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Masarykovo náměstí Ostrava
1.–23. 12. 2012
Betlém se zvířátky, vláček, Ježíškova 
pošta, dobová řemesla.

Program:
1. 12. sobota
16.30–17.30  Slavnostní rozsvícení vánoč-

ního stromu. Zpěváci 
a moderátoři Pop Academy

2. 12 adventní neděle
14.30–15.00 Jaroslav Hutka
15.00–15.30  Cimbálová muzika Valášek 

z Kozlovic 
15.30-16.00 Jaroslav Hutka
16.00–17.00 Adolf Dudek
17.00–17.30  Cimbálová muzika Valášek 

z Kozlovic
3. 12. pondělí 
15.30–16.00  Historická hudební společ-

nost Camerata
16.00–16.30 Pěvecké sdružení Ostrava
16.30–17.00  Historická hudební společ-

nost Camerata
4. 12. úterý
15.30–16.00 Gajdošská muzika Bukoň
16.00–16.30  Národopisný soubor Iršava
16.30–17.00  Gajdošská muzika Bukoň
5. 12. středa
15.30–15.50  Dětský sbor při MŠ Poděbra-

dova
15.50–16.30  Cimbálová muzika Valašský 

vojvoda
16.30–17.00 Folklorní soubor Pentla
6. 12. čtvrtek
Mikulášská 
15.00–15.30  Výtvarný ateliér, 

ŠD Waldorfská
15.30–16.30  Taneční škola Jaromíra 

Riedla (klaun Hopsalín)
16.30–17.00  Dětský sbor při ZŠ Gebauero-

va
17.00–18.30 Cirkus trochu jinak
7.12. pátek
svatý Ambrož – tradice a zvyky
15.30–16.00 Folklorní soubor Hlubinka
16.00–16.30 Lidová muzička Vratimov
16.30–17.00 Folklorní soubor Hlubinka
8. 12. sobota
15.30–15.50 Divadlo babky Miládky
16.15–17.00  Křesťanské společenství 

Ostrava 
9. 12. adventní neděle
14.30–15.00 Kapela Marian & 333

České Vánoce budou letos opravdu pestré
Kino Art 
Dům kultury města Ostravy,a.s.
ul. 28. října 124/2556, Mor. Ostrava
Tel: 597 489 265, www.dkmoas.cz
1.–2. 12.  17.00 a 19.30 Druhá šance/
USA  
3.–5. 12.  17.00 a 19.30 Až do města 
Aš/Slovensko,ČR  
6. 12.  17 a 19.30 Občan K/ČR  
7.–9. 12.  17.00 a 19.30 Sedm psycho-
patů/USA,VB   
10.–12. 12.  17.00 a 19.30 Svatba mezi 
citróny/Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie  
13. 12.   17.00 a 19.30 Cesta na měsíc/
Francie
14.–15. 12.  17.00 a 19.30 Odpad město 
smrt/ČR
16. 12.  19.30 Odpad město smrt/ČR
17.–19. 12.  17.00 a 19.30 Co kdyby-
chom žili společně?/Francie, Německo 
20. 12.  17.00 a 19.30 Láska v hrobě/
ČR   
21.–23. 12.  17.00 a 19.30 Holy mo-
tors/Francie, Německo   
24. 12.  Kino nepromíta
25. – 26. 12.  17.00 a 19.30 Králova 
řeč/VB
27. 12.  17.00 a 19.30 Samsara/Itálie, 
Francie, Indie, Německo   
28.–30. 12.  17.00 a 19.30 Talisman/
USA
31. 12.  Kino nehraje

Studio Karel
28. října 23, Ostrava
(v prostorách kavárny Stará Aréna)
http://www.facebook.com/StudioKarel 
Pan Karel chce promítat ve středu 
dva fi lmy za sebou a v jiný čas:
5. 12.  17.30 Rozchod Nadera a Si-
min/Írán
5. 12.  20.00 Kluk na kole/Belgie, 
Francie
Shock Night: vstup dobrovolný
8. 12.  21.00 Nejkontroverznější díla 
fi lmové historie uvádí fi lmový kritik Martin 
Jiroušek
Pan Karel promítá na Den lidských 
práv: vstup dobrovolný
10. 12.  19.00 Projekce fi lmů s lidsko-
právní tematikou a maraton psaní dopisů 
ve spolupráci s Amnesty International 
Ostrava
12. 12.  17.30 Je to jen vítr/Maďarsko, 
Německo
12. 12.  20.00 Klip/Srbsko
19. 12.  17.30 Úterý po Vánocích/Ru-
munsko, Francie
19. 12.  20.00 Louise–Michel/Francie

KINA

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

pobočka Přívoz, Nám. S. Čecha 7
Tel. 596 136 573, 596 133 110
Oddělení pro dospělé:
5. 12.–2. 1. Umění po svém. Průřez vý-
tvarných prací žáků přípravné studie a prv-
ního stupně ZUŠ Ostrava, Sokolská 15, pod 
vedením Nely Rističové. 
6. 12. 16.00 Umění po svém.Vernisáž 
výstavy s hudebním doprovodem.

Oddělení pro děti a mládež: 
11. 12. 14.00–15.00 Jak končíme, když 
se o nás nestaráte? Povídání se strážní-
ky z psího útulku Ostrava-Třebovice o ztra-
cených a opuštěných zvířatech.
13. 12. a 20. 12. 13.00–15.30 Vánoční 
ozdoby. Tvůrčí dílna. Výroba ozdob na 
stromeček a vánočních přání.
27. 12. 13.00–15.30 Tělo v pohybu. 
Soutěž v tanci na tanečních podložkách
3. 12.–31.12. Mikulášké a vánoční kvízy.

16.00–16.30  Gajdošská muzika RukyNa-
Dudy 

16.30–17.00 Kejklířské vystoupení Agripa
17.00–17.30 Kapela Marian &333
17.30–18.00  Gajdošská muzika RukyNa-

Dudy 
10. 12. pondělí
15.30–16.15  Folklorní soubor Pentla
16.15–17.00  Divadlo babky Miládky
11. 12. úterý
15.30–16.00 Cimbálová muzika Konopjan 
16.00–16.30 Pop Academy
16.30–17.00 Cimbálová muzika Konopjan 
 
12. 12. středa
15.30–16.00  Dětský sbor při ZŠ Gebauero-

va
16.00–16.45 Ymca - Tensing Ostrava
16.45–17.30  Národopisný soubor Iršava
17.30–18.00 Kapela Marian &333
18.00 Česko zpívá koledy 
18.10–18.30 Kapela Marian &333
13. 12. čtvrtek 
svatá Lucie – tradice a zvyky
15.30–16.00 Folklorní soubor Hlubinka
16.00–16.30 Lidová muzička Vratimov
16.30–17.00 Folklorní soubor Hlubinka
14. 12. pátek
15.30–16.00  Betlehemci ze Zubrohlavy 

(Slovensko)
16.00–16.30  Ľudová hudba Bjelakovci 

a gajdoš Ľubo Luscoň (SK)

16.30–17.00 Soubor Omladina (SK)
17.00–18.00 Pop Academy
15. 12. sobota
15.30–17.00 Společnost herců a šermířů 
Keltik – divadlo a soutěže
16. 12. adventní neděle – Vánoce jsou 
pro děti!
14.30–15.00 Zpěvačka Heidi Janků
15.00–15.30 Tanečník Jaromír Riedel 
15.30–16.00 Malíř Adolf Dudek 
16.30–17.00 Heidi Janků 
17.00–18.00  Jaromír Riedel a Adolf 

Dudek
17. 12. pondělí
15.30–16.00 Gajdošská muzika Bukoň 
16.00–16.30 Folklorní soubor Odra
16.30–17.00 Gajdošská muzika Bukoň
18. 12. úterý
15.30–16.00  Taneční škola Jaromíra 

Riedla
16.00–16.30  Agentura Ježibaba, 

pohádka 
16.30–17.00  Taneční škola Jaromíra 

Riedla  
18.00  Jesličky svatého Františka 

(představení v kostele 
sv. Václava v Ostravě)

19. 12. středa
15.30–16.00 Folklorní soubor Holúbek
16.30–17.00 Folklorní soubor Ševčík
17.00–17.30  Folklorní soubor Holúbek
18.00  Jesličky svatého Františka 

(představení v kostele 
sv. Václava v Ostravě)

20. 12. čtvrtek
15.30–16.00 Cimbálová muzika Konopjan 
   
16.00–16.30 Ymca - Tensing Ostrava
16.30–17.00 Cimbálová muzika Konopjan
21. 12. pátek
15.30–16.00  Historická hudební společ-

nost Camerata
16.00–16.30 Folklorní soubor Odra
16.30–17.00  Historická hudební společ-

nost Camerata
22. 12. sobota
15.30–17.00  Společnost herců a šermířů 

Keltik – divadlo a hry
26. 12. středa
14.00   Vánoční rodinné představení 

Jesličky svatého Františka 
(kostel sv. Václava v Ostra-
vě).

V adventní neděli 16. prosince vystoupí na 
Masarykově náměstí také ostravská stáli-
ce Heidi Janků.  Foto: Robert Mročka

Akci pořádá Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace za fi nanční podpory městského  obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a statutárního města Ostrava.

V kostele sv. Václava v Ostravě se bude 
18. a 19. prosince v 18 hodin a 26. prosince 
ve 14 hodin hrát vánoční hra Jesličky svatého 
Františka. Ta se stala tradiční součástí ostrav-
ských Vánoc, v letošním roce ji mohou diváci 
zhlédnout již po osmé. V inscenaci účinkují 
děti i dospělí a je určena obecenstvu od pěti až 
do sta let. Vánoční hra se zpěvy skladatele Pav-
la Helebranda je inspirována příběhy a udá-
lostmi ze života svatého Františka z Assisi. 
Tento světec (1182–1226), který se v moderní 
době stal patronem ekologů, se za svého života 
proslavil láskou ke všem živým tvorům, poko-
rou a životem v dobrovolné chudobě. Byl také 
básníkem a svá kázání často lidem přednášel ve 
formě udivujících divadelních výstupů, které 
doháněly k smíchu i k slzám. Aby lidem přiblížil 
noc Božího narození, postavil František v ital-
ském Grecciu první jesličky. Tak se stal zakla-
datelem oblíbené tradice, jež se udržuje až do 
našich dnů – postavit vlastní betlém v kostele, 
na náměstí nebo doma pod vánočním strom-
kem. Originální libreto hry zahrnuje i původ-

ní dochované texty sv. Františka, jako je např. 
Chvalozpěv bratra Slunce. Hra, v níž František 
a jeho bratři bojují proti nástrahám samotné-
ho ďábla, vychází z poetiky lidového divadla, 
a proto jí nechybí humor, napětí a překvapi-
vá rozuzlení. Celý příběh prostupuje melodic-

ká, emotivní hudba v živém provedení sólis-
tů, vícehlasého sboru a komorního orchestru.
Pro ty, kdo se rozhodnou na představení přijít, 
ještě jedno upozornění: chcete-li i vy pomoci 
svatému Františkovi se stavbou prvního betlé-
ma, přineste si, prosím, svíčku!

Jesličky sv. Františka opět v Ostravě
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Divadlo Jiřího Myrona
Čs. legií 148/14, Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111, www.ndm.cz
Premiéra 20. a 22. prosince 18.30 – Jo-
hann Strauss – Noc v Benátkách. Mas-
kovaní milenci ve víru karnevalu! Děj této 
kouzelné operety se odehrává během jedné 
noci, při které dojde k několika milostným 
nedorozuměním a záměnám, to vše v pro-
středí vyšší společnosti. Ta se baví na benát-
ském karnevalu plném masek. Příběh je pro-
tkán řadou neočekávaných situací, do nichž 
se dostává mladá zamilovaná dvojice – ry-
bářské děvče Annina a vévodský lazebník Ca-
ramello. Nastudování je v českém překladu.

PREMIÉRY MĚSÍCE

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

DŮM KNIHY LIBREX NOVÁ AKROPOLIS

28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel. 597 489 111, 
http://www.dkmoas.cz/

Smetanovo náměstí 8, Mor. Ostrava
Tel: 420 596 117 676
www.librex.cz/dumknihy

1. 12. 16.00 Jaroslav Hutka – Prózy II. 
Beseda, křest a autogramiáda. Jaroslav Hut-
ka (*21. dubna 1947) je český folkový sklada-
tel a písničkář. Kvůli soustavné policejní ši-
kaně opustil v říjnu 1978 Československo a žil 
v emigraci v Nizozemsku. Po pádu komuni-
smu se vrátil. Postupem času se z něho stal 
kritik české postkomunistické demokracie.

4. 12. 17.00 Jiří Kudělka – Město foto-
grafi í. Vernisáž.

Divadlo loutek Ostrava
Pivovarská 3164/15, Moravská Ostrava
Tel. 596 100 500, www.dlo-ostrava.cz
Premiéra 14. prosince 17.00 – Perní-
ková chaloupka. Jedna z nejznámějších 
pohádek pro nejmenší děti má bezpočet 
psaných, vyprávěných i divadelních verzí. 
Divadlo loutek ji hraje v nádherném veršo-
vaném zpracování českého básníka Václava 
Renče (1911-1973). Působivosti a sdělnosti 
obrazivého jazyka vychází vstříc intimně 
komorní pojetí a poetické výtvarné gesto, 
které vzdává hold kultivované dětské četbě 
jakožto nezbytné a nezaměnitelné hodnotě 
estetické i etické.

„Cílem Souznění je objevovat, 
rozvíjet a postupně předsta-
vovat nejenom bohaté zvy-
ky vymezené dobou adventu 
a Vánoc, ale i tradice duchovní 
a religiózní,“ prozrazuje Zde-
něk Tofel, organizátor akce.

Hlavní hvězdou závěrečné-
ho Galakoncertu bude Eva Pi-
larová, kterou doprovodí trio 
Víta Fialy. „V programu zazní 
několik vánočních písní, mimo 
jiné Bílé Vánoce, Tichá noc, 
lidové koledy, ale také něko-
lik swingových melodií a hity 
,ze zlatých šedesátek' z éry Se-
maforu a Rokoka. Nezapomenu ani na hodně 
žádaný Montiho čardáš ve vokálním podání 
a chystáme i malé překvapení ve formě due-

tu jednoho evergreenu,“ říká ke 
svému vystoupení Eva Pilarová. 

Na Galakoncertě se začátkem 
v 18 hodin se dále představí 
arménští Tonacujc, nejlepší 
Zpěváčci 2012 (Patrik Havlík, 
Sára Kokešová, Tomáš Harvá-
nek) nebo mužský pěvecký sbor 
Folklorního studia Buchlovice 
s CM Rubáš, zdravotně han-
dicapovaní interpreti z Lidové 
konzervatoře a Múzické školy 
Ostrava a atd. Zároveň bude od 
16.30 probíhat v domě kultury 
setkání tvůrců uměleckých ře-
mesel. K dobré pohodě také za-

hrají zúčastněné muziky. 
Podrobnější informace o festivalu: www.

souzneni-festival.cz.

Zpěvačka Eva Pilarová 

zazáří na festivalu Souznění 

1. 12. 18.45 Wolfgang Amadeus Mozart 
– Titus. Přímý přenos z Metropolitní opery 
z New Yorku. Pěvecká hvězda Elīna Garanča 
ztvární Sexta v Mozartově dramatické opeře 
odehrávající se ve starověkém Římě.
2. 12. 19.00 Peter Quilter – Opona na-
horu! Divadlo Palace, Praha. Podivuhodná 
závěť svede v komedii dohromady osudové 
ženy jednoho mrtvého muže. Všechny po něm 
totiž zdědí divadlo. Hrají: Linda Rybová, Ka-
teřina Winterová, Jana Krausová, Jaroslava 
Obermaierová, Lucie Polišenská.
3. 12. 19.00 Rob Becker Caveman (Jes-
kynní muž). Slavná one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví. Hrají: J. Sla-
ch/H. Holík.
5. 12. 19.00 Fleret. Vánoční koncert řízné 
folkové kapely. 
6. 12. 19.00 František Ringo Čech –
Dívčí válka. Hrají: František Ringo Čech, 
Uršula Kluková, Sandra Pogodová, Jaroslav 
Sypal, Mojmír Maděrič, Petr Martinák, Milan 
David, Tereza Šefrnová, Martha Olšrová.

V Domě kultury města Ostravy vyvrcholí 16. prosince Mezinárodní festi-

val adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění. 

8. 12. 18.45 Giuseppe Verdi – Maškar-
ní ples. Přímý přenos z Metropolitní opery 
z New Yorku. Snová scéna vytváří působivé 
prostředí pro dramatický příběh žárlivosti 
a pomsty.
9. 12. 19.00 Daniel Landa & orchestr. 
Akustická show Daniela Landy na uklidnění 
duší.
9. 12. 19.00 Eric-Emmanuel Schmitt – 
Oskar a růžová paní. Dramatizace úspěšné 
novely vypráví o desetiletém Oskarovi, který 
umírá na nevyléčitelnou nemoc. Navzdory 
vážnému tématu je hra plná radosti a zdravé-
ho optimismu. Hrají: K. Fialová, J. Kubáník, 
A. Kynclová, D. Vaculík, M. Vrtáček.
13. 12. 19.00 Janek Ledecký – Vánoční 
koncert. Silný emotivní zážitek zprostředko-
vaný stálicí českého popu v doprovodu Nosti-
tz Quartet. 
15. 12. 18.45 Giuseppe Verdi – Aida. Pří-
mý přenos z Metropolitní opery z New Yorku. 
16. 12. 15.45 Louskáček. Přímý přenos zá-
znamu baletního přestavení Velkého divadla 
v Moskvě (Большой театр).
21. 12. 19.00 Screamers. Vánoční speciál 
2012 známé pražské travesti skupiny.
31. 12. 16.00 William Shakespeare –
Zkrocení zlé ženy. Těšínské divadlo, Český 
Těšín. Příběh vzdorovité a vzteklé Káči, kte-
rá se vlivem krotitelského umění Petrucciova 
stává milující a poslušnou Kačenkou.

V evangelickém Kristově kostele v Českobra-
trské ulici v Ostravě se ve středu 12. prosince  
od 19 hodin uskuteční adventní koncert, je-
hož vánoční atmosféru vykouzlí známé vokál-
ní seskupení 4TET. Umělecky plnohodnotný, 
precizní a přitom osobitý projev tohoto vo-
kálního seskupení se snoubí s již pověstnou 
dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. 

Jedinečnost a vánoční atmosféru vytvoří pro-
stor kostela.  Koncert uvede dětský pěvecký 
sbor Mendíci z Ostravy pod vedením učitelky 
Yvony Liškové. Účastnit se budou také děti 
z dětského domova z Ostravy.  Adventní kon-
cert v rámci projektu Děti dětem pořádá Ob-
čanské Sdružení Madleine.  Přijďte se pobavit 
a zároveň pomoct dobré věci.

Adventní koncert Děti – dětem

28. října 8, Moravská Ostrava
Tel.: 596 134 980, www.akropolis.cz
4. 12. 19.00 Alchymie. Přednáška s vi-
deoprojekcí. Podstata transformace olova ve 
zlato. Hledání kamene mudrců. Rudolf II. 
a jeho doba.

9. 12. 15.00 Mikulášská nadílka. Po-
hádka, hry, dárky. Vstup volný.

11. 12. 18.00–21.00 Malování archeolo-
gických reprodukcí. Workshop. Vyrobte 
si vánoční dárek. Dílna bude doplněna krát-
kou přednáškou o umění starověku.

Ostravské Divadlo loutek zve všechny na hru 
Půjdem spolu do Betléma. Tato vánoční hra 
je nejúspěšnější inscenací v historii divadla. 
Během let se stala součástí vánoční tradice 
v myslích našich diváků od těch nejmladších 
až k dospělým. Vánoční lidová hra je na re-
pertoáru už od roku 1990 a znovu a znovu při-
cházejí diváci, aby se vydali společně s pastýři 
a Třemi králi do města Betléma, kde se podle 

biblické legendy narodil Kristus Pán. V roce 
1999 inscenaci natočila Česká televize v inte-
riéru původního dřevěného kostela sv. Kate-
řiny v Ostravě-Hrabové. 

Zveme své diváky i v letošní sezoně na spo-
lečnou cestu do Betléma za Ježíškem v jeslič-
kách. Představení trvá přibližně 70 minut a je 
určeno všem dětem starším tří let, ale také 
i pro dospělé publikum. 

Divadlo loutek zve do Betléma

Cyklus komorních koncertů v Českém rozhla-
se Ostrava pokračuje i v prosinci.  Zájemce 
tak čeká vystoupení s nádechem nastávajících 
dní - Vánoční zastavení. Ve středu 19. prosin-
ce od 19 hodin ve Studiu 1 Českého rozhlasu, 
které má svou specifi ckou atmosféru, se mo-
hou těšit na Adventní setkání se skladbami 
starých mistrů, poezií, slovem a vánočními 
příběhy. Ty bude vyprávět mistr slova Alfred 
Strejček a spolu s ním vystoupí sopranistka 
Veronika Holbová, čerstvá laureátka mezi-
národní pěvecké soutěže v Římě, houslistka 
Halina Františáková a za klavír usedne Eliš-
ka Novotná, vítězka několika světových kla-

vírních soutěží. Předprodej je v Ostravském 
informačním středisku a hodinu před koncer-
tem na místě. 

Strejček zahraje v rozhlase

Akademický malíř a pedagog Zbyšek Sion 
vystavil svá díla v Ostravě po dlouhých deva-
tenácti letech. Výstavu uvádí Výstavní síň So-
kolská 26 v Moravské Ostravě.

Akademický malíř a pedagog Akademie 
výtvarných umění se narodil 12. dubna 1938 
ve východočeské Poličce. Ještě během studií 
malby na pražské AVU (1958-1964 u profe-
sorů J. Horníka a K. Součka) se stal členem 
radikální výtvarné skupiny Konfrontace, kte-
rá tehdy poprvé konfrontovala české výtvarné 
publikum s programem informelu.

Od informelu Sion záhy ustoupil a v polovi-
ně šedesátých let začal propracovávat vlastní 
podobu strukturální malby naplněné mora-
listní symbolikou a emotivní naléhavostí. Si-
onovy krutě sarkastické obrazy dramatických 
konfl iktů, odehrávajících se pod povrchem 
obyčejného života, ovlivnilo koncem šedesá-
tých let hnutí nové fi gurace.

V průběhu sedmdesátých a osmdesátých 

let karikaturní fi gury a hlavy Zbyška Siona 
výrazově zcivilněly a své působení opřely o 
expresívní barevnou paletu. A právě z toho-
to dědictví vyrůstá nejnovější tvorba Zbyška 
Siona, ukrytá po šestnáct let, jež uplynuly od 
poslední autorovy velké výstavy, před zraky 
diváků.

Soubor nové tvorby překypuje živou barev-
ností, časovou strukturu obrazu nyní budují 
uzavřené barevné plošky. Témata autorova 
etického poselství se posunula k současným 
civilizačním otázkám. Barevná exprese je ná-
strojem k odhalování biologizujících struktur 
i vetřelců na pomezí živých a neživých bytostí. 
Nechybějí ani sofi stikované odkazy na klasic-
ká díla evropské literatury a malířství. Siono-
va tvorba je mnohovrstevnatá a stále se tak 
vyrovnává s dědictvím informelové malby. 
Autor žije v Praze, jeho obrazy vznikají v ate-
liéru na Žižkově. 

Výstava potrvá až do 4. ledna 2013.

Výstavní síň Sokolská 26 představí dílo Zbyška Siona Mikuláš na věži 
pobaví děti i dospělé
Na vyhlídkové věži Nové radnice se bude 
opět konat tradiční akce pod názvem Mi-
kuláš na věži. Přijít se podívat můžete 
5. prosince v době od 9 do 17 hodin. Přijď-
te a vezměte s sebou samozřejmě děti. 
Bude zde na vás čekat Mikuláš s andělem 
a čertem. Básničky dětí odmění Mikuláš 
drobnými dárky. Na ochozu si můžete vy-
slechnout výklad průvodce a pohlédnout 
na Ostravu v zimním hávu.

Další z řady tradičních akcí se jmenu-
je Vánoční tradice na věži. Koná se na 
Štědrý den od 9 do 14 hodin. Než zased-
nete ke štědrovečernímu stolu, přijďte se 
rozpomenout na vánoční tradice. Hoďte 
si střevícem, pusťte si lodičku z ořechové 
skořápky po vodě a pak rozjímejte na věži 
při pohledu na vánoční Ostravu. Děti mo-
hou vyrobit vánoční ozdoby a ozdobit jimi 
věžní stromeček.



kam v centru www.moap.cz 3

VÝSTAVY

Dům umění
Jurečkova 9, Ostrava
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz
12. 12.–10. 3. 2013 Jan Zrzavý: Božská 
hra.  Výstava přinese nový pohled na tvor-
bu i osobnost významného 
českého umělce Jana Zrza-
vého. Expozice bude tema-
ticky rozdělena do několika 
částí, které se budou zabý-
vat umělcovou osobností, 
starověkými náměty, ilust-
racemi, díly inspirovanými 
cestováním, ale také jedi-
nečným vztahem Jana Zrzavého k Ostravě.  
Představeno bude zhruba 250 exponátů od 
více než 30 veřejných i soukromých zapůjči-
telů. Návštěvníkům se tak naskytne zcela uni-
kátní setkání s pestrou škálou prací tohoto so-
litéra a zároveň klasika české výtvarné scény 
dvacátého století. Expozici doplní také vzdě-
lávací programy pro školy i veřejnost a inter-
aktivní část zaměřená na nejmenší návštěvní-
ky. Vernisáž se koná 12. prosince v 17 hodin.

▫ ▫ ▫
Doprovodný program:
4. 12.  16.00 Gelnhausenův kodex – Ga-
lerie českých králů a moravských mar-
krabat. Mezi nejzajímavější rukopisy 15. sto-
letí patří beze sporu Gelnhausenův kodex, 
jenž vznikl v letech 1400–1408. Obsahuje 
nálezy jihlavského městského a horního prá-
va a také dvacet jedna panovnických privile-
gií. Mnohem zajímavější je ale jeho unikátní 
výzdoba, protože před každým panovnickým 
privilegiem se nachází vyobrazení toho vlada-
ře, který danou výsadu potvrdil. 

Dům kultury města Ostravy
28. října 2556/124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz
Do 31. 12. Tomáš Jančura – Podzimní 
barvy země pod Jižním křížem - Nový 
Zéland.
Druhá část cyklu fotografi í Tomáše Jančury. 
Krásy Nového Zélandu v létě mu učarovaly 
natolik, že se musel po čtyřech letech vrátit 
zpět, aby mohl zažít atmosféru a barvy pod-
zimu.

▫ ▫ ▫
1.–31. 12. Deset z Tvůrčí dílny. Vestibul. 
16. výstava Tvůrčí dílny pro všechny.
Výstava deseti vybraných stálých účastníků 
Tvůrčí dílny pro všechny. Vernisáž výstavy se 
koná 3. prosince v 17 hodin.

▫ ▫ ▫
1.–31. 12. Cirkus žije! Galerie Gaudeamus. 
Tak trochu jiná vernisáž k příležitosti 5. výročí 
založení společnosti Cirkus trochu jinak.

Ostravské muzeum
Masarykovo náměstí 1, Mor. Ostrava
Tel. 597 578 450, www.ostrmuz.cz
18. 12.–10. 2. 2013 Země věčného ohně.

Výtvarné centrum Chagal
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel. 596 124 334, www.chagall.cz
Do 31. 12. Krajina českých fotografů. 
Kolekce fotografi í ze sbírek Výtvarného cen-
tra Chagall s tematikou krajiny. 

▫ ▫ ▫
Do 31. 12. Igor Kitzberger – sochy. Igor 
Kitzberger (1963) studoval sochařství na 
VŠVU v Bratislavě, stipendijní pobyty 1987 
v Perugii  a 1992 v Benátkách. Věnuje se fi -
gurálnímu a reliéfnímu sochařství, pracu-
je výhradně z kovu. Navazuje na rodovou 
kovářskou tradici, plastiky vznikají kombi-
nací různých sochařských a kovářských po-
stupů a technologií. Složitý proces povrcho-
vých úprav dotváří kovové plastiky tak, že na 
nich nacházíme zlato, stříbro i patinu zeleně 
a modři. Figury z bronzu jsou svařované, což 
dává možnost manipulovat s pohyby fi gur až 
na hranici absurdna. 

Industrial Gallery
Zahradní ulice 10, Moravská Ostrava 
Tel. 725 951 904
www.industrialgallery.cz
Do 6. 12. Maka Batiashvili v České re-
publice. Galerie představuje tvorbu gruzín-
ské umělkyně Maka Batiashvili. 

▫ ▫ ▫
10. 12. - 21.12. Pop Up Store: CHRIS-
TMAS!!! Vánoční dárky stylové a originální 
naleznete v INDUSTRIAL Gallery, galerie se 
promění na dočasný obchod! Pro maminku, 
pro tatínka...pro sebe...udělat radost umělec-
kým předmětem. Letos nejen šperky! 

Divadlo Aréna/Komorné scéna Aréna
28. října 2, Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz
Věcnosti. Soubor fotografi í nazvaný „Věc-
nosti“ vystavuje ve foyer Komorní scény Aré-
na fotograf Martin Smékal (1954).  Absolvent 
Institutu tvůrčí fotografi e v Opavě se věnuje 
fotografování od raného mládí a od 80.tých 
let začal svá díla vystavovat na samostatných 
či kolektivních výstavách. Pro soubor „Věc-
nosti“ se nechal inspirovat opotřebovanými, 
zapomenutými, vyhozenými a znovu naleze-
nými či v bazarech objevenými věcmi. Ty se 
na jeho fotkách objevují v nových souvislos-
tech a rolích a fotografováním se stávají znovu 
zhodnocenými. 
Galerie Opera
Divadlo Jiřího Myrona
Čs. Legií 148, Moravská Ostrava
Tel. 596 276 111
22. 11. – 12. 12. Marian Palla – Obyčejné 
obrazy naivního konceptualisty.

▫ ▫ ▫
Od 13. 12. Klauzurní a diplomové prá-
ce 2012 z Institutu tvůrčí fotografi e SU 
v Opavě.

Galerie Thálie
Divadlo Antonína Dvořáka
Smetanovo náměstí 3104, Mor. Ostrava
Tel. 596 276 111
Od 13. 12. Všechny barvy duhy VI.

Galerie Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava

Librex vystaví fotografi e Jiřího Kudělky

Dům knihy Librex zve všechny příznivce fotografi e na vernisáž výstavy Jiřího Kuděl-
ky pod názvem Město fotografi í. Bude se konat 4. prosince v  17 hodin. Snímky si 
můžete prohlédnout do 7. ledna 2013. Možná na první pohled nebude zřejmé, zda 
všechny snímky vznikly v Ostravě, protože  jsou více fotografi ckou představou než 
skutečností. Fotograf manipuluje se skutečností pod svým úhlem pohledu a divák 
se na fotografi ích snaží  nalézat zejména své preference.  Na výstavě tak mezi dílem 
a divákem vzniká  dialog.  Na kvalitě obou subjektů závisí také míra vzniklých emocí.  
Snaha, náhoda  a  snad i šestý smysl při tvorbě si žádá obdobnou aktivitu i té druhé 
strany.  

Tel. 596 278 835
www.galeriebeseda.cz
Do 7. 12. David Saudek/VŘSR (Velká říj-
nová symbolistní reminiscence). Obrazy.

▫ ▫ ▫
13. 12.–24. 1. Petra Valentová. Obrazy 
a objekty.

Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel. 599 502 123
www.slavime.com/magna/
Do 19. 12. Mikoláš Axmann – grafi ky. 
Mikoláš Axmann se narodil 24. února 1955 
v Prostějově. Vystudoval Akademii výtvar-
ných umění u prof. Ladislava Čepeláka.

V literární kavárně Academia se bude konat 
12. prosince v 17 hodin vernisáž výstavy ori-
ginálů fotografa Miloše Poláška spojená se 
křtem jeho další publikace. Je to unikátní 
fotografi cký receptář s dosud nikde nepub-
likovanými původními návody na získání 
autorského originálu z digitálních dat včetně 
tutoriálů a obrazových ukázek. 

Metodika tvorby a kopírování vytištěných 
digitálních negativů na vlastnoručně vyro-
benou stříbrnou emulzi – bez zvětšovacího 
přístroje a investic do dalšího vybavení foto-
komory. „Postup jednoduchého kopírování 
vytištěných „digitálních“ negativů na citlivý 
materiál (pro proces postačí skleněná deska 
a misky) je cílen na dnes velké množství di-

gitálně pracujících fotografů. Tento postup 
je svého druhu reinkarnací klasického foto-
chemického procesu, nicméně s podstatnou 
inovací – využitím digitálních podkladových 

dat,“ vysvětluje Miloš Polášek, který pro 
zdůraznění jedinečnosti autorského originá-
lu rekonstruoval a pro své práce sám vyrábí 
citlivou stříbrnou želatinu, postup je však vý-
hodný i pro práce na klasických fotopapírech. 
Publikace přináší předpisy k vlastní přípravě 
všech potřebných lázní přímo z jednotlivých 
lučebnin a umožňuje tedy nezávislost na kra-
chujících výrobcích citlivého materiálu i foto-
chemických roztoků. 

Miloš Polášek publikuje i své letité profe-
sionální zkušenosti s klasickou fotografi í sys-
tému negativ/pozitiv i s veškerými vhodnými 
způsoby zpracování a úpravy obrazu, včetně 
k tomu vhodných vlastních předpisů fotoche-
mických lázní. 

Kavárna Academia zve na vernisáž fotografi í

Americký gospelový 

soubor se vrací do Ostravy

Soubor Stella Jones & The Christmas Sin-
gers vystoupí 21. prosince v 19.30 v Evan-
gelickém kostele v Moravské Ostravě. Tato 
velmi oceňovaná gospelová skupina již 
okouzlila svými pěveckými výkony diváky 
po celém světě. Soubor sdružuje řadu ta-
lentů s jedinečnými hlasovými schopnost-
mi, což ve spojení s tradičními gospelový-
mi prvky zaručuje dechberoucí podívanou 
a intenzivní zážitek z vystoupení, jehož po-
selstvím je šířit radost a sdílet lásku ke go-
spelové hudbě. Soubor pod vedením Stelly 
Jones představí nejslavnější písně z reper-
toáru, s nímž v posledních letech procesto-
val celou Evropu. Stella Jones v minulosti 
spolupracovala s umělci jako Maceo Par-
ker, Gloria Gaynor či Chaka Khan.

VÁNOČNÍ KONCERT

Pavel Šporcl na perutích

Na perutích hudby do jiných sfér. Tak zní 
název pořadu Pavla Šporcla, se kterým za-
vítá 18. prosince do Domu kultury města 
Ostravy. Koncert začíná v 19 hodin. Nejorigi-
nálnější český houslista se opět vydá novým 
směrem a vyrazí na své tradiční turné po čes-

kých městech. Tentokrát s koncertním pro-
vedením nejnovějšího crossoverového alba 
Sporcelain, v němž vedle svých typických 
modrých houslí předvede i elektrické housle 
Violectra, které si před časem dovezl z Lon-
dýna. Pavel Šporcl dokazuje, že je všestran-
ným umělcem. Projektem Sporcelain Šporcl 
přivádí svůj přesvědčivý pohled na housle ve 

21. století a poprvé se také představuje jako 
autor a spoluautor hudby. Program projektu 
Sporcelain je stejně jako stejnojmenné CD 
sestaven jak ze Šporclových vlastních kom-
pozic, tak ze skladeb O. Brouska, A. Moricco-
neho, K. Jenkinse, J. Brella či R. Holého, kte-
rý původní nahrávku produkoval. Hostem 
večera bude Tereza Černochová.

Přijďte na advent do Arény

Komorní scéna Aréna připravila pro čas 
adventu mimořádná představení Vánoční 
hry aneb O tom slavném narození. Ve vtip-
ně 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 na-
vazuje současným jazykem na tradici lido-
vých barokních her, které se inscenovaly 
na českém a moravském venkově zejména 
v průběhu 17. až 19. století a v jeho závěru 
si mohou diváci společně s herci zazpívat 
vánoční koledy. Vánoční hra aneb O tom 
slavném narození se v Aréně hraje pouze 
v neděle 9. a 16. prosince vždy od 17 hodin 
a v pondělky 3., 10. a 17. prosince vždy od 
9 a 10.30 hodin.

Vánoční kreativní burza

Pokud patříte mezi tvořivé lidi, kteří chtějí 
prodat své výrobky, nebo máte zájem kou-
pit si originální ručně dělané dárečky pro 
své blízké z korálků, vlny, přízí a jiných 
materiálů, přijďte 8. prosince od 9 do 13 
hodin do Střediska volného času, Ostrči-
lova 19, Moravská Ostrava. Vstup je pro 
všechny zdarma.

EKOFILM se vrací

Mezinárodní fi lmový festival o životním 
prostředí, přírodním a kulturním dědictví 
EKOFILM se po 15 letech vrací na mís-
to svého vzniku – do Ostravy. Od 6. do 
9. prosince slibují pořadatelé z občanské-
ho sdružení Perseus zajímavou dramatur-
gii, četné fi lmové projekce a bohatý do-
provodný program. Akce se koná v areálu 
Dolních Vítkovic v Gongu. Lidé spatří nové 
interaktivní expozice, a právě ve dnech 
6. až 8. prosince si je mohou zdarma při-
jít prohlédnout. V Malém světě techniky 
spatří obří exponát ponorky Nautilus z ro-
mánu Julese Verna, simulátory aut nebo 
například parní stroj. „Na sobotu 8. pro-
since jsme připravili den pro celou Ostra-
vu. Kromě promítání fi lmů čeká na všech-
ny bohatý doprovodný program. V malém 
sále auly Gong bude hrát a zpívat hudební 
skupina Marow, vystoupí také Vladivojna 
La Chia,“ říká ředitelka festivalu Marcela 
Mrózková Heříková a dodává, že to nejza-
jímavější se odehraje na Ekopouti, která 
potrvá od 9 do 17 hodin.
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1.–2. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

V TEMNOTĚ
W ciemności (Polsko/Něm/Fra./Kan. 2011, 145 min.) Mimořádný a nadčaso-

vý snímek, kterým se světoznámá polská režisérka Agnieszka Holland vrací 

k tematice holocaustu. Snímek natočený podle knižní předlohy Roberta Mar-

shalla V podzemí Lvova je nominován na Oscara.

3.–5. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

ODPAD MĚSTO SMRT 
(Česko 2012, 70 min.) Poslední snímek režiséra Jana Hřebejka vychází ze scé-

náře významného německého fi lmaře Reinera Wernera Fassbindera a insce-

nace divadla Komedie. Zvláštní příběh neúspěšné prostitutky Romi a jejího 

bohatého klienta se odehrává v prostředí rozpadajícího se města.

FILMOVÝ KLUB
PREMIÉRA

6. 12.
18.00

vstupné 100,-/80,-

GEORGE HARRISON: Living in the Material World
(USA 2011, 208 min.) Martin Scorsese ve svém velkolepém dokumentu mapu-

je život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob a podává svědectví 

nejen o Harrisonově výjimečném talentu, ale také o jeho vnitřních rozpo-

rech, prudké povaze, experimentech s drogami a náklonnosti vůči ženám.

KINO NOČNE

6. 12. 
22.00

vstupné 80,-

LOOPER 
(USA/Čína 2012, 118 min.) Loopeři jsou nájemní zabijáci, kterým jsou jejich 

oběti posílány z budoucnosti. Joe (Joseph Gordon-Lewitt) je jedním z nich 

a vede si opravdu dobře až do doby, než se před jeho zbraní objeví on sám, 

jen o něco starší (Bruce Willis). A Joeovi zbývá jen zlomek vteřiny k zásadní-

mu rozhodnutí – má zabít sám sebe?

7. 12.
19.30

vstupné 150,-

THE DOORS – LIVE AT THE BOWĹ  68 
(USA 1968, 92 min.) Nenechte si ujít záznam z koncertu legendární kapely, 

o kterém je známo, že je to vůbec nejlepší hudební vystoupení, které kdy 

bylo zaznamenáno fi lmovou kamerou.

7.–9. 12.
16.30 a 19.30

7. 12. pouze 
v 16.30

vstupné 100,-

ATLAS MRAKŮ 
Cloud Atlas (Něm./USA/Hong Kong/Singapur 2012, 164 min.) Výjimečný sní-

mek Toma Tykwera (Lola běží o život) a sourozenců Wachowských (Matrix) 

vypráví několik žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých 

časech a na různých místech a poukazují na propojenost našeho bytí a našich 

činů.

10.–12. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

HOLY MOTORS 
(Francie/Něm. 2012, 115 min.) Film, který měl podle mnohých letos získat 

Zlatou palmu v Cannes, je úchvatným a provokativním spektáklem, prostou-

peným obdivem k Paříži, k dějinám fi lmu, ale třeba i ke zpěvu Kylie Minogue.

FILMOVÝ KLUB
DOKUMENT

13. 12.
17.00

vstupné

PEVNOST 
(ČR 2012, 70 min.) Vítězný snímek jihlavského festivalu nahlíží na životy 

obyčejných lidí v jednom neobyčejném státě, který je i dvacet let po rozpadu 

Sovětského svazu skanzenem bývalého socialismu včetně všudypřítomné 

nedůvěry a strachu.

FILMOVÝ KLUB
TÉMA

13. 12.
19.30

vstupné 90,-/70,-

OBČAN K. + BESEDA SE ZTOHOVEN
(Česko 2012, 72 min.) Členové umělecko-aktivistické skupiny Ztohoven 

osobně přivážejí do našeho kina dokument Občan K. o tenké hranici osobní 

svobody. Diskutujte s nimi o identitě, identifi kaci a angažované tváři součas-

ného umění!

14.–16. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ?
Et si on vivait tous ensemble? (Francie/Něm. 2011, 96 min.) Film, který dal 

prostor hvězdám kinematografi e (Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Pierre 

Richard a další), vypráví o bláznivém nápadu party staříků, která se vzepře 

pobytu v domově důchodců a rozhodne se (do)žít společně.

17.–19. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

SEDM PSYCHOPATŮ
Seven Psychopaths (USA/Vel.Brit. 2012, 109 min.) Scenárista Marty (Colin 

Farrell) se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspi-

race. Hledá ji u svých výstředních přátel, kteří se příležitostně živí krádežemi 

psů, jež po vypsání odměny vrací jejich majetným vlastníkům.

FILMOVÝ KLUB
PREMIÉRA

20. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 100,-/80,- 

SAMSARA 
(USA 2011, 102 min.) Připravte se na zážitek a zkušenost smyslů, které nemají 

obdobu! Tvůrci netradičního dokumentu se snaží zachytit prchavé okamžiky, 

které utvářejí náš život. Vizuálně vybroušené záběry kombinují s podmani-

vým hudebním doprovodem a výsledkem je téměř hypnotické dílo. 

Nenechte si ujít!

21.–23. 12.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

KUŘE NA ŠVESTKÁCH 
Poulet aux prunes (Francie/Něm./Belgie 2011, 92 min.) Hlavním hrdinou 

romantického příběhu o osudové lásce je slavný houslový virtuóz, který si 

jednoho dne zničí své housle, a proto se rozhodne, že se odevzdá smrti. Ule-

há do postele a vzpomíná na svůj mnohdy legrační osud a představuje 

si svou budoucnost.

26.–30. 12. 
16.30

26.–28. ve 2D
vstupné 100,-

29.–30. ve 3D
vstupné 150,-

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
The Hobbit: An Unexpected Journey (USA/Nový Zéland 2012, 164 min.) 

Bilbo Pytlík se ocitne na dobrodružné výpravě, aby získal hobitům zpět 

trpasličí království Erebor. Prochází tajemnými zeměmi, potkává skřety 

a zlobry, až nakonec narazí na mocného Gluma, jenž navždy změní jeho 

život. Glumův prsten totiž skýtá nečekané možnosti …

26.–30. 12.
19.30

vstupné 100,-

ANNA KARENINA 
(Velká Británie/Francie 2012, 130 min.) Dlouho očekávaný fi lm Joea Wrighta 

je vánočním dárkem pro všechny. Nadčasový příběh ukazuje sílu osudové 

lásky v kulisách hýřivé a nestřídmé ruské společnosti 19. století. V hlavních 

rolích Keira Knightley, Jude Law a Aaron Tailor-Johnson.

31. 12. SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ V MINIKINĚ
17.00

19.00

21.00

NEDOTKNUTELNÍ (Francie 2011, 112 min.) vstupné 50,-

THE ARTIST (Franice/Belgie 2011, 100 min.) vstupné 50,-

FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ

středa v 15.00 KINO SENIOR / vstupné 60,-

5. 12. NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ (Česko 2012, 80 min.)

12. 12. ŽELEZNÁ LADY (Velká Británie/Francie 2011, 105 min.) vstupné 50,-

19. 12. CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ (Francie/Něm. 2011, 96 min.)

26. 12. KUŘE NA ŠVESTKÁCH (Francie/Něm./Belgie 2011, 92 min.) ve 14.30

so a ne v 15.00 HRAJEME PRO DĚTI
1.–2. 12. HVĚZDA BETLÉMSKÁ 2 (Animované pásmo ČR)  60,-

8.–9. 12. VÁNOČNÍ PÁSMO (Animované pásmo ČR) 60,-

15.–16. 12. LEGENDÁRNÍ PARTA (USA 2012) 110,-

22.–23. 12. VÁNOCE S MIKEŠEM (Animované pásmo ČR) 60,-

29.–30. 12. SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 (Belgie 2012, 92 min.) 90,- / ve 14.30

So 1. 12.
20.00

vstupné 100,-

JESETER
Art-rocková skupina pokřtí své druhé album „ Proměna“

Po 3. 12.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

Út 4. 12.
20.00

vstupné 100,-

ONE VOICE SHOW PATRIK KEE
Ostravský zpěvák a improvizátor Patrik Kee Kedzierski s hosty: 

herečka Sylvie Krupanská, kytarista Rudy Horvat a basák, 

zpěvák Maro Zeman

St 5. 12.
20.00

vstupné 100,-

RUDY HORVAT GROUP FUSION JAZZ

Rudy Horvat – kytara, Jenny Krompolc – baskytara, 

Jenny Krompolc jr – bicí, Jan Tengler – tenor sax, EWI

Čt 6. 12.
20.00

vstupné 200,-

T4 ROCK

R. Dragoun, V. „Guma“ Kulhánek, S. „Klásek“ Kubeš, M. Kopřiva

So 8. 12.
20.00

vstupné 200,-

JAROSLAV WYKRENT – HUDEBNÍ TROJTEČKA
Doprovází kapela IN BLUE ve složení: Ruda Březina -  sax, fl étna, 

Petr Stojan – klávesy, Radek Hrůza – bicí, Petr Vyňuchal – basa 

a akustické kytary, Ivan Němeček – el. kytara

Po 10. 12.
20.00

vstupné 100,-

DEVÍTKA
Koncert pražské folkové skupiny

Čt 13. 12.
20.00

vstupné 100,-

MORIBUNDUS
Koncert ostravské kapely

So 15. 12.
19.00

vstupné 100,-

DOSTAVENÍČKO ADVENT V OPERETĚ
Účinkují sólisté souboru opereta/muzikál

Po 17. 12.
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner

Út 18. 12.
19.00 VÁNOČNÍ KONCERT POP ACADEMY

St 19. 12.
20.00

vstupné 150,-

BG STYL
Koncert ostravské bluegrassové kapely

Čt 20. 12.
20.00

vstupné 120,-

KONCERT PRO BANYHO 
Benefi ční koncert pod záštitou Filip M. na podporu léčby ostravské-

ho muzikanta. Účinkují Buty, Zdeněk Vřešťál & Vít Sázavský, Filip M., 

Robson, Marek Dusil, Johan, Marow,  Matyáš Gali a další.

Pá 21. 12.
20.00

vstupné 150,-

BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

So 22. 12. 
20.00

vstupné 100,-

CALATA 
Tradiční předvánoční koncert a to ve znamení 30. výročí založení 

kapely

Pá 28. 12.
20.00

vstupné 100,-

BANDABAND
Koncert ostravské kapely

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

ZBYŠEK SION  do 4. 1. 2013
Obrazy malíře Zbyška Siona neodmyslitelně patří k vývoji českého moderního umění 

posledního půlstoletí. Jeho díla vždy sugestivně poukazovala na stav světa a ohrožení 

základních lidských hodnot. Vystaveny budou nové práce autora, v nichž dospěl k jisté-

mu zklidnění a nadhledu. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

1.–23. prosince 2012 
Masarykovo náměstí v OstravěČeské

Vánoce

Po 3. 12.
19.00

vstupné 60,-

BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Veřejná přednášku Radka Růžičky

Út 4. 12.
18.00

OBRAZY – Marcel Zuška
Vernisáž výstavy. Dovolte abych se představil … grafi ka, fotografi e, 

malba. Výstava potrvá do 21. 12.

St 5. 12.
18.00

vstupné 60,-

KAVÁRNA TANGO ARGENTINO
Taneční večer na parketu klubu Atlantik pod volným dohledem 

profesionálů. Nově v kavárně klubu Atlantik.

Čt 6. 12.
18.00

vstupné 60,-

DEPEŠE Č.2. – Vánoční večírek pro vás
Autorská dvojice Jana Hochmannová – Šimon Greško a herci 

z divadla Depeše č.2 pro vás připravili na prosinec další překvapení

So 8. 12.
9.00

vstupné 60,-

RODINNÉ (A JINÉ) KONSTELACE
Psychoterapeuti PhDr. Ludmila Mrkvicová a Mgr. Pavel Bílek

Po 10. 12.
18.00

vstupné 50,-

VELKÁ CESTA PO JIŽNÍ INDII
Putování Mahabalipuránem – starobylá památka UNESCO. Bombay brána 

Indie. Elora Adžanta buddhistické a hinduistické jeskyně. Zelený stát Kérala. 

Bývalá portugalská kolonie Stará Goa a Kochin – tradiční tance Kathakali. 

Čajové plantáže v Nirghili hill. Zběsilá cesta s Liborem Bednářem  

11. a 16. 12.
18.00

kurs 5 lekcí 250,- 
jinak 70 ,-

SALSA – aneb latinsko-americký taneční večer
Přijďte si zatančit (třeba i jen vyzkoušet) tanec salsa. Jedná se o jednodu-

chý a přitom velmi zábavný tanec, který zvládne opravdu každý.

St 12. 12.
18.00

MEDICAFÉ
Smyslem MediCafé je popularizoval lékařskou vědu. Přijďte si poslech-

nout zajímavosti, které nám lékařská věda nabízí nebo informace,  které 

nenajdete ani na internetu. Dostaňte odpovědi na své otázky v zajíma-

vých diskuzích s odborníky. Zve Vás IFMSA Ostrava

Čt 13. 12.
19.00

vstupné 60,-

DIVADLO BEZ ZVÍŘAT – Jean Michell Ribes 
Dvě jednoaktovky v podání Divadla Aureko Ostrava

USA – Petr Verner a Petr Repčík / Tragédie – Lea Dokupilová, 

Petr Verner a Iva Konečná

St 19. 12.
19.00

vstupné 100,-

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ OSTR.UŽ.I.NY
Zápas ligy divadelní improvizace   

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

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

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský 
informační servis, s. r. o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník 
Program – www.eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.
zulu.cz, Divadlo Petra Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní 
scéna aréna – www.divadloarena.cz, Galerie Chagall – www.
chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.
cz, Antikvariát a  galerie Fiducia – www.antikfi ducia.com, 
Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – 
www.akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, 
Fabric – www.fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.

kmo.cz, Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, 
Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova 
konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova fi lharmonie Ostrava 
– www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, 
Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy 
– www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům 
kultury města Ostravy – www.dkmoas.cz, Centrum kultury 
a vzdělávání – www.ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 
365 dní – www.365dni.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě 
– www.gvuostrava.cz, Galerie Magna – www.magna.zde.cz.

Programový a kulturní zpravodaj Kam v Centru je součástí 
zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Centrum. Své kulturní tipy můžete zasílat na adresu: pavla.
mrockova@360pano.cz

kam v centru


