
T radiční vánoční jarmark plný 
„poprvé“, i tak bychom mohli 
nazvat  dění  na  Masarykově 

a  Jiráskově  náměstí,  kam  29.  listopa-
du společně s rozsvícením vánočního 
stromu  definitivně  a  se  vší  platností 
vstoupily  Vánoce.  „Myslím,  že  letoš-
ní  vánoční  trhy  opět  posunuly  laťku 
o  pořádný  kus  výš  a  nabízejí  ještě 
pestřejší  paletu  zážitků  než  v  před-
chozích  letech,“  zve  starostka  Petra 
Bernfeldová na jarmark trvající až do 
23.  prosince,  jehož  program  je  jako 
každoročně  dílem  Centra  kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava (CKV). 

„Premiéru  bude  na  Kuřím  rynku 
mít středověké ruské kolo i pekárna, 
v níž si děti budou moci samy vyválet 
těsto a vlastnoručně si upéct dobro-
tu.  Chybět  nebude  ani  dětský  silo-
měr,  střelnice  nebo  výroba  svíček,“ 
upřesňuje  informace starostka Petra 
Berfeldová. Ale v bohatém programu 
se nezapomíná ani na dospělé, kteří 
tu  najdou  zimní  bar  s  černou  palír-
nou jako vystřiženou z filmu Císařův 
pekař,  zavoní  tu  zabijačkové  chu-
ťovky i koláče z Hukvaldské pekárny 
nebo speciální tvarohové kuličky, jež 
bude možné na našich trzích ochut-
nat poprvé. Poprvé se také budou na 
Jiráskově  náměstí  prodávat  stromky 
a při  prodeji kaprů v posledním  ad-
ventním týdnu si budou moci kupu-
jící každý den v 17 hodin zasoutěžit.

Úplnou  novinkou  programu  na 
Jiráskově  náměstí  bude  zimní  kino, 
které  bude  promítat  vždy  v  pátek, 
sobotu  a  neděli.  „V  16  hodin  jistě 
udělá dětem i dospělým radost pás-
mo animovaných i hraných pohádek 
a  pokaždé  v  17.30  hodin  ze  stříbr-
ného  plátna  zazní  záznamy  velkých 
koncertů,  například  skupiny  Nerez 

nebo koncertu Ostrava zpívá gospel 
2014.  Promítat  budeme  v  přímém 
přenosu  i  adventní  koncerty  České 
televize,“ odhaluje další část progra-
mového spektra starostka a předklá-
dá  opravdovou  lahůdku:  „V  sobotu 
19. prosince v 17.30 hodin se mohou 
diváci podívat na legendární českou 
pohádku Tři oříšky pro Popelku. Být 

při tom na vánočně vyzdobeném Ku-
řím  rynku  a  zahřívat  se  punčem,  to 
určitě  bude  jeden  z  nejintenzivněj-
ších zážitků letošních Vánoc.“ 

Trhům  na  Masarykově  náměstí 
budou  vévodit  velké  koncerty,  kte-
ré se budou konat téměř každý den 
v týdnu. „Můžeme se těšit na sesku-
pení  ostravských  hvězd  Legendy  se 

vrací nebo na rockovou skupinu Ar-
gema, uvítáme kapelu Banda del Ca-
ffe, z Orlové přijede populární Keep 
smiling gospel a z Dolního Benešova 
oblíbený Dolband. V neděli 13. pro-
since  zde  v  18.30  hodin  vystoupí 
Tomáš Kočko s orchestrem a v pátek 
18. prosince uvítáme Martina Chod-
úra. Ten zde zazpívá také 9. prosince 
v 18 hodin v rámci programu Česko 
zpívá  koledy  s  Deníkem,“  dodává 
Petra  Bernfeldová  a  upozorňuje,  že 
pozadu  s  adventní  programovou 
nabídkou nezůstanou ani ostravské 
kluby. „V klubu Atlantik bude 7. pro-
since  ve  20  hodin  končit  projekt 
LiStOVáNí,  který  finančně  podpořil 
i  náš  obvod.  V  pátek  11.  prosince 
by  si  zejména  příznivci  opuštěných 
psů  neměli  nechat  ujít  vernisáž 
výstavy  Nazí  jsme  krásní  a  pravdi-
ví,  která  uvádí  projekt  na  záchra-
nu  psů  z  útulků  na  Ostravsku,  a  ve 
středu  16.  prosince  se  díky  Stesku 
kavárenského  povaleče  podíváme 
s režisérem Radovanem Lipusem až 
do  Japonska.  Atlantik  nepoleví  ani 
po  svátcích,  kdy  29.  prosince  bude 
hlavní  hvězdou  předsilvestrovské 
klubové  talk  show  s  Lucií  Kociáno-
vou ostravský herec Jan Fišar.“

Přijďte si užít bohatou nabídku letošního vánočního jarmarku.

2015.ostravskevanoce.cz

Na náměstí v centru vstoupily Vánoce

Jesličky 
svatého 
Františka
Vánoční hra se zpěvy Jesličky sva-
tého Františka se stala tradiční sou-
částí ostravských Vánoc. Dílo Pavla 
Helebranda, které se v uplynulých 
letech setkalo s velkým ohlasem di-
váků, budete moci v letošním roce 
zhlédnout v neděli 6. prosince ve 14 
a v 18.30 hodin a také v pátek 18. pro-
since v 10 a 18.30 hodin v Divadle 
Antonína Dvořáka. Hra je inspirována 
příběhy a událostmi ze života svatého 
Františka z Assisi. Aby lidem přiblížil 
noc Božího narození, postavil Franti-
šek v italském Grecciu první jesličky. 
Tak se stal zakladatelem oblíbené 
tradice, jež se udržuje až do našich 
dnů. Hra, v níž František a jeho bra-
tři bojují proti nástrahám samotného 
ďábla, vychází z poetiky lidového diva-
dla, a proto jí nechybí humor, napětí 
a překvapivá rozuzlení. V hlavní roli 
uvidíte Petra Sýkoru, role pekelníka se 
ujal Juraj Čiernik. Příběhem prostupu-
je melodická, emotivní hudba v živém 
provedení sólistů, vícehlasého sboru 

Operního studia NDM a komorního or-
chestru (operní orchestr NDM). 

Pozn. red.: Svatý František z Assisi 
prý 24. prosince 1223 uspořádal výjev 
narození Páně v jeskyni na vrcholu 
kopce u vesničky Greccio a v noci sem 
pozval vesničany z okolí. Když nastala 
půlnoc, rozezněly se zvony a vesniča-
né uviděli v jeskyni jesličky, oslíka a te-
látko. Podle tradice byla tato událost 
nejen prvním „betlémem“, ale byla tu 
prý poprvé sloužena i půlnoční mše.

 Zdroj: Wikipedie
 www.ndm.cz

Blešák v kožichu 

V neděli 6. prosince se bude v ostrav-
ském klubu Barrák od 11 do 19 hodin 
konat charitativní Blešák v kožichu, 
který je organizován ve prospěch za-
psaného spolku Neposedné tlapky, jenž 
pečuje o opuštěné a týrané psy a koč-
ky. Akce bude mít podobu happeningu, 
v němž se mikulášský dobročinný bleší 
trh spojí s vystoupením řady účinkujících 
i s možností příjemného setkání se zná-
mými a sousedy. Vystoupí tu například 
kapely Black Tubes a Ajdontker nebo 
písničkář Alec Munro, dorazit by měl 
i Mikuláš s doprovodem. Kdo nebude mít 
chuť nic koupit, může zvířatům přispět 
jakýmkoliv finančním obnosem v hoto-
vosti. Více na www.facebook.com/
events/625961007546889/

Správně vidíme  
jen srdcem 
To je název komponovaného pořadu, kte-
rý zazní v rámci Cyklu komorních koncertů 
v Českém rozhlase Ostrava 16. prosince od 
19 hodin. Chvilku zastavení v adventním čase 
nad texty světových filozofů a literátů, které 
zazní v podání herce a moderátora Alfreda 
Strejčka, propojené skladbami starých mis-
trů v podání houslistky Haliny Františákové 
a klavíristky Elišky Novotné, si můžete prožít 
přímo v prostředí hlavního studia Českého 
rozhlasu Ostrava. 
 Blíže: www.agenturapresto.cz

Vánoční balíček 
vstupenek 
Divadlo loutek Ostrava připravilo pro své 
příznivce speciální vánoční balíček, který 
obsahuje vstupenku na představení Z De-
niku Ostravaka a další vynikající inscenace 
pro dospělé. V balíčku kromě osvědčeného 
diváckého hitu diváky potěší i zbojnický mu-
zikál Malované na skle, drama se židovskou 
tematikou Lebensraum (Životní prostor) 
nebo Marvin, inscenace slavného choreo-
grafa Dudy Paivy s výjimečnými pěnovými 
loutkami v životní velikosti. Cena za balí-
ček čtyř představení je jen 399 Kč. Balíčků 

je pouze limitované množství 50 kusů! 
Vstupenka na představení je přenos-
ná a zájemci si balíček mohou zakoupit 
pouze v pokladně DLO, kde dostanou 
originálně zabalenou vánoční vstupenku. 
Více informací o balíčku získáte na 
webu www.dlo-ostrava.cz. 

Vánočně laděné 
koncerty 
Zimní část 8. ročníku koncertního cyklu 
Čtvero ročních období nabídne během 
dvou týdnů celkem čtyři koncerty. Úvod-
ní dva budou patřit baroknímu souboru 
Ensemble Inégal a uskuteční se 9. pro-
since v 18 hodin v kostele sv. Bartolomě-
je v Kopřivnici a 10. prosince v 18 hodin 
v kostele svatého Ducha v Ostravě-Zá-
břehu. Následující týden se mohou po-
sluchači těšit na světově proslulá díla 
barokních mistrů Johanna Sebastiana 
Bacha, Georga Friedricha Händela, Jose-
pha Haydna, Jana Křtitele Kuchaře, Fran-
tiška Xavera Brixiho a Jakuba Jana Ryby. 
Skladby zazpívá jedna z našich nejlep-
ších sopranistek Eva Dřízgová-Jirušová, 
na housle bude hrát Alena Čechová a na 
varhany je doprovodí Petr Čech. Společ-
ně zahrají v sobotu 19. prosince v 18 ho-
din v kostele sv. Václava v centru Ostravy 
a v neděli 20. prosince v 18 hodin v kos-
tele sv. Jakuba ve Frýdku-Místku. 

 Foto: Werner Ullmann

AKCE MĚSÍCE To musíte vidět, slyšet
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Advent na věži i na hradě
Neseďte o adventu doma, vydejte se za zážitky! Tak napří-
klad za Mikulášem, čertem a andělem se můžete vypravit 
4. prosince až na věž ostravské Nové radnice. Na věži mů-
žete strávit také část Štědrého dne. Od 9 do 14 hodin se tu 
bude konat tradiční tvůrčí dílna a prezentovány vánoční tra-
dice. Ve svátky 25. a 26. prosince bude věž otevřena od 12 do 
17 hodin. Kromě výhledu na zimní Ostravu si budete moci 
vyrobit i PF s vlastními či ostravskými fotografiemi. 

Galerie Slezskoostravského hradu bude od 5. prosince 
2015 do 8. ledna 2016 opět plná betlémů. Patnáctý ročník 
oblíbené výstavy bude prezentovat velké množství histo-
rických i současných betlémů profesionálních i amatér-
ských autorů, jejichž výtvory jsou vyrobené z nejrůznějších 

materiálů. Vidět můžete i sbírku z Třebechovického muzea 
betlémů, či polovinu sbírky betlémů z Muzea Jindřichohra-
decka. Hlavní doprovodnou akcí bude vánoční jarmark ve 
dnech 12. a 13. prosince. Spatřit tu můžete ukázky řemesel 
a vánočních zvyků, představí se umělecké soubory s lidovou 
a historickou hudbou i s koledami. Večer bude hrad roman-
ticky nasvícen pochodněmi a ohněm v železných koších. 
Součástí výstavy bude také bohatý kulturní program, jehož 
součástí se 19. prosince stane reprodukovaná Česká mše 
vánoční se živým betlémem. Na stříbrnou sobotu a neděli 
a zlatou sobotu a neděli se budou konat večerní prohlídky 
výstavy betlémů, kterou si děti s rodiči budou moci projít se 
světýlkem.  www.cerna-louka.cz

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

PřeDnášky A výstAvy

Děti dětem
občanské	 sdružení	Madleine	 zve	na	 již	
tradiční	šňůru	adventních	koncertů	děti	
dětem.	jde	o	neziskový	projekt,	který	si	
klade	za	cíl	finančně	podpořit	a	zapojit	
do	 společenského	 dění	 handicapované	
či	 jinak	sociálně	znevýhodněné	děti.	Ty	
se	 díky	 zmíněné	 akci	 spolupodílejí	 na	
vystoupení	uznávaných	umělců	a	uplat-
ní	tak	svou	snahu	a	talent.	

V	pátek	4.	prosince	vystoupí	v	evan-
gelickém	 kostele	 v	 Českobratrské	 uli-

Premiéra 
opery Roberto 
Devereux
Provdala	 jsem	 se	 za	 anglické	 králov-
ství,	 můj	 korunovační	 prsten	 je	 mým	
snubním	 prstenem…	 Toto	 je	 úryvek	
z	 neprávem	 opomíjené	 opery	 Rober-
to	 devereux,	 která	 svou	 belcantovou	
poetikou	 uzavře	 v	 národním	 divadle	
moravskoslezském	 třídílný	 cyklus	 do-
nizettiho	 oper	 (1797–1848)	 na	 náměty	
ze	 života	 britských	 královen	 anny	 Bo-
leynové,	Marie	Stuartovny	a	alžběty	 I.	
Premiérové	 představení	 mohou	 diváci	
zhlédnout	 10.	 prosince	 v	 18.30	 hodin	
v	 divadle	 antonína	 dvořáka.	 děj	 ope-
ry	 je	 vystavěn	 na	 proměňujících	 se	

vztahových	rovinách	a	posléze	se	stáčí	
kolem	 povstání	 v	 roce	 1601.	 Stárnoucí	
panenskou	 královnu	 alžbětu	 ukazuje	
jako	emocionálně	zraněnou	ženu,	která	
prožívá	psychická	muka	poté,	co	pode-
psala	rozsudek	smrti	nad	svým	posled-
ním	milencem	Robertem	devereuxem.
 www.ndm.cz

Návrh scény Michala Syrového k insce-
naci Roberto Devereux.
 Foto: Archiv nDM

Přijďte nasát příjemnou vánoční atmosféru na výstavu betlémů… Foto: Archiv výstaviště Černá louka

GAleRie výtvARnéhO uMění v OstRAvě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

výstAvy
do 4. 1. 2016 Stanislav Kolíbal: Sochy a kresby, Dům umění
do 4. 9. 2016 Eduard Ovčáček: Z grafického díla
do 4. 9. 2016 Skvosty evropského umění ze sbírek GVUO
kultuRní PROGRAMy
2. 12. v 19 hod. Rant, Experimentální koncert z cyklu Pohyby – 
Zvuky – Prostory, vstup zdarma, Dům umění
8. 12. v 16.30 hod. Vídeňský astronomický sborník 
Václava IV., přednáška Marka Zágory, knihovna GVUO
10. 12. v 10 hod. Svět podle nás 2015, neobyčejná setkání 
s uměním pro lidi s handicapem a tradiční předání Ceny 
hejtmana, Dům umění
16. 12. v 16.30 hod. Expresivně kubistický Emil Filla, 
přednáška Gabriely Pelikánové, knihovna GVUO
17. 12. v 17 hod. Komentovaná prohlídka výstavou Stanislava 
Kolíbala Sochy a kresby 1954–2015, Dům umění
Každý čtvrtek od 16 do 17.30 hod. Galerijní dílnička pro děti od 
5 do 10 let
1. a 15. 12. od 16 do 17.30 hod. Galerijní dílna pro dospělé (také 
pro neslyšící)
5. 12. od 10 do 11.30 hod. Galerijní dílnička pro děti bez 
věkového omezení a dospělý doprovod
8. 12. od 16 do 17.30 hod. Galerijní dílny k aktuálním 
výstavám pro děti do 10 let a dospělý doprovod (také pro 
neslyšící)
do 3. 1. 2016 Čarohrádky, tam a zase zpátky, animace 
a výtvarné činnosti, interaktivní prohlídka, cena 20 Kč za dítě 
a studenta, včasná rezervace je nutná
Bližší informace a rezervace Marcela Pelikánová, pelikanovam@
gvuo.cz, 731 691 561 nebo (pro neslyšící): Pavlína Zárubová, 
608 763 111 csnn@csnn.cz, www.csnn.cz. Animace: Sedláková 
Jana, sedlakova@gvuo.cz, 734 437 181

OstRAvské MuzeuM
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava  
www.ostrmuz.cz
11. 12. 2015 – 28. 2. 2016 Ty děti mně největší starost dělají, 
osudy potomků Boženy Němcové ve fotografii
11. 12. 2015 – 28. 2. 2016 Ikony, výstava unikátních 
pravoslavných děl

GAleRie BeseDA
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
15. 10. 2015 – 15. 1. 2016 Karel Jerie, David Saudek: Riders on 
the storm, obrazy

výstAvy v DkMO
do 20. 12. Zvláštní lidé, výstava voskových figurín, Galerie 
Gaudeamus
1.–31. 12. Josef Unucka: Kresby, vestibul

ci	 v	 centru	 ostravy	 zpěvák,	 kytarista	
a	skladatel	jan	ledecký,	jenž	vytvoří	tu	
pravou	 atmosféru	 Vánoc	 svými	 tema-
ticky	laděnými	songy.	V	rámci	koncertu	
vystoupí	 janáčkův	 filharmonický	 sbor	
mladých	 a	 žáci	 lidové	 konzervatoře	
a	Múzické	školy	ostrava	a	děti	z	dětské-
ho	domova	z	ostravy-hrabové.	Ve	stej-
ném	kostele	pak	8.	prosince	od	19	hodin	
zazní	hlasy	Ivy	Bittové	a	jejího	hosta	on-
dřeje	Rumla.	V	rámci	koncertu	vystoupí	
dětský	 pěvecký	 sbor	 operního	 studia	
při	ndM	v	ostravě,	děti	z	Múzické	školy	
a	dětského	domova	Vizina.
 Předprodej www.ticketpro.cz 

DůM kultuRy

kOnCeRt

DivADlO 

na jedné lodi…
Malířka	a	absolventka	bratislavské	Vyso-
ké	školy	výtvarných	umění	hana	Mikulen-
ková	nás	v	ostravské	Mama	Gallery	pře-
nese	do	tropického	světa	námořnických	
snů	a	vzpomínek.	Výstava	s	názvem	„…to	
be	in	the	same	boat	/	…být	na	jedné	lodi“	
představí	 nejaktuálnější	 práce	 a	 také	
průřez	 dosavadní	 tvorbou.	 Zastoupeny	
budou	 zejména	 malby,	 kresby,	 grafiky	
i	výtvarně	pojednané	objekty	s	námořní	
tematikou.	

„autorka	se	ve	své	tvorbě	kontinuál-
ně	zabývá	symbolem	lodě	a	moře.	Ty	se	
v	 její	 práci	 objevují	 v	mnoha	vrstvách.	
někdy	je	divák	pozná	na	první	pohled,	
jindy	jsou	skryty	v	divoké	abstrakci	a	je-
jich	význam	nám	dávají	tušit	jen	barev-
né	odstíny	odkazující	k	dalekým	plážím	
a	 azurovým	 tónům	 oceánu,“	 říká	 ján	
Gajdušek,	 který	 výstavu,	 jež	 potrvá	 až	
do	 poloviny	 ledna,	 v	 ostravské	 Mama	
Gallery	zahájil.

Prostor	 galerie	 se	 na	 dobu	 výsta-
vy	 promění	 v	 interiér	 zaoceánského	
korábu.	 Ten	 ve	 svých	 útrobách	 ukrývá	
hýřivě	 barevné	 obrazy,	 jako	 pohledy	
do	 vzpomínek	 v	 tropickém	 ráji.	 hana	
Mikulenková	 ke	 svému	 vyjádření	 užívá	
bohatou	 symboliku	 spojenou	 s	 expre-
sivní,	divoce	gestickou	pastózní	malbu.	
její	obrazy	v	sobě	nesou	silný	pozitivní	
náboj	i	moment	tajemna.	

hana	Mikulenková	se	narodila	v	roce	

1985	ve	Valašském	Meziříčí,	v	roce	2011	
absolvovala	IV.	ateliér	u	prof.	Ivana	Csu-
daia,	obor	malba	a	jiná	média	na	Vyso-
ké	škole	výtvarných	umění	v	Bratislavě.	
Během	 studií	 absolvovala	 zahraniční	
stáže	na	univerzitách	v	Soluni,	Salvado-
ru	a	v	lisabonu.

Mama	Gallery	
Poděbradova	2738/16	
ostrava-Moravská	ostrava
otevřeno:	Po–Pá	od	10	do	16	hod.
	 www.mamacz.cz

výstAvA 

DůM kultuRy MěstA OstRAvy, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava, 
tel.: 597 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

kinO ARt 
1. a 2. 12. v 17 a 19.30 hod. Everest
3. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Ejzenštejn 
v Guanajuatu
4.–6. 12. v 17 a 19.30 hod. Purpurový vrch (6. 12. pouze 
v 19.30 hod.)
6. 12. v 15.45 hod. Dáma s kaméliemi, přímý přenos z Bolšoj 
baletu Moskva
7. 12. v 15 hod. pro seniory Aferim!
7.–9. 12. v 17 a 19.30 hod. Aferim! 
10. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Koza 
11. a 13. 12. v 17 a 19.30 hod. Stážista (12. 12. v 16.30 hod.)
12. 12. v 18.45 hod. W. A. Mozart: Kouzelná flétna, záznam 
z Metropolitní opery v New Yorku 
13. 12. v 15 hod. W. A. Mozart: Kouzelná flétna, záznam 
z Metropolitní opery v New Yorku 
14.–16. 12. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Otcové a dcery
17. 12. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. Steve Jobs 
18. 12. v 19 hod. Jindřich V., záznam divadelního představení 
Královské shakespearovské společnosti, Stratford nad Avonou
19. a 20. 12. v 17 a 19.30 hod. Cesta do Říma (20. 12. pouze 
v 19.30 hodin)
20. 12. v 15.45 hod. Louskáček, záznam z Bolšoj baletu Moskva
21. 12. v 15 hod. pro seniory Ztraceni v Mnichově
21.–23. 12. v 17 a 19.30 hod. Ztraceni v Mnichově
25.–27. 12. v 17 a 19.30 hod. Vánoční kameňák
28. 12. v 15 hod. pro seniory Celebrity, s.r.o.
28.–30. 12. v 17 a 19.30 hod. Celebrity s.r.o.
31. 12. v 17.30 hod. Silvestrovské Gala s Berlínskou 
filharmonií, přenos

kOnCeRty A DivADelní PřeDstAvení v DkMO 
1. 12. v 19 hod. Petr Bende & Cimbál BIG Band
5. 12. v 19 hod. Hánusz Miró: Smolíkovi a jejich podivuhodné 
dobrodružství, Studio DVA Praha
8. 12. v 19 hod. Renato Giordano, Rodolfo Sonego: Vím, že víš, 
že vím…, 2. hra DP 15/16, skupina A, Agentura Harlekýn Praha
10. 12. v 19 hod. Petr Kolečko: Padesátka, A Studio Rubín
11. 12. v 19 hod. Čechomor
12. 12. v 10 hod. Pohádky na Vánoce, Divadlo Pohádka Praha
12. 12. v 19 hod. Štěpán Rak, vánočně laděný koncert 
14. 12. v 19 hod. Buty (přeloženo z 27. 10. 15)
15. 12. v 19 hod. Ken Ludwig: Lo Stupendo aneb Tenor na 
roztrhání, Agentura Harlekýn Praha
16. 12. v 19 hod. Beseda s gen. Ing. Andorem Šándorem (v zál.)
17. 12. v 18.30 hod. Taneční galashow
22. 12. v 19 hod. Screamers & Techtle Mechtle
30. 12. v 18 hod. Marc Camoletti: Manželský poker, Divadlo 
Palace Praha
31. 12. v 16 hod. Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta



Janáčkova filharmonie 
s Hradišťanem

Lidová konzervatoř  
zve na výstavu 

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

3. 12. v 18 hod. Do norského Lesíka s překladatelkou Jaroslavou Vrbovou, 
debata s významnou českou překladatelkou z norštiny 
7. 12. v 18 hod. Čtenářský klub, tentokrát věnovaný knize Moskoviáda známého 
ukrajinského spisovatele Jurije Andruchovyče 
10. 12. v 18 hod. vernisáž výstavy významného polského fotografa Rafala 
Milacha ve FGF, výstava potrvá do 22. 1. 2016
13. 12. ve 14 hod. komentovaná prohlídka výstavy Příběh paneláku 
v Moravskoslezském kraji s historikem umění Martinem Strakošem, sraz 
v Husově sadu v centru Ostravy, pořádá Antikvariát a klub Fiducia
20. 12. v 10 hod. Vánoční dětský ateliér 
21. 12. v 18 hod. křest Databáze ostravských soch, Mapy ostravských soch 
a nového čísla bulletinu Krásná Ostrava, Antikvariát a klub Fiducia spolu 
s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a Jakubem Ivánkem v prosinci spustí 
databázi ostravských soch a děl ve veřejném prostoru, www.ostravskesochy.cz
do 8. 1. 2016 pokračování výstavy Jakuba Tomáše v Galerii Dole 

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava,  
tel. č.: 725 396 985, www.knihcentrum-ostrava.cz

1. 12. v 16 hod. Václav Větvička: Pod dubem, za dubem, 
beseda botanika
2. 12. v 16 hod. Jaromír Šlosar, Radmila Holubcová: 
Strážkyně pokladu, křest knihy
3. 12. v 16 hod. David Frej: Šťávy a míchané nápoje 
z přírody, beseda 
4. 12. v 16 hod. Robert Vano: Fotka nemusí být ostrá, 
beseda
5. 12. v 15 hod. Ztratil se Mikuláš, přijďte jej hledat do 
Domu knihy
7. 12. v 16 hod. Sára Saudková: Ta zrzavá, beseda 
8. 12. v 16 hod. Eva Tvrdá: Pandořina skříňka, beseda 
9. 12. v 16 hod. Daniela Kovářová: Mrtvá z golfového 
hřiště, beseda 
9. 12. v 18 hod. Maraton psaní dopisů, v rámci akce 
můžete napsat dopis Ranii Allabasiové ze Sýrie, která byla 
unesena vládními agenty bez sdělení důvodu i se šesti 
dětmi
10. 12. v 16 hod. Aňa Geislerová: P.S., beseda 
11. 12. v 16 hod. Dominik Landsman: Deníček moderního 
fotra 2, beseda 
14. 12. v 17 hod. Linda Rybová, Kateřina Winterová: 
Vaříme podle herbáře 3, beseda 
Po celý měsíc prosinec bude v Domě knihy Knihcentrum 
probíhat akce „Čím více KNIH nakoupíš, tím větší SLEVU 
máš“. Akce platí do 31. prosince.
Během měsíce prosince se zúčastněte slosování 
o vstupenky do Divadla loutek Ostrava.
Projekt Dům knihy živě!!! je spolufinancován statutárním 
městem Ostravou.
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz 
nebo telefonicky 607 082 029. 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
tel. č.: 596 118 881-2, www.svkos.cz

11. 11. 2015 – 10. 1. 2016 Výstava vzpomínka na mistry exlib-
ris, grafická díla předních českých umělců uspořádal a ze své 
sbírky zapůjčil Stanislav Šereda
2. 12. v 17 hod. křest knihy Mytický otec, autor Christopher 
Zacharia Lameck, nakladatelství En Face
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016 bude provozní doba knihovny omeze-
na, více na www.svkos.cz
Stálá nabídka:
Výběr z více než 1,15 mil. titulů (on-line katalog), nabídka veš-
kerých českých časopisů a periodik, výpůjčka audioknih, e-knih 
a e-čteček, speciální fond pro nevidomé a slabozraké,
přístup do českých i zahraničních databází, informační a biblio-
grafické služby, digitalizace regionálních knih, novin a časopisů.

Na koledu idem k Vám, dobrú vólu 
nesem Vám aneb Vánoční koncert 
Janáčkovy filharmonie s Hradišťa-
nem ve středu 23. prosince od 19 ho-
din v ostravském Gongu. Doma už 
se vše leskne a blýská, cukroví je 

napečeno, bramborový salát už leží 
a co vy? Přijďte strávit poslední večer 
před Štědrým dnem v příjemné at-
mosféře a naladit se na nejkrásnější 
svátky v roce. 
 Více se dozvíte na www.jfo.cz

Obor výtvarná fotografie Lidové kon-
zervatoře připravil na prosinec výsta-
vu své někdejší absolventky Michaely 
Bobkové. Uskuteční se ve školní Ga-
lerii Camera ve Wattově ulici. Spoju-
jícím tématem výstavy se stalo au-
torčino setkání se členy občanského 
sdružení Bílá holubice.

Michaela Bobková se k Bílé ho-
lubici dostala přes své studium na 
Institutu tvůrčí fotografie. Během 
studia u Jindřicha Štreita si měla 
najít a zpracovat sociální téma. Má 
již dlouhodobě blízký vztah k tanci 

i divadlu, a tak se dozvěděla o tom, 
čím se sdružení Bílá holubice zabý-
vá. „Začala jsem chodit na zkoušky 
a takříkajíc na vlastní kůži jsem si 
vyzkoušela propojení určitých dvou 
světů – světa s handicapem a světa 
bez postižení,“ popisuje Michaela 
Bobková. „Vnímala jsem od počátku 
našich setkání, jak mě tato práce ne-
smírně obohacuje. Pochopila jsem, 
že my ‚zdraví‘ se můžeme u handica-
povaných strašně moc naučit – třeba 
to, jak umí být šťastní. Vernisáž výsta-
vy začíná 11. prosince v 18.30 hod.

28. října 124, 702 00 Ostrava
tel. č.: 596 619 914, www.jfo.cz 

8. 12. v 19 hod. Světová premiéra Ostravy, DKMO
16. 12. v 19 hod. Beethovenova Devátá a Chopin, DKMO
18. 12. v 19 hod. Tradiční vánoční koncert, DKMO 
23. 12. v 19 hod. Janáčkova filharmonie s Hradišťanem, 
Multifunkční aula Gong
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek 
a slevách získáte na tel.: 597 489 466 nebo na e-mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

Projděte se někdy vpodvečer v čase 
předvánočním ulicemi Ostravy 
a na chvíli zvedněte hlavu od kaž-
dodenních starostí a svůj pohled 
od chodníku nebo od výkladů ob-
chodů. Spatříte mnoho netušených 
krás v podobě zdařile provedených 
rekonstrukcí fasád i se zachova-
lými štukami – mistrovskými díly 
architektů a řemeslníků, kteří nám 
v nich zanechali nepopíratelný dů-
kaz svého umu. Půvab minulosti 
nám ostatně přinášejí i historické 
pohlednice, tentokrát s Kostelním 
náměstím a Hornopolní ulicí. 
 https://amo.ostrava.cz/cs

Adventní rozjímání
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  Foto: statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy

POzváNkA NA výStAvu DŮM kNIHY kNIHCENtRuM.cz

vĚDECká kNIHOvNA

kNIHOvNA MĚStA OStRAvY

JANáčkOvA fIlHARMONIE 

knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz
nám. S. čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

ODDĚlENí PRO DOSPĚlé
2. 11. – 5. 1. Kresby, malby a grafiky, výstava výtvarných 
oborů Lidové konzervatoře v Ostravě pod vedením Jany 
Smékalové, Pavly Andraškové a Jany Veselé

ODDĚlENí PRO DĚtI A MláDEž
3. 12. od 13.30 do 15.30 hod. Andílek kamarád, tvůrčí dílna, 
na které si vyrobíme anděla se srdcem na pravém místě
10. 12. od 13 do 15.30 hod. Tělo v pohybu, soutěžíme v tanci 
na taneční podložce
17. 12. od 14 do 15.30 hod. Setkání s Vánoci, zábavné 
odpoledne se sváteční atmosférou.

DvOJICE vE fOYER ARéNY
Do prosince vstoupí Komorní scéna Aréna prostřednic-
tvím v této sezoně již druhé fotografické výstavy, která 
bude tradičně instalována ve foyer divadla. Tentokrát 
bude představen soubor zhruba patnácti černobílých 
snímků pardubického rodáka Pavla Šmída nazvaný 
Dvojice. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 1. prosin-
ce od 17 hodin.

Pavel Šmíd je zajímavou osobností české kulturní 
scény, jejíž kořeny sahají do undergroundového pro-
středí totalitních časů. Studoval na Pedagogické fakul-
tě v Hradci Králové, odkud byl v roce 1976, těsně před 
ukončením studií, vyloučen na příkaz Státní bezpečnos-
ti. Proto až do prosince 1989 vykonával různé dělnické 
a technické profese a až v létě roku 1990 mu bylo umož-
něno dokončit přerušená studia. V tomto mezidobí za-
čal se svou vydavatelskou činností, původně samozřej-
mě ilegální. Byla to pro něj totiž jediná možnost, jak být 
jako zakázaný autor poslouchán a čten. Posléze založil 
nakladatelství Theo, které v letech 1996 až 2002 spolu-
pracovalo i s prezidentskou kanceláří a vydalo portrét 
prezidenta Václava Havla a sborník jeho projevů. Theo 
je též vydavatelstvím poezie a literárního sborníku sou-
časných českých autorů 7edm (2005 až 2011). 

A vedle literární práce se Pavel Šmíd začal věnovat 
také fotografování. V jedné osobě se tak mísí spisovatel 
s fotografem, oba pozorovatelé života se smyslem pro 
humor, kořeněný špetkou surrealismu a někdy i trap-
nosti či směšnosti, jindy jsou jeho snímky dramatické, 
pečlivě uspořádané až abstraktní. 

 www.divadloarena.cz
ANtIkvARIát A klub fIDuCIA 

z HIStORIE MORAvSké OStRAvY A PŘívOzu

  Foto: Archiv JfO

Ukázky z díla fotografa Pavla Šmída.
  Foto: Archiv komorní scény Aréna



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

1 Puzzles
Ostravská vokální skupina, která velmi ráda překvapuje netradičními úpravami populárních písní.
Jako host vystoupí AKT. / 120 Kč

19:30
út

4 Ave!band
Křest knihy Anděl smrti spisovatele a fotografa Richarda Skláře
Zaměření této kapely ocení zejména přemýšlivý posluchač, kterému nestačí médii ohrávaný střední proud
a rád se zaposlouchá do textů písní, které jdou pod kůži. / 120 Kč

19:00
pá

5 Roman Dragoun &Michal Žáček
Koncert fenomenální muzikantských osobnosti se v rámci vánočního turné. / 250 Kč20:00

so

6 Irena Budweiserová
Na koncertě zazní spirituály a gospely s českými či původními anglickými texty. / 180 Kč19:00

ne

9 První Ostravský Kabaret Hogo und Fogo
9.díl, netradičně vánoční
Duo konferenciérů Robert Galia (Hogo) a Lukáš Červenka (Fogo) Vás zvou na netradičně vánoční
pokračování známého ostravského kabaretu. / 150 Kč

20:00
st

10 ACUSTRIO Václava Fajfra a René Souček
Dvojkoncert s hostemMarekem Hlostou. Křest CD Acustria: Hlavně nemlčet! / 150 Kč19:00

čt

12 FiHa
Koncert české pop-rockové hudební skupiny po roce v Parníku. / 120 Kč20:00

so

14 Martin Chodúr zpívá filmovémelodie
Další z koncertů v rámci série filmových melodií doprovází skupina MACH. / 200 Kč19:00

po

15 Markéta Konvičková
Koncert a křest CD Markéty Konvičkové / 200 Kč20:00

út

16 Koncert Pop Academy
Vstupné vybírá Pop Academy.18:00

st

17 Ivan Hlas Trio
Ivan Hlas – akustická kytara, zpěv, Norbi Kovács – akustická kytara, zpěv
a Olin Nejezchleba – violoncello, zpěv. / 220 Kč

20:00
čt

18 Acoustica
V podání dvou akustických kytar, violoncella a perkusních nástrojů (cajón, conga apod.) můžete
slyšet skladby od Boba Dylana, Erica Claptona, Ozzy Osbourna, Alice Coopera, Rolling Stones, Pink Floyd,
Mr.Big, Bon Jovi, U-2 a dalších. / 120 Kč

19:00
pá

19 Boris Band Combination JAZZ

Vánoční koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty. / 200 Kč20:00
so

20 Calata
Tradiční předvánoční koncert historizujícího folku. / 120 Kč19:00

ne

21 Jet Set Big Band SWING

Předvánoční večer ve společnosti swingového orchestru, protkaný melodiemi z repertoáru orchestru G. Mil-
lera, F. Sinatry , L. Armstronga a dalších. / 150 Kč

19:00

28 Bandaband
Vánočně laděný tradiční koncert ostravské kapely. / 120 Kč19:00

po

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

1 17:00 Takovej barevnej vocas letící komety / CZ 2015, 100 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Velká nádhera / La Grande Bellezza, IT/FR 2013, 141 min. FILMOVÝ KLUBút

2 14:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min. KINO SENIOR

17:00 Umoře / By the Sea, US 2015, 122 min.
19:30 Spectre / GB/US 2015, 150 min.

st

3 17:00 Ztraceni v Mnichově / CZ 2015, 105 min.
19:30 Most špiónů / Bridge of Spies, US 2015, 135 min.čt

4 17:00 Rodina k pronájmu / Une famille à louer, FR 2015, 96 min.
19:30 V srdci moře / In the Heart of the Sea, US 2015, 121 min.pá

5 15:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu / US 2015, 88 min.
HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.
19:30 Spectre / GB/US 2015, 150 min.

so

6 15:00 Malý princ / Le Petiti Prince, FR 2015, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov / 3D / CZ 2014, 73 min.
19:30 Příchozí z temnot – Trio Neuvěřitelno / CZ 1921, 60 min. FILM A ŽIVÁ HUDBA

ne

7 17:00 Marguerite / FR 2015, 127 min.
19:30 V srdci moře / In the Heart of the Sea, US 2015, 121 min.po

8 17:00 Macbeth / GB/US/FR 2015, 113 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Barvy písku / SK 2015, 80 min. FILMOVÝ KLUBút

9 14:30 Steve Jobs / US 2015, 122 min. KINO SENIOR

17:00 Ztraceni v Mnichově / CZ 2015, 105 min.
19:30 Most špiónů / Bridge of Spies, US 2015, 135 min.

st

10 17:00 Rodina k pronájmu / Une famille à louer, FR 2015, 96 min.
19:30 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.čt

11 9:30 Everest / US/GB 2015, 121 min. KINO SENIOR

Po projekci následuje předvánoční setkání se starostkou Petrou Bernfeldovou
a beseda s Leopoldem Sulovským

17:00 V srdci moře / In the Heart of the Sea, US 2015, 121 min.
19:30 Love / 3D / FR 2015, 130 min.

pá

12 15:00 Sněhová královna 2 / RU 2014, 78 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Everest / US/GB 2015, 121 min.
19:30 Spectre / GB/US 2015, 150 min.

so

13 15:00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu / US 2015, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.

ne

14 17:00 Rodina k pronájmu / Une famille à louer, FR 2015, 96 min.
19:30 Ztraceni v Mnichově / CZ 2015, 105 min.po

15 17:00 Ejzenštejn v Guanajuatu / MX/NL/FI/BG/FR 2014, 90 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Victoria / DE 2015, 140 min. FILMOVÝ KLUBút

16 14:30 Macbeth / GB/US/FR 2015, 113 min. KINO SENIOR

17:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.
20:15 Louskáček – Královský balet v Londýně BALET V MINIKINĚ

st

17 00:00 Star Wars: Síla se probouzí / 2D, tit. / US 2015, 136 min. PŮLNOČNÍ PREMIÉRA

17:00 Love / 2D / FR 2015, 130 min.
19:30 Star Wars: Síla se probouzí / 2D, tit. / US 2015, 136 min.

čt

18 13:30 Everest / US/GB 2015, 121 min. KINO SENIOR

Po projekci následuje předvánoční setkání se starostkou Petrou Bernfeldovou
a beseda s Leopoldem Sulovským

17:00 Monty Python a svatý Grál / GB 1975, 91 min.
19:30 Star Wars: Síla se probouzí / 3D, tit. / US 2015, 136 min.

pá

19 15:00 Mrkáček Bill / Blinky Bill the Movie, AU 2015, 93 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Adéla ještě nevečeřela / Československo 1977, 105 min.
19:30 Star Wars: Síla se probouzí / 3D, dab. / US 2015, 136 min.

so

20 15:00 Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek / NO 2014, 87 min. HRAJEME PRO DĚTI
17:00 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.
19:30 V srdci moře / In the Heart of the Sea, US 2015, 121 min.

ne

21 17:00 Everest / US/GB 2015, 121 min.
19:30 Spectre / GB/US 2015, 150 min.po

22 17:00 Perleťový knoflík / El botón de nácar, CL/FR/ES 2015, 82 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Berani / IS 2015, 90 min. FILMOVÝ KLUBút

23 15:00 Rodina k pronájmu / Une famille à louer, FR 2015, 96 min. KINO SENIOR

17:00 Rodinný film / CZ 2015, 95 min.
19:30 Star Wars: Síla se probouzí / 2D, tit. / US 2015, 136 min.

st

26 15:00 Malý princ / Le Petiti Prince, FR 2015, 108 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zbrusu nový zákon / Le Tout Nouveau Testament, LU/FR/BG 2015, 112 min.
19:30 V srdci moře / In the Heart of the Sea, US 2015, 121 min.

so

27 15:00 Sněhová královna 2 / RU 2014, 78 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Adéla ještě nevečeřela / Československo 1977, 105 min.
19:30 Mládí / La Giovinezza, IT/FR/CH/GB 2015, 118 min.

ne

28 15:00 Mimoni / The Minions, US 2015, 91 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Králové hor / Brothers of the Wind, AT 2015, min.
19:30 Most špiónů / Bridge of Spies, US 2015, 135 min.

po

29 15:00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov / 3D / CZ 2014, 73 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Zbrusu nový zákon / Le Tout Nouveau Testament, LU/FR/BG 2015, 112 min.
19:30 Star Wars: Síla se probouzí / 3D, tit. / US 2015, 136 min.

út

30 15:00 Adéla ještě nevečeřela / Československo 1977, 105 min. KINO SENIOR

17:00 Everest / US/GB 2015, 121 min.
19:30 Monty Python a svatý Grál / GB 1975, 91 min.

st

31 15:00 Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek / NO 2014, 87 min. SILVESTR V MINIKINĚ

17:00 Stážista / The Intern, US 2015, 121 min. SILVESTR V MINIKINĚ

19:30 Divoké historky / Relatos salvajes, AR/ES 2014, 122 min. SILVESTR V MINIKINĚ

čt

HANA PUCHOVÁ –Mluv potichu, ať se slyším
26. 11. 2015 – 15. 1. 2016
Malířka a ilustrátorka Hana Puchová je absolventkou ateliéru ilustrace a grafiky profesora
Jiřího Šalamouna na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1997). I když vychází ze
školení ilustrátorky, dokázala si v malbě vytvořit vlastní specifický originální styl. Maluje
s psychologickou přesvědčivostí a výstižností to, co důvěrně zná – portréty přátel, jejich
prostředí či netradiční zátiší. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

1 Nation4nation ERASMUS

Poznejte internacionální společnost v přátelském prostředí. International Student
Club (_isc) Ostravské univerzity pořádá v tomto semestru, již třetí a zároveň poslední,
mezinárodní večer, během něhož budete mít možnost poznat krásy a specifika
domovských zemí našich zahraničních studentů, ochutnat jejich jídlo, naučit se pár
frází v jejich rodném jazyce či si zatančit jejich národní tanec. Neváhejte, zastavte se
za námi a poznejte Erasmus v Ostravě!

19:00
út

3 Milan Gelnar ASTROLOGIE

Astrolog návštěvníky své přednášky seznámí, zábavnou, avšak velmi srozumitelným
a i pro laiky pochopitelným způsobem, seznámí s principy fungování astrologie.
Přednáška bude zakončena předvedením unikátního přístroje na focení Aury
a měření čaker Aura Cloud 7, který zmíněné umí zobrazit ve 3D provedení a jehož
výsledkem je cca 15 stránkový sebepoznávací elaborát. / 99 Kč

18:00
čt

6 Rodinné konstelace SEANCE

Psychoterapeuti PhDr. Ludmila Mrkvicová a Mgr. Pavel Bílek / 600 Kč
9:00
ne

7 Daniel Glattauer: Dobrý proti severáku LISTOVÁNÍ

Emmi Rothnerová chtěla přes internet zrušit předplatné časopisu Like. Kvůli překlepu
ale její e-mail dostane Leo Leike. Protože Emmi mu dál posílá e-maily, upozorní ji Leo
na její omyl. Začne tak nezvyklá korespondence, jakou lze vést jen s osobou naprosto
neznámou. Na tenkém ostří mezi absolutním neznámem a nezávaznou intimitou
se oba víc a víc sbližují, až si nakonec musí nevyhnutelně položit otázku: snesly by
milostné city, které rozkvetly v e-mailech, osobní setkání? A co by se stalo, kdyby ano?
Tenhle milostný balet by se jistě líbil všem romantikům, a to hned z několika důvodů.
Oba protagonisté v knize okusí nejrůznější odstíny a tóny staré dobré romantické
touhy, která vzkvétá, ale nerozplývá se. Text je vtipný, což je pro romantiky velice
cenné. Emailové LiStOVáNí! Hrají: Lukáš Hejlík, Věra Hollá a Pavel Oubram. / 100 Kč

20:00
po

8 Vánoce v Praze ZÁJEZD

Procházka historickým jádrem hlavního města s průvodcem. Deset století
architektury a ulice provoněné vánočním punčem. Dlouhé koncovky a taxikáři,
kteří jsou slavnější než město samo. Celodenní zájezd do Prahy v rámci projektu
Krajem a kulturou – senior na cestách. S podporou Městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz / 300 Kč

5:00
út

9 Divadlo Odvaz DIVADLO

Dva týmy se navzájem utkávají v improvizačních kategoriích na divácká témata.
Vše se děje pod dohledem přísného rozhodčí. Trocha adrenalinu a velký kopec
zábavy. / 150 Kč

19:00
st

10 Vánoční besídkamateřské školy Poděbradova
Akce pro babičky, dědečky, tetičky, strýčky a hlavně rodiče dětí z MŠ Poděbradova

16:30
čt

11 Nazí jsme krásní a pravdiví VÝSTAVA

65 modelek a modelů z řad dobrovolníků, zachránců…65 útulkových zvířat
z Ostravska hledající své doma…65 aktů

18:00
pá

14 Ivo Petr – Indonésie CESTOPIS

Další ze série dobrodružných cest Ivo Petra / 65 Kč
18:00
po

15 Libor Bednář – Indie CESTOPIS

Kontrasty, zvyky a památky Indie a himálajských států / 60 Kč
18:00
út

16 Stesk kavárenského povaleče – Japonsko
Večer dobré kávy, cestovatelských zážitků, zajímavé architektury a poutavých
příběhů režiséra Radovana Lipuse. Účinkují: Anna Cónová, Miroslav Rataj, Vlastimil
Ondruška a Radovan Lipus. Akce s podporou Městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz. / 100 Kč

19:00
st

17 Stolik polski
Platforma interkulturalna / Mezikulturní platforma – Polský stůl

17:00
čt

18 Večer na přidanou DIVADLO

Hraje Zdividla Ostrava / 50 Kč
18:00
pá

21 Odvaz – Vánoční improshow DIVADLO

Vánočně laděné improvizování v podání oblíbeného ostravského improvizačního
divadla. Vánoční šílení s nadhledem. / 150 Kč

19:00
po

28 Letos naposled! VEČÍREK

Tradiční mezisváteční večírek určený pro všechny účastníky zájezdů projekt
Krajem a kulturou– senior na cestách.

16:00
po

29 Předsilvestrovské akvárium TALK SHOW

Oblíbená talk show Lucie Kociánové tentokrát v ležérnímmezisvátečním pojetí.
Jak to vidí Jan Fišar? Za co psi nemůžou? Divadlo improvizace a mnoho dalšího…
Akce s podporou MOaP. / 50 Kč

19:00
út

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110

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