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Program Klubu Parník na rok 2020 je doslova 
nabitý zajímavými koncerty a recitály! Hned v led-
nu se návštěvníci mohou těšit například na Kami-
la Střihavku, Lenku Filipovou, Jiřího Schmitzera 
nebo na to nejlepší z tvorby Suchého a Šlitra. 

Dvojkoncert rockové legendy 
Majitel nezaměnitelného hlasu Kamil Střihavka 

nadělí fanouškům novoroční dárek v podobě dvou 
komorních akustických koncertů, a to 12. a 13. led-
na. Po oba dny zde od 19 hodin zazní jeho nezapo-
menutelné hity v akustickém podání s kapelou the 
Leaders acoustic band. Muzikantská a pěvecká kari-
éra tohoto rockového zpěváka, hudebníka, skladatele 
a textaře je více než pestrá a úspěšná. Kamil začínal 
vystupovat již v 80. letech minulého století a mezi 
jeho nezapomenutelné role patří například úžasné 
ztvárnění Ježíše v českém nastudování slavného 
muzikálu Andrewa Lloyd Webbera a Tima Riceho 
Jesus Christ Superstar. Hrál ale i v dalších muziká-
lech, jako například v Johance z Arku, Excaliburu, 
Obrazu Doriana Graye, Robinu Hoodovi či Pomádě. 
Majitel nezaměnitelného hlasu působil jako front-
man rockových kapel Motorband, BSP, No Guitars!, 
Woo-Doo Band! a Supergroup a nyní si ho mohou 
poslechnout i fanoušci v ostravském Klubu Parník. 

Herec, zpěvák i skladatel…
Jen o pár dnů později, v sobotu 18. ledna, vystou-

pí na prknech klubu Parník známý český herec Jiří 
Schmitzer. Ten si své fanoušky získal nejen svým 
hereckým uměním, ale i svými koncerty, recitály 
s kytarou a vlastními písněmi. Sám o své hudbě mlu-
ví jako o acoustic-punku, ale berme to s mírnou nad-
sázkou, protože díky žánrové nezařaditelnosti na jeho 

koncerty chodí jak rockeři, tak milovníci folku či di-
vadelní příznivci. Recitál tohoto populárního umělce 
začíná v Klubu Parník ve 20 hodin. 

Něžné tóny kytary v podání Lenky Filipové
Koncem měsíce, 28. a 29. ledna, rozezvučí prostory 

tohoto ostravského klubu tóny kytary vynikající čes-
ké zpěvačky, šansoniérky, kytaristky a hudební skla-
datelky v jedné osobě – Lenky Filipové, která má na 
svém kontě více než 20 studiových alb, z nichž po-
chází řada hitů – Částečné zatmění srdce, Zamilova-
ná, Za všechno může čas a další. O zpěvačce je zná-
mo, že lásku ke svému hlavnímu nástroji zdědila po 
mamince, která byla učitelkou hudební výchovy, a po 
jejím bratrovi Vláďovi, který na kytaru hrál a Lence 
byl prvním domácím učitelem. „Kytara u nás doma 
ležela opřená o stěnu, a tak jsem ji prostě vzala do 
ruky, bylo mi 9 let,“ vzpomíná na své hudební začát-
ky Lenka Filipová, která se věnuje i akustické a kla-
sické hudbě. Oba její dvojkoncerty začínají v Klubu 
Parník v 19 hodin. 

Koncert v barvách Semaforu
A to nejlepší na konec! A to doslova! Poslední 

lednový den se od 19 hodin mohou těšit návštěvníci 
Klubu Parník na to nejlepší z tvorby Suchého a Šli-
tra. Energické představení v rytmu semaforských 
šlágrů, retro klasika v obsazení Petra Macháčka 
a Elišky Hurábové s kapelou. Vyladěný „divadelní 
koncert á la 60. let Koncert v barvách Semaforu je 
tvořen zejména skladbami z muzikálů Dobře placená 
procházka, Kdyby tisíc klarinetů a Zločin v šantánu. 
Taky vám v krvi kolují písničky jako Tereza nebo 
Pramínek vlasů?! Přijďte si poslechnout a zanotovat 
semaforské hity!

Úžasná koncertová jízda v Klubu Parník začíná!

Kamil Střihavka, archiv Klubu Parník.

Lenka Filipová, archiv Klubu Parník.

Z obrazů Jiřího Siebera přímo ucítíte 
autorovu spojitost s Ostravou

Most Miloše Sýkory, Masarykovo náměstí, Bolt 
Tower, krajina Poodří, Dolní oblast Vítkovic, vylé-
vání strusky… Všechna tato ryze ostravská témata 
lze spatřit na obrazech Jiřího Siebera. Výstava jeho 
obrazů nazvaná Proč Ostrava? potrvá v Ostravském 
muzeu až do 10. února 2020.

Jiří Sieber /*1989/ je rodákem ze Staré Bělé, absol-
voval Akademii výtvarných umění v Praze a poté se 
vrátil zpět do Ostravy. 

„Jde o silné a přesvědčivé obrazy, připomínají, z 

čeho Ostrava vlastně vznikla – ze železa a z oceli,“ 
ocenil dílo malíře během vernisáže v muzeu výtvar-
ný kritik a kurátor výstavy Petr Pivoda. Upozornil, 
že Sieber se také věnuje krajině ostravského regionu: 
„Obrazy jako Hranice krajiny, Odra nebo Polanecká 
niva prozrazují, kam chodí Jiří Sieber relaxovat,“ do-
plnil Pivoda. 

Sieber je nyní fascinován zobrazováním krajiny  
a zvířat – velkou pozornost na výstavě budí jeho ob-
raz Liška Bystrouška.

Vycházka pod kloboukem
Městský obvod prostřednictvím Centra kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz nabízí 
v rámci oživení centra komentované vycházky 
s průvodkyní Lenkou Kocierzovou. Ta na prvním 
lednovém putování obvodem nabídne trošku jiné 
vyprávění… „Loňské vycházky vedly po stopách 
malířů, po stopách hudebních, po připomínkách 
I. světové války, k Perunovi a dalším. Letos si na 
Prokešově náměstí připomeneme Cingl, pohřebiš- 
tě vojáků, tankové seřadiště, ale také místo, kam 
mířily a míří kroky svatební nebo kroky rodičů 
k přivítání občánků do našich řad. Prohlédneme 
si zajímavé reliéfy a sochy a rozloučíme se nad 
řekou Ostravicí,“ popisuje první lednovou vy-
cházku Lenka Kocierzová, která přinese i dárek. 
Dva z účastníků vycházky, kteří budou mít štěstí 
při losování, získají grafiky Lenky Kocierzové. 

Sraz 18. ledna 2020 v 15 hodin na Prokešově 
náměstí, na schodech Nové radnice. Cena 50 Kč. 
Více na www.ckv-ostrava.cz nebo tel. č.: 599 527 110.
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Literárně-dramatické pásmo  
o Boženě Němcové

V úterý 4. února si připomeneme 200. výročí naro-
zení významné české spisovatelky Boženy Němco-
vé. Při té příležitosti zve Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě 16. ledna od 17 hodin k zhléd-
nutí literárně-dramatického pásma s hudbou. Jeho 
autorkou je Markéta Palowská, etnografka Ostrav-
ského muzea, která se dlouhodobě zabývá životem 
a dílem Boženy Němcové. Hlavní myšlenkou pořadu 
nazvaného Nejen o Josefovi a Boženě je osvětlit 
vztah mezi autorkou a jejím mužem, poukázat na to, 

co je spojovalo i od sebe vzdalovalo, ukázat na je-
jich vztah k dětem a vztah dětí k nim. Celé pásmo je 
tedy ukázkou manželského a rodinného života rodi-
ny Němcových, které však nepomíjí literární tvorbu 
autorky a připomíná i její stěžejní dílo Babičku. Je 
sestaveno z obsáhlé korespondence Boženy Němco-
vé, prokládané verši Františka Halase a doprovázené 
hudebními motivy z lidové i autorské tvorby. V hlav-
ních rolích manželů Němcových účinkují Jan Fišar 
a Markéta Palowská. Vstup je zdarma.

Něco mezi erotikou a zemí                                                                                                                 
Pokud si myslíš, že ti stačí vysoká škola života, 
tak na tenhle kvíz zapomeň. Test ohněm, který 
jasně ukáže, kdo je tady delfín a kdo ne. Dvě sé-
rie naprosto zdrcujících otázek v klubovém kvízu, 
ze kterého odejdeš ponížený a s pláčem, anebo 
jako local hero! Nechceš v tom být sám? Sestav 
tým a vyhraj doživotní členství v komparzu tvých 
oblíbených videoportálů. A jaká témata to bu-
dou tentokrát? No přece geografie, gastronomie, 
megalomanie, monogamie, dějiny a umělá hnoji-
va. Tento klubový kvíz uvádí ve středu 15. led-
na od 18.30 hodin v Klubu Atlantik Vladimír! 

Svatba ze všech úhlů
 
Nenechte si ujít 12. ročník svatebního veletrhu, 
který přinese nové trendy ve svatební módě, snub-
ních prstenech, dortících, vázání svatebních kytic, fo-
tografování a mnoho dalšího. Uskuteční se ve dnech 
1. a 2. února v areálu výstaviště na Černé louce. 
Nechejte se inspirovat během doprovodného progra-
mu, který bude probíhat nonstop na hlavním pódiu 
svatebního veletrhu SVATBA. Nebudou chybět pře-
hlídky svatební a společenské módy, ukázky vázání 
svatebních kytic, zdobení dortů i soutěže vystavova-
telů o hodnotné ceny.

KULTURNÍ SERVIS

Minikino kavárna i v le-
tošním roce pokračuje s ob-
líbeným cyklem Filmová 
seznamka pro dříve naroze-
né. Její účastníci se mohou 
ve středu 21. ledna těšit, že 
v první části zhlédnout od 
10 hodin vynikající filmo-
vý muzikál Cats a ve druhé 
části se setkají se šéfdrama-
turgem Minikina režisérem, 
scenáristou a hudebním 
skladatelem Dušanem Ra-
pošem v prostorech kavár-
ny Minikina, kde si s ním 
budou moci u malého ob-
čerstvení společně povídat 
o filmu, který   právě zhléd-
li, a to až do 13 hodin. Du-
šan Rapoš určitě rád odpo-
ví nejen na otázky týkající 
se   předmětného filmu, ale 
také dotazy na práci režiséra 
a dalších profesí, které fil-
my vytvářejí. „Myslím, že 
tato akce je skvělou příleži-
tostí k tomu, aby se senioři 
blíž seznámili nejen s filmy 
samotnými, ale také mezi 
sebou navzájem jako lidé, 
které pojí společný zájem 
o filmové umění, touha po 
kulturnosti v širším slova 
smyslu. Prostě, abyste na 
ten další film už mnozí z nich šli jako přátelé ctící 
stejné lidské i estetické hodnoty,“ popisuje cíle Fil-
mové seznamky režisér Dušan Rapoš.

Vstupenky je možné rezervovat osobně v poklad-
ně Minikina, nebo telefonicky, případě na internetu.  
 www.minikino.cz

Filmová seznamka  
pro dříve narozené

Leden jasný, 
roček krásný

Na zajímavý a zcela nový start do nového roku 
se připravují v Atlantiku. Všechny přípravy už sa-
mozřejmě vyvrcholily koncem toho starého roku. 
A tak návštěvníky čeká v roce dvojek a nul spousta 
novinek. 

„Jelikož si na začátku každého roku klademe 
otázku, jaký bude a bilancujeme nad roky minulý-
mi, pozvali jsme přátele, kteří v prostorách našeho 
klubu nahlédnou skrze karty a numerologii do bu-
doucnosti. Návštěvníci budou moci využít i indivi-
duální konzultaci u Lucie a Michala Jankovských, 
či společnou besedu. Akce se uskuteční 23. ledna 
od 15 hodin, beseda pak od 18 hodin,“ zve širokou 
veřejnost Renata Jurdová z Klubu Atlantik a pokra-
čuje: „V prosinci jsme odstartovali nově také dět-
ské programy, v nichž budeme pokračovat celý rok, 
každý měsíc se tak mohou naši návštěvníci těšit na 
zajímavý program pro děti, v neděli 12. ledna mo-
hou přijít na pohádku O pejskovi a kočičce, v níž se 
děti dozví, proč si uklízet pokojíček, jak se chovat 
ke zvířátkům a k sobě navzájem. Zajímavý bude 
také výlet se Seniorem na cestách. Ačkoli zůstane-
me v centru Ostravy, čeká nás 30. ledna od 9 hodin 
exkurze v České televizi a následně i v Národním 
divadle moravskoslezském. Chybět nebudou ani 
cestovatelské přednášky, kterých nás v lednu čeká 
hned několik – například malý výlet do Severní Ko-
reje spojený s vernisáží fotografií Stanislava Solan-
ského, nebo povídání o Černobylu a Prypjati s kla-
vírním doprovodem Dominika Fajkuse. Zabrousíme 
také do Kanady s Ivo Petrem a Indie s Pavlem Sza-
bem. 

Lednový program odstartuje také první ze série 
pravidelných workshopů Komunikace a využívání 
řeči těla, které vedou mladé herečky Aneta Červená 
a Anna Bangoura.“ 

  www.klubatlantik.cz

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE
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Do Ostravy koncem ledna zavítá  
„ruská Vanessa Mae“
Předposlední lednový večer bude pódium v sále 
Domu kultury města Ostravy patřit Janáčkově filhar-
monii s dirigentem Dmitrim Jurowskim a půvabnou 
ruskou houslistkou Alenou Baevou. Ta je pro svůj 
expresivní a technicky dokonalý způsob hry často 
nazývána „ruskou Vanessou Mae“. V jejím podání 
zazní Bartókův Houslový koncert číslo 2. Koncert 
s názvem Grandiózní Prokofjev začíná v 19 hodin.

„Kariéru Aleny Baevy již delší dobu sleduji. Slyšel 
jsem několik jejích nahrávek a ty byly velice pře-
svědčivé. Proto jsem se rozhodl, že ji pozvu do Ost-
ravy a věřím, že bude patřit k nejzajímavějším sólis-
tům 66. sezony,“ říká ředitel Janáčkovy filharmonie 
Ostrava Jan Žemla.
Druhý houslový koncert patří k Bartókovým posled-
ním dílům a je z nich posluchačsky nejpřístupnější. 
Skladba strhne publikum od počátečního jakoby ci-
kánského úvodního tématu po vzrušující finále. Ten-
to mistrovský kus plný důmyslně vypočítaných vir-
tuózních efektů je určen pro prvotřídního houslistu, 
jímž Ruska Alena Baeva, vítězka soutěží v Moskvě, 
Varšavě a japonském Sendai, která poprvé vystoupila 
s orchestrem už v šesti letech, nepochybně je.
Vstupenky můžete zakoupit i on-line na www.jfo.cz

Novoroční koncert v galerii PLATO

Ostravská městská galerie PLATO zahájí program 
roku 2020 novoročním koncertem drážďanského 
violoncellisty a člena Ostravské bandy Matthia-
se Lorenze. Pro obrovskou halu ostravské galerie 
(PLATO sídlí v prostorách bývalého hobbymarketu 
Bauhaus) vybral špičkový sólista v oblasti soudobé 
hudby skladby dvou legend americké hudební avant-
gardy, Alvina Luciera a Mortona Feldmana. Koncert 
se uskuteční ve středu 15. ledna v 19.30 hodin. Večer 
uvede od 18.30 hodin přednáška skladatele a ředitele 
Hudebního informačního střediska Petra Bakly. Více 
na www.plato-ostrava.cz. 

Ruská houslistka Alena Baeva.
Foto: Archiv JFO

Drážďanský violoncellista a člen Ostravské 
bandy Matthias Lorenz
Foto: Rolf Schoellkopf

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 

 Umění na plátně 
  6. 1. v 16.30 hod.  Ermitáž – Síla umění
13. 1. v 16.30 hod.  Lucian Freud: Autoportrét 
20. 1. v 16.30 hod.  Leonardo: Nejslavnější díla
27. 1. v 16.30 hod.  Degas: Vášeň pro dokonalost

 Doku středa
  8. 1. v 16.30 hod. Antropocén: Epocha člověka
15. 1. v 16.30 hod. Aquarela 
22. 1. v 16.30 hod.  Nebe a led 
29. 1. v 16.30 hod.  Earth: Den na zázračné planetě 

 Senior ART
  2. 1. ve 14 hod.  Vlastníci
  7. 1. ve 14 hod.  Le Mans ´66
  9. 1. ve 14 hod.  Poslední aristokratka
14. 1. ve 14 hod. Zábava, zábava
16. 1. ve 14 hod. Zelená kniha
21. 1. ve 14 hod.  Narušitel systému
23. 1. ve 14 hod.  Bluesman
28. 1. ve 14 hod.  Dokonalá lež
30. 1. ve 14 hod.  Portrét dívky v plamenech
Celý program na www.dkmoas.cz.

Koncerty a divadelní představení v DKMO
11. 1. v 18.45 hod. Alban Berg: Vojcek, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku  
12. 1. v 16 hod. Velká dobrodružství malého 
brouka, Divadlo Za2 Příbram
13. 1. v 19 hod. Gilles Dyrek: Benátky pod sně-
hem, Pantheon production Praha
13. 1. ve 20 hod. Kateřina Krejčová: Couchsur-
fing kolem světa
15. 1. v 19 hod. Sean O´Casey, Jiří Krejčík: Pen-
sion pro svobodné pány, Divadlo Palace Praha
15. 1. v 19 hod. Jiří Kráčalík: Expedice Altaj
17. 1. v 19 hod. Jana Burkiewiczová: Walls & 
Handbags, 3. hra DP 19-20, skupina A, Losers 
Cirque Company Praha
25. 1.  v 19 hod. Patrik Hartl: 4 sestry, Studio 
DVA, divadlo Praha
26. 1. v 15.45 hod. Giselle, přímý přenos z Bolšoj 
baletu v Moskvě    
29. 1. v 19 hod. Lucie Römerová: Balkán, bejby!
30. 1. v 19 hod. William Goldman: Misery, 2. hra 
DP 19-20, skupina B, Studio DVA, divadlo Praha
1. 2. v 18.45 hod. The Gershwins (George 
Gershwin, DuBose a Dorothy Heywardovi, Ira 
Gershwin): Porgy a Bess, přímý přenos z Metropo-
litní opery v New Yorku  
2. 2. v 19 hod. Milan Uhde, Miloslav Štědroň: 
Balada pro banditu, 4. hra DP 19-20, skupina A, 
Divadlo A. Dvořáka Příbram

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

 Výstavy 
do 12. 1. 2020  Otto Gutfreund: Bod zlomu
do 12. 1. 2020  Rudolf Sikora: Konec světa? 

Ekologický komiks
do 26. 1. 2020  Kříž, součást stálé expozice
do 26. 1. 2020  Filip Andrejevič Maljavin: Ohro-
žení Európy, výstava jednoho díla ze sbírek GVUO
do 26. 1. 2020  Zisky 2018 GVUO: Kateřina 
Šedá: Bedřichovický Poledník
Dům umění v Ostravě, stálá expozice

 Připravované výstavy
22. 1. – 22. 3. 2020  Jacques Callot: Zrcadlo 
světa, vernisáž 21. 1. v 17 hodin
29. 1. – 15. 3. 2020  Marta Kolářová,  
vernisáž 28. 1. v 17 hodin 

 Doprovodný program v knihovně GVUO
4. 1. od 15 do 16 hod. I. blok, od 16.30 do 17.30 
hod. II. blok, sobotní dílny GVUO pro rodiny 
s dětmi, bez nutnosti rezervace, vstupné 30 Kč
6. 1. v 16.30 hod. Galerijní dílna pro dospělé, 
vstupné 30 Kč, nutná rezervace 
9. 1. v 16.30 hod. Otto Gutfreund: Bod zlomu, 
komentovaná prohlídka výstavy, vstup s platnou 
vstupenkou na výstavu, nutná rezervace 
14. 1. v 16.30 hod. Astrologické-astronomické ru-
kopisy doby Václava IV., přednáška Marka Zágory, 
vstup volný
15. 1. v 16.30 hod. Zisky 2018 GVUO: Kateřina 
Šedá: Bedřichovický Poledník, komentovaná 
prohlídka výstavy, vstup s platnou vstupenkou na 
výstavu, nutná rezervace 
15. 1. v 18 hod. Zvuk a ticho – Muzikoterapie, 
vstupné dobrovolné, nutná rezervace
20. 1. v 16.30 hod. Galerijní dílna pro dospělé, 
vstupné 30 Kč, nutná rezervace 
21. 1. v 15.30 hod. GVUO pro nejmenší, děti od 
1,5 do 5 let v doprovodu dospělé osoby, vstupné 
30 Kč, nutná rezervace
22. 1. v 16 hod. Tvůrčí dílna pro seniory, vstupné 
30 Kč, nutná rezervace
25. 1. od 15 do 16 hod. I. blok, od 16.30 do 17.30 
hod. II. blok, sobotní dílny GVUO pro rodiny 
s dětmi, bez nutnosti rezervace, vstupné 30 Kč
29. 1. v 16.30 hod. Břetislav Bartoš – malíř, který 
se nedočkal stáří, z cyklu Ostravsko očima umělce, 
přednáška Gabriely Pelikánové, vstup volný

Změna programu vyhrazena!

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA    
28. října 124, 702 00 Ostrava 
tel. č.: +420 597 489 466,  
e-mail: janacekpoint@jfo.cz, www.jfo.cz

9. 1. v 19 hod.  Novoroční koncert, DKMO 
20. 1. v 19 hod.  Airmand – hudební vizionář, 
DKMO 
23. 1. v 19 hod.   
Hudba tisíce  
a jedné noci,  
DKMO 
26. 1. v 16 hod.   
Jak to bylo, když  
jsme si malovali zimní 
dovolenou, DKMO 
30. 1. v 19 hod.   
Grandiózní Prokofjev.  
DKMO



IV

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz 

 Muzeum plné pohádek
do 29. 1.:
Fenomén IGRÁČEK – Nostalgická vzpomínka pro 
dospělé a objevení hravého světa rodičů a prarodičů 
pro děti. 
Šťastný 2020 – Vstupte do prostoru plného ob-
razotvornosti a groteskních osůbek vyzývajících 
k úsměvu i zamyšlení. 
Pohádkové KVÍZY – Víte, kdo sežral Karkulku? 
Tušíte, jaký vchod vedl k paní Zimě? Kvízy pro 
celou rodinu!
Pohádky BRATŘÍ GRIMMŮ – Kouzelnou 
atmosféru dotvářejí loutky a kulisy z pohádek těchto 
autorů hraných v Divadle loutek Ostrava.
 
do 10. 2.:
Jiří Sieber: Proč Ostrava?, výstava obrazů

PLATO, příspěvková organizace 
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus)
702 00 Ostrava  
www.plato-ostrava.cz

VÝSTAVY 
Dočasné struktury 1–6 
knihovna, zahrada, kino, bistro nebo stage jako 
umělecká díla

do 5. 1. Eduard Halberštát:  
Tradition today – Vánoční strom
do 5. 1. bauhausTWINS – instalace je součástí fes-
tivalu re:bauhaus ke 100. výročí založení umělecké 
školy Bauhaus
do 5. 1. Barbora Přidalová: mind light / light mind 
– intervence v displeji
do 12. 1. Martin Groch: Matky a dcery – inter-
vence v šatně PLATO 
1. 1. – 2. 2. Johana Střížková: Stáhnu si manuál 
k trubce č. 6 

Doprovodné akce:
15. 1. v 19.30 hod. Lorenz hraje Luciera a Feld-
mana – novoroční koncert
17. 1. v 19 hod. Markéta Lazarová (ČSSR, 1967) 
– kino-pátek
18. 1. v 15 hod. batoPLATO – workshop pro rodiče 
s dětmi (1,5–3 roky)
19. 1. v 10 hod. batoPLATO – workshop pro rodiče 
s dětmi (3–4 roky)
22. 1. v 18 hod. Romské hororky – autorské čtení
23. 1. v 18 hod. Pro mineralogy / host Josef Wag-
ner – seznamka pro mineralogy
24. 1. v 10 hod. batoPLATO – workshop pro rodiče 
s dětmi (1,5–3 roky)
24. 1. v 19 hod. Bydlení v krizi – film a diskuse – 
kino-pátek
29. 1. v 18 hod. Z ulice do bytu – prezentace knihy 
a diskuse
31. 1. v 19 hod. Böhmenklaun: Návrat – kino-pá-
tek
Geolokalita PLATO – místo ke sdílení minerálů 
a polodrahokamů

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

7. 1. v 18 hod. Martina Kolníková: Beseda o Ho-
landsku s průvodcem
8. 1. v 16 hod. Jaroslav Kmenta: Rudý Zeman, 
beseda a autogramiáda nejznámějšího českého 
současného investigativního novináře
9. 1. v 16 hod. Miloš Škorpil: Škorpilova běžecká 
bible, ultramaratonec, trenér běhu a zakladatel 
běžecké školy
11. 1. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP: Vyrábíme 
lapače snů
15. 1. v 16 hod. Marian Jelínek a Jiří Kuchař: 
Tajemství životní motivace, hokejový trenér, spor-
tovní kouč, manažer a dlouholetý bývalý osobní 
kouč Jaromíra Jágra
16. 1. v 16 hod. Pavel Černý: Černý mezi černý-
mi, beseda a autogramiáda mezinárodně uznávané-
ho instruktora, který realizoval bezpočet výcviků 
policejních speciálních jednotek  
21. 1. v 16 hod. Roman Vaněk: Sladké poklady, 
beseda a autogramiáda autora kuchařských bestsel-
lerů, zakladatele Pražského kulinářského institutu 
a oblíbeného popularizátora gastronomie 
23. 1. v 16 hod. Daniela Kovářová: Jak hubnout 
a nezblbnout, bývalá ministryně spravedlnosti Čes-
ké republiky, spisovatelka a advokátka se specializa-
cí na rodinnou problematiku 
27. 1. v 17 hod. Petr Hampl: Poctivost a kreativi-
ta, nezávislý sociolog a český nacionalista
28. 1. v 16 hod. Josef Urban: Návrat do Valbone, 
český spisovatel, scenárista, přírodovědec,  
milovník zvířat a bývalý reprezentant ve sjezdu 
divoké řeky 
29. 1. v 16 hod. David Gruber: Muži, muži – 
Ženy, ženy, zakladatelem oboru „techniky duševní 
práce“, který zahrnuje mj. všechny soft skills vyšší 
generace a témata rozvoje osobnosti
30. 1. v 16 hod. Předpremiérová beseda NDM: 
West Side Story, setkání s inscenačním týmem 
a představiteli hlavních rolí u příležitosti premiéry 
muzikálu WEST SIDE STORY 

VÝSTAVY, WORKSHOPY, KINO, BESEDY A PŘEDNÁŠKY

KULTURNÍ SERVIS

VÝSTAVY

Kresby rakouské umělkyně  
v Ostravě 
Až do konce ledna mohou návštěvníci výstavní síně 
Sokolská 26 zhlédnout díla rakouské umělkyně Anny 
Marie Bogner. Její aktuální výstava nazvaná IN RE-
LATION TO (VE VZTAHU K) byla cíleně připravena 
pro prostory této ostravské výstavní síně a je její první 
samostatnou prezentací v České republice. Je výsled-
kem úzké spolupráce kurátorů Kabinetu architektury 
s Peterem Lindnerem z Galerie Lindner Wien z Vídně 
a polskou výtvarnicí Annou Szprynger z Varšavy.
Umělecké dílo Anny Marie Bogner je motivováno 
zájmem o prostor a jeho interakci s okolními skuteč-
nostmi. Její instalace, objekty a kresby se zaměřují na 
přivlastnění prostoru, vymezení jeho hranic a mezer 
mezi nimi. Její práce se vyznačují péčí o výtvarný 
detail, možnosti jeho vnímání a svébytnou autorskou 
interpretací. Citlivý pozorovatel je tak nutně vtažen do 
pomyslných vícevrstvých prostorů, které Bognerová 
vytváří a stává se jejich podstatnou součástí. Bogne-
rová, která vystudovala vysokou školu výtvarnou 
v Innsbrucku a následně Akademii výtvarných umění 
ve Vídni, dokáže svými instalacemi v rámci výstav-
ního prostoru objevit jeho skrytý potenciál. Svým 
způsobem boří naivní vnímání prostoru a ukazuje, jak 
lze rozdílně a pozoruhodně ten stejný prostor vnímat 
a zažít. Kurátorem výstavy je Tadeáš Goryczka. 
Ještě v letošním roce zde budou ke zhlédnutí výstavy 
dalších významných umělců, jako jsou Michal Cima-
la, Steven Holl, Vojtěch Kovařích, Beti Bricelj, Libor 
Novotný nebo Hellmut Bruch a Gerhard Frömel.

www.ckv-ostrava.cz

Krása středověkého  
a renesančního skla
Víte, z čeho pili ve středověku a renesanci obyvatelé 
Opavy? Jak mohou skleněné střípky z archeologic-
kých výzkumů přispět k poznání života našich před-
ků? Nejen odpovědi na tyto otázky, ale i na mnoho 
dalších naleznete na výstavě Národního památkového 
ústavu v Ostravě s názvem Krása středověkého a re-
nesančního skla, která potrvá až do konce srpna 2020. 
K vidění jsou zde nálezy získané z archeologických 
výzkumů města téměř za šedesát let. Prohlédnout si 
tak můžete luxusní sklo na stoly opavských měšťanů 
dovážené z Benátek, Německa a Uher. A zaujmout 
by vás mohly i výrobky z místních skláren. Sklářská 
výroba má totiž v českých zemích dlouhou tradici, 

sahá až do 13. století, kdy byly v zalesněných oblas-
tech zakládány první hutě. Již od středověku se české 
sklo vyváželo do rozsáhlé oblasti střední a severní 
Evropy. Ještě větší rozkvět přišel v období renesance. 
Odhalte s námi výrobu skleněných nádob a obdivujte 
řemeslnou zručnost sklářských mistrů.

Výstava je přístupná v pracovních dnech od 9 do 
17 hodin, komentované prohlídky je možné domluvit 
s Petrou Barkovou na tel. č. 724 474 537.

 www.npu.cz 



VKULTURNÍ SERVIS

Z OSTRAVSKÝCH DIVADEL

Kdo zná filmovou verzi krimi Osm žen od reži-
séra Ozona z roku 2002 a oblíbil si ji, ten se může 
těšit o to víc. Thomas je mistr důmyslných zápletek 
a konverzací a jeho hororová komedie dává skvělé 
příležitosti osmi herečkám. Ve filmu zářily Catherine 
Deneuve, Fanny Ardant nebo Isabelle Huppert. To je 
výzva! Žánr se na českých jevištích neobjevuje často 
a pro jeviště Divadla Antonína Dvořáka slavnou de-
tektivku připravuje kmenový režisér Komorní scény 
Aréna Ivan Krejčí. Překlad Milena a Josef Tomáško-
vi, dramaturgie Adam Gold.

Pán domu je nalezen s dýkou v zádech, dům na 
samotě je odříznutý od světa kvůli počasí. Zů-
stává v něm osm živých lidských bytostí – OSM 
ŽEN.  Jedna z nich nejspíše vraždila a tedy lže. Je 
to manželka, citlivá sestra, švagrová, oddaná hospo-
dyně, tchyně, jedna ze dvou rozkošných dcer, nebo 
nová komorná? A jak to může dopadnout, když se 
vyšetřování ujme všech těchto osm odhodlaných 
amatérek? Divák nestačí zírat, co všechno se nedo-
zví! Hrají Kateřina Breiská, Sára Erlebachová, Anna 
Cónová, Lada Bělašková, Marie Logojdová, Michae-
la Rykrová, Aneta Klimešová a Renáta Klemensová. 

Premiéra krimi Osm žen bude 16. ledna, reprízy 

18., 22. a 28. ledna. Všechny uvedené reprízy novin-
ky je možné pořídit také v balíčku MOJE ABO, což 
je nová předplatitelská skupina, kde si divák vybere 
on-line minimálně pět inscenací a při placení u virtu-
ální pokladny mu bude odečteno 30 procent z celkové 

ceny vstupenek. Výběr není omezen žánrem a divák 
volí i své vlastní termíny představení. Samozřejmě 
lze zakoupit také osobně v prodejní pasáži Divadla 
Jiřího Myrona. 

www.ndm.cz 

NDM uvede detektivku Roberta Thomase Osm žen 

Dvě z osmi žen – Aneta Klimešová a Renáta Klemensová – na snímku Davida Tureckého.

Herci Divadla Petra Bezruče na fotografii Jiřího Zer-
zoně při zkoušce strhujícího románu Dvorní šašci.

Dvorní šašci u Bezručů 
Na konci ledna nabídne Divadlo Petra Bezruče jed-

nu exkluzivní českou premiéru – vůbec poprvé na čes-
kých jevištích ožije strhující román Viktora Fischla 
Dvorní šašci. Příběh čtyř vězňů a jednoho velitele tá-
bora smrti okouzlil už Miloše Formana, který jej tou-
žil natočit jako film. K tomu však nakonec nedošlo, 

ale čtyři podivíny, kteří přežili peklo, nyní divákům 
představí Bezruči. Dramatizace i režie fascinujícího 
příběhu se ujal Jakub Nvota – slovenský režisér je 
ostravskému publiku dobře znám, především jako re-
žisér úspěšné inscenace Spalovač mrtvol s Norbertem 
Lichým v hlavní roli. Co nabídnou divákům Dvorní 
šašci? „Silný príbeh, ktorému sa nám snáď podarí dať 
presah a hĺbku. Pre mňa je ten príbeh najzaujímavej-
ší tým, že nesleduje osudy postáv len za vojny, ale aj 
roky potom. A až tam sa skutočne ukáže, ako zaují-
mavé ich osudy sú,“ říká režisér Jakub Nvota a jeho 
slova potvrzuje jeden z hlavních představitelů Michal 
Sedláček: „Dvorní šašci jsou velice čtiví, hltal jsem 
každé slovo. Jedná se o úžasné dílo.“ V inscenaci se 
dále představí Ondřej Brett, Jakub Burýšek, Lukáš 
Melník, Norbert Lichý a další. Premiéra se uskuteč-
ní v pátek 31. ledna v Divadle Petra Bezruče. Více 
informací a termíny repríz inscenace najdete na webu 
divadla www.bezruci.cz.

Torben Betts přijede na premiéru Kočky v oreganu!
Komorní scéna Aréna připravuje na 11. ledna druhou 

premiéru letošní sezony. Příběh, ve kterém se setkají 
dva páry s různým sociálním a společenským zázemím, 
měl velký úspěch už při svém prvním uvedení ve Vel-
ké Británii v roce 2014. Kočka v oreganu (v anglic-
kém originálu Invincible) Torbena Bettse byla nakonec 
uvedena i ve West Endu, čtvrti s nejslavnějšími divadly 
v Londýně.

 „Premiéry Kočky v oreganu v Komorní scéně Aréna 
se Torben Betts osobně zúčastní,“ těší se na vzácnou 
návštěvu uznávaného anglického dramatika a scenáristy 
v ostravské Komorní scéně Aréna ředitel divadla Jakub 
Tichý.

Diváci Komorní scény Aréna se mohou těšit na chyt-
rou konverzační komedii, která dokáže sdělit i leccos 
podstatného o světě, ve kterém žijeme. V rolích dvou 

manželských párů uvidíme Petru Kocmanovou, Michala 
Čapku, Josefa Kalužu a Terezu Cisovskou. Vstupenky 
na lednové a únorové reprízy inscenace jsou v prodeji.

Michal Čapka a Petra Kocmanová na fotografii Ro-
mana Poláška při zkoušce komedie Kočka v oreganu. 

Pohádky o mašinkách 
potěší nejmenší diváky 

V pátek 24. ledna bude mít v Divadle loutek pre-
miéru nová inscenace Pohádky o mašinkách, která 
je určena nejmenším dětem od 3 let. Podle stejno-
jmenné knihy Pavla Naumana byl natočen i známý 
večerníček. 

„Nejvyšší pan železničář touží mít největší lokomo-
tivu na světě a černokněžník Zababa mu přání splní. 
Pýcha však předchází pád… Lokomotiva je tak ve-
liká, že nemůže jezdit do zatáček, a tak je rozřezána 
a přemontována na několik menších mašinek. Každá 
je jiná, a všechny přivážejí pohádky,“ popisuje děj 
dramaturgyně Daniela Jirmanová. Stejně jako v baj-
kách jsou na mašinkách předváděny lidské vlastnosti 
jako pýcha, statečnost, mlsnost či skromnost.

Scénu, kostýmy a loutky navrhl Karel Czech, režie 
se ujal Šimon Spišák, hudbu vytvořil Jindřich Čížek, 
dramaturgyní je Daniela Jirmanová. Hrají Karolína 
Hýsková, Lenka Pavlíčková, Richard Liberda, Ma-
rian Mazur a Petr Sedláček. Premiéra se uskuteční  
24. 1. v 17 hodin na hlavní scéně DLO. Vstupenky 
a další informace na www.dlo-ostrava.cz.

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

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

Fiducia vydala unikátní 
knihu o Ostravě

Spolek Fiducia vydal v prosinci knihu Cesty do ost-
ravského (v)nitrozemí, která se pokouší o zmapování 
duše ostravské krajiny. Městské centrum má v knize 
samostatnou kapitolu o více než 100 stranách, samo-
statně je v knize zpracován také Přívoz. 

Tento poetický průvodce je inspirován Mapou ostrav-
ských výletů, která vyšla v roce 2017 u příležitosti 750 
let od první písemné zmínky, připomínající počátky 
dnešní moravskoslezské metropole. Volně na ni nava-
zuje a rozšiřuje na více než 500 stranách její snahu při-
blížit nejen atraktivní a všeobecně populární kulturní, 
přírodní a historické statky, ale i málo známá, a přitom 
veskrze pozoruhodná a výjimečná místa Ostravy. Kni-
ha v deseti pěších trasách mapuje jak známé kulturní 
památky a památkové rezervace, tak dosud nezmapo-
vané lokality, včetně architektonicky zajímavých sta-
veb, které dosud nejsou systematicky propagovány. 

Těšit se můžete na fotografie Romana Poláška a Mar-
tina Popeláře přibližující současné „genius loci“ řady 
jedinečných ostravských destinací. Na knize spolupra-
coval tým ostravských historiků a dalších odborníků. 
Originální podobu publikaci vtělila mladá slovenská 
grafička Kristína Pupáková. 

LITERÁRNÍ OSOBNOSTI  
(MORAVSKÉ) OSTRAVY

Natálie Paterová (1991)
V posledních několika článcích jsme se věnovali ve-

směs autorům starším, kteří se již nějakým způsobem 
stačili zapsat do kánonu ostravské literatury. Literatura 
však není jen otázkou psaní zkušených bardů, na jejich 
proměnách se často podílejí právě ti nejmladší. Mladá 
talentová básnířka Natálie Paterová není sice rodilou 
Ostravačkou a ani v tomto městě nikdy nežila, přes-
to bude s ostravským literárním světem navždy těsně 
spojená. Právě zde se totiž začala před několika lety 
psát její spisovatelská kariéra, když jí ostravské nakla-
datelství Protimluv vydalo debutovou sbírku Uvnitř 
kosti duha (2012). 

Natálie se narodila v Hlučíně v roce 1991 a v součas-
né době žije v Kolíně a pracuje jako jazyková lektorka. 
Za své autentické, pesimisticky laděné básně získala 
několik literárních ocenění. Kromě výše zmíněného 
debutu vydala v ostravském Protimluvu působivou 
sbírku Co když (2019).  Její tvorba je též zastoupena 
v básnické antologii Briketa (2014), v almanachu Pulz 
Vyšehradskej štvorky (2012), či ve sborníku mladých 
křesťanských autorů Hledání (2014). Letos ji dokonce 
v Německu vyšla kniha s názvem Ohne Option.

Natálie byla již od nejmladších let životem silně 
zkoušená, mládí strávené v nemocnicích ji izolovalo 
od kamarádů řešících své obvyklé malichernosti, jako 
jsou vztahy a večírky. Naučila se žít, jak sama říká, se 
smrtí v závorce. Základním rysem poezie Natálie Pa-
terové je proto jakási tvrdá přímost. Snaha pojmeno-
vávat věci pravými jmény, bez jakéhokoli kašírování 
či zkrášlování skutečnosti. Právě díky tomuto přístupu 
její básně tolik promlouvají k současnému člověku 
– mluví totiž jeho jazykem a pozastavují se nad jeho  
každodenními strastmi a problémy, jako jsou manžel-
ství či ztráta blízké osoby. 

Petr Ligocký,  
regionální oddělení Knihovny města Ostravy

VÝSTAVY, KNIHY, BESEDY A PŘEDNÁŠKY

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. během půjčování:
Výstava fotografií Zdeňka Janíka

 Oddělení pro děti a mládež:
od 2. 1. do 31. 1. během půjčování:
Kvízová horečka, každodenní kvízování v klubu K2

od 2. 1. během půjčování:
Lovci perel pokračují, celoroční čtenářská soutěž  
o nejúspěšnější lovce začíná

23. 1. od 13 hod.:
Prstové divadlo 3x jinak, výroba papírových 
loutek.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
28. října 2 
702 00 Ostrava 
Tel. č.: 599 522 521
www.kmo.cz

VÝSTAVY 
do konce února Niva Šamánková, výstava pastelů 
a obrazů, společenský sál

do konce února Martin Popelář, výstava fotografií 
z knihy Cesty do ostravského (v)nitrozemí – výlety 
do duše města, Galerie v pasáži

KULTURNÍ AKCE – společenský sál 
9. 1. v 18 hod. současník Karel Čapek, scénické 
čtení z knihy Továrna na absolutno herci divadla 
Miniscéna Bez pódia
17. 1. v 17 hod. Tradiční novoroční koncert stu-
dentů operní pěvkyně Niny Krjučkové

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA  
V OSTRAVĚ
Prokešovo náměstí 1802/9 
Moravská Ostrava
Tel. č.: 596 118 881
www.svkos.cz
 
2.–31. 1. Až na vrcholky hor, výstava publikací o 
malých pohořích i horských velikánech, vestibul
6. 1. – 28. 2. Dolomity, krajinné a horské scenérie 
Dolomit prostřednictvím nádherných snímků foto-
grafa Kamila Übelauera, studovna
7., 14., 21., 28. 1. v 9.30 hod. MS Word pro začá-
tečníky, kurz je určen začátečníkům, kteří ovládají 
základy práce s počítačem v prostředí Windows, 
cena 100 Kč, přihlášení na webu knihovny
15. 1. v 9.30 hod. Mediální gramotnost, seminář 
pro veřejnost se zaměřením na zprávy typu fake 
news, hoax či deepfake.
16. 1. v 17 hod. Nejen o Josefovi a Boženě, lite-
rárně-dramatické pásmo o manželském a rodinném 
životě Boženy Němcové doplněné verši Františ-
ka Halase a hudbou, v hlavních rolích manželů 
Němcových vystoupí Jan Fišar a Markéta Palowská, 
studovna 

23. 1. v 16 hod. Klub německého filmu: Životy 
těch druhých, sonda do praktik východoněmecké 
tajné policie, německý film oceněný Oscarem, v pů-
vodním znění s titulky, zasedací místnost
28. 1. v 16 hod. Deskohraní, odpoledne s deskový-
mi hrami pro všechny generace
29. 1. v 16.30 hod. Knihovnické středy:  
Eva Tvrdá / Spisovný jazyk slezskomoravské 
oblasti – utopie, nebo reálná možnost?,  
studovna

COOLTOUR
Černá louka 3188 
702 00 Ostrava 
Tel. č.: 552 303 020
www.cooltourova.cz

15. 1. v 19 hod. Carpe(t) diem: reloaded, taneční 
představení
31. 1. ve 20 hod. David Stypka & BandJeez, 
koncert

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

7., 14., 21. a 28. 1. od 18 do 20 hod.  
Praktická psychologie, přednášky a praktická cvi-
čení se zaměří především na naši pozornost, vědomí, 
emoce, paměť, imaginaci aj.
14. 1. v 19 hod. Štěstí podle Buddhy, přednáška
20. 1. v 18 hod. úvodní přednáška kurzu praktic-
ké filozofie – filozofie pro život, kurz zahrnuje  
13 přednášek jednou týdně, vždy v pondělí  
od 18 do 20 hodin, začíná 27. 1. Přihlásit se můžete 
e-mailem na ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky 
na čísle 596 134 980

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 
Tel. č.: 596 117 312 
e-mail: info@antikfiducia.com
www.antikfitucia.com

do 15. 1.  Tomáš Predka: V dešti, v kouři, v jízdě, 
pokračování výstavy v Galerii Dole
20. 1. v 18 hod. Markéta Chymová,  
vernisáž výstavy v galerii Dole
21. 1. v 18 hod. David Bátor: Rozhraní, křest 
básnické sbírky
23. 1. v 18 hod. Open evening AVT, prezentace 
ročníkových prací studentů Audiovizuální tvorby 
Slezské univerzity
26. 1. v 10 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče
28. 1. v 18 hod. Co dál s vítkovickým nádražím?, 
moderovaná odborná diskuse o budoucnosti archi-
tektonické perly bruselského stylu
do 29. 1. Markéta Luskačová: O smrti, o koncích 
a jiných lidech, pokračování výstavy  
ve Fotografické galerii Fiducia
do 30. 6. Nový život továrních komínů,  
pokračování výstavy ve vstupních prostorách  
antikvariátu
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M INIKINO K AVÁR NA
2 17:00 Dokonalá lež / The Good Liar, US 2019, 109 min.

19:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera / US 2019, 155 minčt

3 17:00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.
19:30 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.pá

4 15:00 Sněžná mela / Arctic dogs, CA, GB, US 2019, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Portrét dívky v plamenech / FR 2019, 120 min.
19:30 Utíkejme, už jde! / Utekajme, už ide!, ČR 1986, 85 min. KINO PLUS

so

5 15:00 Zakleté pírko / CZ 2019, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.
19:30 Amundsen / NR, SW, CZ 2019, 125 min.

ne

6 17:00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.
19:30 Dokonalá lež / The Good Liar, US 2019, 109 min.po

7 17:00 Amundsen / NR, SW, CZ 2019, 125 min.
19:30 25 km/h / DE 2018, 116 min. FILMOVÝ KLUBút

8 15:00 Ermitáž – Síla umění / IT 2019, 90 min. KINO SENIOR

17:00 Tenkrát podruhé / La Belle Époque, FR 2019, 115 min.
19:30 První zrádce / Il traditore, IT, FR, DE, BR 2019, 152 min.

st

9 17:00 Na nože / Knives Out, US 2019, 130 min.
19:30 Stockholmský syndrom / CZ 2019 PŘEDPREMIÉRA TV MINISÉRIEčt

10 17:00 Jít krást koně / Ut og stjæle hester, NW, SW, DK 2019, 122 min. SCANDI

19:30 Srdcová královna / Dronningen, DK, SW 2019, 127 min. SCANDIpá

11 15:00 Ke startu připravit / CZ 2019, 65 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 V Mariině ráji / Marian paratiisi, FI, ET 2019, 110 min. SCANDI

19:30 Dokonalý pacient / Quick, SW 2019, 122 min. SCANDI

so

12 15:00 Pat a Mat: Kutilské trampoty / CZ 2019, 62 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Vidíš měsíc, Danieli / Ser du månen, Daniel, DK 2019, 135 min. SCANDI

19:30 Pěkně tučná sebeláska / DK, SW, NW 2019, 90 min. SCANDI

ne

13 17:00 Na nože / Knives Out, US 2019, 130 min.
19:30 Cats / GB, US 2019, 106 min.po

14 17:00 25 km/h / DE 2018
19:30 Antropocén: Epocha člověka / CA 2018, 87 min. FILMOVÝ KLUBút

15 15:00 Zabava, zábava / Zabawa, zabawa, PL 2018, 88 min. KINO SENIOR

17:00 Tenkrát podruhé / La Belle Époque, FR 2019, 115 min.
19:30 První zrádce / Il traditore, IT, FR, DE, BR 2019, 152 min.

st

16 17:00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.
19:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera / US 2019, 155 min.čt

17 17:00 Amundsen / NR, SW, CZ 2019, 125 min.
19:30 Cats / GB, US 2019, 106 min.pá

18 15:00 Sněžná mela / Arctic dogs, CA, GB, US 2019, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Portrét dívky v plamenech / FR 2019, 120 min.
19:30 Richard Jewell / US 2019, 129 min.

so

19 15:00 Dolittle / US 2020 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 25 km/h / DE 2018
19:30 První zrádce / Il traditore, IT, FR, DE, BR 2019, 152 min.

ne

20 17:00 Tenkrát podruhé / La Belle Époque, FR 2019, 115 min. OZVĚNY FFF

19:30 Curiosa / FR 2019, 107 min. OZVĚNY FFFpo

21 17:00 Yao / FR, SN 2018, 104 min. OZVĚNY FFF

19:30 Portrét dívky v plamenech / FR 2019, 120 min. FILMOVÝ KLUB OZVĚNY FFFút

K LUB PAR NÍK
12
19:00

ne

Kamil Střihavka & Leaders
Rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, majitel nezaměnitelného 
fenomenálního hlasu vystoupí s kapelou The Leaders Acoustic Band! Kamil Střihavka 
– zpěv, Petr Henych – akustické kytary, Martin Ivan – kontrabas, Patrik Sas – bicí 
nástroje, Michal Vejskal – klávesy, Markéta Podhajská – perkuse, Ondřej Klímek  – 
saxofon, flétna, David Babka – steel kytara.

13
19:00

po

Kamil Střihavka & Leaders
Druhý ostravský koncert Kamila Střihavky & Leaders.

14 Roman Dragoun & Michal Žáček
PŘELOŽENÝ KONCERT ZE DNE 22.1.2020. Koncert dvou fenomenálních hudebních 
osobností Michal Žáčka a Romana Dragouna. Michal Žáček, který si zahrál v kapelách 
Richarda Müllera, B-Side Bandu nebo třeba s Vlastou Redlem si tentokráte zahraje 
českou rockovou legendou Romanem Dragounem, zpěvákem skladatelem a klávesistou 
působím na hudební scéně od poloviny sedmdesátých let a na svém kontě má 
spolupráci s Michalem Pavlíčkem, Milošem Meierem, Kamilem Střihavkou a jeho jméno 
si neodmyslitelně spojíme se SUPERGROUP CZ, Progres 2, T4, Futurum.

20:00
út

15
19:00

st

Slzy štěstí v Ostravě & Stand-up comedy
Přijďte se pobavit na dvouhodinovou pravou stand-up comedy. Vlado, Dominika, 
Matúš, Jan a jejich vzácní hosté si pro vás chystají další příběhy o tom, co zažili.

16
20:00

čt

Dunaj
Když se hudebníci Dunaje po letech sešli při natáčení filmu Dunaj vědomí, našli znovu 
chemii, která je dříve spojovala. Chybět bude pouze Jiří Kolšovský, jeho pěveckých 
partů se ujme zbytek kapely. Páteř vystoupení budou tvořit zpočátku zejména skladby 
z nejsilnějšího období Dunaje (Dudlay), postupně budou zařazeny zcela nové písně 
vycházející z nejlepších tradic Dunaje, které posléze vyústí v nové album. Nejedná se 
tedy o klasický comeback, ale o novou energii, se kterou Dunaj znovu započne hudební 
dráhu. Pozor, toto není reminiscence a la různé návraty v minulých letech, toto je 
regulérní restart jedné z nejúspěšnějších, nejinvenčnějších a nejoriginálnějších kapel 
české hudební historie! Josef Ostřanský – kytara, zpěv, Vladimír Václavek – baskytara, 
zpěv, Pavel Koudelka – bicí, zpěv.

18
20:00

so

Jiří Schmitzer
Recitál českého herce, který si získal velkou popularitu také svými koncerty, recitály 
s kytarou a jeho vlastními písněmi. Sám o své hudbě mluví jako o acoustic-punku, ale 
berme to s mírnou nadsázkou, protože díky žánrové nezařaditelnosti na jeho koncerty 
chodí jak rockeři, tak milovníci folku či divadelní příznivci.

22
19:00

st

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

23
19:00

čt

Jazz & Swing Jerryho Erbena
Koncert v rytmu jazzových, swingových melodií, světových evergreenů. František 
Mixa – piáno, Přemek Mixa – kontrabas, Simona Pavelková zpěv, Jaroslav Erben – zpěv, 
bicí, Pavel Písecký – klárinet, tenor saxofon, Láďa Plošek – bicí. Jazz Standarts, Swing, 
Evergreens

25
19:00

so

Malina Brothers
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef, se 
společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému při-
zvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál kvintet). Za několik dekád se objevili 
jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých albech tohoto žánru u nás. Mj. spo-
lupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, Charliem McCoy-
em (Bob Dylan, Elvis Presley) aj. Mají za sebou několik koncertů v USA, natočili dvě řadová 
CD a právě představují nové album, na které přijala pozvání zpěvačka Kateřina García.

27
19:00

po

Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru Glena Millera, Franka Sinatry, 
Louise Armstronga a dalších.

28
19:00

út

Lenka Filipová
Vynikající česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka a hudební skladatelka v jedné osobě. 
Lenka Filipová má na svém kontě víc než 20 studiových alb, ze kterých pochází řada  
hitů – Částečné zatmění srdce, Zamilovaná, Za všechno může čas a další.

29
19:00

st

Lenka Filipová
Druhý ostravský koncert vynikající české zpěvačky, šansoniérky, kytaristky a hudební 
skladatelky.

30
19:00

čt

Koncert v barvách Semaforu
Energické představení v rytmu semaforských šlágrů. Retro klasika v obsazení Petr 
Macháček & Eliška Hurábová s kapelou. Vyladěný divadelní koncert ala 60.let Taky 
vám v krvi kolují písničky jako Tereza nebo Pramínek vlasů?! Přijďte si poslechnout 
a zanotovat semaforské hity!

Připravujeme: Václav Neckář & Bacily, Vanua 2,  
Peter Lipa, Progres 2, Sestry Havelkovy

www.klubparnik.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937
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www.sokolska26.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

22 10:00 Cats / GB, US 2019, 106 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

15:00 Rebelky / Rebelles, FR 2019, 87 min. KINO SENIOR

17:00 Bílá jako padlý sníh / Blanche Comme Neige, FR 2019, 112 min.
19:30 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.

st

23 17:00 Na nože / Knives Out, US 2019, 130 min.
19:30 Richard Jewell / US 2019, 129 min.čt

24 17:00 Cats / GB, US 2019, 106 min.
19:30 Králíček Jojo / Jojo Rabbit, US 2019, 108 min.pá

25 15:00 Zakleté pírko / CZ 2019, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Richard Jewell / US 2019, 129 min.
19:30 Králíček Jojo / Jojo Rabbit, US 2019, 108 min.

so

26 15:00 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku / CN 2019, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Cats / GB, US 2019, 106 min.
19:30 Srdcová královna / Dronningen, DK, SW 2019, 127 min.

ne

27 17:00 Daleko od Reykjavíku / Héraðið, IS, DK, DE, FR 2019, 92 min.
19:30 Joker / US 2019, 122 min.po

28 17:00 Králíček Jojo / Jojo Rabbit, US 2019, 108 min.
19:30 Karel Svoboda: Šťastná léta / CZ 2020, 90 min. FILMOVÝ KLUBút

29 15:00 Dokonalá lež / The Good Liar, US 2019, 109 min. KINO SENIOR

17:00 Srdcová královna / Dronningen, DK, SW 2019, 127 min.
19:30 Králíček Jojo / Jojo Rabbit, US 2019, 108 min.

st

30 17:00 Portrét dívky v plamenech / FR 2019, 120 min.
19:30 Tenkrát podruhé / La Belle Époque, FR 2019, 115 min.čt

31 17:00 Králíček Jojo / Jojo Rabbit, US 2019, 108 min.
19:30 1917 / US 2019, 119 min.pá

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

KLUB ATL ANTIK
2 Julie Machalová: We ŕe here. Jsme tady. VÝSTAVA 

Malby žen, které sehrály významné role v životě autorky. Motivem pro jejich malbu 
je nesmíření s nezvratným koncem bytí. Obrazy jsou úvahou nad životem žen, jeho 
efemérnost je symbolizována výjevy z různých období  (dětství, mladost, svatba, 
dítě…). Malby se stávají „okny“, která diváka nechají nahlédnout do jejich ideálních 
světů a symbolizují nedosažitelná přání. 

čt
do 10.1.

8 Jeden svět: Čas lesů FILM 

Těžaři dřeva s monstrózní mechanikou připomínající Transformers vidí les pouze jako 
výdělečnou plantáž na dřevo, kde není místo pro živé tvory. A proti nim stojí ochranáři, 
lesníci či dřevorubci, kteří les chápou jako živoucí kontinuum a kteří usilují o jeho 
zachování. Režisér dává nahlédnout do každodenní rutiny pestré škály lidí spjatých 
v dobrém i ve zlém s lesem. 

18:00
st

9 Ivo Petr: Kanada od Vancouveru do Calgary PŘEDNÁŠKA 

Přes Skalisté hory, ledovce, vodopády a městečka provincií Britská Kolumbie a Alberta. 
A jako bonus malý výlet k Niagarským vodopádům.

18:00
čt

12 O pejskovi a kočičce POHÁDKA 

Oblíbená pohádka Josefa Čapka pro všechny děti, které mají rády zvířátka! Proč je třeba 
uklízet si svůj domeček? Jak se správně štěká a mňouká? Proč nemůžeme nechávat 
po sobě nepořádek v přírodě? Jak se dělá takový dort? A proč se musíme hezky starat  
o své hračky? To všechno se děti ze známé pohádky dozví! 

14:30
ne

15 Klubový kvíz: Něco mezi erotikou a zemí KVÍZ 

Pokud si myslíš, že ti stačí  „vysoká škola života“, tak na tenhle kvíz zapomeň. Nechceš 
v tom být sám? Sestav tým a vyhraj doživotní členství v komparzu tvých oblíbených 
video portálů. A jaká témata to budou tentokrát? No přece geografie, gastronomie, 
megalomanie, monogamie, dějiny a umělá hnojiva. Tento kvíz uvádí Vladimír!

18:30
st

16 Stanislav Solanský: Povídání o Severní Korei PŘEDNÁŠKA A VERNISÁŽ 

Severní Korea je sice podle názvu zemí lidovou a demokratickou, ale je také zemí, kam 
mnoho turistů nezavítá aby si to mohli ověřit.. Její politický režim zásadně omezuje 
turistův pohyb a odkazuje ho jen na proškolené turistické průvodce. A právě proto je 
země zajímavá a je tam co k vidění, i když mnoho z toho je jen těžko pochopitelného. 
A o zážitky z cesty tam se chci podělit.

18:00
čt

18 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou VYCHÁZKA 

Trošku jiné vyprávění nabídneme na prvním lednovém putování Pod kloboukem. Loňské 
vycházky vedly po stopách malířů, po stopách hudebních, po připomínkách I. svět. 
války, k Perunovi a dalším. Na Prokešově náměstí si připomeneme Cingl, pohřebiště 
vojáků, tankové seřadiště, ale také místo, kam mířily a míří kroky svatební, kroky rodičů 
k přivítání občánků do našich řad. Prohlédneme si zajímavé reliéfy a sochy a rozloučíme 
se nad řekou Ostravicí. Dva z účastníků vycházky si vylosují do nového roku grafiky 
Lenky Kocierzové. Sraz 18 1. 2020 v 15.00 na Prokešově náměstí na schodech Nové 
radnice.

15:00
so

20 Večer deskovek HRY 

Klub deskových her SLUJ Ostrava přijede na večer do Atlantiku, aby návštěvníkům Klubu 
Atlantik ukázal a vysvětlil spoustu deskových her, starých klasik i moderních novinek. 
K dispozici budou jednoduché a zábavné hry pro děti i pro dospělé, nebudou chybět 
hry na historická, fantasy nebo sci-fi témata. Ukážeme si, jaké hry se dají hrát doma, co 
vzít s sebou na cesty, které hry se hodí na párty nebo s čím uspějete u starších ročníků. 
Během večera proběhne turnaj ve hře Railroad Ink o zajímavé ceny.

18:00
po

21 Asociace psychologů
Odborný seminář 15:00

út

21 Na Rovinu – Chceme z dětí vychovat rodiče PŘEDNÁŠKA 

MUDr. Maria Fridrichová z Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava.17:00
út

22 Pavel Szabo: Váránasí v Indii – přednáška, film a vystoupení na Sitár
Pavel si připravil nevšední formát přednášky, kde se dozvíte nejen o tom, jak se rozhodl 
navštívit Indii a jak se učil u mistra Mishry na hudební nástroj Sitár. Dozvíte se ale i to, 
jaké strasti při tří týdenním pobytu ve městě zažíval a to jak probíhalo natáčení jeho 
vlastního dokumentárního filmu s hlasem legendárního Alfreda Strejčka. Na přednášce 
také uvidíte hudební nástroj Sitár, který si z Indie dovezl a na který zahraje část Ragy 
Yaman. Nebude samozřejmě chybět samotné promítání dokumentárního filmu.

18:00
st

23 LuMio: Rok 2020 třetím okem KONZULTACE A BESEDA 

Jaké je tvé životní číslo a co z tohoto údaje vyplývá? Co můžeš očekávat v roce 2020 
z hlediska energií, které budeš prožívat? Z numerologie je možno vyčíst právě tyto 
informace. Karty ti zase můžou odpověď na některou konkrétní otázku, kterou právě 
řešíš nebo se jí dlouhodobě zabýváš. Bude tě toto téma provázet i v roce 2020? To 
s tebou probere Lucie. Mio ti zase rád načrtne pomocí automatické kresby, jak jsi na tom 
energeticky a na čem je vhodné pracovat. Rezervujte si čas na osobní konzultaci mezi 
15.00–18.00 hodinou v klubu Atlantik, nebo prostřednictvím webového formuláře.

15:00
čt

23 Beseda s LuMio PŘEDNÁŠKA 

Lucie a Michal Jankovští se již dlouhou dobu věnují výrobě harmonizačních svíček 
a nabízejí duchovní poradenství. Seznámí vás s principy energetického systému, čaker 
a harmonizaci těla i duše.

18:00
čt

28 Blahorodí: Tajemství komunikace   WORKSHOP 

Řeč těla – co všechno na vás prozradí a co se děje, když vaše pohyby říkají něco jiného než slo-
va? A jak to všechno vyvážit, abychom byli v komunikaci efektivnější? S herečkami z Blahorodí 
se podíváme pod kůži sobě a tomu jak se lépe zaměřit na to, co říkáme slovy i tělem.

17:00
út

30 Kouzelný svět televize a divadla SENIOR NA CESTÁCH 

Televize i divadlo platily vždy za tajuplné továrny na sny. Nahlédněte s námi do zákulisí 
těchto institucí a pojďte se podívat, jak se dělá film a divadlo. Prohlédneme si ostravské 
televizní studio České televize a Divadlo Antonína Dvořáka. Sraz v 8:50 před Českou 
televizí, Dvořákova 18. / 100 Kč

9:00
čt

30 Dominik Fajkus: Černobyl PŘEDNÁŠKA S KONCERTEM

Netradiční vyprávění pianisty a skladatele Dominika Fajkuse o své cestě do města duchů 
Pripjať a samotné elektrárny Černobyl. Na chvíli se tak ocitnete na místě největší jaderné 
katastrofy v dějinách lidstva. Uvidíte autentické fotografie, videa a hlavně uslyšíte 
autorskou hudbu, která byla složena na počest všem hrdinům v boji o záchranu Světa. 

18:00
čt
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