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Premiéry
Mrazík a čarovná moc lásky 

Autorský pohádkový muzikál na motivy slavné 
ruské filmové pohádky režiséra Alexandra Roua. Tato 
legendární pohádka vypráví příběh o krásné a praco-
vité Nastěnce, statečném, ale domýšlivém Ivanovi 
a jejich lásce, která má tu čarovnou moc, že zlomí 
nejen pýchu a domýšlivost Ivanovu, ale také mocné 
kouzlo berly mrazilky. 

Bylo, nebylo, jednoho dne zlá macecha a její dcera 
Marfuša vyhnaly hodnou Nastěnku do hlubokého le-
sa, aby tam umrzla. Nicméně Nastěnka v lese potkala 
kouzelného Mrazíka… 

Premiéra 8. 12. v 18.30 hodin, 2. premiéra 10. 
12. v 18.30 hodin. Další představení 18. 12. v 15 
hodin a 25. 12. v 16 hodin.  

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

Moskva → Petušky zabodovala

České Vánoce na Masarykově náměstí

Tip měsíce

Národní divadlo moravskoslezské získalo se svou 
inscenací Moskva → Petušky   cenu za  nejlepší 
inscenaci na 11. ročníku Festivalu divadel Moravy 
a Slezska, který se konal ve dnech 8. – 12. listopadu 
v Těšínském divadle v Českém Těšíně. 

Na festivalu se představilo celkem třináct diva-
delních souborů z šesti měst (Ostrava, Opava, Olo-
mouc, Český Těšín, Sosnowiec, Martin). Vystoupení 
divadel hodnotila odborná porota ve složení Marie 

Druhý ročník projektu České Vánoce nabíd-
ne v rámci doprovodného programu žánrově 
i umělecky pestrá vystoupení. Od 4. do 22. 12. 
se na zastřešeném pódiu na Masarykově náměstí 
vystřídá mnoho divadelních, folklorních, ale také 
pěveckých souborů. Navíc produkční a umělecká 
společnost PaS de Theatre s.r.o. připravila ve spo-
lupráci s CKV Moravská Ostrava za partnerské 
podpory Národního divadla moravskoslezského 
speciální program pro nedělní adventní čas.

4. 12.
První prosincový advent je věnován připomenutí 
nejstarších předvánočních zvyklostí a zpívaní vá-
nočních písní a koled.
15.10 – 16.10 hod.: Pouliční divadlo s klasickými 
českými pohádkovými atributy: chytrý Kašpárek, 
poctivý, avšak ne příliš bystrý Honza. Jednotlivé 
postavy zpívají koledy z různých koutů světa (za-
zní koledy v němčině, řečtině, japonštině, ruštině, 
angličtině atd.).
16.15 – 17 hod.: Sbory z lidových škol s profesio-
nálními muzikanty a zpěváky putují Masarykovým 
náměstím k živému betlému za zpívání různoro-
dých koled a vánočních písní. Zapojit se do tohoto 
putování mohou i kolemjdoucí.
17.05 – 17.15 hod.: Herecký skeč o prvním Vánoč-
ním stromečku v Čechách. V českých zemích popr-
vé vánoční stromek připravil pro své přátele v roce 
1812 ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich 
na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se poté za-
čal prosazovat v bohatých pražských měšťanských 
rodinách a teprve později i do venkovských stavení.
5. 12.
15.30 – 17 hod.: Kdo nezlobil, ať se nebojí!, Miku-
láš, čerti, anděl a žonglující pekelník.
6. 12.
15.30 – 16.15 hod.: Cimbálová muzika Šajtar. 
16.15 – 17 hod.: Divadlo babky Miládky – O sta-
rém čertovi a vousaté satanášce.
7. 12.
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hod.: Historická hudební 
společnost Camerata.
16 – 16.30 hod.: Pěvecké sdružení Ostrava.
8. 12.
15.30 – 16.15 hod.: Národopisný soubor Iršava. 
16.15 – 17 hod.: Divadlo babky Miládky – Kašpá-
rek a čertova smlouva. 
9. 12.
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hodin: Žonglérské ohňové 
vystoupení.
16 – 16.30 hod.: Folklorní soubor Odra.
10. 12.
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hod.: Historická hudba 
Arcus.
16 – 16.30 hod.: Folklorní soubor Odra. 
11. 12.
Koledy a písně v různorodém podání od cimbá-

Hostující
divadla

4. 12. v  19 hodin: Caveman – Jeskyní muž. 
Point, spol. s r. o., Praha. Slavná one man show 
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství 
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 
Hrají: Jakub Slach/Jan Holík.
5. 12. v 19 hodin: Harold a Maude. Slovácké 
divadlo, Uherské Hradiště. On je nenapravitelný 
pesimista a sériový sebevrah, ona je obdařena 
překypující radostí ze života, vírou, že každý ko-
nec je jen začátek něčeho nového, lepšího. K. 
Fialová získala za roli cenu Thálie za rok 2010. 
Hrají: K. Fialová, J. Kubáník, M. Horká a další.
12. 12. v  19 hodin: Český lev. Divadlo Bolka 
Polívky, Brno. Dámy a pánové, zaujměte svá 
místa, za deset minut začíná přímý přenos… 
Netradiční a pokaždé jiné představení, kde se di-
vák octne v rolích pozvaných filmařů, umělců 
a jiných VIP, kteří bývají v hledišti prestižních 
Českých lvů. Hrají: Bolek Polívka, Pavel Liška, 
Petr Vachler a hosté.
31. 12. v  16 hodin: Ples v  Hotelu Savoy. 
Slezské divadlo, Opava. Výpravná revuální ope-
reta je tou pravou milou tečkou za letošním diva-
delním rokem.Účinkují: sólisté, sbor a balet 
Slezského divadla v Opavě.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic představí koledy upravené 
pro cimbálovou muziku.

Ležící Janusz Klimsza a sedící Petr Houska 
během náročné cesty z Moskvy do Petušek.

lové muziky až sbory (mužský, ženský i dětský) 
zpestří druhý prosincový advent s moderátorem 
Michalem Sedláčkem. Hudební pauzy vyplní krát-
ké herecké scénky, jejichž tématem budou jedno-
duché texty vánočních písní, včetně rozehraných 
příběhů pro děti.
14 – 14.30 hod.: Gajdošská skupina Bukoň.  
14.40 – 15.10 hod.: Mužský pěvecký sbor Vítkovi-
ce (pásmo koled).
15.10 – 15.15 hod.: Krátký herecký skeč na téma 
příběhů z koled 1.
15.15 – 16 hod.: Pěvecké sdružení ostravských 
učitelek (pásmo koled). 
16 – 16.10 hod.: Krátký herecký skeč na téma pří-
běhů z koled 2 a 3.
16.05 – 16.25 hod.: Dětský pěvecký sbor ZUŠ 
Vratimov (pásmo koled).
16.40 – 17.30 hod.: Valašský vojvoda (cimbálové koledy).
17.40 – 18.20 hod.: Hudební soubor Schola sv. 
Anny (Havířov).
12. 12.
15.30 – 16.15 hod.: Pohádka o vánočním stromeč-
ku, Trend. 
16.15 – 17 hod.: Folklorní soubor Pentla. 
13. 12.
15.30 – 16 hod.: Dětský sbor při MŠ Poděbradova.
16 – 16.30 hod.: Valašský vojvoda (cimbálové koledy).
14. 12.
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hod.: Folklorní soubor Holúbek.
16 – 16.30 hod.: Folklorní soubor Ševčík.
18 hod.: Ostraváci zpívají koledy s Moravskoslez-
ským deníkem. Čtenáři Deníku si mohou s dět-
ským sborem zazpívat tři nejoblíbenější koledy.
15. 12.
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hod.: Folklorní soubor Hlubinka.
16 – 16.30 hod.: Pěvecké sdružení ostravských učitelek.

16. 12.
15.30 – 17 hod.: Orchestr Péro za kloboukem 
s kejklířem a žonglérem Vojtou Vrtkem.
17. 12.
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hod.: Historická hudební 
společnost Camerata.
16 – 16.30 hod.: Žongléro theátro Křup alá Hup. 
18. 12.
Poslední předvánoční adventní neděle je věnová-
na ponaučení, jak tráví Vánoce v různých částech 
světa. Poprvé zazní v předvánočním čase melodie 
amerických vánočních písní v originále. Moderá-
torské taktovky se ujme Jiří Sedláček.
15 – 16 hod.: Divadlo Studna. 
16.10 – 16.20 hod.: Gajdošská skupina Bukoň.  
16.20 – 16.30 hod.: Setkání Ježíška, Dědy Mráze a San-
ta Klause (vtipná pohádková herecká etuda pro děti)
16.45 – 18 hod.: Orchestr Swing de Theatre pod vedením 
Davida Schreibera – Swingové Vánoce. Jako host vy-
stoupí  americká zpěvačka žijící v Ostravě Tereza Polk.
19. 12.
15.30 – 16.15 hod.: Pohádka o vánočním stromeč-
ku, Trend. 
16.15 – 17 hod.: Mládežnický rockgospelový sbor 
Tensing.
20. 12. 
15.30 – 16 hod.: Dětský sbor Melodie při ZŠ Gen. Píky.
16 – 16.30 hod.: Folklorní soubor Hlubinka. 
16.30 – 17 hod.: Žongléro theátro Křup alá Hup.
21. 12.
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hod.: Folklorní soubor Holúbek. 
16 – 16.30 hod.: Folklorní soubor Ševčík.
22. 12.
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hod.: Historická hudební 
společnost Camerata.
16 – 16.30 hod.: Valašský vojvoda (cimbálové koledy).

Romeo a Julie v opeře   
Nesmrtelný příběh veronských milenců Romea 

a Julie je znám z mnoha podob. Poprvé se Charles 
Gounod zmiňuje v korespondenci o svém záměru 
kompozice opery podle slavné Shakespearovy tra-
gédie již koncem roku 1864. 

Jules Barbier a Michel Carré vytvořili libreto, 
které se víceméně věrně drží slavné předlohy, 
v prvních třech měsících následujícího roku. 
Světová premiéra se následně uskutečnila v paříž-
ském Théâtre Lyrique 27. dubna 1867. 

Premiéra 15. 12. v  18.30 hodin, 2. premiéra 
17. 12. v 18.30 hodin. 

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

Maxipes Fík zaštěká u Bezručů 
Rodiče dali holčičce Áji malinké roztomilé 

štěňátko, kterému začala říkat Fík. Ale štěňátko 
rostlo, rostlo a rostlo, až se z něj vyklubal obří 
maxipes. 

Bezruči připravili povídání o hrdinském rekovi 
Fíkovi, který zmoudřel, sbíral vavříny na závodišti, 
chodil do školy, seděl za volantem auta a stal se 
mistrem ve skoku pro něco.

Po dobu rekonstrukce divadla se všechna před-
stavení DPB odehrávají v Divadle loutek Ostrava. 

Premiéra 10. 12. v 17 hodin. 
 
Divadlo Petra Bezruče
28. října 120, Ostrava 1
Tel.: 596 618 363, www.bezruci.cz

Mikuláš, vánoční zvyky i novoroční přípitek na věži
Ostravský informační servis připravil na 5. 12. akci Mikuláš na věži. Na Vyhlídkové věži 

Nové radnice bude na všechny příchozí čekat Mikuláš s andělem a čertem. Básničky dětí odmění 
Mikuláš drobnými dárky. 

Rozjímat na věži při pohledu na vánoční Ostravu bude možné také 24. 12. Od 9 do 14 hodin si 
zde lze připomenout vánoční tradice, jako např. házení střevícem a pouštění si lodičky z ořecho-
vé skořápky. Děti mohou vyrobit vánoční ozdoby a ozdobit jimi stromeček. 

Zároveň se 1. 1. 2012 od 12 do 17 hodin koná na Vyhlídkové věži Nové radnici tak trochu jiný, 
tzn. nealkoholický, novoroční přípitek. 
 Více informací na: www.ostravainfo.cz

Boková, Zuzana Jindrová, Jan Hyvnar, Jiří P. Kříž, 
Emil Orzechowski a Ladislav Slíva. Čestným před-
sedou poroty byl starosta města Český Těšín Vít 
Slováček. „Zřejmě se potvrzuje to, že když člověk 
zpracovává téma mu blízké, je to poznat a dokonce 
to dojde i ocenění. Máme z toho obrovskou radost,“ 
okomentoval cenu Tomáš Jirman, který ztvárnil 
hlavní roli Venečky Jerofejeva. 

Nejbližší představení pro veřejnost této „bible 
všech alkoholiků“, jak bývá inscenace označová-
na, je v Divadelním klubu Divadla Jiřího Myrona 
na programu 11. 1. 2012 v 18.30 hodin. 
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Přednášky
4. 12. od 15 hodin: Mikulášská nadílka. 
6. 12 od  19 hodin: Egypt: země věčných 
mystérií.
13. 12. od  18 hodin: Malování archeologic-
kých reprodukcí.

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava
(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz 

n

13. 12. v 16 hodin: Václav IV. Lucemburský 
ve vizuálních pramenech středověku. 

Knihovna GVUO
Poděbradova 1291/12, Ostrava 

n

6. 12. v 17 hodin: Aleš Zedník. Beseda v rám-
ci cyklu Ostravský strakáč s honorárním konzu-
lem Ruské federace v Ostravě a bývalým ost-
ravským primátorem z let 2002 až 2006.

Knihovna města Ostravy, ul. 28. října 2,  
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz 

n

13. 12. v 17 hodin: Markéta Palowská – Ad-
ventní a vánoční obyčeje a obřady.

Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1
Tel.: 597 578 468, www.ostrmuz.cz 

Koncerty
6. 12. v  19 hodin: Martin Chodúr. Zpěvák 
Martin Chodúr, vítěz Superstar, se představí 
na svém historicky prvním vánočním a zároveň 
i narozeninovém koncertu v Ostravě.
7. 12. v 19 hodin: Dalibor Janda & Prototyp. 
Koncert trojnásobného Zlatého slavíka v do-
provodu osvědčené kapely. Známé hity zazní 
ve zcela novém akustickém kabátě, křtít se také 
bude nové CD s názvem Já se přiznám. 
8. 12. v  19.30 hodin: Kudykam. Koncertní 
verze úspěšného lyrikálu Kudykam Michala 
Horáčka a Petra Hapky. Obsazení: uvádí – 
Michal Horáček, KudyKam – Csongor Kassai, 
Martin – Ondřej Ruml, Martina – Hana 
Holišová, štamgast – Jan Sklenář, provozovatel 
– František Šegrado, cizí žena – Naďa Válková, 
kapelník – Matěj Benko. Za doprovodu skupi-
ny Ondřeje Brzobohatého.
9. 12. v  19 hodin: Marsyas. Koncert známé 
folk-rockové formace v čele se Zuzanou 
Michnovou a Oskarem Petrem.
13. 12. ve 20 hodin: Petr Spálený a Apollo 
Band. Koncert legendy české popové scény. 
14. 12. v 19 hodin: Janek Ledecký – Vánoční 
koncert. Silný emotivní zážitek, zprostředko-
vaný stálicí českého popu, v doprovodu Nostitz 
Quartet. 
21. 12. v 19 hodin: Petr Kolář. Koncert v rám-
ci Vánočního turné. 

Šporcl a cikánská cimbálovka
Veleúspěšný projekt českého houslisty Pavla 

Šporcla Gipsy Way, který spojuje jeho virtuozitu 
s živelností slovenské cimbálovky Romano Stilo 
Ensemble, se vrátil na česká pódia. 

Dne 14. 12. se toto výjimečné hudební spojení 
představí od 19 hodin v Domě kultury města Os-
travy, a to za doprovodu Janáčkovy filharmonie 
Ostrava. 

Známé písně budou v tomto případě obohacené 
o nová aranžmá s plným zvukem symfonického 
orchestru. „Na našich koncertech jsme společně 
s diváky zažili mnoho neopakovatelných oka-
mžiků. Možná proto je mottem tohoto turné se 
symfonickým orchestrem: Krása a radost ze ži-
vota jako neopakovatelné kouzlo okamžiku,“ řekl 
k probíhajícímu turné Pavel Šporcl. 

Pavel Šporcl s cimbálovkou Romano Stilo En-
semble už vystoupili také v Anglii na slavném 
hudebním festivalu v Chestru, na festivalu Mitte 
Europa a Festspiele Europäische Wochen Passau 
či ve švýcarském Sionu. 

Výjimečný Faust v Metropolitní
3. 12. v 18.15 hodin: G. F. Händel – Rodelinda. 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New 
Yorku. Renée Fleming bude protagonistkou 
opery G. F. Händela v mimořádně úspěšné in-
scenaci Stephena Wadswortha z roku 2004. Ta 
diváky zavede do světa barokní virtuozity 
a dramatického příběhu ze sedmého století pro-
pleteného kolem sporů o langobardský trůn. 
Italsky. 
10. 12. v  18.45 hodin: Charles Gounod – 
Faust. Přímý přenos z Metropolitní opery 
v New Yorku. Jonas Kaufmann v titulní roli, 
René Pape coby ďábel a Marina Poplavskaja 
jako Markétka. Faustovská legenda v klasickém 
zpracování Ch. Gounoda zaručuje výjimečný 
operní zážitek. Režisér Des McAnuff, držitel 
ceny Tony Award, příběh zasadil do první polo-
viny dvacátého století. Nová inscenace. 
Francouzsky.

Souznění ozdobí Iva Bittová
Dne 18. 12. se v Domě kultury města Ostravy 

uskuteční závěrečný koncert festivalu Souznění. 
Jako hlavní host se představí Iva Bittová se skupi-

nou Čikori. „Tento koncert by měl být jakousi předvá-
noční zvěsti. Zahrajeme jak písně z repertoáru Čikori, 
tak skladby inspirované lidovou hudbou zaměřené 
na vánoční tematiku,“ říká k vystoupení Iva Bittová.

Dále vystoupí romská ĽH Pokošovci ze Šumiace 
(Horehroní, Slovensko), LSPT Ondřejnica ze Staré 
Vsi nad Ondřejnicí s CM Ondřejnica, CM Valašský 
vojvoda z Kozlovic se sólisty, Zpěváčci 2011 (Sára 
Kokešová, Tereza Kachlová a Klára Papřoková). 

Od 16.30 hodin bude ve vestibulu DKMO probí-
hat setkání s lidovými tvůrci a řemesly, během 
kterého své kreativní umění předvedou např. řezbář 
s betlémy, výrobci slaměných ozdob, ručně zhoto-
vených šperků, krajek, keramických produktů atd. 
Přichystána bude i ochutnávka lahodného moku 
a prodej regionálních sýrových specialit nebo me-
doviny. K dobré pohodě zahrají zúčastněné muziky. 
Další informace: www.souzneni-festival.cz

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz
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Vánoční příběh 
Rybovu Českou mši vánoční, neodmyslitelnou 

součást českých Vánoc, představí v Ostravě The 
Czech Ensemble Baroque Orchestra, taneční sou-
bor Hradišťan (volné sdružení amatérských i profe-
sionálních tanečníků) a zpěváci staré hudby Micha-
ela Šrůmová/Kamila Zbořilová, Kamila Mazalová/
Barbora Baranová, Tomáš Kořínek a Josef Škarka. 

Na jevišti Divadla Antonína Dvořáka tak 4., 11. 
a 18. 12. vždy od 15 hodin dojde k působivému 
scénickému prolnutí komorního orchestru, sboru, 
sólistů a tanečníků do jednoho organického celku. 
V hudebně tanečních obrazech, které vycházejí ze 
symbolů a tradic české a moravské lidové kultury, 
diváci naleznou pradávný vánoční příběh.

Soubor The Czech Ensemble Baroque Orches-
tra & Choir se zaměřuje na stylovou interpretaci 
děl starších období. Veškerá díla orchestr provádí 
ve stylu autentické interpretace staré hudby na do-
bové nástroje nebo jejich repliky.

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

n

Slovenské Vánoce
Folklorní soubor Šmykňa působí v Ostravě. 

Po rozdělení Československa byl vlastně prvním 
folklorním zástupcem Slováků na severní Moravě. 
Od svého založení zpracovává výhradně slovenské 
lidové písně i tance řady regionů. Vystupoval 
na prestižních festivalech v ČR i v Evropě. V pořa-
du „A na vašim stoľe....“ se snaží ukázat krásu 
a bohatost koled a vánočních písní celého Slovenska.

Koncert se uskuteční  ve Studiu 1 ČRO ve středu 
7. 12. 2011 od 19 hod. Lístky je možno zakoupit 
v Ostravském informačním servise, s.r.o. a v den 
pořádání hodinu před koncertem na místě.

Český rozhlas Ostrava, Studio 1
Dr. Šmerala 1626/2, Moravská Ostrava
www.agenturapresto.cz

Jesličky sv. Františka po sedmé
Vánoční hra Jesličky svatého Františka se stala 

tradiční součástí ostravských Vánoc, v letošním 
roce ji mohou diváci v kostele sv. Václava zhléd-
nout již po sedmé. V inscenaci účinkují děti i do-
spělí a je určena obecenstvu od pěti až do sta let.

Vánoční hra se zpěvy ostravského skladatele 
Pavla Helebranda je inspirována příběhy a udá-
lostmi ze života svatého Františka z Assisi, který 
se za svého života proslavil láskou ke všem ži-
vým tvorům, pokorou a životem v dobrovolné 
chudobě. Byl také básníkem a svá kázání často 
lidem přednášel ve formě udivujících divadel-
ních výstupů, které doháněly k smíchu i k slzám. 
Originální libreto hry zahrnuje i původní docho-
vané texty sv. Františka, jako je např. 
„Chvalozpěv bratra Slunce“.

Návštěvníci, kteří chtějí pomoci svatému 
Františkovi se stavbou betléma, si mohou přinést 
svíčku! Roli sv. Františka ztvární Petr Sýkora 
(na snímku), roli sv. Kláry zpívá sopranistka 
Veronika Holbová / Simona Mrázová, zlého sed-
láka Pepína hraje Roman Vlkovič (člen opery 
NDM), v roli čerta pokušitele se objeví Juraj 
Čiernik. 

Představení pro veřejnost lze navštívit 
20. 12. v  18 hodin a  26. 12. ve  14 hodin. 
Představení pro školy a seniory se konají 19. 
12. v 10 a ve 12 hodin a 20. 12. v 10 hodin. 
Více informací na  www.vazna-hudba.cz 
a www.pasdetheatre.cz. 

n

Janáčkova filharmonie
Velký symfonický cyklus: 8. a 9. 12. v 19 ho-
din, společenský sál DKMO. Program: I. Stravin-
skij – Symfonie ve třech větách, J. Pauer – Koncert 
pro lesní roh a orchestr, R. Schumann – Symfonie 
č. 4 d moll op. 120. Účinkují: Radek Baborák – 
lesní roh, Theodore Kuchar – šéfdirigent JFO.
Komorní cyklus: 12. 12. v  19 hodin, společenský 
sál DKMO. Program: F. Schubert – Kvartetní věta c 
moll  D 703, W.  A. Mozart – Smyčcový kvintet g moll 
K 516, S. Prokofjev – Kvartet č. 2 F dur op. 92. Účin-
kují: Kubínovo kvarteto a Vladimír Bukač – viola. 
Vánoční koncert: 20. 12. v  19 hodin, společen-
ský sál DKMO. Program: O. Mácha – Hej, Vánoce, 
dlouhý noce (výběr koled), J. J. Ryba – Česká mše vá-
noční. Účinkují: Michaela Šrůmová – soprán, Kamila 
Mazalová – alt, Tomáš Kořínek – tenor, Josef Škarka 
– bas, Chorus Ostrava, Ostravský dětský sbor, Milan 
Chromík – sbormistr, Lumír Pivovarský – sbormistr 
a Roman Válek – dirigent

Janáčkova filharmonie Ostrava
28. října 2556, Moravská Ostrava 
tel.: 596 619 996, www.jfo.cz 

n

Janáčkova konzervatoř
6. 12. v  16.30 hodin: Festival nové tvorby 
Hudební současnost 2011. Leon Juřica – Prin-
cezna na hrášku, Juraj Čiernik – Červená karkul-
ka. Dvě malé operky pro malé i velké, v hlavní 
roli Patricia Janečková. 
7. 12. v 18.30 hodin: Varhaní recitál – Pavel 
Rybka a Jiří Janík. 
14. 12. ve  14 hodin: Vánoční koncert Sym-
fonického orchestru JAKO. Jakub Jan Ryba 
– Česká mše vánoční. Dirigent: Petr Šumník. Za-
dáno pro seniory OROS Ostrava.
14. a 15. 12. v 18.30 hodin: Vánoční koncert 
Symfonického orchestru JAKO. Jakub Jan 
Ryba – Česká mše vánoční. Dirigent: Petr Šumník.

Janáčkova konzervatoř
Českobratrská 958/40, Ostrava
Tel.: 596 112 007, www.jko.cz

Balet
18. 12. v  15.45 hodin: Louskáček. Záznam 
přenosu baletního představení Velkého divadla 
v Moskvě. Choreografie: Jurij Grigorivič. 
Hudba: P. I. Čajkovskij. 

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz 

Advent v Komorní scéně Aréna 
Komorní scéna Aréna připravila pro adventní 

čas mimořádná představení Vánoční hry aneb 
O tom slavném narození.

Ve vtipně rozehraném příběhu jde o ďábelskou 
intriku, která má lidem znemožnit poznat, kdo se 
jim to v Betlémě vlastně narodil. Intrikánští čerti 
však nakonec ostrouhají a lidem se narodí Ježíšek. 
Představení navazuje současným jazykem na tradici 
lidových barokních her, které se inscenovaly na čes-
kém a moravském venkově zejména v průběhu 17. 
až 19. století a v jeho závěru si mohou diváci spo-
lečně s herci zazpívat vánoční koledy. 

Autorem Vánoční hry je dramaturg Komorní 
scény Aréna Tomáš Vůjtek, režisérem inscenace 
umělecký šéf Divadla Petra Bezruče Martin 
Františák, hudbu složil Vlastík Šmída a v představe-
ní můžete vidět téměř celý herecký soubor. 

Vánoční hra aneb O tom slavném narození 
se v KSA hraje v neděli, a to 4. 12. a 18. 12. 
v 17 hodin. Představení trvá necelou hodinu.

n

Gospelové Vánoce
V katedrále Božského Spasitele na nám. Msgr. 
Šrámka 4 dne 16. prosince ve 20 hod. vystoupí   
gospelový soubor Oscar Williams jr. & Band of Life 
(Saint Louis, Missouri). Vystupoval již v řadě zemí, 
mj. ve Vatikánu před papežem. V ČR bude mít pou-
ze tři koncerty (Praha, Brno, Ostrava).
Vstupenky v předprodejích a na internetu. 

n

Čechomor v evangelickém kostele
14. prosince v 19 hod. uvede Čechomor adventní 
koncert v evangelickém kostele na ulici Českobratrské. 
Vstupenky v předprodejích a na internetu. 
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Výstavy

Fiducia

Dětem

Do 31. 12.: Antonín Procházka. A. Procház-
ka (1882 – 1945) rozvinul nezvyklým smě-
rem kubismus, v němž významnou roli hrála 
barevnost. Z finančních důvodů přijal v roce 
1910 místo suplenta učitele kreslení v Ostravě 
a žil zde dvacet let. Po roce 1925 od kubis-
mu přešel k civilnějším tématům i námětům 
z antické mytologie, také vytvořil vlastní verzi 
novoklasicismu.
Od 1. do 31. 12.: František Hajnyš – Foto-
grafie. F. Hajnyš fotografuje od patnácti let. 
Prvními motivy byla příroda a krajina v okolí 
rodné Kelče a rybníky kolem řeky Odry. Hra 
světel a stínů, poetická krajina, krásný pod-
zim, také to vše najdeme až v strukturálně 
abstraktních fotografiích autora. V Beskydech 
a Pobeskydí fotografoval nejen přírodu a pří-
rodní jednotlivosti, ale také dřevěné kostely. 
Vernisáž začne v 17 hodin. 

Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel.: 596 124 334, www.chagall.cz 

n

Od  10. 11.: Petr Pastrňák – Bouře. Malíř 
Petr Pastrňák (1962) vstoupil na českou vý-
tvarnou scénu počátkem 90. let minulého sto-
letí. V posledních letech se v jeho tvorbě ob-
jevuje téma krajiny, které zpracovává formou 
na pomezí zobrazivé a abstraktní malby. Os-
travským divákům je v současné době před-
stavován zatím jeho poslední soubor obrazů 
s krajinnými motivy. 

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

n

Do  21. 12.: Karel Rechlík – Obrazy, kres-
by, vitráže. Autorovy obrazy jsou mimo jiné 
zasvěcené duchovním poslům křesťanské civi-
lizace – andělům, kteří ji provází už od jejich 
novozákonních počátků.  

Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel.: 599 502 123, magna@email.cz

n

Černé slunce odhalí nesourodé postoje 
Dne 6. 12. bude vernisáží v 17 hodin zahájena 

v Domě umění výstava Černá slunce / Odvráce-
ná strana modernity 1927 – 1945, která představí 
české výtvarné umění od konce 20. let do polo-
viny 40. let minulého století v jeho odvrácené 
podobě, rozdílné od zavedeného vnímání moder-
nismu jako životního stylu. 

Výstavní projekt navazuje na expozici Sváry 
zření / Fasety modernity na přelomu 19. a 20. 
století / 1890 – 1918, kterou galerie uspořádala 
na přelomu roku 2008 a 2009. „Zahrnuta budou 
díla charakteristických osobností tehdejší umě-
lecké scény i díla opomíjených autorů tak, aby 
vznikl pohled osvobozený od hledisek skupino-
vých, stylových či generačních,“ upřesňuje Jana 
Šrubařová, tisková mluvčí GVUO.  

Expozice prezentuje asi čtyřicet významných 
autorů, mj. stěžejní díla Jindřicha Štyrského, 
Toyen, Josefa Šímy, Emila Filly, Jana Zrzavé-

Knihovny

6. 12. v 17 hodin: Luděk Šmíd – Podoby krajiny. 
Vernisáž obrazů. Významný lékař si našel zajímavou 
a náročnou zálibu – malování, ve které dosáhl profe-
sionální úroveň. Výstavu zahájí Karel Bogár.
7. 12. v 17 hodin: Romeo a Julie. Předpremié-
rová beseda k nové opeře v repertoáru NDM do-
plněná ukázkami a projekcí fotografií z inscenace.

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 676, informace@librex.cz 

10. 12. od  14 do  18 hodin: Dny vánočních 
řemesel. Každý návštěvník si může vyzkoušet 
některá zapomenutá řemesla. Zkušení řemeslní-
ci pomohou vytvořit výrobky, které si lze odnést 
domů. Výstaviště Černá louka, pavilon C.  

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
Klub ÁMOS, Kostelní nám. 2
728 02 Ostrava 1
Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz 

7. 12. v  18 hodin: Kimberly Zarecor – Os-
trava reálná a pomyslná. Přednáška americké 
badatelky o architektuře ostravských sídlišť. K. 
Zarecor (Iowa State University) se zabývá vý-
zkumem kulturních dějin architektury 20. a 21. 
století v bývalém Československu a budoucností 
českých sídlišť, postavených v socialistické éře.
8. 12. v 18 hodin: Josef Formánek. Autorské 
čtení a křest knihy českého spisovatele a spoluza-
kladatele zeměpisného měsíčníku Koktejl, který 
spoluzaložil v roce 1992, a poté v rámci svého 
povolání navštívil přes třicet zemí světa. J. For-
mánek rovněž vystavuje artefakty a fotografie, 
zvláště ze svých cest po Indonésii. 
10. 12. v  10 hodin: Vánoční dětský ateliér 
s výtvarnicí Marcelou Lysáčkovou.
16. 12. v  18 hodin: Martin Strakoš, Roman 
Polášek – Ostravské interiéry. Křest knihy 
historika architektury M. Strakoše a fotografa R. 
Poláška, kterou vydává občanské sdružení Fidu-
cia, jako svou první knihu z připravované série 
věnované ostravské historii, umění a architektuře. 

Klub Fiducia
Nádražní 30, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com 

Oddělení pro dospělé:
Do 30. 12.: Lenka Kocierzová – Koláže a no-
voročenky. Autorská výstava. 

Oddělení pro děti a mládež: 
1. 12. od 15 do 16 hodin: Mikuláš za dveřmi. 
Zábavné odpoledne pro děti plné soutěží a her. 
Projekt finančně podpořil MOb MOaP.
7. 12. od 14 do 16 hodin: Exkurze do Hitrá-
dia Orion. Děti mají možnost nahlédnout do zá-
kulisí vysílání Hitrádia Orion. Zájemci o exkurzi 
si musí vyzvednout přihlášku v knihovně.
8. a  22. 12. od  13.30 do  16.30 hodin: Tělo 
v pohybu. Soutěž v tanci na tanečních podlož-
kách.
15. 12. od 13 do 16 hodin: Kouzelná světýlka. 
Tvůrčí dílna pro děti, zdobení vánočních svícnů 
barvami na sklo.
Od 19. do 30. 12.: Znáte Vánoce? Hádanky, 
kvízy a doplňovačky o Vánocích.

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. Sv. Čecha 7, Ostrava-Přívoz

Librex

15. 12. v  19 hodin: Jakub Vágner. Diashow 
známého cestovatele a rybáře, jehož expedice 
většinou směřují do odlehlých, mnohdy i málo 
probádaných oblastí naší planety. V posledních 
letech se zaměřuje především na výpravy do po-
vodí řeky Amazonky v Jižní Americe a také 
na Černý kontinent, kde se věnuje průzkumu 
poslední perly Afriky - Kongu.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz 

Talk show

ho, Josefa Lady, Vincence Makovského, Josefa 
Váchala, Františka Hudečka, Františka Grosse, 
Františka Drtikola, Karla Teigeho atd. Zdůrazněn 
bude rovněž podíl autorů, kteří pocházeli ze Slo-
venska (Cyprián Majerník, Jakub Bauernfreund 
a André Nemeš). Poprvé se v širších souvislos-
tech objeví olomoucký, antroposofií ovlivněný, 
Stanislav Michalik. 

Výstava ukáže, že pod souhrnnou nálepkou 
moderního umění existovaly nesourodé postoje, 
které se nicméně vzájemně doplňují a vytvářejí 
strhující obraz tíživých třicátých let i první polo-
viny let čtyřicátých. 

7. 12. v  17 hodin: Osm – 2 = 6. Prezentace 
tvorby studentů, absolventů a pedagogů Fakulty 
umění Ostravské univerzity v Ostravě. 
10. 12. v  10 a  13 hodin: Expedice do ob-
razu. Sobotní tvůrčí programy jsou určeny pro 
všechny věkové kategorie. Informace a registra-
ce u Zuzany Jasanové na tel. čísle 734 437 181, 
nebo emailem na jasanova@gvuo.cz. 
Rezervace je závazná.
15. 12. v 17 hodin: Čtení ze šuplíku. Autor-
ské čtení občanského sdružení MENS SANA 
určené pro píšící veřejnost. 
 
Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz  

n

Do 31. 12.: Šedesát let zkušeností. Putovní 
výstava, která se koná u příležitosti oslav 60. vý-
ročí založení společnosti ArcelorMittal Ostrava, 
tehdy ještě pod názvem Nová Huť Klementa 
Gottwalda. Na výstavě je možné spatřit fotogra-
fie z historie výstavby huti i některé vzácné fo-
tografie, které jsou publikovány poprvé, neboť 
byly za normalizace uloženy v archivu. Vysta-
veny jsou i unikátní současné fotografie, které 
návštěvníkovi přiblíží všechny provozy huti, 
včetně odpichu na vysoké peci, ocelárny atd.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz 

n

Od 15. 12.:  Korea - historie a tradice.  

Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1
Tel.: 597 578 468, www.ostrmuz.cz 

n

Do 16. 2. 2012: Mína Mládková – Babička 
v  lázních. Sedmaosmdesátiletá babička fo-
tografky kdysi jezdívala často do lázní. Vždy 
po návratu vyprávěla o svých zážitcích, které 
pak barvitě popisovala. Ovdovělá, mladá a krás-
ná paní neměla o nápadníky nouzi. Loni se Mína 
Mládková ocitla ve stejných lázních… 

Komorní scéna Aréna
28. října 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz

n

Od  1. do  30. 12.: Divadelní šílenci objek-
tivem Radovana Šťastného. Putovní výstava 
v rámci doprovodného programu k inscenaci 
činohry NDM – Marat/Sade. Galerie v pasáži.  

Knihovna města Ostravy, ul. 28. října 2,  
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz 

n

Do  30. 12.: Rostislav Šimek – Secese 
po sto letech. Fotografie dam a dívek z „Ate-
liéru Šimek“. 

Café au pére tranguille 
Musorgského 839/8, Moravská Ostrava
Tel.: 595 136 924, aucafe@aucafe.cz

Do  19. 12.: Radovan Šťastný – Zatracená 
Ostrava Ostrava Zatracená. Výstava foto-
grafií.  
11. 12. od 10 do 20 hodin: Nekonvenční vá-
noční trhy v Ostravě. Trh s originálními, ruč-
ně vyrobenými dárky od mladých tvůrců spoje-
ný s otevřením ShakespearOvy kavárny. 
16. 12.: TenSing. Koncert pěveckého sboru 
YMCA Ostrava-Poruba 
Od 20. 12.: Výstava ve spolupráci s Fakul-
tou umění OU.

Výstaviště Černá louka, pavilon C1
vchod z ulice U Výstaviště, Moravská Ostrava
www.cooltourova.cz  

Cooltour

Obraz Zatmění slunce namaloval František 
Hudeček v roce 1932.

Nová galerie na Zahradní
INDUSTRIAL GALLERY je  název nové  

umělecké platformy, která chce být tvořivým 
místem, kde se stále něco děje. Výstavní plán 
galerie se zaměřuje na kvalitní umění, se sou-
časnou myšlenkou v uměleckých dílech, pod-
poruje mladé umělce na začátku jejich kariéry 
i umělce etablované, dává prostor všem médiím.

Ve dnech 6. 12. - 22. 12. je možné zhlédnout 
designerské skvosty předních českých a slo-
venských designerů. Autorský šperk představí 
např. Kristýna Španihelová a Marian Hornyák.

Výstava nazvaná POP UP STORE 
ŠPERKOSTRAVA je formát, který v našem 
městě chyběl.
Do nové galerie jste vítáni na Zahradní 
ulici 10, Po - Pá od 10 do 18 hodin
www.industrialgallery.cz
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Programový a kulturní zpravodaj Kam v centru je součástí zpra-
vodaje městského obvodu Mo ravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat na internetovou adresu: v.vavrda@seznam.cz

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský infor-
mační 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.antikfiducia.
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 moravsko slezské – 
www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova filhar-
monie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – www.dlo–ostra-
va.cz, Ostravské mu zeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – 
www.cerna–louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města 
Ostravy – www.dkmoas, 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

 

P R OP R OO S I NO S I NN E CN E C
centr um ku l tur y  a  vzdě láván í
M o r a v s k á  O s t r a v a ,  p ř í s p ě v k o v á  o r g a n i z a c e

1. 12.
8.00 – 18.00
vstup zdarma

OZVĚNY EKOFILMU
Vítězné fi lmy 36. MFF o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví.

1. 12. – 31. 12. TAŤÁNA REKOVÁ …A ZASE TEČKA! 
Výstava obrazů v kavárně, vernisáž 3. 12. 2011 ve 20.00

1. 12.
19.30

vstupné 80,-/60,-
FILMJUKEBOX
Hlasujte pro fi lm na téma Sen o posledním roce života.

2. – 4. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

DŮM 
(Česko / Slovensko 2011, 97 min.) Miroslav Krobot v hlavní roli komorního 
dramatu o střetu různých generací a neutuchající touze po svobodě. 
Neústupný Imrich se rozhodl dát svému životu smysl tím, že pro každou 
ze svých dvou dcer postaví dům. Jenže tento dar není tak úplně nezištný…

5. – 7. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 
(Česko 2011, 108 min.) Erika (Ivana Chýlková) má skoro vše, co by si svobodná 
žena mohla přát, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom 
jediném, co nemá – a to je dítě. S vervou se proto pustí do svého plánu 
na pořízení miminka. Jenže některé věci se nalinkovat nedají a do života 
jí vstoupí mladičký barman Adam (Vojta Kotek).

FILMOVÝ KLUB
8. 12. 

17.00 a 19.30
vstupné 100,-/90,-

JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ 
Cave of Forgotten Dreams (Kanada / USA / Německo 2010, 90 min.) Oscarový 
režisér Werner Herzog byl prvním a zřejmě i posledním fi lmařem, jenž dostal 
možnost natáčet v jeskyni Chauvet, která donedávna ukrývala nevídanou 
kolekci jeskynních maleb. Film nás díky zvolené 3D technologii dokonale 
provede místem, jež nám příroda a naši předci uchovali ve stavu, v jakém byl 
opuštěn před 20 000 lety.

9. – 11. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

RUMOVÝ DENÍK 
The Rum Diary (USA 2011, 110 min.) Rok 1960. Paul Kemp (Johnny Depp) 
je novinář na volné noze píšící pro krachující plátek kdesi v Karibiku. Chce 
si vydobýt své místo na slunci, čím více se ale snaží, tím menší úspěch má. 
Ze ztroskotanců, kteří se kolem něj neustále pohybují, si za nejlepšího přítele 
zvolí toho nejspolehlivějšího – láhev rumu.

12. – 14. 12.
17.00 a 19.30 

vstupné 90,-

DLUH 
The Debt (USA 2010, 114 min.) Tři agenti Mossadu se vrátili domů jako 
hrdinové, poté co ve Východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistic-
kého válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi. Dodnes však zoufale 
trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit.

FILMOVÝ KLUB
15. 12.

17.00 a 19.00
vstupné 80,-/60,-

za účasti 
režiséra fi lmu

PÍSEŇ NEMILOVANÉHO 
La Chanson du mal aimé (Francie 1981, 94 min.) Guillaume Apollinaire a jeho 
dobrodružství na cestách časem a Evropou. Životopisný snímek o zakladateli 
moderní francouzské poezie natáčel režisér Claude Weisz i v pražských exte-
riérech a s českými herci. Filmový materiál byl však ve Francii soudně zaba-
ven a do širší kinodistribuce se nikdy nedostal.

16. – 18. 12.
17.00 a 19.30
vstupné 125,-

HRANAŘI 
(Česko 2011, 96 min.) Temný thriller se odehrává v české současnosti, kterou 
pokrývá dokonalá pavučina vzájemně propojených kšeftů a kšeftíků.
Mnohem jemnější a nenápadnější, než byla ta v éře Mrázků a Krejčířů. 
Ve fi lmu o české politice, mafi i a podplácení se představí plejáda slavných 
českých herců, mimo jiné Saša Rašilo nejml., Kateřina Boržová, Miroslav 
Etzler, Vilma Cibulková, Jiří Langmajer, Jan Tříska, Václav Postránecký a další.

19. – 21. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

MILOVANÍ 
Les Biens-aimés (Francie 2011, 139 min.) Nový fi lm Christophea Honorého 
přináší milostné příběhy dvou generací a je oslavou elegance, lásky a šarmu 
ve francouzském stylu. Kromě hvězd francouzského fi lmu, nestárnoucí Ca-
therine Deneuve a její dcery Chiary Mastroianni, ve fi lmu vystupují také čeští 
protagonisté, mimo jiné Pavel Liška a Miloš Forman.

 FILMOVÝ KLUB 
PREMIÉRA!
22. 12.

17.00 a 19.30
vstupné 90,-/70,-

JAN PAVEL II. – HLEDAL JSEM VÁS 
(Polsko 2011, 90 min.) Speciální vánoční uvedení nového polského dokumen-
tárního fi lmu, věnovanému Janu Pavlu II.. Snímek vznikal čtyři roky, byl natá-
čen ve třinácti zemích na čtyřech kontinentech a vedle unikátních archivních 
záběrů přináší rozhovory s padesáti vybranými osobnostmi.

KINO NOČNE
22. 12. 

22.00
vstupné 80,-/60,-

MOON
Astronaut Sam Bell je jediným zaměstnancem pobývajícím na měsíční 
základně fi rmy Lunar Industrie. Do návratu na Zemi mu zbývají pouhé dva 
týdny. Jenže zjišťuje, že na Měsíci není sám, a co víc, že jeho svět možná není 
zdaleka takovým, jakým se zdál být.

26. – 30.12.
17.00

vstupné 90,-
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
(Česko 2011, 108 min.) 

26. – 30. 12.
19.30

vstupné 90,-

NEVĚSTINEC
Ĺapollonide (Francie 2010, 122 min.) Období velkých sociálních změn z pře-
lomu devatenáctého a dvacátého století postihlo také proslulé pařížské 
nevěstince. Filmový obraz prostitutek a jejich zákazníků zbavil režisér Betrand 
Bonello lechtivého a povrchního pozlátka, které nahradil o poznání živočišněj-
ší atmosférou. Do popředí se tak dostávají autentické osudy dívek, jejich rivali-
ta a přátelství, ale i dobové volání po obratu k rádoby humánnější společnosti.

31. 12. 
17.00 – 05.00 

SILVESTR V MINIKINĚ! 
Dělníci bez triček, čtvrtlibrák se sejrem, gin s okurkou a bezstarostná jízda! 
Vstupné 120 Kč, v ceně občerstvení a fi lmy celou noc! 
Rezervace na minikino@atlas.cz.

15.00 KINO SENIOR / VSTUPNÉ 50,-

7. 12. PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 
(Česko 2011, 108 min.)

14. 12. DLUH (USA 2010, 114 min.) Začátek ve 14.30

21. 12. MILOVANÍ (Francie 2011, 139 min.) Začátek ve 14.30

28. 12. MUŽI V NADĚJI (Česko 2011, 115 min.)

15.00 HRAJEME PRO DĚTI
3. – 4. 12. ŽRALOCI NA S(O)UŠI (Malajsie 2011, 92 min.) 80,-

10. – 11. 12. MÉĎA BÉĎA (USA 2010, 80 min.) 90,-

17. – 18. 12. MICIMUTR (Česko 2011, 89 min.) 80,-

26. – 27. 12. KOCOUR V BOTÁCH (USA 2011, 90 min.) 105,- 

29. – 30. 12. KOCOUR V BOTÁCH (USA 2011, 90 min.) 105,- 

VÝSTAVNÍ PROSTORY SOKOLSKÁ 26 – II.NP
DOMOV JE DOMA do 4. 1. 2012
Středisko rané péče Ostrava oslovilo fotografa Patrika Pavlačíka s nabídkou 
společně vytvořit sérii fotografi í dětí s postižením a jejich rodinami. 

po –  pá 8.0 0 –  18 .0 0,  so 10.0 0 –  14.0 0,  ne 13.0 0 –  17.0 0

Čt 1. 12. 
20.00

vstupné 90,-

CAFÉ INDUSTRIAL
František Kuča – kytara, zpěv, Veronika Vlčková – fl étna, Marcela Kučová – 
saxofony,  Ondřej Pyš – baskytara, Viktor Dořičák – bicí.

So 3. 12.
20.00

vstupné 280,-
MICHAL PROKOP & LUBOŠ ANDRŠT & JAN HRUBÝ
Akustický koncert

Ne 4. 12. 
20.00

vstupné 300,-

JEFF LORBER FUSION
Festival Ostrava Jazz Nights. Jeff  Lorber – keys, Jimmy Haslip – bass, 
Eric Marienthal – sax, Gary Novak –drums. Koncert je pořádán za fi nanční 
podpory Statutárního města Ostravy

Út 6. 12.
19.00

BOOM CUP 2011
Multižánrová soutěž kapel. 14. kolo: Outsiders, Happy dog, Swarm unit

St 7. 12.
20.00

vstupné 90,-
M BAND DR. RUDOLFA SOCHORA

Čt 8. 12.
20.00

vstupné 180,-
T4
R. Dragoun, V. „Guma“ Kulhánek, S. „Klásek“ Kubeš, M. Kopřiva

Pá 9. 12.
20.00

vstupné 150,-
ZDENĚK BÍNA ACOUSTIC PROJEKT
Na baskytaru doprovází Jan Urbanec

Ne 11. 12.
17.00

vstupné 100,-
ADVENT V OPERETĚ
Vystoupí sólisté operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského

St 14. 12.
19.00

BOOM CUP 2011
Multižánrová soutěž kapel. 15. kolo: The tapes, Slepí křováci

Čt 15. 12.
20.00

vstupné 90,-

PEER
Vítězové hudebních cen Grahammy 2011. Patrik Kedzierski – vocal, 
Rudy Horvat – guitar, Pavel Sotoniak – keyboards, Petr Moczek – bass, 
Jiří Krhut – drums

Pá 16. 12.
20.00

vstupné 90,-
MORIBUNDUS
Koncert ostravské kapely

So 17. 12.
20.00

vstupné 100,-
CALATA
Tradiční vánoční koncert

Ne 18. 12.
20.00

vstupné 250,-

VĚRA ŠPINAROVÁ 
SE SKUPINOU ADAMA PAVLÍKA
Tradiční vánoční koncert

Po 19. 12.
19.00

vstupné 120,-
LR COSMETIC BIG BAND
Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner 

Út 20. 12. 
19.00

BOOM CUP 2011
Multižánrová soutěž kapel. 16. kolo: From the aeon, SAS, Zero number one

St 21. 12.
20.00

vstupné 120,-
BG STYL
Koncert ostravské bluegrassové kapely

Čt 22. 12.
20.00

vstupné 90,-

JAZZ CLASS QUARTET
Jan Kavka – piano, Pavel Prokop – sax, Zdeněk Holka – kontrabas,
Vašek Pálka – bicí

Pá 23. 12.
20.00

vstupné 120,-
BORIS BAND COMBINATION 
Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

St 28. 12.
20.00

vstupné 90,-
BANDABAND
Koncert ostravské kapely

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

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

SWING

KONCERT OSTRAVSKÉ KAPELY

 WORLDGROOVY

JAZZ

24.11. – 18.12.
DIE NEUE DEUTSCHE COMIC-KULTUR
Nová německá komiksová kultura / Výstava Comics, Manga and Co. 
ve spolupráci s Goethe institutem Praha

So 3. 12.
10.00

vstupné 500,-
RODINNÉ (A JINÉ) KONSTELACE  
Psychoterapeuti PhDr. Ludmila Mrkvicová a Mgr. Pavel Bílek

Po 5. 12.
15.30

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
Rezervováno pro Mateřskou školu Poděbradova

6., 13., 20. 12.
18.00

vstupné 50,-

SALSA
ANEB LATINSKO-AMERICKÝ TANEČNÍ VEČER
Přijďte si zatančit (třeba i jen vyzkoušet) tanec salsa. Jedná se o jednoduchý 
a přitom velmi zábavný tanec, který zvládne opravdu každý.

St 7. 12.
18.00

vstupné 50,-

ŠŤASTNÝ PRINC 
Poetický večer. Pohádka Oscara Wilda s písníčkamí Josefa P. Říčanka a 
Edvarda Schiff auera. Čte Jan Fišar, zpívají Martina  a Beata Šulová, Dopro-
vází Jakub Černohorský – housle, Tomáš Svozil – violoncello, Ondřej Sva-
čina – kytara.  Křest nového CD

Čt 8. 12.
18.00 

vstupné 50,-
ŠPICBERKY – BRÁNA ARKTIDY
Cestopis Petra Mohyly.

St 14. 12.
19.00 

vstupné 100,-
OSTRUŽINY VS. ZBYTEK SVĚTA
Tradiční předvánoční zápas ligy divadelní improvizace.

Čt 15. 12.
18.00

vstupné 50,-

NA KOLE 
Sicílie, Kréta, Dalmácie, Tahiti…
Geof William na kole po exotických místech.

Pá 16. 12.
18.00

vstupné 50,-
DIVOKÁ ETIOPIE
Cestopisná přednáška Ivo Petra

Po 19. 12.
18.00 

vstupné 60,-

CRAZY CHRISTMAS
Představení vánočních tradic a zvyků studentů z různých koutů světa 
s ochutnávkou tradičního vánočního cukroví

21. – 22. 12.
10.00

vstupné 30,-

CRAZY CHRISTMAS
Interaktivní prezentace Vánočních zvyků zahraničních studentů. 
Vše v anglickém jazyce.

St 21. 12.
15.00 – 19.00

FREEMARKET 
Vánoční trh bez peněz. Daruj a vyměň! 
Filmy, knihy, design, vlastní výrobky…

Čt 22. 12.
18.00 

vstupné 50,-
„Z“ DIVIDLA
Divadelní představení

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

ROCK

BLUES

JAZZ

ANTONÍN STŘÍŽEK 
do 6. 1. 2012

Malíř Antonín Střížek patří 
k solitérům současné české 
malby. Již v době studií 
na Akademii výtvarných umění 
v Praze se odhodlal k odvážnému 
rozhodnutí vytvářet realistické 
obrazy. Vztah k realitě je ale 
v jeho zátiších a městských 
scéneriích poněkud komplikova-
ný, je naplněn určitou neuchopi-
telností, tajemností a vzrušující 
výtvarnou krásou. Kurátorem 
výstavy je Ing. Milan Weber. 

Za  nanční podpory městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz a statutárního města Ostravy

Betlém, zvířátka, kolotoč, 
vláček, tradiční lidová řemesla, 
Ježíškovo pošta, věštírna 

Doprovodný program 
v odpoledních hodinách.

Betlém, zvířátka, kolotoč 

vláček, tradiční lidová řemesla 

Ježíškovo pošta, věštírna

divadlo, koncerty

KAŽDÝCH 
14 DNÍ!

www.farmarsketrhyfuturum.cz
partneři:

na parkovišti OC FUTURUM Ostrava 9-13 hod.

V sobotu 10. 12.

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


