punk, Icon, Activist / UK 2018, 83 min.

18:30 Nikdy neodvracej zrak / Werk ohne Author, DE, IT 2018, 188 min. KULTURPUNKT
čt

26 17:00 Trabantem tam a zase zpátky / CZ 2019

19:30 Zelená kniha / Green book, US 2018, 130 min.

22:00 Avengers: Endgame / US 2019,  min. NOČNÍ MINIKINO

pá

27 15:00 Mia a bílý lev / Mia et le lion blanc, FR, DE, JAR 2018, 98 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Co jsme komu zase udělali / FR 2019, 98 min.

19:30 Pašerák / US 2019, 116 min.

so

28 15:00 Dumbo / US 2019, 114 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Avengers: Endgame / US 2019,  min.

19:30 Teroristka / CZ 2019, 95 min.

ne

29 17:00 Trabantem tam a zase zpátky / CZ 2019,  min.

19:30 Nikdy neodvracej zrak / Werk ohne Author, DE, IT 2018, 188 min.po

30 17:00 Humorista / Yumorist, RU, LT, CZ 2019, 100 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Ostrým nožom / SK 2019, 89 min. FILMOVÝ KLUBút

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

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

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 821 
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