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29.11. Čtvrtek 
Vánoční koledy 10.00–16.30
Kašpárkův svět 16.30 
Nikol Samková 17.30
Folklorní soubor Veselky 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
30.11. Pátek 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Pohádkové kolo štěstí 16.00 
Kolednice  17.00
Cimbálová muzika Fojt 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
1.12. Sobota 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Kašpárkův svět 16.00 
Kramářské písně 17.00
Valašský výběr 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
2.12. Neděle 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Roman Petr 16.00 
Šermířská pohádka 17.00 
Křupino 17.30
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
3.12. Pondělí 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Loutkový svět 16.00 

Duo Kotula 17.00
Vánoční zpívání 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
4.12. Úterý 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Jak jsem lovil  
vánočního kapra 16.00 
Folklorní soubor Cérky 17.00 
Někdo je za dveřmi 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
5.12. Středa 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Koho to sem čerti  
nesou, Mikulášská  
diskotéka pro děti 16.00–18.30
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
6.12. Čtvrtek 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Loutkový svět 16.00 
Gajdošská muzika Bukoň 17.00 
Advetní čas 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00

7.12. Pátek 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Pohádkové kolo štěstí 16.00
Kolednice 17.00
Křupino 17.30

Vánoční koledy 19.00–20.00

8.12. Sobota 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Kašpárkův svět 16.30 
Šermířská pohádka 17.30
Vánoční koledy 19.00–20.00

9.12. Neděle 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Tereza Slončíková 16.00
Folklorní soubor Kotula 17.00
Vánoce ve světě 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
10.12. Pondělí 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Loutkový svět 16.00 
Folklorní soubor Iršava 17.00
Cimbalbar 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00

11.12. Úterý 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Gajdošská muzika Bukoň 16.00 
Cimbálová muz. Konopjan 17.00 
Prvorepublikové Vánoce 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
12.12. Středa 
Vánoční koledy 10.00–16.00

Čerte, já tě znám! 16.00 
Roman Petr 17.00
Vánoce jsou za dveřmi 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
13.12. Čtvrtek 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Loutkový svět 16.00 
Souznění 17.00 
Cimbálová muzika Konopjan 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00

14.12. Pátek 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Jenom se vrátil zpátky 16.00 
Gajdošská muzika Bukoň 17.00
Ohronci z Bánské Bystrice 17.40
Vánoční koledy 18.30–20.00
 
15.12. Sobota 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Kašpárkův svět 16.00 
Koleda, koleda, Štěpáne 17.00 
Na Vánoce dlúhé noce 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
16.12. Neděle 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Nikol Samková 16.00 
Muzika Lipka 17.00 
Folklorní soubor Cérky 17.30

Vánoční koledy 18.30–20.00
 
17.12. Pondělí 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Ledová pohádka, Hopsalín 16.00 
Folklorní soubor Rozmarýn 17.00 
Vánoce s flašinetem 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00
 
18.12. Úterý 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Vánoční písně  16.00 
Kolednice 17.00 
Folklorní soubor Valášek 18.00
Vánoční koledy 19.00–20.00

19.12. Středa 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Kašpárkův svět 16.00 
Duo Kotula 17.00 
Nesem vám noviny 17.30
Vánoční koledy 18.30–20.00
 
20.12. Čtvrtek 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Vánoce jsou pro děti, Hopsalín 16.00 
Čekání na Vánoce 17.00
Křupino 17.30
Vánoční koledy 19.00–20.00
 

21.12. Pátek 
Vánoční koledy 10.00–16.00
S Mrazíkem do pohádky 16.00 
Křupino 17.00
Čekání na Vánoce 17.30
Vánoční koledy 18.30–20.00

22.12.  Sobota 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Pohádkové Vánoce, Hopsalín 16.00
Valašský vojvoda 17.00
Co se děje o Vánocích 18.00
Vánoční koledy 18.30–20.00
 
23.12.  Neděle 
Vánoční koledy 10.00–16.00
Kašpárkův svět  16.00
Duo Kotula 17.00
Kašpárkův svět 17.40
Vánoční koledy 18.30–20.00



Kino Art
1. 12. v 16.30 a 19.30 hod. Vdovy           
2. 12. v 19.30 hod. Vdovy
3.–5. 12. v 17 a hod. Caravaggio – Duše a krev, třetí část 
trilogie Výtvarné umění v kině
3. 12. v 15 hod. pro seniory Caravaggio – Duše a krev
3.–5. 12. v 19.30 hod. Chvilky  
6. 12. ve  14.30 hod. pro seniory, v  17 a 19.30 hod. KND 
Dívka   
7.–9. 12. v 17 a 19.30 hod. Čertí brko  
10.–12. 12. v 17 a 19.30 hod. Cirkus Rwanda    
10. 12. v 15 hodin pro seniory Cirkus Rwanda  
13. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 hod. V Mosulu 
13. 12. v 19 hod.pro členy KND Vše o životě po životě 
14.–16. 12. v  17 a 19.30 hod. Doktor Martin: Záhada 
v Beskydech  
17. 12. ve 14.30 hod. pro seniory Já, Maria Callas
17.–19. 12. v 17 a 19.30 hod. Na stojáka v kině  
20. 12. v 15 hod. pro seniory, v 17 a 19.30 hod. KND Ho-
vory s TGM   
21. a 22. 12 v 16 hod. Vánoce a spol.
21.–23. 12. v 16 hod. Útok z hlubin  
27. 12. ve 13.30 hod. pro seniory, v 16 a 19 hod. KND Sklep 
28.–30. 12. v 16 a 19 hod. Utop se, nebo plav 

Koncerty a divadelní představení v DKMO
2. 12. v 15.45   hod. Ludwig Minkus: Don Quijote, záznam 
přímého přenosu z Bolšoj baletu v Moskvě      
2. 12. v 17 hod. Petr Bende: Vánoční turné 2018
3. 12. v 19 hod. Peter Serge Butko: Bláznivý Petříček
4. 12. v 19 hod. Janek Ledecký: Vánoční turné 2018
5. 12. v 19 hod. John Fiske: Titanic
8. 12. v 10 hod. Zimní příhody včelích medvídků
10. 12. v 19 hod. Edward Taylor: Co takhle ke zpovědi... 
(Pardon me, Prime Minister), 3. hra DP 18/19, skupina A
13. 12. v 19 hod. Kamil Střihavka & The Leadersacoustic 
band!
14. 12. v 19 hod. Pavel Šporcl: Vánoce – Generali tour 
2018
14. 12. v 19 hod. Kouzlo Vánoc
15. 12. v 18.45 hod. G. Verdi: La traviata, přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku  
17. 12. v 19 hod. Pánská šatna
17. 12. v 17.30 a 20 hod. Partička
18. 12. v 19 hod. Alan Ayckbourn: Kdes to byl(a) v noci?
19. 12. v 19 hod. Miroslav Beinhauer& Academia Brass 
Brno: Vánoční koncert
21. 12. v 19 hod. Screamers: Naše Vánoce
23. 12. v 15.45 hod. P. I. Čajkovskij: Louskáček, přímý 
přenos z Bolšoj baletu v Moskvě      
27. 12. v 18 hod. Ray Cooney: Rodina je základ státu
31. 12. v 16 hod. Ray Cooney: 1 + 1 = 3
31. 12. v  17 hod. Silvestrovské gala s  Danielem Ba-
renboimem a Berlínskou fi lharmonií, přímý přenos

Výstavy v DKMO 
1. 12. 2018 – 1. 1. 2019 Českou a skotskou krajinou, vý-
stava fotografi í Oldřicha Pavlíka, vestibul
1.–31. 12. Záhadné makro, výstava obrazů Vladimíry Po-
láškové, Galerie Gaudeamus

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
8. a 15. 12. od 9 do 17 hod. dílny pro veřejnost – přijďte si 
vyrobit voňavé mýdlo nebo plátěnou tašku, cena za mýd-
lo 20 Kč, za tašku 50 Kč

V  prosinci se příznivci fi lmového 
plátna mohou těšit na spoustu fi lmo-
vých zážitků.

Podobně jako šamanské ceremonie 
působí i nejznámější přírodní psyche-
delikum BufoAlvarius získávané z jedu 
žáby ze sonorské pouště. Jak silně do-
káže zamávat s lidským egem a jak hlu-
boké prožitky vyvolává, odkryje první 
celovečerní dokument režiséra Filipa 
Záruby BufoAlvarius – Th e Under-
ground Secret, který uvede Minikino 
6. prosince v 19.30 hodin. 

Těšit se můžete také na několik pre-
miér. V  pátek 7. prosince v  19.30 ho-
din promítne Minikino fi lm Záhada 
Silver Lake režiséra Davida Roberta 
Mitchella, který byl letos nominován 
na Zlatou palmu v Cann. Mladý Sam 
si při hledání své ztracené přítelkyně 
zahraje trochu na detektiva a z  části 
na záhadologa dekódujícího tajemství 
a konspirace ukrývající se v hlubinách 
Města andělů. Na povrch vyplavou 
také skandály slavné čtvrti Hollywood 
města Los Angeles. O skandálech je 

také další premiérový snímek pod ná-
zvem Mladí zabijáci, kde se studentky 
po natáčení domácího videa setka-
jí s  hackerskými útoky na internetu 
a tentokrát poteče i krev. Premiéru 
uvede Minikino 8. prosince v  19.30 
hodin. Na vánoční dárek v  podobě 
dvou koncertů na plátně se mohou těšit 
všichni příznivci kapely Black Sabbath. 
Snímek s názvem Th e End of Th e End 
plánovaný na 22. prosince, který je 
protkán zákulisními záběry a osobní-
mi rozhovory, je velkolepou rozlučkou 
s  hudební kariérou legendy, jež pře-
šla od blues-rocku až po heavy. Závěr 
roku 2018 zakončíme stylově – s  Ivou 
Pazderkovou, Lukášem Pavláskem 
a dalšími známými osobnostmi v nové 
formaci Na stojáka v kině. Po zábavné 
show, která se uskuteční na silvestra od 
17 hodin, můžete poslední den v roce 
zavzpomínat i na americká šedesátá 
léta a kapelu Th eDoors. Snímek pod 
názvem Live at the Bowl ´68 uvede Mi-
nikino 31. prosince v 19.30 hodin. 

 www.ckv-ostrava.cz. 

KINO

V rámci XVIII. cyklu komorních 
koncertů Presta zazní v Českém roz-
hlase Ostrava 12. prosince od 19 ho-
din pro milovníky krásné hudby další 
koncert, na kterém spolu s Janáčkovým 
kvartetem vystoupí Ivo Kahánek. Zpří-
jemněte si adventní čas a zavítejte do 
koncertního studia Českého rozhlasu!

Janáčkovo kvarteto, které vzniklo 
na brněnské konzervatoři v roce 1947 
z řad studentů a úspěšně reprezento-
valo česko-moravskou interpretační 
tradici v pětapadesáti státech a na vý-
znamných světových festivalech, bude 
hrát ve složení Miloš Vacek, Richard 
Kružík – housle, Jan Řezníček – viola 
a Břetislav Vybíral – violoncello. 

Jejich doprovod – Ivo Kahánek – 
má pověst jednoho z nejpůsobivějších 
umělců své generace a je mnohými 
považován za nejlepšího současného 
českého pianistu. Svůj dar okamžitě na-
vázat citovou vazbu s publikem dokáže 
náležitě zužitkovat ve skladbách od ba-
roka po modernu, s těžištěm v roman-
tickém repertoáru. V cizině je rovněž 
pokládán za specialistu na interpreta-
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DIVADLO

KONCERT

 Ivo Kahánek a Janáčkovo kvarteto v Ostravě!
Dvojí loučení v Aréně

Rybova mše vánoční a Martin Chodúr 
v Gongu

PLATO, KANCELÁŘ PRO UMĚNÍ
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), 702 00 Ostrava, + 420 
702 206 099, 
info@plato-ostrava.cz, www.plato-ostrava.cz 

Výstavy
Dočasné struktury 1 (knihovna, bistro, prodejna, de-
kor) 
Dočasné struktury 2 (zahrada) 
Dočasné struktury 3 (šatna, displej)
Dočasné struktury 4 (displej, dekor), část dekor se koná 
jen do 31. 3.
Všechny výstavy Dočasné struktury trvají po dobu působe-
ní PLATO v objektu.
6. 12. 2018 – 6. 1. 2019 Tree of Fortune, autorský vánoční 
strom
Program
do 2. 12. Paměť Romů očima dětí, výstava
od 4. 12. Geolokalita PLATO, otevíráme místo pro sdílení 
minerálů a polodrahokamů
4.–30. 12. Deskové hry Jiřího Šebesty, přijďte si zahrát ori-
ginální autorské hry
5. 12. v 18 hod. Tree of Fortune, autorský vánoční strom, 
zahájení
9. 12. 10–12 hod. Kolo štěstí, workshop, rezervace na info@
plato-ostrava.cz
13. 12. v 18 hod. Zdenka Badovinac, přednáška
Každý čtvrtek od 15 do16 hod. Experimentální fyzika pro 
nejmenší, kroužek pro děti 5–10 let, rezervace nutná

Kino, divadlo, přednášky, výstavy a besedy
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

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

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

zpravodaj.centrum@seznam.cz. 

Komorní scéna Aréna se rozloučí 
s  úspěšnou a oceňovanou inscenací 
hry Henrika Ibsena Divoká kachna, 
která měla svou premiéru v říjnu 2016, 
a která soubor reprezentovala napří-
klad na prestižním mezinárodním Fes-
tivalu Divadlo v Plzni. Divoká kachna 
byla teprve druhým Ibsenovým ti-
tulem v historii Komorní scény Aréna 
a k její  režii byl přizván představitel 
mladé režisérské generace David Šik-
tanc, vnuk básníka Karla Šiktance.

Divoká kachna je příběhem rodiny 
Ekdalových, kteří si nesou společenské 
poznamenání z  minula. Otec rodiny 
Hjalmar Ekdal (Josef Kaluža) se pro-
střednictvím přítele z mládí dozví jisté 
skutečnosti, které otřesou jeho životní-
mi jistotami. A kvůli jeho neschopnosti 
postavit se životu zpříma nakonec do-
jde k tragické rodinné události. „Ta hra 

je o pátrání, co je životní pravda a co 
životní lež. Kdy ještě autenticky žije-
me a kdy už se obklopujeme různými 
formami vycpávek a clon, které před 
sebe stavíme, a které jsou nám často 
obranou či výmluvou před skutečnos-
tí. A Divoká kachna nádherně mapuje, 
proč lidé utíkají od skutečnosti a jaké to 
může mít důsledky,“ řekl ke hře režisér 
David Šiktanc. 

Poslední představení Divoké kachny 
bude tentokrát dvojnásobným louče-
ním, protože touto inscenací se také 
s angažmá v Komorní scéně Aréna ofi -
ciálně rozloučí i herečka Zuzana Trup-
lová, která odchází do Činoherního 
studia v Ústí nad Labem.

Slavnostní derniéra Divoké kachny 
se uskuteční 19. prosince v 18.30 hodin.

www.divadloarena.cz

Vánoční koncert Janáčkovy fi lhar-
monie Ostrava s Rybovou Českou mší 
vánoční by se už pomalu mohl zařa-
dit mezi vánoční tradice. Ten letošní, 
který se uskuteční 18. prosince v Do-
mě kultury města Ostravy, bude ale 
trochu jiný. Zazní totiž mše hned dvě. 
Večer zahájí Moravská mše vánoční 
barokního hudebního skladatele Jose-
fa Schreiera. Lze ji považovat za před-
chůdkyni přibližně o 40 let mladší pro-
slulé pastorální mše Jakuba Jana Ryby 
„Hej mistře“, která na vánočním kon-
certě Janáčkovy fi lharmonie prostě ne-
může chybět. Pastýřská mše s ryze mo-
ravskou melodikou vychází z valašské-
ho lidového prostředí a patří k nejvý-
znamnějším dílům kantorské hudby na 
Moravě v 18. století. Missa Pastoralis in 
C boemica také uváděná jako mše Čuj, 
Miko, čuj! je v podstatě sledem pasto-
rel, drobných scének s pastýřskými 
náměty. Čerpá po stránce melodické 
i textové z valašského lidového prostře-
dí. Je plná veselí, jasu a radosti z naro-
zení Páně. Melodika a rytmika vychází 
z moravské lidové hudby ve starých 
tóninách období pozdního baroka. 
A o dva dny později, 20. prosince, od 
19 hodin si mohou milovníci Martina 
Chodúra a Janáčkovy fi lharmonie ve 

vítkovickém Gongu poslechnout je-
jich společné písně. Martin Chodúr si 
totiž splnil velký sen a natočil desku 
se šedesáti členy Janáčkovy fi lharmonie 
Ostrava v čele s dirigentem Markem 
Prášilem. Na albu se podílel textově 
i aranžérsky a společně s dramaturgem 
Janem Adamem sestavili čtrnáct vá-
nočních písní a koled. Album pojme-
novali podle titulní písně Hallelujah. 
Písně nejen z tohoto alba pak zazní i na 
koncertě s JFO a stejným dirigentem 
v Gongu 20. prosince 2018 od 19 ho-
din. 

Vánoční písně a koledy Martina 
Chodúra s názvem Hallelujah vydává 
Supraphon na CD s obsáhlým bookle-
tem i digitálně. Vstupenku, kterou mů-
žete zakoupit i online na www.jfo.cz, 
pořídíte již od 450 Kč.

Výstavy
do 31. 12. František Jureček – Alois Sprušil: Nová gale-
rie v nové republice, stálá expozice
do 6. 1. 2019 Břetislav Bartoš: Černá země, výstava jed-
noho díla ze sbírek GVUO, dílo vybrala kurátorka Renata 
Skřebská
do 6. 1. 2019 Černá země? Mýtus a realita
Kulturní programy
4. 12. v 16.30 hod. Komentovaná prohlídka výstavy Čer-
ná země? Mýtus a realita, vstup s platnou vstupenkou na 
výstavu 
6. 12. v 19 hod. Marek Pražák: Hallada o olejovém měs-
tě, literární čtvrtky 
11. 12. v 16.30 hod Zikmund Lucemburský na kostnic-
kém koncilu, přednáška Marka Zágory 
12. 12. v 16 hod. Svět za obrazy, tvůrčí dílna pro seniory, 
rezervace: E: sedlakova@gvuo.cz, T: 734 437 181, vstupné 
20 Kč
13. 12. v 18 hod. setkání Společnosti přátel GVUO, vstup 
s pozvánkou
19. 12. v 16 hod. vernisáž Svět za obrazy, tvůrčí dílna pro 
seniory

NOVÁ AKROPOLIS 
28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 

tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

3. 12. od 17 hod. Aplikovaná fi lozofi e, úvodní před-
náška kurzu srovnávací fi lozofi e a psychologie Východu 
a Západu, kurz zahrnuje 13 přednášek jednou týdně, vždy 
v pondělí od 17 do 19 hodin, začíná 3. prosince. Přihlásit se 
můžete e-mailem na ostrava@akropolis.cz nebo telefonic-
ky na čísle 596 134 980 (Po–Čt 18–21 h)
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/
ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

ci české hudby. Není proto divu, že si 
Iva Kahánka vybral Sir Simon Rattle 
ke dvěma vystoupením s Berlínskou 
fi lharmonií v listopadu 2014. Následo-
val nadšený ohlas odborné kritiky i ši-
roké veřejnosti. Mladý klavírista se stal 
po Rudolfu Firkušném teprve druhým 
českým pianistou v historii, jenž vy-
stoupil s tímto světoznámým tělesem. 
Kromě toho spolupracuje Ivo Kahánek 
pravidelně s Českou fi lharmonií a má 

za sebou úspěšné vystoupení s BBC 
Scottish Symphony Orchestra Glasgow, 
Orchestrem WDR Kolín nad Rýnem, 
Filharmonií Essen, Symfonickým or-
chestrem Hlavního města Prahy FOK, 
Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu, Pražskou komorní fi lharmo-
nií, Filharmonií Brno a mnoha jinými.  
Vstupenky v předprodeji OIS Elektra. 

www.agenturapresto.cz

Martin Chodúr
Foto: Archiv JFO

Minikino: Závěr roku bude Na stojáka 

Ivo Kahánek
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Vánoční nadílka od Bezručů

Vánoční akce v Atlantiku

Johannes Gutenberg 
a jeho vynález tisíciletí

Pop Academy zve na vánoční koncert

Poslední měsíc v  roce vrcholí v  klu-
bu Atlantik Festival Československo – 
STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE, v rám-
ci kterého se uskuteční několik tematic-
kých akcí. Tou první vás 10. prosince 
od 18 hodin provedou Juraj Šimkovič 
a Frederik Šmýkal, mladí Slováci, kteří 
obešli 56 hradů za 5 dní a 91 za školní 
rok. A s těmito výkony vytvořili sloven-
ský rekord v počtu navštívených hradů, 
zámků a zřícenin. Jejich přednáška je 
určena nadšeným cestovatelům a všem, 
kteří chtějí poznat i doposud opomíje-
ná místa Slovenska. Završením festiva-
lu bude nevšední divadelní zpracování 
historie vzniku Československa v  roce 
1918 v podání divadelně-hudební aka-
demie Ostravské univerzity. Společně 
se přeneseme v čase, zazní dobové pís-
ničky i drsná fakta v  humorném po-
dání. Divadelní představení v  duchu 
první republiky bude zároveň stylovým 
zakončením festivalu s podporou statu-
tárního města Ostravy. 

Prosinec bude patřit také dětem. 
V  předvečer sv. Mikuláše, 5. prosince 

od 17 hodin, zve Atlantik na dětský 
kvíz o všem, co se týká čertů, čertov-
ských praktik a pekla. Zábavné odpo-
ledne s odměnami pro děti připravil a 
provází Pavel Kamas. Druhou adventní 
sobotu si mohou děti spolu s rodiči užít 
Vánoční workshop. Na programu klubu 
Atlantik jsou kreslená PFka, jmenovky 
na dárky a vánoční pohlednice, pro 
nejmenší budou připraveny pohlednice 
s omalovánkami. 

Jak se slaví Vánoce v  Polsku a co 
všechno zahrnuje polské štědrovečer-
ní menu? To je náplní Świątecznego 
spotkania v  rámci ostravského spolku 
Stolik polski, na který zve klub Atlantik 
12. prosince v 17 hodin. A za vánoční 
atmosférou se pojede také do Vídně. 
Exkurze za architekturou, dějinami 
a zašlou slávou rakouského mocnářství 
se uskuteční 16. prosince v rámci pravi-
delných akcí Krajem a kulturou – seni-
or na cestách. Cestovat se dá ale i pěkně 
v teple, stačí si vybrat z dalších předná-
šek klubu Atlantik. Více na www.ckv-
-ostrava.cz.

Pop Academy zve na tradiční vánoč-
ní koncert všech oddělení, který se le-
tos uskuteční v hudebním klub Parník 
v sobotu 22. prosince od 17 hodin. Po-
sluchači se mohou těšit na nabitý pro-
gram v podání zpěváků všech věkových 

kategorií. O hudební doprovod se po-
stará Jiří Foltýn za klavírem, Vítek Ha-
nulík na kytaru a Vít Kratochvíl na bicí. 
Pokud byste chtěli slyšet tyto zpěváky 
i jindy, máte možnost v rámci Ostrav-
ských Vánoc 9. a 16. prosince.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pro dospělé:
do 31. 12. Letem světem, výstava výtvarných prací studen-
tů Lidové konzervatoře Ostrava

Oddělení pro děti a mládež: 
od 3. 12. do 7. 12. Lovci knih, celý týden hrajeme stolní 
hru a soutěžíme v rámci projektu Spolkla mě knihovna, s fi -
nanční podporou ÚMOb MOaP
18. 12. od 8.30 do 10.30 hod. Labyrint z knih, exkurze do 
ústřední budovy Knihovny města Ostravy v rámci projektu 
Spolkla mě knihovna, na akci je nutné se v knihovně pře-
dem přihlásit, s fi nanční podporou ÚMOb MOaP
20. 12. od 8 a od 10 hod. Spolkla mě knihovna, literární 
workshop s  Klárou Smolíkovou v  rámci stejnojmenného 
projektu, na akci je nutné se v knihovně předem přihlásit, 
s fi nanční podporou ÚMOb MOaP
celý měsíc během půjčování: Krámek s Moriony, výmě-
na nastřádaného bohatství za drobné odměny
celý měsíc během půjčování: Vyhodnocení Lovců perel, 
odměňujeme nejúspěšnější účastníky projektu

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 

tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfi ducia.com 

Po–Pá: 10–18 hod.

3. 12. v  18 hod. křest knihy 20 let Fiducie a ostravské 
umělecké scény, vydání knihy fi nančně podpořilo Minis-
terstvo kultury ČR, statutátní město Ostrava, Moravskoslez-
ský kraj, tiskárna Printo a MUDr. David Feltl 
4. 12. v 18 hod. Vojtěch Vlček: První světová válka a círk-
ve, přednáška známého ostravského historika, pozor, koná 
se v sále na biskupství, Kostelní náměstí 1, naproti kostelu 
sv. Václava
 10. 12. v 18 hod. Co s komíny v krajině měst? Bořit, nebo 
zachovat?, moderovaná diskuse s odborníky i zástupci sa-
mosprávy, nutná rezervace 
12. 12. v 18 hod. Otto M. Urban: Edvard Munch a součas-
né umění, přednáška odborníka nejen na českou dekaden-
ci a umění přelomu 19. století 
14. 12. v 18 hod. Alena Dvořáková a Viktor Fischer: Ho-
dina Války, vernisáž výstavy ve Fotografi cké galerii Fiducia
14. 12. v 18.30 hod. Martin Lukáč: Top Picks, vernisáž vý-
stavy v galerii Dole
16. 12. v 10 hod. Vánoční ateliér pro děti a jejich rodiče, 
ateliér vedou Marcela Lysáčková a Max Lysáček 
18. 12. v 19 hod. 52-Hearts Whale /IT/, Tonto /IT/, Wiatr, 
koncert ve Fotografi cké galerii Fiducia
21. 12. v 18 hod. Zimní poetická stezka a křest bulletinu 
Krásná Ostrava, sraz na náměstí Edvarda Beneše
V prosinci bude otevřeno do 21. 12. od 10 do 18 hodin 
a až do 1. ledna bude zavřeno. Od 2. 1. 2019 bude otevřeno 
opět od 10 do 18 hodin.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy
28. října 2, 702 00 Ostrava
www.kmo.cz, tel. č.: 599 522 521

Výstavy:
Během prosince – výstava Prvorepublikové knihovnictví 
v Moravskoslezském kraji, ve spolupráci s Moravskoslez-
skou vědeckou knihovnou Ostrava, Galerie v pasáži a spo-
lečenský sál
Společenský sál:
5. 12. v 16 hod. Operní Sirény na téma Puccini a italská 
opera, debatovat budou pedagožka a překladatelka ital-
ských operních libret Marie Kronbergerová, dirigent Tomáš 
Brauner a dramaturgyně opery NDM Eva Mikulášková
5. 12. v 18 hod. Adventní koncert pěvkyně Ludmily Záles-
né a jejich hostů, akordeonisty Jiřího Juřeny a klavíristy Ja-
roslava Domanského
14. 12. v 17 hod. vánoční koncert Ať zvony ohlašují mír 
komorního souboru Ostravské zvonky, srdečně zveme na 
tento jedinečný koncert souboru, který hraje na speciální 
zvonky chórové a ruční

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

1. 12. v 15 hod. Karin Krajčová Babinská a Richard Kraj-
čo: Za sny 
2. 12. v 15 hod. Advent v Domě knihy, přijďte zahájit ad-
vent do Domu knihy 
3. 12. v 16 hod. Martin Carev: Jmenuju se Martin 
4. 12. v 16 hod. Bára Nesvadbová: Síla stylu
5. 12. v 16 hod. Mikulášská nadílka v Domě knihy, na akci 
je nutná rezervace za poplatek 50 Kč/dítě
6. 12. v 16 hod. Předpremiérová beseda NDM: Triptych 
10. 12. v 16 hod. Petr Vaniš: Vyhrát nebo zemřít 
11. 12. v 16 hod. Václav Větvička: Jak voní můj domov 
12. 12. v 16 hod. Radka Třeštíková: Veselí 
13. 12. v 16.30 hod. Petra Dvořáková: Dědina 
14. 12. v 18 hod. Vánoční řízená degustace vín Navínko, 
na akci je nutná rezervace za poplatek 190 Kč/osoba 
Využijte 20% slevu na vybraný titul uvedeného autora, plat-
nou v den události. Nevztahuje se na nákup v e-shopu. 
Rezervujte si místo na webových stránkách www.knihcen-
trum-ostrava.cz/rezervace. 

V CENTRU POZORNOSTI

Hudební výlety 2018

Divadlo Petra Bezruče letos přichází s bohatou vánoční na-
dílkou. Hledáte pro své blízké originální dárek? Darujte pod 
stromeček hromadu divadelních zážitků! Z vánoční nabídky 
u Bezručů by si měl vybrat opravdu každý – ať už chcete udě-
lat dárkovou poukázkou radost rodičům či kamarádům nebo 
obdarovat milovníka divadla předplatným na celý rok!

Pokud hledáte menší dárek, ideální volbou je dárková pou-
kázka na dvě vstupenky na představení Divadla Petra Bezru-
če podle vlastního výběru. 

Pro milovníky divadla je ideální volbou roční předplatné 
na rok 2019. S tímto předplatným zmizí starosti s rezervací 
lístků, místo na představení v rámci předplatného bude již 
automaticky rezervováno. Od ledna do prosince 2019 zhléd-
ne obdarovaný postupně pět představení – Zapomenuté 
světlo s Norbertem Lichým v hlavní roli, divadelní adaptaci 
legendárního fi lmu Kouř, grotesku Transky, body, vteřiny, 
představení O čem sní Heda Gablerová? a slavný příběh Mi-
str a Markétka.

V nabídce divadla dále zůstává také oblíbený balíček od 
Bezručů, který obsahuje deset zvýhodněných vstupů na 
představení Divadla Petra Bezruče podle vlastního výběru. 
S tímto předplaceným balíčkem si obdarovaný může vybrat 
libovolné představení a navíc získá možnost přednostní re-
zervace vstupenek ještě před zahájením předprodeje. 

Předplatné, balíčky a poukázky jsou v prodeji na pokladně 
Divadla Petra Bezruče. Pro bližší informace navštivte web di-
vadla www.bezruci.cz.

Vycházky Pod kloboukem

Vánoční kluziště už podeváté!

Městský obvod prostřednictvím Cen-
tra kultury a vzdělávání Moravská Ost-
rava a Přívoz nabízí v  rámci oživení cen-
tra komentované vycházky s  průvodkyní 
Lenkou Kocierzovou. Při té prosincové 
se účastníci vydají vychutnat si vánoční 
atmosféru v centru města. Procházka po-
vede vánočním Přívozem, kde si všichni prohlédnou vyzdobe-
né náměstí Svatopluka Čecha a Nádražní ulici. A protože na 
posezení ve stínu lípy už nebude počasí, bude na všechny čekat 
alespoň lipový čaj. Jeho vůně bude vybízet k povídání o spiso-
vateli, jenž napsal jistě všem známou sbírku povídek ve verších. 

Poslední komentovaná vycházka v  letošním roce se koná 
ve čtvrtek 13. prosince a sraz je v 15 hodin před kostelem na 
náměstí Svatopluka Čecha. Cena 50 Kč. Více na www.ckv-ost-
rava.cz nebo tel. č.: 599 527 110.

VĚDECKÁ KNIHOVNA
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel. č.: 596 118 881

do 31. 12. Líná hlava, holé neštěstí, výstava knih, hlavola-
mů a časopisů z  fondů knihovny vhodných pro trénování 
mozkových závitů (nejen knihovníků) 
1.–31. 12. Prvorepublikové knihovnictví II, výstava před-
staví dobové materiály seznamující s  historií knihovnictví 
a čtenářství v Ostravě a na Ostravsku
5. 12. v 16.30 hod. Johannes Gutenberg a jeho vynález 
tisíciletí, přednáška Marka Zágory přiblíží Gutenbergův 
život a jeho vynález, také proslulou Gutenbergovu bibli 
z roku 1454, která byla prvním významným dílem západní 
kultury, jež bylo vytvořeno touto novou technikou. 
18. 12. v 16 hod. Deskohraní, odpoledne s deskovými hra-
mi 
Ve čtvrtek a pátek 27. a 28. 12. bude knihovna otevřena od 
9 do 16 hod., ve dnech 29. 12. a 31. 12. bude knihovna uza-
vřena.

Stálá nabídka:
Výběr z více než 1,19 mil. titulů (on-line katalog), nabídka 
veškerých českých časopisů a periodik, výpůjčka audioknih, 
e-knih a e-čteček, speciální fond pro nevidomé a slabozra-
ké, přístup do českých i zahraničních databází, informační 
a bibliografi cké služby, digitalizace regionálních knih.

Už od 24. listopadu zdobí Masaryko-
vo náměstí mimo jiné také nepostra-
datelné vánoční kluziště, a to již pode-
váté! Bruslit zde může široká veřejnost 
denně od 10 do 20 hodin s přestávkami 
na údržbu ledové plochy, na Štědrý 
den a na silvestra končí bruslení již ve 
12 hodin. Vánoční kluziště bude v pro-
vozu až do 1. ledna. Malí bruslaři se 
mohou těšit rovněž na tučňáka Ru-

dolfa, který se stal maskotem kluziště. 
Chybět nebudou ani oblíbené hokejové 
a krasobruslařské exhibice a nejrůz-
nější akce. Od 24. listopadu probíhá 
na kluzišti navíc velká vánoční soutěž, 
jejíž vítěz bude vylosován a vyhlášen 
v sobotu 15. prosince. Ceny předá tuč-
ňák Rudolf přímo na ledě o den poz-
ději.

více informací

www.shf.cz
VSTUPNÉ 150,-KČ
senioři, studenti, ZTP 100,-Kč
ZTP/P 50,-Kč / děti do 15 let zdarma

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
on-line na www.shf.cz
nebo v místě konání koncertu 30 min. před zahájením
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Jazzový klub 
Parník

REALIZUJE
ZA FINANČNÍ 
PODPORY

Jaromír Honzák 
Quintet

EARLY MUSIC

07/12/2018 / 18.00
OSTRAVA-CENTRUM

VE SPOLUPRÁCI

V Moravskoslezské vědecké knihov-
ně v  Ostravě se uskuteční ve středu 
5. prosince od 16.30 hodin přednáška 
Marka Zágory, kterou si připomeneme 
550 let od smrti Johannese Gutenber-
ga, jenž dal světu moderní knihtisk 
s pohyblivými literami. Jedná se o vy-
nález, který způsobil mediálně technic-
kou revoluci s dalekosáhlými důsledky. 
Díky rychlému a „levnému“ tištění 
knih došlo nejen k rozšíření vědy, růz-
ných myšlenek a zpráv, ale i k mobiliza-
ci lidí. Nebýt knihtisku, asi by nedošlo 

k reformaci, ke vzniku osvícenství a ne-
proběhla by pravděpodobně ani fran-
couzská revoluce. Gutenberg umožnil 
svým vynálezem masovou komunikaci 
a především zpřístupnil vzdělání téměř 
všem lidem. Přednáška přiblíží nejen 
Gutenbergův život a jeho vynález, ale 
i proslulou Gutenbergovu bibli z roku 
1454, která byla prvním významným 
dílem západní kultury, jež bylo vytvo-
řeno novou technikou ve vysoké este-
tické i technické kvalitě, kterou dodnes 
obdivujeme.
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MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský informační servis, s. r. o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo 

Petra Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní scéna aréna – www.divadloarena.cz, Galerie Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz, Antikvariát a galerie Fiducia – www.

antikfi ducia.com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, 

Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova fi lharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek 

Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města Ostravy – www.dkmoas.cz, Centrum 

kultury a vzdělávání – www.ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna – www.magna.zde.cz.

1 Rodinné konstelace SEMINÁŘ 

Psychoterapeuti PhDr. Ludmila Mrkvicová a Mgr. Pavel Bílek / 600 Kč
9:00

so

3 Tomáš Vejmola: Tuk tukem „nejen“ po Thajsku  PŘEDNÁŠKA 

Jeho „stroj“ má najeto milion kilometrů a dokázal přejet několik kontinentů – z Thajska až 
na Moravu. „Divím se, že ještě jede,“ říká cestovatel, který vás zasvětí do krás Thajska a prozradí, 
jak se cestuje s bizarním tříkolkovým vozítkem. / 120 Kč

18:00
po

4 Karolína Vlčková – Mlžné obrazy ocelového města  VERNISÁŽ 

 „Především mám zájem o periferie Ostravy, kde se nachází  architektura, jež je velmi často 
opomíjená, jako by stála v mlze,“ říká autorka obrazů, jež evokují zvláštní náladu zdánlivě 
neslučitelného. Mlhavo je na mnohých z jejích obrazů, popřípadě je pro ni „mlhou“ příroda, jež 
částečně skrývá mohutnou, technickou a těžkou stavbu. Jako stěžejní výrazový prostředek pro svůj 
osobní záznam města využívá nit, která je výrazem vnímání jemnosti v nejemném, technickém 
materiálu. K vyšívání využívá šicí stroj, ale také ruční výšivku.

18:00
út

5 Čertovská škola, aneb co všechno víte o čertech  DĚTSKÝ KVÍZ

Připravil a provází Pavel Kamas. V předvečer svatého Mikuláše zveme rodiče s dětmi do Klubu 
Atlantik, kde si všichni společně ověříme své znalosti o čertovských praktikách, zákonech pekla 
nebo zjistíme, jak jsme na tom s pohádkami o čertech. Za své výkony čeká na děti i drobná 
odměna. / 40 Kč

17:00
st

8 Inspirace pod Stromeček DĚTSKÝ WORKSHOP 

O druhé adventní sobotě srdečně zveme rodiče s dětmi do Klubu Atlantik na náš Vánoční 
Workshop. Děti si u nás budou moci za pomoci dvou přítomných výtvarníků vyrobit kreslené PFka, 
jmenovky na dárky nebo vánoční pohlednice. Pro ty nejmenší budeme mít připravené pohlednice 
s omalovánkami, takže vyrobit si u nás něco zvládne úplně každý. / 20 Kč

18:00
so

10 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE  CESTOPIS 

Juraj Šimkovič, Frederik Šmýkal: Dobyvatelé slovenských hradů a zámků

Návštěva 56 hradů za 5 dní a 91 za školní rok. Těmito výkony si dvojice mladých Slováků částečně 
splnila svůj sen a zároveň vytvořila Slovenský rekord v počtu navštívených hradů, zámků 
a zřícenin. Své zážitky sepsali do příručky, prostřednictvím které nyní chtějí více zatraktivnit 
Slovensko i nám - českým sousedům, jež jsme byli „kdysi“ součástí jedné společné republiky. 
Součástí přednášky je promítání fotek a listování příručkou o hradech a zámcích s informacemi, 
co kde dělat a hlavně zažít. / 65 Kč

18:00
po

11 Vánoční koncert sborečku Jitřenka
Besídka mateřské školky Poděbradova16:00

út

11 Honza Silný – Island sám pěšky a stopem CESTOPIS 

Příběh o tom, jak jsem se s batohem, stanem, neohroženým optimismem a jazykovým nadáním 
grilovaného kuřete vydal sám poznat jedno z nejkouzelnějších míst na Zemi jinak, než to 
každoročně dělají desetitisíce turistů. Cestoval jsem stopem, prošel jeden z nejkrásnějších treků 
světa, spal pod hvězdami, brodil ledové řeky, vyhříval se v termálních pramenech, každou 
noc vyhlížel polární záři a ani na vteřinu se nepřestal usmívat. Protože Island si prostě nejde 
nezamilovat. Polovinu vstupného autor věnuje na pomoc ročnímu Šimonkovi, který trpí vzácnou 
kongenitální myopatií. / 65 Kč

18:00
út

13 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou za vánoční atmosférou  VYCHÁZKA 

Sraz před kostelem na náměstí Svatopluka Čecha. Projdeme se vánočním Přívozem a společně si 
prohlédneme vyzdobené náměstí Svatopluka Čecha a Nádražní ulici. Neposedíme sice ve stínu lípy, 
ale lipový čaj si dáme a dozvíte se pod kloboukem od Lenky Kocierzové i něco o spisovateli, 
jež napsal jistě všem známou sbírku povídek ve verších. / 50 Kč

15:00
čt

13 Kafrárna Petra Kubaly s Pavlem Novým  TALKSHOW

Laskavý i rošťácký humor, komorní a přátelská atmosféra jako při posezení u domácího krbu, kde však 
místo plaménku poskakuje všetečný moderátor mezi svými hosty z řad herců, hudebníků a populárních 
osobností. Tentokrát s hercem Pavlem Novým a kaskadérkou Hanou Dvorskou. / 140 Kč

20:00
čt

14 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE 
Tomáš Rafa – Nový nacionalismus 
New Nationalism In The Heart Of Europe / Od roku 2009 Rafa natáčí působivé dokumenty, ve kterých 
zachytil nástup nového nacionalismu ve střední Evropě. Vytvořil živé, pestré, ale také děsivé portréty 
extrémních pravicových, xenofobních a neofašistických skupin a hnutí v regionu. Moderuje Jiří 
Hruška, hosté: Ostravská univerzita. S podporou statutárního města 
Ostravy. / 50 Kč, studenti zdarma

17:00
pá

16 Vídeň – Vánoce v srdci monarchie KRAJEM A KULTUROU – SENIOR NA CESTÁCH

Celodenní zájezd do Vídně za architekturou, dějinami a zašlou slávou rakouského mocnářství. 
Poznejte spolu s námi atraktivní místa našeho bývalého hlavního města, jež bylo po staletí 
formováno jako mnohonárodnostní centrum monarchie. Vánočně vyzdobená Vídeň čeká. 
Nezapomeňte si vzít drobné na lístek na metro. S podporou Městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. / 480 Kč

5:45
ne

17 ČESKOSLOVENSKO – STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE  DIVADLO 

Ze života první republiky  
Filozofi cká fakulta a Fakulta umění Ostravské univerzity společně slaví 100 let od vzniku ČSR. 
Připojte se k našim oslavám a přijďte se podívat na nevšední pojetí historie prostřednictvím 
Divadelně-hudební akademie aneb fenomény let 1918 a 1919. Společně se přeneseme v čase, 
zazní dobové písničky, akademici Ostravské univerzity se představí ve zcela jiných rolích, než jak 
je znáte. / 65 Kč

18:00
po

18 naroVinu  PŘEDNÁŠKA

Pořádá Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz s fi nanční podporou Biskupství ostravsko-opavského.
18:00

út

19 Krajem a kulturou: senior na cestách  VEČÍREK

Výroční rekapitulace společných cest Klubu Atlantik. Prezentace ze všech cest roku 2017 a nástin 
programu na rok 2018. S podporou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

16:00
st

19 Předvánoční stesk kavárenského povaleče na Novém Zélandu HUDBA A LITERATURA

Účinkují Radovan Lipus, A. Cónová, M. Rataj a V. Ondruška. Kavárenský večer s podporou městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 100 Kč

19:00
st

20 Die Feuerzangenbowle (1944) – Májová Bowle FILM

Školní doba je nejlepší čas v životě a často s láskou a zármutkem vzpomínáme na zlatá 
léta na gymplu. Jeden z nejoblíbenějších německých fi lmů s nezapomenutelným Heinzem 
Rühmannem v hlavní úloze u nás v Klubu Atlantik. Vstup zdarma. Film se hraje v německém 
jazyce a německými titulky.

14:00
čt

20 ZDividla DIVADLO

Vánoční představení členů souboru ZDividla, pod vedením Alexandra Rycheckého. / 50 Kč
18:00

čt

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

1 15:00 Čertí brko / CZ, SK 2018, 99 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Bohemian Rhapsody / US 2018, 134 min.

19:30 Ten, kdo tě miloval / CZ 2018, 90 min.

so

2 15:00 Čarodějovy hodiny / US 2018, 105 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 První člověk / First Man, US 2018, 141 min.

19:30 Toman / CZ, SK 2018, 145 min.

ne

3 17:00 Chvilky / CZ, SK 2018, 93 min.

19:30 Bohemian Rhapsody / US 2018, 134 min.po

4 17:00 3 dny v Quiberonu / 3 Tage in Quiberon, DE 2018, 115 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Touch Me Not / RM, DE 2018, 123 min. FILMOVÝ KLUBút

5 10:00 3 dny v Quiberonu / 3 Tage in Quiberon, DE 2018, 115 min. FILMOVÁ SEZNAMKA

15:00 Zlatý podraz / CZ 2018, 106 min. KINO SENIOR

17:00 Zrodila se hvězda / A Star Is Born, US 2018, 136 min.

19:30 Bufo Alvarius / CZ 2017, 84 min.

st

6 17:00 Hovory s TGM / CZ 2018, 80 min.

19:30 Dívka / Girl, BE 2018, 105 min.čt

7 17:00 Vdovy / Widows, US, UK 2018, 129 min.

19:30 Záhada Silver Lake / Under the Silver Lake, US 2018, 139 min.pá

8 15:00 Mimi & Lisa: Záhada Vánočního světla / CZ, SK 2018, 65 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny / UK 2018, 134 min.

19:30 Mladí zabijáci / Assassination Nation, US 2018, 103 min.

so

9 15:00 Gordon a Paddy / Gordon och Paddy, SW 2017, 62 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Útok z hlubin / Hunter Killer, USA, GB 2018, 121 min.

19:30 Oni a Silvio / Loro, IT, FR 2018, 150 min.

ne

10 17:00 Bohemian Rhapsody / US 2018, 134 min.

19:30 Svědkové Putinovi / Svideteli Putina, RU 2018, 102 min.po

11 17:00 Cirkus Rwanda / CZ, SK 2018, 75 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Útěk / Fuga, PL, CZ 2018, 100 min. FILMOVÝ KLUBút

12 14:30 Toman / CZ, SK 2018, 145 min. KINO SENIOR

17:00 Vdovy / Widows, US, UK 2018, 129 min.

19:30 Ten, kdo tě miloval / CZ 2018, 90 min.

st

13 17:00 Svědkové Putinovi / Svideteli Putina, RU 2018, 102 min.

19:30 Záhada Silver Lake / Under the Silver Lake, US 2018, 139 min.čt

14 17:00 Johnny English znovu zasahuje / UK, FR, USA 2018, 88 in.

19:30 Mladí zabijáci / Assassination Nation, US 2018, 103 min.pá

15 15:00 Spider-Man: Paralelní světy / US 2018, min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zrodila se hvězda / A Star Is Born, US 2018, 136 min.

19:30 Ten, kdo tě miloval / CZ 2018, 90 min.

so

16 15:00 Mimi & Lisa: Záhada Vánočního světla / CZ, SK 2018, 65 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny / UK 2018, 134 min.

19:30 Bohemian Rhapsody / US 2018, 134 min.

ne

17
17:00 Chvilky / CZ, Sk 2018, 93 min.

po

18 17:00 Na Chesilské pláži / On Chesil Beach, UK 2017, 110 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Balkánský masakr paintballovou pistolí / CR 2010, 120 min. FILMOVÝ KLUBút

19 15:00 Balón / Ballon, DE 2018, 120 min. KINO SENIOR

17:00 Hovory s TGM / CZ 2018, 80 min.

19:30 Zrodila se hvězda / A Star Is Born, US 2018, 136 min.

st

20 17:00 Mimořádná zpráva / CZ 2018, 73 min.

19:30 Záhada Silver Lake / Under the Silver Lake, US 2018, 139 min.čt

21 17:00 Někdo to rád zahalené / Cherchez la femme !, FR 2017, 85 min.

19:30 Oni a Silvio / Loro, IT, FR 2018, 150 min.pá

22 15:00 Vánoce a spol. / FR 2017, 92 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Čarodějovy hodiny / The House with a Clock in Its Walls, US 2018, 150 min.

19:30 Black Sabbath: The End of the End / DE 2018, 120 min. KINO MUZIKA

so

23 15:00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru / FR 2018, min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny / UK 2018, 134 min.

19:30 Někdo to rád zahalené / Cherchez la femme!, FR 2017, 85 min.

ne

26 15:00 Ten, kdo tě miloval / CZ 2018, 90 min. KINO SENIOR

17:00 Marry Poppins se vrací / Mary Poppins Returns, US 2018, min.

19:30 Zrodila se hvězda / A Star Is Born, US 2018, 136 min.

st

27 17:00 Čertí brko / CZ, SK 2018, 99 min.

19:30 Znovu ve hře / Second Act, US 2018, min.čt

28 17:00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny / UK 2018, 134 min.

19:30 Utop se, nebo plav / Le Grand Bain, FR 2018, 122 min.pá

29 15:00 Louskáček a čtyři říše / US 2018, 100 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Marry Poppins se vrací / Mary Poppins Returns, US 2018, min.

19:30 Znovu ve hře / Second Act, US 2018, min.

so

30 15:00 Sněhová královna: V zemi zrcadel / RU 2018, 80 min.

17:00 Utop se, nebo plav / Le Grand Bain, FR 2018, 122 min.

19:30 Bohemian Rhapsody / US 2018, 134 min.

ne

31 17:00 Na Stojáka v kině / CZ 2018, 90 min.

19:30 The Doors: Live at the Bowl 6́8 / US 2012, 75 min. KINO MUZIKApo

24. a 25. 12. Minikino nehraje

1 Robert Křesťan a Druhá tráva
Kapela Druhá tráva s frontmanem Robertem Křesťanem oslavila čtvrt století na scéně. Od svého vzniku 
je řazena nejen k špičce české a slovenské folk & country scény. Má sice nálepku bluegrassové kapely, 
na svém koncertě ale nabídne mix více stylů. Druhá tráva vydala 17 alb nejen u nás, ale také v zahraničí. Je 
několikanásobným držitelem ocenění Anděl v kategorii Folk a Country. Aktuální koncertní program zahrnuje 
průřez z celé doby existence skupiny. / 350 Kč

20:00
so

3 MIKE FOJTÍK & PŘÁTELÉ
Ostravský rodák, textař, skladatel, kytarový samouk, účastník všech ročníků ostravských Folkových 
kolotočů, se po 20 letech vrací na hudební scénu s aktuální deskou „Žiju v papírové loďce“. V jejich podání 
takřka zlidověla celá řada písniček – Loučení na letišti, Ostrava, 4+20, Mrtvý vrabec, Osvoboďte své děti. 
Mike Fojtík byl účastníkem spanilé výpravy Moravský folk v Lucerně s Karlem Plíhalem, Pavlem Dobešem, 
Pepíkem Streichlem a Jarkem Nohavicou. V posledních letech spolupracoval se skupinou Pakostra, Zdenkem 
Šponarem a písničkářkou Celine Bossu (Francie). / 200 Kč

19:00
po

5 GERALD CLARK BLUES BAND
Jihoafrický kytarista Gerald Clark má hlas jako Ray Charles. Vypráví příběhy, hraje nadupaný rock ń́ roll 
a tvrdí se o něm, že je stejně nakažlivý jako zimní chřipka. Hudebník, který získal několik titulů a cen 
za nejlepší živé vystoupení a nekomerční multižánrovou hudbu patří k předním představitelům jihoafrické 
bluesové scény. Na svém kontě má pět alb. Automobilka Volkswagen si k propagaci svého modelu Amarok 
vybrala právě jeho písničku As Crow Flies. Gerard James Clark (JAR) – kytara, zpěv, Jiří Maršíček/Kryštof 
Tomeček – kytara, zpěv, Matěj Černý – baskytara, Tomáš Hobzek – bicí. Připravte se na 120 minut muziky 
pro dobrou náladu a k tanci…/ 120 Kč

19:00
st

6 Žalman
Koncert folkové legendy Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a texty těší publikum již půl století. 
Žalman působil nejdříve ve skupině Minnesengři, v roce 1982 si ale založil vlastní kapelu Žalman & spol., 
která v různých sestavách koncertuje nepřetržitě od roku 1968 až do současnosti. / 300 Kč

19:00
čt

7 Svatováclavský hudební festival – Hudební výlety
Jaromír Honzák Quintet
Jaromír Honzák získal jazzového Anděla za album EARLY MUSIC! Nyní již pětinásobný držitel ceny Anděl 
za nejlepší jazzovou nahrávku roku, je jedinečný skladatel, kontrabasista a pedagog, kterého mnozí 
jazzmani mladší generace označují za svého guru. Ačkoli autorsky, a v jednom případě i aranžérsky, je 
album EARLY MUSIC výhradně Honzákovým dílem, podle jeho slov vdechli této hudbě život teprve jeho 
vynikající spoluhráči – David Dorůžka (kytara), Luboš Soukup (saxofon, klarinet), Vít Křišťan (klavír, 
elektronika) a Martin Novák (bicí a perkuse).  

18:00
pá

8 Fiha
Mladé ostravské uskupení, které se hudebně pohybuje mezi rockem a popem. Pozornost si skupina 
získala energickými koncerty a chytlavými melodiemi, ale i spoluprací s jednou z největších českých 
legend – Vaškem Neckářem. Kapela pilně pracuje ve studiu, aby mohla nový rok ozdobit novým singlem. 
A v mezičase si střihne pár předvánočních akustických koncertů… / 150 Kč

20:00
so

9 Calata
Tradiční předvánoční koncert historizujícího folku. / 120 Kč19:00

ne

10 Roman Dragoun & Michal Žáček
O skvělou předvánoční společnost se vám postarají na svém společném koncertě Roman Dragoun 
a Michal Žáček. / 250 Kč

20:00
po

11 Václav Neckář & Bacily
Narozeninový koncert aneb 65 let na scéně. Václav Neckář má za sebou velmi pestrou hudební kariéru, 
na které se setkal s nevšedními muzikanty. Za desítky let má na svém kontě nespočet hitů, desítky 
studiových alb, tisíce koncertů a stal se bezpochyby jednou z našich největších hudebních legend. / 650 Kč

19:00
út

15 Boris Band Combination JAZZ

Vánoční koncert Borise Urbánka s kapelou a hosty.20:00
so

16 Markéta Konvičková v Parníku
Vánoční koncert Markéty Konvičkové s kapelou. / 230 Kč18:00

ne

17 Jet Set Big Band SWING

Zveme vás na další swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru Glena Millera, 
Franka Sinatry, Louise Armstronga a dalších. Zpívají: Daniela Kupčíková, Martin Frynta, Milan Michna, 
Zbyněk Terner. / 250 Kč

19:00
po

20 Sova & Slamák – Vánoce se blíží…
Zcela neadventní koncert ostravské folkové formace. / 150 Kč20:00

čt

21 BandaBand
Celý večer bude hrát BANDABAND jen písničky s texty Luboše Reicha. A ty z nich, které ještě nebyly 
zhudebněny, přednese sám autor za decentního doprovodu kapely. Na programu bude křest knížky jeho 
básniček s ilustracemi Jirky Surůvky a přiloženým CD textů, které se už zhudebnění Martinem Rekem 
dočkaly. / 150 Kč

20:00
pá

Připravujeme: 16/1 2019 Dunaj, 25/1 2019 Malina Brothers, 23/1 2019 ASPM.

25 Sokolské 26 29. 11. 2018 – 25. 1. 2019
Výstava připomíná dvacátépáté výročí vzniku Výstavní síně Sokolská 26 v Ostravě 
přehledem dosud uskutečněných téměř dvou set výstav soudobého výtvarného umění. 
U všech výstav stále zůstává základním kritériem výběru původnost a přesvědčivost 
autorského přínosu bez ohledu na generační příslušnost nebo názorovou orientaci.

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

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 821 
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