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Masopust Ostrava 2020 aneb 
Dvanáctero v pohádkách

Tanec, zpěv, divadlo, maškarní průvod a vůně do-
mácí zabijačky a dalších pochutin! To vše nebude 
chybět v úterý 25. února na již XII. ročníku Ma-
sopustu Ostrava, který se uskuteční na Masarykově 
náměstí a přilehlých ulicích. Hlavním pořadatelem 
akce je od jejích počátků Ostravské muzeum, jež 
spolupracuje s městským obvodem Moravská Os-
trava a Přívoz a Centrem kultury a vzdělávání Mo-
ravská Ostrava. Každý ročník je vedle tradičních 
obyčejů a obřadů z Ostravy a okolí a maškarního 
průvodu zpestřen konkrétním tématem, které se 
prolíná celým programem a má bližší či vzdále-
nější souvislost s podstatou masopustních obyčejů. 
V minulých letech provázeli ostravský masopust 
například antický Bakchus, barokní masopust-
ní divadlo nebo renesanční commedia dell´arte. 
Pro tentokrát si organizátoři zvolili pohádkové 
téma, a to doslova. Podtitul akce zní Dvanáctero 
v pohádkách. Ústřední pohádkou, kterou uvidí-
te ve svérázném podání ostravských ochotníků ve 
třech po sobě následujících částech, je ta O dva-
nácti měsíčkách podle literární předlohy Boženy 
Němcové. 

A co je podstatou masopustních obyčejů? ,,Pře-
devším prosba za dobrou a hojnou úrodu na poli, 
harmonii v přírodě, dobré zdraví, štěstí, zkrátka 
prosba o zajištění základních potřeb, nutných k pře-
žití, zajištění neustálého koloběhu života na Zemi,“ 
vysvětluje Markéta Palowská z Ostravského muzea.

Samotné oslavy konce masopustu začínají na 
Masarykově náměstí v 11 hodin, kdy se otevřou 
stánky s domácí zabijačkou a dalšími pochutina-
mi a lahodnými nápoji, program na pódiu začne  
v 15 hodin a potrvá přibližně do 19 hodin. A o zá-
bavu nebude nouze! Návštěvníci kromě divadelní-
ho představení uslyší melodie z filmových pohá-
dek, zhlédnou tance v podání folklorních souborů 
a mnoho dalších zajímavých vystoupení. „Součástí 
programu je také slavnostní předání masopustního 
práva z rukou starostky městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz, po němž bude následovat 
maškarní průvod účinkujících a veřejnosti centrem 
Moravské Ostravy. Budeme rádi, když se zapojí co 
nejvíce lidí, ať již s maskou nebo bez ní! Jde o nád-
hernou tradici, která vždy doslova roztančí cent-
rum města, což je úžasné,“ zve na akci místosta-
rostka Alena Pataky. Akci ukončí tanec na náměstí,  
po němž symbolicky všichni společně „zabijí 
kozla“ a „pochovají basu“. Těmito akty se přítom-
ní rozloučí nejen s ostravským masopustem, ale 
i s celým masopustním obdobím.

Více informací na www.ostrmuz.cz 

Ostravské muzeum, příspěvkovou organizaci
zřizuje a financuje statutární město Ostrava.
Masarykovo náměstí 1, Moravská Ostrava,
tel. 59 75 78 450, www.ostrmuz.cz, 
muzeum@ostrmuz.cz. 

Akce je realizována díky finanční podpoře statutárního města 
Ostravy a městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu
ve spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava,  
příspěvkovou organizací.  

Ostravské muzeum, příspěvková organizace a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
pod záštitou starostky Zuzany Ožanové vás zvou na 

Úterý 25. února 2020

STÁNKY S DOMÁCÍ ZABIJAČKOU, 
SLADKÝMI I SLANÝMI POCHUTINAMI
A LAHODNÝMI NÁPOJI

MASOPUSTNÍ 
JARMARK
11.00–19.00:

PROGRAM 
15.00–19.00:

V TRADIČNÍM
OSTRAVSKÉM MASOPUSTU,
POHÁDCE O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH, 
POHÁDKOVÝCH SCÉNKÁCH,
MELODIÍCH, PÍSNÍCH A TANCÍCH
SE PŘEDSTAVÍ:
• Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec
• Muzikanti z Polanky
• DEOR – dechový orchestr z Hrabové  
• Bílé divadlo, z. s.
• Dětský soubor Heleny Salichové 
• Dětský folklorní soubor Hlubinka
• Ochotníci z Ostravy
• Famózní klimkovické Pjenice
• Čtyřlístek – centrum pro osoby

se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 
se skupinou Rytmy

• Waldorfská mateřská a základní škola 
Ostrava, p. o.

• Mateřská škola Dvořákova, p. o.

K MASKOVANÝM ÚČASTNÍKŮM
SE PŘIPOJUJÍ:
• Knihovna města Ostravy, p. o.
• TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
• Mateřská škola Poděbradova, p. o.

15.00
Zahájení 
16.45
Slavnostní předání
masopustního práva za účasti 
starostky městského obvodu 
Moravské Ostravy a Přívozu
a zahájení maškarního průvodu
17.00
Maškarní průvod centrem
Moravské Ostravy
18.00
Roztančené náměstí,
loučení s masopustem
18.15
Zabíjení kozla
a Pochovávání basy
19.00
Smuteční průvod s basou
okolo náměstí

DRAMATURGIE:
Markéta Palowská

www.masopustostrava.cz

Masarykovo náměstí v Ostravě

Přidejte se k nám!
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Vycházka Pod kloboukem
Městský obvod prostřednictvím Centra kultu-

ry a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz nabí-
zí v rámci oživení centra komentované vycházky 
s průvodkyní Lenkou Kocierzovou. Ta únorová se 
uskuteční ve zvláštním dni přestupného roku, 29. 
února, a její účastníci překročí hranice obvodu a po-
dívají se na něj z druhé strany.  „U krásného domu 
Hanse Ulricha, jednoho ze starostů Moravské Ost-
ravy, pozdravíme sochy a reliéfy, projdeme k nábřeží 
a po lávce přes Ostravici přejdeme na Gagarinovo 
náměstí. Zajímavé pohledy na Moravskou Ostravu 
nás čekají u Husova sboru, kolem kterého projdeme 
až na vyhlídku nad stadionem Bazaly. Cestou kolem 
kdysi slavného hotelu Metropol si připomeneme 
malíře Chittusiho. Jeho jméno nese jedna z blízkých 
ulic. Dojdeme k vyhlídkové věži, z jejichž oken mnozí 
z nás v 70. letech na Moravskou Ostravu pohlíželi. 
Možná zahlédneme torzo Suchardovy kašny. Prová-
zet nás bude kovář Keltička a snad i Permoníci či 
víla Ostravinka.“ popisuje únorovou vycházku Len-
ka Kocierzová. 

Sraz 29. února v 15 hodin u Klubu Parník v So-
kolské ulici. Cena 50 Kč. Více na www.ckv-ostrava.
cz nebo tel. č.: 599 527 110.

Úžasné vzdělávací programy!                                                               
Výstavní síň Sokolská 26 pořádá pro všechny 
žáky mateřských, základních i středních škol 
a jejich učitele zajímavé doprovodné vzdělá-
vací programy – galerijní animace k probí-
hající výstavě Michala Cimaly, a to od 10. 2.  
do 27. 3. Žáci zhlédnout jedinečnou výstavu, do-
zví se přiměřeným způsobem o tématech součas-
ného umění a následně si sami vytvoří své dílo 
přímo v expozici výstavy. Využijte tuto skvělou 
příležitost zpříjemnit svým žákům výuku a přijďte 
si vychutnat poutavý program zkušených lektorů. 
Programy trvají 90 minut a jsou zdarma. Výstavou 
žáky provede zkušená lektorka, k dispozici budou 
mít výstavný materiál a pracovní listy. Program 
je nutné objednat předem u Kláry Korbelové na  
tel.: 736 697 154 anebo na e-mailové adrese ani-
macniprogramy@gmail.com.

Venuše – idol krásy?
Máte po vánočních hodech špatné svědomí a pro-
blémy s váhou? Nenechte se tím převálcovat a na-
vštivte Moravskoslezskou vědeckou knihovnu 
v Ostravě, která uvede ve středu 19. 2. v 16.30 ho-
din přednášku Marka Zágory o známých idolech 

krásy – venuších. Takto jsou  označovány pravěké 
ženské figurky, které byly vytvářeny v mladším 
paleolitu v oblasti celé Eurasie. Jsou vyrobeny 
z různých materiálů a zvýrazněny jsou na nich 
ženské rysy jako ňadra, hýždě nebo široká pánev. 
Vedle kyprých venuší, které převažují, se objevu-
jí i štíhlé, jako např. proslulá Petřkovická venuše, 
od jejíhož objevení uplyne příští rok již 65 let.  
Do současnosti se dochovaly ale i další zajímavé 
venuše, které představí přednáška nejen slovem, 
ale i obrazem.

Jaký byl minulý rok v GVUO?
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) při-
pravila v roce 2019 celkem 14 výstavních projektů, 
které zhlédlo téměř 50 tisíc lidí. Návštěvnost GVUO 
výrazně ovlivnila půlroční plánovaná rekonstruk-
ce střechy Domu umění, kdy byla výstavní budova 
uzavřena veřejnosti. V ostravském Domě umění se 
v roce 2019 uskutečnilo 10 výstav a přes 300 do-
provodných a edukačních programů. Dohromady je 
navštívilo 40 tisíc osob. Další 4 výstavy galerijních 
sbírek byly realizovány mimo Dům umění v Ostravě 
ve spolupráci s Domem umění v Opavě, Tatranskou 
galérii Poprad a Moravskoslezským krajem. 

KULTURNÍ SERVIS

Únor v Minikině bude doslova nabitý filmový-
mi novinkami jak z domova, tak i ze zahraničí. Ve 
světě českého filmu nás totiž čekají dvě obrovské 
filmové události, jimiž jsou premiéry nových sním-
ků dvou věhlasných českých autorů – Petra Zelenky 
a Víta Klusáka. Už od 6. února se mohou diváci těšit 
na hvězdně obsazený snímek Modelář od Petra Ze-
lenky a jeho přátel (Knoflíkáři, Příběhy obyčejného 
šílenství atd.) a konec měsíce zasvětíme projekcím 
snad nejočekávanějšího českého dokumentu po-
slední doby – filmu V síti, který monitoruje vody 
sexuálních predátorů na českém internetu a jenž 
vzešel ze spolupráce Barbory Chalupové a již zmí-
něného Víta Klusáka. Zahraniční premiéry jsou o to 
více pestřejší, protože se diváci mohou těšit např. na 
nový film Guye Ritchieho (Sbal prachy a vypad-
ni, Pod(f)uck atd.) ze světa hláskujících gangsterů, 
na snímek Gentlemani, s Matthewem McConau-
gheym a Colinem Farrellem v hlavních rolích, nebo 
na dynamickou jízdu ve zločineckém příběhu pod-
le skutečných událostí ve filmu Zlatokopky, či na 
očekávanou literární adaptaci díla Malé ženy, která 
se letos vydává do boje o Oscary.

Předávání amerických Oscarů je totiž tou hlavní 
událostí ve světě filmu, a proto jsme si celý poosca-
rový týden vymezili právě pro ty nejlepší nomino-
vané a vítězné filmy loňského roku. Diváci se tak 

mohou těšit na reprízy hitů, jako je poslední film 
Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, detek-
tivku Na nože, jihokorejského Parazita, satirickou 
komedii Králíček Jojo, životopisný snímek Judy 
o životě a díle Judy Garlandové, samozřejmě taky 
nového Jokera, který je v čele pelotonu s nejvíce 
nominacemi, a spousty dalších kandidátů. Každý 
úterní večer ve Filmovém klubu bude rovněž dost 
pestrý: 4. února se zaměříme na hit festivalu Scan-
di, na dánské drama Srdcová královna, Oscarový 
týden se Filmového klubu také přímo dotkne, jeli-
kož reprízujeme Marhoulovu adaptaci románu Na-
barvené ptáče, které se bohužel jen těsně nedostalo 
do oscarového klání;  18. února se vrátíme do Skan-
dinávie s provokativní komedií Psi nenosí kalhoty 
a vše uzavřeme 25. února dokumentem Odložený 
případ: Hammarskjöld o utajovaném atentátu na 
tajemníka OSN z počátku šedesátých let.

Nezahálíme ani s filmovými přehlídkami a v těs-
né návaznosti na Oscarový týden od soboty 15. 
února zahajujeme festival Severská filmová zima, 
který přinese šestici současných filmových děl 
z mrazivé Skandinávie, které v běžné kinodistribuci 
jen tak nenajdete. 

www.minikino.cz

Oskarové filmy a Severská  
filmová zima v Minikině 

Únor nebílý 
přesto nás posílí

Po malých krůčcích se do našich dnů vkrádá víc 
a víc světla, nálada se zlepšuje a té energie je o po-
znání víc.

V klubu Atlantik jsme pro vás připravili řadu 
různorodých pořadů pro všechny generace, kterými 
se vám pokusíme vlít energii do žil, které se nám 
bohužel zatím nedostává od sluníčka.

Našimi prvními hosty jsou kolegové ze sdružení 
Loono, kteří vám hned na úvod položí lechtivou 
otázku: Saháte si na prsa a koule? Přijíždí do Os-
travy, aby nám sdělili své zkušenosti a poznatky 
ohledně samovyšetření prsou a varlat. Nebudou nás 
však strašit děsivými statistikami, ale vše nám vy-
světlí s laskavostí a humorem (a několika typy, jak 
tuto ryze praktickou věc spojit s okořeněním sexu-
álního života).

Další akcí, na kterou se těšíme, je přednáška et-
nologa Petra Janečka, autora knihy Černá sanitka, 
který nám přijde přiblížit nejzajímavější městské 
legendy (čili příběhy kolující mezi lidmi jako zaru-
čeně pravdivé historky). Řekne nám, v jakých vari-
acích se dané příběhy vyskytují a co zajímavého se 
vykládá o Ostravě.

V klubu Atlantik také odstartujeme tour Petra 
Soukupa Srdce v kalhotách – humorná stand up 
comedy s hudebním doprovodem.

A samozřejmě nezapomeneme ani na nejmenší 
diváky, kteří se mohou těšit na reprízu oblíbené po-
hádky O pejskovi a kočičce, ale i na pohádku zcela 
novou, na Zábavu na plný plyš! Po obou pohád-
kách bude opět následovat tematická tvořivá díl-
nička s naší Vendulkou. 

Další program naleznete na našem webu www.
klubatlantik.cz, nebo na našem Facebooku či Insta-
gramu. 

  www.klubatlantik.cz

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE
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KONCERTYKINO, DIVADLO, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, KONCERTY A BESEDY

KULTURNÍ SERVIS

Belfiato aneb Pěkný dech 
Dalším hostem řady komorních koncertů v Ostravě 
bude 17. února v Domě kultury města Ostravy de-
chový soubor Belfiato Quintet neboli Pěkný dech. 
Soubor vznikl v roce 2005 a tvoří ho spolužáci 
a nyní již absolventi hudební fakulty Akademie 
múzických umění v Praze. Perfektní zvládnutí ná-
strojů, tvořivost, čirá radost ze hry, to jsou atributy, 
kterými si tato pětice přátel získává publikum doma 
i v zahraničí. 

Dnes jsou již členové kvintetu hráči předních or-
chestrů (Česká filharmonie, Orchestr Národního 
divadla, PKF – Prague Philharmonia) a na svých 
individuálních kontech mají také ocenění z mezi-
národních interpretačních soutěží, např. ze soutě-
že ARD v Mnichově, Pražského jara a Concertina 
Praga. Společně jsou pak držiteli 1. ceny ze soutěže 
Antonína Rejchy na festivalu v rakouském Semme-
ringu a roce 2011 získali na Mezinárodní soutěži 
dechových kvintet Henriho Tomasiho v Marseille 
(Francie) 3. cenu společně s cenou za nejlepší pro-
vedení Tomasiho skladby.                    

  www.jfo.cz 

Dechový soubor Belfiato Quintet neboli Pěkný 
dech zahraje v únoru v Ostravě. 
Foto: Archiv JFO

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 
  3. 2. v 16.30 hod.  Lucian Freud: Autoportrét 
10. 2. v 16.30 hod.  Sarkofág pro královnu
17. 2. v 16.30 hod.  Ermitáž – Síla umění
24. 2. v 16.30 hod.  Tintoretto – rebel z Benátek

 Doku středa
  5. 2. v 16.30 hod.  Svědkové Putinovi 
12. 2. v 16.30 hod.  Neklidná hranice 
19. 2. v 16.30 hod.  The Sound Is Innocent
26. 2. v 16.30 hod.  Viva video, video viva

 Senior ART
  4. 2. ve 14 hod.  Parazit
  6. 2. ve 14 hod.  Vlastníci
11. 2. ve 14 hod.  Výjimeční
13. 2. ve 14 hod.  Staříci 
18. 2. ve 14 hod.  Amundsen 
20. 2. ve 14 hod.  Jiří Bělohlávek:  
 „Když já tak rád diriguju…“
25. 2. ve 14 hod.  Vlastníci
27. 2. ve 14 hod. První zrádce

 Koncerty/živé přenosy 
 3. 2. ve 20 hod.  André Rieu: 70 let mlád
11. 2. v 17 hod. André Rieu: 70 let mlád
20. 2. v 19.45 hod.  Cyrano z Bergeracu 

 Festivaly – La Película
25.–27. 2.  Festival španělských filmů

Celý program na www.dkmoas.cz.

Koncerty a divadelní představení v DKMO
1. 2. v 18.45 hod. The Gershwins (George Ger-
shwin, DuBose a Dorothy Heywardovi,  
Ira Gershwin) Porgy a Bess, premiéra, přímý 
přenos z Metropolitní 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
8. 2. v 16 a 20 hod. Zdeněk Svěrák, Ladislav 
Smoljak: Trhák, muzikál 
12. 2. v 19 hod. Jiří Kráčalík: Sajany 
 a Bajkal
14. 2. v 19 hod. Filip Teller, Pavol Seriš:  
Čecháčci a Čoboláci
19. 2. v 19 hod. Zdeněk Jirotka: Saturnin,  
3. hra DP 19/20, skupina B, Divadlo Na Jezerce 
Praha
20. 2. v 19 hod. Ladislav Zibura: 40 dní pěšky  
do Jeruzaléma
22. 2. v 16 hod. Míša Růžičková: Karneval  
na zámku
23. 2. v 15.45 hod. Labutí jezero,  
přímý přenos Bolšoj baletu v Moskvě    
27. 2. v 19 hod. Briggite Buc: Čas pod psa, Diva-
dlo v Rytířské  Praha
29. 2. v 18.45 hod. Georg Friedrich Händel: 
Agrippina, přímý přenos z Metropolitní opery  
v New Yorku  
3. 3. v 19 hod. Pavel Svoboda: Napříč Jižní 
Amerikou

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

 Výstavy 
  do 22. 3.  Zisky 2018 GVUO: Kateřina Šedá:  
 Bedřichovický poledník
  do 22. 3. Jacques Callot: Zrcadlo světa 
  do 15. 3.  Marta Kolářová 
do 31. 12.  Dům umění v Ostravě, stálá expozice

 Doprovodný program v knihovně GVUO
3. 2. v 16.30 hod. Galerijní dílna pro dospělé, 
vstupné 30 Kč, nutná rezervace 
4. 2. v 16.30 hod Jacques Callot / Zrcadlo světa, 
komentovaná prohlídka výstavy, vstup s platnou 
vstupenkou na výstavu, nutná rezervace 
5. 2. v 19 hod. Rant & Bushwac (Steve Buchanen 
+ Paed Conca), koncert
8. 2. 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
11. 2. v 16.30 hod. Červená a modrá – barvy 
nejen lásky a nebes, přednáška Marka Zágory 
12. 2. od 8 do 15 hod. Vizuálně zvuková dílna, 
tvůrčí dílna pro děti od 6 do 12 let, vstupné 150 Kč
12. 2. v 16 hod. ŠEST, prezentace studentů FU 
a PdF OU
17. 2. v 16.30 hod. Galerijní dílna pro dospělé, 
vstupné 30 Kč, nutná rezervace 
18. 2. v 15.30 hod. GVUO pro nejmenší, děti od 
1,5 do 5 let v doprovodu dospělé osoby, vstupné 
30 Kč, nutná rezervace
18. 2. v 16.30 hod. Marta Kolářová, komentovaná 
prohlídka výstavy, vstup s platnou vstupenkou na 
výstavu, nutná rezervace 
19. 2. v 16 hod. Tvůrčí dílna pro seniory, vstupné 
30 Kč, nutná rezervace
19. 2. v 18 hod. Zvuk a ticho – Muzikoterapie, 
vstupné dobrovolné, nutná rezervace
20. 2. v 17 hod.  Literární čtvrtek: Protimluvná 
osmnáctka, autoři pražského nakladatelství FRA: 
Petr Borkovec, Jakub Řehák a Erik Lukavský
22. 2. 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
26. 2. v 16.30 hod. Firma bratří Špačků – 
stavitelů s citem pro detail, přednáška Gabriely 
Pelikánové
28. 2. v 19 hod. Alan Courtis + Jean-luc Guion- 
ne & Seijiro Murayama, koncert  

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

17. 2. v 19 hod.  Belfiato Quintet, DKMO
20. 2. v 19 hod.  Mahlerova Tragická, DKMO
23. 2. v 16 hod.  Jak to bylo, když jsme se nebáli  
jít sami do města, koncert pro rodiče s dětmi, 
DKMO
27. 2. v 18 hod.  Pohádkový koncert, DKMO
29. 2. ve 20 hod.  Deset let Beat ve Swingu,  
Ostravar aréna, Ostrava

Ostravský Art představuje novinky
Ostravskému Kinu Art přinesl loňský rok mnoho 
zásadních změn a řadu novinek plánuje jeho tým 
i letos. Jednou z nich je například nový programový 
formát Audio Art, který nabídne neobvyklý zážitek 
z poslechu rozhlasových dokumentů v prostoru ki-
nosálu. 
„Mimo klasické artové filmy chceme program 
ozvláštnit zcela novými formáty. Plánujeme spe-
ciální komponované večery, které se věnují video- 
kultuře či filmovému braku, projekce s živou hudbou 
nebo právě cyklus Audio Art, poslech rozhlasového 
obsahu, po kterém následuje masterclass s tvůr-
ci nebo diskuse s dalšími hosty. Tento formát je 
v dnešní uspěchané a médii přehlcené době velmi 
populární, v Dánsku se koná celý festival věnovaný 
poslechu rozhlasové tvorby, v Británii se pořádají 
speciální site specific poslechy, v Česku je tento 
formát ale pořád dost ojedinělý,“ popisuje drama-
turgyně kina Lada Žabenská a pokračuje: „V roce 
2020 se budeme snažit divákům nabídnout také více 
exkluzivního obsahu, například formou festivalo-
vých projekcí.“ Příkladem takové spolupráce může 
být festival španělského filmu La Película, který se 
bude v Artu konat od 25. do 27. února.

KINO



IV KULTURNÍ SERVIS

K LUB PAR NÍK
6 Vladivojna La Chia & 4trio

Ostravská zpěvačka, skladatelka a textařka Vladivojna La Chia si zahraje v klubu Parník se 
svým (pětičlenným) 4Triem. Tato doprovodná skupina je složená z výrazných hudebních 
osobností: Terezie Kovalová – cello, vokály, Sylvie Bee – vokály, klarinet, Petr Uvira – 
ak. kytara, vokály, Luboš Pavlík – bicí. Během večera zazní písně z Vladivojniny starší 
i nejnovější tvorby. Expresivní zážitek s výraznou katarzí. Vladivojna byla s touto sestavou 
pozvána v roce 2019 do prestižního Kennedy centra ve Washingtonu v USA.

19.00
čt

8 NOVEMBER 2nd
Koncert rockové skupiny s výjimečnými představiteli české kytarové scény a s výraznou 
osobností zpěvačky Saši Langošové. Charakteristický zvuk kapely dotváří výrazný 
a nezaměnitelný ženský vokál a anglicky psané texty. Kapela hraje ve složení: Alexandra 
Langošová – zpěv, kytara, Roman Helcl – kytara, Jakub Vejnar – baskytara, David Babka 
– pedalsteel, Petr Ptáček – bicí.

19.00
so

13 RANGERS – PLAVCI
Rok 2020 je pro skupinu Rangers – Plavci rokem významným, oslaví totiž 55 let od svého 
vzniku. Skupina se ve svém žánru stala legendou, její písničky zlidověly. Colorado, Pole 
s bavlnou či Vysočinu si v současnosti nejen na koncertech prozpěvuje hned několik 
generací příznivců kapely současně. Součástí večera dokumentární videoprojekce, která 
vás provede celým půlstoletím. Přibližně dvě hodiny budeme moci společně zpívat 
a vzpomínat, nebude chybět autogramiáda, focení. Přijďte si ve dvou hodinách prožít 
celých 55 let znovu – spolu s nimi Rangers – Plavci hrají v obsazení: Mirek Řihošek, Iva 
Hajnová, Karel Macálka, Max Presser, František Goliš Drápa.

19.00
čt

14 První Ostravský Kabaret Hogo und Fogo
Robert Galia alias Hogo Von Schwartzeweisse se svými hosty vás zve do světa ostravského 
šantánu 20. let minulého století.

20.00
pá

15 Ivo Viktorin Trio & HAMBO
Ivo Viktorin představuje jedinečný hudební projekt, který je vystavěn na autorských 
skladbách, originálních melodiích, bohaté harmonii, zajímavých aranžích a citlivém 
doprovodu v minimálním obsazení. Hudební trio dále doplňuje světový hráč na dobro 
a lapsteel Luboš Novotný a univerzální a všestranný kytarista a baskytarista Radek Hlávka. 
HAMBO to je smíšené vokální kvarteto, které se představí ve složení: Karin Gelnarová, 
Lenka Weiglhoferová, Dušan Ignačík, Milan Sýkorský. HAMBO představí svůj a capella 
repertoár, který zahrnuje gospely, čtyřhlasé úpravy písní Voskovce a Wericha či divadla 
Semafor až po novodobé vokální skladby 20. století.

19.00
so

17 Sestry Havelkovy
Tři dámy, které propadly kouzlu rané swingové hudby, provedou své posluchače obdobím 
mezi dvěma světovými válkami. Nenechte si ujít tento nezapomenutelný hudební večer!

19.00
po

19 Jeff Alkire (USA) FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Opravdová jazzová lahůdka! Americký saxofonista Jeff Alkire dlouhá léta jezdil turné 
s opravdu věhlasnými hudebníky, jako jsou Ray Charles, John Lee Hooker, Terry Gibbs 
a Charlie Haden. Vystudoval Berklee College of Music a California Institute of the Arts, 
kde dosáhl akademického vzdělání úrovně B. F. A. a M. F. A. Festival Ostrava Jazz Nights. 
Koncert je pořádán za finanční podpory statutárního města Ostravy.

19.00
st

20 Ondřej Kabrna & Flying Hammond
Hlavní protagonista střídá klavír, Hammond organ, syntezátory i Martenotovy vlny 
a vytváří tak zajímavé zvukové koláže. Hudba tria je velmi dynamická, od naprostého 
pianissima až po rockové pasáže, a také tempově a formově je velmi originální 
a překvapivá. Od varhan se na vás těší Ondřej Kabrna, dále pak kytarový kouzelník Kryštof 
Tomeček a citlivý, jinak též metalový bicista Jakub Nývlt.

20.00
čt

21 Dominika – křest CD
Očekávané CD přichází na svět! Vlastní autorská tvorba Jaroslava Bruthanse přináší 
posluchačům lehký melodický folk založený na vokálech, občas s nádechem trampské 
muziky nebo blues. Písně jsou pestré co do složení hlasů, tak i rázu a melodií. Jaroslav 
HANS Bruthans – kytara, zpěv, autor hudby a většiny textů, Petr STŘÍBRO Čadil – solová 
kytara, zpěv, Irena Orságová – flétna, zpěv, lehké perkuse, Jiří Skýba / Jakub KUBASS 
laHváč – baskytara.

19.00
pá

22 Honza Hrubý Trio
Matador českého bigbítu odehraje průřez svou bohatou kariérou – mišíkovky, mertovky, 
instrumentálky…  anebo třeba irské balady v uhrančivém podání Barryho či autorské 
písně Fencla. Honza Hrubý se tentokráte představí v akustickém triu se zpěvákem, 
klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem a fenomenálním hráčem na keltskou harfu 
Seanem Barrym. 

19.00
so

24 Jet Set Big Band SWING

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

19.00
po

25 Václav Neckář & Bacily
Za svoji hudební kariéru si Vašek Neckář připisuje nespočet hitů, desítky studiových alb, 
tisíce koncertů a stal se bezpochyby jednou z největších hudebních ikon. BACILY zahrají 
ve staronovém složení: Jan Neckář – klávesy a el. violoncello, Peter Mahrik – el. kytara 
a akustické kytary, Josef Kůstka – el. kytara a el. housle, Miloš Rábl – baskytara 
a el. contrabas, Jaroslav Petrásek – bicí nástroje.

20.00
út

27 Ivan Hlas Trio
Malagelo, Šakalí léta, Karlín, Aranka umí hula hop to je Ivan Hlas, skladatel, zpěvák 
a kytarista, jenž se výrazně zapsal do vývoje české hudby. Proslavil se především písněmi 
k filmu Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel Českého lva za nejlepší hudbu, a též je 
držitelem dvou cen Akademie populární hudby. Ivan Hlas – akustická kytara, zpěv, Norbi 
Kovács – akustická kytara, zpěv a Olin Nejezchleba – violoncello, zpěv.

20.00
čt

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

M INIK INO
1 15:00 Dolittle / US 2020 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Králíček Jojo / US 2019, 108 min.
19:30 Gentlemani / The Gentlemen, US 2020, 113 min.

so

2 15:00 Tlapková patrola: Vždy ve středu / CA 2019, 70 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Richard Jewell / US 2019, 129 min.
19:30 Malé ženy / Little Women, US 2019, 135 min.

ne

3 17:00 25 km/h / DE 2018, 116 min.
19:30 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.po

4 17:00 Daleko od Reykjavíku / Héraðið, IS, DK, DE, FR 2019, 92 min.
19:30 Srdcová královna / Dronningen, DK,SW 2019, 127 min. FILMOVÝ KLUBút

5 14:30 Amundsen / NR, SW,CZ 2019, 125 min. KINO SENIOR

17:00 Zlatokopky / Hustlers, US 2019, 110 min.
19:30 Bídníci / Les Misérables, FR 2019, 102 min.

st

6 17:00 Gentlemani / The Gentlemen, US 2020, 113 min.
19:30 Modelář / CZ 2020, 109 min.čt

7 17:00 Cats / GB, US 2019, 106 min.
19:30 Bídníci / Les Misérables, FR 2019, 102 min.pá

8 15:00 Velké přání / Dia de Muertos, MX 2019, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Tenkrát podruhé / La Belle Époque, FR 2019, 115 min.
19:30 Modelář / CZ 2020, 109 min.

so

9 15:00 Zakleté pírko / CZ 2019, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Gentlemani / The Gentlemen, US 2020, 113 min.
19:30 Píseň jmen / The Song of Names, CA 2019, 113 min.

ne

10 17:00 Na nože / Knives Out, US 2019, 130 min. OSCAROVÝ TÝDEN

19:30 Tenkrát v Hollywoodu / US 2019, 162 min. OSCAROVÝ TÝDENpo

11 17:00 Malé ženy / Little Women, US 2019, 135 min. OSCAROVÝ TÝDEN

19:30 Nabarvené ptáče / CZ, SK, UA 2019, 169 min. FILMOVÝ KLUBút

12 10:00 Píseň jmen / The Song of Names, CA 2019, 113 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

15:00 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min. KINO SENIOR

17:00 Judy / GB 2019, 118 min. OSCAROVÝ TÝDEN

19:30 Parazit / Gisaengchung, KR 2019, 132 min. OSCAROVÝ TÝDEN

st

13 17:00 Bolest a sláva / Dolor y Gloria, SP 2019, 108 min. OSCAROVÝ TÝDEN

19:30 Le Manś 66 / US 2019, 152 min. OSCAROVÝ TÝDENčt

14 17:00 Králíček Jojo / US 2019, 108 min. OSCAROVÝ TÝDEN

19:30 Joker / US 2019, 122 min. OSCAROVÝ TÝDENpá

15 15:00 Ledové království II / Frozen 2, US 2019, 103 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Time out / Fin. 2018, 94 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Mrtvé nechte spát / DK 2018, 104 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

so

16 15:00 Toy Story 4: Příběh hraček / US 2019, 100 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Fénix / Føniks, SW,NR 2018, 86 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Králův nesouhlas / Kongens Nei, NR 2016, 133 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

ne

17 17:00 Role člověka / FI 2018, 107 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA

19:30 Nicota / FI 2018, 97 min. SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMApo
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18 17:00 Bídníci / Les Misérables, FR 2019, 102 min.
19:30 Psi nenosí kalhoty / FI, LT 2019, 105 min. FILMOVÝ KLUBút

19 15:00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min. KINO SENIOR

17:00 Judy / GB 2019, 118 min.
19:30 Modelář / CZ 2020, 109 min.

st

20 17:00 Píseň jmen / The Song of Names, CA 2019, 113 min.
19:30 Gentlemani / The Gentlemen, US 2020, 113 min.čt

21 17:00 Modelář / CZ 2020, 109 min.
19:30 Psi nenosí kalhoty / Koirat eivät käytä housuja, FI, LT 2019, 105 min.pá

22 15:00 Cesta za živou vodou / NR 2019, 102 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 25 km/h / DE 2018, 116 min.
19:30 Malé ženy / Little Women, US 2019, 135 min.

so

23 15:00 Ježek Sonic / Sonic the Hedgehog, US, JP 2020 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Králíček Jojo / US 2019, 108 min.
19:30 Judy / GB 2019, 118 min.

ne

24 17:00 Gentlemani / The Gentlemen, US 2020, 113 min.
19:30 Daleko od Reykjavíku / Héraðið, IS, DK, DE, FR 2019, 92 min.po

25 17:00 Zlatokopky / Hustlers, US 2019, 110 min.
19:30 Odložený případ: Hammarskjöld / DK, NR, SW 2019, 118 min. FILMOVÝ KLUBút

26 15:00 Tenkrát podruhé / La Belle Époque, FR 2019, 115 min. KINO SENIOR

17:00 Judy / GB 2019, 118 min.
19:30 Malé ženy / Little Women, US 2019, 135 min.

st

27 17:00 Modelář / CZ 2020, 109 min.
19:30 V síti / CZ 2019, 90 min.čt

28 17:00 V síti / CZ 2019, 90 min.
19:30 1917 / US 2019, 119 min.pá

29 15:00 Volání divočiny / The Call of the Wild, US 2020 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Psi nenosí kalhoty / Koirat eivät käytä housuja, FI, LT 2019, 105 min.
19:30 V síti / CZ 2019, 90 min.

so

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

KLUB ATL ANTIK
2 Hrajeme pro děti: O pejskovi a kočičce DIVADLO 

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

4 Radomír Čížek: Maroko – 1700 km na kole přes nejvyšší sedla Atlasu
Radomír Čížek se přijíždí podělit o své zážitky z výpravy po Maroku, jejímž cílem bylo 
zdolat na kole nejvýše položená sedla Vysokého Atlasu a na vlastní kůži okusit  
každodenní život Berberů žijících na hřebenech hor.  PŘEDNÁŠKA 

18.00
út

6 Loono #prsakoule  WORKSHOP

Přijďte se naučit, jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata a odhalit tak 
případnou rakovinu včas. Dozvíte se, jak včas rozpoznat rakovinu prsu, varlete 
a dalších orgánů, kde a jak probíhají preventivní kontroly, kam zajít, když na sobě něco 
neobvyklého objevíte, a především si vyzkoušíte nahmatat bulky na modelech prsou 
a varlat a správnou techniku jejich samovyšetřování. 

18.00
čt

11 Vietnam: Cesta na vlastní dobrodružství  
aneb Co čekáte, že se nestane PŘEDNÁŠKA 

Chystáte se do Vietnamu? Zajímá vás, jak se v této zemi žije, jak přecházet silnici 
nebo jak se nenechat ukamenovat? Chcete vědět, co skrývá tropická Kambodža či jak 
propašovat falešné peníze přes hranice? To vše a další historky vám budu vyprávět na své 
cestovatelské přednášce v klubu Atlantik.

18.00
út

12 Petr Soukup: Srdce v kalhotách  STAND-UP 

Petr Soukup je známý básník a humorista, který na svých stand-upech čte texty, které 
zveřejňuje na instagramu, i texty, které nikde publikované nejsou. Vystupuje s hudebním 
doprovodem.

19.00
čt

13 Klubový kvíz: Velký příběh o nešťastné lásce KVÍZ 

Kdo nemiloval, nepochopí. Kdo miluje, vyhraje. Další ze série originálních klubových kvízů, 
tentokrát na téma láska k jídlu, psům i lidem. Sestav vroucný tým a vyhraj! Večerem opět 
provází Vladimír.

18.30
pá

14 Valentýnské RychloRande ZÁBAVA 

14 možností potkat tu pravou srdcovou záležitost, 70 minut čistého času randění se 
srdcem až v krku, 1 welcome drink na kuráž jako prevence infarktu. Několik speciálních 
drinků, co tě chytnou za srdce! Nutná rezervace předem! Lásce zdar.

18.00
so

20 Petr Janeček: To nejlepší ze současných pověstí a fám PŘEDNÁŠKA 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s etnologem a folkloristou PhDr. Petrem Janečkem, 
PhD. z Univerzity Karlovy. Petr Janeček je autorem knižní série dokumentující současné 
pověsti a fámy „Černá sanitka“, která se dočkala televizního, rozhlasového a divadelního 
zpracování, sbírky soudobých duchařských povídek „Krvavá Máry a jiné strašlivé historky“ 
a historické práce „Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární 
kulturou“.

18.00
čt

21 Senior na cestách: Krásné Beskydy SENIOR NA CESTÁCH 

Celodenní výlet na Pustevny. Vydejte se spolu s námi na zimní výlet, jehož cílem bude 
legendární horské sedlo Pustevny. Za tajemstvím radhošťských pověstí i unikátní 
architekturou Dušana Jurkoviče se vypravíme s průvodcem Vladimírem Šmehlíkem. 
Odjezd z ostravského ÚAN v 7.00 hodin do Frenštátu pod Radhoštěm, přestup na místní 
linku do Trojanovic a lanovkou na Pustevny! Výlet v rámci projektu Krajem a kulturou – 
Senior na cestách, s finanční podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

6.45
pá

22 Zábava na plný plyš PRO DĚTI 

Hej, děti, už se vám stalo, že se vám nelíbil konec pohádky? Tramtadadá! Teď máte 
možnost, všechno… no, skoro všechno změnit. Vy sami se stanete vypravěči a tak 
trochu i režiséry. Princezny a draci budou pískat, jak vy skáčete. Nebo teda naopak? Spolu 
vytvoříme úplně nové pohádkové dějiny!

14.30
so

24 Tomík na cestách: Na kole do Gruzie a zpět PŘEDNÁŠKA 

Dnes již známý cestovatel Tomáš Vejmola vyrazil na svou první cestu dlouhou 7000 km 
do Gruzie a zpět. Bez zkušeností s dálkovou cyklistikou a s pouhými 50 eury v kapse. Poví vám 
příběh o tom, jak projel 8 zemí za 101 dní, jak byl vyhnán bezdomovcem ze svého příbytku, 
jaké péče se mu dostalo na Ukrajině, v Turecku či v Rusku a jak se dokázal dorozumět bez 
znalosti jazyků. Přednášku navíc doplní fotografiemi a videi ze svých cest. 

18.00
po

25 Na Rovinu PŘEDNÁŠKA 

Pořádá biskupství ostravsko-opavské.17.00
út

26 Něco jako kufr ZÁBAVA 

Zábavná interaktivní hra pro týmy plná netradičních disciplín, vědomostních otázek, 
zručnosti, postřehů i vytříbených chutí. Pilotní vydání! Počet členů v týmů je maximálně 5.

18.30
st

28 PoPlach STAND-UP 

Opavská stand up comedy show PoPlach se vrací na vlnách humoru. Stand up, scénky, 
možná i nějaká ta povídka, to vše ze života, kdy si možná nejeden z vás řekne „Safra, to je 
o mně!“ Přijedou k vám stálice Jakub, Kuba, Kubko a Adam, kterého marně přemlouváme, 
aby se přejmenoval taky, a dorazí nějaká ta nová posila. Večer plný legrace už se řítí 
na Atlantik. Buďte u toho s námi.

18.30
pá

29 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou VYCHÁZKA 

Sraz v 15.00 u Klubu Parník na Sokolské ulici. V sobotu, ve zvláštním dni přestupného 
roku, přestoupíme hranice obvodu a podíváme se na něj z druhé strany. Zajímavé pohledy 
na Moravskou Ostravu nás čekají u Husova sboru, kolem kterého projdeme až na vyhlídku 
nad stadionem Bazaly. Provázet nás bude kovář Keltička a snad i Permoníci či víla 
Ostravinka.

15.00
so

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

MICHAL CIMALA  (1975) 6. 2. – 27. 3. 2020
Havířovský rodák Michal Cimala, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze u profesora 
Vratislava Karla Nováka, je sochařem, malířem, designérem a hudebníkem. Ve svých dílech 
tematizuje nadšení i úzkosti ze současnosti, která je předobrazem nejisté budoucnosti. Používá 
křížení kulturních a technických kódů, kontrastně kombinuje sochařské a technologické materiály 
původně určené pro jiné účely (tzv. špinavé sochařství). Jeho práce působí jako mementa metastáz 
dnešního světa. Vernisáž ve čtvrtek 6. února v 17 hodin. Kurátorem výstavy je Milan Weber.
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OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz 

 Muzeum plné pohádek
do 29. 2.:
Fenomén IGRÁČEK – Nostalgická vzpomínka 
pro dospělé a objevení hravého světa rodičů a pra-
rodičů 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 at-
mosféru dotvářejí loutky a kulisy z pohádek těchto 
autorů hraných v Divadle loutek Ostrava.
do 10. 2.:
Jiří Sieber: Proč Ostrava?, výstava obrazů
Přednášky a doprovodné programy:
25. 2., 24. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6.  
Křižovatky slezské kinematografie /  
„Syčák“ III.
25. 2. Masopust Ostrava 2020 
Projekt Masopust Ostrava 2020 je realizován  
s finanční podporou statutárního města Ostravy 
a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

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

1. 1. – 2. 2. Johana Střížková: Stáhnu si manuál 
k trubce č. 6 
od 19. 2. 2020 Sk z( )m, první výstava z cyklu 
intenzit

Doprovodné akce:
7. 2. v 19 hod. Sedmikrásky (ČSSR, 1966)  
– kino-pátek
14. 2. v 19 hod. Jako z filmu (ČR, 2017)  
– kino-pátek
18.–21. 2. Kuchyň Intenzity: Voda – jídlo a pití
19. 2. v 18 hod. Sk z( )m – zahájení výstavy
21. 2. v 19 hod. Dominik Gajarský: Ephemera  
– kino-pátek / performance
23. 2. v 10 hod. Fotím, stříhám, lepím – 
workshop pro rodiny s dětmi (5+)

27. 2. v 18 hod. Cindy Kerberová – současné 
trendy v péči o pleť – prezentace
28. 2. v 19 hod. The Sound Is Innocent (ČR/F/
SK, 2019) – kino-pátek
Geolokalita PLATO – místo ke sdílení minerálů 
a polodrahokamů

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL OSTRAVA
Repinova 16, Moravská Ostrava 
tel. č.: 602 532 894 
www.chagall.cz

do 4. 3. Helena Salichová: Inspirace slezskou 
krajinou, grafika, kresba, malba, autorská výstav-
ní síň v Ostravě 

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

8. 2. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP: Vyrábíme 
zvířátka z papírových koulí, pravidelné tvoření 
každou druhou sobotu v měsíci
10. 2. v 18 hod. Dáša Sedláčková: Beseda 
o Thajsku s průvodcem 
11. 2. v 17 hod. Jakub Trpiš: Revoluce, beseda 
a autogramiáda bestsellerového autora titulu Volby
13. 2. v 16 hod. Předpremiérová beseda NDM 
k inscenaci Škola žárlivých, setkání s inscenač-
ním týmem a představiteli hlavních rolí u příle-
žitosti premiéry komické opery Škola žárlivých 
Antonia Salieriho. Tuto operu NDM uvádí ve 
spolupráci s FU OU v rámci projektu Operní 
akademie Ostrava.
18. 2. v 16 hod. Eva Tvrdá: Očima vidět
19. 2. v 17 hod. Zuzana Švédová: Zdravou 
stravou proti únavě, beseda s nutriční terapeutkou 
pracující pro portál Celostní medicíny, vedoucí 
svou vlastní nutriční praxi, věnující se převážně 
diabetikům, pacientům s autoimunitními neduhy, 
trávicími problémy, těhotným, kojícím maminkám 
a výživě dětí
20. 2. v 16 hod. Jolana Janišová: Jídla Světla. 
Jolana Janišová, žena s velkým srdcem, na své 
klikaté cestě životem zjistila jednu zásadní věc,  
že bez komplexní úpravy stravy a pitného režimu  
to opravdu nejde. Nebaví ji vařit dle receptů pou-
žívajících potraviny, které vůbec nejsou dle jejího 
vědomí a svědomí pro tělo přínosem, ale naopak. 
To bylo důvodem, že si na základě vlastní praxe 
a znalostí začala vytvářet vlastní recepty.
26. 2. v 17 hod. Tomáš Kosačík: Nejjednodušší 
recepty a Nejjednodušší plán na 29 dní
27. 2. v 15.30 hod. Karel Šíp: Bavič, Beseda a au-
togramiáda moderátora, baviče, scenáristy a textaře

VÝSTAVY, WORKSHOPY, BESEDY A PŘEDNÁŠKY VÝSTAVY

Ostravská galerie PLATO  
věnuje rok 2020 intenzitě
Tři velké výstavní projekty, tři gastronomické týd-
ny, tři unikátní filmové projekce, tři mimořádné 
koncerty a tři terapeutická sezení na téma intenzi-
ty. Prostřednictvím různorodých událostí nabídne 
ostravská městská galerie PLATO v roce 2020 od-
povědi na otázku, jak se projevuje naše touha po 
intenzivních zkušenostech a pocitech. Celoroční 
cyklus zahájí PLATO v únoru.

„Téměř všechno, co se s námi a naším světem 
děje, už skoro bezmyšlenkovitě označujeme jako 
intenzivní. Intenzivně se věnujeme své práci 
a svým rodinám, prahneme po intenzivních zážit-
cích, intenzivně se zajímáme o politiku i o módu. 
Ale co to je ona intenzita, kterou automaticky 
spojujeme s moderní civilizací a našimi životy?“ 
Takto ředitel ostravské městské galerie PLATO 
Marek Pokorný vysvětluje, proč zvolil intenzity 
jako letošní téma PLATO.

Téma otevře 19. února velká mezinárodní foto-
grafická výstava Skɪz(e)m, která představí tvorbu 
devíti umělkyň a umělců pracujících s médiem fo-
tografie. Autorky a autoři z Izraele, Ruska, USA, 
Dánska, Francie, ČR a Polska patří k nejvýznam-
nějším představitelům současné fotografie. Z čes-
ké fotografie se v tomto kontextu objeví práce 
Lukáše Jasanského a Martina Poláka. Následuje 
květnová skupinová experimentální výstava Písek 
ve stroji, na níž se podílejí nejen výtvarní uměl-
ci, ale také odborníci jako psycholog, antropolog 
nebo etnolog, dále aktivisté a osobnosti zabývající 
se riziky a výzvami současného výstavního pro-
vozu. Cyklus pak v říjnu uzavře výstava nazvaná 
Díra podle undergroundového časopisu vydáva-
ného řeckými umělci a ekoaktivisty Teosem Rom-
vosem a Chary Pelekanou v 70. letech 20. století. 
V jejím centru se octne pokus těchto dvou osob-
ností uskutečnit utopický plán na vybudování eko-
turistické destinace na jednom z řeckých ostrovů.   

K jednotlivým výstavám se vztahuje vždy jeden 
ze tří koncertů, k nimž dramaturg Jan Lichý do 
Ostravy pozval Joshuu Sabina, Jessicu Ekomane 
a íránské duo 9T Antiope. Podobně se uskuteční 
tři premiérové filmové projekce ve výběru filmo-
vého kritika Aleše Stuchlého a tři terapeutická se-
zení využívající metodu rodinných konstelací s Ji-
řím Šimáčkem. Rovněž třikrát během roku 2020 
otevřou vždy na týden v galerijním bistru umělci 
Zuzana Blochová, David Fesl a Adéla Brož Ku-
chyň intenzity. První z těchto gastronomických 
týdnů na téma vody začne spolu se zahajovací 
výstavou. Úvodní ze série přednášek k tématu 
intenzit povede 27. února kosmetická redaktorka 
Vogue CS Cindy Kerberová, která se bude věno-
vat současným trendům v péči o pleť.
Od února 2020 posílí tým galerie PLATO respek-
tovaná kurátorka Edith Jeřábková. Spolu s Jaku-
bem Adamcem, Danielou a Lindou Dostálkovými 
a Markem Pokorným se kromě příprav výstavního 
programu pro rok 2021 zaměří na tvorbu koncep-
ce výstavního programu PLATO v památkově 
chráněných jatkách, které se po rekonstrukci sta-
nou trvalým sídlem galerie.

www.plato-ostrava.cz 
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Z OSTRAVSKÝCH DIVADEL

Ostravské publikum bude moci v únoru poprvé 
na jevišti Národního divadla moravskoslezského 
zažít další světový muzikál. West Side Story pat-
ří ke zlatému fondu a hity jako Amerika, Tonight 
nebo Maria zná jednoduše každý. V Divadle Jiřího 
Myrona zazní od 6. února muzikál v překladu Jiřího 
Joska, v režii Jiřího Nekvasila a s dirigentem Jaku-
bem Žídkem.

Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Arthur 
Laurents a Jerome Robbins stvořili v roce 1957 ne-
smrtelné dílo, které je inscenační výzvou pro každé 
hudební divadlo a dočkalo se už tisíců uvedení po 
celém světě. Ostravští diváci uvidí a uslyší v rolích 
ústřední dvojice Marii a Tonyho Martinu Šnytovou 
a Tomáše Savku, alternují Marianna Polyáková, 
Marco Salvadori, Patrik Vyskočil. Všichni herci 
a zpěváci si prošli náročnými konkurzy, přípravy na 
uvedení muzikálu začaly už před rokem. NDM uvá-
dí muzikál po dohodě s Music Theatre International 
(Europe) Ltd.

V únoru bude mít premiéru nová původní hudeb-
ní Pohádka o bídném havíři. Vytvořil ji tým Juraje 
Čiernika a Jana Vlase a NDM a slibují zábavu pro 
celou rodinu – tomu jsou samozřejmě přizpůsobeny 
hrací dny i časy v komorním Divadle „12“. Pohád-
ka je prvním příběhem z nového cyklu Tajemství 
bludných balvanů a divákům slibuje povídání o Os-
travě, jak ji ještě neznáme.

Třetím premiérovým počinem NDM v únoru 
bude komická opera Antonia Salieriho Škola žárli-
vých. Salieriho čeští diváci znají zřejmě především 
díky Formanovu filmu Amadeus – jako žárlivého 
a zatrpklého dvorního skladatele, který závidí ge-
niálnímu Mozartovi. Ale Salieri byl opravdu skvělý 
skladatel a novinka opery NDM bude diváky ne-

pochybně bavit. Jde navíc o druhý počin Operní 
akademie Ostrava. Role nastudují a ve vybraných 
představeních si v Divadle Antonína Dvořáka za-

hrají nejlepší studenti Fakulty umění Ostravské 
univerzity. 

www.ndm.cz 

Světový muzikál, komická opera i nová pohádka v NDM! 

V hlavních rolích muzikálu hrají dvojici Marii a Tonyho Martina Šnytová a Tomáš Savka.
Foto: Martin Popelář

DLO hostilo mistry světa!
Zprvu jako spam se zdál e-mail Kanaďana Johna 

Bruce, který přistál v poště ředitelky Divadla lou-
tek Jarmily Hájkové. Ten projevil zájem o návště-
vu divadla se skupinou dorostenců kanadského 
hokejového týmu, který se do Ostravy chystal na 
mistrovství světa juniorů do 20 let.

John Bruce vysvětloval, že se vždy skupině mla-

dých hokejistů snaží udělat ve městě, kam jedou 
hrát, co nejzajímavější program, který se nebude 
omezovat pouze na sport, ale také na specifika da-
ného místa a jeho kultury: „V Kanadě loutkářství 
nemá tradici jako v České republice, proto jsem 
velmi stál o to, jim toto umění ukázat.“

Asi šedesátičlenná skupina dorazila do divadla 
v neděli 5. ledna a čekala na ně speciální prohlíd-
ka zákulisí divadla, alternativní scény, technické-
ho zázemí a jeviště, herci předvedli různé typy 
loutek, které si zájemci mohli i vyzkoušet.

„Všichni v divadle jsme byli nadšení z energie, 
kterou mladí hokejisti do divadla přinesli, pře-
devším z jejich obrovského zájmu a zajímavých 
otázek. Tým našich herců se s tímto netradičním 
úkolem vypořádal skvěle. Celou věc pak koruno-
valo to, že se tým Kanady o několik hodin později 
stal i juniorským mistrem světa!“ shrnula návště-
vu produkční DLO Gabriela Barilla.

„Děkujeme celému týmu Divadla loutek Ostra-
va za inspirativní setkání. Když jsem do divadla 
poprvé psal, nikdy by mě nenapadlo, že nám vy-
myslí program přímo na míru. S upřímnou rados-
tí budeme šířit dobré jméno českého loutkářství 
a ostravského Divadla loutek ve světě,“ řekl po 
prohlídce John Bruce. 

V KSA zkoušejí  
Zločin a trest 

V Komorní scéně Aréna začínají herci zkoušet no-
vou inscenaci Zločin a trest. Režie a tvorby scény 
se ujal André Hübner-Ochodlo, polský režisér a vý-
tvarník známý svým expresivním rukopisem. V in-
scenaci diváci uvidí herce Adama Langera, Šimona 
Krupu, Viktórii Pejkovou a mnoho dalších členů 
souboru Komorní scény Aréna. Premiéra nové in-
scenace bude v sobotu 21. března.
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KNIHA

Knižní festival  
v Ostravě!

Knihovny města Ostravy, antikvariáty i další kniž-
ní instituce a prodejny se představí ve dnech 28. 
a 29. února na již druhém ročníku Knižního festiva-
lu, který se uskuteční na výstavišti Černá louka v pa-
vilonu A. Ke zhlédnutí zde budou novinky, i to nej-
zajímavější z knižní produkce doslova všech žánrů!

Chybět nebude ani bohatý doprovodný program. 
Těšit se můžete na tematické besedy a přednášky 
na čtyřech scénách; autorská čtení, autogramiády, 
křty nových knih a setkání s nejčtenějšími českými 
autory; sci-fi – fantasy – komiks zónu s doprovod-
ným programem; workshopy, tvůrčí dílny a herní 
zónu; odpočinkovou „chill out“ zónu s kavárnou či 
program pro žáky / studenty základních, středních 
a vysokých škol. A k tomu všemu bude každého ná-
vštěvníka u vstupu čekat malé překvapení. Komplet-
ní program bude zveřejněn na webových stránkách 
www.kniznifestival.cz i na Facebooku 31. ledna. 

LITERÁRNÍ OSOBNOSTI  
(MORAVSKÉ) OSTRAVY

Marek Pražák (1964)
Tvorba ostravského rodáka Marka Pražáka by se 

dala charakterizovat jako bytostně universalistická, 
je totiž založena na pohybu mezi rozličnými žán-
ry a médii – obrazy, texty, zvuky. Některé ze svých 
tvůrčích vizí převádí umělec do divoce kompono-
vaných expresionistických obrazů a plastik, jiné do 
svérázných básnických textů či fotografií. Cizí mu 
není ani umění hudební performance. Ostravanům 
budou však zřejmě nejlépe známy Pražákovy sochy 
v ostravských exteriérech, např. loni vzniklá pamět-
ní deska obětem leteckého bombardování 1944 na 
Masarykově náměstí či památník připomínající in-
ternační tábor Hanke na Nádražní ulici. 

Do světa literatury vstoupil Marek Pražák ofici-
álně v roce 2002 vydáním své básnické prvotiny 
Relace rádia hitů, kterou také sám výtvarně do-
provodil. Básně publikoval i v předních domácích 
a zahraničních periodikách. Předloni mu pak v os-
travském nakladatelství Protimluv vyšla druhá sbír-
ka, za kterou byl nominován na Cenu Jantar 2018. 
Kniha s poněkud tajuplným názvem Hallada o Ole-
jovém Městě vznikala několik let po umělcově ná-
vratu z peruánské džungle v roce 2010. „Básník se 
v ní opírá o tradici ostravských sociálních balad. 
Tato sbírka je osobitě pojatým básnickým počinem 
připomínajícím, hlavně tedy při autorově živé per-
formanci tzv. halladování, rituální indiánský zpěv. 
Přece i Ostrava byla městem kolonizátorů, kteří 
si bez skrupulí brali »černé zlato« a v jeho jménu 
zotročovali bezelstné Haličany, Kysučany, Valachy 
aj.,“ poznamenal na adresu Pražákovy tvorby edi-
tor knihy Ivan Motýl. Zde ukázka: Když tato země 
rodila Krista/ padaly stromy hořely haldy z komí-
nů oheň plál/ na uhel spálená země/ čistotně černá 
doběla rozžhavená/ a přesto lid ostravský nepla-
kal neprosil/ jen stál jen stál jen stál/ obzor vyni-
kal barevností/ prostor se lámal až praštěly kosti/ 
a slabě hořela svíce/ země sedmibolestná vyschlá  
Ostravice (…). 

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 3. 2. do 28. 2. během půjčování:
Svět očima dětí, výstava výtvarných prací dětí 
z MŠ Křižíkova.
 Oddělení pro děti a mládež:
od 3. 2. do 28. 2. během půjčování:
Kvízová horečka, každodenní kvízování 
27. 2. od 13 hod.
Žádný stres, výroba antistresových míčků.

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 a Roman Polá-
šek, výstava fotografií z knihy Cesty do ostravské-
ho (v)nitrozemí – výlety do duše města, Galerie 
v pasáži

KULTURNÍ AKCE – společenský sál 
7. 2.  v 19 hod. Open Mic Ostrava, otevřená 
písničkářská scéna 
13. 2. v 16.30 hod. Čtení ze šuplíku, autorské 
čtení uživatelů centra Mens Sana, sál Univerzál

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA  
V OSTRAVĚ
Prokešovo náměstí 1802/9 
Moravská Ostrava
Tel. č.: 596 118 881
www.svkos.cz
 
3. 2. – 31. 3. Naše paní Božena Němcová, knižní 
výstava připomene 200. výročí narození významné 
české autorky
do 28. 2. Dolomity, krajinné a horské scenérie
6., 20. a 27. 2. v 9.30 hod. MS Word pro pokroči-
lé, cena 100 Kč, přihlášení na webu knihovny
5. 2. v 16 hod. Jak na cizí jazyky – angličtina, se-
minář pro veřejnost, přihlášení na webu knihovny
10., 17. a 24. 2. v 15 hod. Napíšu diplomku, 
diplomový seminář – zdroje, struktura, citace, 
osvědčené postupy
19. 2. ve 14 hod. Efektivní vyhledávání v katalo-
gu, podrobné seznámení s  on-line katalogem 
19. 2. v 16 hod. Knihovnické středy: Venuše – 
idol krásy?, přednáška Marka Zágory o pravěkých 
Venuších s exkurzem o ideálu krásy ve starověku, 
středověku a renesanci
25. 2. v 9.30 hod. Mediální gramotnost, seminář 
se zaměřením na zprávy typu fake news či hoax
25. 2. v 16 hod. Deskohraní, odpoledne s desko-
vými hrami pro všechny generace
27. 2. v 16 hod. Klub německého filmu: Alma-
nya – vítejte v Německu, barvitá komedie
 28.–29. 2. v 10 hod. Knižní festival Ostrava 
2020 na Černé louce

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

20. 2. v 19 hod. Sabina Bočková, Johana Pocko-
vá: Jáma lvová, taneční představení
26. 2. v 19 hod. Divadelní spolek Kašpar: Termi-
nus, divadelní představení

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

4., 11., 18. a 25. 2. od 18 hod. Praktická rétorika, 
trénink řečnických dovedností, práce s emocemi, 
neverbální komunikace, přihlásit se můžete e-mai-
lem na ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky na 
čísle 596 134 980, případně na www.akropolis.cz/
retorika
4. 2. v 19 hod. Tibetská kniha mrtvých, přednáš-
ka s videoprojekcí na téma Co se děje po smrti?
5. 2. v 17 hod. úvodní přednáška kurzu prak-
tické filozofie – filozofie pro život, kurz zahrnuje 
13 přednášek jednou týdně, vždy ve středu od 17 
hodin, začíná 12. 2. Přihlásit se můžete e-mailem 
na ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky na čísle 
596 134 980.
25. 2. v 19 hod. Klíče k sebedůvěře, přednáška, 

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

4. 2. v 18 hod. Literární pouť na haldu Emu ku 
poctě Boženy Němcové, vycházka v den 200. vý-
ročí narození výjimečné osobnosti české kulturní 
historie, v pěti zastávkách zazní ukázky  
ze spisovatelčina pozoruhodného díla, na závěr pak 
na vrcholu haldy vzplane oheň na oslavu, sraz  
v 18 hod. před klubem Fiducia.    
7. 2. v 18 hod. Jana Hojstričová, vernisáž výstavy 
ve Fotografické galerii Fiducia
13. 2. v 19 hod. Matejka / Tóth / Kordík + Cre-
misi, koncert ve Fotografické galerii Fiducia
do 20. 2. Markéta Chymová, pokračování výstavy 
v galerii Dole 
24. 2. v 18 hod. Milan Hajdík, třídenní pop up 
výstava v galerii Dole
25. 2. v 18 hod. Jak bude vypadat sad Milady 
Horákové?, moderovaná debata s odborníky  
i politiky o budoucí podobě této cenné lokality
27. 2. v 18 hod. Debuty vol. 5 – Hošek, Šipka, 
večer věnovaný novým knihám Ondřeje Macla 
a Ivana Motýla
28. 2. v 16 hod. Autogramiáda autorů knihy 
Cesty do ostravského (v)nitrozemí  
na ostravském knižním festivalu  
na Černé louce
28. a 29. 2. od 10 do 18 hod. Fiducia  
na ostravském knižním festivalu  
na Černé louce


