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Swingov˘ návrat 
do 30. let

V˘jimeãnou hudební
událost pfiipravil DÛm kul-
tury na 9. prosince.
Ondfiej Havelka a jeho
Melody Makers uvádûjí
opût nûco starého, av‰ak
fungl nového! Anebo nû-
co nového, stejnû pûk-
ného! 

Ondfiej Havelka, velk˘
propagátor hudby dvacát˘ch a tfiicát˘ch let, je
zpûvákem, hercem, moderátorem, taneãníkem,
reÏisérem a bÛhví ãím je‰tû… Kapelu Melody
Makers zaloÏil pfied dvanácti lety a nasmûroval
na ran˘ swing tfiicát˘ch a ãtyfiicát˘ch let.
Spoleãnû dosud vydali ‰est alb. Nechybí jim hu-
mor a nadhled, rádi improvizují a své publikum
vÏdy pfiíjemnû pfiekvapí. Tak nezb˘vá neÏ se tû-
‰it, co si pro své pfiíznivce pfiichystali tentokrát.
Koncert zaãíná v 19.00 hod.

Keltská legenda oÏije

Dynamická a velmi pÛsobivá irská taneãní
show Mystery of the dance, ve které oÏívá
pfiíbûh staré keltské legendy o lásce ãlovûka
a víly, ve dnech 19. a 20. prosince od 19 ho-
din rozezní DÛm kultury.

Virtuozita taneãníkÛ, skvûlá práce nohou,
chytlavé melodie, strhující rytmus a údernost
irského stepu v kombinaci s bohatou svûtelnou
a jevi‰tní v˘pravou vytváfiejí dokonal˘ a hlubok˘
kulturní záÏitek.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Jesliãky sv. Franti‰ka

I letos obohatí vánoãní atmosféru v Ostra-
vû zpûvohra „Jesliãky svatého Franti‰ka“,
která je urãena mal˘m i velk˘m divákÛm.
Zhlédnout ji mÛÏete 20. prosince v 18 hodin
anebo 26. prosince ve 14 hodin.

SvûÏí dílko je inspirováno pfiíbûhy a událostmi
ze Ïivota svatého Franti‰ka z Assisi, stfiedovû-
kého svûtce, kter˘ se proslavil svou láskou ke
v‰em Ïiv˘m tvorÛm, pokorou a Ïivotem v abso-
lutní chudobû. Aby lidem pfiiblíÏil noc BoÏího na-
rození, postavil Franti‰ek na sklonku svého Ïi-
vota v italském Grecciu první jesliãky a zaloÏil
tak tradici vánoãních betlémÛ, jeÏ je dodrÏová-
na aÏ do na‰ich ãasÛ. Chcete-li i vy pomoci sva-
tému Franti‰kovi se stavbou prvního betléma,
pfiineste si prosím svíãku!
Kostel sv. Václava, Kostelní námûstí,
Moravská Ostrava, tel.: 596 114 706

Gospelsongy v Katedrále

The very best of Black Gospel se v prove-
dení nejznámûj‰ích a nejkrásnûj‰ích gospel-
songÛ v‰ech období dot˘ká mnoha lidsk˘ch
emocí. Pfiesvûdãí o tom koncert souboru,
kter˘ svou profesionální úrovní patfií k nej-

Ïádanûj‰ím v Evropû. Koná se v Katedrále
BoÏského spasitele 29. prosince od 20 hod.

Ve spoleãném provedení tûchto 12 umûlcÛ se
pfiedstaví ‰piãková úroveÀ gospelové hudební
scény. Ve dvouhodinovém programu tak zazní
za instrumentálního doprovodu souboru ty nej-
krásnûj‰í Gospelsongy jako Oh, Happy Day,
Whole World in his Hands, Kumbaya, Down by
the Riverside a dal‰í. KaÏd˘ koncert tohoto sou-
boru patfií k v˘jimeãn˘m záÏitkÛm. Mohl by to
b˘t i netradiãní dárek pod stromeãek, kter˘m
mÛÏete potû‰it va‰e blízké a pfiátele.

Strhující vystoupení umûlcÛ z USA Lillian
Boutte & The Spirit of New Orleans, ktefií hrají
a zpívají gospelové písnû, spirituály, evergreeny
s duchovní tématikou a tradiãní vánoãní koledy,
mÛÏe b˘t 18. prosince, tedy 4 dny pfied ·tûd-
r˘m veãerem, jedineãn˘ záÏitek. 
Katedrála BoÏského Spasitele
Nám. Msgre ·rámka 4/760
Moravská Ostrava
Tel.: 596 114 706, 776 098 787

Orientální show 
LATIFAH 2007

Latifah vás sv˘m taneãním umûním i krásn˘-
mi kost˘my lehce pfienese do kouzelného svû-
ta Orientu, pfiedvede ukázky rÛzn˘ch stylÛ ori-
entálního tance a pfiinese tak nezapomenu-
teln˘ záÏitek. Pfiesvûdãit se o tom mÛÏete
8. prosince v Domû kultury. V orientálním tan-
ci najdete hravost, smyslnost, tajemno, ladnost
a eleganci. 

Veletrh zdraví

7. a 8. 12. se otevfiou brány âerné louky
pro v‰echny zájemce o zdrav˘ Ïivotní styl.
Koná se tady Veletrh zdraví a specializovaná
ãást vûnovaná seniorÛm SENIORpro, záro-
veÀ bude probíhat 12. roãník Moravskoslez-
sk˘ch dnÛ zdraví.

Moravskoslezské dny zdraví jsou nejvût‰í ak-
cí svého druhu v republice, jak rozsahem, tak
úrovní nabízen˘ch sluÏeb. Akce jsou zamûfieny
na produkty a doplÀky zdravé v˘Ïivy, pomÛcky
a prostfiedky podporující zdraví a regeneraci sil. 

Lidé zde mohou zdarma absolvovat fiadu pre-
ventivních vy‰etfiení, nav‰tívit specializované
poradny a získat fiadu uÏiteãn˘ch rad a informa-
cí o prevenci, klinick˘ch vy‰etfieních a léãbû
v nemocniãních a zdravotnick˘ch zafiízeních.

SoubûÏnû probíhá na V˘stavi‰ti 14. roãník v˘-
stavy ‰kolství a vzdûlání se ‰irokou nabídkou
studijních míst na stfiedních ‰kolách, odborn˘ch
uãili‰tích a vysok˘ch ‰kolách Pedagogika,
UãeÀ, stfiedo‰kolák, vysoko‰kolák 2007.
Otevírací doba:  7. 12. 9.00–18.00 hod.

8. 12. 9.00–14.00 hod.
Areál V˘stavi‰tû âerná louka
Moravská Ostrava
Tel.: 596 167 128

Mikulá‰ská nadílka

MaÀáskové pfiedstavení a mikulá‰skou
nadílku pro dûti pfiipravila kulturní asociace
Nová Akropolis na nedûli 2. prosince v 15
hod. Pfiihlá‰ky pfiedem kaÏd˘ v‰ední den od 17
do 21 hod. v místû konání nebo e-mailem:
ostrava@akropolis.cz.
Nová Akropolis, ul. 28. fiíjna 8, Ostrava
(u S˘korova mostu), www.akropolis.cz

V pfiedvánoãním
ãase

Varhanní koncert

7. prosince v 19 hodin se v hudebním sále
Domu kultury rozezní varhany, aby nás
zklidnily v prosincovém shonu a navodily tu
správnou pfiedvánoãní atmosféru.

Program: Bohuslav Matûj âernohorsk˘: Pre-
ludium C dur, Jan Kfititel Kuchafi: Pastorelu
D dur, J. S. Bacha: Toccatu E dur BWV 566,
Antonio Vivaldi: âtvero roãních dob op. 8 kon-
cert ã. 4 „Zima“.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava 
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Ten vánoãní ãas 

Koncert pro rodiãe s dûtmi pofiádá Janáã-
kova filharmonie Ostrava 9. 12. v 15.00 hod.

Úãinkují: Dûtsk˘ sbor Permoník, cimbálová
muzika Slezan, moderuje Petr Kazík.

Vánoãní koncert
Janáãkovy filharmonie 

20. 12. v 19.00 hod. (dopoledne v 10 hodin
vefiejná generálka – nejen pro seniory) je na
programu âeská m‰e vánoãní J. J. Ryby.
Janáãkova filharmonie, DKMO
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399, www.jfo.cz

Dny vánoãních fiemesel

V pfiíjemné vánoãní atmosféfie si mÛÏete
8. a 9. prosince mezi 14. a 18. hodinou vy-
zkou‰et rÛzné fiemeslné techniky a hotové
v˘robky si odnést domÛ. UmoÏní to Dny fie-
mesel, které pofiádá Centrum pro rodinu
v budovû Telepace na Kostelním námûstí.

Principem projektu je interaktivnost – to zna-
mená, Ïe fiemeslníci u jednotliv˘ch stanovi‰È
pfiedvádûjí a vysvûtlují nûkteré z fiemesln˘ch
dovedností a náv‰tûvníci si pod jejich vedením
sami vytvofií jednoduch˘ v˘robek.
SdruÏení Telepace
Kostelní námûstí 2, Moravská Ostrava
Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz

Adventní setkání – Templ
Jam Session Evening

Jam session v‰ech spfiíznûn˘ch muzikantÛ
a hercÛ den pfied ·tûdr˘m veãerem… Zazní
tradiãní i netradiãní koledy – veãer pln˘ pfiekva-
pení zaãíná 23. 12. v 18 hodin.
Klub Templ (vedle Boomerangu)
Stodolní 22, Moravská Ostrava
Tel.: 776 116 440, 776 116 880

Divadlo
Fiktivní pfiíbûh o Picassovi

PafiíÏ roku 1941. Pablo Picasso je vysl˘chán
sleãnou Fischerovou. Valná vût‰ina vûcí, o kte-
r˘ch se pfied vámi 3. prosince na scénû Domu
kultury bude mluvit, má pravdivé historické jád-
ro. Pablo Picasso byl opravdu v dobû nûmecké
okupace Francie v PafiíÏi, NûmcÛm opravdu je-
ho malby – stejnû jako díla jin˘ch „zvrhl˘ch“
umûlcÛ – leÏely v Ïaludku. Celá situace je ryze
fiktivní, i kdyÏ má bolestivû reáln˘ základ. Hrají
Milan KÀaÏko a Vilma Cibulková. Pfiedstavení
zaãíná v 19 hodin.
DKMO, 28. fiíjna 124, Moravská Ostrava 
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Nezapomenutelná Mary‰a

Na‰e nejslavnûj‰í tragédie. Nejen Ïe Mary‰u
rodiãe provdali proti její vÛli, ale sedlák Vávra
s ní zachází tak drsnû, Ïe ho ve vypjaté chvíli
otráví jedem rozpu‰tûn˘m v kávû… 9. prosince
v 16 hodin.
Divadlo Antonína Dvofiáka
Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www. ndm.cz

Saturnin pfied Silvestrem

Jevi‰tní adaptace kultovního humoristického
románu ZdeÀka Jirotky. Mlad˘ a seriózní inÏe-
n˘r Jifií Slabihoudek si najme v˘stfiedního sluhu
Saturnina, kter˘ svému pánovi pfiichystá nejed-
no pfiekvapení. Díky nûmu se roztáãí kolotoã ga-
gÛ a blázniv˘ch situací. 29. prosince v 19. hod.

·akalí léta

Dal‰í ze znám˘ch a slavn˘ch muzikálÛ na di-
vadelních prknech. Komedie o svobodû, nezá-
vislosti, a rokenrolu. Dûj je situován do ãasÛ,
kdy se kráãelo vpfied ke svûtl˘m zítfikÛm a nikdo
netu‰il, Ïe aÏ tak svûtlé b˘t nemusí. Hraje se
1. a 28. 12. v 19.00 hodin.
Divadlo Jifiího Myrona
âsl. legií 12, Moravská Ostrava 
Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz

Sugar 
(Nûkdo to rád horké)

Americk˘ film „Nûkdo to rád horké“ v hlavní ro-
li s Marilyn Monroe, Tonym Curtisem a Jackem
Lemonem patfií uÏ ke klasice. Divadlo Jifiího
Myrona nabízí 8. prosince v premiéfie jeho diva-
delní muzikálovou podobu. Dva muzikanti, Joe
a Jerry, se stanou svûdky vyfiizování úãtÛ mezi
mafiány, a tak jsou nuceni odcestovat v pfiestro-
jení s dívãí kapelou na Floridu. Cestou se blíÏe
seznámí s ãlenkou kapely, sladkou Sugar…

Premiéra je 8. 12. 2007 v 19.00 hodin. Druhá
premiéra se koná 9. 12. 2007 v 17.00 hodin.
Termíny dal‰ích pfiedstavení: 11. 12. a 20. 12
v 19.00 hod. a 26. 12. v 16.00 hod.
Divadlo Jifiího Myrona
âsl. legií 12, Moravská Ostrava
596 276 203, www.ndm.cz

Premiéry
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kam v centru

V˘stavy
Jan Hladík – obrazy

Malífi, grafik a textilní v˘tvarník Jan Hladík se
zapsal do dûjin ãeského v˘tvarného umûní pfie-
dev‰ím jako jeden z nejv˘znamnûj‰ích pfiedsta-
vitelÛ autorské tapiserie. Jeho raná tvorba byla
ovlivnûna setkáním s vrcholn˘mi díly ãeské
a francouzské moderny. Od poãátku sedmde-
sát˘ch lete se vûnuje figufie – portrétu a citaci
historick˘ch v˘tvarn˘ch dûl. Sv˘mi pracemi je

zastoupen v fiadû vefiejn˘ch a soukrom˘ch sbí-
rek v tuzemsku i v zahraniãí, je autorem fiady
textilních realizací v architektufie. ·ir‰í vefiejnos-
ti v‰ak zatím zÛstaly témûfi utajeny jeho obrazy,
které tak nyní pfiedstavuje vÛbec poprvé.
V‰echny obrazy vyznaãuje vysoká malífiská kul-
tura, umûfiená kompoziãní a barevná v˘stavba.
Prohlédnout si je mÛÏete do 4. ledna v Galerii
Magna.
Galerie Magna 
Bieblova 3, Moravská Ostrava
Tel.: 596 112 839

Fenomén VÍTKOVICE 

V poslední prosincové dekádû bude v prosto-
rách Ostravského muzea otevfiena v˘stava re-
prezentující spoleãnost VÍTKOVICE, a. s.
Prostfiednictvím modelÛ v˘znamn˘ch v˘robkÛ
vznikl˘ch v minulosti i zcela nedávno v této fir-
mû se náv‰tûvníci seznámí s unikátními produk-
ty z vítkovického lodního programu, ocelov˘mi
konstrukcemi stoÏárÛ, mostÛ a budov. Modely
budou doplnûny fotografiemi v˘robkÛ a v˘kresy.
âást v˘stavy bude vûnována zpodobnûní práce
v Ïelezárnách ve v˘tvarném umûní.

Tfii adventní nedûle

V Ostravském muzeu od 9 do 17 hodin pro-
bûhnou workshopy po tfii adventní nedûle – 2., 9.
a 16. 12. Témata jsou lákavá: plstûní za sucha –
Ovãí rouno, v˘roba symbolÛ – Zlaté prasátko aj.
Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 123 760, 597 578 450
www.ostrmuz.cz

Táhneme za jeden provaz

V˘stavu v˘tvarn˘ch prací v galerii Mlejn pofiá-
dá sdruÏení pacientÛ postiÏen˘ch roztrou‰enou
sklerózou Roska Ostrava a Onko Amazonky.
V˘stava potrvá do 20. prosince.

Náv‰tûva z Karvinska

Do 18. prosince vystavují ve Mlejnû své prá-
ce pod titulem Náv‰tûva v˘tvarníci z Karvinska
Renáta Filipová, Dominika Michailidisová,
Jolanta L˘sková, Marcel Krhovják, Tomá‰
a Vladislav Oslizlokovi.
Galerie Mlejn 
NádraÏní 138a, Moravská Ostrava
Tel.: 596 136 033

Dal‰í v˘stavy:

■ Fotografie Jidfiicha ·treita „VZTAHY“ do
7. 1. 2008 v Galerii Na chodbû pfii Z· Ostra-
va, Gajdo‰ova 9. 
Galerie otevfiena: Po–Pá 9.00–19.00 hod.

■ âlenové SdruÏení v˘tvarn˘ch umûlcÛ a teo-
retikÛ Ostrava vystavují v galerii Kruh do 19. 12. 
Zahradní ul. 1, Moravská Ostrava
Otevfieno pouze v ÚT-PÁ od 12 do 17 hod.

■ Fotografie Vojtûcha Bartka MÛj svût ve ves-
tibulu Domu kultury mûsta Ostravy jsou k vidû-
ní od 3. 12. do 31. 12.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

■ Fotografie Jaroslava Jindry Papua – ztrace-
n˘ svût mÛÏete shlédnout od 4. do 31. 12.
DÛm kultury mûsta Ostravy
Galerie Gaudeamus
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111

■ Keramiku Václava Vrby mÛÏete obdivovat
do 11. 12.
Galerie 7 Chelãického 7, Moravská Ostrava
Tel.: 596 121 937

■ Fotografie Andreje Balca a Petra Nagyho
jsou k vidûní do 12. 12. v Galerii Opera.
V˘stava je otevfiena vÏdy 1 hodinu pfied zaãát-
kem pfiedstavení.
Divadlo Jifiího Myrona
âsl. legií 12, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 272

VernisáÏ v CHAGALLU

Îena v dílech Ludmily Jifiincové a Oty
Janeãka. Îeny v mnoha podobách mÛÏete
obdivovat na v˘stavû, která zaãne ve ãtvrtek
13. prosince v 17 hodin v Autorské síni cent-
ra Chagall. Potrvá do 31. 12. 2007.

Ludmila Jifiincová se vûnovala volné grafice
(vytvofiila pfies 1200 grafick˘ch listÛ), ilustracím,
kreslenému filmu, exlibris, známkové a plakáto-
vé tvorbû i malífiství. KniÏní ilustrace byla domé-
nou její tvorby. Ota Janeãek sv˘m dílem zasáhl
do malby, plastiky, ilustrace, volné i uÏité grafi-
ky (známková, plakátová, kniÏní tvorba). Zab˘-
val se i textilní tvorbou, vytváfiel ‰perky. 

V Chagallu dále uvidíte: v Galerii âeské foto-
grafie je do 31. 12. otevfiena v˘stava fotografií
Petra PavliÀáka. Ve stejném období je k vidûní
i 20 fotografií ãeského fotografa Tarase Ku‰-
ãynského (1932–1983). 
V˘tvarné centrum CHAGALL
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel: 596 124 344, www.chagall.cz

Tvrdohlaví v Domû umûní 

V úter˘ 11. prosince v 15 hodin probûhne
v Domû umûní vernisáÏ a tisková beseda k v˘-
stavû Tvrdohlaví po 20 letech za úãasti autorÛ.

M˘tus Tvrdohlav˘ch je zaloÏen pfiedev‰ím na
jejich první v˘stavû, která se konala pfied 20 le-
ty v Praze. Její v˘znam byl o to vût‰í, neboÈ by-
la po dlouh˘ch letech první velkou v˘tvarnou
událostí, první povolenou akcí uspofiádanou

mimo a navzdory svazu v˘tvarn˘ch umûlcÛ.
S Tvrdohlav˘mi oficiálnû vystoupil i nov˘ v˘tvar-
n˘ fenomén, zdÛrazÀující prvky hry a humoru.

V‰ichni ãlenové patfií k mistrÛm svého oboru,
získali prestiÏní ocenûní, reprezentovali republi-
ku na v˘znamn˘ch zahraniãních pfiehlídkách,
uãí na nejdÛleÏitûj‰ích vysok˘ch ‰kolách u nás,
realizovali ãetné vefiejné zakázky, mají rozsáhlé
a vyhledávané ateliéry, pÛsobí v nejrÛznûj‰ích
i mimov˘tvarn˘ch uskupeních, jsou úspû‰ní
a slavní. V˘stava potrvá do 9. února.
GVUO, Jureãkova 9, Ostrava
tel.: 596 112 566
e-mail: info@gvuostrava.cz

Velkoformátové 
fotografie Vasila Stanka

Ve fotografické galerii Fiducia vystavuje
do 11. prosince Vasil Stanek cyklus deseti

Prof. T. Halík v Librexu

10. prosince bude v Librexu besedovat nad
svou knihou Vzdálen˘m nablízku profesor
Tomá‰ Halík. Kniha o vztahu víry a nevíry tváfií
v tváfi aktuálním problémÛm na‰eho svûta
vznikla z podnûtu
v˘znamného ame-
rického naklada-
telství Doubleday.
Podle americk˘ch
recenzentÛ jde
o dílo jednoho
z nejoriginálnûj-
‰ích náboÏen-
sk˘ch myslitelÛ
na‰í doby, pokra-
ãujícího v tradici
G. K. Chestertona,
C. S. Lewise, Hen-
riho Nouwena
a Thomase Mertona. Nabízí tvofiiv˘ a nev‰ední
pohled na vztah náboÏenství, víry a spirituality
ke kultufie a dne‰ní spoleãnosti. Beseda a auto-
gramiáda zaãínají v 16 hodin.

Dal‰í akce Librexu v prosinci
3. 12. v 16.30 hod. DOCEO – D. A. âerven-

ka – beseda o mezilidsk˘ch vztazích.
4. 12. v 17.00 hod. Lidé Ostravska oãima

fotoreportérÛ Mladé fronty Dnes – vernisáÏ,
fotografií.
DÛm knihy LIBREX
Smetanovo námûstí 8, Moravská Ostrava
Tel: 596 117 676, www.librex.cz 

Koncerty
Mikulá‰sk˘ koncert
Hradi‰Èanu

Hradi‰Èan vznikl
v roce 1950 a patfií
mezi nejstar‰í folk-
lórní kolektivy
u nás. Svou tvor-
bou nejen uchová-
vá lidové tradice,
ale rozvíjí je v no-
v˘ch, modernû po-
jat˘ch tvarech.

1. prosince
v 19.00 hodin,
Evangelick˘ kos-
tel na âeskobratrské ulici.

Legendární Beatles 
oÏívají

Skupina The Backwards se pfies deset let in-
tenzivnû vûnuje interpretaci hudební tvorby nej-
lep‰í skupiny v‰ech dob, aÏ se tím sama poma-
lu stává legendou. Koncert známé slovenské
revivalové kapely pfiipravil DÛm kultury na
7. prosince v 19 hodin.

Backwards nelze zamûÀovat s jakoukoli jinou
podobnou skupinou na svûtû. Pfiistupují totiÏ
k hudbû Beatles s respektem a uctívají pÛvodní
hudební postupy a image. Jejich pfiístup jde do
detailu – k dosahování co nejvûrnûj‰ího zvuku
pouÏívají také originální hudební aparaturu kva-
litních znaãek. Mají za sebou stovky vyproda-
n˘ch vystoupení a fiadu ocenûní. 

Kry‰tof se vrací

Kapela Kry‰tof úspû‰nû rozjela své podzim-
ní turné Akustik Best of Tour po divadelních
scénách. Pro velk˘ zájem se po listopadovém
koncertu opût do Ostravy vrací. V Domû kultury
odehraje 10. prosince hned dva koncerty –
v 17 a 19 hodin.

Jejich nov˘ projekt k v˘bûrové desce Poloãas
se pohybuje nûkde na pomezí akustického kon-
certu a uvolnûné talk show. I notoricky známé
písniãky najednou znûjí v novém aranÏmá jinak.
Hostem koncertu bude mlad˘ písniãkáfi Michal
Motyãka vystupující pod pseudonymem
NiceLand.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

velkoformátov˘ch fotografií pod názvem Milenci
roku II. Tento soubor navazuje na jeho práce se
zrcadly a je ozvlá‰tnûn pouÏitím technologie
3D. Vasil Stanko patfií k pfiedstavitelÛm tzv. slo-
venské nové vlny, která se formovala v prÛbûhu
osmdesát˘ch let na praÏské FAMU. Tito foto-
grafové v˘raznû ovlivnili inscenovanou fotogra-
fii v tehdej‰ím âeskoslovensku, a i v souãasné
dobû jejich tvorba patfií k tomu nejzajímavûj‰í-
mu, co u nás vzniká.
NádraÏní 30, Ostrava, tel.: 596 117 312
www.antikfiducia.com

Aktuální informace vãetnû fotografií z Moravské Ostravy a Pfiívozu najdete na

www.moap.cz

V˘stavní síÀ
Sokolská

Sokolská 26, Ostrava, tel.: 596 138 937
www.ckv-ostrava.cz 

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Eduard Halber‰tát slaví
sedmdesátku

V mládí pracoval na Ostravsku a v uranov˘ch
dolech na Jáchymovsku jako havífi. Poãátkem
70. let studoval na AVU v Praze. Vûnuje se mal-
bû, volné grafice, kresbû a ilustraci. PÛsobí také
jako docent, vedoucí ateliéru a katedry kresby
na Institutu pro umûlecká studia Ostravské uni-
verzity. Svá díla pfiedstavuje po 13 letech ve V˘-
stavní síni Sokolská 26. Jeho ãistá barevnost,
kompoziãní prostota a v˘razn˘ rukopis zÛstáva-
jí trvalou charakteristikou malífiovy tvorby. Do
28. prosince budou vystaveny práce z posled-
ních dvou dekád.

Doc. Eduard Halber‰tát a kurátor v˘stavní sínû
ing. Milan Weber na vernisáÏi v˘stavy.

Festival
Souznûní

Ve dnech 13. aÏ 16. prosince v Ostravû
probûhne jiÏ devát˘ roãník Mezinárodního
festivalu adventních a vánoãních zvykÛ, ko-
led a fiemesel Souznûní.

Ve ãtvrtek 13. prosince se bude konat úvodní
koncert duchovní a sváteãní hudby – po loÀské
úspû‰né premiéfie – opût v klubu Templ a ob-
chÛzky s koledou v 18 hodin v exteriérech i klu-
bech na Stodolní ulici v Ostravû. 

Ve stejn˘ den vystoupí soubor Kralytsia
z Ukrajiny, Vala‰sk˘ vojvoda a finalista Super-
star 2006 Martin ·evãík. 

V nedûli 17. prosince bude souãástí festivalu
v 10 hodin slavnostní m‰e svatá v chrámu Pan-
ny Marie Královny v Ostravû-Mariánsk˘ch Ho-
rách a v 16.30 hodin bude pfiipraveno setkání
s lidov˘mi tvÛrci a fiemesly v Domû kultury mûs-
ta Ostravy. 

V divadelním sále tam pak v 18 hodin zaãne
závûreãn˘ Galakoncert Souznûní.



A u t o r e m
knihy fotogra-
fií Ostrava je
c e l o s t á t n û
uznávan˘ fo-
tograf Franti-
‰ek ¤ezníãek,
kter˘ bohuÏel
nedávno tra-
gicky zahynul.

Reprezentativní barevná publikace provede
moravskoslezskou metropolí, ukáÏe její archi-
tektonické skvosty, ale upozorní také na zvlá‰t-
nosti a zajímavosti pro toto mûsto typické, inspi-
ruje k jeho nav‰tívení. Nabízí se neopakovatel-
n˘ kaleidoskop okamÏikÛ, které si mÛÏe na
stránkách publikace náv‰tûvník proÏít a rodák
osvûÏit. 

Reprezen-
tativní foto-
grafická publi-
kace je do-
plnûna poetic-
ky ladûn˘mi
komentáfii re-
daktora a dra-
maturga âT
Ostrava Jaro-

míra ·losara, vûrného pfiítele fotografa Franti‰-
ka ¤ezníãka. Publikace je citovou záleÏitostí
obou autorÛ, kaÏd˘ z nich zde promítá své
postoje s lokalitou spojené. I ménû známá mís-
ta inspirují k náv‰tûvû. 

Knihy Ostrava a Stfiípky Moravy a Slezska,
které vydává ostravské nakladatelství Re-
pronis, mají resumé a popisky k fotografiím
v jazyce anglickém, nûmeckém, ruském
a polském, coÏ ãiní z publikací vhodn˘ dárek
nejen pro pfiátele a blízké, ale i obchodní ãi
zahraniãní partnery. 

Letos vy‰la zajímavá kniha s prost˘m ná-
zvem Ostrava; vydalo ji praÏské naklada-
telství Paseka ve své edici Zmizelá mûsta.
Zatímco o âechách vy‰lo takov˘ch knih
nûkolik, Ostrava je první na Moravû a ve
Slezsku. Hlavní ãást knihy tvofií 178 historic-
k˘ch fotografií. Autor Boleslav Navrátil se sna-
Ïil postihnout, jak se na‰e mûsto mûnilo od do-
by, kdy byl vynalezen fotoaparát. Nalézáme
zde fotografie star˘ch ‰achet, koksoven a dáv-
no zanikl˘ch továren a dílen, ale tfieba i fikary,
parní tramvaje, hotely, kavárny, hospody a ne-
vûstince. Ale také tfieba Nûmeck˘ dÛm, âesk˘
dÛm a Polsk˘ dÛm. Zmapováno je rozsáhlé
bourání centra mûsta, ale také unikátní stavby,
kter˘mi se mûsto mÛÏe py‰nit. Není to jen kni-
ha pro ty star‰í, ktefií chtûjí zavzpomínat „jak to

kdysi b˘valo“,
ale pro kaÏ-
dého, kdo
chce na vlast-
ní oãi vidût
podobu Os-
travy na konci
19. století, ale
hlavnû ve sto-
letí minulém.
Kniha Ostra-
va mÛÏe lec-
komu uãinit
jako vánoãní
dárek velkou
radost.

(va) 
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Dûtem
Dáda vánoãní

Zábavn˘ pofiad Dády Patrasové pro nejmen-
‰í se spoustou písniãek, soutûÏí a povídání
13. 12. v 17 hodin v Domû kultury.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

PÛjdem spolu 
do Betléma

Vánoãní hru o narození Krista Pána podle va-
la‰sk˘ch lidov˘ch her Divadlo loutek uvádí jiÏ od
roku 1990 a pfiesto znovu a znovu nachází své
vdûãné diváky.

JiÏ tradiãnû se vydávají v pfiedvánoãním ãase
past˘fii, králové, koledníci, andûlé i ãerti spoleã-
nû s diváky do Betléma, aby proÏili vánoãní pfií-
bûh o narození Krista Pána. Pfiedstavení je
vhodné pro dûti od 3 let. 

Termíny pfiedstavení: 9. 12 v 10.00 a 15.00,
16.12 v 10.00 a 15.00. 23.12 a 26. 12 v 10.00.

Snûhurka, zvífiátka 
a sedm trpaslíkÛ

Franti‰ek Hrubín dûtem rozumûl a jeho tvor-
ba pro nû patfií k tomu nejlep‰ímu v ãeské lite-
ratufie pro dûti. Je vÏdy hrav˘, vtipn˘ a jeho ne-
b˘val˘ smysl pro dûtskou mysl je nenahraditel-
n˘. Název divadelní hry O Snûhurce, zvífiátkách
a sedmi trpaslících napovídá, Ïe klasick˘ po-
hádkov˘ pfiíbûh je obohacen o postaviãky, které
dûti dÛvûrnû znají, a které se stanou Snûhurãi-
n˘mi pfiáteli. Pfiedstavení pro dûti od 3 let se ko-
ná 30. 12. v 10 a 15 hodin.

Stepující stonoÏka 
aneb Revue V+W+J

Trojice umûlcÛ Voskovec, Werich a JeÏek je
legendou. Mnohé jejich písniãky si pobrukuje
i souãasná nejmlad‰í generace, aã mnohdy vÛ-
bec netu‰í jejich pÛvod. „Stepující stonoÏka
aneb Revue V + W + J“ není jen exkurzí do his-
torie Osvobozeného divadla, ale pfiedstavením
pln˘m vtipu a humoru, v nûmÏ znûjí melodie pís-
ní proslul˘ch, ale i tûch ménû znám˘ch. Je
vhodné pro dûti od 9 let a nav‰tívit jej mohou
17. prosince v 18 hodin.
Divadlo loutek, Pivovarská 15, Ostrava 1
Tel.: 596 114 884

Betlémy na hradû

V˘stavu historick˘ch a souãasn˘ch betlémÛ
vyroben˘ch z rÛzn˘ch druhÛ materiálÛ – papíru,
dfieva, slámy, látky, keramiky aj. pfiipravil Slezs-
koostravsk˘ hrad od 6. prosince do 6. ledna.
K v˘stavû se letos poprvé pfiipojí také expozice
„Stolování na‰ich babiãek“. Náv‰tûvníci se mo-
hou tû‰it na vybavení tehdej‰ích kuchyní, ukáz-
ky rÛzn˘ch vánoãních zvykÛ, ozdoby aj.

Oznámení o nebytov˘ch prostorech nabízen˘ch k pronájmu
v Mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz

Správce Adresa nebytového PodlaÏí Poãet Plocha
prostoru místn. m2

Pfiedchozí uÏívání

LAER, v. o. s. 28. fiíjna 106/18 1. NP 1 18,50
Puchmajerova 9 (sklad, archiv) 1. a 2. NP 2 112,10
tel. ã.: 596 115 114

Bytasen, spol. s r.o. Na Jízdárnû 2895/18 1. NP 1 50,10
28. fiíjna 116 (dílna – garáÏ)
tel. ã.: 596 618 362 (solárium) 2. NP 1 18,25

OBH – oddûlení Zborovská 1838/5 1. NP 4 76,70
správy DBF (prodejna)
NádraÏní 195
tel. ã.: 599 442 601

Îádost o pronájem nebytov˘ch prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodáfiství,
Sokolská 28, 3. patro, dvefie ã. 311, pfiípadnû na podatelnû dvefie ã. 142, 1. patro pravého kfiídla budovy nové
radnice. BliÏ‰í informace a termín pro podání Ïádosti získáte osobnû nebo na tel. ã.: 599 442 105. Prohlídku
umoÏní po dohodû správce.

Knihy 
pod stromeãek

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
MùSTSK¯ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ, Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytu:

ulice byt ã. vel. plocha min. poÏadovaná prohlídky dne
v˘‰e nabídky 11. 12. 13. 12.

Jílová 17 6 1+2 66,10 m2 38 668 Kã 9.00 13.00
Jírská 17 2 1+1 49,95 m2 29 221 Kã 9.30 13.30
Maroldova 3 23 0+1 30,20 m2 17 667 Kã 9.45 13.45

Základní informace:
- zájemce (Ïadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budovû úfiadu na Sokolské tfi. 28, 3. po-

schodí, kanceláfi ã. 317), nebo prostfiednictvím internetu (www.moap.cz), pfiípadnû pfii prohlídkách bytÛ:
• pfiihlá‰ku s podmínkami
• formuláfi pro v˘bûrové fiízení
• smlouvu o úhradû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením,

- obálku s oznaãením „V¤ na pronájem bytÛ“, obsahující pfiihlá‰ku, formuláfi a doklad o úhradû zálohy na náklady
spojené s v˘bûrov˘m fiízením, Ïadatel odevzdá do 19. 12. 2007 do 16.00 hod. do podatelny mûstského obvodu
(Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie ã. 142),

- podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z pfiedchozích v˘bûrov˘ch fiízení (jsou uvedeny na rubu pfii-
hlá‰ky). 

Více informací podá: 
J. Adamovsk˘, kanc. 317, tel.: 599 444 204, P. Kristoforská, kanc. 313, tel.: 599 444 203, www.moap.cz

Vloni o vánoãním ãase jsme byli svûdky
mimofiádného v˘stavního poãinu: Galerie
v˘tvarného umûní Ostrava vystavila proslu-
l˘ obraz Gustava Klimta Judita (jehoÏ cena
se odhaduje v fiádu stovek milionÛ korun)
v samostatné expozici. A letos?

„V galerii na Jureãkovû ulici pokraãuje rekon-
strukce,“ vysvûtluje fieditel Petr Beránek, „takÏe
z technick˘ch dÛvodÛ podobná v˘stava není
moÏná. V pfií‰tích letech bychom chtûli nápad,
kter˘ jsme mûli s Juditou, zopakovat, ale s jin˘m
v˘tvarn˘m skvostem.“

Ostravská galerie v˘tvarného umûní v‰ak Ïije
v posledních t˘dnech jinou causou. Musí vrátit
na základû rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu po-
tomkÛm b˘valého fieditele Vítkovick˘ch Ïelezá-
ren Oskara Federera 21 obrazÛ ze sv˘ch sbí-
rek. Galerie sice má – vãetnû ex libris – na 20
tisíc exponátÛ, ale tyto obrazy jsou jádrem její
v˘znamné sbírky moderního umûní. 

„Pro galerii uÏ kvÛli cenám na svûtov˘ch
trzích nikdy nekoupíme podobnû kvalitní dí-
la,“ fiíká fieditel Beránek. Jaké obrazy z Fede-
rerovy sbírky povaÏuje za nejvzácnûj‰í: „Ne-
pochybnû je to JiÏní pobfieÏí od Edwarda
Muncha, a z hlediska – fieknûme na‰í ãeské
sbírky – je nejv˘znamnûj‰í Kosatcové pole
od Antonína Slavíãka. 

Dal‰í v˘znamná díla, s kter˘mi se ostravská
galerie rozlouãí, je obraz Oskara Kokoschky na-
zvan˘ Pohled na Cafiihrad z roku 1927, Portrét
umûlcovy Ïeny v ãerném od Václava BroÏíka,
a dále díla Ilji Repina, JoÏi Uprky, ale pfiedev‰ím
nûmecko-rakousko Ïidovsk˘ch malífiÛ, jako byli
Gerhard Frankl, Oskar Laske, Lesser Ury, Max
Liebermann, Salomon Salomonowitz a dal‰ích
‰piãkov˘ch umûlcÛ, jejichÏ díla jsou zastoupena
v pfiedních západoevropsk˘ch a zvlá‰tû americ-
k˘ch galeriích. 

Pokud hovofiíme o cenn˘ch obrazech, je
moÏno pfiipojit i nûkolik ãísel: obdobn˘ Slavíã-
kÛv obraz byl prodán pfied dvûma lety za 1,5
mil. Kã, BroÏíkovy portréty dosahují 450 tisíc Kã
a JoÏa Uprka jen v˘jimeãnû pfiekroãí pÛl milionu
Kã. Liebermann a ostatní se prodávají v USA
v˘jimeãnû do 100 tisíc dolarÛ. Munch je ov‰em
jiná kategorie – o fiád vy‰‰í. 

TrÏní cenu celé sbírky tak lze stanovit nej-
ménû na 50 milionÛ Kã. Jen pro srovnání:
náklady na 1 km dálnice D47, která se
v tûchto dnech otevírá, dosahují prÛmûrné
v˘‰e pfies 700 milionÛ Kã.

Kdo to vÛbec byl Oskar Federer a jak vznikla
jeho sbírka? Narodil se roku 1884 v Jiãínû, vy-
studoval v Praze nûmeckou obchodní akademii,
nastoupil do obchodního oddûlení Vítkovick˘ch
Ïelezáren a stal se prokuristou poboãky ve
Vídni. V roce 1918 dostal za úkol vybudovat ob-
chodní poboãku tohoto hutního kolosu v Praze,
coÏ zvládl skvûle, pfiiãemÏ podobné poboãky
vybudoval v dal‰ích mûstech Evropy. V roce
1931 byl jmenován zástupcem generálního fie-
ditele Vítkovického horního a hutního tûÏífistva
v Ostravû a brzy poté generálním fieditelem.
Patfiil k vynikajícím národohospodáfiÛm pfied-
mnichovské republiky. ZÛstal v Ostravû aÏ do
poslední chvíle a emigroval v bfieznu 1939.
DobrodruÏnû se dostal do PafiíÏe, odkud v roce
1940 pfie‰el do Velké Británie, pozdûji zamífiil
do Kanady, kde Ïijí i jeho potomci. Tûm budou
na základû restituãního zákona obrazy vráceny. 

Oskar Federer byl vá‰niv˘m sbûratelem
umûní 19. a 20. století, pozdûji se zamûfiil pfie-
dev‰ím na moderní evropské umûní. Bûhem pÛ-
sobení ve Vítkovick˘ch Ïelezárnách se stal ãle-
nem spolku DÛm umûní. O v˘znamu jeho sou-

kromé umûlecké sbírky svûdãí Ïádost muzea
v Amsterodamu v roce 1938 o zapÛjãení deseti
obrazÛ pro v˘stavu Sto let francouzského umû-
ní. Zb˘vající ãást sbírky zÛstala doma a vzhle-
dem k Federerovû emigraci byla jako Ïidovsk˘
majetek zabavena.

V únoru 2006, po vynesení prvního soud-
ního rozsudku, kter˘ stanovil, Ïe obrazy ma-
jí b˘t vráceny potomkÛm b˘valého právo-
platného majitele, pfiineslo ostravské vydání
âeského rozhlasu informaci, Ïe „galerie
uvaÏuje, Ïe v pfiípadû neúspûchu u Nejvy‰‰í-
ho soudu, díla vystaví – na rozlouãenou
v rámci krátkodobé v˘stavy“. „To v Ïádném
pfiípadû není moÏné“, fiíká fieditel galerie Be-
ránek, „s dûdici pana Federera i jeho práv-
ním zástupcem máme tak chladné vztahy, Ïe
jsme o tuto moÏnost vÛbec nepoÏádali.“

A které z 21 obrazÛ si mÛÏe náv‰tûvník pro-
hlédnout nyní? – „Îádn˘“, odpovídá Beránek.
„Naposled byly krátce vystaveny, tu‰ím, pfied
dvûma lety. Teì vlastnû uÏ jednáme pouze o ter-
mínu pfiedání tûchto obrazÛ.“ MÛÏete, pane fiedi-
teli, upfiesnit, kolik vlastnû obrazÛ bude vráceno?
– „Nejvy‰‰í soud rozhodl o vrácení dvaceti jed-
noho obrazu, které jsou v na‰í galerii, a jednoho
obrazu z fondu Galerie v˘tvarného umûní v Par-
dubicích. Ale zfiejmû do Kanady odejde je‰tû je-
den obraz. Dûdicové o nûj poÏádali, ale nebyl
pfiedmûtem soudního rozhodnutí.“ 

Tato odpovûì potvrzuje, jak ledabylá eviden-
ce a právnû chybné uplatÀování zákonÛ zejmé-
na v padesát˘ch letech minulého století vedly
k tomu, Ïe galerie (a to nejen ta ostravská) v fia-
dû pfiípadÛ s obtíÏemi prokazují pÛvod obrazÛ. 

Právník Filip Marco, kter˘ zastupuje
Andrew H. Federera tvrdí, Ïe 21 obrazÛ, jsou
jen malou ãástí sbírky jejich dûdeãka a dûdi-
cové budou i nadále pátrat po ostatních ztra-
cen˘ch umûleck˘ch dílech. (va)

Cenné obrazy z Ostravské galerie 
se vracejí dûdicÛm Oskara Federera 

Reprodukce nejv˘znamnûj‰ího obrazu ãeské
Federerovy sbírky – Kosatcové pole A. Slavíãka.

Pfiedná‰ky
Putování starou âínou

Celodenní putování nabízí Nová Akropolis
v sobotu od 10 do 18 hodin. Probírat se bude
mytologie – stvofiení svûta podle starodávn˘ch
m˘tÛ, filosofie a náboÏenství (konfucianismus,
taoismus, buddhismus), seznámíte se i se sak-
rální architekturou a umûním Feng-‰uej. Pfiihlá‰-
ky pfiedem kaÏd˘ v‰ední den od 17 do 21 hodin
v místû konání nebo e-mailem: ostrava@akro-
polis.cz.
Nová Akropolis, ul. 28. fiíjna 8, Ostrava
(u S˘korova mostu), www.akropolis.cz
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kam v centru

Dal‰í informace o kultufie ve mûstû Ostravû pfiiná‰ejí: Ostravsk˘ informaãní
servis, s.r.o. – www.ostravainfo.cz, Mûsíãník Program – ww.eprogram.cz,
Ostravsk˘ kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo Petra Bezruãe – 
www.bezruci.cz, Komorní scéna Aréna – www. divadloarena.cz, Galerie
Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz,
Antikvariát a galerie Fiducia – www.antikfiducia.com, Galerie Beseda –
www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang –
www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, DÛm dûtí a mládeÏe
Ostrãilova – www.volny.cz/ddamoo, Knihovna mûsta Ostravy – www.kmo.cz,

Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo 
moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáãkova konzervatofi – www.jko.cz,
Janáãkova filharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava –
www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské 
v˘stavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, DÛm kultury
mûsta Ostravy – www.dkmoas, Centrum kultury a vzdûlávání – 
www.ckv-ostrava.cz, Internetov˘ kulturní server 365 dní – www.365dni.cz,
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna
– www.magna.zde.cz

Programov˘ a kulturní
zpravodaj Kam v centru je
souãástí zpravodaje Mo-
ravské Ostravy a Pfiívozu
Centrum. V mûstské ãásti

Moravská Ostrava a Pfiívoz je distribuován do po‰tovních schránek
v‰ech domácností. Redakce: v.vavrda@seznam.cz. Na tuto interne-
tovou adresu zasílejte i své kulturní tipy.

programov˘ a kulturní zpravodaj Moravské Ostravy a Pfiívozu

Klub Parník
Sokolská 26, Ostrava, tel.: 596 138 936

www.klubparnik.cz, www.ckv-ostrava.cz 
Pfiedprodej po–pá 10–17 hod. 
Rezervace vstupenek on-line.
Zaãátky pofiadÛ ve 20.00 hod., 

pokud není uvedeno jinak. Kulturní zafiízení
Gama

Gen. Píky 13a, Ostrava
tel.: 596 611 760, www.ckv-ostrava.cz 

3. 12. ve 20.00 hod. Blue Effect – Unp-
lugged, Radim Hladík. Koncert urãen˘ zpo-
ãátku hlavnû pfiíznivcÛm jazzu, se stal v hudeb-
ním svûtû znám˘ díky vystoupením plejády
skvûl˘ch jazzmanÛ i ‰iroké nabídce Ïiv˘ch kon-
certÛ ‰piãkov˘ch zpûvákÛ a skupin, pfii nichÏ
ãasto spolupracuje s âesk˘m rozhlasem i âes-
kou televizí.

4. 12. Vánoãní koncert Petr Bende & band.
Tradiãní vánoãní koncert v rámci celorepubliko-
vého tour Petr Bende & band s Cimbálovou mu-
zikou Grajcar, dûtsk˘m pûveck˘m sborem
a dal‰ími hosty.

5. 12. Combo Zby‰ka Brzusky. Swing, za-
ãátek v 19.00 hod.

5. 12. ve 21.00 hod. v klubu Fabric slaví
Support Lesbiens 15 let úspû‰né kariéry
vydáním alba nejvût‰ích hitÛ a sérií podzim-
ních koncertÛ. Support Lesbiens vyráÏí na
jubilejní turné na podporu alba Greatest Hits
1993–2007 mapující 15letou úspû‰nou ka-
riéru kapely. Tomu bude pfiizpÛsoben i kon-
certní program, kter˘ bude moÏno shlédnout
v deseti mûstech âech a Moravy. Na v‰ech
koncertech vystoupí jako speciální host sku-
pina One Night Band.

6. 12. T4. Koncert. R. Dragoun, V. „Guma“
Kulhánek, S. „Klásek“ Kube‰, M. Kopfiiva.

8. 12. Klipr. Koncert ostravské kapely.
11. a 12. 12. Legendy se vrací. Koncert.
13. 12. Moribundus. Blues.
14. 12. Douda band. Koncert.
15. 12. Calata. Koncert.
16. 12. Parníková Grand Prix. 6. kolo turna-

je ve scrabble.
17. 12. LR Cosmetic Big Band Edy ·urma-

na. Swing, zaãátek v 19.00 hod.
18. 12. ·ajtar. Koncert.

3. a 4. 12. v 9.00 a 10.15 hod. Dûtsk˘ ate-
liér: Mikulá‰oviny. Papírov˘ vánoãní pozdrav

5., 12. a 19. 12. v 17.00 hod. Sport v akci!
Fotbal a ko‰íková pro v‰echny.

6., 13. a 20. 12. v 15.00 hod. Jak na to.
Pohybové studio pro holky a kluky.

6. 12. v 9.00., 10.30 a 13.30 hod. Jsem HIV
pozitivní. Cesty pfienosu, testování, diskuze.

6. 12. v 17.00 hod. Kdo byl hodn˘ aÈ se ne-
bojí! âert, Mikulá‰ i andûl pro úplnû v‰echny
dûti! Urãeno vefiejnosti.

13. a 14. 12. v 9.00 a 10.30 hod. Polární ex-
pres. Zásilka plná vánoãního pfiekvapení.

17. a 18. 12. v 8.15., 9.30 a 10.45 hod. Na
vánoce dlúhé noce. Koledy, zvyky a tradice se
souborem Hlubinka.

17. 12. v 9.00 a 10.30 hod. miniART. Kera-
mická dílna pro pfied‰koláky.

18. 12. v 8.15, 9.30, 10.45 a 13.30 hod.
MissDance, Holãiãí pohybové studio.

19. a. 20. 12. v 8.30 a 10.45 hod. Holocaust.
Pfiedná‰ky pro Ïáky Z·.

19. 12. v 9.00., 10.30 a 10.45 hod. Hauduju-
du, kámo. Veselá angliãtina pro nejmen‰í.

19. 12. v 8.15., 9.30., 10.45 a 13.30 hod. Ba-
revné pískání. Zábavné hudební setkání ma-
l˘ch flétnistÛ.

20. 12. v 17.00 hod. Hej, hej, koleda… Mal˘
vánoãní koncert kursistÛ i hostÛ.

27. 12. 10.00 hod. Vánoãní malování… ob-
líben˘ch pohádkov˘ch postaviãek v Domû knihy
Librex.

28. 12. v 10.00 hod. Vánoãní povídání…
o kouzeln˘ch kamenech a rostlinách v Ostrav-
ském muzeu.

Minikino
Kostelní 3, Ostrava – tel.: 599 527 851
www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz 

Pokladna kina: po–pá 16–20, so–ne 14–20.
Rezervace vstupenek on line.
Zaãátky v 17.00 a 19.30 hod., 

pokud není uvedeno jinak.

1.–3. 12. Ten veãer (USA 2007) TûÏce ne-
mocná Ïena vzpomíná na dobu svého mládí,
kdy potkala svou Ïivotní lásku, zatímco její dce-
ry se smifiují s blíÏící se smrtí své mámy.

4. 12. Filmov˘ klub. Námûstí spasitele
(Polsko 2006) Cena: Nejlep‰í Polsk˘ film roku
2006. ZadluÏen˘ syn poÏádá matku o doãasné
pfiístfie‰í pro svou rodinu. Netu‰í, Ïe pfii transak-
ci s byty naletûl podvodníkovi a teì ho ãeká zá-
vislost na matãin˘ch pfiíjmech. Odli‰né zájmy
a potfieby protagonistÛ vynuceného souÏití ústí
do o‰kliv˘ch stfietÛ.

5.–7. 12. Saturno comtro. (It./Fra/Turecko
2007) Veãírek ãtyfiicátníkÛ, ktefií vyvolávají
vzpomínky na lehkost pfiedchozích dvou deseti-
letí, vytûsnûnou v‰ednodenními starostmi.
Mistrná reÏie Ferzana Özpeteka.

8.–10. 12. Gympl (âR 2007) Komedie o stu-
dentech, uãitelích, rodiãích, dûtech a graffiti
v reÏii Tomá‰e Vorla.

11. 12. Filmov˘ klub. Movie (âR/Makedonie
2007) Bezejmenn˘ reÏisér (pfiedstavuje ho sám
Trajkov) se ocitl na dnû: zkrachovala jeho pro-
dukãní firma, kromû umûleck˘ch plánÛ zÛstaly
jen dluhy, zhroutilo se mu soukromé zázemí.
Pfiesto neodolá poku‰ení a s amatérskou ka-
merou odjíÏdí do neznám˘ch konãin…

12.–14. 12. Poslední vlak. (Nûmecko/âR
2006) Îidovská otázka se blíÏí ke svému ko-
neãnému fie‰ení a nacisté se rozhodnou odvést
v roce 1943 zb˘vající Ïidovské obyvatelstvo
z Berlína. Váleãné drama reÏiséra Josepha Vis-
maiera (Stalingrad).

15.–21. 12. Edith Piaf (Francie/Vel.Brit./âR
2007) Îivot Edith Piaf, která se z pouliãní zpû-
vaãky stala ‰ansoniérkou první velikosti, byl bo-
jem o hudbu, pfieÏití a lásku.

HRAJEME PRO DùTI 
soboty a nedûle od 15.00 hodin

1.–2. 12. PÛlnoãní pfiíhoda. (âR 1960)
Pásmo animovan˘ch pohádek.

8.–9. 12. Pohádky pod snûhem. (âR 1985)
Animované pásmo pohádek.

15.–16. 12. Divoké vlny (USA 2007) Kome-
die s vesel˘mi tuãÀáky, ktefií ze v‰eho nejradûji
surfují. 

22. 12. 2007 – 1. 1. 2008 Minikino nehraje –
vánoãní prázdniny

Klub Atlantik
âs. legií 7, tel.: 599 527 110

www.klubatlantik.cz
atlantik@ckv-ostrava.cz

Matiãní gymnázium oslavilo 110. v˘roãí svého zaloÏení studentskou akademií, která na‰la vdûãné
diváky pfiedev‰ím mezi jejich rodiãi, ale i dfiívûj‰ími absolventy. Na snímku scénka nazvaná Klí‰tû.

„Temno je kol – kolem,
sníh je a mráz,
kam asi kÛÀ nese Martina zas…“

Byl jednou jeden listopadov˘ den a poprvé
ve mûstû zasnûÏilo.V mrazivém ránu se na
dvofie ‰koly shromáÏdily dûti. Bylo jich na dvû
stû. Zahrály a zazpívaly. Tak zaãala Martin-
ská slavnost Z· waldorfské na ul. Gen. Píky
v Ostravû-Fifejdách.

Dopolední v˘uka, odpolední pfiípravy lam-
pionÛ a potom cesta za svûtlem. Ti malí od
první do ãtvrté tfiídy se vraceli za tmy do ‰ko-
ly, kde je ãekala svatomartinská husa s ná-
divkou a spousta dal‰ích dobrot od rodiãÛ.
A také spacáky, pol‰táfiky a hraãka k usínání.
Spali totiÏ ve ‰kole.

Je‰tû pfied veãefií zahlédlo pár dûtí v dálce
jakési podivné zjevení a zaãal padat drobn˘
sníh. Zdálo se jim, Ïe vidí konû s jezdcem. Jen
tak se v dálce zabl˘skl a zase se ponofiil do
tmy. Co to bylo? Bíl˘ kÛÀ? „Asi je vycpan˘“,
fiekl nûkdo z chlapcÛ. To uÏ u oken byla stov-
ka dûtí. A ticho, úÏas, pfiekvapení. Znovu se
zablesklo a kÛÀ s jezdcem se dali do pohybu.
Velmi zvolna se blíÏili ke ‰kole. UÏ bylo moÏ-
no rozeznat jezdcovo rytífiské brnûní, rud˘
plá‰È a meã.

A kÛÀ se blíÏil tak pomalu… Nebyl vycpan˘,
byl nádhernû Ïiv˘, krásnû bûlouãk˘ a velmi
vzne‰en˘. Jezdec krokem projíÏdí kolem oken
pln˘ch dûtí a zastaví se pod lampou. V‰ichni
ho vidí úplnû zblízka. Jen tak tam stojí. KÛÀ
a jezdec. Dûti uÏ procitají z úÏasu, otvírají okna
a pohledem hledají nás dospûlé. V‰ichni se

dávají do zpûvu a Martin na bílém koni poslou-
chá. Pak tasí meã, vztyãí jej k pozdravu, kÛÀ
zafrká a pomalu majestátnû odchází do tmy.

ProÏila Vlasta Henchozová

Podûkování: 
Velice dûkujeme fieditelství Mûstské policie

v Ostravû a jízdní policii, Ïe vyhovûli na‰emu
pfiání a pfiipravili nám v‰em nezapomenuteln˘
záÏitek.

Dûkujeme jezdci Sebastianovi alias Marti-
novi, starokladrubskému bûlou‰ovi jménem
Gerel a asistentu Miroslavovi.

Dûkujeme také policistÛm sluÏebny Ostra-
va-Pfiívoz za noãní dohled nad ‰kolou.

Waldorfská Martinská slavnost

19. 12. Lenka Dusilová & trio. Akustick˘
koncert. Beata Hlavenková, Dan ·oltis, RasÈo
Uhrík

20. 12. Dana Vrchovská & Jifií Urbánek
Band. Jazz, zaãátek v 19.00 hod.

21. 12. Boris Band Combination. Vánoãní
jam session.

Dostáváte Centrum?
Zpravodaj CENTRUM s pfiílohou KAM

V CENTRU máte, váÏení spoluobãané, do-
stávat podle smlouvy s doruãovatelem, kte-
r˘m je âESKÁ PO·TA, do sv˘ch po‰tovních
schránek, a to nejpozdûji v prvním dnu kaÏ-
dého mûsíce. ProtoÏe máme zprávy o tom,
Ïe ne v‰echny v˘tisky CENTRA se dostanou
do va‰ich po‰tovních schránek, informujte
nás o tom. Tel.: 599 442 165 – kanceláfi sta-
rosty. Písemnû: MOAP, Proke‰ovo námûstí
8, 729 29 Moravská Ostrava.

Aktuální informace vãetnû fotografií 

z Moravské Ostravy a Pfiívozu 

najdete na

www.moap.cz

1. 12. od 9.00 do 17.00 hod. Rodinné a jiné
konstelace. Semináfi Ludmily Mrkvicové a Pav-
la Bílka.

3. 12. v 17.00 hod. Setkání ÏákÛ ZU·
E. Marhuly. Vánoãní rozlouãení.

4. 12. v 18.00 hod. Otevfiená radnice Mo-
ravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné setká-
vání obãanÛ s vedením radnice na téma: Návrh
rozpoãtu MOaP na rok 2008.

6. 12. v 18.00 hod. Alfa a Omega milostné
poezie aneb Îena za pultem a Noonwoman
k tomu… Drama o tfiech jednáních.

7. 12. v 17.00 hod. Setkání studentsk˘ch
divadel. Tfiímûstské divadelní miniatury – kla-
sické texty v mladém kabátû.

9. 12. v 18.00 hod. Ostr.uÏ.i.ny. versus
O.sl.i. Vánoãní nadûlení improvizace mezi os-
travsk˘m t˘mem dospûlákÛ a odersk˘m t˘mem
stfiedo‰kolákÛ. Vánoãní nálada a Mikulá‰ská
nadílka pro vás a va‰e dûti. 

10. 12. v 18.00 hod. Îivot v kavárnû. Diva-
delní studie kavárensk˘ch t˘pkÛ. Úãinkuje Diva-
delní studio pfii klubu Atlantik.

11. 12. 18.00 hod. Komedie pro tfii dioptrie.
Jedna situace pohledem Pesimisty, Optimisty
a nakonec ReÏiséra. Divadlo Propadlo.

13. 12. v 17.00 hod. Diskuzní klub s Jifiím
Dienstbierem o domácí a zahraniãní politice.
Pofiádá Masarykova dûlnická akademie a Mladí
sociální demokraté MS kraje.

14. 12. Redl & Samson & Janou‰ek. Vánoã-
ní pecky tria písniãkáfiÛ posbírané z posledních
alb jejich spoleãn˘ch projektÛ. Sál kina Vesmír
19.00 hodin.

14. 12. v 18.00 hod. Stíny. Twice – told
sketch na motivy knihy Hodinu pfied svítáním
v autorském podání Miroslava Sehnala & Bfieti-
slava Uhláfie a s písniãkami Jarka Nohavici.

18. 12. v 18.00 hod. Vietnam. Cestopisná
pfiedná‰ka Libora Bednáfie ve spolupráci s Ces-
tovní kanceláfii Adventura.

19. 12. Madeira – zahrada Atlantiku. Cesto-
pisná pfiedná‰ka Ivo Petra

Kouzlo pohybu – bfii‰ní tance, relaxace –
kaÏdou stfiedu od 18.00 hod.


