
Víte, že letos přiletí na Masarykovo 
náměstí andělé? Tři z nich se prý 
vpodvečer první adventní neděle 
30. listopadu objeví, aby rozsvítili 
vánoční strom a tím zahájili popu-
lární vánoční trhy plné zajímavého 
zboží i skvělé zábavy. Další poslové 
nebes rozprostřou svá obrovská bě-
lostná křídla nad pódiem, tentokrát 
premiérově umístěným před lékár-
nou, a budou tiše zářit nad každo-
denním programem, který letos 
přináší spoustu nových prvků.

„Naprostou novinkou bude zim-
ní kino v dramaturgii Minikina, 
jemuž budou patřit středy. Diváky 
čekají nejrůznější filmové lahůdky. 
Předpokládáme, že filmové promí-
tání dá trhům novou dimenzi a že 
návštěvníci ocení opravdu netra-
diční divácký zážitek. Na čtvrtky 
chystáme koncerty populárních 
zpěváků, zmínit mohu například 
Adama Mišíka, Davida Deyla a Mo-
niku Absolonovou, a o víkendech 
se náměstí rozezní koncerty vel-
kých orchestrů,“ upozorňuje na 
bohatou programovou nabídku 
Martin Vidura, ředitel Centra kul-
tury a vzdělávání Moravská Ostrava 
a Přívoz, a poznamenává, že změny 
návštěvníci poznají nejen v pro-
gramu. „Tentokrát bude prostor 
náměstí upraven tak, aby působil 

otevřeněji. A uprostřed náměstí 
bude umístěn svícen se čtyřiadva-
ceti svíčkami, které bude postupně 
rozsvěcovat ostravský ponocný. Pů-
jde v podstatě o neobvyklý adventní 

kalendář, na němž bude každý den 
přibývat jedna zářící svíce.“

Poetickou atmosféru předvánoč-
ního času dokreslí i betlém se živými 
zvířátky a mikulášská nadílka s oh-

ňostrojem. Návštěvníci se budou 
moci vyřádit na vánočním kluzišti 
nebo na kolotoči, děti mohou ne-
chávat vzkazy v Ježíškově poště, užít 
si víkendových projížděk na velblou-

dovi a těšit se na spoustu pohádek, 
veselých klaunů a různých jiných 
představení určených malým divá-
kům. To vše se samozřejmě bude 
odehrávat v rušných kulisách vánoč-
ních trhů, které představí tradiční ře-
mesla, zavoní nejrůznějšími krajový-
mi pochutinami a budou inspirovat 
k nákupu dárků.

„Návštěvnost vánočních trhů rok 
od roku roste. Spokojeni bývají nejen 
návštěvníci, ale také vystupující, kte-
ří si pochvalují dobře naladěné pub-
likum, na své si přijdou i prodejci. Ty 
volíme velmi pečlivě, jde nám o to, 
aby trhy přinášely především kvalitní 
a výjimečné zboží,“ zdůrazňuje Pet-
ra Bernfeldová, starostka Moravské 
Ostravy a Přívozu. Vždyť trhy se pra-
videlně konají právě díky podpoře 
obvodu a statutárního města Ostra-
vy. „Motivující je pro nás i to, že trhy 
do centra přivádějí tisíce lidí z naše-
ho města i okolí. Věřím, že se všichni 
budou dobře bavit a že je tato ad-
ventní akce na Masarykově náměstí 
příjemně vánočně naladí. Navíc se 
mohou díky trhům přesvědčit o tom, 
jak půvabné centrum Ostrava má,“ 
uzavírá Petra Bernfeldová.

To musíte vidět, slyšet

Adventní náměstí pod křídly andělů

Vánoce v Pop 
Academy 

Pop Academy připravuje v řadě již třetí 
vánoční koncert všech oddělení, který 
se uskuteční 20. prosince od 19 hodin 
v hudebním klubu Parník. „Letos opět 
uslyší diváci naše zpěváky v doprovodu 
živé kapely a ke spolupráci jsme přizva-
li i smyčcový kvartet, se kterým spolu-
pracujeme již druhým rokem. V rámci 
programu zazní nejen známé vánoční 
písně, ale i oblíbené populární a mu-
zikálové melodie. Akcí budou provázet 
studenti oboru herectví a moderování,“ 

prozradila ředitelka Pop Academy Petra 
Kubecová.  Více informací 
 na www.popacademy.cz

Výtvarníci 
v knihovně
Výstavu prací pod názvem Tam, kde bych 
chtěl být můžete nyní navštívit v přívozské 
pobočce Knihovny města Ostravy. K vidění 
jsou zde práce studentů výtvarných obo-
rů, které vznikly pod vedením Jany Smé-
kalové, Pavly Andraškové a Jany Veselé. 
Knihovna má kromě středy otevřeno den-
ně od 9 do 17 hodin, v pátek do 15 hodin.

Náhradní 
představení 
Náhradní termín představení Ruská zavaře-
nina, které bylo v říjnu pro nemoc v soubo-
ru zrušeno, se odehraje ve středu 10. pro-
since od 18.30 hodin. Ti z diváků, kteří si 
zatím vstupenky nevyměnili, mohou použít 
vstupenky původní s datem 15. října 2014. 

Dan Bárta ozdobí 
festival Souznění 
Hlasový ekvilibrista Dan Bárta a jeho pro-
jekt Illustratosphere budou hlavními hvěz-
dami Galakoncertu festivalu Souznění, 

který se 14. prosince uskuteční v Domě 
kultury města Ostravy. „Představíme 
průřez celou svou tvorbou, zahrajeme 
novinky z aktuálního úspěšného alba 
Maratonika a přidáme i staré skladby 
v novém kabátě,“ vyjmenovává stěžejní 
body vystoupení charismatický vokalista 
Dan Bárta. Mezinárodní festival advent-
ních a vánočních zvyků, koled a řemesel 
Souznění, který se již pošestnácté koná 
na mnoha místech Moravskoslezského 
kraje, se snaží objevovat, rozvíjet a po-
stupně představovat nejenom bohaté 
zvyky vymezené dobou adventu a Vá-
noc, ale i tradice duchovní a religiózní. 
 www.souzneni-festival.cz 

Vánoční  
esoterické trhy 
Ve dnech 5. až 7. prosince se na výstavi-
šti Černá louka v Ostravě uskuteční Vá-
noční esoterické trhy se zaměřením na 
esoteriku. Předvánoční čas je jako stvo-
řený pro zastavení, meditaci, zamyšlení 
nad tím, co by naše nejbližší potěšilo, 
co hezkého bychom pro ně mohli udě-
lat a jaký dárek jim udělá největší ra-
dost. Na Vánočních esoterických trzích 
najdete vše! Souběžně bude probíhat 
Čokofestival 2014.

Zimní Čtvero 
ročních období 
Hudba předbělohorských Čech napříč 
konfesemi zazní v sobotu 6. prosince 
v kostele sv. Václava v centru Ostravy 
na úvodním koncertu zimní části cyklu 
Čtvero ročních období. Program připra-
vený souborem Capella Ornamentata je 
sestaven především z českých pramenů 
a má název Da Pacem Domine. Poslu-
chači se jeho prostřednictvím seznámí 
s evropsky proslulou tradicí literátských 
bratrstev, hudbou na panovnických 
dvorech i se zcela neznámými kompo-
zicemi. Chybět nebude ani připomín-
ka osobnosti Kryštofa Haranta, jehož 
450. výročí narození si v roce 2014 při-
pomínáme. V kostele sv. Václava tedy 
zazní netradiční souzvuk cinků, trom-
bonů a zpěvu v písních z českých kan-
cionálů či graduálů a v motetech tehdy 
běžných církevních denominací v čes-
kém, latinském a německém jazyce. 

V pondělí 22. prosince se návštěvníci 
mohou přijít vánočně naladit do ostrav-
ského evangelického Kristova kostela. 
Uslyší suitu vánočních písní na lidové 
texty Hej Vánoce, dlouhý noce Otmara 
Máchy a Českou mši vánoční Jana Ja-
kuba Ryby v podání Janáčkovy filhar-

AKCE MĚSÍCE

Centrum Ostravy opět ožije vánočními trhy. Nechat si je ujít by byla chyba.

Maxmilián Chlebovský na vánočním 
koncertě 2013. Foto: Lenka Macurová

KULTURNÍ PŘEHLED NA PROSINeC 2014 www.moap.cz
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  Foto: archiv Svatováclavského 
 hudebního festivalu, o. s.

  Foto: Capella Ornamentata

monie Ostrava, operního sboru NDM, 
souboru Canticum Ostrava a sólistů 
Marcely Gurbaľové, Veroniky Hajnové, 
Jaroslava Březiny a Martina Gurbaľa 
pod taktovkou Stanislava Vavřínka. Ve-
řejnosti se zde poprvé představí Janáč-
kův filharmonický sbor mladých působí-
cí od letošní sezony při JFO. 



VÝSTAVA

DIVADLO

Hledání 
v Naproti

2	 Kdo	hledá,	najde	 Prosinec	2014

Vánoce 
s Lidovou 
konzervatoří

KONcerT

na	 prosinec	 připravila	 lidová	 konzer-
vatoř	 ostrava	 řadu	 programů,	 které	
jsou	bezprostředně	spojeny	s	vánočními	
svátky.	 Koncert	 posluchačů,	 dramatur-
gicky	 spojený	 s	 adventním	 a	 vánočním	
obdobím,	 zazní	 15.	 prosince	 v	 koncert-
ním	sále	lidové	konzervatoře	ve	Watto-
vě	 ulici	 (začátek	 je	 v	 18	 hodin).	 Kromě	
toho	 studenti	 vyrazí	 za	 svými	 příznivci:	
posluchači	pěvecké	třídy	andrey	jurčíko-
vé	vystoupí	dokonce	třikrát	pro	seniory	
v	různých	ostravských	zařízeních	–	v	do-
mově	 Magnolie	 (15.	 prosince),	 na	 Ka-
menci	(18.	prosince)	a	v	domově	Korýtko	
(18.	 prosince).	 Komorní	 orchestr	 lido-
vé	 konzervatoře	 kromě	 toho	 vystoupí	
s	 předvánočním	 repertoárem	 v	 kostele	
sv.	Mikuláše	v	Tiché	a	v	kostele	jana	Křti-
tele	 ve	 Frenštátě	 pod	 Radhoštěm.	 oba	

Mléčný	 bar	 naproti	 v	 Zeyerově	 ulici	 si	
zaslouží	 pozornost	 z	 mnoha	 důvodů.	
jedním	z	nich	je	i	to,	že	přátelskou	atmo-
sféru	 tohoto	 příjemného	 prostředí	 pra-
videlně	dokreslují	 i	 různé	kulturní	 akce.	
Tou	nejnovější	 je	výstava	hledání,	 která	
prezentuje	 práce	 slovenského	 fotografa	
Vladimíra	 Koštiala	 (1912–2001),	 autora	
tvořícího	 převážně	 v	 oblasti	 Vysokých	
Tater.	

„Výstavu	tvoří	30	černobílých	fotogra-
fií	běžného	života	vesnice	na	Slovensku	
v	50.	a	60.	 letech	20.	století,“	přibližuje	
pohled	na	Slovensko	v	polovině	minulého	
století	kurátorka	výstavy	lucia	Petrůjová.	
Maminka	tří	dětí,	která	v	současné	době	
studuje	obor	tvůrčí	fotografie	na	ostrav-
ské	univerzitě	v	ateliéru	Michala	Kalhou-
se,	se	na	tvorbu	zmíněného	slovenského	
fotografa	 zaměřila	 ve	 své	 bakalářské	
práci.	a	téma	nakonec	přerostlo	i	do	po-
doby	samostatné	výstavy,	kterou	mohou	
návštěvníci	mléčného	baru	naproti	spat-
řit	od	2.	prosince	2014	do	31.	ledna	2015.	
„Cílem	 mojí	 bakalářské	 práce	 je	 ukázat	
veřejnosti	 snímky	 Vladimíra	 Koštiala,	
které	 za	 svého	 života	 nepublikoval,	 při-
pomenout	 i	historii	a	 tradice,“	vysvětlu-
je	 rodačka	 z	 podhorské	 obce	 heľpa	 na	
středním	Slovensku,	která	žije	a	pracuje	

Nová vánoční 
pohádka 
divadlo	 loutek	 ostrava	 připravilo	 pro	
čas	adventní	a	vánoční	novou	inscenaci	
s	názvem	Štědrý	den	malého	jakuba.	je	
plná	 tajemného	 kouzla	 Vánoc	 i	 něžné	
poetiky	 vynikajícího	 českého	 spisova-
tele	 ludvíka	 aškenazyho,	 jehož	 malou	
vánoční	povídkou	je	motivována.

Představení,	 jenž	má	premiéru	v	pá-	
tek	5.	prosince	v	17	hodin,	vypráví	o	ma-
lém	jakubovi.	Ten	jde	s	tatínkem	na	Štěd-
rý	 den	 koupit	 vánoční	 stromeček,	 ale	
cestou	se	mu	ztratí.	osamocen	v	samém	
srdci	 Prahy	 pak	 prožije	 neuvěřitelná	
dobrodružství,	 z	 nichž	 každé	 má	 jiskři-
vý	punc	svátečního	dne,	v	němž	se	dějí	
zázraky.	V	inscenaci	plné	písní,	bez	nichž	

Lucie Bílá i No Name  
v evangelickém Kristově kostele
Adventní koncerty projektu Děti dětem jsou již tradiční 
sérií předvánočních akcí pořádaných Občanským sdru-
žením Madleine. Každoročně se na této řadě koncertů 
nepodílí pouze pěvecké hvězdy, ale také dětské pěvecké 
sbory a dětské domovy z Moravskoslezského kraje.

„Jsme potěšeni, že se nám letos podařilo přizvat ke 
spolupráci jednu z nejpopulárnějších osobností české 
hudební scény – Lucii Bílou, která celou sérií adventních 
koncertů uzavře v neděli 14. prosince od 19 hodin v evan-
gelickém Kristově kostele v Českobratrské ulici v Ostravě. 
Koncert bude provázet římskokatolický kněz Zbigniew 

Czendlik a vystoupí zde 
také smíšený Bílý sbor, 
děti z Lidové konzervato-

ře a Múzické školy 
v Ostravě a děti z dět-
ského domova Vizina 
z Ostravy,“ popisuje 

závěrečný adventní 
koncert Angelika 
Filipová, koordi-
nátorka projek-
tu, z občanského 
sdružení Madlei-
ne. Na své si však 
přijdou i návštěv-

níci adventního 

koncertu, který se uskuteční 11. prosince od 19 hodin ve 
stejném evangelickém Kristově kostele. Vystoupí zde totiž 
jedna z nejpopulárnějších skupin československé hudeb-
ní scény – No Name. „Adventní koncert kapela zařadila do 
svého akustického turné, které absolvuje v průběhu října 
až prosince. Ve stejný večer vystoupí v rámci koncertu 
také členové Operního studia NDM. Vzácnými hosty bu-
dou děti z Lidové konzervatoře a Múzické školy z Ostravy 
a dětského domova z Ostravy-Hrabové.“ Přijďte s námi 
prožít tu pravou atmosféru Vánoc a podpořit dobrou věc. 
Vstupenky jsou již v prodeji v síti Ticketpro.

 www.madleine.cz

Dům KuLTury

Pořádáte kulturní či jinou akci v obvodu moravská Ostrava a Přívoz?  
Dejte nám o ní vědět. Pište na adresu: literatky@literatky.cz

si	Vánoce	skoro	nelze	představit,	se	vše	
všední	mění	v	mimořádné	a	jímavé.	Snad	
se	malí	 i	velcí	diváci	 inspirují	kouzelnou	
atmosférou	 Vánoc	 a	 přenesou	 si	 ji	 do	
svých	domovů.

Dům KuLTury měSTA OSTrAVy, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-moravská 
Ostrava, tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz

KINO ArT 
1. 12. v 15 hod. pro seniory O koních a lidech
1.–3. 12. v 17 a 19.30 hod. O koních a lidech
4. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Plán
5.–7. 12. v 17 a 19.30 hod. Láska na kari
8.–10. 12. v 17 a 19.30 hod. Odborný dohled nad východem 
slunce
11. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Čtyřikrát
12.–14. 12. v 17 a 19.30 hod. Rádio Alice
15. 12. v 15 hod. pro seniory Lepší teď než nikdy
15.–17. 12. v 17 a 19.30 hod. Lepší teď než nikdy
18. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Děti
19.–21. 12. v 17 a 19.30 hod. Mapy ke hvězdám
22. 12. v 15 hod. pro seniory Dřív než půjdu spát
22.–23. 12. v 17 a 19.30 hod. Dřív než půjdu spát
25. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Felvidék – 
Horná zem
26.–28. 12. v 17 a 19.30 hod. Mami!
29. 12. ve 14.30 hod. pro seniory Divoké historky
29.–30. 12. v 17 a 19.30 hod. Divoké historky
8. 12. v 15 hod. pro seniory Odborný dohled nad východem 
slunce
24. a 31. 12. Nepromítáme

KONcerTy A DIVADeLNí PřeDSTAVeNí V DKmO 
2. 12. v 19 hod. Petr Bende & Band a cimbálová muzika 
Grajcar, Vánoční turné 2014
3. 12. v 19 hod. Katka Koščová & Neřež, koncert 
4. 12. v 19 hod. Robert Thomas: Mandarinková izba, divadlo
8. 12. v 19 hod. Eduardo De Filippo: Filumena Marturano, 
Divadelní agentura Harlekýn Praha
12. 12. v 18 hod. Dětská taneční revue, show taneční školy 
Happy Day Ostrava
13. 12. v 17.45 hod. Mistři pěvci Norimberští, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku
13. 12. v 19 hod. Olympic, koncert legendy českého bigbítu
19. 12. v 19 hod. Antony Jay, Jonathan Lynn: Jistě, pane 
premiére! Divadlo Bez zábradlí, 2. hra DP 14/15, skupina A
20. 12. v 15 hod. Vánoční hvězda, Divadlo Scéna Zlín
21. 12. v 16 hod. Alenka v říši divů, přímý přenos Královského 
baletu Londýn
22. 12. v 19 hod. Screamers, vánoční speciál 2014
29. 12. v 19 hod. Jean-Claude Islert: Jo, není to jednoduché, 
Divadlo Palace Praha
31. 12. v 10 hod. Silvestr na zkoušku, nejveselejší silvestrovská 
zábava pro děti se Zdeňkem Kačorem! 
31. 12. v 16 hod. Josef Stelibský, Antonín Procházka: Hledám 
děvče na boogie-woogie, Slezské divadlo Opava
31. 12. v 17.30 hod. Silvestrovský galakoncert Berlínské 
filharmonie 

GALerIe VÝTVArNéHO uměNí V OSTrAVě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

2., 4., 9., 11., 16. a 18. prosince v 17 hod. komentovaná 
prohlídka Zářivý krystal, Bohumil Kubišta a české umění 
1905–2013, Dům umění
6. 12. ve 13 hod. komentovaná prohlídka Zářivý krystal, 
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013, Dům umění
3. 12. v 16.30 hod. Slezská lvice Helena Salichová a tváře 
Slezska v jejím díle, přednáška Gabriely Pelikánové 
z cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých 
výtvarníků, knihovna GVUO
9. 12. v 16.30 hod. Pražský hrad ve středověku, přednáška 
Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání 
života ve středověku VII, knihovna GVUO
10. 12. v 16.30 hod. Miloš Matěj: Technické památky 
ostravské průmyslové aglomerace v širších 
souvislostech, přednáška NPÚ v knihovně GVUO
11. 12. v 19 hod. Liudas Mockunas Trio/LIT, koncert v Domě 
umění 
Změna programu vyhrazena

GALerIe BeSeDA
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
8. 10. 2014 – 16. 1. 2015 výstava obrazů Jana Gemrota 
a Pavla Vašíčka
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla. 

OSTrAVSKé muzeum
masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
VÝSTAVy
18. 12. 2014 – 28. 2. 2015 Od Alexandra k Tamerlánovi
4. 12. 2014 – 9. 1. 2015 Za historií ostravských Vánoc, 
komorní výstava fotografií, betlémů, výtvarných děl 
a dekorací ze sbírek muzea
PrOGrAm PrO VeřeJNOST:
13.–14. 12. od 9 do 17 hod. Andělské tvoření, tvůrčí dílna pro 
rodiče s dětmi, cena 30 Kč
PrOGrAm PrO SeNIOry V OSTrAVSKém muzeu (Om)
4. 12. v 10–12 a 15–17 hod. Od adventu k Božímu hodu, 
přednáška Markéty Palowské o tradicích, zvycích a obyčejích, 
vstupné 30 Kč, registrace: korenkova@ostrmuz.cz,  
tel. 597 578 450, andrea.weg@ostrmuz.cz,  
tel. 777 012 808

VÝSTAVy V DKmO
1. 12. 2014 – 1. 1. 2015 Kresby Josefa Unucky, vestibul
1. 12. 2014 – 1. 1. 2015 Tibet a Barma na křižovatce, vestibul
30. 11. – 22. 12. Danuše Březinová a Antonie 
Chalupná: Patchworkové vzpomínky, vernisáž výstavy 
30. 11. v 18 hodin, Galerie Gaudeamus

www.lko.cz

www.naproti.com 

www.dlo-ostrava.cz

Komorní orchestr LIdové konzervatoře 
(nahoře) a posluchačka profesora 
Josefa Fryščáka, Helena Ptáčníková, 
při koncertech.  Foto: archiv LKO

Po dlouhé roky byla vánočním 
evergreenem Divadla loutek Ostrava 
inscenace Půjdem spolu do Betléma.
  Foto: archiv DLO

 Foto: archiv madleine

PřeDNášKy A VÝSTAVy

v	 ostravě	 a	 sama	 se	 věnuje	 především	
dokumentární	 fotografii.	 „Když	 jsem	 do	
života	 Vladimíra	 Koštiala	 více	 nahlédla,	
pochopila	jsem	jeho	tvůrčí	krédo.	To	zní:	
Pro	 mě	 je	 fotografie	 neúnavnou	 prací,	
které	 obětuji	 všechen	 svůj	 čas,	 abych	
mohl	zachytit	alespoň	část	rozmanitého	
života,	 jenž	se	neustále	mění	před	naši-
ma	očima.	je	to	namáhavé	a	vyžaduje	to	
celého	člověka.“	

  Foto: Vladimír Koštial

koncerty	se	uskuteční	14.	prosince,	bližší	
informace	na	webových	stránkách	školy	
(www.lko.cz).



Trio Nété v ostravské 
MA´MA Club Gallery

Výstava betlémů 

VáNočNí hrA opěT NA reperToáru
Jakmile nadejde čas adventu, přichází i příležitost jít 
se pobavit do Komorní scény Aréna a užít si tu pravou 
vánoční atmosféru na představení Vánoční hra aneb 
O tom slavném narození. Jde o hru z pera dramaturga 
Arény Tomáše Vůjtka, kterou s úspěchem toto divadlo 
hraje v adventním čase již celých pět let. Text navazuje 
svým současným jazykem na tradici lidových barok-
ních her, jež se inscenovaly na českém a moravském 

venkově zejména v průběhu 17. až 19. století, a svou in-
spiraci čerpá i z poetiky staročeského dramatu. Ve vtip-
ně vymyšleném příběhu sledujeme ďábelskou intriku, 
která má lidem znemožnit, aby poznali, kdo se jim to 
v Betlémě vlastně narodil. Intrikánští čerti se však nako-
nec se zlou potáží a lidem se narodí Ježíšek. Představení 
je vhodné především pro rodiny s většími dětmi, které 
si v závěru mohou zazpívat společně s herci vánoční 
koledy. Vánoční hra bude na repertoáru v adventní ne-
děle, tedy 7., 17. a 21. prosince vždy v 17 hodin. Vstup-
né na Vánoční hru je snížené, dospělý divák tak zaplatí 
120 korun, dítě, student nebo senior 90 korun. Na tuto 
inscenaci se vztahuje i tzv. rodinné vstupné, kdy dítě 
v doprovodu dospělého zaplatí jen 45 korun. 
� www.divadloarena.cz

Nádražní 30, 702 00 ostrava 
e-mail: info@antikfiducia.com, tel. č.: 596 117 312 
po – pá: 10 – 18 hod. 

4. 12. v 18 hod. Markéta�Žáčková�a�Jana�Kořínková:�Holky,�jdete�pozdě!  
Přednáška o brněnské architektuře 60. až 80. let 20. století
9. 12. v 18 hod. Všechno,�co�potřebuji�znát,�jsem�se�naučil(a)�ze�stříbrného�plátna�
Woody�Allen�a�Andrea�Holešová, diskusní večer
11. 12. v 18 hod. Petruška�Šustrová, prezentace překladů americké historičky Anne 
Applebaumové knih Železná opona a Mezi Východem a Západem 
14. 12. v 10 hod. vánoční�ateliér�pro�děti�a�jejich�rodiče vede výtvarnice Marcela 
Lysáčková
21. 12. v 18 hod. vánoční�večírek�a�křest�nového�čísla�bulletinu�Krásná�Ostrava 
Ve dnech 25. 12. 2014 – 4. 1. 2015 zavřeno

Smetanovo náměstí 8, Moravská ostrava,  
tel. č.: 596 117 676, www.knihcentrum-ostrava.cz

1. 12. v 16 hod. Daniela�Kovářová:�Advokátka�v�šoku, 
beseda české právničky a političky
2. 12. v 16 hod. Rajko�Doleček:�Inventura�v�89.�letech,  
knihu pokřtí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček 
společně s dalšími hosty
3. 12. v 17 hod. Lumír�Olšovský�a�Funny�girl, 
předpremiérová beseda se souborem operety NDM 
4. 12. v 16 hod. Roman�Vaněk:�Snadno�a�rychle,  
beseda českého kuchaře a mnoha úspěšných kuchařek
5. 12. v 16 hod. Zdenek�Merta:�Muzikant�na�cestách, 
beseda známého českého hudebního skladatele, klavíristy 
a producenta 
5. 12. v 17 hod. Mikulášská�nadílka v dětském koutku
5. 12. v 18 hod. Petruška�Šustrová, publicistka 
a překladatelka. Prezentace dvou překladů knih americké 
historičky Anne Applebaumové
6. 12. v 15 hod. tvoření�vánoční�dekorace�s�TOPP
8. 12. v 16 hod. tvoření�s�Kaštanovým�krámkem
8. 12. v 16 hod. Igor�Bukovský:�Návod�na�přežití�pro�ženu, 
beseda 
9. 12. v 16 hod. Arnošt�Vašíček:�Tajuplné�objevy,  
beseda spisovatele a záhadologa
10. 12. v 16 hod. Kateřina�Tomanová:�I�muži�mají�své�sny, 
křest a autorské čtení
10. 12. v 18 hod. Blanka�Milfaitová:�Příběh�opravdové�
vášně, beseda světové lady džem 
11. 12. v 16 hod. Václav�Klaus:�Chtěli�jsme�víc�než�
supermarkety, beseda a autogramiáda politika a druhého 
prezidenta České republiky 

Aktuální informace na www.knihcentrum-ostrava.cz

Knihovna města ostravy, pobočka přívoz,
nám. S. čecha 7, ostrava-přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

odděleNí pro doSpělé
Od 5. 11. do 31. 12. Tam,�kde�bych�chtěl�být,  
výstava výtvarných oborů Lidové konzervatoře v Ostravě 
pod vedením Jany Smékalové, Pavly Andraškové  
a Jany Veselé

odděleNí pro děTi A Mládež
4. 12. od 13 do 15 hod. Náš�malý�turnaj, turnaj v PS3 
o nejlepšího skejťáka a automobilového závodníka
11. 12. od 13 do 15.30 hod. Tvoříme�andílky, dílna, kde si 
vyrobíme vánoční ozdoby
18. 12. od 13 do 15 hod. Tělo�v�pohybu, soutěž v tanci  
na tanečních podložkách
Od 1. 12. do 31. 12. Adventní�hádanky,  
v průběhu půjčování

Ve čtvrtek 11. prosince se od 17 ho-
din v ostravské MA´MA Club Gallery 
přestaví klasické kytarové Trio Nété 
v novém složení Ďusi Burmeč, Petra 
Galasová a Vlastimil Flajšingr. Trio 
bylo založeno v roce 2003 a nyní 
hraje především soudobou hudbu. 
Mistrovské třídy u Alvara Pierriho 
a Pabla Márqueze byly důležitým 
povzbuzením v počátcích umělec-
ké činnosti. V roce 2005 bylo trio na 
základě nahrávky vybráno k účasti 
v závěrečných kolech mezinárod-
ní soutěže komorní hudby v Ósace 
v Japonsku (5th Ósaka Internatio-
nal Chamber Music Competition 
& Festa) a v roce 2006 získalo první 

cenu v mezinárodní kytarové sou-
těži v italské Gorizii (III. Concorso 
Europeo di Chitarra Classica ”Citta 
di Gorizia”). Trio Nété s příznivými 
ohlasy koncertuje na mezinárod-
ní scéně kytarové i komorní hudby 
a bylo také poctěno několika věno-
váními, přičemž Fauxbourdon Mi-
loše Štědroně a Re- Iva Bláhy jsou 
s největší pravděpodobností vůbec 
prvními skladbami předních čes-
kých skladatelů-nekytaristů pro 
kytarové trio. Vstupenky na koncert 
lze rezervovat na telefonním čísle 
569 112 630. Cena jedné vstupenky 
je 100 korun. 
� www.mamacz.cz

Od 6. prosince až do 4. ledna 2015 
bude probíhat v galerii Slezskoostrav-
ského hradu 14. ročník Výstavy betlé-
mů. V letošním roce výstavu oživí v so-
botu 20. 12. reprodukovaná Česká mše 
vánoční se živým betlémem, nebudou 
chybět ani večerní prohlídky betlémů 
pro děti. Hlavní doprovodnou akcí vý-
stavy bude vánoční jarmark v sobotu 
13. 12. a v neděli 14.12.

Na své si přijdou i nejmenší, pro 
které budou ve dnech 8.–11. prosince  

a 15.–18. prosince od 9 do 12 hodin 
připraveny tvůrčí dílničky. Nutná 
rezervace na tel. č.: 723 982 003, 
596 167 145 nebo na e-mailu katrin.
tomanova@cerna-louka.cz. 

O víkendech 13.–14. 12. a 20.–21.12.
se po oficiálním uzavření hradu od 18 
do 19 hodin budou pro děti konat ve-
černí prohlídky. Exponáty budou leh-
ce nasvíceny, děti dostanou při vstupu 
světýlko a mohou si společně s dopro-
vodem výstavu projít. 

Z hiSTorie MorAVSKé oSTrAVY A pŘíVoZu

  Foto: archiv Trio Nété

Návštěvníci  Komorní  scény  Aréna  se  mohou  těšit  každou 
adventní neděli na ďábelské intriky, narození Ježíška i zpívání 
koled.  Foto: archiv Komorní scény Aréna

28. října 124, 702 00 ostrava
tel. č.: 596 619 914, www.jfo.cz 

7. 12. v 16 hodin Janáčku,�Janáčku,�koleda, vánočně laděný 
koncert pro rodiče s dětmi, DKMO
17. 12. v 19 hodin Proměny, koncert JFO s Čechomorem, 
multifunkční aula Gong
18. a 19. 12. v 19 hodin Jakub�Hrůša�a�Narek�
Hakhnazaryan, DKMO
22. 12. v 19 hodin Vánoční�koncert, evangelický Kristův 
kostel Ostrava

Advent a vánoční svátky v každém 
z nás vyvolávají směsici nejrůznějších 
pocitů a emocí i vzpomínek na dětství 
a mládí. Lidé se – možná častěji než 
jindy – v myšlenkách vracejí do minu-
losti, která se jim mnohdy jeví podstat-
ně idyličtější než současnost. Do jaké 
míry je to pravda, je otázka… I my při-
cházíme s trochou adventní nostalgie 
a přinášíme historické snímky před-
vánoční Ostravy. Ty nás přenesou do 
časů dávno minulých, do Vánoc, jimiž 
centrum žilo v první polovině 20. sto-
letí, k vánočním stromům, které zde 
zářily v časech našich prarodičů.

Nostalgie
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poZVáNKA do diVAdlA 

JANáčKoVA filhArMoNie 

dŮM KNihY KNihCeNTruM.cz

KNihoVNA MěSTA oSTrAVY

NoVá AKropoliS

ANTiKVAriáT A Klub fiduCiA 

Magický okamžik. Vánoční strom republiky v roce 1925. Vánoce roku 1927. Rok 1935.  Foto: archiv ostravského muzea

28. října 8, 702 00 ostrava (u Sýkorova mostu) 
tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

2. 12. od 19 hod. výtvarná�dílna, malování a patinování 
archeologických reprodukcí a krátká přednáška o umění 
starověku
9. 12. od 19 hod. Elementálové, přednáška
Přihlášky posílejte na: ostrava@akropolis.cz
Předprodej vstupenek v místě konání Po–Čt  
mezi 17.30–21 hod.



KULTUROU
CENTRUM ŽIJE

Programový a kulturní zpravodaj Centrum žije kulturou je 
součástí zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz Centrum. Své kulturní tipy můžete zasílat e-mailem 
na adresu: literatky@literatky.cz

PATRIK HÁBL  20. 11. 2014 – 9. 1. 2015

po

1
20.00

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / vyprodán

út

2
20.00

První Ostravský Kabaret Hogo und Fogo
V 6. díle uvidíte opět sérií skečů, písní a výstupů zajímavých hostů z historie našeho rázovitého 
velko-malo města. Pořadem bude provázet dvojice konferenciérů “Hogo und Fogo”(Hogo Von 
Schwrtzeweisse – Robert Galia a Fogo Von Marianbergen– Lukáš Janáček Červenka). / 120 Kč

st

3
20.00

Lake Malawi
Albert Černý – zpěv, patrick Karpentski – kytary, bass, Pavel Pilch – bicí, Jeroným Šubrt – bass, kytary, 
klávesy. / 200 Kč 

čt

4
19.00

Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio
Dana Vrchovská – vocal, Vojtěch Eckert – piáno, František Uhlíř – kontrabas, Petr Nohavica – bicí / 100 Kč

pá

5
20.00

Moribundus
Koncert ostravské kapely / 100 Kč

čt

11
20.00

Rudy Horvat Group
Rudy Horvat – kytara, Jenny Krompolc – baskytara, Jenny Krompolc jr – bicí, Jan Tengler – tenor sax, EWI / 100 Kč

pá

12
20.00

BandaBand
Koncert ostravské kapely. / 100 Kč

so

13
20.00

Calata
Tradiční předvánoční koncert / 100 Kč

po

15
19.00

Martin Chodúr zpívá šanson
Zazní skladby Hany Hegerové i kultovních legend Scotta Walkera, Toma Waitse a Roda McKuena.
Za doprovodu: Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas, Patrik Benek – bicí, 
Marcela Božíková – saxofon. / 200 Kč

st 

17
20.00

Acoustica AKUSTICKÝ KONCERT

Libor Gora – kytara, zpěv, Mirek Babič – kytara, zpěv, Luděk Hrda – violoncello, 
Zdeno Hajdučak – perkuse, zpěv. / 100 Kč

čt 

18
20.00

FiHa AKUSTICKÝ KONCERT

Akustický koncert / 100 Kč
pá

19 Boris Band Combination JAZZ

Vánoční koncert za doprovodu Ostravského rozhlasového orchestru a hostů. Zpěv: Petr Němec / 200 Kč
so

20
19.00 

Vánoční koncert Pop Academy
ne

21
20.00

Jazz Impro – půjdem spolu do Parníku
Vánoční impro show, pořádáme v klubu Parník v rámci festivalu Improcháska. 
Vstupenky na www.klubatlantik.cz

po

22
19.00

LR Cosmetic Big Band SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner / 150 Kč

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

po

1 17:00 Plodná města / Growing Cities, US 2013, 60 min.  FESTIVAL ZEMĚ NA TALÍŘI

19:30 PlanEAT / GB 2011, 87 min.  FESTIVAL ZEMĚ NA TALÍŘI

út

2 17:00 Hlína / Dirt, US 2009, 86 min.  FESTIVAL ZEMĚ NA TALÍŘI

19:30 Semena svobody, Sója: ve jménu pokroku / 30 min. + 40 min. FESTIVAL ZEMĚ NA TALÍŘI

st

3 15:00 Lepší teď než nikdy / And So It Goes, US 2014, 94 min. KINO SENIOR

17:00 Pohádkář / CZ 2014, 90 min.
19:30 Zmizelá / Gone Girl, US 2014, 145 min.

čt

4 17:00 Leviatan / Leviafan, RU 2014, 141 min. FILMOVÝ KLUB

pá

5 17:00 Sex v Paříži / Sous les jupes des � lles, FR 2014, 116 min.
19:30 Interstellar / US 2014, 169 min.

so

6 15:00 Tučňáci z Madagaskaru / US 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zmizení Eleanor Rigby: Ona / US 2013, 100 min.
19:30 Zmizení Eleanor Rigby: On / US 2013, 89 min.

ne

7 15:45 Bolšoj balet živě – Bajadéra / 155 min. BALET V MINIKINĚ

19:30 Dva dny, jedna noc / Deux jours, une nuit, BE/IT/FR 2014, 95 min.
po

8 17:00 Nick Cave: 20 000 dní na Zemi / GB 2014, 95 min.
19:30 Mami! / Mommy, CA/FR 2014, 139 min.

út

9 17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Nejhledanější muž / A Most Wanted Man, GB/US/DE 2014, 121 min.

st

10 15:00 Století Mirolava Zikmunda / CZ 2013, 75 min. KINO SENIOR

17:00 Dva dny, jedna noc / Deux jours, une nuit, BE/IT/FR 2014, 95 min.
19:30 Zmizení Eleanor Rigby: On / US 2013, 89 min.

čt

11 17:00 Hledání Vivian Maier / Finding Vivian Maier, US 2013, 83 min. FILMOVÝ KLUB

18:30 Zimní spánek / Kış Uykusu, TR/DE/FR 2014, 196 min. FILMOVÝ KLUB

pá

12 17:00 John Wick / US 2014, 96 min.
19:30 Hobit: Bitva pěti armád / US/NZ 2014 

so

13 15:00 Magické stříbro – hledání kouzelného rohu / NO 2011, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 Hobit: Bitva pěti armád / US/NZ 2014

ne

14 15:00 Tučňáci z Madagaskaru / US 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zmizení Eleanor Rigby: Ona / US 2013, 100 min.
19:30 Sex v Paříži / Sous les jupes des � lles, FR 2014, 116 min.

po

15 17:00 Mami! / Mommy, CA/FR 2014, 139 min.
19:30 Chlapectví / Boyhood, US 2014, 163 min.

út

16 17:00 Co jsme komu udělali / Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu? , FR 2014, 98 min.
19:30 John Wick / US 2014, 96 min.

st 

17 15:00 Andělé všedního dne / CZ 2014, 97 min. KINO SENIOR

17:00 Boj sněžného pluhu s ma� í / Kraftidioten, NO/SE/DK 2014, 115 min.
19:30 Interstellar / US 2014, 169 min.

čt 

18 17:00 Velkolepé muzeum / Das Große Museum, AT 2014, 94 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Příběh Marie / Marie Heurtin, FR 2014, 95 min. FILMOVÝ KLUB

pá

19 17:00 Pohádkář / CZ 2014, 90 min.
19:30 Sex v Paříži / Sous les jupes des � lles, FR 2014, 116 min.

so

20 15:00 Sněhová královna / Sněžnaja koroleva, RU 2012, 80 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hobit: Bitva pěti armád / US/NZ 2014,  min.
20:00 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.

ne

21 15:45 Bolšoj balet živě – Louskáček / 140 min. BALET V MINIKINĚ

19:30 V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis, US/GB/FR 2013, 105 min.
po

22 17:00 Dva dny a jedna noc / Deux jours, une nuit, BE/IT/FR 2014, 95 min.
19:30 John Wick / US 2014, 96 min.

út 

23 17:00 Co jsme komu udělali / Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu? , FR 2014, 98 min.
19:30 Hobit: Bitva pěti armád / US/NZ 2014

24. – 25. 12. Minikino nepromítá. Děkujeme za pochopení.
pá

26 15:00 Paddington / GB/FR/CA 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Sex v Paříži / Sous les jupes des � lles, FR 2014, 116 min.
19:30 Zmizelá / Gone Girl, US 2014, 145 min.

so

27 15:00 Paddington / GB/FR/CA 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

ne

28 15:00 Tučňáci z Madagaskaru / US 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hobit: Bitva pěti armád / US/NZ 2014
20:00 Ona / Her, US 2013, 126 min.

po

29 15:00 Paddington / GB/FR/CA 2014, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Pohádkář / CZ 2014, 90 min.
19:30 Zmizení Eleanor Rigby: Ona / US 2013, 100 min.

út

30 15:00 Magické stříbro – hledání kouzelného rohu / NO 2011, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Boj sněžného pluhu s ma� í / Kraftidioten, NO/SE/DK 2014, 115 min.
19:30 Zmizení Eleanor Rigby: On / US 2013, 89 min.

st

31 15:00 Co jsme komu udělali / FR 2014, 98 min. SILVESTR V MINIKINĚ

17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min. SILVESTR V MINIKINĚ

19:30 Vlk z Wall Street / The Wolf of Wall Street, US 2013, 180 min. SILVESTR V MINIKINĚ

Patrik Hábl, absolvent ateliéru Pavla Nešlehy na VŠUP v Praze, patří  k nejvýrazněj-
ším malířům mladší generace. Z mnoha jeho veřejných prezentací jmenujme alespoň 
nedávnou intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde nahradil po dobu 
postu všech 15 původních barokních obrazů. Oproštěny od popisné funkce nabývají 
jeho barevné skvrny zvláštní postavení nositele poselství o existenci samé. Kurátorem 
výstavy je Ing. Milan Weber. 

po

1
18.00

Libor Bednář – Barvy jižní Indie CESTOPIS

Mahábalípuram, Džindží, Tandžávur, Maduraj, Ellóra, Adžanta, Kóčin (tradiční tance 
Kathakali) – jihoindické památky Unesco, Kérala – zelený ráj vodních kanálů Backwaters, 
Ooty – centrum pohoří Nílgiri (Modré hory) a čajovníkových plantáží, Majsúr – město 
vonných tyčinek a sídlo Mahárádži, Hampí – nejúchvatnější místo indického jihu, pevnost 
Gólkonda v Haidarabadu, Bombaj – „Brána Indie“. Ve spolupráci s Ck Chinatours / 50 Kč 

st

3
18.00

Science Café – Jak rychle létá Ježíšek? VĚDA

Jak rychle létá Ježíšek? A jaké překážky musí na své cestě překonávat? Aneb fyzika vážně 
i nevážně… akci pořádá Ostravská univerzita 

čt

4
20.00

Lukáš Hejlík – Listování DIVADLO

Holčička a cigareta – Benoît Duteurtre 
Proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými 
zákazy, proti vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník 
zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají vykouřit 
cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, 
věznění a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show. 
Účinkují: Lukáš Hejlík a Petra Bučková. / 100 Kč

pá

5
18.00

Roman Jaroš – Zvířata jako lidé / Šárka Lisníková – Příběhy 
z chodníků / Zdeněk Kamrla – Fotky z odpadkového koše  VÝSTAVA

3v1 výstava fotogra� í
so

6
9.00

Rodinné konstelace SEANCE

Psychoterapeuti PhDr. Ludmila Mrkvicová a Mgr. Pavel Bílek. / 600 Kč
po

8
19.00

Akvárium – Talk show  TALK SHOW

Alena Sasínová-Polarczyk úspěšná česká herečka, Patrik Kee – vokální improvizátor, mistr 
ve hře s tóny a zvuky a primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura jako hosté 
v talkshow Lukáše Melníka. Akce je podporována grantem Městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. / 90 Kč

út

9
6.00

Vánoce v Bratislavě VÝLET

Celodenní zájezd do krásky na Dunaji. Podmanivá atmosféra hlavního města Slovenska 
s vánočními trh na výletě provoněném pečenými kaštany. Akce v rámci projektu Krajem 
a kulturou – Senior na cestách je podporována grantem Městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. / Vyprodáno

st

10
19.00

Improzápas – Mikulášský nářez DIVADLO

Tradiční zápas v divadelních sporech v netradičním hávu. Představení divadla ODVAZ v rámci 
festivalu Improcháska. / 100 Kč

čt

11
18.00

Hana Dekojová – Srí Lanka CESTOPIS

Srí Lanka je exotický tropický ráj s neuvěřitelně rozmanitou přírodou i kulturou. 
Vydejte se ji poznat spolu s námi. / 50 Kč

pá

12
17.00

Mezinárodní Vánoce VEČÍREK

Cizinci z různých koutů světa vám dají ochutnat své Vánoce. Vánoční večírek plný zajímavostí 
pořádá ostravské Centrum pro integraci cizinců (CPIC).

so

13
16.00

Rysy 2014 jinak CESTOPIS

Slovensko – Rysy 2014, 45 min. + Rysy 2013, 20 min. sestřih: dokumentární � lm kamerama-
na Josefa Hájovského a režiséra Zdeňka Páchy o netradiční výpravě Moravanů do Vysokých 
Tater. Cestopis o vozíčkářích, kteří zdolali tatranské vrcholy pomoci šerpů. 

út

16
18.00

O dawnej Ostrawie / O staré Ostravě STOLIK POLSKI / POLSKÝ STŮL

Wieczór wspomnień potomków Polaków galicyjskich, prowadzi Martyna 
Radłowska-Obrusník. Večer vzpomínek potomků haličských Poláků, večerem provází 
Martyna Radłowska-Obrusník.

st 

17
20.00

Legenda Z+H DIVADLO

LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné žánrové palety jednu výjimku - cestopis. Navíc, jeho auto-
ry jsou opravdové legendy, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Popasovat se s knihami, které 
více než po padesáti letech upravil nedávný jubilant, Miroslav Zikmund, je opravdová výzva. 
Cílem tohoto LiStOVáNí bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit dnešním generacím, kterým 
vše připadá tak samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a navždy budou opravdoví „frajeři“. 
Hrají: Pavel Oubram a Tomáš Drápela. / 100 Kč

čt 

18
18.00

Zdividla Ostrava – Večer na přidanou DIVADLO

Tradiční divadelní večer. / 50 Kč
pá

19
19.00

Stesk kavárenského povaleče – Japonsko STESK

Do země, kde slunce vychází, se vydáme za slovy, písněmi a obrazy. Projdeme Tokyo, Kyoto, 
Yokohamu i Kóbe. Káva či zelený čaj? Ochutnáme obé! Společně, kousek po kousku! Kaváren-
ský povaleč v šumném Japonsku! Kavárenské soireé režiséra Radovana Lipuse a jeho hostů. 
Vystoupí Anna Cónová, Miroslav Rataj a Vlastimil Ondruška / 100 Kč

ne

21
19.00

Jazz Impro – půjdem spolu do Parníku DIVADLO

Vánoční impro show, pořádáme v klubu Parník v rámci festivalu Improcháska. 
Vstupenky na www.klubatlantik.cz / 100 Kč

po

22
18.00

Ivo Petr – Panama a Kostarika CESTOPIS

Originální cestopis ze střední Ameriky. / 60 Kč 
po

29
17.00

Krajem a kulturou – senior na cestách VEČÍREK

Závěrečný večírek určený všem, kteří s klubem Atlantik podnikají výlety. Zhodnocení roku 
2014, představení programu na rok 2015. Akce s podporou Městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. 

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

ZŘIZOVATEL: PARTNEŘI:

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

cent r um ku l tur y  a  vzdě láván í
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