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Milí čtenáři,

začátek roku bývá mnohdy časem různých ambiciózních předsevzetí. Všichni máme 
spoustu plánů a nastává nám ta nejpodstatnější fáze jejich přetavení v něco konkrétního, 
hmatatelného. Během této cesty se obvykle vyskytne množství překážek a problémů, někdy 
se ale také stane, že výsledek je lepší, než původní představa. A tak věřím, že naše i vaše 
vzdušné zámky měkce přistanou a stanou se obyvatelnými. V našem případě jde o úsilí, 
na jehož konci by měly být smysluplné kulturní akce, které baví, ale také mají alespoň v 
některých případech přesah a přinášejí nějaké hodnoty. K tomu všemu ale potřebujeme i 
vás! Věřím proto, že se budeme i letos často potkávat.

V tomto měsíci pokračujeme v kulturních výpravách na různá ne zrovna obvyklá místa. V rámci projektu Projektu 12 Vás zvu 
na víkendovou výstavu místních výtvarníků do protiatomového bunkru pod základní školou na ulici Elišky Krásnohorské. Je to 
další prostor, do kterého chceme naroubovat trochu kultury. Kromě toho jde o hezkou příležitost podívat se na místa, která 
nejsou běžně veřejnosti přístupná.

Z dalšího zvu zvláště na tradiční Cyklocestování, jehož program je letos mimořádně dobře obsazený, na improvizační show 
Dámská hnízda Ester Kočičkové a Simony Babčákové a také na slavností novoroční koncert Gabriely Demeterové v historickém 
sále Národního domu.

Doufám, že to bude dobrý rok pro nás všechny.

Jakub Tichý

Úvodník
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Kalendárium

Pá 2. 1.
17.00 ŠKATULÁCI kino NSV

19.00 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ kino NSV

So 3. 1.
17.00 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU kino NSV 

19.00 HODINOVÝ MANŽEL kino NSV 

Ne 4. 1.
17.00 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU kino NSV

19.00 HODINOVÝ MANŽEL kino NSV

Po 5. 1. 19.00 VELKOLEPÉ MUZEUM kino NSV

Út 6. 1. 19.00 HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER kino NSV

St 7. 1.
10.00 POHÁDKÁŘ kino NSV

19.00 POHÁDKÁŘ kino NSV

Čt 8. 1. 

10.00 HRÁTKY S RÝŽÍ ostatní Broučci

19.00 SEDMÝ SYN kino NSV

19.00 GABRIELA DEMETEROVÁ/PŘ.SK. KPH koncert ND

Pá 9. 1.

09.30 DVANÁCT MĚSÍČKŮ kino NSV

17.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA kino NSV

19.00 SEDMÝ SYN kino NSV

19.00 SPOLEČENSKÝ PLES 8IČKY ples KD Frýdek

So 10. 1.

15.00 TŘI BRATŘI kino NSV

17.00 NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY kino NSV

19.00 FOTOGRAF kino NSV

Ne 11. 1.
17.00 NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY kino NSV

19.00 FOTOGRAF kino NSV

Po 12. 1. 19.00 SAMA NOCI TMOU kino NSV

Út 13. 1. 19.00 DVA DNY, JEDNA NOC kino NSV

St 14. 1. 19.00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD kino NSV

Čt 15. 1. 19.00 V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU/MIMO PŘEDPLATNÉ divadlo NSV

Pá 16. 1. 
18.30 FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ festival NSV

19.00 TANČÍRNA – ABSOLVENTSKÝ PLES ples ND

So 17. 1. 
10.00 FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ festival NSV

15.00 KARNEVAL pro děti ND
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Kalendárium
Ne 18. 1. 09.30 FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ festival NSV

Po 19. 1. 19.00 ZMIZELÁ kino NSV

Út 20. 1. 
10.00 POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE pro děti Broučci

19.00 KINO NASLEPO: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KLUBOVÝ FILM kino NSV

St 21. 1.
10.00 STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA kino NSV

18.00 S LÁSKOU, ROSIE kino NSV

Čt 22. 1. 
17.00 VELKÁ ŠESTKA kino NSV

19.00 BABOVŘESKY 3 kino NSV

Pá 23. 1.

17.00 VELKÁ ŠESTKA kino NSV

18.00 PROJEKT 12/LABYRINT výstava Bunkr59

19.00 BABOVŘESKY 3 kino NSV

So 24. 1. 
14.00 PROJEKT 12/LABYRINT výstava Bunkr59

19.00 SPOLEČENSKÝ PLES - BESKYDSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA ples KD Frýdek

Ne 25. 1. 

14.00 PROJEKT 12/LABYRINT výstava Bunkr59

17.00 VELKÁ ŠESTKA kino NSV

19.00 BABOVŘESKY 3 kino NSV

Po 26. 1.
17.00 BABOVŘESKY 3 kino NSV

19.00 MILUJ SOUSEDA SVÉHO kino NSV

Út 27. 1. 18.00 CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA - PAVEL ZUBEK:
PRŮMYSLOVÝ URAL přednáška MK Místek 

modrý sal.

Út 27. 1. 19.00 PROJEKT 100 2015: OKNO DO DVORA kino NSV

St 28. 1. 19.00 DEŠTIVÉ DNY/PŘ.SK. B divadlo NSV 

Čt 29. 1. 19.00 SIMONA BABČÁKOVÁ A ESTER KOČIČKOVÁ show NSV 

Pá 30. 1. 

16.00 ZPÍVÁME S MÍŠOU pro děti KD Frýdek

17.00 PADDINGTON kino NSV

19.00 MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD kino NSV

So 31. 1.
17.00 PADDINGTON kino NSV

19.00 MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD kino NSV

VÝSTAVY

Leden Obrazy z cest/Ivo Drahorád NSV

Leden Náladové malování/Emilie Leipertová ND
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PÁ 2. 1. ● 17.00
ŠKATULÁCI
USA ● animovaný ● 2D ● přístupný ● dabing ● 97 min.
vstupné 100 Kč
Pro děti

PÁTEK 2. 1. ● 19.00
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
VB/USA/Španělsko ● historický/drama ● 2D ● 12+ ● titulky 
142 min. ● vstupné 120 Kč 
Premiéra

SO 3. - NE 4. 1. ● 17.00
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
USA ● animovaná komedie ● 2D ● přístupný ● dabing
90 min. ● vstupné 110 Kč/děti do 15-ti 90 Kč
Pro děti

SO 3.–NE 4. 1. ● 19.00
HODINOVÝ MANŽEL
ČR ● komedie ● 2D ● 100 min. ● 12+ ● vstupné 120 Kč
Premiéra

PO 5. 1. ● 19.00
VELKOLEPÉ MUZEUM
Rakousko ● dokumentární ● 2D ● 2014 ● režie: J. 
Holzhausen ● 12+ ● titulky ● 94 min. ● vstupné 110 Kč/ 
členové FK 90 Kč
Filmový klub
 
ÚT 6. 1. ● 19.00
HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
USA ● dokument ● 2D ● 2013 ● režie: J. Maloof
Ch. Siskel ● přístupný ● titulky ● 83 min.
vstupné 100 Kč/členové FK 80 Kč
Filmový klub

ST 7. 1. ● 10.00
POHÁDKÁŘ
ČR ● moderní lovestory ● 2D ● 15+ ● 90 min.
vstupné 60 Kč
Pro seniory

ST 7. 1. ● 19.00
POHÁDKÁŘ
ČR ● moderní lovestory ● 2D ● 15+ ● 90 min.
vstupné 80 Kč

ČT 8. – PÁ 9. 1. ● 19.00
SEDMÝ SYN
USA ● dobrodružný/fantasy ● 2D ● přístupný ● dabing
120 min. ● vstupné 120 Kč
Premiéra

PÁ 9. 1. ● 09.30
DVANÁCT MĚSÍČKŮ
ČR ● animovaný ● 2D ● 65 min. ● přístupný ● vstupné 20 Kč
Bijásek
Pro děti

PÁ 9. 1. ● 17.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Rusko ● animovaný ● 2D ● přístupný ● dabing ● 80 min. 
vstupné 110 Kč
Pro děti

SO 10. 1. ● 15.00
TŘI BRATŘI
ČR ● pohádka ● 2D ● přístupný ● 88 min. ● vstupné 80 Kč
Bijásek
Pro děti

SO 10.–NE 11. 1. ● 17.00
NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
USA/VB ● komedie ● 2D ● přístupný ● dabing ● 89 min.
vstupné 110 Kč
Rodinný/Pro děti

SO 10.–NE 11. 1. ● 19.00
FOTOGRAF
ČR ● tragikomedie ● 2D ● 15+ ● 133 min. ● vstupné 130 Kč
Premiéra

PO 12. 1. ● 19.00
SAMA NOCI TMOU
USA ● horor/thriller/romance ● 2D ● 2014 ● režie: A. L. 
Amirpour ● 12+ ● titulky ● 99 min. ● vstupné 100 Kč/ 
členové FK 80 Kč 
Filmový klub

ÚT 13. 1. ● 19.00
DVA DNY, JEDNA NOC
Belgie/Francie/Itálie ● drama ● 2D ● 2014 ● režie: J. P. 
Dardenne ● L. Dardenne ● 15+ ● titulky ● 95 min.
vstupné 110 Kč/členové FK 90 Kč
Filmový klub

Kino
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ST 14. 1. ● 19.00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
USA/Nový Zéland ● dobrodružný/fantasy ● 2D ● přístupný 
dabing ● vstupné 110 Kč

PO 19. 1. ● 19.00
ZMIZELÁ
USA ● drama/thriller ● 2D ● režie: D. Fincher ● 15+
titulky ● 145 min. ● vstupné 100 Kč/členové FK 80 Kč
Filmový klub

ÚT 20. 1. ● 19.00
KINO NASLEPO: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KLUBOVÝ FILM
pro členy FK vstup zdarma!
Filmový klub

ST 21. 1. ● 10.00
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
ČR ● dokument ● 2D ● přístupný ● 75 min.
vstupné 60 Kč
Pro seniory

ST 21. 1. ● 18.00
S LÁSKOU, ROSIE
VB/USA ● romantická komedie ● přístupný ● titulky
102 min. ● vstupné 110 Kč/pro dámy 80 Kč
Premiéra 
Dámská jízda

ČT 22.–PÁ 23. 1. a NE 25. 1. ● 19.00
BABOVŘESKY 3
ČR ● komedie ● 2D ● přístupný ● 103 min.
vstupné 140 Kč
Premiéra

ČT 22.-PÁ 23. 1. a NE 25. 1. ● 17.00   
VELKÁ ŠESTKA
USA ● animovaný ● 3D ● přístupný ● dabing
102 min. ● vstupné 175 Kč/děti do 15-ti 145 Kč
Premiéra
Pro děti

PO 26. 1. ● 17.00
BABOVŘESKY 3
ČR ● komedie ● 2D ● přístupný ● 103 min.
vstupné 140 Kč
Premiéra

PO 26. 1. ● 19.00
MILUJ SOUSEDA SVÉHO
USA ● komedie ● 2D ● 2014 ● režie: T. Melfi ● 12+
titulky ● 102 min. ● vstupné 140 Kč/členové FK 120 Kč
Filmový klub
 
ÚT 27. 1. ● 19.00
PROJEKT 100 2015: OKNO DO DVORA
USA ● thriller ● 2D ● 1954 ● režie: A. Hitchcock ● 12+ 
titulky ● 112 min. ● vstupné 90 Kč/členové FK 70 Kč
Filmový klub

PÁ 30.–SO 31. 1. ● 17.00
PADDINGTON
Velká Británie ● rodinný ● 2D ● přístupný ● dabing
vstupné 100 Kč
Pro děti

PÁ 30.–SO 31. 1. ● 19.00
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
USA ● akční komedie ● 2D ● 12+ ● titulky ● 97 min.
vstupné 110 Kč
Premiéra

Kino

PREMIÉRY
 

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět. Vyrostli jako bratři, 
ale stali se z nich nepřátelé na život a na smrt – egyptský 
faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. 
Jiná legenda, Ridley Scott, převedla jejich nesmrtelný příběh 
na filmové plátno. Tvůrce Gladiátora tak dostal šanci znovu 

předvést, jak má vypadat pravý historický velkofilm – jako 
přehlídka dechberoucích obrazů a působivých bitevních 
scén, ale zároveň jako neobyčejný lidský příběh ovládaný 
těmi nejzákladnějšími emocemi – láskou, nenávistí a 
touhou po moci.

Filmy



8

HODINOVÝ MANŽEL
Čtyři plavci - hráči vodního póla se po prohraném zápase 
octnou na dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. 
Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou živnost „ho-
dinový manžel“ a opravdu opravují domácnosti rozličným 
dámám, ale jak se časem ukáže, nejen domácnosti. Co 
se kolem toho vyvine a jak na to zareagují jejich partnerky 
sledujte v nové české komedii…

SEDMÝ SYN
Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. 
Příběh Sedmého syna se odehrává v dobách, kdy kladní 
hrdinové už skoro leželi na lopatkách a zoufale čekali 
na legendárního hrdinu, který by je spasil. Režisér Sergej 
Bodrov natočil film jako napínavé epické fantasy, v němž 
proti mečům, odvaze a odhodlání stojí mocná černá magie 
a armáda nestvůr.

FOTOGRAF
Dámy, radím vám ke klidu…! 
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého 
českého fotografa Jana Saudka (K. Roden) se vracíme k ně-
kterým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného 
nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny 
tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, 
zástupy obdivovatelů i osamocení.  

S LÁSKOU, ROSIE
Romantická komedie S láskou, Rosie dokázala namíchat 
skvělý koktejl emocí, životních překážek a humoru. Film 
vznikl podle knihy „Kde končí duha“ Cecelie Ahernové, 
autorky řady bestsellerů, například knihy P.S. Miluji tě.

BABOVŘESKY 3
Nové, již třetí pokračování, divácky úspěšné letní komedie 
Zdeňka Trošky.

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
Mortdecai, Charlie Mortdecai. Má rád peníze, sprosté vtipy, 
alkohol a svůj sofistikovaný knír, zaměstnán je jako aristo-
krat. V této akční komedii se vrhne do velkolepého pátrání 
po ukradeném obraze, procestuje půlku zeměkoule a 
bude čelit mnoha protivníkům. V hlavních rolích J. Depp, G. 
Paltrow, E. McGregor a další.

Filmy
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OSTATNÍ

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Závěrečná částí filmové trilogie natočené podle stále 
oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit.

PRO DĚTI

ŠKATULÁCI
Nový animák od tvůrců Koralíny a Normana a duchů. Mladý 
hrdina strávil většinu svého života v podzemí. Nebyl tam ale 
sám. Vychovávali ho skřítci. A právě ti teď od něj potřebují 
pomoc, protože s jejich domovem to nevypadá zrovna 
nadějně… 

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru 
přichází ve vlastním filmu!

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohád-
ky od Hanse Christiana Andrsena.

TŘI BRATŘI
Nová česká pohádka Jana Svěráka se spoustou dobrodruž-
ství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj 
filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu 
zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V 
hlavních rolích V. Dyk, T. Klus a Z. Piškula. 

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství. Hlídač 
muzea Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s 
novými postavami a zároveň se vydává na dobrodružnou 
cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se 
navždy ztratí…

VELKÁ ŠESTKA
Nové dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi 
robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj 
talent. Film se inspiruje stejnojmenným komiksem od 
společnosti Marvel a je plný nejen komiksové akce, ale i 
humoru a emocí, jaké jsme si zvykli od Walt Disney Anima-
tion Studios očekávat.

Filmy
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PADDINGTON
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvě-
du z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem na nádraží 
Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi. 
Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné 
věci. Inspirováno známou knižní sérii, která byla poprvé 
vydána v roce 1958. Medvídek Paddington je pro anglické 
děti něco jako pro ty české Krteček.

FILMOVÝ KLUB

VELKOLEPÉ MUZEUM
Neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled do zákulisí jedné 
z největších a nejdůležitějších světoznámých kulturních 
institucí. Dokumentarista Johannes Holzhausen po dvou 
letech strávených v útrobách Muzea dějin umění ve Vídni 
přináší obraz každodenního života v muzeu a především 
sled mikrodramat jeho pracovníků – od generálního ředi-
tele přes přepravce a kulturní historiky až po členy úklidové 
služby a všechny, kteří se podílejí na vytváření ideálního 
prostředí pro umění.

HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
Vzrušující cesta za odhalením identity svérázné tajemné 
chůvy, která jen pro sebe do šuplíku nafotila přes 100 000 
fotografií. Po jejich nedávném objevení ve veřejné aukci 
způsobilo dílo ve světě fotografie doslova zemětřesení a 
Vivian Maier se posmrtně stala jednou z nejuznávanějších 
osobností fotografie 20. století. 

SAMA NOCI TMOU
Po íránském Zkaženém městě, které dýchá jen smrtí a 
hříchem, se po nocích toulá mladá osamělá upírka a s 
vlastním pojetím spravedlnosti nastoluje pořádek. Vizuálně 
uhrančivý film íránské režisérky vznikl v americké pro-
dukci a vyniká svérázným humorem i ponurou hororovou 
atmosférou.

DVA DNY, JEDNA NOC
Sandra pracuje v místní solární elektrárně a právě se 
zotavuje z depresí, které byly důvodem její časté absence 
v práci. Vedení společnosti nemá zájem o takovéto zaměst-
nance, avšak nechce vystupovat ve zlém světle. Finální roz-
hodnutí o Sandřině osudu tak nechává na jejích kolezích, 
kteří mají určit, zda Sandra o práci přijde, nebo ne. Pokud 
ano, budou si moci ponechat své roční bonusy ve výši 1000 
eur, a pokud ne, tak o ně přijdou. Sandra se však nevzdává 
a během dvou dnů  a jedné noci se ze všech sil snaží 
přesvědčit kolegy, aby se rozhodli v její prospěch. Sandřina 
prosba je jednoduchá: “Nelitujte mě! Jen se zkuste vžít do 
mé situace.“

ZMIZELÁ
Nová adaptace celosvětového literárního hitu spisovatelky 
Gillian Flynnové vypráví o manželské dvojici Nicka (B. 
Affleck) a Amy (R. Pike), kterým na první pohled všechno 
dokonale klape do doby, než Amy při pátém výročí beze 
stopy zmizí a hlavním podezřelým se stává Nick. Je to 
nebezpečný vrah, nebo na něj někdo ušil boudu? A kdo
a proč?

Filmy
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PROJEKT 100 2015: OKNO DO DVORA
Jeden z vrcholů filmové tvorby Alfreda Hitchcocka je stejně 
strhující cestou za odhalením vraždy jako mistrovskou 
studií voyeurismu, který s hlavním hrdinou sdílí každý
z fascinovaných diváků.

MILUJ SOUSEDA SVÉHO
Vincent (B. Murray) je stárnoucí válečný veterán jak se patří - 
mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když se do sousedního 
domu nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se obrátí 
vzhůru nohama a on má najednou každý den na krku 12le-
tého kluka. Ačkoliv je Vincent cynik, který sází, miluje whisky 
a dost často navštěvuje striptýzové kluby, nakonec se z něj 
stane ten nejlepší přítel pro chlapce, který se právě vyrovnává 
s rozvodem svých rodičů, novou školou a novým životem.

KINO NASLEPO: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KLUBOVÝ FILM
pro členy FK vstup zdarma!

PRO SENIORY

POHÁDKÁŘ
Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni, touze, 
podvodu a lži a věčném odpouštění vznikl podle knihy po-
pulární spisovatelky Barbary Nesvadbové. V hlavních rolích A. 
Geislerová, J. Macháček, E. Herzigová a další.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Všichni znají dvojici slavných cestovatelů - Zikmunda a 
Hanzelku. Všichni znají jejich expedice a knihy. Nikdo neví, 
jaký žili život. Jejich zážitky z cest znají miliony lidí na 
celém světě. Legendární dvojici spojuje 111 tisíc kilometrů 
cest, 6,5 milionu prodaných knih v 11 světových jazycích, 4 
celovečerní filmy, 147 dokumentárních a televizních filmů a 
přátelství přetrvávající i po smrti. 

Filmy

Nová scéna Vlast 
ST 28. 1. 2015 ● 19.00
DEŠTIVÉ DNY - VYPRODÁNO

Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň krimi-
nálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli 
od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. 
Dnes jsou parťáky u chicagské policie. Richard Krajčo 
získal za ztvárnění role Dennyho cenu Thálie 2012, David 
Švehlík se umístil v širší nominaci.

Režie: Janusz Klimsza
Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík

Uvádí: Divadlo Ungelt
Délka představení: 1 hodina 35 minut

Vstupné: 480 Kč/přístavky 450 Kč/předplatitelská skupina B.

Divadlo
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Národní dům 
ČT 8. 1. 2015 ● 19.00
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
Gabriela Demeterová:
Ludwig van Beethoven - Hudba a duše génia 

Hlavní myšlenkou a obsahem recitálů s názvem  „Ludwig 
van Beethoven – Hudba a duše génia” je přiblížit českému 
obecenstvu v netradičním pojetí jednoho z největších 
gigantů světové klasické hudby, jeho slavné sonáty 
pro housle a klavír, ale také jeho duši a lidský rozměr 
v dochované soukromé korespondenci interpretované 
neopakovatelným způsobem vynikajícím divadelním a 
filmovým hercem Otakarem Brouskem ml., kterého Gab-
riela Demeterová přizvala exkluzivně ke spolupráci právě 
v rámci tohoto cyklu houslových recitalů. Slavné houslové 
sonáty se tak stanou  melodramem, který poodhalí 
pravou tvář L. v. Beethovena. Gabriela Demeterová svou 
osobitou interpretací a výjimečnými hosty zprostředkuje 
českému publiku nádheru a nesmrtelnost hudby tohoto 
německého velikána, který dodnes ovlivňuje lidstvo na 
celé planetě.

Délka koncertu: 1 hodina 30 minut

Vstupné: 250 Kč/předplatitelská skupina KPH.

Nová scéna Vlast 
ČT 15. 1. 2015 ● 19.00
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU

Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka 
se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a 
navštíví ji v Paříži.

Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera 
již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice 
ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem 
ocitá i on. V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle 
zorientuje, a když okouzlí manželku svého nejvyššího 
šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost dcery
a dokonce i složení vlády. Rozjede se uragán záměn
a komických situací, které neberou konce.

Komedie Jeana Barbiera (originální název Ma fille travaille 
a Paris) o pařížském dobrodružství sympatického 
venkovana ze Spáleného Poříčí nad Seinou nabízí dvě 
hodiny emocí a smíchu. V současné době nejznámější 
autor konverzačních komedií ve Francii je pokračovatelem 
tradice bulvárního divadla ve stylu Feydeaua a Labiche.

Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá/Týna Průchová, Jarmila 
Švehlová, Simona Postlerová/Miroslava Pleštilová, Barbora 
Šťastná Petrová/Malvína Pachlová, František Skopal/Martin 
Sochor, Jan Šťastný/ Jan Čenský
Uvádí: Agentura Harlekýn
Délka představení: 2 hodiny 

Vstupné: 420 Kč/divadlo mimo předplatné.

Divadlo

Koncerty
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Nová scéna Vlast 
NE 11. 1. ● 15.00
TŘI SNEHULÁCI

V jedné ulici jednoho velikého města se potkají
tři sněhuláci…
Loutková pohádka pro děti od 3 let.
Uvádí: Agentura Lev
Vstupné: 60 Kč

Národní dům
SO 17. 1. ● 15.00
DĚTSKÝ KARNEVAL

Klauni celý karneval moderují, 
čarují, tancují s dětmi a modelují 
různá zvířátka z balónků.
Klaun také umí vyrábět obří

bubliny. Dále se můžete těšit na závody v klaunských 
botách, točení talířů, obří puzzle klaunů, házení dortem,
nafukování balónků zadečkem, kutálení obřích koulí…
Uvádí: Agentura Lev
Vstupné: rodinné 50 Kč

Nová scéna Vlast 
NE 25. 1. ● 15.00
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

Veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech, 
která potěšila již několik generací čtenářů a diváků.
Povídání o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu, 
jak pekli dort nebo o tom, jak si pejsek roztrhl kalhoty 
a kočička mu je zašila dešťovkou.
Pohádka pro děti od 2 let.
Uvádí: Divadlo SemTamFór
Vstupné: 60  Kč

Nová scéna Vlast 
ČT 29. 1. 2015 ● 19.00
SIMONA BABČÁKOVÁ A ESTER KOČIČKOVÁ:
IMPROVIZAČNÍ SHOW

Improvizační jízda Simony Babčákové a Ester Kočičkové. 
Jedinečné představení, kde se prolíná hudební a herecká 
virtuozita na pozadí příběhu, který vzniká přímo před vámi. 
Vše se odehrává za doprovodu frontmana skupiny Hmm… 
Marka Doubravy a hudebníka Ondřeje Pečenky.
 
Vstupné: 220 Kč předprodej/250 Kč na místě. 

Improvizační show

Děti 



Festival
CYKLOCESTOVÁNÍ 2015
FRÝDEK-MÍSTEK 16.-18. 1. 2015 NOVÁ SCÉNA VLAST
Tradiční a originální cestovatelský festival Cyklocestování se ve Frýdku-Místku uskuteční už 
podeváté na plátně a v prostorách Nové scény Vlast. Prostřednictvím besed, promítání, filmů a 
workshopů se můžete vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa. Podíváme se například 
do Francie, Irska, Maroka, na Lofoty, na lehokole nebo tříkolce projedeme velkou část Evropy, dokonce 
dvakrát si přiblížíme cyklocestovatele na cestě kolem světa. Navštívíme i ostrov Papua - Nová Guinea

a do Afriky zavítáme za doprovodu rytmů místního bubenického uskupení. Organizátoři nezapomínají 
ani na cykloturistiku v České republice, tentokrát se zaměří na region Poodří. 

Festival představí opět zahraničního hosta, kterým bude světově uznávaný švýcarský
cyklo-dobrodruh Claude Marthaler, který má za sebou několikaleté expedice na kole -
7 let na cestě kolem světa, a nebo tříletou cestou napříč
Afrikou a Asií, o které bude vyprávět právě zde.

Vstupné/Zlevněné vstupné:

pátek – 70/50 Kč
pátek – neděle - permanentka  – 290 Kč/250 Kč
sobota - celodenní - 220 Kč /170 Kč
neděle - celodenní - 190 Kč /150 Kč
jednotlivé bloky – 90 Kč/70 Kč

Zlevněné vstupné (důchodci, studenti do 26 let, ZTP) 
Děti do 10 let - zdarma (bez nároku na sedadlo v případě plného sálu) 

Předprodej od 15. 12. 2014

V předprodeji jsou permanentky (třídenní festival), vstupenky na pátek,
sobotu a neděli celodenní a to v pobočkách Beskydského informačního
centra, on-line na www.kulturafm.cz. Ostatní vstupenky budou v prodeji
až na místě. Děkujeme za pochopení.

Podrobnější informace naleznete na: www.cyklocestovani.cz nebo na FB: Cyklocestování



Festival 

CYKLOCESTOVÁNÍ
www.cyklocestovani.cz

16.-18. 1. 2015, Nová scéna Vlast, Frýdek-Místek

PÁTEK 16. 1. 2015
18:30-19:30    Milan Daněk – „Tarahumara  

– ti, kteří utíkají pěšky“
19:45-20:45    Milan Daněk – „Západní Papua  

– kde kolo ještě neviděli“

SOBOTA 17. 1. 2015
Blok A: 
10:00-10:55    Jaroslav Král – „Český Šnek na cestě 

kolem světa“ – FILM
11:00-12:00    Ivo Drahorád – „Irsko - na kole 

smaragdovým ostrovem“
12:10-12:30    Ivo Drahorád – vernisáž výstavy 

fotografií „Obrázky z cest“

Blok B:
13:00-13:45    Jiří Hon – „Cyklopěší toulky 

Poodřím ve čtyřech ročních 
obdobích“

13:50-14:30    Zbyněk Sovík – workshop o přírodě 
a její ochraně v CHKO Poodří

14:35-14:50    Stanislav Ubík  
– mobilní aplikace Poodří

Blok C:
15:15-16:15    Ruda Růžička  

– „Maroko aneb za Berbery na kole“
16:30-16:50    Simba hula watu – západoafrické 

bubenické rytmy v evropském 
podání + africká slideshow

17:00-18:15    rodina Stillerova – „S mimčem 
v cyklovozíku napříč Francií až 
k Atlantiku“

Blok D: 
18:45-19:15    křest knihy „Světem na kole“ 

a autogramiáda 
19:30-21:30    SPECIÁL -  Claude Marthaler  

„3 roky na kole napříč Afrikou a Asií“

NEDĚLE 18. 1. 2015
Blok E: 
09:30-10:20    Martin Matěj – „Kam až dojedu na 

kole?" -  FILM 
10:30-11:30    Zdeněk Švec & Pavel Stříteský 

– „Lehokolmo z Barcelony do 
Vysokého Mýta" 

Blok F:
12:00-13:15    Lucie Kratochvílová a Zbyněk Vintr 

– „Na kole do Číny...a ještě dál“
13:30-14:45    Broňa Nágel – „Od A do B aneb na 

tříkolce od Atlantiku do Brodu“

Blok G:
15:15-15:35    Martin Stiller – Aktivní víkendy pro 

rodiny s dětmi
15:45-16:05    Lea Vargovčíková – workshop 

o cestování na kole po Skandinávii
16:15-17:15    Lea Vargovčíková – „Lofoty – kolmo 

po ostrovech půlnočního slunce“

Předprodej vstupenek od 15. 12. 2014. Bližší informace najdete  
na www.kulturafm.cz nebo www.cyklocestovani.cz.

cyklocestovani_letakA5_FM_2015.indd   1 11. 12. 2014   15:20:05
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Tančírna

Národní dům 
PÁ 16. 1. ● 19.00 – 00.00
TANČÍRNA ABSOLVENTSKÝ PLES

Vstup ve společenském obleku a obuvi. Přijďte si zopakovat 
své taneční kroky! Classic dance stage, Latin dance stage.
Vstupné: 100 Kč/on-line předprodej na www.kulturafm.cz
nebo na pobočkách Beskydského informačního centra. 
Informace na tel.: 776 516 939.

Projekt 12
Bunkr 59, 5. ZŠ El. Krásnohorské 
SO 23. 1.–25. 1. ● 18.00
LABYRINTY

Projekt 12 je cyklus dvanácti samostatně fungujících 
kulturních akcí, které během jednoho roku spojí nejrůz-
nější umělecké směry v kombinaci se zapomenutými 
prostory města Frýdek-Místek. Ve výsledku tak vznikne 
neopakovatelný kulturní zážitek v netradičním prostoru 
typu site-specific. Vstupné dobrovolné. 

Čtyři různé vnitřní světy čtyř výtvarníků se sejdou ve 
společném prostoru podzemního protiatomového bunkru. 
Dokáží rozdílné obrazy i výtvarné techniky vytvořit jeden 
celek se společnou myšlenkou? Přijďte se na chvíli ztratit 
v tomto projektu nazvaném LABYRINTY.

VERNISÁŽ: pá 23. 1. od 18.00 hod

Lednová výstava v rámci Projektu 12 bude realizována ve 
spolupráci se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

OTEVŘENO:
pá 23. 1. od 18. do 21. hod 
so 24. 1. od 14 do 19. hod
ne 25. 1. od 14 do 19. hod

Nová scéna Vlast 
LEDEN
OBRÁZKY Z CEST

Autor: Ivo Drahorád
Vernisáž: 17. 1. od 12.15

Tanec

Výstavy
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Výstavy
Národní dům Frýdek-Místek
LEDEN
NÁLADOVÉ MALOVÁNÍ

Autor fotografií:
Emilie Leipertová

www.kulturafm.cz
LEDEN
 
PORTRÉTY
Autor: Miroslav Král
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové adrese
vystavy.kulturafm.cz

ZAHÁJENÍ LEDEN - ÚNOR 2015

TANEČNÍ KURZY 

Taneční pro manželské páry a dvojice -
začátečníci a pokročilí

Určeno párům všech věkových kategorií, které se chtějí 
zdokonalit ve společenském tanci. 
Taneční budou ukončeny závěrečným plesem. 

Kurzovné: 2 000 Kč-pár/8 lekcí + závěrečná
Zahájení: středa 7. 1., 19.30-22.00 začátečníci
 pondělí 12. 1., 19.30-22.00 pokročilí

Orientální tanec

Proč tančit?  Protože je to příjemný a zdravý pohyb pro 
každého!
Břišní tanec přináší radost, uvolňuje od stresu… 

Kurzovné: 600 Kč/10 lekcí, jednorázový vstup: 70 Kč
Zahájení: pondělí 12. 1., mírně pokročilí: 17.00-18.00  
 čtvrtek 15. 1., začátečníci: 17.00-18.00  

Country tance pro seniory

„Tanec pro každého, tanec v každém věku“ 
Specialita těchto tanců je to, že tanečníci netančí pouze 
v párech, ale ve větších skupinách – kruzích, řadách a 
dalších formacích. Kurz je určen jednotlivcům, ale mohou 
být i páry. Vede Barbara Jurišicová.
Kurz je určen i jednotlivcům.

Kurzovné: 400 Kč/10 lekcí, jednorázové vstupy: 50 Kč
Zahájení: pátek 23. 1. 2015,  9.00 - 10.00   

POHYBOVÉ KURZY

Powerjóga

Dynamické cvičení jógy moderní doby, které je zaměřeno 
na uvolnění, 
protažení a posílení celého těla. 

Kurzovné: 1.200 Kč/15 lekcí, jednorázový vstup: 90 Kč
Zahájení: středa 21. 1., 16.30-18.00

Cvičení pro seniory

Skupinové rekondiční cvičení pomáhá zlepšit fyzickou 
kondici a načerpat novou energii. 

Kurzovné: 600 Kč/15 lekcí, jednorázový vstup: 50 Kč
Zahájení: čtvrtek 22. 1., 9.00-10.00 

Cvičení pro zdraví s pilates

Hodina zdravotních cviků vedena formou Pilates tak, aby ji 
zvládli všichni. 

Kurzovné: 600 Kč/15 lekcí, jednorázový vstup: 50 Kč
Zahájení: úterý 13. 1., 16.30-17.30

Cvičení pro zdraví

Je zaměřené na protažení, rozpohybování a posílení 
kritických oblastí. 

Kurzovné: 600 Kč/15 lekcí, jednorázový vstup: 50 Kč
Zahájení: čtvrtek 15. 1., 17.00-18.00 

Kurzy
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OSTATNÍ KURZY

Šachový kurz pro děti, mládež dospělé

Šachy nejsou pouze hra, ale také neobyčejně užitečná 
výzva pro lidský mozek, která stimuluje jeho rozvoj. Výuka 
šachu je efektivní nástroj rozvoje dětského intelektu. 
Kurzy budou probíhat v prostorách Národního domu pod 
vedením profesionálních trenérů S. Berezjuka, T. Bogátko-
vé a V. Tally z Mezinárodní šachové školy Interchess.

Kurzovné: děti 5–15 let – pokročilí
 800 Kč/leden-červen 
 děti 5–15 let – začátečníci
 720 Kč/12 lekcí
 mládež 15 a víc 960 Kč/12 lekcí
Zahájení:  středa 14. 1. 2015,
 děti 5–15 let – pokročilí, 14.30–15.30
 čtvrtek 15. 1. 2015
 děti 5–15 let – začátečníci, 15.00–16.00

 středa 14. 1. 2015 mládež 15 a víc, 
 18.30–20.00

Arteterapie

Máte chuť tvořit? Hledáte způsob relaxace? A zároveň 
byste se chtěli o sobě něco dozvědět? Toužíte po sebe-
poznání a sebevyjádření?… Arteterapeutická setkání by 
mohla být pro Vás to pravé…!

Kurzovné: 420 Kč/7 lekcí, jednorázový vstup: 70 Kč
Zahájení: čtvrtek 19. 2. 2015, 17.45-19.15 

Přihlášky a informace k platbám naleznete
na stánkách www.kulturafm.cz. 
Informace na tel.: 558 113 457 H. Janáčková
a L. Hartenbergerová

Kurzy

PŘIJĎTE PRODÁ
VAT NA VELIKO

NOČNÍ TRHY

 NÁMĚSTÍ SVOB
ODY VE FRÝDKU

-MÍSTKU

27. 3. – 29. 
3. 2015

KulturaFM se obrací na prodejce, kejklíře a jiné provozovatele 
zajímavých atrakcí, aby svou účastí na Velikonočních trzích 
přispěli k vytvoření atmosféry Velikonoc, přičemž součástí trhů 
bude i letos bohatý kulturní program. Nabízíme přímý stánkový 
prodej za předpokladu, že sortiment nabízeného zboží a služeb 
bude odpovídat duchu Velikonoc.
K dispozici je 17 plátěných stánků o rozměrech 2,2x1,5 m. 
Nabízíme za nájemné 200 Kč/den prostor lidem, kteří mají zájem 
za účelem prodeje předvést ukázky tradičních zvyků, technik a 
řemesel s velikonoční tématikou, ochutnávky velikonočních jídel 
a další tradice, které k těmto svátkům patří.

Přihlášky do poptávkového řízení podávejte pouze písemnou 
formou prostřednictvím pošty. Přihlašovací formulář ke stažení, 
naleznete na www.kulturafm.cz v sekci aktuality.

Řádně vyplněný přihlašovací formulář včetně příloh
pošlete v obálce označené 

„PŘ – VELIKONOČNÍ TRHY Frýdek-Místek 2015“ na adresu:
Národní dům Frýdek-Místek “příspěvková organizace”,
Palackého 134,  738 02 Frýdek-Místek

Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 3. 3. 2015 včetně. 
Přihlášky s pozdějším datem odeslání (rozhoduje datum na 
razítku pošty) nebudou akceptovány. Výsledky poptávkového
řízení (vybrané uchazeče) najdete na www.kulturafm.cz
od 7. 3. 2015. Vybraným uchazečům bude poté zaslán
návrh smlouvy k potvrzení a další instrukce do 11. 3. 2015.
V případě dotazu kontaktujte koordinátora náboru:

Vlastimil Matějka
E-mail: vlastimil.matejka@kulturafm.cz
Mobil: 777728095
nebo
Aleš Najman
E-mail: ales.najman@kulturafm.cz
Mobil: 777728314
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Rozhovor

Narodil se a dětství prožil ve východočeském Broumově, 
v oblasti pískovcových skal. Postupně ho život přivedl 
do našeho regionu pod jeho oblíbenou Lysou horu, na 
jejímž vrcholu jej často můžete potkat - častěji pěšky, 
než na kole :-). I když kopce si na kole užívá, na rozdíl od 
mnoha z nás má za sebou desítky horských průsmyků 
a sedel. V současné době žije s rodinou v Metylovicích a 
pracuje ve Vídni. Navštívil, nejen na kole, několik desítek 
zemí. Kromě festivalu Cyklocestování organizuje také 
outdoorové akce pro rodiny s dětmi, jako jsou například 
výstupy s kočárky na různé vrcholy v Beskydech, ale i 
jiných regionech. 

Vyrazit ve volném čase někam na kole je v našich 
končinách velmi populární. Do přírody, na hory. 
Co vás vedlo k tomu, že jste se vydal o něco dále 
než klasický cykloturista? Kam vedly vaše první 
expedice?

Já myslím, že jsem začal úplně stejně jako většina 
cykloturistů, od malinkých cyklovýletů na pár dní třeba 
do Krkonoš, přes několikatýdenní cyklocesty po Alpách, 
Korsice či Polsku, až po několikaměsíční cykloexpedice 
napříč kontinenty, které absolvujeme tzv. „na těžko“, 
kdy si na kole vezeme vše potřebné. V roce 2001 napříč 
Evropou až do Afriky (5750 km), poté 2007 napříč Austrálí 
ze západu na východ v délce 9320 km a nebo cyklo-
toulání se Amerikou v roce 2010, kdy jsme našlapali na 
kolech nějakých 7000 km. A co mě k tomu vedlo? Touha 
poznávat, zažít a vidět svět, něco si dokázat, zasportovat 
si a to vše dohromady právě vyjadřuje jedno jediné slovo, 
a tím je „cyklocestování“.

Herci dávají během rozhovorů k dobru „zážitky
z natáčení“? Najdete jeden takový zážitek z vašich 
cyklocest? 

Jejda, to je nelehká otázka. Ale na co asi nikdy neza-
pomenu, je, jak nás v noci v divočině v Utahu chytla 
ohromná bouře, kdy stovky blesků šlehaly kolem nás, 
zem se chvěla a my věděli, že to je 50 na 50...a nebylo 
úniku! Měli jsme kliku a mohli si poté říci: „Co tě nezabije, 
to tě posílí“.

Projel jste na kole řadu zemí světa. Jak byste hod-
notil infrastrukturu a možnosti cykloturistiky
v Beskydech ve srovnání se světem?

Beskydy mají solidní síť cyklostezek a myslím, že si 
nemusíme moc stěžovat. Srovnávat se s Rakouskem, 
Švýcarskem či severní Itálií sice ještě nemůžeme, ale 
jsem přesvědčen, že je to na dobré cestě. Jen bych 

MARTIN STILLER
Martin Stiller je hlavní duší originálního cestovatelského festivalu Cyklocestování, který pořádá

společně s KulturouFM v lednu ve Frýdku-Místku už podeváté. 
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Rozhovor
úředníkům doporučil, aby nevymýšleli dlouho nic nového 
a nechali se inspirovat systémem a odzkoušenou prací 
ze zahraničí, kde to funguje. 

V prosinci jste vydal svou první cestopisnou knihu 
- Světem na kole. Kam se v ní vydáme? 

Ano, je tomu tak, moje prvotina je na světě a vydáme se 
v ní společně právě na ony dvě zmíněné velké cyklocesty 
napříč Austrálií a Amerikou. Se dvěma Renátami, přesto 
pokaždé s jinou :-). A protože obě jsou z Frýdecko-Mís-
tecka, kde je doma i náš tradiční festival Cyklocestování, 
tak křest knihy a premiérová autogramiáda nemůže být 
nikde jinde než právě v Nové scéně Vlast na festivalu 
Cyklocestování a to v sobotu 17. 1. 2015. 

Po narození dcery Stellky jste přece jen trochu 
změnili styl vašeho cestování a nyní vyjíždíte na 
kole všichni tři. Doporučil byste tento způsob
cestování i jiným rodinám s malými dětmi?

Víte, kdo jednou čuchne k cyklocestování, toho už to 
nepustí. A naše dcerka je s tím spjata od malička. Však 
jejím kmotrem je legendární cyklocestovatel Tilmann 
Waldthaler, který jí hned věnoval expediční cyklovozík, ve 
kterém s námi Stellka už v osmi měsících absolvovala 
Innskou cyklostezku a v necelých dvou letech jsme 
projeli společně celou Francií až k Atlantiku. Určitě tento 

způsob společného rodinného cyklocestování doporuču-
ji. Je třeba vše přizpůsobit dítěti, nejde v žádném případě 
o hltání kilometrů, ale přesto je to úžasné společné 
trávení volného času. 

Festival Cyklocestování navštěvuje každým rokem 
více a více diváků. Nedochází vám témata, cesto-
vatelé, nápady? Opravdu tolik lidí cestuje po světě 
na kole?

Nedochází... nabídek projekcí od cestovatelů máme 
každý rok 2-3 krát více, než jsme schopni do programu 
nacpat. Je to úžasné, že čím dál více lidí na kole chce 
cestovat, že se k nám na festival přijíždí inspirovat a pak 
ze svých cest nabízejí povídání a promítání. Za to všem 
děkujeme, protože právě díky našim hostům může být 
festival úspěšný a oblíbený. 

Na co se tedy můžeme na festivalu těšit letos? 

Z cyklocesty téměř kolem světa nám přijede vyprávět 
Lucka Kratochvílová, o své extrémní sólojízdě terénem 
na ležaté tříkolce nám povypráví srandista Broňa Nagel 
a hlavním hostem celého festivalu bude světově uzná-
vaný švýcarský cyklodobrodruh Claude Marthaler. To jen 
tak namátkou. Opravdu je se opět na co těšit!

Děkuji za rozhovor

Gabriela Skotnicová
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Rytířský sál frýdeckého zámku
ČT 5. 2. 2015 ● 19.00
LENKA DUSILOVÁ A BEATA HAVELKOVÁ

Lenka Dusilová je vzácná a výrazná osobnost, rocková 
básnířka a vynikající zpěvačka.
S klavíristkou a skladatelkou Beatou Hlavenkovou, držitelkou 
ceny Anděl 2013 v kategorii Jazz a blues, úzce spolupracuje 
již od turné k albu Mezi světy a následně pak na všech 
projektech.
Toto úžasné muzikantské partnerství přináší nezapomenu-
telné hudební chvíle a zážitky.

Délka koncertu: 1 hodina 30 minut

Vstupné: 150 Kč/předplatitelská skupina Zámecké koncerty

Nová scéna Vlast 
ÚT 3. 2. 2015 ● 19.00
1984

Dramatizace slavného antiutopického románu s prvky sci-fi, 
ve kterém jeho autor výmluvně odhalil a vystihl principy tota-

litních režimů stojících na děsivé manipulaci s lidskou myslí. 
Ačkoli od doby vzniku románu uplynulo více než šedesát let, 
dílo neztratilo svou aktuálnost a až mrazivě rezonuje s ne-
dávnou minulostí a dokonce i současností nejen naší země...

Režie: Jan Mikulášek
Hrají: Jan Vlas, Sylvie Krupanská, Kateřina Krejčí,  Tomáš 
Dastlík, Jan Vápeník /Dušan Urban, Přemysl Bureš, Tomáš 
Krejčí/Michal Sedláček, Lukáš Melník, Tereza Vilišová 
Uvádí: Divadlo Petra Bezruče 
Délka představení: 2 hodiny 40 minut

Vstupné: 250 Kč/předplatitelská skupina C. 

Národní dům
ČT 12. 2. 2015 ● 19.00
JIŘÍ BÁRTA & TEREZIE FIALOVÁ 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA FRÝDEK-MÍSTEK

Jiří Bárta je přední violoncellista své generace.
Jeho nahrávky byly časopisem Harmonie dvakrát vyhod-
noceny jako nejlepší ve svých kategoriích (Ceny Harmonie 
1995, 1999). Jiří Bárta spolupracoval i s Magdalenou Koženou 
na jejím albu „Songs“ oceněném Gramophone Award v r. 
2004. S jazzovým kvartetem M. Svobody spolupracoval na 
klasicko - jazzovém CD „Znamení Střelce“ (nominováno na 
výroční ceny Akademie populární hudby a jazzu 2007). V roce 
2008 spoluzaložil Mezinárodní festival komorní hudby v Kutné 
Hoře. Terezie Fialová patří k nejtalentovanějším klavíristům 
nastupující generace. Je uznávanou komorní partnerkou 
předních českých sólistů (J. Špaček, Č. Pavlík, J. Bárta, P. 
Nouzovský, S. Šaturová). Koncertovala ve většině států Evropy, 
v USA, Japonsku, a na mnoha významných festivalových 
pódiích /např. Pražské Jaro, Mezinárodní festival  Kutná Hora, 
Hud. slavnosti E. Destinové, Ellas Crean Madrid, Festival Mitte 
Europa, Sarajevská zima, Washington Festival atd./. S Eben 

Připravujeme
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triem natočila tři CD, která vzbudila zaslouženou pozornost 
mezinárodní kritiky. Deska věnovaná nedožitým 80. naroze-
ninám skladatele Petra Ebena získala ocenění „Recording of 
the Month“ a „IRR Outstanding“.

Před programem Jiřího Bárty a Terezie Fialové vystoupí žáci 
Základní umělecké školy Frýdek Místek.

Program žáků ZUŠ: 
Marianna Fucimanová - violoncello/I. Jordan: Variace/Klavír 
p.uč. Karla Fucimanová

Délka koncertu: 1 hodina 30 minut

Vstupné: 150 Kč/předplatitelská skupina KPH. 

Nová scéna Vlast
ČT 19. 2. 2015 ● 19.00 
NEKOREKTNÍ SKEČE – TROS BOYS

Groteskní skeče jsou dobrá věc, ale nekorektní groteska je 
ještě lepší. Bez servítek a bez obalu. Chirurgický humor, který 
míří na komoru a operuje bez ohledu. Není čas na citečky. 
Současnost se řítí příliš rychle a kulhajících spoluobčanů je 
čím dál víc. Nekorektno je jedinečný způsob, jak reagovat na 
nekorektní dobu. Ale nebojte se, smích vás ochrání. Přijďte si 
tedy konečně oddychnout – a nabrat sil.
Skeče s velkolepou grácií hrají tři komici – TROS BOYS – za 
doprovodu skvěle vyšinutého pianisty, který dodá všemu 
správnou šťávu.

Vstupné: 350 Kč předprodej/380 Kč na místě/divadlo mimo 
předplatné.

Nová scéna Vlast
ST 25. 2. 2015 ● 19.00
TALK SHOW KARLA ŠÍPA
S HOSTEM J. A. NÁHLOVSKÝM

Po úspěchu zábavného programu Všechnopartička, Karel 
Šíp - hudebník, textař, komik, moderátor a bavič známý z 
televizní show Všechnopárty z České televize, pro vás připravil 
nový zábavný program Minipartička spolu s komikem 
Josefem Náhlovským. Humor a improvizovaná zábava přímo 
před Vašima očima ...

Vstupné: 300 Kč.

Nová scéna Vlast
ÚT 3. 3. 2015 ● 19.00 
HESLO MORÁLKA 

V loveckém zámečku barona Holbacha pózuje polonahý 
Denis Diderot pro madame Therbouchovou, se kterou vede 
velmi „galantní“ rozpravu, když tu je z milostných hrátek 
vyruší v naléhavé záležitosti filozofův sekretář: Je třeba, aby 
Mistr okamžitě napsal příspěvek do slavné Encyklopedie 
- Heslo Morálka. Tak začíná Diderotův bláznivý den, během 
kterého je populární osvícenský filozof se sklony k libertinství 
neustále vyrušován při svých pokusech jak v oblasti filosofie, 
tak i při svých milostných spádech. Autor hry, E. E. Schmitt, 
ve hře využívá svou brilantní znalost francouzské filozofie a 
obratně ji kombinuje s pronikavým smyslem pro situaci a 
ironický postřeh.

Režie: Petr Slavík
Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, Kateřina Pindejová, Ivana 
Stejskalová, Michaela Sejnová, Václav Šanda/Josef Vaverka

Vstupné: 400Kč/předplatitelská skupina A.

Připravujeme



 V prostorách Obchodního centra FRYDA
ve Frydku-Místku´

´

3. ledna - 2. února 2015 

Prijd te si vyzkouset,
jak funguje vás mozek
ˇ ˇ

ˇ

Zveme vás na vystavu´

MOZEK V AKCI
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KULTURAFM – KULTURNÍ MAGAZÍN

VYDAVATEL:
Národní dům Frýdek-Místek,
„příspěvková organizace“
IČ: 70632405 DIČ: CZ70632405 
Adresa: Frýdek-Místek, Palackého 134, 738 01
Web: www.kulturafm.cz

INZERCE V KULTURNÍM MAGAZÍNU KULTURAFM

celostrana A5: 2 500 Kč (bez DPH)/měsíc
polovina strany A5: 1 250 Kč (bez DPH)/měsíc

PŘI OBJEDNÁVCE NA TŘI A VÍCE MĚSÍCŮ
POSKYTUJEME 10% SLEVU.
ŠKOLÁM A NEKOMERČNÍM INSTITUCÍM
POSKYTUJEME 20% SLEVU.

Kontaktní osoba:
Pavla Hrabcová
T: +420 778 427 947
E: pavla.hrabcova@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

Hlavní 112, 738 01 Frýdek-Místek
T: +420 558 438 083

NÁRODNÍ DŮM

Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek
T: +420 558 433 431

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
V pobočkách Beskydského informačního centra, on-line
na www.kulturafm.cz nebo hodinu před každou akcí 
v místě jejího konání.

BESKYDSKÁ INFORMAČNÍ CENTRA

náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek
T: +420 558 646 888

Po 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Út - Čt 8.00 - 12.00  12.30 - 17.00
Pá 8.00 - 12.00  12.30 - 16.30

Zámecké náměstí 1257, 738 01 Frýdek-Místek
T: +420 558 438 391

Po-Čt 8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
Pá 8.00 - 12.30 13.00 - 16.30

Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
T: +420 603 264 058

Po - Čt 8.00 - 17.00
Pá 8.00 - 16.30

INFOLINKA: +420 558 438 083
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: +420 558 646 888

VYCHÁZÍME OPĚT V ÚNORU!

Kontakty

Mobilní web
m.kulturafm.cz



27



VE SPOLUPRÁCI SE STATUTÁRNÍM MĚSTEM FRÝDEK-MÍSTEK!


