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KULTURNÍ SERVIS

Živé koncerty různých žánrů v podání špiček 
české i zahraniční klubové scény, vystoupení, 
která si nacházejí své příznivce jak mezi laiky, 
tak u fajnšmekrů hudebního světa. Klub Par-
ník provozovaný Centrem kultury a vzdělávání 
(CKV) Moravská Ostrava a Přívoz je už řadu let 
neodmyslitelnou součástí ostravského kulturní-
ho dění. 

Jazzem to začalo
Prostory v přízemí vily Hanse Ulricha na Sokolské 
ulici se pro milovníky klubových setkání s hudbou 
poprvé otevřely v dubnu 1996. Pódium pokřtil Pe-
ter Lipa s kapelou. Zpěvák, dnes považovaný za 
největší osobnost slovenského jazzu, se během let 
do Parníku několikrát vrátil a návštěvníci klubu si 
jeho osobitý vokální projev mohou opět poslech-
nout začátkem března na dvojkoncertu Peter Lipa 
Band (4. a 5. 3.). 

Dvě stě vystoupení ročně
I když se zpočátku klub zaměřoval převážně právě 
na jazzovou tvorbu, postupně se otevřel skoro všem 
hudebním žánrům. V současné době se v Parníku 
koná přes 200 koncertů ročně. A nejde pouze o kva-
litní domácí produkci. „Vystupuje u nás žánrově ši-

roká škála vynikajících muzikantů a kapel tuzemské 
klubové scény, ale našim návštěvníkům nabízíme 
také koncerty známých zahraničních interpretů, 
kteří vyjíždějí na turné Evropou,“ říká Gabriela 
Kolárová, vedoucí produkce a dramaturgie. „Orga-

Klub Parník zve (nejen) na jazz

Petr Lipa (uprostřed), největší osobnost slovenského jazzu, pokřtil v roce 1996 pódium Klubu 
Parník, svým koncertem tak zahájil jeho klubovou éru.
Foto: Archiv Klubu Parník

TIP NA BŘEZEN

One Man show Rudyho Linky
Světoznámý jazzový kytarista Rudy Linka letos slaví své 60. jubileum, ke kterému bude Albatros vy-
dávat jeho autobiografickou knihu. V nové One Man Show provede publikum svým světem s lehkos-
tí a humorem jemu vlastními. Návštěvníky koncertu čeká hudba, projekce fotografií ze soukromého 
archivu a příběhy s lidmi, kteří Rudyho inspirovali – a mohou se stát inspirací i pro jiné. ,,Lidé, kteří 

inspirují, to je motor, který dává ži-
votní energii a odvahu jít za svým 
snem,” říká Rudy Linka. V Parníku bu-
dou moci diváci tuto show zhlédnout  
16. března v 19 hodin. 
Rudy Linka odešel v 19 letech z teh-
dejšího Československa a přes Švéd-
sko doputoval do Ameriky. V roce 1998 
ho čtenáři prestižního časopisu Down 
Beat Magazine zařadili mezi 10 nej-
lepších jazzových kytaristů světa. Vy-
stupoval mezi jinými s hudebníky, jako 
jsou George Mraz, Red Mitchell, Bob 
Mintzer, John Abercrombie a Gil Gold-
stein. V Česku založil v roce 2005 je-
den z největších hudebních festivalů 
– Bohemia Jazz Fest.

nizačně se podílíme na festivalech a akcích, jejichž 
význam daleko přesahuje hranice našeho centrální-
ho ostravského obvodu,“ dodává. Jedním z nich je 
například Festival Ostrava Jazz Nights, který Klub 
Parník pořádá od roku 2004. Právě v úterý 17. břez-
na, v rámci koncertů festivalu, do Parníku opět za-
vítá legenda evropského jazzu, ve Švýcarsku naro-
zený a ve Francii žijící vynikající trumpetista Erik 
Truffaz se svým kvartetem. Koncert je pořádán za 
finanční podpory statutárního města Ostravy. 

Nejen koncerty
„V naší dramaturgii nechybí ani pravidelné koncer-
ty pro střední a starší generaci v podání swingové-
ho tělesa Jet Set Big Band Ostrava, na který máme 
z větší poloviny prodány celoroční permanentky,“ 
přibližuje aktivity Klubu Parník Gabriela Kolárová. 
Za zmínku určitě stojí spolupráce s Českou televizí: 
v prostorách klubu se natáčel pořad Sešli se a Parník 
spolupracoval také na hudebně diskusním pořadu 
o české a slovenské populární hudbě Ladí, Neladí.

Bez bariér
Svou bohatou programovou nabídku Klub Par-
ník pravidelně zveřejňuje na svých stránkách  
www.klubparnik.cz, na FB i v našem zpravodaji 
(Kulturní) Centrum, pozvánky na koncerty najdete 
například také na stránkách Ostravského informač-
ního servisu. A když už se na koncert vydáte: klub 
má bezbariérový přístup a klimatizaci. 

-lk-

Jazzový Rudy Linka vystoupí se svou novou  
One Man Show i v Parníku.
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Vycházka Pod kloboukem
Městský obvod prostřednictvím Klubu Atlantik, 

který je součástí Centra kultury a vzdělávání Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, nabízí v rámci oživení cen-
tra komentované vycházky s průvodkyní Lenkou 
Kocierzovou. „Při té březnové se projdeme jarním 
ostravským parkem, tentokrát začneme u radni-
ce a půjdeme k památníku Rudé armády. V roce  
350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského si při-
pomeneme školní léta a skočíme si panáka. Možná 
uslyšíme už i zpěv špačků a pozdravíme i toho na 
vile v ulici Sadové. Potkáme lípy nejen památeč-
ní, ale projdeme se i zachráněnou lipovou alejí. 
V Komenského sadech je mnoho zajímavých stromů 
a keřů, seznámíme se s katalpami trubačovitými na 
nábřeží a u památníku se rozloučíme,“ popisuje 
březnovou vycházku Lenka Kocierzová. 

Sraz v sobotu 28. února v 15 hodin před rad-
nicí na Prokešově náměstí. Cena 50 Kč. Více na  
www.ckv-ostrava.cz nebo tel. č.: 599 527 110.

Trénujte paměť!
V týdnu od 16. do 22. března bude probíhat Ná-
rodní týden trénování paměti. Moravskoslezská 
vědecká knihovna v Ostravě se do této akce za-
pojila poprvé loni jednou ukázkovou lekcí, letos 
připravila pro zájemce rovnou tři ukázkové lekce 
(16. 3. v 16 hod., 19. 3. v 9.30 hod. a v 18 hod.), 
neboť již tři pracovnice knihovny obdržely certifi-
káty trenéra paměti I. stupně! Těšit se tak můžete 
na kurzy trénování paměti, které pro vás knihovni-
ce chystají v průběhu celého roku. Jeden kurz prá-
vě nyní probíhá, další kurz bude začínat 22. dub- 

na (každou středu od 9 hod.). Další informace 
a přihlášky na ukázkové lekce i na kurz naleznete 
na našich webových stránkách www.svkos.cz.

Věda ve vědárně
Máte zájem o novinky a zajímavé informace 
z různých vědních oborů? Nebaví vás pouze pa-
sivně sledovat televizní debaty, také byste se rádi 
zapojili svými dotazy? Právě vám je určen nový 
přednáškový cyklus Moravskoslezské vědecké 
knihovny nazvaný Věda ve vědárně, v rámci kte-
rého vystoupí 4. března pracovník IT4Innovati-
ons národního superpočítačového centra, který 
zodpoví vše, na co jste se kdy chtěli zeptat o su-
perpočítačích. Na dalších seminářích v průběhu 
roku uslyšíte přednášet odborníky na témata su-
cho v krajině, ekologické stavby v Ostravě, hyper-
barická medicína v praxi ad.

Včela!!! 
Včelařský jarní veletrh nabídne potřeby a prostředky 
pro včelaření, výrobky z medu, medovou kosmetiku 
i včelí produkty. Potřebujete poradit s chovem včel? 
Doprovodný program nabídne zajímavé přednášky 
na aktuální témata. Pro nejmenší bude připraven 
mini koutek pro děti se skleněnými úly se včelami 
a čmeláky. Medová atmosféra vás uchvátí 13. a 14. 
března na Černé louce.

Kreativ Jaro 
Kreativní výstava pro tvořivé opět nabídne nepře-
berné množství materiálů ke tvoření, součástí jsou 
workshopy pro děti i dospělé. Na akci se představí 

široké spektrum vystavovatelů nejen z České re-
publiky. Přivítejte spolu s námi jaro jarními deko-
racemi, vlastními hand made výrobky a tvořivou 
náladou, těšíme se na vás 20.–22. března na Černé 
louce.

Pasování prvňáčků
Knihovna města Ostravy (KMO) pořádá již potřinácté 
od 2. do 7. března tradiční Týden prvňáčků. V prů-
běhu této akce navštíví pobočky KMO první třídy zá-
kladních škol, ale zváni jsou také rodiče či prarodiče 
se svými prvňáčky, kteří budou slavnostně pasováni 
na rytíře knihovny. Žáčci prvních tříd získají registra-
ci do knihovny na jeden rok zdarma a s ní i svou první 
čtenářskou legitimaci, vyberou si první knížku k četbě 
a získají tak své první čtenářské zážitky.
Slavnostní pasování provedou knihovnice a knihovní-
ci v kostýmech králů, královen, víl nebo pirátů. V loň-
ském roce jsme takto slavnostně přivítali a pasovali 
na čtenáře celkem 1300 dětí, přičemž doprovodného 
programu se zúčastnilo až 2000 osob.
V oddělení pro děti a mládež v ústřední knihovně měs-
ta Ostravy bude prvňáčky pasovat ve dnech od 2. do 6. 
března samotný král Gabriel z království Obraťlist.

KULTURNÍ SERVIS

Až do 27. března mohou návštěvníci Výstavní 
síně Sokolská 26 zhlédnout díla havířovského ro-
dáka Michala Cimaly (1975). Absolvent pražské 
UMPRUM a odborný asistent na AVU v ateliéru 
sochařství Lukáše Rittsteina je sochařem, malí-
řem, designérem i hudebníkem. Kurátor výstavy 
Milan Weber charakterizuje jeho tvorbu slovy: 
„Ve svých dílech tematizuje nadšení i úzkos-
ti ze současnosti, která je předobrazem nejisté 
budoucnosti. Používá křížení kulturních a tech-
nických kódů, kontrastně kombinuje sochařské 
a technologické materiály původně určené pro 

jiné účely (tzv. špinavé sochařství). Jeho práce 
působí jako mementa metastáz dnešního světa.” 

Výstava Michala Cimaly nabízí  
obrazy, sochařské a hudební objekty 

Březen do Atlantiku 
vlezem

Jaro už nám pomalu klepe na dveře a výmluva 
„Do té zimy se mi nechce“ přestává platit. A tak 
Klub Atlantik pro vás připravil skutečně nabitý 
program, který vás nenechá sedět doma, i kdyby 
náhodou začalo zase mrznout.

Pokračujeme v úspěšném pohádkování pro 
nejmenší, tentokrát za námi zavítá cirkus a kou-
zelník – cirkusová pohádka se uskuteční 8. břez-
na, a ta kouzelnická 14. března. Jak je u nás 
dobrým zvykem, po představení bude následovat 
tvořivá dílnička.

Hned tři festivaly bude náš klub tento mě-
síc hostit – 10. a 11. března Festival ProTibet,  
18. března zahajujeme náš festival Der Kul-
turpunkt a konec března patří festivalu Jeden 
svět. 

Promítat u nás bude také Česká televize, která 
19. března divákům představí nový dokumen-
tární cyklus Osudové lásky, a to za účasti tvůrců 
– dramaturga Martina Červenky a autora Stani-
slava Motla. 

Zahájíme taktéž nový projekt Dejme hlavy 
dohromady první ze série čtyř přednášek, tento-
krát na téma Transexualita, kterou bude mode-
rovat Tereza Španihelová. 

Více detailů našeho programu najdete na strán-
kách www.klubatlantik.cz, ale hlavně nás neza-
pomeňte navštívit!

  www.klubatlantik.cz

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE

Mezi návštěvníky vernisáže nechyběla ani 
starostka obvodu Zuzana Ožanová.

Výstava nabízí průřez tvorby M. Cimaly od maleb přes sochy až k hudebním objektům. Na jeden 
ze svých originálních hudebních nástrojů autor zahrál na vernisáži.
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KONCERTYKINO, DIVADLO, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, KONCERTY A BESEDY
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Koncert v kostele je zážitek!  
Svatováclavský hudební festival ve spolupráci 
s Ostravskou univerzitou připravil pro širokou 
veřejnost unikátní koncert jednoho z nejvýznam-
nějších evropských varhaníků, polského profesora  
Andrzeje Białka. Jeho recitál zazní v rámci Inter-
national Council Meetingu 2020 (setkání deví-
tičlenné mezinárodní rady – poradního orgánu rek-
tora OU). Profesor Białko jako člen této rady právě 
ke zmíněné příležitosti sestavil svůj varhanní recitál 

ze skladeb, které by jednotlivým účastníkům mohly 
být národnostně či oborově blízké. Zazní jak díla 
skladatelů 16. až 18. století (Samuel Scheidt, Giro-
lamo Frescobaldi, Daniel Croner, Johann Sebastian 
Bach ad.), tak i současné kompozice Stiga Gustava 
Schönberga či Petera Planyavskeho. Prof. Białko 
dlouhodobě spolupracuje s Krakovskou filharmo-
nií a polskou Národní filharmonií a na svém kon-
tě má neuvěřitelných 20 CD. Do mysli milovníků 
hudby natrvalo vstoupil provedením varhanních děl  
J. S. Bacha v Krakově a Vratislavi v jubilejním roce 
2000. V sezoně 2001/2002 uvedl v Krakově, v sé-
rii 20 koncertů pod společným názvem „Ars orga-
ni“, antologii varhanní hudby od 16. do 20. století. 
Nadcházející koncert se uskuteční v nejstarším ost-
ravském kostele sv. Václava v pondělí 16. března 
v 18 hodin a slibuje opravdový zážitek!                    

 www.shf.cz

Nejlepší polský varhaník, profesor Andrzej 
Białko, rozezní kostel sv. Václava v Ostravě.
Foto: Archiv SHF

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 
  2. 3. v 16.30 hod. Degas: Vášeň pro dokonalost 
  9. 3. v 16.30 hod. Velikonoce v umění 
16. 3. v 16.30 hod. 11 barev ptáčete 
23. 3. v 16.30 hod. Leonardo: Nejslavnější díla 

 Doku středa
  4. 3. v 17.00 hod. V síti: Za školou 
11. 3. v 16.30 hod. V Mosulu
18. 3. v 16.30 hod. Pro Samu 
25. 3. v 16.30 hod. Human Flow 

 Senior ART
  3. 3. ve 14 hod.  Šťastný nový rok
  5. 3. ve 14 hod.  Portrét dívky v plamenech
10. 3. ve 14 hod.  Na nože
12. 3. ve 14 hod.  Tenkrát podruhé
17. 3. ve 14 hod.  Karel Svoboda: Šťastná léta 
19. 3. ve 14 hod.  Daleko od Reykjavíku

 Koncerty/živé přenosy 
 16. 3. v 19 hod. NT Live: Potvora

 Filmový klub
  6. 3. v 18.15 hod. TRILOGIE: Morava,  
krásná zem
11. 3. v 19 hod. V sítí – projekce s hosty

Celý program na www.dkmoas.cz.

Koncerty a divadelní představení v DKMO
3. 3. v 19 hod. Pavel Svoboda: Napříč Jižní 
Amerikou
4. 3. v 19 hod.  Karel Janák: Freddie  
– concert show
8. 3. v 19 hod. Declan Green: 8GB tvrdý-
ho porna „aby ses očistil, musíš se nejdřív 
obnažit“
14. 3. v 17.45 hod. Richard Wagner: Bludný 
Holanďan, přímý přenos z Metropolitní opery  
v New Yorku  
15. 3. v 16 hod. Obušku, z pytle ven!
16. 3. v 19 hod. 4tet
17. 3. v 19 hod. Owen McCafferty: Jak zabít 
komika
18. 3. v 19 hod. Ondřej Štveráček: Quartet 
feat. Gene Jackson, 4. hra DP 19–20, skupina B
21. 3. v 19 hod. Jaromír Rašín: Sláva strojů 
a měst
23. 3. v 18 hod. Martin Loew: Japonsko
26. 3. v 19 hod. Pavel Šporcl a Gipsy Way 
Ensemble: Gipsy Fire 2020
27. 3. v 16 a 19 hod.  Jiří Havelka: Společen-
stvo vlastníků    
28. 3. v 10 hod. Káťa a Škubánek  
30. 3. v 16 hod. Romeo a Julie, záznam přenosu 
z Bolšoj baletu v Moskvě    
30. 3. v 19 hod. Sean O Ćasey, Jiří Krejčík: Pen-
sion pro svobodné pány (původní termín 15. 1.)
31. 3. v 19 hod. Karel Plíhal, recitál
1. 4. v 19 hod. Michael Parker: Zamilovaný 
sukničkář
2. 4. v 19 hod. C. Magnier, M. Guillaume, J. 
Franco: Lady Oskar

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. 3. v 16.30 hod. Jacques Callot: Zrcadlo svě-
ta, komentovaná prohlídka výstavy, vstup s plat-
nou vstupenkou na výstavu, nutná rezervace 
4. 3. v 16 hod. ŠEST, prezentace studentů FU 
a PdF OU
7. 3. 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
10. 3. v 16.30 hod. Místa posledního odpočinku 
českých knížat a králů, přednáška Marka Zágory   
11. 3. v 18 hod. Zvuk a ticho – Muzikoterapie, 
vstupné dobrovolné, nutná rezervace
12. 3. v 16.30 hod. Marta Kolářová, komento-
vaná prohlídka výstavy, vstup s platnou vstupen-
kou na výstavu, nutná rezervace 
17. 3. v 19 hod. Henrik Olsson & Ola Rubin 
a Brigite Ulher, koncert 
18. 3. v 16 hod. Tvůrčí dílna pro seniory, 
vstupné 30 Kč, nutná rezervace 
21. 3. 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
25. 3. v 16.30 hod. Jindřich Wielgus – sochař 
mnoha tváří, přednáška Gabriely Pelikánové 

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

5. 3. v 19 hod. Severské mýty a příroda v hudbě, 
DKMO 
10. 3. v 19 hod. Ondřej G. Brzobohatý s JFO, 
Multifunkční aula Gong 
19. 3. v 19 hod. Hudba Severu, DKMO 
26. 3. v 18 hod. Mozartův večer, DKMO 
29. 3. v 16 hod. Jak to bylo, když jsme byli umě-
lecky rozmarní, DKMO 
30. 3. v 19 hod. Osudoví skladatelé Paula Lewi-
se, DKMO

Komorní a alternativní divadlo v DKMO
Ostravský Dům kultury rozšiřuje svou divadelní 
nabídku o komorní a alternativní inscenace. Poprvé 
v pátek 14. února uvedl představení Čecháčci a Čo-
boláci autorské dvojice Pavol Seriš a Filip Teller. 
V pátek 27. března pak Dům kultury nabídne oblí-
benou satiru divadla Vosto5 Společenstvo vlastníků, 
inscenaci, podle které byl natočen i úspěšný celove-
černí snímek Vlastníci. Díky velkému zájmu diváků 
přidal Dům kultury reprízu navíc, první představení 
tedy proběhne v 16 a druhé v 19 hodin. Od podzi-
mu se mohou diváci těšit na celý cyklus obdobně 
laděných inscenací. V prodeji bude od května. 

 V rámci nového komorního cyklu proto Dům 
kultury klasickou kukátkovou scénu zruší a diváky 
usadí buď rovnou na jevišti, anebo inscenaci uvede 
ve zcela jiných – nedivadelních – prostorách budo-
vy. Už i březnové představení Společenstvo vlastní-
ků, proběhne v přísálí společenského sálu. S Pavo-
lem a Filipem v představení Čecháčci a Čoboláci se 
zase diváci setkají tváří v tvář přímo na divadelním 
jevišti.                                              www.dkmoas.cz

DIVADLO



IV KULTURNÍ SERVIS

K LUB PAR NÍK
1 Michal Pavlíček & Monika Načeva & Pavel Bořkovec Quartet

Originální osobnosti české hudební scény, brilantní kytara Michala Pavlíčka v souladu 
s nezaměnitelným emocionálním výrazem Moniky Načevy. Vystoupení této dvojice je 
obohaceno o zvuky smyčců v podání Pavel Bořkovec Quartet.

19.00
ne

3 Ester Kočičková & Moody Cat Band
Svérázný „polyester“ tuzemské kulturní scény se tentokrát publiku představí jako 
nekompromisní textařka, i jako pohříchu kompromisní, ale nakonec ještě biologicky 
udržitelná zpěvačka. Petr Zatloukal – akustická kytara, zpěv, Přemysl Matějovic – basová 
kytara a Petr Kamiš – bicí a perkuse. Jazzoví a další žánroví puristé budou možná z nových 
aranžmá zaskočeni, ale normální, vstřícné publikum si podmanivé rytmy dozajista rádo 
poslechne.

19.00
út

4 Peter Lipa Band
Nezaměnitelný zpěvák, považovaný za největší osobnost slovenského jazzu s velmi 
osobitým vokálním projevem. V jeho repertoáru najdeme jak tradicionály, tak standardy 
z oblasti swingu a moderního jazzu.

19.00
st

5 Peter Lipa Band
Nezaměnitelný zpěvák, považovaný za největší osobnost slovenského jazzu s velmi 
osobitým vokálním projevem. V jeho repertoáru najdeme jak tradicionály, tak standardy  
z oblasti swingu a moderního jazzu.

19.00
čt

6 Miloš Meier DRUMMING SYNDROME TOUR
Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier se svoji „Drumming Syndrome“ one-man show. 19.00

pá

8 FESTIVAL JARNÍ OZVĚNY & Tempo di vlak & Pacifik
Koncert se koná jako hudební tečka již dvacátého ročníku „Ozvěn“, Cestovatelsko- 
-hudebního festivalu.

19.00
ne

9 Slzy štěstí v Ostravě & Stand-up comedy
Speciální výroční! Můžete očekávat smršť nejlepších vystoupení za poslední dva roky, 
spoustu smíchu a speciálního moderátora jako bonus! 

19.00
po

10 JARRET & Kofe@Vlna
Přátelské utkání v lehké folkrockové váze mezi domácími Moraváky a drsnými 
Severočechy.

19.00
út

12 OSKAR PETR BAND Vzpomínka na Marsyas
Koncert skladatele a muzikanta, který složil Medvídka, Chci zas v tobě spát nebo Hříšná 
těla křídla motýlí pro debutové album Anety Langerové.

19.00
čt

13 SPECIAL
Koncert doprovodné skupina Věry Špinarové v letech 1982–1987. Kapela zahraje ve složení 
Petr Němec – zpěv, Dáša Glatzová – zpěv a původní členové kapely Pavel Králíček – 
klávesy, Andonis Civopulos – kytary, Karel Koláska – baskytara, Jiří Bořuta – bicí.

20.00
pá

16 Rudy Linka JAZZDAYS

Jedinečné setkání jazzového kytaristy Rudyho Linky a jeho nová „one man show”. 
Povídání, hudba, ale hlavně dobrá zábava a plno inteligentního humoru. Koncert je 
pořádán za finanční podpory městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

19.00
po

17 ERIK TRUFFAZ & FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS
Legenda evropského jazzu Erik Truffaz se vrací do klubu Parník. Vlastní slova Erika 
Truffaze: „Nesnažím se být tím, či oním. Chci být jen sám sebou a čerpat inspiraci z věcí, 
které miluji.“ Festival Ostrava Jazz Nights. Koncert je pořádán s finanční podporou 
statutárního města Ostravy.

19.00
út

18 Progres 2
Koncert legendární kapely, která se nesmazatelně zapsala do povědomí posluchačů 
a historie domácí rockové hudby.

19.00
st

19 Progres 2
Koncert legendární kapely, která se nesmazatelně zapsala do povědomí posluchačů 
a historie domácí rockové hudby.

19.00
čt

21 AG Flek
Koncert legendární folkrockové skupiny, která je více než 40 let na scéně! AG Flek se pyšní 
nominací na cenu Anděla v kategorii folk za své album s názvem Podnohama Zem, které 
vydali v roce 2018.

19.00
so

23 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera,  
F. Sinatry, L. Armstronga a dalších.

19.00
po

24 Žalman FOLKTIME

Folková legenda Pavel Žalman Lohonka, který svým hlasem a texty těší publikum již půl 
století. Žalman působí na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve skupině Minnesengři, 
v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman & spol., která v různých sestavách koncertuje 
nepřetržitě až do dnešních dnů. Koncert je pořádán za finanční podpory Městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

19.00
út

27 Soutěž ve zpěvu frankofonní písně
Soutěž pořádáme ve spolupráci s  Alliance Française Ostrava.9.00

pá

30 LARRY JOHN MCNALLY FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Legendární a mezinárodně oceňovaný americký skladatel, kytarista a zpěvák poprvé 
přijíždí do Klubu Parník. Tvorbu tohoto jedinečného skladatele tak lidé nalézají na 
multiplatinových deskách a albech ověnčených cenami Grammy. Festival Ostrava Jazz 
Nights. Koncert je pořádán za finanční podpory statutárního města Ostravy.

19.00
po

Připravujeme: Pražský výběr, Bratři Ebenové,  
Iva Bittová & ČIKORI, Luboš Andršt & Energit

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

M INIKINO
1 15.00 Ježek Sonic / Sonic the Hedgehog, US, JP 2020 HRAJEME PRO DĚTI

17.00 V síti / CZ 2019, 90 min.
19.30 1917 / US 2019, 119 min.

ne

2 17.00 Modelář / CZ 2020, 109 min.
19.30 Daleko od Reykjavíku / Héraðið, IS, DK, DE, FR 2019, 92 min.po

3 17.00 Kálačakra: Probuzení / FR, IN 2017, 82 min. FESTIVAL PROTIBET

19.30 Dalajlama: Síla pravdy / DK 2001, 59 min. FESTIVAL PROTIBETút

4 14.30 Richard Jewell / US 2019, 131 min. KINO SENIOR

17.00 Králíček Jojo / Jojo Rabbitt, US 2019, 108 min.
19.30 Malé ženy / Little Women, US 2019, 135 min.

st

5 17.00 V síti / CZ 2019, 90 min.
19.30 Srdcová královna / Dronningen, DK, SW 2019, 127 min.čt

6 17.00 Staříci / CZ, SK 2019, 85 min. ČESKÝ LEV 2020

19.30 Amnestie / SK, CZ 2019, 130 min. ČESKÝ LEV 2020pá

7 15.00 Super mazlíčci / Chong wu lian meng, CN, DE 2019, 93 min. HRAJEME PRO DĚTI

17.00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min. ČESKÝ LEV 2020

19.30 Nabarvené ptáče / CZ, SK, UA 2019, 169 min. ČESKÝ LEV 2020

so

8 15.00 Volání divočiny / The Call of the Wild, US 2020, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI

17.00 Modelář / CZ 2020, 109 min.
19.30 Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)   MDŽ V MINI

ne

9 17.00 V síti / CZ 2019, 90 min.
19.30 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.po

10 17.00 Modelář / CZ 2020, 109 min.
19.30 Král Petr I. / Kralj Petar I. U slavu Srbije, SB, GR 2018, 127 min. FILMOVÝ KLUBút

11 15.00 Judy / GB 2019, 118 min. KINO SENIOR

17.00 Gentlemani / The Gentlemen, US 2020, 113 min.
19.30 V síti / CZ 2019, 90 min.

st

12 17.00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.
19.30 Daleko od Reykjavíku / Héraðið, IS, DK, DE, FR 2019, 92 min.čt

13 17.00 Králíček Jojo / Jojo Rabbitt, US 2019, 108 min.
19.30 Modelář / CZ 2020, 109 min.pá

14 15.00 Velké přání / Dia de Muertos, MX 2019, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17.00 1917 / US 2019, 119 min.
19.30 Malé ženy / Little Women, US 2019, 135 min.

so

15 15.00 Frčíme / Onward, US 2020 HRAJEME PRO DĚTI

17.00 Vidíš měsíc, Danieli / Ser du månen, Daniel, DK 2019, 135 min.
19.30 Dokonalý pacient / Quick, SW 2019, 122 min.

ne

16 17.00 V síti / CZ 2019, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

19.30 Srdcová královna / Dronningen, DK,SW 2019, 127 min.po

17 17.00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.
19.30 Maják / The Lighthouse, US, CA 2019, 110 min. FILMOVÝ KLUBút



V

www.sokolska26.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937
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18 10.00 Příliš osobní známost / ČR, SR 2020, 107 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

15.00 Daleko od Reykjavíku / Héraðið, IS, DK, DE, FR 2019, 92 min. KINO SENIOR

17.00 Volání divočiny / The Call of the Wild, US 2020, 105 min.
19.30 1917 / US 2019, 119 min.

st

19 17.00 Dokonalý pacient / Quick, SW 2019, 122 min.
19.30 Píseň jmen  TEMPLFESTčt

20 17.00 V síti / CZ 2019, 90 min.
19.30 Foxtrot  TEMPLFESTpá

21 15.00 Ježek Sonic / Sonic the Hedgehog, US, JP 2020 HRAJEME PRO DĚTI

17.00 Tiché místo: Část II / A Quiet Place. Part II, US 2020
19.30 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.

so

22 15.00 Princezna zakletá v čase / CZ 2020, 100 min. HRAJEME PRO DĚTI

17.00 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.
19.30 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.

ne

23 17.00 Králíček Jojo / Jojo Rabbitt, US 2019, 108 min.
19.30 Tiché místo. Část II / A Quiet Place. Part II, US 2020po

24 17.00 Vidíš měsíc, Danieli / Ser du månen, Daniel, DK 2019, 135 min.
19.30 Proxima / FR, DE 2019, 107 min. FILMOVÝ KLUBút

25 15.00 Malé ženy / Little Women, US 2019, 135 min. KINO SENIOR

17.00 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.
19.30 Maják / The Lighthouse, US, CA 2019, 110 min.

st

26 17.00 V síti / CZ 2019, 90 min.
19.30 Králíček Jojo / Jojo Rabbitt, US 2019, 108 min.čt

27 17.00 Půlnoční rodina / MX, US 2019, 81 min. JEDEN SVĚT

19.30 Loď Sea-Watch3 / DE, IT 2019, 112 min. JEDEN SVĚTpá

28 15.00 Cesta za živou vodou / NW 2019, 102 min. HRAJEME PRO DĚTI

17.00 Autoportrét / NW 2019, 78 min. JEDEN SVĚT

19.30 Zbytkové ženy / IL 2019, 84 min. JEDEN SVĚT

so

29 15.00 Mulan / US 2020 HRAJEME PRO DĚTI

17.00 Mám to v krvi / AU 2018, 84 min. JEDEN SVĚT

19.30 Tunel / GR, DE 2019, 90 min. JEDEN SVĚT

ne

30 17.00 Machini & Měděné hory / KG, BG 2018 & 2019, 55 min. JEDEN SVĚT

19.30 Zazpívej mi / FR,DE, CH 2019, 99 min. JEDEN SVĚTpo

31 17.00 Postiženi muzikou / CZ 2019, 80 min. JEDEN SVĚT

19.30 Ztracený domov / SK 2019, 75 min. JEDEN SVĚTút

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

KLUB ATL ANTIK
2 Stanislav Solanský: Severní Korea VÝSTAVA 

Výstava potrvá do 16. 3. 202018.00
po
4 Nation 4 nation

2nd Nation4Nation in this semester. You can see the presentations from the foreign students 
about their country, taste international cuisine and special drinks, enjoy the multicultural 
student atmosphere and meet new people. The presentations are usually interactive shows 
full of videos, live performances, and games.

18.00
st

8 Klaunská pohádka  PRO DĚTI 

Dva klauni Emil a Evženie se těší na příjezd slavného cirkusu. Ovšem cirkus nepřijede. Jak tohle 
všechno dopadne? Nemusíte se obávat. Klauni mají hlavy plné nápadů a udělají společně 
s dětmi parádní cirkusovou show. 

14.30
ne

9 Antonín Dolák: Archetypy a symboly Carla Gustava Junga,  PŘEDNÁŠKA 

také v jeho Červené knize a v našich emocích
Přednáška představí archetypy a symboly u Carla Gustava Junga. Zaměří se na „cestu hrdiny“ 
jako základní strukturu všech snů, mýtů, pohádek i filmových příběhů. Ukáže dynamiku 
příběhů jako střet archetypových postav. Zaměří se zejména na malby a kresby v Jungově 
Červené knize, na symboly a archetypy v ní.

17.00
po

10 Libor Uher: K2, G1, G2, B7  PROTIBET

Libor Uher jako druhý Čech v historii vystoupil v roce 2007 na K2, druhou nejvyšší horu světa. 
O tři roky později dokázal během 12 dnů vystoupit na Gašerbrum II a Gašerbrum I. 18.00

út

11 Dalajláma v dokumentech Viliama Poltikoviče  PROTIBET

Promítání filmů a beseda s jejich tvůrcem režisérem a kameramanem V. Poltikovičem. Autor 
více než 120 dokumentárních snímků – bude vyprávět o svých setkáních se 14. dalajlámou. 19.00

st

13 Klubový kvíz: Praha, mrkev, tykev KVÍZ 

Další ze série nejděsivějších kvízů mezi Odrou a Ostravicí začne otázkami o zbytečnosti  
otázek. Připrav se na kvíz, který ti změní život! Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum.  
Vstup pro všechny hravé ženy a submisivní muže za třicet. Kvíz moderuje Vladimír. 

18.30
pá

14 Kouzelnická pohádka PRO DĚTI 

Kouzelník Vítek je tak trochu popleta. Protože je většinu času sám, oživí svoji kamarádku 
plyšovou panenku, kterou se snaží ohromit různými kouzly. Ne vždy však kouzla vyjdou tak, jak 
mají, což vlastně nevadí, protože i tak se jedná o magickou podívanou!

14.30
so

16 Tereza Seidlerová: Mozkový jogging PŘEDNÁŠKA 

Účinný nástroj pro zvyšování kreativity myšlení a emoční inteligence, je našim pomocníkem 
při vyrovnávání se s každodenním stresem, čímž nám pomáhá předcházet syndromu vyhoření. 
Tato akce je oficiální součástí mezinárodního týdne trénování paměti a účast je zdarma.  

18.00
po

17 Udržitelný turismus  PŘEDNÁŠKA 

Kolik lidí na světě je právě teď v letadle? Je eurovíkend smysluplná cesta? Je Dubrovník 
nafukovací? Proč byste měli jet v Mexiku k Zapatistům? Co objevíte v marockých oázách? 
Mohou stará kola z vašeho sklepa vytvořit pracovní pozice v Gambii? Sjednotí klimatická  
krize čtyřicet let rozdělený Kypr? 

18.00
út

18 Mario Rott: Digitální vizualizace a videoprojekce DER KULTURPUNKT

Slavnostní zahájení spojené s audiovizuální projekcí v rámci 10. ročníku Česko-německých  
dní v Ostravě. Během výjimečného večera zhlédneme nejnovější videoprojekce a výběr 
z fotografií z dílny Maria Rotta. Moderuje nestor festivalu Vladimír Šmehlík. Za finanční  
podpory SMO a MOaP.

18.00
st

19 Osudové lásky: předpremiéra dokumentu České televize  PROJEKCE 

Milostná vzplanutí a něžná tajemství slavných osobností naší historie odhaluje publicista 
Stanislav Motl. Představení dvanáctidílného dokumentárního cyklu prostřednictví dvou 
konkrétních epizod: Múza Leoše Janáčka a Smutek Huga Haase.

18.00
čt

25 Výstava Sigmund Freud: Odhalení 21. století DER KULTURPUNKT

Rodák z blízkého Příbora zemřel před 80 lety a rozsáhlá výstava srozumitelně přibližuje slovem 
a obrazem jeho život a dílo, přičemž mapuje jeho jednotlivé životní etapy od Příbora přes 
Lipsko a Vídeň do Londýna.   KATEDRA GERMANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY

13.00
st

25 Peter Fischer: Výstava fotografií  DER KULTURPUNKT

Německý umělec přiveze do Ostravy své nejnovější fotografie, které neotřele zachycují obrazy 
vzniklé odrazem vody. Jedná se především o odrazy architektury, která tím mnohdy připomíná 
tvorbu slavného architekta Friedricha Hundertwassera. Peter Fischer nafotil zejména město 
na vodě, tedy italské Benátky, a tento způsob zachycení reality pro něj představuje vyrovnání 
se s tématy bytí a přelud / příčina a následek.  
Za finanční podpory SMO a MOaP.

18.00
st

26 Michal Škrobánek: Cyklus láskykus LITERATURA

Večer věnovaný poezii. Se svými autorskými básněmi vystoupí Michal Škrobánek, který 
představí svou sbírku Cyklus Láskykus. Vzácným hostem večera bude Daniela Džorová 
Waldhans, básnířka a violoncellistka, která rovněž představí své autorské básně ze sbírek 
„Obyčejné věci“ a „Zázraky všedního dne“.

18.00
čt

27 Toufar NAROVINU 

Divadelní inscenace zachycující život a smrt P. Josefa Toufara a tzv. číhošťský zázrak v podání 
Bezejmenného divadla. Pořádá Biskupství ostravsko-opavské. www.cyklusnarovinu.czpá

28 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou – Jarní Komenského sady
Sraz před radnicí na Prokešově náměstí v 15.00 hod. Jarním ostravským parkem se projdeme 
tentokrát od radnice k památníku Rudé armády.  

15.00
so

28 Za mořem  JEDEN SVĚT

Sung-A Yoon / Belgie, Francie / 2019 / 90 min.17.00

29 Postiženi muzikou  JEDEN SVĚT

Radovan Síbrt, Česká republika / 2019 / 80 min.17.00

30 Paní F. JEDEN SVĚT

Nizozemsko, Nigérie / 2019 / 76 min.17.00

30 Buddha v Africe
Nicole Schafer / Jihoafrická republika, Švédsko / 2019 / 90 min.19.30

31 Země medu JEDEN SVĚT

Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska / Makedonie / 2019 / 85 min.17.00

31 Češi jsou výborní houbaři JEDEN SVĚT

Apolena Rychlíková / Česká republika / 2019 / 54 min. 19.30

Připravujeme: 1. 4. v 19.00 Dr. Klein – Proč žena nemá duši

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

MICHAL CIMALA
6. 2. – 27. 3. 2020



VI KULTURNÍ SERVIS

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

10. 3. – 10. 5. Fenomén cyklistika 2, výstava Fe-
nomén cyklistiky 2 navazuje na stejnojmennou 
výstavu, která byla s velkým úspěchem realizová-
na v loňském roce Kulturně sportovním spolkem 
Elegant Ostrava ve spolupráci s kurátorem výstavy 
Petrem Lexou Přendíkem.

Výstava vypráví příběh bicyklu a cyklistiky 
a přibližuje dějiny ostravské cyklistiky od vzniku 
nejstaršího německého klubu velocipedistů v roce 
1887 až do roku 1951, který znamenal konec cykli-
stických spolků. Je doplněna o velký počet exponá-
tů historických jízdních kol a součástek mapujících 
technický vývoj cyklistiky, historických předmětů 
připomínající historii spolků, tematické letáky, 
dobové tiskoviny, trofeje, dobové cyklo doplňky 
a rozmanité kuriozity. Část expozice je také věno-
vaná cyklistickým závodům a bude doplněna o ori-
ginální sbírku závodních kol. Vernisáž výstavy bude 
9. března v 17 hodin v Ostravském muzeu.  

23. 3. Křižovatky slezské kinematografie

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 31. 5. Skiz( )m, první výstava z cyklu intenzit

Doprovodné akce:
4. 3. v 19 hod. Antologie města duchů (CAN, 
2019), kino
6. 3. v 19 hod. Až budu velká, chci být naživu 
& Za uhelnou oponou, kino-pátek s diskusí
7. 3. v 17 hod. Kurátorky provázejí výstavou 
Skiz( )m, komentovaná prohlídka
11. 3. v 20 hod. Joshua Sabin (Subtext/Edin-
burgh), koncert
13. 3. v 19 hod. Fitzcarraldo (Západní Němec-
ko, 1982), kino-pátek
15. 3. v 10 hod. Ukaž strukáž, workshop pro 
děti
20. 3. v 19 hod. Vražda Ing. Čerta (ČSSR, 
1970), kino-pátek
21. 3. 11–18 hod. Kde to jsem?, konstelace 
intenzit
26. 3. v 10 hod. batoPLATO, workshop pro děti 
(1,5 – 3 roky)

26. 3. v 18 hod. Smutek a proměny města, 
seznamka pro lidi se smutkem
27. a 28.3. Jeden svět 2020 v PLATO, filmový 
festival
29. 3. v 10 hod. Až naprší a uschne, workshop 
pro děti
Geolokalita PLATO – místo ke sdílení minerá-
lů 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 
výstavní síň v Ostravě 

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

3. 3. v 16.30 hod. Ladislav Větvička a Vítěz-
slav Hrčka: Helmut, Ladislav Větvička je autor 
deseti knih a snad tisícovky blogů, obvykle 
psaných v ostravském dialektu. Knihu Helmut 
se rozhodl napsat s Vítězslavem Hrčkou proto, 
že málo mladých lidí v současnosti ví, jaká byla 
ve skutečnosti doba 90. let. Vítězslav Hrčka je 
muzikant, kytarista, basista, básník a umělec. 
Oba jsou rodilí Ostraváci. 
9. 3. v 16 hod. Jan Keller: Společnost věčného 
mládí, beseda se sociologem 
11. 3. v 17 hod. Martina Kolníková: Beseda 
o Holandsku s průvodcem  
14. 3. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP: Vyrá-
bíme jarní a velikonoční dekorace, pravidelné 
tvoření každou druhou sobotu v měsíci
17. 3. v 16 hod. Bohumil Kartous: No Future 
23. 3. v 16 hod. Peter Tavel: přednáška Smysl 
života podle Viktora E. Frankla, beseda 
v rámci festivalu Templfest.
24. 3. v 16 hod. Irena Kalhousová: přednáška 
Visegrad a Izrael: Láska, či pragmatismus?, 
beseda v rámci festivalu Templfest.
25. 3. v 16 hod. Karoli Sidon je vrchní zemský 
a bývalý vrchní pražský rabín, dramatik, spiso-
vatel, scenárista, náboženský myslitel, bývalý 
chartista a disident, beseda v rámci festivalu 
Templfest
26. 3. v 16 hod. Michaela Duffková: Zápisník 
alkoholičky  
27. 3. v 19 hod. Noc s Andersenem a trpaslí-
kem Honzíkem, každý rok v březnu mají dětští 
čtenáři vzácnou příležitost strávit noc v DOMĚ 
KNIHY KNIHCENTRUM.cz a zažít dobrodruž-
ství s oblíbenými knižními postavami. 
 Letos se děti setkají s trpaslíkem Honzíkem  
a díky kouzelnému zaříkadlu procestují celý 
svět. Setkají se také s ilustrátorem Adolfem 
Dudkem, který si pro ně připravil jedno  
ze svých legendárních vystoupení  
pro děti. Na akci je nutná registrace  
za poplatek.

VÝSTAVY, WORKSHOPY, BESEDY A PŘEDNÁŠKY  JARMARK 

Velikonoční zvyky a tradice 
rozjaří centrum

Pašijový týden je jedním z nejvýznamnějších ob-
dobí křesťanského roku. A proto se i centrální ob-
vod prostřednictvím Centra kultury a vzdělá vání 
Moravská Ostrava a Přívoz připojuje k jeho osla-
vám. Pomocí dekorací a doprovodného pro gramu 
sestaveného z folklorních souborů, ga jdošů, ukázek 

tradičních lidových řemesel, jídel a zvyků pojících 
se k svátkům jara si všichni při pomeneme nejzná-
mější dny tohoto týdne – Škare dou středu, Zelený 
čtvrtek a Velký pátek. Děti se mohou těšit na kolo-
toč, jarní farmu zvířátek nebo dokonce stříhání ovcí 
či pastýřské velikonoční tradice. Masarykovo ná-
městí tak od pondělí 6. dubna až do pátku 10. dubna 
ožije od 10. do 18. hodiny velikonoční atmosférou, 
zvyky i tradi cemi. Podrobnější informace o oslavě 
Velikonoc v centru Ostravy přineseme v následují-
cím vydá ní zpravodaje Centrum.

VÝSTAVY

Výstava plakátů
Komorní scéna Aréna připravuje ve spolupráci s ga-

lerií Fiducia druhou ze série tematických výstav diva-
delních plakátů. Tentokrát vystavené plakáty společ-
ně vytvořili Ivan Pinkava – jeden z nejvýznamnějších 
představitelů současné fotografie u nás, a Robert V. 
Novák – grafik a autor vizuální prezentace kultur-

ních institucí, jako je Letní filmová škola v Uherském 
Hradišti nebo brněnské Národní divadlo.

www.divadloarena.cz
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Tři premiérové inscenace připravují soubory čino-
hry a baletu Národního divadla moravskoslezského 
na měsíc březen. Od 12. března přibude na reper-
toár nové nastudování Gogolova Revizora. Režisér 
Vojtěch Štěpánek ironickou komedii pojal jako po-
kračování Havlova Odcházení. Odcházení končí ná-
stupem nové politické garnitury, aby se onen nový 
politik po čase vynořil v Revizorovi jako protřelý 
hejtman, který se ale bojí o svou židli, když přijede 
velká kontrola z Petrohradu. A který udělá všechno 
pro to, aby si moc udržel. Propojení obou inscena-
cí je zdůrazněno i scénou Jana Toboly a obsazením 
Vladimíra Poláka do rolí nového politika v Odchá-
zení i hejtmana v Revizorovi. Úplatného úředníka 
Chlestakova si zahraje Petr Panzenberger. Diváci, 
kteří zajdou na obě inscenace, dostanou zvýhodně-
né vstupné. Informace jsou na webu NDM a v po-
kladnách. 

Klasický pohádkový balet Coppélia Léa Delibese 
v novém hávu a s lehce pozměněnými charaktery 
některých postav uvidí milovníci tance v Divadle 
Jiřího Myrona od 19. března. Choreograf Gior-
gio Madia s kostýmním výtvarníkem Domenicem 
Franchim slibují nevšední a velmi současný záži-
tek. Příběh konstruktéra hraček, který zasáhne do 
vztahu dvou mladých lidí, hrálo NDM v první se-
zoně existence divadla (1919/1920) a v sezoně číslo 
101 se k němu vrací. 

Autorské dílo, experiment, trochu úlet? To všech-
no může být Laterna Janusze Klimszy a Adama 
Golda. Kmenový režisér a dramaturg činohry NDM 
vytvořili pro komorní Divadlo „12“ původní insce-
naci, která nás zavede do divadla mezi herce, kteří 

právě zkoušejí Jiráskovu Lucernu. Co všechno se 
na takových zkouškách může asi stát a co se dozví-
me o hercích samotných? Na to odpoví inscenace 
v premiéře 26. března.

Národní divadlo moravskoslezské: březen  
ve znamení novinek v činohře a baletu

Laterna (zleva Petr Houska, Aneta Klimešová, David Viktora).
Foto: David Turecký 

Loutkáři z Ostravy jedou do Mexika!
Pejsek Haryk se v březnu pořádně proletí. Čeká 

ho totiž cesta až do dalekého Mexika, kde spolu se 
svými páníčky z pohádky FUJ JE TO! pobaví tam-
ní děti na Festivale del Centro Histórico v Mexico 
City, kam bylo ostravské Divadlo loutek pozváno. 

Protože je inscenace založená především na textu, 
herci se už od prosince učí celé představení ve špa-

nělštině. Například představitel psa Haryka, herec 
Karel Růžička, se musí naučit plynně říkat 19 strá-
nek španělského textu. „Je to dennodenní práce, 
protože španělština pro mě opravdu je ‚španělská 
vesnice‘. S trochou nadsázky by se dalo říct, že se 
to učím jako maďarský telefonní seznam. Každý ve-
čer usínám s textem a hned ráno se snažím vybavit 
si nově naučené, a tímto způsobem to pomalu jde. 
Velice mi pomáhá i spolupráce s lektorem, kterého 
máme v divadle k ruce. Ten nám radí především 
s přízvukem, protože mexická španělština se od té 
klasické ve výslovnosti liší,“ shrnuje práci na roli 
Karel Růžička.

Naštěstí se veškeré úsilí divadlu zúročí ještě jed-
nou – na podzim 2020 je čeká se stejnou inscenací 
cesta na festival do španělského Bilbaa. A ve hře je 
i festival v Řecku, ale řecky už se Haryk učit ne-
bude, tam porozumění zřejmě obstará simultánní 
překlad.

Inscenaci Fuj je to! pro Divadlo loutek napsal Vít 
Peřina, dramaturg Naivního divadla Liberec, a re-
žírovala Michaela Homolová, taktéž dlouholetá 
členka souboru libereckého divadla. Hudba: Filip 
Homola, dramaturgie: Daniela Jirmanová, realizace 
videomappingu: Jiří Philipp, hrají: Aneta Červená, 
Karel Růžička a Ondřej Beseda.

Mechanický pomeranč 
Divadlo Petra Bezruče uvede 20. března premi-

éru inscenace Mechanický pomeranč podle známé 
knihy Anthonyho Burgesse, která od svého vydání 
v šedesátých letech fascinuje čtenáře po celém svě-
tě a jejíž popularitu potvrzuje také dnes již kultovní 
filmové zpracování Stanleyho Kubricka. Kdo by 
neznal Alexe!? Toho sígra, co s partou kámošů ob-
čas přepadne nějakého náhodného kolemjdoucího. 
Proč? Z dlouhé chvíle. Protože můžou. Protože jim 
nikdo nenabídl nic víc. Kluci jsou kluci, ne? Me-
chanický pomeranč převede na divadelní jeviště 
mladá úspěšná režisérka Tereza Říhová. Hlavní roli 
Alexe ztvární Jakub Burýšek, kterého tak po roli 
Zdeny Koubkové v oceňované inscenaci Transky, 
body, vteřiny čeká další nesmírně obtížný úkol. Za-
skočte si k Bezručům na šokující zpověď jednoho 
grázla! Více informací a termíny repríz inscenace 
najdete na webu divadla www.bezruci.cz.

Pejsek Haryk se učí španělsky.
Foto: Archiv Divadla loutek Ostrava

Herci se intenzivně připravují na premiéru 
Mechanického pomeranče.
Foto: Archiv Divadla Petra Bezruče
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KNIHA

Březen – měsíc čtenářů
Během celého měsíce března se na pobočkách 

Knihovny města Ostravy (KMO) uskuteční akce 
spojené s podporou čtenářské gramotnosti, obje-
vování dobrodružných příběhů v knihách nebo se-
tkávání se na besedách. V pobočce v Ostravě-Pří-
vozu bude například každý březnový čtvrtek od 13 
hodin akce Siťaras Amari šib – romština pro děti 
a mládež. Společně pak všechny pobočky v rámci 
Týdne prvňáčků, který bude probíhat od 2. do 
7. března, slavnostně dekorují žáky prvních tříd 
do stavu čtenářského. Další slavnostní akcí bude 
26. března od 15 hodin vyhlášení Krále čtená-
řů, tentokrát budeme vybírat z řad učitelek a uči-
telů. Letošní, již jedenáctý ročník Března –měsíce 
čtenářů se totiž nese v duchu odkazu Jana Amose 
Komenského, letos si připomínáme 350 let od 
jeho úmrtí. A konec března je již tradičně spja-
tý s postavou významného dánského spisovatele 
Hanse Christiana Andersena. Oblíbená Noc s An-
dersenem se uskuteční 28. března na vybraných 
pobočkách KMO. Info: tel. 599 522 222, e-mail:  
buresova@kmo.cz

LITERÁRNÍ OSOBNOSTI  
(MORAVSKÉ) OSTRAVY

Josef Filgas (1908–1981)
Chropyňský rodák Josef Filgas měl své životní dy-

namo nabité jako jen málokterý ze současných spiso-
vatelů. V mládí se vyučil pekařem, na živobytí si ale 
vydělával jako zedník, silniční dělník nebo pouťový 
prodejce pražených oříšků. Podobně jako Mácha 
nebo Hašek prošel pěšky značný kus Evropy – kro-
mě rodné vlasti poznal Německo, Rakousko, Švýcar-
sko a Francii. Své dobrodružné toulky vylíčil v cyk-
lu reportáží Vagus bloudí Evropou, následně se jimi 
inspiroval při psaní knih Hledá se práce a Cesta do 
neznáma. Exotické dálky ale neměly být tím zásad-
ním, co tak silně zasáhlo Filgasovo nitro. Ústředním 
tématem jeho pozdějších děl se měla stát Ostrava, do 
které se jako chlapec přestěhoval s matkou poté, co 
mu zemřel otec. Téma bolestného života na ostrav-
ské periferii přetavil spisovatel do románů Chléb ze 
železa nebo Stín šachty. Za jeho životní dílo je však 
dodnes považována kniha reportáží o „černé ostrav-
ské zemi“ − Zapomenutá Ostrava.  „Zde, v drobných 
prózách, je Josef Filgas umělecky přesvědčivý právě 
pro zažitou pravdivost své výpovědi. Čteš, a vůbec tu 
nepřekáží ostravský slang v přímé řeči, neboť cítíš, 
že tady se autor vydává celý, nic nezamlčuje a nic 
nepřikrášluje, píše, jak šel život, bez spekulace a kal-
kulu,“ poznamenal na adresu knihy známý ostravský 
spisovatel Oldřich Šuleř. 

Zde ukázka: „Po výplatě, svobodní synci z okol-
ních vesnic a někdy i ti ženáči zůstali přes neděli 
v městě a domů vzkazovali: »Robimy durch aji ne-
děle!« − Sami si myslili: »Škoda peniz, na tu chvil-
ku jezdiť do dom, radši se za to vypiju pivo a trošku 
pobavim!« − A ten, kdo už byl jednou pod podlou-
bím, zval kamaráda: »Jane, co tu nasediš na kasarňi, 
poď pod lauby. Hnedaj po poledňu muzika začně 
hrať veselo ež milo! A šikovne děvuchy tame tež 
choďa! – Co by se člověk nešel pobaviť, dy stejnak 
mamy na světě enem tu dřinu! A něviš, esli zítřka 
dožiješ, esli ešče zítra přiděš k obědu…«“

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. do 31. 3. během půjčování:
Namaluj mi svět, výstava výtvarných prací dětí  
ze ZŠ Waldorfská.
11. 3. v 15.30 hod.
Vernisáž, slavnostní uvedení výstavy  
Namaluj mi svět

 Oddělení pro děti a mládež:
od 2. do 6. 3. během půjčování: 
Čtení, to nic není, celotýdenní soutěž pro děti,  
ve které vyhrává každý
od 2. do 6. 3. během půjčování: 
Týden prvňáčků, pasování prvňáčků na čtenáře 
knihovny a jejich přihlašování do knihovny zdarma
od 23. do 27. 3. během půjčování:
Škola hrou, celotýdenní soutěž pro děti s odkazem 
na osobnost Jana Amose Komenského
každý čtvrtek od 13 do 15 hod.
Siťaras Amari šib, kroužek romštiny pro děti

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

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ  
od 2. do 7. 3. Týden prvňáčků – Žáčci prvních 
tříd získají registraci do knihovny na jeden rok 
zdarma ve všech pobočkách KMO.
26. 3. ve 14.30 hod. Vyhlášení krále čtenářů, 
tentokrát v kategorii učitelka-učitel
27. 3. Noc s Andersenem, v devíti pobočkách 
KMO bude připravený atraktivní program
KULTURNÍ AKCE – společenský sál 
13. 3. v 19 hod. Open Mic Ostrava, jako hlavní 
host vystoupí písničkářka Saša Niklíčková
18. 3. v 17 hod. Absolventský koncert žáků  
ZUŠ E. Runda
27. 3. v 17 hod. Jana Šilerová, přednáška biskup-
ky v rámci festivalu ProTibet na téma Biskupka 
a dalajláma – Odpovědnost náboženství v dnešním 
světě
VÝSTAVY
březen–duben Petr Kuh: Akvarely, společenský sál
březen–duben Lucie Anna Přerovská: fotografie z ka-
lendáře Vlastnosti nemají gende, Galerie v pasáži

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA  
V OSTRAVĚ
Prokešovo náměstí 1802/9 
Moravská Ostrava
Tel. č.: 596 118 881
www.svkos.cz
 
do 20. 3. Naše paní Božena Němcová, výstava 
publikací věnovaná životu a dílu české autorky
2. 3. – 30. 4. Moravskoslezský kraj ve fotografii 
Libora Sváčka
4. 3. v 16.30 hod. Věda ve vědárně – Vše, co jste 
chtěli vědět o superpočítačích a nevěděli, koho 
se zeptat 

5., 12., 19. a 26. 3. v 9.30 hod. MS Excel pro 
začátečníky
6., 13., 20. a 27. 3. v 9.30 hod. Základní anglické 
fráze, kurz pro seniory je určen začátečníkům
9. 3. v 9.30 hod. Rozblikejte diody!, workshop se 
stavebnicí Arduino
11. 3. ve 14 hod. Efektivní vyhledávání v kata-
logu, účastníci semináře se seznámí podrobněji 
s on-line katalogem
16. 3. v 16 hod. nebo 19. 3. v 9.30 a 18.00 hod. 
Ukázkové lekce trénování paměti
26. 3. v 16 hod. Klub německého filmu / Freistatt
31. 3. v 16 hod. Deskohraní, odpoledne s desko-
vými hrami pro všechny generace
31. 3. v 17 hod. Knihovnické úterý: beseda s Eri-
kem Taberym, šéfredaktor Respektu

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

2. 3. ve 20 hod. úvodní přednáška kurzu praktic-
ké filozofie – filozofie pro život, kurz zahrnuje 13 
přednášek jednou týdně, vždy v pondělí od 20 hodin.
4., 11., 18. a 25. 3. vždy od 19 hod. Praktická 
psychologie, přednášky a praktická cvičení se za-
měří především na naši pozornost, vědomí, emoce
17. 3. v 19 hod. Jan Amos Komenský, přednáška 
k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského
19. 3. ve 20 hod. úvodní přednáška kurzu 
filozofie a psychologie – filozofie pro život, kurz 
zahrnuje 13 přednášek jednou týdně, vždy ve čtvr-
tek od 20 hodin, začíná 26. 3. Přihlásit se můžete 
e-mailem na ostrava@akropolis.cz nebo telefonic-
ky 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

2. 3. v 18 hod. Jana Vojnárová: Album každo-
denních pozic, vernisáž výstavy v galerii Dole, 
výstava potrvá do 2. dubna 
3. 3. v 19 hod. Mikko Savela, Paul Gründorfer, 
Lucie Vítková, Daniel Skála, koncert ve Fotogra-
fické galerii Fiducia
12. 3. v 18 hod. Miroslav Myška: Akty 1970 až 
2000, vernisáž výstavy ve Fotografické galerii 
Fiducia, výstava potrvá do 10. dubna
17. 3. v 18 hod. První návštěva dalajlámy v Če-
chách, diskuse v rámci festivalu ProTibet.
20. 3.  v 18 hod. Okrášlení na Mlýnské a křest 
bulletinu Krásná Ostrava, přijďte s námi zasadit 
nový strom/keř k pamětní desce mlýna v Mlýnské 
ulici místo katalpy, kterou nám v lednu někdo vyká-
cel. Upravíme také bylinkovou zahrádku, která byla 
poškozena při rekonstrukci fasády, a chystáme i jed-
no guerillové okrášlení. Pokřtíme rovněž nové číslo 
bulletinu Krásná Ostrava, sraz bude před Fiducií.
22. 3. v 18 hod. Ateliér pro děti a jejich rodiče, 
současné umění hravě a bez nudy 
24. 3. v 18 hod. Naše paní Božena Němcová?  
26. 3. v 18 hod. Za vším hledej Whitmana


