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Kulturní

První adventní neděle 1. prosince 
vstoupí na Masarykovo náměstí se 
vší parádou v 10 hodin, kdy zde bu-
dou zahájeny tradiční vánoční trhy. 
Ty budou letos plné novinek a také 
hvězd. Diváci uvidí hned 1. prosin-
ce v 18 hodin Marka Ztraceného 
a ve čtvrtek 5. prosince Adama Miší-
ka. Neděli 8. prosince rozjasní Heidi 
Janků, 12. prosince vystoupí vítěz 
první Česko Slovenské SuperStar, 
Martin Chodúr, a 19. prosince Mar-
tin Harich, finalista stejné soutěže. 
S písničkářem Pavlem Dobešem 
vstoupí na pódium dobrá nálada 
v neděli 22. prosince.  

„Vánoční trhy budou mít program 
opravdu nabitý, každý si tu najde to 
své,“ zve Dalibor Mouka, místosta-
rosta městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. „Tradicí se už sta-
lo soutěžní zdobení stromků dětmi 
z mateřských škol sídlících na území 
obvodu, které se bude konat v pon-
dělí 2. prosince. Stromky budou 
po ukončení trhů věnovány dět-
ským domovům a domům s pečova-
telskou službou.“ Kulturní program 
bude v době trvání vánočních trhů, 
tedy od 1. do 23. prosince, opravdu 
rozmanitý. Vystoupí několik folklor-
ních souborů a cimbálovky, diváci 
se mohou těšit na vystoupení dětí 

to musíte vidět, slyšet

Nebe i pódium plné hvězd!

Waldorfská vánoční 
slavnost                                                                            
Nastává předvánoční čas, v němž 
se ve Waldorfské základní a ma-
teřské škole Ostrava každoročně 
pořádá Vánoční slavnost. V tomto 
roce připadla tato sváteční chvíle na  
13. prosince 2013, kdy se v sále 
Střediska volného času v Moravské 
Ostravě v Ostrčilově ulici 19/2925  
v 16 hodin představí se svými vy-
stoupeními žáci a učitelé naší školy. 
Těšíme se na příjemné setkání a pře-
jeme krásný zážitek.

Adventní koncerty  
Občanské sdružení Madleine opět 
po roce přichází již s tradiční sérií 
adventních koncertů v rámci pro-
jektu Děti dětem. Jeden z nich se 
uskuteční už ve středu 4. prosince  
v evangelickém Kristově kostele 
v Českobratrské ulici. Hlavní host 
Petr Bende & band s cimbálovou 
muzikou Grajcar navodí příjem-
nou předvánoční atmosféru. Zazpí-
vá i pěveckým sbor Smajlík a děti 
z Múzické školy a dětského domova 
z Ostravy. Ve stejném kostele se pak 

o týden později, ve čtvrtek 12. prosin-
ce, uskuteční další adventní koncert, 
jehož hlavním hostem bude stálice 
české populární scény Helena Von-
dráčková. Vystoupí i Dětský pěvecký 
sbor Mendíci, dále Charlie Band a do-
razí i děti z Dětského domova z Ostra-
vy. Přijďte nasát tu pravou vánoční at-
mosféru při poslechu nejen vánočních 
písní a koled. Předprodej vstupenek 
v sítích Ticketpro. www.madleine.cz

Koncert Pop Academy 
V neděli 22. prosince se od  17 ho-

din uskuteční v hudebním klubu Par-
ník vánoční koncert školy populární 
hudby Pop Academy.  Hlavním téma-
tem večera budou slavné filmové me-
lodie. Vstupenky se začnou prodávat 
na místě půl hodiny před zahájením.

Komorní scéna  
Aréna zve 
Adventní čas je v Aréně již čtvrtým 
rokem ve znamení několika mimo-

řádných představení inscenace Vá-
noční hry. Vánoční hra aneb O tom 
slavném narození z pera dramatur-

ga Tomáše Vůjtka je vtipným a hra-
vým příběhem o ďábelské intrice, 
která má lidem znemožnit poznat, 
kdo se jim to v Betlémě vlastně na-
rodil. Intrikánští čerti však nakonec 
přijdou zkrátka a lidem se narodí 
Ježíšek. „Nepokoušíme se o ilustra-
ci událostí  v Betlémě. Vycházíme 
ze situace dítěte, které o Štědrém 
večeru čeká na rozbalování dárků, 
a během toho mu rodiče otevíra-
jí tajemství betlémského příběhu, 
v němž se dítě mění v anděla a vě-
domě zažívá všechny ty události,“ 
vysvětluje režisér Martin Františák. 
Letos budou mít diváci možnost 
zhlédnout Vánoční hru jen dva-
krát, a to na stříbrnou a zlatou 
neděli, tedy 15. 12. a 22. 12. 2013, 
vždy  v 16 hodin. Představení trvá 
necelou hodinu a je vhodné pro 
větší děti.

Ostravské muzeum zve v prosin-
ci hned na dvě nové výstavy. Tou 
první, zahájenou 12. prosince, 
bude hravá výstava k šedesátému 
výročí zrodu Divadla loutek Os-
trava, doplněná o workshopy pro 
děti i dospělé. O šest dnů později, 
18. prosince, se Ostravanům před-
staví Albrecht Dürer a jeho sou-
časníci. „Půjde o cennou a ve svě-
tě uznávanou ukázku zhruba 
sedmdesáti originálních grafik Al-
brechta Dürera, jednoho z největ-
ších německých malířů a myslite-
lů renesance, a jeho souputníků. 

Vzhledem k výjimečnosti výsta-
vy plánujeme i noční prohlídky 
a také různá milá překvapení,“ zve 
návštěvníky Jiřina Kábrtová, ředi-
telka Ostravského muzea, na akci, 
která se koná v rámci pětileté udr-
žitelnosti projektu financovaného 
z prostředků EU a díky spolupráci 
s Východoslovenským muzeem 
v Košicích. 

Zdá se, že prosinec Ostravského 
muzea bude plný zajímavých udá-
lostí… Pro tvořivé příznivce mu-
zea se chystá o víkendu 14. a 15. 
prosince i adventní dílna zamě-
řená na výrobu vánočních ozdob. 
„Tradičně věnujeme pozornost 
andělům, kteří k Vánocům pros-

tě patří. Letos si ná-
vštěvníci adventního 
workshopu vyrobí 
pohyblivého andělíč-
ka, kterého si budou 
moci doma pověsit 
na zeď,“ doplňuje Ji-
řina Kábrtová s tím, 
že školy se mohou 
objednávat na dopo-
lední dílny konané 
v týdnu před a po ví-
kendové dílně.

toč se a vrč, můj kolovrátku, 
ejhle, adventu již nakrátku 
a blízko, blizoučko Štědrý den.

K. J. erben, Kytice

Zdroj:  
www.ostrmuz.cz

AKce mĚSÍce
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sokolnická nebo ohňová show. Pra-
vou vánoční atmosféru, jejíž vykouz-
lení je na bedrech organizace Cent-
rum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz, dotvoří betlém ze 
slámy, přístřešek s poníkem, oslí-
kem, lamou, ovečkou a kozou i ukáz-
ky řemesel vonících historií. Pozoro-
vat při práci můžete řezbáře i kováře, 
bude se tu lít olovo, v prodeji budou 
nejen dřevěné hračky, voskové svíč-
ky, slaměné ozdoby, ale také perníky, 
pečené kaštany, topinky, žitné plac-
ky, medovina, káva, pečivo i výrobky 
z udírny. Před Ostravským muzeem 
nebude chybět historický kolotoč 
ani zvonička se schránkou a deskou 
k psaní a razítkování, aby děti mohly 
napsat Ježíškovi. Projet se bude mož-
né jak vláčkem, tak na velbloudovi, 
na náměstí se bude i bruslit. „Věří-
me, že finanční prostředky, které náš 
obvod do pořádání vánočních trhů 
vložil i v letošním roce, jsou dobrou 
investicí,“ uzavírá místostarosta Da-
libor Mouka. 

(gl)

z mateřských a základních škol 
obvodu i na studenty Pop Acade-
my. Představí se historické hudeb-

ní společnosti Calata a Camerata, 
k programovým lahůdkám budou 
patřit koncerty souboru Iris & Ofer  

Portugaly, Efroni Choir Izrael i Stan-
ley´s Dixie Street Bandu. Dorazí také 
žongléři i herci s pohádkami, zaujme 

Grafika Albrechta Dürera.

Každý, kdo na vánoční trhy zavítá, tady nalezne to své.                                                                                                         Foto:  Sareza
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Křídla Vánoc 

FILM

KNIHCENTRUM.CZ — Dům knihy 
Otevřeno Po-Ne 8 — 19 hodin
www.knihcentrum-ostrava.cz

Ve dnech 2. až 4. prosince můžete 
vždy od 17 hodin nebo od 19.30 ho-
din v kině Art (Dům kultury města 
Ostravy) zhlédnout novou českou 
vánoční komedii s příhodným ná-
zvem Křídla Vánoc. Vstupné je 120 
korun a film je nevhodný pro mlá-
dež do 12 let. 

Velká část filmu se odehrává 
v nákupním centru v čase Vánoc. 
Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, 
kteří zde pracují. Jedním je optik To-
máš (Richard Krajčo). Vystudovaný 
oční lékař má rád volnost a ženy, žije 
v obytném přívěsu na poli nedaleko 
obchodního centra, kde se prohání 
jeho kůň. Hezká Nina (Vica Kerekes) 
balí dárky ve stánku a provokuje vý-
středním oblékáním i přidrzlou ote-
vřeností. Jejím krédem je nemilovat, 
aby nemohla být zraňována. Ráďa 
(David Novotný), nejstarší z přátel, 
pracuje v supermarketu jako mana-

Ve výstavních prostorách Paláce 
knihy na Smetanově náměstí v Os-
travě můžeme od 10. prosince na-
hlédnout do snového světa díla os-
travské autorky Mileny Kantorové, 
která zde představuje své současné 
olejomalby, inspirované Shake-
spearovým dílem. 

Výstava přináší nový pohled 
na klasické dílo Shakespearovy 
sonety z jiného úhlu, olejomalby 
autorky Mileny Kantorové  v sobě 
spojují kvalitní techniku i ušlechti-
lost tématu. „Případ Shakespeara je 
sám o sobě emočně silný a dodnes 
existuje mnoho teorií, některé jsou 
až konspirační. Jednou z nich je i to, 
jak je vůbec možné, že syn negra-
motného obchodníka, vzdělávaný 
pouze vesnickým učitelem, měl tak 
bohatý slovník? Je však jedno, jestli 
toto úžasné nesmrtelné dílo napsal 
opravdu plebejský genius či někdo 
jiný. Jisté je, že úryvky ze Zkrocení 
zlé ženy, z Hamleta či třeba Richar-
da III. zná snad každý z nás,“ říká 
Milena Kantorová, která i tak ná-

www.divadloarena.cz

Lednová 
premiéra 
Komorní scény 
Aréna  2013 

DIVADLO

Prosinec je v Komorní scéně Aréna 
poněkud klidnějším časem, a to 
především v období vánočních 
svátků, během nichž má divadelní 
soubor volno. Ale to neznamená, 
že by se zde v posledním měsíci 
v roce nic nedělo. Naopak. Už v lis-
topadu začal Grzegorz Kempinsky, 
který je mimo jiné podepsán pod 
úspěšným představením Plešatá 
zpěvačka, zkoušet nový titul s ná-
zvem Krajní meze. Inscenace, je-
jímž autorem je William Mastrosi-
mone, bude mít premiéru v sobotu 
18. ledna 2014. V tom roce Komor-

SOUZNĚNÍ 2013 
Do jubilejního hávu se letos od 12. do 15. prosince ob-

lékne festival Souznění. Patnáctý ročník mezinárodního 
festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel 
uvítá v předvánočním čase na několika místech Morav-
skoslezského kraje například hosty z Izraele, národopisný 
soubor z Chodska slavící osmdesát let své existence nebo 
slovenskou kapelu, která excelovala po boku Richarda 
Müllera. „Cílem Souznění je objevovat, rozvíjet a postup-
ně představovat nejenom bohaté zvyky vymezené dobou 
adventu a Vánoc, ale i tradice duchovní a religiózní,“ zdů-
razňuje organizátor akce Zdeněk Tofel. Pestrou kapitolu 
Souznění pak jako každoročně dopíše galakoncert, kte-
rý 15. prosince bude hostit Dům kultury města Ostravy. 
Do role hlavní hvězdy organizátoři obsadili populární slo-
venskou skupinu Fragile. „Pěvecké seskupení Fragile před-

staví zejména svůj sváteční repertoár. Jejich vystoupení 
jsou opravdu nezapomenutelná a je úžasné, co všechno 
lze vytvořit pouze lidským hlasem,“ líčí s nadšením Tofel.  
Galakoncert ozdobí rovněž izraelský soubor Efroni Choir. 
„Sbor Efroni Choir se zaobírá starou izraelskou hudbou. 
V jeho tvorbě však hrají důležitou roli také folkloristické 
prvky a náměty,“ přibližuje tvorbu izraelských hudební-
ků Zdeněk Tofel. V Domě kultury města Ostravy vystoupí 
také nejlepší Zpěváčci 2013 (Jakub Ošmera, Nikol Stávko-
vá) nebo Národopisný soubor Postřekov z horního Chod-
ska. A proběhne zde i setkání tvůrců uměleckých řemesel, 
včetně výstavy betlémů. Během galakoncertu zároveň 
dojde k předání charitativního daru. Finanční sbírka bude 
probíhat po všechny čtyři festivalové dny. 

 www.souzneni-festival.cz 

DůM KULTURy PřEDNášKy A VÝSTAVy

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

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel.  12. — 15. 12. 2013 – Václavovice, Frýdek-Místek, Kozlovice 

(Beskydy), Ostrava.                                                                                                                                                           Foto:  Archiv Souznění

Vernisáž výstavy zahájí 10. prosince 
v 16 hodin v Domě knihy Knihcentrum 
osobně pan profesor Martin Hilský.

ročné klasické dílo pevně uchopila 
a prezentuje ho ve svých malbách 
se zcela novým impulzem. Obrazy 
jako by vyrůstaly z krásy slova, aniž 
by jej narušovaly. Pocity, nálady 
a předměty jsou seskupeny do sno-
vého vývoje příběhu a do vztahů 
mezi lidským nitrem a konkrétností 
jednotlivých sonetů.  

Na prodejní výstavě, která potrvá 
až do 3. ledna 2014, můžete zhléd-
nout celkem 32 velkoplošných ilu-
strací ke Shakespearovým sonetům. 
Olejomalby díky zvláštní vrstvené 
technice navozují dojem trojroz-
měrnosti, pohybu a živočišnosti. 

žer prodeje a bydlí s početnou rodi-
nou v malém bytě. I když ji má rád, 
někdy by nejradši od toho chaosu 
utekl někam daleko. Zajíc (Jakub 
Prachař), čerstvě vystudovaný he-
rec, marně obchází castingy a vlast-
ně málokdo ví, jak se doopravdy 
jmenuje. Všichni ho vnímají v kos-
týmu ušáka, který rozdává dětem 
balonky. Každý z našich přátel má 
své touhy a sny a právě Vánoce jsou 
časem, kdy se mohou plnit. Dejme 
šanci zázrakům! Copak se pohádky 
nemohou žít?                (Zdroj: Falcon)

ní scéna Aréna v květnu vstoupí 
do své dvacáté sezony. „Název jsme 
získali v květnu 1994. Jednou z prv-
ních inscenací, které zaznamenaly 
ohlas v celorepublikovém měřítku, 
byla Průběžná O(s)trava krve v re-
žii Radovana Lipuse,“ připomíná 
ředitelka Arény Renáta Huserová. 

Na repertoáru je také Dezertér 
z Volšan autora E. A. Longena, režie 
Ivan Krejčí       Foto: Roman Polášek

Foto: Archiv DKMO

Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava 
tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz

Kino Art 
1. 12. v 17 a 19.30 hodin Lásky čas 
2. — 4. 12. v 17 a 19.30 hodin Křídla Vánoc 
5. 12. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin  
Klub náročného diváka Kapitál
6.  — 8. 12. v 17 a 19.30 hodin Maturita
9.  — 11. 12. v 17 a 19.30 hodin Rozbitý svět
12. 12. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin  
Klub náročného diváka Dva nula
13. — 15. 12. v 17 a 19.30 hodin Vlhká místa 
16.  — 18. 12. v 17 a 19.30 hodin Hoteliér
19. 12. v 15 hodin pro seniory, v 17 a 19.30 hodin  
Klub náročného diváka Socialismus
20.  — 23. 12. v 17 a 19.30 hodin Nepravděpodobná romance
24. 12. NEPROMÍTáME
25.  — 27. 12. v 17 a 19.30 hodin Konzultant
28. 12. 2013 – 1. 1. 2014 v 17 a 19.30 hodin Klauni
31. 12. NEPROMÍTáME

Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte slevy  na všech-
ny klubové filmy! Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
1. 12. v 19 hodin Čechomor, adventní koncert české kapely
3. 12. v 19 hodin David Tristram: Opačné pohlaví, 
Studio DVA, Praha
8. 12. v 15 hodin O medvědu Ondřejovi, DS Julie Jurištové, 
Praha 
9. 12. v 19 hodin Dan Bárta & Illustratosphere, koncert
12. 12. v 19 hodin Zdeněk Izer & šárka Vaňková 
— Turné 4 můstků
13. 12. v 19 hodin Dan Gordon: Cena za něžnost, 2. hra DP
14. 12. v 18.45 hodin Giuseppe Verdi:  Falstaff, 
nová inscenace, přímý přenos z Metropolitní opery  
z New Yorku                  
17. 12. v 19 hodin Bohumil Hrabal, Václav Nývlt, Josef 
Dvořák: Taneční hodiny pro starší a pokročilé
20. 12. v 19 hodin Screamers, vánoční speciál
22. 12. v 16.45 hodin Spící krasavice, Bolšoj balet Moskva
27. 12. v 19 hodin John Godber: Vyhazovači, 
Divadlo R. Brzobohatého, Praha
31. 12. v 10 hodin Veselý Silvestr pro děti!
31. 12. v 16 hodin Rudolf Piskáček: Perly panny Serafínky, 
Slezské divadlo Opava

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Poděbradova 1291/12, 702 00  Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566
Ostravský Dům umění se po rekonstrukci suterénních 
depozitářů otevírá opět veřejnosti!

Pondělí 2. 12. v 16.30 hodin — Technické památky Moravy 
a Slezska, přednáška Miloše Matěje z Národního 
památkového ústavu, ú.o.p., Ostrava. (Knihovna města 
Ostravy, Společenský sál hudebního oddělení, 3. patro)
5. – 15. prosince — výstava Uvnitř: Neobyčejná setkání 
s uměním pro lidi se zdravotním znevýhodněním  
(Dům umění)
Úterý 10. 12. v 16 hodin — Manuskripty Václava IV., 
přednáška Marka Zágory (Knihovna města Ostravy)
Středa 11. 12. ve 13 hodin — slavnostní předání Ceny 
hejtmana Moravskoslezského kraje autorům děl 
popularizujících problematiku handicapovaných občanů 
a vernisáž výstavy Uvnitř: Neobyčejná setkání s uměním 
pro lidi se zdravotním znevýhodněním (Dům umění)
Čtvrtek 12. 12. v 17 hodin — Plečnikova Lublaň  
na architektonických skicách ze soukromé sbírky 
Damjana Prelovšeka, vernisáž (Dům umění)
Úterý 17. 12. v 16.30 hodin — Josef Lada: Zimní pastorala, 
přednáška Gabriely Pelikánové (Knihovna města Ostravy)
Čtvrtek 19. 12. v 17 hodin — Začátek století, 
vernisáž výstavy (Dům umění)
Čtvrtek 19. 12. v 18 hodin — Křest revue protimluv, 
vernisáž výstavy (Dům umění)

Galerie Beseda
Jurečkova 1811/18, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 
Po — Pá : 9.00 — 17.00 hodin
17. 10. — 15. 11. Petr Stanický — Sochy a objekty
20. 11. 2013 — 17. 1. 2014 Michael Rittstein — Záchvěv spon-
tánní radosti, obrazy
Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, plastik a skla

Výstavy v DKMO
30. 11. — 1. 12. Cinkají zvonky někde v dáli,  
vestibul, vánoční výstava žáků ZUŠ v Ostravě-Porubě
2. — 31. 12. Fotoklub Ostrava: Fotografie, 
Galerie Gaudeamus

Prodáváme vánoční dárkové poukázky na vstupenky 
z aktuální programové nabídky DKMO v hodnotě 300 
a 500 Kč. Poukázky lze zakoupit v pokladně DKMO nebo 
objednat prostřednictvím e-mailu: pokladny@dkv.cz
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Silvestrovský galakoncert  
Berlínské filharmonie

Divadlo loutek Ostrava
sezona 2013/2014 

Slavíme šedesátiny
Letošní pátou premiérou Divadla loutek Ostrava se  
15. listopadu stala Werichova pohádka Královna 
Koloběžka První v dramatizaci a režii Václava Klemense, 
uměleckého šéfa divadla. „Kdo zná Fimfárum a vůbec 
Werichovy pohádky, ví, že zdaleka nejsou určeny jen 
dětem,“ přibližuje novou inscenaci Jarmila Hájková, 
ředitelka Divadla loutek Ostrava. „Proto je také naše 
Královna Koloběžka První představením rodinného typu, 
při němž se budou bavit děti i dospělí. A kromě toho jde 
také o titul, který rozšíří povědomí žáků základních škol 
o tvorbě známého herce a spisovatele Jana Wericha.“ 
Listopadová premiéra však není jediným slavnostním 
okamžikem divadla na sklonku roku. Naopak! Tím 
nejpodstatnějším je šedesáté výročí zrodu divadla. 
„První premiéra tehdejšího krajského Divadla loutek 
byla odehrána 12. prosince 1953. Představení Děda 
Mráz bylo sice poplatné době, ve které vzniklo, ale 
hlavně bylo o Vánocích a mělo úspěch,“ poznamenává 
Jarmila Hájková a věnuje se tématu prosincových oslav. 
„My chceme šedesát let práce ostravských loutkářů 
připomenout výstavou v Ostravském muzeu, jejíž 
vernisáž je naplánována na čtvrtek 12. prosince. A byli 
bychom rádi, kdyby se z ní po ukončení prezentace 
v muzeu stala výstava putovní, která s naším divadlem 
seznámí co nejvíce lidí.“ 
O den později, v pátek 13. prosince, se v budově divadla 
sejdou osobnosti, které jsou součástí jeho historie 
i současnosti. „Čeká nás komponovaný večer, jenž bude 
průřezem minulostí našeho divadla. Slavnostní okamžiky 
otevře křest knihy, pro nás velmi cenné publikace, která 
jako první zaznamenává celou historii Divadla loutek 
Ostrava,“ konstatuje Jarmila Hájková s tím, že večer 
ukončí světelná prezentace na venkovní zdi přístavby. 

                         (gl)

POzvánka DO DivaDla

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava 
tel. č.: 596 117 676, www.librex.cz/dumknihy

1. 12. od 15 do 17 hodin vánoční vyrábění s knížkami TOPP. 
Děti budou vyrábět ozdoby na stromeček. 
2. 12. v 17 hodin Roman vaněk: klenoty klasické evropské ku-
chyně. 
Nová kuchařka známého propagátora „rozumného vaření“ 
z místních surovin.
3. 12. v 17 hodin Jaromír Šlosar: Choditi stříbro. 
Křest básnické sbírky přírodní lyriky ostravského autora. 
Kmotrou bude Eva Lenartová.
4. 12. v 17 hodin alexandar Markovič, 
slavný dirigent bude hovořit o své práci.
5. 12. v 17 hodin Michal viewegh: Můj život po životě. 
Beseda, autogramiáda a autorské čtení se slavným spiso-
vatelem.
6. 12. v 17 hodin Dita Pecháčková: Deník Dity P. 
Beseda se slavnou kuchařkou, jejíž pořad o vaření rozděluje 
veřejnost.
7. 12. od 15 do 17 hodin Čekání na vánoce. 
Vánoční tvoření pro děti od 3 let.
9. 12. v 17 hodin Jiří Menzel: Rozmarná léta. 
Vzpomínkové vyprávění slavného režiséra.
10. 12. v 16 vernisáž obrazů Mileny kantorové, 
která malovala Shakespearovy sonety. Hostem je prof. Mar-
tin Hilský, který tři sonety zarecituje.
12. 12. v 17 hodin Jan Budař: největší tajemství leopolda 
Bumbáce. 
Slavný herec představí knihu pohádek.

Aktuální informace na www.knihcentrum-ostrava.cz

DŮM kniHY kniHCEnTRUM.cz  

kniHOvna MěSTa OSTRavY

Samostatnou kapitolou je Černá 
louka, jíž bude věnována pozornost 
i v následujícím dílu historie. Začne-
me na Pivovarské ulici, která ve svém 
názvu nese pozůstatek pivovarnické 
činnosti a vzpomínku na rozsáhlý 
areál Strassmannova pivovaru. Mo-
derní pivovar sahal svými budovami 
hluboko do budoucího výstaviště, 
kterému nakonec ustoupil. Dodnes 
se zachoval objekt, ve kterém nyní 
sídlí víceúčelové centrum Cooltour. 
Před schodištěm do Cooltouru při-
pomíná doby dávno minulé skupina 
jírovců maďalů, lípy velkolisté a jil-
mu drsného, jejichž stáří přesahuje 
osmdesát let. Nejvzácnější z nich je 

přitom jilm drsný. Z původní staré 
výsadby se na obvodu plochy vý-
staviště zachovaly ještě tři krásné 
exempláře platanů, a to před pavi-
lonem A, dále v ulici Vojanově a ulici 
Střelniční.  Jde o křížence platanu zá-
padního a východního, zvaného pla-
tan javorolistý. Pro borku platanů je 
charakteristická nápadná odlučnost 
nepravidelných plátů. Platan před 
pavilonem A je od roku 1989 prohlá-
šený za památný strom. Všechny pla-
tany byly vysázeny v přibližně stejné 
době, mají okolo osmdesáti let.

Prostor mezi pivovarem, státním 
divadlem a břehem řeky Ostravice 
byl od 70. let 19. století využíván pro 

sypání výpěrek z koksoven Karolina 
a Centrála. Sypáním odpadu vzni-
kaly tzv. ostravské Alpy. Surová hal-
da s několika vrcholy posloužila pro 
vybudování zábavního parku Tivoli. 
Snaha o ozelenění parku z důvodu 
omezení prašnosti se podařila jen 
ve spodní části haldy, jejíž střední 
část a vrchol zůstaly bez vegetace. 
I když na fotografii nemůžeme iden-
tifikovat druhy dřevin, z praxe víme, 
že na haldě rostou dobře trnovníky 
akáty. Halda byla rozebírána a po-
slední zbytky byly odvezeny v 50. le-
tech 20. století. 

zdenka Rozbrojová,  
botanička Ostravského muzea

z HiSTORiE MORavSkÉ OSTRavY a PŘÍvOzU

nádražní 30, 702 00 Ostrava 
e-mail: info@antikfiducia.com 
tel. č.: 596 117 312 
Po – Pá: 10 – 18 hod. 

3. 12. v 18 hodin Co je česká hudba?! 
Debata v rámci roku české hudby 2014 u kulatého stolu s Martinem 
Jemelkou, hudebním publicistou a historikem, Jiřím Nekvasilem, 
režisérem a ředitelem Národního divadla moravskoslezského, Petrem 
Kofroněm, skladatelem, uměleckým ředitelem opery Národního divadla 
a spoluzakladatelem souboru pro soudobou hudbu Agon Orchestra.
8. 12. v 10 hodin vánoční dětský ateliér. Vede výtvarnice Marcela Lysáčková.
9. 12. v 18 hodin Ostravská premiéra dokumentu Rok bez Magora, 
za účasti scenáristy Olivera Maliny Morgensterna.
10. 12. v 18 hodin Tomáš Skalík: za Opavu. 
Prezentace aktivit sdružení Za Opavu.
11. 12. v 18 hodin Bohuslav Reynek: vernisáž 
výstavy ve fotografické galerii Fiducia
12. 12. v 18 hodin Promítání a sdílení zážitků z cest 
po Etiopii či Malém  Tibetu v severní Indii, v rámci projektů neziskových 
organizací GLEN a MOST.
16. 12. v 18 hodin václav kočí: vernisáž výstavy v Galerii Dole
21. 12. v 18 hodin křest bulletinu krásná Ostrava a okrášlení sochy Světlonoš.

anTikvaRiáT a klUB FiDUCia 

Příroda našeho obvodu a její historie III

Pobočka Přívoz
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104 

Oddělení pro dospělé:
Od 2. 12. 2013 do 3. 1. 2014: Mikrosvět.  
Výstava výtvarného oddělení ZUŠ, Sokolská 15, předsta-
vuje tvorbu žáků Hany Kokešové a Nely Rističové. Volné 
práce z představy na téma: Mikrosvět – svět pouhým 
okem neviditelný.

Oddělení pro děti a mládež:
5. 12. od 14 do 15 hodin: Přečti nám. 
Čteme z knih s mikulášskou tematikou a plníme zábavné 
úkoly.
12. 12. od 13 do 15.30 hodin: vánoční tvoření. 
Tvůrčí dílna. Vyrábíme ozdoby na stromeček.
19. 12. od 13 do 15.30 hodin: Tělo v pohybu. 
Soutěžíme v tanci na taneční podložce.
Od 1. 12. do 31. 12. vánoční tajenka. 
Zábavné luštění na vánoční téma.

Dva z nejpopulárnějších Uherských 
tanců Johanese Brahmse a zároveň 
tři Slovanské tance Antonína Dvořá-
ka uslyšíte u příležitosti oslav konce 
roku 2013. V přímém přenosu ze sil-
vestrovského galakoncertu Berlínské 
filharmonie se budete moci nechat 
unášet jejich jadernými rytmy, které 
vycházejí z hudební tradice naše-
ho středoevropského regionu. O co 
méně jsou obecně známé Chačaturi-
janovy  tance z baletu Gajané, o to víc 
je známější jeden z nich, a sice tanec 
Šavlový. Asi se nenajde milovník hud-
by, který by si jej nedovedl zabroukat. 
Třetí ze Symfonických tanců Pau-
la Hindemita pak logicky doplňuje 
pestrý a atraktivní výběr z literatury 
tanců pro orchestr, které na koncertě 
zazní. Berlínskou filharmonii bude 
řídit sir Simon Rattle, jeden z nejre-

nomovanějších světových dirigentů 
dneška. Hvězdným sólistou večera 
bude čínský pianista Lang Lang, jenž 
provede populární třetí klavírní kon-
cert ruského skladatele Sergeje Pro-
kofjeva. Jeho brilantní technika, jeho 
schopnost vybrousit i ten nejmenší 
detail interpretovaného díla k doko-
nalosti i jeho neuvěřitelná hráčská 
bezprostřednost, upřímnost a otevře-
nost jsou vždy zárukou nezapomenu-
telného hudebního zážitku.

Prožijte poslední den letošního 
roku kulturně a přijďte si v úterý 31. 
prosince v 17.30 hodin poslechnout 
přímý přenos silvestrovského gala-
koncertu Berlínské filharmonie. Pře-
nos, který budete moci zhlédnout 
v Domě kultury města Ostravy, po-
trvá bez přestávky zhruba 90 až 100 
minut.  

Na snímku z archivu Ostravského muzea je halda za divadlem, zábavní park Tivoli a koleje 
směřující do pivovaru.

Berlínská filharmonie.

                                            Foto:  archiv Divadla loutek Ostrava     

POzvánka

29. 11. 2013 – 5. 1. 2014 z ateliéru členů a hostů Umělecké 
Besedy, výstava soch a objektů, která se koná ke 150. vý-
ročí vzniku Umělecké Besedy.
Akce se uskuteční za podpory Úřadu městského obvodu 
Ostrava a Přívoz. Záštitu převzal pan Mouka.
Ma´Ma Gallery, Poděbradova 2738/16, 702 00 Moravská 
Ostrava
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KULTUROU
CENTRUM ŽIJE

Programový a kulturní zpravodaj Centrum žije kulturou je součástí 
zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat e-mailem na adresu: 
literatky@literatky.cz

centrum kultury a vzdělávání
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.
17.00

vstupné 90,-

MAFIÁNOVI
The Family (USA/Francie 2013, 111min.) Žít životem spořádaných občanů se jim příliš
nedaří, tahle rodinkamámafiánství prostě v krvi.

1. 12.
19.30

vstupné 120,-

KONZULTATNT
Counselor (USA/Velká Británie 2013, 111min.) Ambiciózní právník se dostane do
nezvladatelné situace, když se zaplete do kšeftů s drogami.

3. 12.
16.30 a 20.00
vstup zdarma

LIDSKÝ ROZMĚR
The Human Scale (Dánsko/Bangladéš/Čína/Nový Zéland/USA 2012, 77min.) Dánský
architekt a profesor Jan Gehl zdokumentoval, jakmoderní města omezují lidskou
interakci a tvrdí, že můžememěsta budovat s ohledem na lidské potřeby. Reprízy
úspěšného dokumentu, po nichž bude následovat moderovaná diskuze se zajímavý-
mi hosty z oblasti architektury a designu veřejného prostoru.

FILMOVÝ KLUB

5. 12.
17.00

vstupné 80,-/60,-

CESTA DOMŮ
Wode fu qinmu qin (Čína 1999, 89min.) Obchodník Luo Yushen se po letech vrací do
rodné vesnice v severní Číně. Zpráva o otcově smrti a matčin žal v něm probouzí vzpo-
mínky na to, jak se jeho rodiče před lety potkali. Poslední projekce ceněného snímku
před jeho stažením z české distribuce.

FILMOVÝ KLUB

5. 12.
19.30

vstupné 80,-/60,-

HORSKÁ HLÍDKA
Kekexili (Čína Hong-Kong 2004, 85min.) Film zachycuje výpravu novináře Ga Yu
a tibetských horských strážců proti pytlákům. Strohý záznam nebezpečné a náročné
cesty v tvrdých klimatických podmínkách kombinuje s prvky westernu. Poslední
projekce ceněného snímku před jeho stažením z české distribuce.

6. – 8. 12.
17.00

vstupné 90,-

COLETTE
(Česko/Slovensko/Nizozemsko 2013, 125min.) Milostný příběh zajatců Viliho a krásné
belgické židovky Colette vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o ten-
ké hranici mezi dobrem a zlem, pravdou a lží.

6. – 8. 12.
19.30

vstupné 100,-

SVIŇÁK
Filth (Velká Británie 2013, 97min.) Zkorumpovaný policista Bruce Robertson neváhá
podrážet své kolegy a přátele, aby si vydobyl cestu k vysněné kariéře. Závislost na
kokainu, promiskuita, násilí a manipulace.

9. – 11. 12.
17.00

vstupné 110,-

ROZKOŠ
(Česko 2013) Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní
ztratíme racionální nadhled, pokud se jí necháme uvláčet. Jenomže jedině při tom
„vláčení“ – i přes všechny odřeniny a šrámy, můžeme na několik málo okamžiků dojít
k nalezení jedinečné rozkoše.

9. – 11. 12.
19.30

vstupné 120,-

KAPITÁN PHILLIPS
Captain Phillips (USA 2013, 134min.) Kapitán Phillips (TomHanks) je komplexní studií
přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama somálskými piráty, ke kterému
došlo v roce 2009. Režisér Paul Greengrass v něm nabízí kombinaci napínavého thril-
leru a pohled na širokou škálu důsledků globalizace.

FILMOVÝ KLUB

12. 12.
17.00

vstupné 80,-/60,-

PANIKA VMĚSTEČKU
Panique au village (Belgie/Francie/Lucembursko 2009, 74min.) Vměstečku zvaném
Panika, žijí v jednom domě Kovboj, Indián a Kůň. Excentrická komediální šaráda plná
vypilovaných odzbrojujících gagů.

FILMOVÝ KLUB

12. 12.
19.00

vstupné 100,-/80,-

ŽIVOT ADELE
La vie d‘Adèle (Franie/Belgie/Španělsko 2013, 179min.) Vítězný film letošního festiva-
lu v Cannes v režii Abdellatifa Kechiche nadchnul kritiky i diváky hyperrealistickým
podáním a výkony hlavních hrdinek a šokoval otevřeností sexuálních scén.

13. – 15. 12.
17.00

vstupné 100,-

KŘÍDLA VÁNOC
(Česko 2013, 109min.) Vánoční příběh z prostředí nákupního centra vypráví o čtyřech
přátelích, kteří zde pracují. Podaří se jim naplnit svá tajná přání? Snad právě o Vánocích.

13. – 15. 12.
19.30

vstupné 90,-

JEN 17
Jeune et jolie (Francie 2013, 95min.) První prázdninová sexuální zkušenost studentky
Isabellle v jihofrancouzském letovisku je začátkem příběhu zvídavé dívky, která se po
návratu do Paříže začne za peníze scházet s nejrůznějšími staršími muži.

16. – 18. 12.
17.00

vstupné 90,-

BELLAMIA
(Česko 2013, 93min.) Stádo krav zmenšího statku je kvůli podezření na nemoc šíle-
ných krav odsouzeno k utracení. Zvířatům se však během převozu podaří utéct. Začí-
ná hon. Stádo pod vedením krávy Bely se ale ukáže být prozíravější, než lidé čekali.

16. – 18. 12.
19.30

vstupné 90,-

PARCHANTI SPÍ DOBŘE
(Francie/Německo 2013, 100min.) V temném thrilleru z noční Paříže se námořní
kapitánMarco Silvestri vrací na souš, aby pomohl své sestře, jejíž manžel spáchal
za tajemných okolností sebevraždu.

FILMOVÝ KLUB

19. 12.
17.00

vstupné 90,-/70,-

PRINCEZNA
Prinsessa (Finsko 2010, 100min.) Tvrdí, že je „Princezna“, člen anglické královské
rodiny z Buckinghamského paláce. Příběh Anny Lappalainenové, pacientky
psychiatrického ústavu, natočený podle skutečných událostí.

FILMOVÝ KLUB

19. 12.
19.30

vstupné 90,-/70,-

SHUN LI A BÁSNÍK
Io sono Li (Itálie/Francie 2011, 100min.) Studie přátelství Číňanky a jugoslávského
rybáře, kteří oba přišli do Itálie za prací, zachycuje různé podoby strachu z neznámého.

20. – 23. 12.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

LÁSKY ČAS
About Time (Velká Británie 2013, 123min.) Inteligentní romantická komedie od
režiséra Lásky nebeské Richarda Curtise.

26. 12. v 16.00
a v 19.30

27. 12. v 16.00
30. 12. v 16.00
vstupné 110,-

HOBIT: ŠMAKOVADRAČÍ POUŠŤ
Hobbit: The Desolation Of Smaug (USA/Nový Zéland 2013)
Druhý díl trilogie namotivy dnes již kultovní fantasy pohádky J. R. R. Tolkiena.

27. – 30. 12.
19.30

vstupné 100,-

NYMFOMANKA, část I.
Nymphomaniac (Dánsko/Německo/Francie 2013, 120min.) Joe, která si sama diagnos-
tikovala nymfomanii, vypráví své sexuální zkušenosti od útlého dětství až po součas-
nost muži, který ji pomohl, když ji našel zbitou na ulici.

28. – 29. 12.
17.00

vstupné 100,-

CYRIL AMETODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
(Česko/SK/It. 2013, 84min.) Historická rekonstrukce příběhu slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje.

31. 12.
16.00 Revival
18.00 Půlnoc v Paříži
20.00 Silvestrovský film jukebox

středa KINO SENIOR / vstupné 60 Kč
3. 12. ve 14.30 DONŠAJNI (Česko 2013, 102min.)

4. 12. v 15.00 PŘÍBĚH KMOTRA (Česko 2013, 99min.)

11. 12. ve 14.30 KOMORNÍK (USA 2013, 132min.)

18. 12. ve 14.30 ODHALENÝ PŘÍSTAV (Finsko 2012, 125min.)

so a ne v 15.00 HRAJEME PRODĚTI
1. 12. TŘI LOUPEŽNÍCI (Česko pásmo 70min.) vstupné 70,-

7. – 8. 12. POHÁDKY POD STROMEČEK (Česko pásmo 80min.) vstupné 70,-

14. – 15. 12. NIKO 2 (Finsko/Německo/Dánsko 2012, 75min.) vstupné 90,-

21. – 22. 12. HUSITI (Česko 2013, 85min.) vstupné 90,-

23. 12. DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA
(USA, 2012, 84min.) vstupné 30,-

28. – 29. 12. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (USA 2013, 109min.) vstupné 100,-

MINIKINO KAVÁRNA
1. 12. – 31. 1. 2014

PATRICIE REKOVÁ – SEBESPOUŠŤ
Prodejní výstava autobiografických fotografií. Vernisáž 1. 12. ve 21.00

Po 2. 12.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

Út 3. 12.
19.00

vstupné 100,-

DANA VRCHOVSKÁ A VOJTĚCH ECKERT TRIO
POCTA A. C. JOBIMOVI
Dana Vrchovská – vocal, Vojtěch Eckert – piáno,
Ondřej Štajnochr – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí

St 4. 12.
20.00

vstupné 100,-

RUDY HORVAT GROUP
Křest CD Composition 4 / RudyHorvat – kytara, Jenny Krompolc – baskytara,
Jenny Krompolc jr – bicí, Jan Tengler – tenor sax, EWI

Čt 5. 12.
20.00

vstupné 250,-

7 PÁDŮHONZY DĚDKA
Talk show, ve které si renomovaný novinář zve na pódiummimořádné
hosty – Jarka Nohavicu a Richarda Krajča

Pá 6. 12.
20.00

vstupné 180,-

FLAMENCO SMORENITEMDE TRIANA
Hlavní hvězdou večera bude flamencový kytarista a zpěvákMorenito de
Triana (SK), který získal druhémísto v nejprestižnější flamencové soutěži
ve Španělsku „La Union“. Také se představí tanečnice Denisa Pavelová, troj-
násobná vítězkamezinárodní soutěže ve flamencovém tanci, Pavla Trukso-
vá, vítězka soutěže ve flamencovém tanci a tanečnice Petra Pšenicová .
Na cajón zahraje vynikající hudebník a perkusionista Michael Cába.

Ne 8. 12.
17.00

vstupné 150,-

JAN KŘÍŽ & ÓBAND – Vánoční setkání v Ostravě
Vánoční koncert, na kterém zazní klasické vánoční melodie a koledy v oso-
bitých úpravách, písněmuzikálové, které má J. Kříž spojené s vánoční nála-
dou i několik zbrusu nových vánočních písní.

St 11. 12.
19.00

vstupné 250,-

VÁNOČNÍ KONCERTMARTINA CHODÚRA SE SBOREM
Martin Chodúr navazuje na úspěšná vánoční vystoupení zminulého roku.
Na tomto koncertu kromě skvělé kapelyMach5 uslyšíte i 10-ti členný sbor,
který tomuto koncertu dodá velmi sváteční atmosféru. Autorské skladby,
světoznámé hity, koledy…To vše ve skvělých zbrusu nových aranžích
okořeněných navíc, speciálně v klubu Parník, notnou dávkou jazzu.

Čt 12. 12.
20.00

vstupné 350,-

MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Michal Prokop – zpěv, akustická kytara, Luboš Andršt – kytara,
Jan Kolář – klávesy, Jan Hrubý –housle, Zdeněk Tichota – basa,
Pavel Razím – bicí, Roman Kubát – trubka, Jiří Šíma – sax.

Pá 13. 12.
20.00

vstupné 100,-

MORIBUNDUS
Koncert ostravské kapely

So 14. 12.
20.00

vstupné 100,-

CALATA
Tradiční předvánoční koncert

Ne 15. 12.
17.00

ADVENT V OPERETĚ
Vystoupí sólisté NDM a cimbálovámuzika Tolar

Út 17. 12.
20.00

vstupné 150,-

BG STYL
Koncert ostravské bluegrassové kapely

St 18. 12.
20.00

vstupné 400,-

VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAMPAVLÍK BAND
Hostem koncertu bude kvarteto členů Janáčkovy filharmonie Ostrava

Čt 19. 12.
20.00

vstupné 100,-

FI-HA
Akustický koncert

Pá 20. 12.
20.00

vstupné 100,-

EL REY
Mario Šeparovič – kytara, zpěv, Jan Kavka – klávesy,
Michal Wierzgon – bicí, Marek Zeman – basa, zpěv

So 21. 12.
20.00

vstupné 200,-

BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Vánoční koncert s Ostravským rozhlasovým orchestrem a hosty
PetremNěmcem a Teresou Polk.

Ne 22. 12.
18.00 VÁNOČNÍ KONCERT POP ACADEMY

Po 23. 12.
19.00

vstupné 150,-

LR COSMETIC BIG BAND SWING

Zpívají: Jana Píchová, MilanMichna, Zbyněk Terner

Pá 27. 12.
20.00

vstupné 100,-

BANDABAND AHOSTÉ
Koncert k patnáctiletému výročí kapely.

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

Jubilejní výstava připomene dvacáté výročí vzniku Výstavní síně Sokolská 26
výběrem děl autorů, kteří se vminulosti představili ve výstavním programu.
Doposud bylo realizováno 160 výstav převážně soudobého českého výtvarného
umění. Základním kritériem výběru byla vždy původnost a přesvědčivost autor-
ského přínosu bez ohledu na generační příslušnost nebo názorovou orientaci.
Kurátorem výstavy je Ing. MilanWeber.

SOKOLSKÁ 26 – DVACET LET do 3. 1. 2014

1. 12. –
23. 12. 2013

1. – 31. 12.
PAVEL ŠULC – ŽENSKÉ DEKORACE
Masky krásy a jedinečnosti nemohou fungovat samy o sobě, masky krásy a jedi-
nečnosti vás potřebují! Co by se stalo s objekty na obrazech, kdyby se jim sejmuly
prvky jejich krášlení – byly by jednou/jedním z nás? A fungovalo by to i obráceně?

Út 3. 12.
19.00

Jeden Svět – co jste na festivalu nestihli…
ŘÍKEJTEMI KUČU
Katherine FairfaxWright, Malika Zouhali-Worrall / USA / 2012 / 87min.
Strhující portrét ugandského gay aktivisty Davida Katoa, který nechtěl být jen ve
vleku neblahých událostí. Lidé odlišné orientace neměli v Ugandě nikdy jednodu-
chý život. Homofobní nálady ve společnosti podporoval stát, média pořádala na
gaye a lesby hony, násilí na nich spáchané často zůstávalo nevyšetřeno…

St 4. 12.
17.00

HIV andMe
Tematický večer

Čt 5. 12.
18.00

vstupné 50,-

MAREK ŠIMÍČEK – BAJKAL II.
1. český zimní „solopřechod“ Bajkalu. 700 km pěšky a na bruslích.

So 7. 12.
9.00

vstupné 600,-

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

Po 9. 12.
19.00

vstupné 30,-

BEZRUČI V ATLANIKU: O ŠKODLIVOSTI ČECHOVA
Bezruči rádi čtou a ještě raději čtou vám. Novinkou letošní sezóny jsou předpre-
miérová literární setkání „bezruči v atlantiku“. Cyklus scénických čtení spojených
s chystanými premiérami zahájí večer věnovaný Čechovovi. Tematický večer
Divadla Petra Bezruče k premiéře hry A. P. Čechova: Strýček Váňa

Út 10. 12.
16.30

DĚTSKÝ SBOR JITŘENKA
Koncert dětského sboruMateřské školy Poděbradova pod vedením
Andrey Calábkové.

Út 10. 12.
18.00

vstupné 30,-

NA SKOK DO ČÍNY
Čínu vám dokáže nejlépe představit Číňan. Nenechte si ujít nevšední
cestopis z „říše středu“. Ve spolupráci s CPIC

St 11. 12.
18.00

SCIENCE CAFÉ
Fuzzymodelování: od logických paradoxů k aplikacím
Přednášky z cyklu Science café: prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. – Od fuzzy logiky
k aplikacím, Mgr. Libor Běhounek Ph.D. – Od logických paradoxů k fuzzy logice

Čt 12. 12.
18.00

vstupné 50 ,-
30,- pro studenty

GOHA

„…NEBOŤ ĎÁBEL SESTOUPIL K VÁM“
Autoři ostravské Bezejmenné skupiny skládají svou literární tvorbou poctu legen-
dárnímu norskémumalíři EdvarduMunchovi (narozen 12. prosince), jehož výtvar-
né dílo tematicky, ale zejména svou atmosféroumrazivě souzní s apokalyptickým
výrokem: Zj 12:12 Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však
zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jakmálo časumu
zbývá.“ Účinkují: Lukáš Bárta, Karel Čížek, Jan Ostřanský, Jana Balcarová, hudební
skupina Žlutý sníh a další.

Pá 13. 12.
17.00

vstupné 30,-

MEZINÁRODNÍ VÁNOCE
Ochutnáte Vánoce napříč kontinenty, od Nového Zélandu, přes Čínu a Vietnam,
Ukrajinu až po USA. Hudební vystoupení zajistí rodilá Američanka Teresa Polk,
VietnamkaMartina Nguyen a Ukrajinka Yarina Poslušná, poslechneme si verzi
písně rolničky, v angličtině i vietnamštině. Přijďte poznat blíže cizince, kteří s námi
žijí v Ostravě a oslavme spolu vánoce o něco dříve. Centrum na podporu integrace
cizinců spolu s cizinci budou slavit Vánoce již v pátek 13. 12.

Po 16. 12.
18.00

vstupné 50,-

KARNEVALY V BENÁTKÁCH, NICE A PORTUGALSKU
Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení
a užitečné rady na cestu. Ve spolupráci s CK Rady na cestu

Út 17. 12.
19.00

vstupné 100,-

ODVAZ DIVADLO IMPROVIZACE – VÁNOCE
Vánoční show nejlepšího ostravského divadla na celém světě!

St 18. 12.
18.00

vstupné 50,-

IVO PETR – SARDINIE
Sardinie – země banditů. O Sardinii se mluví jako o evropském Karibiku. Něco na
tom bude, pobřeží a moře je zde skutečněmimořádně krásné. Ale je zde i vnitro-
zemí – divoké hory, kaňony, pozůstatky dávné civilizace, lesy a drsné planiny.
To vše v cestopisu Ivo Petra

Čt 19. 12.
19.00

Jeden Svět – co jste na festivalu nestihli…
ILEGÁLNÍ MÁMA
EdMoschitz / Rakousko / 2011 / 95min. Moldavsko je nejchudší zemí Evropy.
Zejména na venkově je život mimořádně složitý. Bývalá obilnice Sovětského svazu
se utápí v bídě, beznaději a alkoholu. Není proto nijak překvapivé, že semnoho
Moldavanů a zejménaMoldavanek uchyluje k ilegální migraci do zemí západní
Evropy, aby vydělali peníze, kterými podporují své příbuzné doma. Dokumentární
film Ilegální máma přináší příběh tří žen, které se vydaly hledat práci a štěstí
do Rakouska a Itálie…

Pá 20. 12.
18.00

vstupné 50,-

VEČER NA PŘIDANOU „Z“ DIVIDLO
Vánoční večer

Po 30. 12.
16.00

KRAJEMA KULTUROU – SENIOR PO CESTÁCH
Finální večírek cestovatelského projektu určený nejen pro seniory, fotografie
a zážitky z výletů klubu Atlantik v roce 2013, prezentace výletů na rok 2014.
Poslední setkání účastníků v roce 2013. Akce s podporouMěstského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz

Připravujeme:
3. 1. 2014

ROBERT ROHÁL – EDITH AMARLENE
Vernisáž fotografií Roberta Rohála. Doprovodná výstava ke stejnojmenné inscena-
ci, souboru Opereta/Muzikál, Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

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

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, Ostrava 1, tel.: 596 138 821




