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programov˘ a  ku l tu rn í  zpravoda j  Moravské Ost ravy  a  Pfi ívozu

Tipy mûsíce
Komedie o divácích
a pro diváky

Co se stane, kdyÏ si manÏelé sednou
v hledi‰ti kaÏd˘ jinam a on dostane mladou
pÛvabnou sousedku? Komedie o divácích
pro diváky – to je podtitul hry, s níÏ do
Ostravy pfiijíÏdí 15. prosince agentura
Harlek˘n. Zaãátek je v 19 hodin.

Jak uÏ naznaãuje název Vûrní abonenti, do
prostfiedí divadla umístil Antonín Procházka dûj
komedie. Vychází ze skuteãné události, kdyÏ
jedni manÏelé, ktefií léta chodili do divadla, pro-
pásli v˘mûnu legitimace dostali sice abonentky,
ale kaÏd˘ na jiné stranû fiady… 

Hrají: V. Vydra, J. Bou‰ková, A. Procházka,
K. Hrachovcová-Herãíková / A. âerná, B. Vág-
nerová a dal‰í.

Keltská taneãní energie

18. a 19. prosince mÛÏete zaÏít v Domû
kultury dynamickou show pfiiná‰ející v˘bûr
toho nejlep‰ího z irsk˘ch stepÛ. V 19 hodin
zde vystoupí irsk˘ taneãní soubor Merlin.

PÛsobivou atmosféru programu zv˘razÀuje
velkolepé scénické a svûtelné zpracování vãet-
nû mnoha kost˘mov˘ch pfievlekÛ, které efektnû
dotváfiejí jedineãn˘ záÏitek. TvÛrci programu
pfiipravili dokonal˘ koktejl pro v‰echny smysly,
pulzující energie mládí se spojuje s opojn˘mi
pocity radosti a smutku. 

Charakteristická irská hudba, strhující rytmus
a údernost irského stepu, to v‰e je souãástí
skvûlé taneãní show. Soubor Merlin má na
svém kontû fiadu úspûchÛ a ve svém zamûfiení
se fiadí k nejlep‰ím v Evropû.

DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 127, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

âtyfii adventní nedûle
v Ostravském muzeu

âtyfii adventní nedûle jsou kaÏdoroãnû ja-
k˘msi mûfiítkem adventu. První je Ïelezná,
pak následuje bronzová, stfiíbrná a poslední
je zlatá. Letos pfiipadá první adventní nedûle
na 30. listopadu. Na kaÏdou adventní nedûli
pfiipravilo Ostravské muzeum program pln˘
vánoãní atmosféry a zvykÛ.

Latinské slovo advent znamená „pfiíchod“.
Podstata adventu vychází z kfiesÈanství a ad-

ventní období trvá asi ãtyfii t˘dny. Vrcholí
24. prosince na ·tûdr˘ den, kdy se narodil
JeÏí‰. Podoba dne‰ního adventu uÏ víceménû
náboÏensk˘ smysl postrádá a je spjata pfiede-
v‰ím s tradicí mikulá‰ské nadílky, rozsvûcová-
ním vánoãních stromkÛ a prodejními trhy. 

Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava 
Tel.: 596 123 760, 597 578 450
www.ostrmuz.cz

Betlémy a koledy na
Slezskoostravském hradû

5. prosince zaãne na hradû 8. roãník akce
pro milovníky betlémáfiství, vánoãních
ozdob, dekorací, cukroví a tradic, a také pro
ty, ktefií si chtûjí vychutnat klidnou vánoãní
atmosféru v romantickém hradním prostfiedí.

AÏ do 11. ledna budou v prostorách Slezsko-
ostravského hradu k vidûní betlémy dfievûné,
keramické, sklenûné, perníkové, také betlémy
ze ‰ustí, z kÛry, z kamínkÛ, háãkované, paliãko-
vané aj. Samozfiejmû nebudou chybût vánoãní
ozdoby, stromeãky, koledy a cukroví.

13. a 14. prosince bude patfiit hrad vánoã-
nímu jarmarku plnému koled a tradiãních
zvykÛ. âekají váz ukázky fiemesel a prodej tra-
diãních lidov˘ch i umûleck˘ch v˘robkÛ vãetnû li-
tí olova, lodiãek ze skofiápek ofiechÛ, krájení
jablíãek apod. V kulisách Ïivého betlému se
pfiedstaví umûlecké hudební soubory s koleda-
mi, lidovou a historickou hudbou. A v‰ude bu-
dou vonût peãené ka‰tany…

Jesliãky sv. Franti‰ka

Vánoãní hra skladatele Pavla Helebranda
byla v roce 2005 poprvé nastudována z ini-
ciativy Ilony Kuãerové, pofiadatelky pravi-
deln˘ch koncertÛ v kostele sv. Václava.
Atmosféru Vánoc obohatí také letos, a to
17. a 26. prosince v 18 hodin. 

SvûÏí dílko je inspirováno pfiíbûhy a událostmi
ze Ïivota svatého Franti‰ka z Assisi, stfiedovûké-
ho 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 Ïivo-
ta v italském Grecciu první jesliãky a zaloÏil tak
tradici vánoãních betlémÛ, jeÏ je udrÏována aÏ
do na‰ich ãasÛ. Originální libreto hry zahrnuje
i pÛvodní dochované texty sv. Franti‰ka. Chcete-
-li i vy pomoci svatému Franti‰kovi se stavbou
prvního betléma, pfiineste si, prosím, svíãku!

Pfiedstavení je souãástí „Cyklu komorních
koncertÛ v kostele sv. Václava v Ostravû“, kte-
rá je realizována i za finanãní podpory mûstské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz.

Kostel sv. Václava, Kostelní námûstí,
Moravská Ostrava, tel.: 596 114 706

Gospely v katedrále

Zpûváka Cedric Shannon Rives bude moÏ-
né sly‰et v Ostravû 12. prosince ve 20 hodin
v Katedrále BoÏského Spasitele.

Tento 25let˘ v‰estrannû nadan˘ duchovní,
zpûvák i herec se nesmazatelnû zapsal do po-
vûdomí hudebního prÛmyslu jako dokonal˘ in-
terpret gospelové hudby. 

Jeho první album Psalms of Deliverance, kte-
ré sám napsal, vytvofiil i produkoval, je kombi-
nací tradiãních duchovních písní a moderního
gospelu.

Katedrála BoÏského Spasitele
Námûstí Msgre. ·rámka 4/760
Moravská Ostrava, tel.: 596 114 706

Mikulá‰ a JeÏí‰ek 
na Vyhlídkové vûÏi

Tak jako loni i letos nav‰tíví Mikulá‰ a Je-
Ïí‰ek Vyhlídkovou vûÏ Nové radnice, aby
mohl nejmen‰ím náv‰tûvníkÛm rozdat drob-
né dárky. 6. prosince od 9 do 17 hodin
a 24. prosince od 10 do 14 hodin.

Vyhlídková vûÏ Nové radnice
Proke‰ovo nám. 8, Moravská Ostrava
Tel.: 596 283 096

Divadelní Silvestr 

My Fair Lady, jeden z nejlep‰ích muzikálÛ
– znám˘ pfiíbûh prosté lond˘nské kvûtináfiky
Lízy a její promûny v dámu velkého svûta, na
jehoÏ poãátku byla sázka – v podání
Slezského divadla Opava na jevi‰ti Domu
kultury zpestfií poslední den roku v 16 hodin.

KdyÏ se ponûkud samolibému, hodnû sar-
kastickému a zapfiísáhle staromládeneckému
profesoru lingvistiky Henrymu Higginsovi pfiiple-
te do cesty ponûkud prostofieká a hodnû umo-
lousaná kvûtináfika Líza Doolittleová ani jeden
z nich netu‰í, jaké bude mít toto letmé setkání
dvou lidí z naprosto odli‰n˘ch svûtÛ pro jejich Ïi-
vot dÛsledky.

DKMO, 28. fiíjna 127, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz
pofiádá jiÏ 10. rokem v t˘dnu pfied ·tûdr˘m
dnem v rámci kulturního programu „Vánoã-
ních trhÛ“ pro dûti, jejich rodiãe nebo prarodi-
ãe divadelní pfiedstavení s názvem „PÛjdem
spolu do Betléma“. 

Uvádûní vánoãní lidové hry Jaroslava Ba-
fiinky v reÏii Petra Nosálka o past˘fiích a Tfiech
králích, ktefií se vydali do mûsta Betléma, kde
se podle biblické legendy narodil JeÏí‰

Kristus, se stalo souãástí vánoãní tradice
a pokaÏdé se setkává s velk˘m ohlasem
u nejmlad‰ích i dospûl˘ch náv‰tûvníkÛ. 

Divadelní pfiedstavení v Divadle loutek
Ostrava se uskuteãní dne 21. 12. v 10.00 ho-
din. Pro v‰echny náv‰tûvníky bude vstup
zdarma. Divadlo loutek Ostrava bude mít pfii-
praveno pro dûtské náv‰tûvníky perníkové
pfiekvapení.

(ok)

PÛjdem spolu do Betléma:
zdarma a s pfiekvapením

Hrát si pfii‰lo
5 500 mal˘ch
i velk˘ch

Více neÏ mûsíc hostilo Ostravské muzeum
v˘stavu Hry a klamy plnou hlavolamÛ, sklá-
daãek, optick˘ch klamÛ a rÛzn˘ch fyzikál-
ních hfiíãek, pfii níÏ se bavili malí i velcí.
Pfii‰lo jich sem asi 5 500. 

Díky finanãnímu pfiispûní mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz si tak mohli i Ostra-
vané vyzkou‰et pfies pût desítek interaktivních
a edukativních exponátÛ libereckého zábavnû
nauãného science centra iQpark. 

Interaktivních – to znamená, Ïe na rozdíl od
„bûÏn˘ch“ muzejních exponátÛ, kter˘ch se nelze
dot˘kat, se zde naopak dotyky a zapojení vyÏa-
dují; edukativních – tzn. umoÏÀující pochopení
demonstrovaného jevu vãetnû jeho pfiíãin a dÛ-
sledkÛ. Libereck˘ iQpark od svého vzniku pfied
osmi lety dosud vytvofiil rÛznorod˘ch fyzikálních
hfiíãek, optick˘ch klamÛ a skládaãek okolo dvou
stovek a stále se snaÏí vym˘‰let nové.

Dospûlí i dûti si mohli v‰echno osahat, se
v‰ím kroutit, protoÏe exponáty jsou zhotoveny
z velmi odoln˘ch materiálÛ. „Prostory bohuÏel
nejsou moc velké, proto nám tro‰ku dûlalo sta-
rosti v‰echny exponáty, respektive jejich drob-
né souãásti, uhlídat, aby se z nich nic neztratilo,
kdyÏ bylo v expozici najednou velké mnoÏství
‰kolákÛ…“, fiíká Michaela Troszoková z Ostrav-
ského muzea.

Pfiíchozí si mohli zábavnou formou ovûfiit, jak
fungují v praxi fyzikální zákony, o nichÏ se uãí
ve ‰kole – jak mají pevnou ruku ãi jak jsou po-
hotoví a rychlí, zda snadno podléhají optickému
klamu apod.

„Mezi dûtmi se nejvût‰í oblibû tû‰ila napfi. vel-
ká parabola – pokud se nûco za‰eptá v jejím
ohnisku, pfiená‰í slova aÏ k ãlovûku stojícímu
u druhé paraboly na druhém konci místnosti.
Dlouhé fiady se tvofiily u zafiízení, na nûmÏ se
dalo sám se sebou anebo se sv˘m protûj‰kem
soutûÏit, kdo dokáÏe rychleji dotykem pozhasí-
nat tlaãítka rozsvûcující se na pfieskáãku na vel-
kém panelu. Hodnû legrace si v‰ichni uÏili
i u zrcadel, která rÛznû deformují tûlo a umoÏní
napfi. také prÛnik obliãejÛ, kdy se spojí tváfie
proti sobû sedících lidí…“, pfiiblíÏila princip nû-
kter˘ch exponátÛ Michaela Troszoková. Podle
ní se fiada náv‰tûvníkÛ pfiiznala, Ïe v˘stavu
nav‰tívili opakovanû, aby si v‰echny „hraãiãky“
mohli dostateãnû uÏít…

Dny vánoãních fiemesel. 13. a 14. prosince od 14 do 18 hodin si v‰ichni pfiíchozí mohou v pfiíjem-
né vánoãní atmosféfie klubu Amos v budovû Telepace vyzkou‰et rÛzné fiemeslné techniky a hoto-
vé v˘robky si odnést domÛ. Dny fiemesel pfiibliÏují v‰em vûkov˘m kategoriím, ale hlavnû dûtem
a mládeÏi, tradiãní fiemesla a dávají moÏnost si je vyzkou‰et. SdruÏení Telepace, Kostelní ná-
mûstí 2, Moravská Ostrava a Pfiívoz, tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz



Kapela ·ajtar je ovlivnûna více hudebními
smûry. V˘sledkem je osobitá v˘povûì jednotli-
v˘ch instrumentalistÛ s ojedinûl˘m nástrojov˘m
obsazením. 

Od svého vzniku v roce 1998 pro‰la kapela
rÛzn˘mi Ïánrov˘mi zmûnami od folklóru pfies
folk aÏ k dne‰ní rockové podobû, která je ná-
strojovû roz‰ífiená o cimbál, klarinet a violoncel-
lo. Zúãastnila se stovek akcí nejen v âeské re-
publice, ale i v zahraniãí. Hrála mj. belgickému
královskému páru, doprovázela Jaromíra Noha-
vicu na koncertním turné apod.

L. KfiíÏek: pÛl milionu CD

Klub Templ pfiipravil na 21. prosince ad-
ventní vystoupení jedné ãeské rockové le-
gendy…

DrÏitel 7 zlat˘ch a 1 diamantové desky Láìa
KfiíÏek je fiazen na poli ãeské hudební scény
mezi velké pûvecké talenty. Za své hlasové
kvality získal v roce 1987 nejvy‰‰í ocenûní
Zlatého slavíka za LP Radegast, kterou nazpí-
val se skupinou Citron. 

V roce 1989 zaãal pfiipravovat svÛj vlastní hu-
dební projekt – skupinu Kreyson, od roku 1998
je Láìa KfiíÏek spojován s projektem Damiens,
kter˘ tvofiil spolu se sv˘m bratrem Mirkem. Po
13 letech se vrátil ke kapele Kreyson i k tvrd‰í
muzice, u níÏ zaãínal. Málokdo zaregistroval, Ïe
Láìa KfiíÏek pfievzal na pfielomu let 2005 a 2006
diamantovou desku za 500 000 kusÛ prodan˘ch
nosiãÛ. Toto ocenûní dokazuje, Ïe i pfies nûko-
likaletou mezeru ve vydávání desek se na toho-
to zpûváka zdaleka nezapomnûlo.

Tomá‰ Koãko & Orchestr

Klub Templ zve 25. prosince v 19.30 hodin
na jiÏ tradiãní vánoãní koncert toho nejlep‰í-
ho z moravské „World Music“ v podání ori-
ginálního souboru.

Tomá‰ Koãko je osobit˘ písniãkáfi, zpûvák,
aranÏér a badatel v oblasti pÛvodní moravské
a slovanské umûlecké tvorby, historie a regio-
nalistiky. Se svou skupinou patfií ke ‰piãce
World Music. Jejich hudba zní pfiímoãafie, má
v˘razné melodické linky a rytmické figury s prv-
ky rocku, folku a jazzu. VyuÏívá pfiirozeného
zvuku akustick˘ch nástrojÛ – od kytary, houslí,
cimbálu a fléten k perkusím aÏ po nejrÛznûj‰í li-
dov˘ instrumentáfi. 

Klub Templ (vedle Boomerangu)
Stodolní 22, Ostrava 1, tel.: 608 972 908
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Dûtem

Koncerty
Vzpomínky 
na Carské Rusko

25. prosince v 17 hodin v Evangelickém
kostele na Husovû námûstí zazní Chór
Uralsk˘ch kozákÛ.

Svûtové otfiesy, které zaÏilo Rusko roku 1917,
vyvolaly mohutnou emigraãní vlnu. Mezi nimi by-
lo také mnoho kozákÛ, ktefií se novému bol‰evic-
kému reÏimu svou svobodomyslností nehodili.
Pfii jejich setkáních v emigraci oÏívala jejich lás-
ka k vlasti v jejich star˘ch písních a tancích. Tak
byl zaloÏen roku 1924 v PafiíÏi Chór Uralsk˘ch
kozákÛ, kter˘ se v krátkém ãase skrze Andreje
·olucha stal pojmem. Roku 1940 v‰ak zastavil
svou ãinnost a jeho ãlenové zmizeli do v‰ech
ãástí svûta. V letech 1951–1955 vedl Andrej ·o-
luch Chór âermofisk˘ch kozákÛ, vystupovali
hlavnû na koncertech v kostelech. S pomocí
Ivana ·olucha, syna zakladatele, se podafiilo
Uralské kozáky pod vedením J. Hodovského pfii-
vést zpût na vysokou úroveÀ a pod tradicí velké-
ho jména CHÓR znovu vykroãil po rozsáhl˘ch
zájezdech Evropou. Cíl zÛstává nezmûnûn – pfii-
nést hudbu a tradice ruské pravoslavné církve co
nejblíÏe k posluchaãÛm. 

Evangelick˘ kostel, Husovo námûstí,
Moravská Ostrava, tel.: 596 122 943

Zpívající Jifií Schmitzer

6. prosince v 18 hod. zahraje a zazpívá ve
Studiu 1 âeského rozhlasu Ostrava Jifií
Schmitzer. Ten je znám pfiedev‰ím jako diva-

delní a filmov˘ herec,
ale má i svou druhou
umûleckou tváfi – hu-
dební… Jako písniãkáfi
je Jifií Schmitzer scho-
pen bûhem vystoupení
zapomenout text nebo
melodii a vylhat se
z toho v‰elijak˘mi im-
provizacemi… Vydal
jiÏ tfii alba, pÛsobí také

jako skladatel, skládal hudbu pro divadelní in-
scenace mj. i Národního divadla.

âesk˘ rozhlas, Dr. ·merala 2, 
Moravská Ostrava, tel.: 596 203 111

Od adventu k VánocÛm

Adventní koncert 9. prosince v 17 hodin
v Modlitebnû církve bratrské na ulici 28. fiíjna.
Vystoupí instrumentální Ïákovské soubory (ky-
tarov˘, akordeonov˘) Základní umûlecké ‰koly
Ed. Marhuly.

Vánoãní varhanní koncert 9. prosince
v 19 hodin v hudební sálu Domu kultury
mûsta Ostravy. Na programu jsou tito sklada-
telé: Jan Kfititel Kuchafi, Sebastian Bach, Félix
Alexandre Guilmant, Sergej Rachmaninov,
Claude Debussy, Charles Marie Widor, John
Kutter, Charles Marie Widor, A. Z. Weber,
Jakub Jan Ryba. Úãinkují: Markéta Cabajová –
flétna, Lenka Háãková – zpûv, Pavel Rybka –
varhany.

Vánoãní koncert Ostravského dûtského
sboru 14. prosince v 17 hodin. Úãinkují: jed-
notlivá oddûlení Ostravského dûtského sboru.
Milan Chromík – sbormistr.

Janáãkova filharmonie Ostrava – Komorní
cyklus 15. prosince v 19 hodin. Program:
J. S. Bach, F. J. Vejvanovsk˘, G. Gabrielli,
J. Vejvoda a dal‰í. Úãinkují: ÎesÈové kvinteto,
Kaemika corni, ÎesÈov˘ soubor JFO.

Koncerty pro rodiãe s dûtmi 7. prosince
v 15 hodin. Program: B. Britten: St. Nicolas.
Úãinkují: Ostravsk˘ dûtsk˘ sbor, Milan Chromík
– sbormistr, Moravsk˘ komorní sbor, Janáãkova
filharmonie Ostrava, Lubomír Mátl – sbormistr
a dirigent.

Janáãkova filharmonie Ostrava – Velk˘
symfonick˘ cyklus 11. prosince v 19 hodin.
Program: B. Smetana: Má vlast. Úãinkující:
Theodore Kuchar – ‰éfdirigent JFO.

Jaké by to byly Vánoce bez klasické „Ry-
bovky“… 18. prosince od 19 hodin ji uvede
ve spoleãenském sále DK Janáãkova filhar-
monie.

Nav‰tivte s námi
Metropolitní operu

Ostrava se pfiipojila k fiadû míst, která pfii-
ná‰í milovníkÛm váÏné hudby ojedinûl˘ zá-
Ïitek. Prostfiednictvím pfiím˘ch satelitních pfie-
nosÛ operních pfiedstavení z Metropolitní opery
v New Yorku v HD kvalitû a prostorovém zvuku
5.1 na filmovém plátnû si mÛÏete v Domû kultu-
ry vychutnat ta nejlep‰í díla v podání ‰piãkov˘ch
svûtov˘ch umûlcÛ tak, jako byste byli osobnû
pfiítomni v této proslulé koncertní síni.

20. prosince od 19 hodin je na programu
Jules Massenet – Thais.

DKMO, 28. fiíjna 127, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Hudba v Divadle loutek

Advent vybízí k setkáním s blízk˘mi a ke
spoleãnému proÏívání. PfiíleÏitost k nûmu
poskytnou i adventní koncerty v Divadle lou-
tek: 17. prosince od 19 hodin koncert skupi-
ny Zrcadlové sestry a 21. prosince od 16 ho-
din, a pro velk˘ zájem je‰tû od 19 hodin
koncert sboru Keep Smiling a kapely BG
Styl.

Zrcadlové sestry – co o nich fiíct? Nejlépe to,
co o sobû fiíkají samy: „Jsme odpoãinkem pro
tûlo i ducha, nikoliv pro mysl… sorry. TakÏe kdo
si chce nakfiápnout hlavinku a pohladit meziÏe-
berní záleÏitost, na koncertech se mu to zajisté
podafií…“

Keep Smiling je amatérsk˘ gospelov˘ sbor
pro v‰echny generace. Vûnuje se gospelov˘m
písním a spirituálÛm, vût‰inou s doprovodem
klavíru. Jeho ãlenové o sobû fiíkají: „Jsme vûãní
zaãáteãníci, ale pracujeme na sobû. SnaÏíme
se dûlat dobrou a Ïivou muziku; zároveÀ ov‰em
chceme b˘t dobrou partou, která drÏí pohroma-
dû a chce dûlat lidem radost. Jsme otevfiená
skupina, bereme mezi sebe kaÏdého, kdo má
chuÈ se zapojit a zpívat, i bez zpûváck˘ch zku-
‰eností.“

Divadlo loutek
Pivovarská 15, Ostrava 1
Tel.: 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz 

Rockov˘ ·ajtar v klubu

Bigbít ve spojení s cimbálem – to je ·ajtar.
Vystoupení si mÛÏete uÏít v Klubu Templ
11. prosince v 19.30 hod.

Jak hubatá Dora málem
k ãertu pfii‰la

KdyÏ si jednou pustíte do chalupy ãerta,
není vÛbec snadné se ho zbavit. Právû o tom
vypráví 28. prosince v Divadle loutek pohád-
ka pro malé diváky. Pohádka, ve které vy-
stupují loutky, herci a muzikanti, pohádka,
která bude vûrná koloritu beskydské povûs-
ti i ve sv˘ch písniãkách, zaãne v 10 a znovu
pak v 15 hodin.

Námûtem pohádky o hubaté Dofie, která se
málem stala ãertovou nevûstou, jsou dvû bes-
kydské povûsti, které zaznamenal fren‰tátsk˘
rodák, spisovatel Franti‰ek Horeãka
(1894–1976), pod názvy âertÛv ml˘n a âert ve
ml˘nû. ëábel, kter˘ v pohádce vystupuje, je te-
dy ãert beskydsk˘, ãert z hory. 

A jak k nûmu Dora pfii‰la? Byla tak hubatá, Ïe
od ní utekli v‰ichni nápadníci, a tak si fiekla, Ïe
se provdá tfieba za ãerta. A jen to vyslovila, uÏ
byl ãert na námluvách. Neb˘t matky, která
v mysliveckém panáãkovi poznala pekelnou by-
tost, dopadlo by to s Dorou moc ‰patnû. Ale
i tak jim pekelník stihl natropit spoustu lotrovin. 

Divadlo loutek, Pivovarská 15, Ostrava 1
Tel.: 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz 

Popelka jako muzikál

Tradiãní pohádkov˘ muzikál o chudé, ale
krásné a hodné Popelce, její bohaté a zlé
mace‰e a o princi, kter˘ si navzdory nastra-
Ïen˘m léãkám vybere za nevûstu tu, která je
nejkrásnûj‰í a má ãisté srdce pro vás chystá
DÛm kultury.

Pfiijìte se podívat 13. prosince v 15 hodin.

DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 127, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, 597 489 399
www.dkmoas.cz

Festival
Vánoãní Souznûní

Na fiadû míst Ostravy probûhne i letos od
18. do 21. prosince 10. mezinárodní festival
adventních a vánoãních zvykÛ, koled a fie-
mesel Souznûní. 

âtyfidenní festival bude zakonãen galakon-
certem v Domû kultury 21. prosince. Jeho sou-
ãástí bude Vánoãní jarmark a pfiehlídka lidov˘ch
fiemesel. Tradiãnû se pfiedstaví kováfi, fiezbáfi
pfii v˘robû betlémÛ a dal‰í fiemeslníci pfii v˘robû
vánoãních ozdob ze slámy a ‰ustí, ruãním ma-
lování vánoãních banûk, zdobení perníku, háã-
kování a paliãkování, pfii ruãním tkaní kobercÛ,
v˘robû zuberské v˘‰ivky (krajky), síÈování, v˘ro-
bû ozdobné i spotfiební keramiky, pfii v˘robû ko-
‰íkÛ a jin˘ch vûcí z proutí a pfii malování na skle.
V neposlední fiadû ochutnáte speciality regio-
nální i zahraniãní tradiãní kuchynû. Populární je
i ochutnávka vína, piva, slivovice, vafionky a dal-
‰ích speciálních nápojÛ.

âtvrtek 18. 12. Stodolní ulice – 18.00 hod.
ObchÛzky s koledou. 20.00 hod. Koncert svá-
teãní hudby – klub Templ.

Pátek 19. 12. – 19.00 hod. Farní kostel Pan-
ny Marie Královny – Ostrava-Mariánské Hory.
Adventní hudba a duchovní zpûvy.

Nedûle 21. 12. – 10.30 hod. M‰e Svatá –
Kostel Sv. Václava. – 16.30 hod. Setkání s li-
dov˘mi tvÛrci a umûleck˘mi fiemesly, ukázky,
prodej. 18.00 hod. Galakoncert Souznûní –
DÛm kultury mûsta Ostravy. Vystoupí finalisté
soutûÏe Zpûváãek 2008, dále hosté FS Detva,
FS Veliãka, HCM Martina Hrbáãe, sólisté Martin
Zále‰ák, JoÏka Kútn˘, Martin Prachafi a dal‰í.
Soubor a CM Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic se
sv˘mi sólisty. Hvûzdou veãera bude vokální se-
skupení 4TET Jifiího Korna. 

Ve‰keré informace o celkovém programu
festivalu Souznûní 2008 na www.souzneni-
festival.cz.

âest, vûrnost a láska
znovu oÏívají

Jeden z nejznámûj‰ích románÛ – slavní Tfii
mu‰ket˘fii Alexandera Dumase – se stal pod-
kladem pro stejnojmennou operetu Rudolfa
Frimla, kterou premiérovû uvede Divadlo
Jifiího Myrona 6. prosince v 19 hodin.

Rudolf Friml byl bezesporu v prvních tfiiceti le-
tech 20. století nejslavnûj‰ím „americk˘m âe-
chem“. Syn pekafie, pfiedev‰ím v‰ak skvûl˘ kla-
vírista a skladatel, se usadil v roce 1906
v Americe, kterou bûhem krátké doby úspû‰nû
dobyl. Zapsal se natrvalo do dûjin Ïánru „ame-
rické operety“ a díla jako Svûtlu‰ka, Rose
Marie, Král tulákÛ se stala nejen dobov˘mi hity.
Mezi nejslavnûj‰í operetní romance, kter˘mi
Friml „pokofiil“ New York, patfiila i opereta (nebo
spí‰e jeden z prvních muzikálÛ?) Tfii mu‰ket˘fii,
která zaznûla poprvé v roce 1928. Na základû
rekonstrukce notového materiálu, kter˘ se do-
choval jen v torzech, budou Frimlovi Tfii mu‰ke-
t˘fii po osmdesáti letech od premiéry uvedeni
poprvé v autorovû vlasti. 

Premiéra 6. prosince v 19 hodin, 2. pre-
miéra 7. prosince v 17 hodin. Dal‰í pfiedsta-
vení: 10. 12. v 19 hod., 19. 12. v 19 hod.,
25. 12. v 16 hod.

Divadlo Jifiího Myrona
âsl. legií 12, Moravská Ostrava 
Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz

Pucciniho Vla‰tovka

20. prosince v 19 hodin bude mít v Divadle
Antonína Dvofiáka premiéru Pucciniho opera
La rondine – Vla‰tovka.

U nás prakticky neznámé dílo jednoho z nej-
slavnûj‰ích operních autorÛ vznikalo na objed-
návku operetního vídeÀského Karlova divadla
(Carltheater). Libreto nechal Puccini nûkolikrát
pfiepracovat. Námût, kter˘ Pucciniho zaujal po-
dobností s libretem Verdiho La traviaty, sklada-
tel zhudebnil pro sebe typick˘m zpÛsobem,
zvlá‰tû v instrumentaci. Hudební perliãkou je
skuteãnost, Ïe autor pomûrnû originálnû vyuÏí-
vá v dojemném pfiíbûhu z období francouzské-
ho druhého císafiství i nûkteré dobové populární
taneãní rytmy (tango, slowfox aj.). 

Premiéra 20. prosince v 19 hodin, 2. pre-
miéra 21. prosince v 17 hodin, 28. prosince
v 16 hodin.

Divadlo Antonína Dvofiáka
Smetanovo nám. 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www. ndm.cz

Premiéry
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V˘stavy
Sváry zfiení 1890–1918

V˘stava Sváry zfiení (Fasety modernity na
pfielomu 19. a 20. století) je zamûfiena na zlo-
movou epochu dûjin ãeského umûní pfielo-
mu 19. a 20. století. V Domû umûní ji mÛÏete
nav‰tívit od 2. prosince aÏ do 28. února.

Období let 1890–1918 pfiineslo celou ‰kálu
umûleck˘ch proudÛ, napfi. impresionismus, sym-
bolismus, expresionismus ãi kubismus, a dalo
vyrÛst fiadû klíãov˘ch osobností jako byl Antonín
Slavíãek, Franti‰ek Bílek, Josef Váchal, Emil Fil-
la, Bohumil Kubi‰ta, Josef âapek ãi Jan Zrzav˘.

Náv‰tûvník v˘stavy tak pronikne do mimofiád-
nû plastického a jedineãného odkazu ãeské v˘-
tvarné kultury, jejíÏ v˘znam pfiesáhl hranice teh-
dej‰ího Rakouska-Uherska.

Na uskuteãnûní této v˘stavy se podílelo 50
dílãích subjektÛ, byla zapotfiebí spolupráce
mnoha v˘znamn˘ch galerií a muzeí âeské re-
publiky a také pomoc soukrom˘ch sbûratelÛ. 

Galerie v˘tvarného umûní
DÛm umûní Jureãkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566, www.gvuo.cz

Král ãesk˘ch pu‰kafiÛ

Od 16. prosince do 22. února pfiedstaví
Ostravské muzeum historii pu‰kafiské firmy
Lebeda. Antonín Vincenc Lebeda byl znám
technicky precizní v˘robou mechanismu
zbraní. Majitel nûkolika patentÛ vynalezl
napfi. v r. 1829 skfiíÀov˘ zámek. O jeho zbra-
nû byl velk˘ zájem mezi panovnick˘mi rody.

âeské pu‰kafiství prodûlávalo úspû‰n˘ v˘voj
aÏ do poloviny 18. století. Tato doba byla obdo-
bím bohaté myslivosti a velkého rozvoje honÛ.

Lebeda vûnoval velkou pozornost vkusné v˘-
zdobû zbraní a celkovému designu, protoÏe po-
chopil, Ïe zbraÀ musí b˘t nejen funkãní, ale mu-
sí svému majiteli pfiiná‰et i estetick˘ záÏitek. Na
v˘zdobû zbraní spolupracoval s tehdej‰ími mo-
derními umûlci Josefem Mánesem, Josefem
Navrátilem, Václavem Sekalem a dal‰ími.

Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava 
Tel.: 596 123 760, www.ostrmuz.cz

Fotografie aktÛ a pfiírody

Ladislav Hovorka absolvoval v roce 1981
katedru filmového a televizního obrazu
u prof. J. ·moka na FAMU v Praze. 

Vûnuje se reklamní práci (fotografie, katalo-
gy, plakáty). Ve volné tvorbû pracuje nejvíce
v cyklech. Tematicky se zab˘vá graficky poja-
tou pfiírodou a Ïensk˘m aktem, kter˘ zpracová-
vá bez pfiím˘ch kontur. Fotografuje také detaily
lidského tûla, otevfiené dlanû, ruce v pohybu
apod. Fotografie jsou poetické a nepÛsobí pou-
ze jako záznam reality.

Pfiesvûdãte se sami, jeho fotky jsou k vidûní
v Chagallu aÏ do 31. prosince.

V˘tvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel: 596 124 344, www.chagall.cz 

Návrat do Besedy:
V zajetí fiádu

V˘stavou „V zajetí fiádu“ se sv˘mi obrazy
do Ostravy vrací v˘tvarník nastupující ge-
nerace Igor Grimmich, kter˘ ukonãil svá
studia na AVU v Praze, v ateliéru doc.
Michaela Rittsteina. V˘stava Igora Grimmi-
cha potrvá v Galerii Beseda od 13. 11. 2008
do 9. 1. 2009. Vût‰ina obrazÛ je vystavena
vÛbec poprvé.

Grimmich je pfies své mládí obdivuhodnû vy-
zrál˘ autor. Upozornil na sebe jiÏ bûhem studií
a proto také spolu se sv˘mi dvûma kolegy
z Akademie pfied dvûma lety v Ostravû v Galerii
Beseda vystavoval. A nejen tam. Absolvoval jiÏ
20 spoleãn˘ch a 5 samostatn˘ch v˘stav v kva-
litních galeriích v tuzemsku i zahraniãí – Mni-
chov a Brusel.

Jeho nejnovûj‰í soubor maleb v Besedû
pfiedstavuje nûkolik námûtov˘ch okruhÛ, ale ta-
ké nûkolik specificky volen˘ch zpÛsobÛ vyjadfio-
vání. Základním tematick˘m prvkem vût‰iny ob-
razÛ je mûsto (resp. pocity z nûho) a jeho ar-
chitektura, pfiesnûji fieãeno jeho urbanistické
uspofiádání. Vedle tûchto ryze figurativních ob-
razÛ jsou zastoupeny i obrazy na samé hranici
s abstrakcí. 

Galerie Beseda
Jureãkova 18, Moravská Ostrava
Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz

Kopie mistrÛ se jmenoval projekt, bûhem nûhoÏ Ïáci Stfiední umûlecké ‰koly v Ostravû na Podûbra-
dovû ulici vytváfieli kopie umûleck˘ch dûl vystaven˘ch v ostravské Galerii v˘tvarného umûní.
Náv‰tûvníci velmi úspû‰né v˘stavy Slavné vily Moravskoslezského kraje tak mûli moÏnost na vlast-
ní oãi vidût, jak vznikaly kopie slavné „Vlny“ Franti‰ka Kupky (na snímku), „TÛnû“ Josefa ·ímy ãi
„Kytice“ Václava ·pály. Kopie mistrÛ od mlad˘ch malífiÛ Stfiední umûlecké ‰koly budou vystaveny
ve ‰kolní galerii.

âíst kníÏky pr˘ dnes uÏ není v módû. Po-
kud se ale ocitnete v ostravském Domû kni-
hy Librex, zjistíte, Ïe to moÏná není aÏ tak
úplnû pravda. Pofiád se totiÏ na‰tûstí prodá-
vají…

Na plo‰e 3 000 m2 je zde jedno z nejrozsáh-
lej‰ích ãesk˘ch knihkupectví, které nabízí nejen
knihy, ale i velmi zajímavé doprovodné progra-
my – besedy, autogramiády, pfiedná‰ky ãi v˘-

stavy. Naleznete tady také velké papírnictví, ob-
chÛdek s dárkov˘mi pfiedmûty, kavárnu ãi ma-
lou galerii. 

DÛm knihy LIBREX byl oficiálnû otevfien pro
vefiejnost poprvé 5. záfií 2001. Dnes patfií jeho
vkusné a prostorné interiéry k v˘znamn˘m cent-
rÛm ostravského kulturního dûní.

Trocha historie
Objekt byl postaven v roce 1928 jako nejmo-

dernûj‰í obchodní dÛm v síti prodejen firmy
Brouk&Babka. Autorem projektu byl architekt
Karel Kotas, kter˘ je v Ostravû znám i jin˘mi v˘-
znamn˘mi stavbami z té doby. Budova byla ja-
ko první funkcionalistická stavba v Ostravû za-
psána do seznamu nemovit˘ch památek âR.
Na konci 2. svûtové války byl obchodní dÛm za-
saÏen leteckou pumou, která zdemolovala hor-
ní dvû podlaÏí. Po válce se proto chvíli uvaÏo-
valo o jeho strÏení. Nakonec byla provedena
provizorní oprava, která pfiipravila budovu
o ‰esté podlaÏí a prosklenou stfiechu. Páté po-
dlaÏí bylo pfiemûnûno na kanceláfiské a sklado-
vací prostory. Po znárodnûní byl obchodní dÛm
pfiejmenován na Ostravanku; pro‰el je‰tû nûko-
lika rekonstrukcemi, které ale nakonec potlaãily
jeho originalitu a pÛvodní vyznûní.

V roce 2001 budovu získala firma LIBREX,
která se zde rozhodla vybudovat nejvût‰í ob-
chodní dÛm s knihami v âeské republice. Pfii re-
konstrukci byla znovu obnovena dvorana
a mnoho jin˘ch prvkÛ z pÛvodního projektu.

O programech
„Programy jsou sestavovány tak, aby si vy-

bral skuteãnû kaÏd˘ – aÈ uÏ podle vûku, vzdûlá-
ní ãi zájmÛ. Jsou navíc pfiístupny zcela zdarma
– men‰í akce nav‰tûvuje cca 40 aÏ 50 hostÛ,
vût‰í aÏ 150 lidí,“ prozradila hlavní organizátor-

ka a manaÏerka programov˘ch projektÛ Jitka
VaÀková.

Kulturní program v Domû knihy LIBREX se
skládá z nûkolika tematick˘ch ãástí.

Je to Setkávání – náv‰tûvy v˘znamn˘ch
hostÛ z oblasti vûdy a kultury (prof. Tomá‰
Halík, prof. Martin Hilsk˘, Halina Pawlovská,
Kamila Mouãková, RNDr. Jifií Grygar, Jan Bu-
rian, Erik Tabery, MUDr. Jan Cimick˘, Robert
Vano, Zdenûk Velí‰ek, prof. Václav Bûlo-
hradsk˘, prof. Milo‰ ·tûdroÀ, Jan Pokorn˘, Jifií
Dûdeãek, Ondfiej Such˘, Jifií Stránsk˘, Bára
Nesvadbová, Helena Vondráãková aj.).

Ukázky svûtové kultury a zpÛsobu Ïivota
v rÛzn˘ch zemích pfiibliÏuje projekt „2008 – rok
svûtové kultury“: Evropské jaro, Africké léto,
Asijsk˘ podzim, Americká zima. 

Mezi dal‰í okruhy patfií spolupráce s polsk˘mi
spisovateli – Festival Protimluv – Janusz Rud-
nicki, Festival polské kultury – Leszek Mazan.

Oblíbené jsou také regionální akce – (autor-

ské ãtení Lydie Romanské, kfity knih Oldfiicha
·ulefie a Milana ·vihálka) a pravideln˘ cyklus
besed (1x mûsíãnû) se zdravotnickou tematikou
(DOCEO – o mezilidsk˘ch vztazích, Centrum vi-
tality – besedy o hubnutí s rozumem aj.)

DÛm knihy pfiipravil bûhem leto‰ního roku ta-
ké 15 v˘stav. Mezi v˘znamné autory, ktefií zde
vystavovali patfií napfi. izraelská fotografka Sju
Ginottová, kanadsk˘ malífi ãeského pÛvodu
Pavel Skalník, malífi Antonín Kroãa, v˘znamn˘
ãesk˘ fotograf Ïijící ve Francii Jan ZvardoÀ, ãi
svûtoznám˘ fotograf Robert Vano.

Vedle tûchto tradiãních akcí chystají v Librexu
na pfií‰tí rok i pravidelnou spolupráci s Národ-
ním divadlem moravskoslezsk˘m – besedy
s tvÛrci vÏdy pfied premiérou (reÏisér, sólisté,
autor, pfiekladatel…). Na besedách by se mûli
pfiedstavit hosté jako Karel HvíÏìala, prof.
Jacque Rupnick, Karel Schwarzenberg, Juraj
Jakubisko a dal‰í. 

Dana Fusková

DÛm knihy Librex je 
i místem pfiátelsk˘ch setkání

Brhelovo ãernobílé kouzlo

Milovník hor a vody Tomá‰ Brhel vystavu-
je do 31. prosince v Galerii Budoucnost své
ãernobílé fotografie. ¤íká, Ïe si dává na vol-
bû zábûru záleÏet stejnû, jako na následném
vyvolání fotografie, k nûmuÏ stále pouÏívá
klasickou v˘vojku a zvût‰ovák v domácí fo-
tokomofie.

„KaÏdá fotka je vlastnû originál, protoÏe se
nespoléhám na automatick˘ proces v minilabu,
ale snaÏím se je‰tû posílit svÛj pÛvodní zámûr
klasickou mokrou cestou vyvolávání,“ fiekl Brhel.
Jeho velkoformátové ãernobílé fotografie ve-
smûs zachycují to, co má rád, tedy hory, les, pfií-
rodní zákoutí s rÛzn˘mi náladami. Autor je je‰tû
posouvá názvy, které dûlají z pah˘lÛ stromÛ by-
tosti s vlastním Ïivotem i uvûdomûním. Brhel za-
ãal fotografovat pfied deseti lety, ale je to pro nûj
stále koníãek, kter˘ nehodlá mûnit na profesi. 

Galerie Budoucnost, Cihelní 14, Ostrava
Tel.: 596 663 111, www.galeriebudoucnost.cz

DÛm knihy Librex je v˘znamn˘m centrem ostravského kulturního dûní.

Rekonstrukce Domu knihy Librex pfiiblíÏila jeho
interiér co nejvíce pÛvodnímu funkcionalistické-
mu stylu.

Librex
2. 12. v 17.00 hod. Robert Vano – vernisáÏ

fotografií a kfiest knihy „Nûkdy ráj“. Svûtoznám˘
fotograf pÛsobil 20 let v USA, kde fotil slavné li-
di, aÏ se sám stal slavn˘m. V˘stavu zahájí
a knihu pokfití v˘znamn˘ ãesk˘ fotograf Jindfiich
·treit.

9. 12. v 17.00
hod. Kamila Mouã-
ková a Petra Brau-
nová – Barvy Ïivo-
ta. Kfiest knihy první
ãeské televizní hla-
satelky. Knihu pokfití
Lenka Poláková –
‰éfdramaturgynû
dokumentárních po-
fiadÛ Televizního
studia Ostrava.



Centrum kultury a vzdûlávání Moravská
Ostrava, pfiíspûvková organizace, ve spolu-
práci s agenturou Educa24 Agency, s.r.o.,
pofiádalo letos jiÏ 2. roãník festivalu Ostrava
Picture.

Festival se konal v Ostravû ve dnech 10. aÏ
14. listopadu 2008, slavnostní zahájení a ukon-
ãení probûhlo v Minikinû, dále diváci mûli moÏ-
nost zhlédnout soutûÏní snímky v Klubu Atlantik
a nové aule V·B-TU. Mezi cenami, o které se
soutûÏilo, byly napfi. digitální kamera a foto-
aparát, LCD monitor nebo multimediální note-
book. Festival byl doprovázen bohat˘m progra-
mem, workshopy, autorsk˘m ãtením M. Vie-
wegha, atd.

Mezinárodní festival studentsk˘ch filmÛ zemí
Visegradu – OSTRAVA PICTURE – je ojedinû-
lou akcí, která usiluje o to stát se reprezentativ-
ní pfiehlídkou studentské tvorby tfií zemí: âeské
republiky, Polska a Slovenské republiky. Stu-

dentské snímky soutûÏí ve vyhlá‰en˘ch katego-
riích, jejich kvalitu posuzuje odborná porota,
která svá hodnocení prezentuje pfied publikem
a tvÛrci na vefiejn˘ch semináfiích, jeÏ uzavírají
jednotlivé promítací dny. Festival probíhá v po-
sledních mûsících roku a projekce byly v roce
2007 realizovány ve dvou úãastnick˘ch mûs-
tech (Ostrava, Trenãín). V leto‰ním roce probû-
hla pfiehlídka v Ostravû, Îilinû a Katowicích.
Festival se snaÏí pfiispût k propagaci student-
ského filmu a umoÏnit zaãínajícím autorÛm pre-
zentovat své filmy pfied vefiejností. Poãítá se
s jeho zapojením do akcí v rámci projektu Ostra-
va – Evropské hlavní mûsto kultury 2015.

Letos se soutûÏilo v tûchto kategoriích:
1. Pfiíbûhy / Movie stories
2. Fakta, otázky a odpovûdi / Facts, questi-

ons and answers
3. Písnû a hudební klipy / Songs and clips
4. Obrazy a experimenty / Pictures and expe-

riments
5. Ostrava – hlavní mûsto evropské kultury

2015 / Republica specifika – Ostrava a Jak se
dûlá kulturní mûsto?

Poslední kategorii se rozhodlo sponzorovat
Statutární mûsto Ostrava – snímky mûly b˘t na-
toãeny v Ostravû a ty nejlep‰í se pak mohou
stát souãástí oficiální filmové prezentace mûsta
v souvislosti s projektem „Ostrava – hlavní mûs-
to evropské kultury 2015“! 

Více se o festivalu dozvíte na stránkách
www.ostrava-picture.cz. (fr)
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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 Atlantik
âs. legií 7, Ostrava, tel.: 599 527 110

www.klubatlantik.cz, www.ckv-ostrava.cz

2. 12. v 18.00 hod. Mexiko. Cestopisná
pfiedná‰ka Libora Bednáfie ve spolupráci s CK
Adventura. 

3. 12. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch s hlavním architektem
mûsta Ostravy ing. arch. J. Sedleck˘m na
téma: Nová Karolina – centrum mûsta.

4. 12. v 18.00 hod. Bydlífiov slaví narozeni-
ny! Mûsto zelenû – byla jednou zelená louka
a na ní vyrostlo mûsto. Mûsto zelenû je sedm˘m
celoveãerním filmem havífiovského reÏiséra
Davida Vignera. K natoãení snímku jej inspiro-
valo v˘roãí zaloÏení mûsta Havífiova.

9. 12. v 15.00 hod. Setkání seniorÛ a zdra-
votnû postiÏen˘ch s ing. J. Sokolovsk˘m na
téma: Formy vzdûlávání seniorÛ ve ·véd-
sku, ·panûlsku, Rakousku a âesku nejen na
univerzitách tfietího vûku.

9. prosince v 18 hodin:
VùDA KONTRA IRACIONALITA. RNDr.

Jifií Grygar, CSc.: Proã astrologie nefunguje,
kdeÏto astronomie ano? Cyklus pfiedná‰ek
âeského klubu skeptikÛ Sisyfos – v˘znamné
osobnosti ãeského vûdeckého Ïivota bojují
s m˘ty, povûrami a lidskou hloupostí...
Vstupné: 60 Kã. Ve 14.00 hod. probûhne be-
seda se studenty S· (máte-li zájem se jí se
sv˘mi Ïáky zúãastnit, kontaktujte nás na
educa24@seznam.cz).

10. 12. v 18.00 hod. Otevfiená radnice
Moravské Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné
setkávání obãanÛ s vedením radnice. Téma:
návrh rozpoãtu mûstského obvodu na rok
2009.

12. 12. v 18.00 hod. Ohniv˘ Atlantik aneb
svûtová premiéra filmu Aby oheÀ nevyhasl.
Literární veãer ostravsk˘ch autorÛ na ohnivé té-
ma. Vrcholem programu bude premiéra krátké-
ho umûleckého filmu Michala Starosty a Luká‰e
Bárty.

15. 12. v 18.00 hod. Venezuelané, ktefií pfii-
‰li ze svûta – Italové, Portugalci a ·panûlé.
ReÏie: Lissette Vidal. Scénáfi: Rafael Arráiz
Lucca. Série tfií dokumentÛ je ukázkou integra-
ce PortugalcÛ, ItalÛ a ·panûlÛ do Ïivota ve
Venezuele 20. století. Pfiíbûhy jsou obohacené
o skuteãná svûdectví a historicky cenné zábûry,
které jsou souãástí národního filmového archivu
„Archivo Bolívar Films“. Ve ‰panûlském znûní!

16. 12. v 18.00 hod. Tanzánie a Zanzibar.
Cestopisná pfiedná‰ka Libora Bednáfie.

18. 12. v 18.00 hod. âína. Historicko-geo-
grafická pfiedná‰ka Jifiího Sovadina o putování
âínou neolympijskou. 

18. 12. v 18.00 hod. JiÏní Afrika. Cestopisná
pfiedná‰ka Ivo Petra.

22. 12. v 18.00 hod. Stesk kavárenského
povaleãe. Setkání Radovana Lipuse s pfiáteli
dobré kávy.

Pokud se ve va‰í po‰tovní schrán-
ce neobjeví ná‰ zpravodaj Centrum,
informujte nás: tel. 599 442 165 –
kanceláfi starosty, po‰tou, e-mailem
– adresy najdete na stranû 2 vlevo
nahofie.

Kulturní zafiízení
Gama

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

1. 12. v 9.00 a 11.00 hod. Máte problém?
Jen klid! Malovaná poradna ilustrátora Adolfa
Dudka.

3. a 10. 12. v 9.00 a 10.30 hod. Poznáním
proti xenofobii a rasismu. Pfiedná‰ka doc.
T. Novotného. MIMO 

3., 10. a 17. 12. v 15.00 hod. Sport v akci!
Turnaje v ping-pongu pro holky a kluky.

4. 12. v 8.30 a 10.00 hod. Drogy z mého po-
hledu. Zpovûì mlad˘ch narkomanÛ léãících se
ze závislosti na farmû v Jeseníku. MIMO 

4. a 5. 12. v 9.00 a 10.45 hod. MissDance.
Holãiãí pohybové studio. MIMO 

11. 12. v 9.00 a 10.30 hod. Polární expres.
Vánoãní zásilka pro úplnû v‰echny dûti.

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

MIMO 

15. 12. v 8.00 a 10.00 hod. Neonacismus.
Kofieny a vznik, ideologie, nadvláda rasy.

MIMO 

18. 12. v 9.00 a 10.30 hod. O zatoulané
snûhové vloãce. Co se stane o Vánocích, kdyÏ
nenapadne sníh…

23. 12. od 9.00 do 12.00 hod. Ostravsk˘
slavík. Pûvecká soutûÏ mlad˘ch talentÛ.

29. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Kouzelné
kameny. Prohlídka muzejního depozitáfie.

30. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Povídám,
povídám pohádku. Pfiedsilvestrovská náv‰tû-
va knihkupectví Librex. 

V˘stava – AVE ART – RoÏnovské motivy.

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.

Pfii koncertech a jin˘ch akcích je od 1. zá-
fií striktnû zakázáno koufiit! Takfika 90 procent
diskutujících tento zákaz podpofiilo i na webo-
v˘ch stránkách Parníku. Klub má bezbariérov˘
pfiístup a bezplatn˘ internet. 

1. 12. Vánoãní veãírek Dámského klubu
Ostrava. 

2. 12. v 19.00 hod. Doga – unplugged.
Koncert. Vánoãní unplugged XX Tour 08.
Hosté: Free Fal, D.N.B.

3. 12. Jaromír Nohavica a jeho pol‰tí pfiá-
telé. Zakonãení polského koncertního turné
v Parníku.

4. 12. Petr Bende & band – Vánoãní SPA-
CE tour 2008. Koncert. Speciální host: Vûra
·pinarová.

7. 12. Parníková Grand Prix. 6. kolo turna-
je ve scrabble.

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

11. 12. Combo Zby‰ka Brzusky. Swing.
Zpûv: Simona Pavelková a Jerry Erben.

13. 12. Calata. Koncert.

16. 12. Legendy se vrací. Koncert.

17. 12. v 19.00 hod. Dana Vrchovská & Jifií
Urbánek Band. Jazz.

18. 12. Petr Spálen˘ + Apollo band. Kon-
cert.

19. 12. Boris Band Combination. Jazz.

22. 12. v 19.00 hod. LR Cosmetic Big Band
Edy ·urmana. Swing.

V˘stavní síÀ
Sokolská

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

Otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Marius Kotrba (1959)

Sochafi s v˘razn˘m rukopisem (viz napfi. so-
cha v ostravském Husovû sadu), docent
Fakulty umûní Ostravské univerzity, se ve
V˘stavní síni Sokolská 26 jiÏ pfiedstavil svou so-
chafiskou tvorbou v roce 2002. Nyní je prezen-
tována jeho pomûrnû znaãná malífiská produk-
ce, která je obohacena nûkolika plastikami.
V˘stavní síÀ do 31. 12. 2008.

Minikino
Kostelní 3, Ostrava – tel.: 599 527 851

Pokladna kina: vÏdy 45 minut pfied zaãátkem
pfiedstavení. Rezervace vstupenek on-line
www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz

Zaãátky pfiedstavení v 19.00 hodin.

Pro dûti v sobotu a nedûli v 16.00 hod. 
(pokud není uvedeno jinak).

1. 12. KatyÀ (Polsko 2007)

2. 12. Filmov˘ klub. KfiiÏník Potûmkin
(Sovûtsk˘ svaz 1925)

3.–5. 12. Rembrandtova noãní hlídka (VB,
Nûm., Fr., Pol. 2007)

6.–8. 12. 2 dny v PafiíÏi (Fr., Nûm. 2007)

9. 12. Filmov˘ klub. Dûlníkova smrt (Rak.,
Nûm. 2005)

10.–12. 12. Vy nám taky, ‰éfe! (âesko 2008)

13.–15. 12. Dûti noci (âesko 2008)

16. 12. Filmov˘ klub. Obrazy starého svûta
(âeskoslovensko 1972)

17.–19. 12. PafiíÏi, miluji Tû (Fr., Licht.,
Nûm., ·v˘c. 2006)

20.–22. 12. Mamma Mia! (Vel. Brit., USA
2008) Zaãátky v 17.00 a 19.00 hod.

Pro dûti
6.–7. 12. Snûhová královna (âR)

13.–14. 12. Vánoãní sen (âR) 

20.–21. 12. VALL-I (USA) Zaãátek v 15.00
hodin!

Kino Senior
1. 12. v 15.00 hod. KatyÀ (Polsko 2007)

15. 12. v 15.00 hod. Dûti noci (âesko 2008)

Od ledna 2009 budeme promítat v rámci
projektu Kino Senior jednou t˘dnû!

Na snímku ·pálova Kytice, olej na plátnû 70 x 44 cm,
vpravo olej na dfievû od Franti‰ka Xavera Naskeho na-
zvan˘ „Mladá hereãka RÛÏena Nasková“.

JiÏ 95. ostravská aukce staroÏit-
ností, obrazÛ a umûní se uskuteãni-
la 9. listopadu v hotelu Brioni na
Stodolní ulici. NejdraÏ‰í nabízená
poloÏka – olej Václava ·pály
„Kytice tulipánÛ ve dÏbánû“ s vyvo-
lávací cenou 750 000 Kã nena‰la
kupce. Toho naopak na‰la pfieváÏ-
ná vût‰ina z 247 poloÏek, které by-
ly na této akci draÏeny. Jak uÏ je
dobrou tradicí, spoleãnost AAA,
která aukci pofiádala, nabízela i díla
regionálních umûlcÛ nebo díla s re-
gionální tematikou.

Poslední leto‰ní aukce umûní se
uskuteãní opût v hotelu Brioni,
a to 21. prosince v 11 hodin.

Kotrbova plastika nezapfie jeho autorsk˘ ru-
kopis tak, jak jej známe ze souso‰í milenci
v Husovû sadu.

Hledání tvarÛ

V˘stava prací (kresby, malby) ÏákÛ Zá-
kladní umûlecké ‰koly Sokolská 15 pod ve-
dením malífiky a v˘tvarné pedagoÏky Jeleny
Jedliãkové. 

4. 12. 2008 aÏ 9. 1. 2009 ve II. patfie V˘stav-
ní sínû.


