
www.moap.cz

Korunovační klenoty v dějinách světa
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NEPROPÁSNĚTE
Vánoce plné korun. I tak by se dal 

nazvat jedinečný počin Ostravského 
muzea, který svým rozsahem a vý-
znamem překročí hranice Ostravy 
a zřejmě i republiky. Ve výstavních pro-
storách zde bude od 9. prosince 2016 do 
5. března 2017 představena pod ná-
zvem Korunovační klenoty v dějinách 
světa unikátní sbírka královských ko-
run a panovnických klenotů, která je 
součástí jednoho z největších klenot-
nických domů v Německu – Juwelier 
Abeler ve Wuppertalu. „Tato sbírka 
není veřejnosti běžně přístupná,“ upo-
zorňuje na výjimečnost výstavy ředi-
telka muzea Jiřina Kábrtová. „V našem 
případě jde pravděpodobně o první ce-
listvou prezentaci nádherné klenotnic-
ké práce rodu Abelerů, zejména pana 
Jürgena Abelera. Návštěvníci se mohou 
těšit na opravdu věrné kopie koruno-
vačních klenotů doslova z  celého svě-
ta. K vidění budou nejen panovnické 
koruny současných i zaniklých evrop-
ských panovnických rodů, například 
z Nizozemska, Dánska, Švédska a Velké 
Británie, ale i koruny Svaté říše římské, 
Svatováclavskou korunu, rakouskou 
císařskou korunu Rudolfa II., Svatoště-
pánskou korunu Uherského království 
a jiné, ale také exotické koruny z Asie 
a Afriky.“

Podle Jiřiny Kábrtové jde o další ze 
série atraktivních mezinárodních vý-
stav v Ostravském muzeu. Tentokrát 
zde budou prezentovány královské ko-
runy, zlaté kruhy moci a síly i vznešené 
symboly, před nimiž se skláněly a sklá-
nějí davy. Celkem bude k vidění téměř 

100 exponátů dokumentujících kulturu 
významných říší Evropy, Asie, Afriky, 
Ameriky i Oceánie. V prezentované 
kolekci upoutají pozornost i exponáty 
spojené s historií českých zemí. Jde pře-
devším o korunu svatého Václava, kte-
rá byla poprvé použita 2. září 1347 při 
korunovaci Karla IV. českým králem, 
či rakouskou císařskou korunu Rudolfa 
II., jež byla zhotovena roku 1602 v praž-
ské dvorní dílně Jana Vermeyena a od 
roku 1804 vyjadřovala hodnost panov-
níků nově vzniklého Rakouského císař-
ství. „Úchvatné jsou ale všechny,“ zve 

Jiřina Kábrtová na výstavu, jež připo-
mene také uzavírající se rok Karla IV., 
a dodává, že projekt, který kromě jiné-
ho představí i dosud vládnoucí evrop-
ské královské a knížecí rody, doplňují 
rovněž fotografi e nejznámějších ko-
runovačních katedrál. Projekt budou 
zároveň v novém roce provázet i před-
nášky o historii panovnických rodů 
a workshopy pro děti. Ty si budou moci 
například vyrobit a ozdobit svou vlast-
ní korunu. 

„Velice si cením toho, že se tak uni-
kátní výstava uskuteční právě tady, 
v  Ostravském muzeu, v  centru města. 
Výjimečné projekty, které k  Ostravě 
přitáhnou pozornost širokého okolí 
a tuzemských i zahraničních turistů, to 
je přesně to, co centrum města potře-
buje. Skvěle zvolený je i termín výstavy, 

Vánoční kluziště
V sobotu 26. listopadu byl tradiční 

jízdou historickou tramvají Barborka 
z  Poruby do centra Ostravy a násled-
ným průvodem v čele s maskotem tuč-
ňákem Rudolfem až na Masarykovo 
náměstí slavnostně zahájen už sedmý 
ročník projektu Vánoční kluziště!!! 
A zabruslit si na centrálním ostravském 
náměstí budou zájemci moci až do 
15. ledna 2017, celkem tedy 51  dnů, 
včetně sobot, nedělí a svátků. Otevřeno 
bude denně od 10 do 20 hodin a brus-
lení bude díky statutárnímu městu Os-
travě, městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz a významným partne-
rům zdarma. Poplatek bude jen za půj-
čení a broušení bruslí, šatnu a půjčení 
SAREZA tučňáků (pomůcek pro děti). 
V areálu kluziště bude občerstvení, 
vyhřívaný stan s posezením a sociální 
zařízení a na programu opět budou dis-
kotéky na ledě, hokejové a krasobrus-
lařské exhibice a soutěže o ceny. Novin-
kou bude umístění foto kiosku v party 
stanu, kde se budou moci návštěvníci 
vyfotit a fotky si také vytisknout. A při-
pravovány jsou i další novinky…

Výstavba osvětleného kluziště o ve-
likosti 30 x 15 m s vánoční výzdobou, 
které se už stalo neodmyslitelnou sou-
částí vánoční atmosféry na Masarykově 
náměstí, začala v pondělí 14. listopadu. 

Všechny informace o projektu, pro-
gramu, soutěžích a samotném dění na 
Vánočním kluzišti!!! můžete sledovat 
na www.vanocnikluziste.cz a také na 
facebooku SAREZAostrava.
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KULTURA PROSINEC 2016

jenž zapadá do času adventu a Vánoc. 
Těm tato atraktivní výstava dodá ještě 
většího lesku. Proto věřím, že koruno-
vační klenoty zaujmou dospělé i děti. 
Je totiž zajímavou exkurzí do historie 
i vstupenkou do tak trochu pohádko-
vého světa králů,“ vítá tento ojedinělý 
počin Petra Bernfeldová, starostka ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Švédská královská koruna
Koruna byla vyrobena pro Karla X. Gu-
stava (1654–1660), použita však byla 
poprvé již při korunovaci královny Kris-
tiny I. (1632–1654). 

Císařská koruna Napoleona I.
Napoleon Bonaparte se v roce 1804 
nechal prohlásit císařem. Při příleži-
tosti svého nástupu na trůn uspořádal 
v pařížské katedrále Notre-Dame jeden 
z nejokázalejších oslavných ceremoniálů 
v dějinách světa.

Koruna Pahlaví
Ozdobná pokrývka hlavy perských šáhů 
byla korunovační insignií císařů Íránu 
z dynastie Pahlaví. Byla vytvořena na 
příkaz Rézy šáha Pahlavího (1925 až 
1941) v prvním roce jeho vlády. Stejně 
jako v předchozím případě byly jako 
vzor použity koruny perských Sásánov-
ců. 

Foto: Jiří Wasserbauer
-gl-

Vycházky 
Pod kloboukem 

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz nabízí v rámci oživení 
centra komentované vycházky s  prů-
vodkyní Lenkou Kocierzovou. Při té 
prosincové se účastníci projdou nově 
zrekonstruovanou Nádražní ulicí a při-
pomenou si zajímavosti spojené s touto 
ostravskou tepnou. Sraz je ve čtvrtek 
1. prosince v 17 hodin v ulici Nádražní 
3. Účastníci v kostýmech a kloboucích 
z  dřívějších dob vítáni! Cena 50 Kč. 
Více na www.ckv-ostrava.cz nebo tel. 
č.: 599 527 110.

Vánoční dílny 
v muzeu

Ve dnech 3., 10. a 11. prosince si mo-
hou děti i dospělí v čase od 9 do 17 ho-
din upéct v Ostravském muzeu perník 
podle původní receptury a navíc v his-
torických perníkových formách.

Vánoční 
Divadlo loutek
V čase adventním se vrací na jeviš-

tě Divadla loutek inscenace podle 
Malé vánoční povídky vynikajícího 
českého spisovatele Ludvíka Aškena-
zyho s názvem Štědrý den malého Ja-
kuba. Vánoční atmosféru mohou di-

váci přijít nasát v neděli 4. a 18. pro-
since, vždy v 10 nebo v 15 hodin. 
Na konci prosince pak divadlo uvede 
rovnou pět představení pro dospělého 
diváka. Hned po vánočních svátcích, 
v úterý 27. 12 prosince, můžete vidět 
absolutně nenostalgickou vzpomín-
ku na seriál Čtyři z tanku a pes a na 
dobu, z níž pochází, a to v inscenaci 
Šaryk vzpomíná. Den nato francouz-
skou konverzační komedii ze života 
manželského Půldruhé hodiny zpož-
dění. Oblíbený hit Z deniku Ostra-
vaka si můžete vybrat ze tří termínů: 
29. 12. od 16 hodin, 30. 12. od 18.30 
a na silvestra od 16 hodin. 

Výstava 
olejomaleb  

Až do konce ledna si zájemci mo-
hou v prostorách Domova pro seniory 
Kamenec prohlédnout výstavu ostrav-
ské umělkyně Mileny Kantorové s ná-
zvem Jsme stvořeni z téže hmoty jako 
sny… Bezmála třicítka olejomaleb 
této výtvarnice, inspirovaná Shake-
spearovým dílem, byla od června do 
října k  vidění v  překrásném secesním 

interiéru Kulturně-literárního centra 
Academia. 

Tanec i divadlo 
v Cooltouru 

Kulturní centrum Cooltour Ostrava 
uvádí 11. prosince od 17 hodin pohy-
bovo-taneční experiment s teorií rela-
tivity a vnímáním lineární a nelineární 
podstaty reality. Diváci si mohou ověřit, 
že subatomový svět je světem v rytmu, 
pohybu a nepřetržité změny. Není však 
nahodilý a chaotický, ale řídí se velmi 
pevnými a přesnými pravidly. A ve stře-
du 14. prosince zve toto centrum od 
19 hodin na divadelní představení 
VOSTO5: Proton!!!, strhující příběh 
zapomenuté hudební legendy, od kte-
ré velikáni populární hudby i under-
groundu čekali asi mnohem více. 

Jazz rock 
a advent 

Dva žánrově zcela odlišné koncerty 
připravují na prosinec posluchači Li-
dové konzervatoře se svými pedagogy. 
První, 8. prosince, se odehraje v duchu 
jazzrockového fusion, druhý, 14. pro-
since, bude již plně odrážet adventní 
atmosféru a blížící se Vánoce. Poslu-
chači oddělení jazzu a populární hud-
by nabídnou 8. prosince nejen skladby 
skupin Yellow Jackets a Weather Re-
port, ale také současných autorů Aaro-
na Parkse a Pata Methenyho. Ve druhé 
části koncertu se představí posluchačky 
Daniely Czudkové, zazní písně Fran-
ka Sinatry, Sonnyho Burka, Johnyho 
Greena a dalších tvůrců. Adventní 

koncert 14. prosince pak představí po-
sluchače a pedagogy klasických obo-
rů. Zazní písňová raně barokní hudba 
a poezie českých kancionálů Adama 
Václava Michny z Otradovic, Václava 
Karla Holana Rovenského, ale též klasi-
cistní pastorely Jakuba Jana Ryby. Oba 
koncerty začnou v koncertním sále Li-
dové konzervatoře ve Wattově ulici vždy 
v 18 hodin, vstupné je dobrovolné.

Mikuláš na věži

V pondělí 5. prosince bude na všech-
ny děti i dospělé na vyhlídkové věži 
Nové radnice čekat Mikuláš doprová-
zený andělem i strašidelným čertem. 
Věž bude otevřena od 9 do 19 hodin. 
A jako každý rok, i letos se věž otevře 
také na Štědrý den. Příchozí si budou 
moci od 9 do 14 hodin vyzkoušet vá-
noční tradice, jako jsou házení stře-
vícem či pouštění skořápek, a zjistit, 
co je potká v  dalším roce pomocí lití 
vosku. 

Pro zájemce bude k dispozici i bet-
lémské světlo. V neděli 25. a v pondělí 
26. prosince bude věž otevřena od 12 do 
17 hodin.



Vánoční hra Jesličky svatého Fran-
tiška se stala tradiční součástí ostrav-
ských Vánoc. V letošním roce ji mohou 
v  Divadle Antonína Dvořáka diváci 
zhlédnout již podesáté, a to hned ve 
třech termínech: 10. 12. v 18.30 hodin, 
11. 12. v 10.30 hodin a 21. 12. V 18.30 
hodin. Její uvádění se setkalo v uplynu-
lých letech s velkým ohlasem diváků. 
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 událostmi ze života svatého Františ-
ka z Assisi. Tento světec (1182–1226), 
který se v moderní době stal patronem 
ekologů, se za svého života proslavil 
láskou ke všem živým tvorům, pokorou 
a životem v dobrovolné chudobě. Byl 
také básníkem a svá kázání často lidem 
přednášel ve formě udivujících divadel-
ních výstupů, které doháněly k smíchu 

i k slzám. Aby lidem přiblížil noc 
Božího narození, postavil František 
v italském Grecciu první jesličky. Tak 
se stal zakladatelem oblíbené tradice, 
jež se udržuje až do našich dnů – posta-
vit vlastní betlém v kostele, na náměstí 
nebo doma pod vánočním stromkem.

Originální libreto hry zahrnuje i pů-
vodní dochované texty sv. Františka, 
jako je např. Chvalozpěv bratra Slun-
ce. Celý příběh prostupuje melodická, 
emotivní hudba v živém provedení só-
listů, vícehlasého sboru a komorního 
orchestru.              www.vazna-hudba.cz
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VÝSTAVA

KONCERT

DŮM KULTURY PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY

DIVADLO

Jesličky svatého Františka 

1. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Teorie 
tygra
2.–4. 12. v 17 a 19.30 hod. Devátý život Louise Draxe 
5. 12. v 15 hod. pro seniory Maggie má plán 
5.–7. 12. v 17 a 19.30 hod. Maggie má plán, 6. 12. pouze 
v 17 hod.
6. 12. v 19 hod. Aconcagua (6 964 m) – Boj o přežití 
8. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Krásné 
dny v Aranjuez 
9.–11. 12. v 17 a 19.30 hod. Táta je doma, 10. 12. pouze 
v 16.30 hodin
12. 12. v 15 hod. pro seniory Ostravak Ostravski 
12.–14. 12. v 17 a 19.30 hod. Ostravak Ostravski
15. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Rodinné štěstí
16.–18. 12. v 19.30 hod. Jason Bourne, 17. 12. i v 17 hod.
19. 12. v 15 hod. pro seniory Julieta
19.–21. 12. v 17 a 19.30 hod. Julieta
22. 12. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND Tři 
generace 
23. a 25. 12. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. 
KND Pohádky pro Emu
26. 12. v 15 hod. pro seniory Manžel na hodinu 
26.–28. 12. v 17 a 19.30 hod. Manžel na hodinu
29. 12. ve 14.30 hod. pro seniory Muž jménem Ove 
29. a 30. 12. v 17 a 19.30 hod. Muž jménem Ove

Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte 
slevy na všechny klubové fi lmy! 
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
3. 12. v 18 hod. Kouzelný cirkus, taneční škola Happy Day 
Dance Ostrava
4. 12. v 19 hod. William Douglas Home: Rybárik 
kráľovský (náhradní termín za 25. 9.) 
5. 12. v 19 hod. Willy Russell Shirley: Valentine
10. 12. v 19 hod. Dan Bárta a Robert Balzar: Trio
10. 12. v 18.45 hod. Kaija Saariaho: Láska zdaleka, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku  
12. 12. v 19 hod. Čechomor
13. 12. v 19 hod. Milan Kopecký: Dámy z Aniane, 2. hra 
DP 16/17, skupina A 
14. 12. v 19 hod. Patrik Hartl: Hvězda 
15. 12. v 19 hod. Karel Kahovec se skupinou George & 
Beatovens
16. 12. v 17 hod. Tři Tenoři, záznam vánočního koncertu
16. 12. v 19 hod. koncert Václava Hudečka, Jany 
Hrochové a Martina Hrocha
17. 12. v 15 hod. Vánoční zvoneček vypravuje, pohádka 
18. 12. v 15.45 hod. P. I. Čajkovskij: Louskáček, záznam 
baletního představení Bolšoj baletu Moskva  
19. 12. v 19 hod. The Loser(s), Loser Cirque Company
20. 12. v 19 hod. Robert Křesťan a Druhá tráva
22. 12. v 19 hod. Screamers, vánoční speciál
27. 12. v 18 hod. Jean Poiret: Klec bláznů
31. 12. v 16 hod. Peter Stone Sugar: Někdo to rád horké
31. 12. v 17 hod. Silvestrovské gala s Berlínskou 
fi lharmonií, přímý přenos

VÝSTAVY V DKMO
1.–31. 12. AVE ART Ostrava, práce posluchačů soukromé 
umělecké školy, vestibul
1.–31. 12. Jaroslava Gembalová: Šperky, galerie 
Gaudeamus

Výstavy
do 8. 1. 2017 výstava V  novém světě – Podmínky 
modernity 1917–1927

Kulturní programy
6. 12. v  17 hod. a 10. 12. ve 14 hod. komentovaná 
prohlídka výstavy V  novém světě – Podmínky 
modernity 1917–1927, Dům umění
8. 12. v  18 hod. uvedení nového čísla revue Protimluv 
3–4/2016 a antologie slovenských básníků ze skupiny 
Osamělí běžci
13. 12. v  16.30 hod. přednáška Jan, vévoda z  Berry – 
bibliofi l a mecenáš
14. 12. v  18 hod. setkání Spolku přátel Galerie 
výtvarného umění v Ostravě 
Každé pondělí od 10 do 12 a od 15 do 16.30 hod. Tvůrčí 
dílna pro výtvarná nemehla, rezervace: Oldřich Pelikán, 
776 029 155
Každé pondělí od 17 do 20 hodin Kresba aktu, rezervace: 
Oldřich Pelikán, 776 029 155
do 8. ledna 2017 Nebojím se dějepisu ani umění, 
vzdělávací program pro školy a veřejnost k výstavě přiblíží 
české umění let 1917–1927, nutná je rezervace předem
2. 12. v  18 hod. Hraní Boba Dylana, hudební večer 
v kavárně Art&Coff ee 
4., 11. a 18. 12. od 10 hod. Adventní stánek, svařené víno 
a vynikající punč před Domem umění
18. 12. v 18 hod. Adventní koncert, studentská skupina 
Údy z půdy vystoupí s vánočními skladbami 
Změna programu vyhrazena!

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
9. 12. 2016 – 5. 3. 2017 Korunovační klenoty v dějinách 
světa, unikátní výstava zhruba 150 exponátů nejslavnější 
světové sbírky korunovačních klenotů trvale umístěné 
v trezoru fi rmy Juwelier Abeler v německém Wuppertalu 
a veřejnosti nepřístupné 
3., 10. a 11. 12. 9–17 hod. Vánoční dílny pro veřejnost, 
přijďte si upéct svůj perník podle původní receptury 
a historických perníkových forem z našeho muzea
do 31.12. výstava k 25 letům CHKO Poodří

GALERIE BESEDA 
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
do 6. 1. 2017 výstava obrazů  Dušana Mravce, mladého 
nadějného absolventa ateliéru Zdeňka Berana na pražské 
Akademii výtvarných umění. Stálá prodejní výstava 
obrazů, grafi ky, plastik a skla. 

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL
Repinova 16, 702 00 Ostrava
www.chagall.cz 
do 31. 12. Česká krajina, výstava v Autorské výstavní síni
do 31. 12. Fotoklub Znojmo, výstava v galerii Na schodišti
do 31. 12. Jitka Valová, výstava obrazů v  galerii 
v Brušperku                                                    

ORCHARD GALLERY, 
Hornopolní 34, Moravská Ostrava 
Út–Pá: 13 –17 hod.  
do  16. 12.  Barva a tvar, 25 let Waldorfské školy v Ostravě, 
součástí je módní přehlídka 7. 12. a koncert 16. 12. 
v 17 hodin
19. 12. – 27. 1. Salon In Signum a hosté, vernisáž 19. 12. 
v 17 hod.

Česká krajina

Vánoční koncert pro dospělé 
i pro děti

Loutkový svět

Foto: archiv divadla

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 596 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

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

Až do 3. ledna mohou návštěvníci 
výtvarného centra Chagall v Ostravě 
zhlédnout výstavu z významných sou-
kromých sbírek pod názvem Česká 
krajina. 

Sběratelství je staré jako umění samo. 
Jinak by to ani nebylo možné. Umělec-
ké dílo, které nenalezne cestu ke své-
mu divákovi, je mrtvým artefaktem, 
něčím, o čem se neví a co tedy není 
užitečné. Teprve dílo, které je předsta-
veno veřejnosti a cestu ke svému di-
vákovi si nalezne, se stává skutečným 
uměleckým dílem. Sběratelství je také 
vztah. Vztah k estetickým hodnotám, 
ke kráse, k tvůrcům, k době, ve které 
díla vznikala, k obsahu a formě výsled-
ného uměleckého usilování autorů. Je 
to vztah k prostředí, v němž umělec-
ká díla vznikala – k ateliérům, ve kte-
rých sběratel prožíval bezpočet chvil 
v přímém kontaktu s umělci a díly, bez 

kterých by dobrá sbírka byla nepřed-
stavitelná. Mnohá setkání s umělci se 
vryjí do paměti, vzrušené rozhovory 
při výběru děl přinášejí nové podněty 
a nezapomenutelné zážitky. Současně 
se umocňuje vztah k vlastnímu pro-
středí, ve kterém jsou umělecké sbírky 
soustředěny.  

Výstava Česká krajina ze soukro-
mých sbírek chce veřejnosti zpřístupnit 
zlomek toho, co české sbírky soustře-
ďují. Je anonymní, neboť doba ještě ne-
umožňuje, ze zcela pochopitelných dů-
vodů, veřejně prezentovat jejich majite-
le. Zůstane tedy ochuzena o jeden vý-
znamný faktografi cký údaj, který však 
kvalitu prezentované kolekce nemůže 
snížit. Výstava by mohla mít i nový pří-
nos – podnítit další milovníky výtvar-
ného umění k podobnému sběratelské-
mu kroku. Výstava představí více než 
sto uměleckých děl těchto autorů.   -pp-

www.chagall.cz 

Pokud vás zajímá, jak Suvelíček ke 
kocourovi přišel, vypravte se v  sobotu 
3. prosince nebo v neděli 4. prosin-
ce v  15 hodin do Kulturního zařízení 
Gama. Příběh o tom, jak se jednoho 
tajemného večera stalo něco velmi 
zvláštního, představí divadlo Loutkový 
svět, které zde v říjnu zahájilo svoji prv-
ní sezonu. Vstupenky na představení 
určené dětem od 3 do 6 let lze zakoupit 
přímo na místě. 

Soubor tvoří zkušení divadelníci, 
loutkář David Velčovský a produkční 
Kateřina Svobodová, oba s bohatými 
divadelnickými zkušenostmi. Divadlo 
Loutkový svět tvoří vlastní originální 
autorské projekty (autorské loutky, scé-
náře, programy, hudba, texty aj.), které 
lze spatřit jednak na domovské scéně 
divadla, jednak je možné představení 
objednat s tím, že divadelníci přijedou 

do mateřských nebo základních škol, 
dětských zařízení či na soukromé nebo 
fi remní akce. „Vše, co vyprodukujeme, 
je naší společnou duší. Rádi rozdáváme 
radost a úsměv, to je naše poslání,“ po-
znamenává principál David Velčovský.  

www.loutkovysvet.cz

Foto: Archiv NDM                                                

Stálicí v  programu Janáčkovy fi lhar-
monie je Vánoční koncert. A ani ten 
letošní, který je v  sále Domu kultury 
města Ostravy naplánován na 19. pro-

Vánoční písně zazní i 8. prosince v Gon-
gu na koncertě Janáčkovy fi lharmonie 
a Lucie Bílé.

Foto: Archiv JFO

since, by nebyl tím pravým vánočním 
koncertem, kdyby na něm nezazněla 
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Ryba však nezůstane osamocen. Ještě 
před mší totiž předvede pokroky ve 
svém umění Janáčkův fi lharmonický 
sbor mladých doplněný o členy opav-
ského sboru Luscinia. Mladí zpěvá-
ci přednesou směs vánočních písní 
a koled nazvanou Vánoční cesta kolem 
světa. Během této hudební cesty po-
myslně navštívíme Slovensko (Buvaj, 
dieta krásne), Ukrajinu (Ščedryk), Af-
riku (Betelehemu), Francii (Noël nou-
velet) a další místa. Za dirigentským 
pultem stane Stanislav Vavřínek, stejně 
jako na hravé verzi vánočního koncertu 
o den dříve v rámci koncertů pro rodi-
če s  dětmi, jež nese název Prosincový 
Ryba vánoční a začíná v 16 hodin. Více 
informací, včetně možnosti objednat si 
vstupenky online, naleznete na www.
jfo.cz

Vstupenky pořídíte v Janáček pointu 
(vstupní prostor DKMO vlevo), online 
na www.jfo.cz nebo v pobočkách Ost-
ravského informačního servisu.      -jk-

www.jfo.cz
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V CENTRU POZORNOSTI

KNIHCENTRUM.CZ

Shakespearova Bouře

Johann Sebastian Bach trochu jinak

Třetí ročník Ostravské klubové noci Pendl 

Ostravská podloubí

 Originální vánoční nadílka divadel 

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

1. 12. v  16.30 hod. Antistresový diář Kiwanis, křest 
a beseda
2. 12. v  10 hod. Čtení pro KŘÍDLENÍ s Michalem 
Vieweghem, podpořte s  námi projekty KŘÍDLENÍ 
nadačního fondu
3. 12. v 15 hod. Ladislav Špaček: Dědečku, už chodím do 
školy, beseda a autogramiáda
4. 12. v  15 hod. Mikulášská nadílka pro děti, rezervace 
nutná
5. 12. v  16 hod. Antónia Mačingová: Zhubněte jednou 
provždy 3, beseda a autogramiáda
6. 12. v  16 hod. Jiří Babica, Jaroslav Sapík: Čtyři roční 
období na talíři, beseda a autogramiáda
7. 12. v 16 hod. Blanka Milfaitová: Příběh psaný do vody, 
beseda a autogramiáda
8. 12. v  16 hod. Zbigniew Czendlik: Postel, hospoda, 
kostel, beseda a autogramiáda
9. 12. v 16 hod. Martin Straka: Racing‘n’Roll, křest knihy
10. 12. v 15 hod. Tvoření s edicí TOPP, vánoční ozdoby na 
stromeček
12. 12. v 17 hod. předpremiérová beseda KISS ME KATE
13. 12. v 16 hod. Lucie Dolejší: Svět podle LU, průvodce 
krásou každé bohyně bez ohledu na váhu a věk, beseda 
a autogramiáda
14. 12. v 16 hod. Zuzana Komůrková: Výživou ke změně, 
beseda a autogramiáda
15. 12. v 16 hod. Barbara Nesvadbová: Laskonky, 
autorské čtení

Během prosince se zúčastněte slosování 
o vstupenky do Národního divadla moravskoslezského.

Po celý prosinec bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz 
probíhat akce 5. kniha zdarma 
– Čím více knih nakoupíš, tím větší slevu máš. 
Akce platí do 31. prosince 2016.

Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@
knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. 

„Plni krve, vášně, tápejte na ostrově 
duchů!“

Shakespearova Bouře (1611) je di-
vadelní romance ve zvláštním pohád-
kovém tvaru s  alegorickým základem. 
Touto hrou se Shakespeare loučil 
s uměleckým životem, kdy po jejím 
uvedení odešel z Londýna zpět do rod-
ného Stratfordu, kde o pět let později 
zemřel.

Romance v roce 1893 inspirovala 
Jaroslava Vrchlického k napsání libre-
ta pro stejnojmennou operu Zdeňka 
Fibicha. Vrchlický velice citlivě původ-
ní hru nejen přeložil, ale také zkrátil. 
Jeho libreto hovoří jazykem pozdního 
romantismu, k původní hře je přida-
ná scéna, kdy Fernando hraje šachy s 
Mirandou. Milenci jsou během této 
partie naváděni duchy k erotickým 
myšlenkám, přičemž ale ke splnění 
zkoušky, zadané Mirandiným otcem, 
se nesmí navzájem dotknout. Do této 
scény vložil skladatel hudební motivy 
inspirované intenzivními dojmy z jeho 
o 18 let mladší milenky a libretistky 

Anežky Schulzové. Na premiéru zpě-
vohry o třech jednáních z roku 1895 
se diváci Divadla Antonína Dvořáka 
mohou těšit 1. a 3. prosince v 18.30 ho-
din a repríza bude 15. prosince v 18.30 
hodin.

Opera byla v Ostravě uvedena dva-
krát (1928 a 1947), nyní se zaskví jako 
bouře myšlenkových pochodů rene-
sanční osobnosti, a to v prozářené po-
loprůsvitné scéně s vtisknutou šifrou 
Leonarda da Vinciho. 

Foto: vizuál Marka Pražáka 

Ve středu 14. prosince zazní v Diva-
dle Antonína Dvořáka komponovaný 
večer hudby a slova s názvem Johann 
Sebastian Bach trochu jinak. Večer 
s hudbou J. S. Bacha zazní v podání 
sopranistky evropského formátu Mar-
tiny Jankové, která je žádanou koncert-
ní pěvkyní, jež vystupuje na předních 
světových operních scénách po boku 

významných dirigentů. Souputnicemi 
jí budou na pódiu pianistka Eliška No-
votná a houslistka Halina Františáko-
vá. Zazní nejen hudba J. S. Bacha, ale 
z knihy Malá kronika Anny Magdalény 
Bachové od E. Meynellové také čtení, 
které přednese dvojnásobná držitelka 
Th álie Táňa Medvecká. Koncert začíná 
v 19 hodin.

Už od 1. prosince jsou na www.
goout.cz v  předprodeji vstupenky na 
třetí ročník Ostravské klubové noci 
Pendl, který se uskuteční 24. února 
2017. Příznivci této unikátní multižán-
rové hudební události, odehrávající se 
ve vybraných klubech v centru Ostra-

vy, se mohou těšit na desítky interpretů 
napříč známými jmény i neznámými 
talenty. Organizátoři věří, že návštěv-
níci kromě pestrého programu ocení 
i nespoutanou klubovou atmosféru 
a výjimečné hudební zážitky. Více in-
formací na www.pendlostrava.cz.

MÍSTO S HISTORIÍ

Ostravský Ring se velmi podobal 
náměstím jiných starobylých měst 
a dříve byl rovněž lemován podloubími. 
V přízemích domů otevřených oblouky 
do náměstí se dalo procházet po dél-
ce bloku, schovat za špatného počasí, 
nebo postavit stánek k  prodeji. Pod 
ostravskými lauby se tak dalo koupit 
všelicos, včetně jistých služeb.

V  dávné minulosti byla ostravská 
podloubí, stejně jako mnohde jinde, 
často dřevěná. Teprve v 19. století, když 
mnohé domy na náměstí nahradily 

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy
28. října 2, 702 00 Ostrava
www.kmo.cz, tel. č.: 599 522 521

7. 12. v  16 hod. Operní sirény na téma Shakespeare 
a operní Hamlet, diskusní pořad ve společenském sále 
knihovny u Sýkorova mostu, pro návštěvníky je připraven 
dárek v podobě zvýhodněného vstupného na představení 
opery Hamlet Ambroise Thomase, která je uváděna ve 
stejný den od 18.30 v Divadle Antonína Dvořáka
7. 12. v 17.45 hod. zahájení výstavy ostravského grafi ka Jana 
Bujáka s  názvem Novoročenky nevážné až skandální, 
výstava potrvá do 31. 12., společenský sál Knihovny města 
Ostravy (u Sýkorova mostu)

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pro dospělé:
do 2. 1. 2017 Kresba, malba, grafi ka, výstava výtvarných 
prací studentů konzervatoře a Múzické školy Ostrava
Oddělení pro děti a mládež: 
1. 12. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, zábavné 
odpoledne v tanci na taneční podložce
8. 12. během půjčování Mikulášská pátračka, zábavné 
odpoledne, během kterého děti budou sledovat stopy 
Mikuláše, čerta a anděla, vyplní kvízy a úkoly
15. 12. od 13.30 do 15.30 hod. Tvoříme na Vánoce, tvůrčí 
dílna, na které si vyrobíme ozdoby a přáníčka na Vánoce
22. 12. od 14 do 16 hod. Vánoční čas, vytvoříme si vánoční 
atmosféru, poslechneme koledy, přečteme krásné příběhy 
a oslavíme Vánoce v knihovně
29. 12. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, zábavné 
odpoledne v tanci na taneční podložce

Darujte svým blízkým originální 
dárek pod stromeček v  podobě 
hromady zážitků! Chcete udělat radost 
rodičům a dopřát jim slavnostní večer 
v divadle nebo obdarovat milovníka 
divadla předplatným na celý rok? 
Ostravská divadla přicházejí s bohatou 
vánoční nabídkou, z  níž by si měl 
vybrat opravdu každý.

Komorní scéna Aréna, Divadlo 
roku 2015, nabízí Novoroční dárkové 
předplatné a Dárkové vánoční 
poukázky. Novoroční předplatné 
obsahuje čtyři divácky oblíbené tituly 
a hracími dny jsou středa a neděle. Cena 
předplatného, včetně programu a šatny, 
je 800 korun (plus bonus 100 korun), 
studentské stojí 560 korun (plus bonus 
70 korun). Dárková vánoční poukázka 
nabízí možnost vybrat si libovolné 
představení z repertoáru KSA, přičemž 
cena dárkové poukázky je 200 korun, 
studentská a seniorská poukázka je za 

140 korun. Její platnost je do  konce 
sezony, tedy do 30. června 2017. Oba 
dárky budou v  KSA k  dostání do 
27. prosince. Více informací na www.
divadloarena.cz.

Nebo to nakopněte s Bezručema, jak 
hlásá slogan letošní sezony! Pokladna 
tohoto divadla nabízí rovněž Novoroční 
předplatné, s  nímž budete mít jisté 
místo po celý rok. Díky tomuto dárku 

uvidíte od ledna do prosince 2017 
pět her, novinek letošní sezony. Stačí 
si vybrat hrací den a už si nemusíte 
dělat starosti s rezervací lístků. Stejně 
tak si i  zde  můžete zakoupit Vánoční 
balíček od Bezručů, který obsahuje 
pět kuponů, z nichž každý proměníte 
na pokladně divadla za dvě volné 
vstupenky dle vlastního výběru. 
Pokud hledáte menší dárek, zakupte si 
dárkovou poukázku na dvě vstupenky 
na představení podle vlastního výběru. 
Předplatné, balíčky a poukázky jsou 
v prodeji u Bezručů každý všední 
den od 8 do 18 hodin. Informace a 
rezervace na tel. čísle 596 618 363.

A pokud jste si pořád nevybrali, 
přichází i Divadlo loutek se dvěma 
variantami Vánočních balíčků. Děti 
potěší balíček nedělních představení, 
druhý balíček nabízí pondělní večery 
pro dospělé. Více na www.dlo-ostrava.
cz.

VĚDECKÁ KNIHOVNA
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel.: 596 118 881-2

7. 1. Hobby – báječný svět kreativců, knižní výstava 
doplněná o hotové výrobky 
20. 12. od 16 do 20 hod. Deskohraní, odpoledne 
s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů 
do 31. 1. 2017 Milan Linhart: 50 let kresby / Pro radost 
i potěšení, výstava autora se zrakovým handicapem
31. 12. zavřeno
Veškeré akce v knihovně jsou určeny široké veřejnosti 
a jsou zdarma. 

NOVÁ AKROPOLIS
28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 
tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

6. 12. v  19 hod. Svět andělů, přednáška na téma andělé 
v dějinách a dnes
Více informací na ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky 
na čísle 777 284 214.

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

1. 12. v 18 hod. Večer pěti koncertů, DKMO 
8. 12. v 19 hod. Bílé Vánoce Lucie Bílé, multifunkční aula 
Gong
18. 12. v 16 hod. Prosincový Ryba vánoční, DKMO
19. 12. v 19 hod. Vánoční koncert, DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek 
a slevách získáte na tel. č.: 597 489 466 nebo na e-mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 
tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfi ducia.com 
Po–Pá: 10–18 hod.

6. 12. v 18 hod. Jan Šépka: Jak se dělá město, přednáška 
architekta Jana Šépky a prezentace stejnojmenné knihy 
7. 12. v  16 hod. Maraton psaní dopisů s  Amnesty 
International
12. 12. v 18 hod. Deset let Galerie Dole, vernisáž výroční 
výstavy a křest bilančního katalogu
14. 12. v 16 hod. Jiří Trávníček: Kdo čte dneska Seiferta?, 
přednáška brněnského literárního historika v  rámci 
festivalu Seifertova kometa
15. 12. v  18 hod. Martin Reiner, moderovaná diskuse se 
spisovatelem a autorem oceňované knihy o Ivanu Blatném
18. 12. v  10 hod. Vánoční dětský ateliér pro děti 
a jejich rodiče s výtvarníky Marcelou Lysáčkovou a Maxem 
Lysáčkem
19. 12. v 17 a 19 hod. Vzpomínka na Václava Havla, koná 
se v Centru PANT
20. 12. v  18 hod. Vycházka po sochách v  centru, křest 
pohlednic Ostravské sochy a nového čísla bulletinu Krásná 
Ostrava, sraz v  18 hod. před Antikvariátem a klubem 
Fiducia

Jihovýchodní fronta náměstí s  podlou-
bími, foto, 1880 až 1890. Archiv města 
Ostravy.

Foto: Archiv města Ostravy

Náměstí Moravské Ostravy, stabilní ka-
tastr, 1833. Ústřední archiv zeměměřic-
tví a katastru, Praha.

novostavby, dostala většina podlou-
bí zděnou a klenutou podobu. Podle 
plánu J. Michny z roku 1830 byla pře-
stavěna i radnice v Moravské Ostravě. 
Posléze začali majitelé domů podloubí 
zazdívat, případně nové domy byly 
projektovány již bez něj. Na přelomu 
19. a 20. století byly domy na náměstí 
až na jeden případ nahrazeny novými 
a tehdy zanikla většina zbylých podlou-
bí. Poslední podloubí na náměstí, dnes 
nazvaném Masarykovo, zůstalo právě 
v budově Staré radnice.

Lucie Augustinková
Stavebně historické průzkumy



4CENTRUM ŽIJE!

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

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.

KAREL ŠTĚDRÝ  8. 12. 2016 – 3. 2. 2017
Karel Štědrý, absolvent ateliéru Stanislava Diviše na Vysoké škole umělecko-průmyslové

v Praze, je členem skupiny „Obr.“ (spolu s Davidem Hanvaldem, Josefem Achrerem a Martinem 

Krajcem). Patří k mladé generaci českých malířů, kteří věří ve smysl malby i v současné 

postkonceptuální situaci. Vychází z geometrické abstrakce, jejíž jazyk svébytným způsobem 

transformuje. Jeho přirozený kolorismus bude na výstavě konfrontován s novou sérií 

černobílých obrazů. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. prosince v 17 hodin. Kurátorem výstavy je 

Ing. Milan Weber.

1 17:00 Začít znovu / L‘Avenir, FR, DE 2016, 100 min.

19:30 Nick Cave: One More Time With Feeling / US 2016, 112 min.
čt

2 17:00 Sully: Zázrak na řece Hudson / Sully, US 2016, 96 min.

19:30 Fantastická zvířata a kde je najít / GB, US 2016, 133 min., 2D tit.pá

3 15:00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa / Moana, US 2016, 107 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Muž jménem Ove / En man som heter Ove, SE 2015, 116 min.

19:30 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US 2016, 112 min.

so

4 15:00 Lichožrouti / CZ 2016, 86 min.

17:00 Fantastická zvířata a kde je najít / GB, US 2016, 133 min., 2D tit.
19:30 Začít znovu / L‘Avenir, FR, DE 2016, 100 min.

ne

5 17:00 Snowden / US, DE, FR 2016, 134 min.

19:30 Toni Erdmann / DE, AT 2016, 162 min.
po

6 17:00 Bratříček Karel / Braciszek Karel, CZ, PL 2016, 79 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Finále / CZ, SK 2016, 70 min. FILMOVÝ KLUBút

7 15:00 Hologram pro krále / A Hologram for the King, US, DE, GB, FR 2016, 97 min. KINO SENIOR

17:00 Pohádky pro Emu / CZ 2016, 112 min.

19:30 REMBRANDT – pozdní dílo  MALÍŘSTVÍ V KINĚ

st

8 17:00 Fantastická zvířata a kde je najít / GB, US 2016, 133 min., 2D tit.
19:30 Egon Schiele / AT, LU 2016, 109 min.

čt

9 17:00 Trvalá dovolená / Permanent Vacation, US 1980, 75 min. JIM JARMUSCH

19:30 Noc na Zemi / Night on Earth, US, FR, DE, GB, JP 1991, 129 min. JIM JARMUSCHpá

10 15:00 Až na severní pól / Tout en haut du monde, FR 2015, 81 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Kafe a cigára / Coff ee and Cigarettes, US 2003, 96 min. JIM JARMUSCH

19:30 Mrtvý muž / Dead Man, US, DE, JP 1995, 121 min. JIM JARMUSCH

so

11 15:00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa / Moana, US 2016, 107 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Mimo zákon / Down by Law, US, DE 1986, 107 min. JIM JARMUSCH

19:30 Paterson / US 2016, 113 min. JIM JARMUSCH

ne

12 17:00 Bratříček Karel / Braciszek Karel, CZ, PL 2016, 79 min.

19:30 Snowden / US, DE, FR 2016, 134 min.
po

13 17:00 Červená želva / La Tortue rouge, FR, JP 2016, 80 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Je to jen konec světa / Juste la fi n du monde, FR, CA 2016, 95 min. FILMOVÝ KLUBút

14 15:00 Bratříček Karel / Braciszek Karel, CZ, PL 2016, 79 min. KINO SENIOR

17:00 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US 2016, 112 min.

19:30 Toni Erdmann / DE, AT 2016, 162 min.

st

15 17:00 Americká idyla / American Pastoral, US 2016, 108 min.

19:30 Rogue One: Star Wars Story / US 2016, 133 min., 2D tit.čt

16 17:00 Rodinné štěstí / Ernelláék Farkaséknál, HU 2016, 81 min.

19:30 Rogue One: Star Wars Story / US 2016, 133 min., 2D tit.pá

17 15:00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa / Moana, US 2016, 107 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Egon Schiele / AT, LU 2016, 109 min.

19:30 Americká idyla / American Pastoral, US 2016, 108 min.

so

18 15:00 Pohádky pod stromeček / CZ 2016, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Popelka – Australský balet / AU 2016, 135 min., záznam BALET V KINĚ
ne

19 17:00 Pohádky pro Emu / CZ 2016, 112 min.

19:30 American Honey / GB, US 2016, 162 min.
po

20 17:00 Zákon Helena / CZ 2016, 78 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Příchozí / Arrival, US 2016, 117 min. FILMOVÝ KLUBút

21 15:00 Za láskou vzhůru / FR 2016, 98 min. KINO SENIOR

17:00 Začít znovu / L‘Avenir, FR, DE 2016, 100 min.

19:30 Komorná / Agasshi, KR 2016, 141 min.

st

22 17:00 Muž jménem Ove / En man som heter Ove, SE 2015, 116 min.

19:30 Toni Erdmann / DE, AT 2016, 162 min.
čt

23 17:00 Fantastická zvířata a kde je najít / GB, US 2016, 133 min., 3D tit.
19:30 Rogue One: Star Wars Story / US 2016, 133 min., 2D tit.pá

24.–25. 12. Minikino nepromítá
26 15:00 Anděl Páně 2 / CZ 2016, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Pohádky pro Emu / CZ 2016, 112 min.

19:30 Monsieur Chocolat / FR 2016, 110 min.

po

27 15:00 Zpívej / Sing, US 2016 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Fantastická zvířata a kde je najít / GB, US 2016, 133 min., 3D dab.
19:30 Muž jménem Ove / En man som heter Ove, SE 2015, 116 min.

út

28 15:00 Pohádky pro Emu / CZ 2016, 112 min. KINO SENIOR

17:00 Začít znovu / L‘Avenir, FR, DE 2016, 100 min.

19:30 Egon Schiele / AT, LU 2016, 109 min.

st

29 15:00 Anděl Páně 2 / CZ 2016, 90 min.

17:00 Rogue One: Star Wars Story / US 2016, 133 min., 3D dab.
19:30 Assassin’s Creed / US, GB, FR 2016

čt

30 15:00 Lichožrouti / CZ 2016, 86 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Dívka ve vlaku / The Girl on the Train, US 2016, 112 min.

19:30 Assassin’s Creed / US, GB, FR 2016

pá

31 15:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti / US 2016, 128 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Muž jménem Ove / En man som heter Ove, SE 2015, 116 min.

19:30 Silvestrovský přípitek s fi lmovým překvapením 
so

1 Nádražní třídou pod kloboukem VYCHÁZKA

Stylová komentovaná procházka po ostravské Nádražní třídě s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou. 

Doporučený kostým: biedermeier, secese, klobouky, móda počátku 20. století. / V kostýmu 

vstup zdarma, pro ostatní 50 Kč. Sraz u hodin na náměstí Dr. Edvarda Beneše 

17:00
čt

3 Rodinné konstelace SEMINÁŘ

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

so

5 Černobyl a Pervomajsk ve 3D CESTOPIS

Strhující 3D reportáž z Černobylské atomové elektrárny a raketové základny Pervomajsk. 

Na cestě Ukrajinou navštivte s Martinem Zimmermanem dvě specifi cká místa, kde každé z nich 

prezentuje využití energie získané při štěpení atomu z jiného pohledu. Raketová základna 

Pervomajsk je zástupcem využití této energie pro boj a zastrašování soupeřů. Elektrárna poblíž 

města Černobyl pak měla symbolizovat mírové a nenásilné využití této energie. Stačí však 

kombinace omylu, nepozornosti, nedbalosti a můžeme vyprávět zcela 

jiný příběh. / 100 Kč

19:00
po

7 Besídka mateřské školy Poděbradova VÁNOČNÍ BESÍDKA

Akce pro babičky, dědečky, tetičky, strýčky a hlavně rodiče dětí z MŠ Poděbradova.
16:00

st

8 Ivo Dokoupil – Přes Moskvu na Solovecké ostrovy CESTOPIS

Putování Ruskem a ruskými dějinami po nejslavnějších ruských klášterech ve stopách 

pravoslavných mnichů-kolonizátorů ruského severu až na proslavené Solovecké 

ostrovy. / 60 Kč

18:00
čt

9 Bílá stopa DIVADLO

Scénické čtení podle knihy Michala Rejžo Pavlíka „Bílá stopa“. Vystupují studenti herectví 

Jaroslav Blažek, Vojtěch Hrabák, Zuzana Kasová a Viktorie Rečková i sám autor knižní předlohy. 

Kdo ovládá člověka? Zlo nebo dobro? Kterou cestou se vydá komorní společenství několika 

mladých herců a jednoho režiséra? Jak snadné či nesnadné je najít svou bílou 

stopu? / 60 Kč

19:00
pá

12 Ivo Petr – Havajské ostrovy CESTOPIS

Karvinský tulák tentokrát zdolá souostroví Havaj. Téměř stovka ostrovů v Tichém oceánu 

tvoří zámořské území Spojených států Amerických. Ivo Petr vám ukáže, jak  si Havaj užít 

i bez válení se na pláži. / 65 Kč

18:00
po

13 Dr. Rafal Majzner – Polska liryka vokalna STOLIK POLSKI

Platforma multikulturalna Stolik Polski  

Dr. Rafal Majzner – Polská vokální lyrika / Multikulturní platforma Stolik Polski 

18:00
út

14 Vánoční Krakov ZÁJEZD

Pohádkový Krakov s okouzlujícími vánočními trhy jako cíl poslední letošní cesty. Celodenní 

zájezd do Krakova v rámci projektu Krajem a kulturou – Senior na cestách s podporou 

Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. / 350 Kč

7:00
st

15 Hudební uskupení Třesk  KŘEST CD

Křest DC hudebního uskupení Třesk bude uveden harmonikářem Jurou Veskou 

s divadelním pojetím Netřesku… 

17:00
čt

17 HumorOVA   STAND-UP

Nejlepší vánoční balíček pod stromeček? Jediný stand-up toho nejlepšího za rok 2016 

v Ostravě pořádá skupina HumorOva, kde vystoupí známá jména Miloš Čermák 

a Luděk Staněk. Stand-up, scénky, známe osobnosti, a vánoční koledy. Tohle musíte slyšet. 

100 Kč předprodej, 130 Kč na místě

19:00
so

19 Sylvie Bee – Koncert pro kočky KONCERT

Charitativní koncert šansoniérky Sylvie Bee na podporu opuštěných koček a kočičího útulku 

v Bohumíně uvede patronka projektu Eva Vejmělková. Tuto akci pořádá spolek OstravAndy 

ve spolupráci s klubem Atlantik. / 100 Kč

19:00
po

20 Oříškobraní – Zdividla  DIVADLO

OstravaTradiční večer na přidanou, rozloučení se s rokem 2016, drobná vystoupení, 

dárky. / 50 Kč

18:00
út

21 Klubový kvíz – Za tři dny kapr KVÍZ

O Vánocích toho můžete vědět opravdu hodně! Proč kapr, proč bramborový salát, proč 

stromek… jenže v tomhle kvízu vám to bude k ničemu. Originální klubový kvíz, pro chytrolíny 

i haluzáře vám přinese dvě sady otázek, na které nikdy není složité najít odpověď… tedy jak 

pro koho. / 13 Kč

19:00
st

22 Senior na cestách  VEČÍREK

Vánoční večírek pro všechny účastníky pravidelných zájezdů. Prezentace cest, které jsme 

za tři roky absolvovali a které máme před sebou. Vánoční přání i ochutnávky domácích 

dobrůtek.  

17:00
čt

Připravujeme:

5.1. Jiří Zavřel  VÝSTAVA

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

1 Acustrio Václava Fajfra
Václav Fajfr, René Souček a host večera Mike Fojtík. Zazní písně nové a postupně i ty jedny 

z prvních, se kterými tito písničkáři začínali. / 200 Kč

19:00
čt

6 Vánoční koncert Zbyňka Ternera
Koncertní pořad v němž zazní nejen jazzové standarty, ale zejména slavné české 

i světové vánoční skladby jako např. Bílé Vánoce, Purpura, Blue Christmas, Let in Snow. 

Jiří Zabystrzan – piano, Zdeněk Holka – kontrabas, Daniel Olejník – bicí, 

Ladislav Kokesch – trumpeta, housle. / 100 Kč

19:00
út

8 Dennis Jones FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Dennis je jedním z nejlepších bluesových kytaristů. Všestrannost, technická brilance 

a tvořivost to je Jones. Jeho nahrávky získaly řadu ocenění. Keith Leblanc jako legenda par 

excellence na bubny, za zmínku určitě stojí, že byl též spoluhráčem Tiny Turner. / 250 Kč

20:00
čt

14 Roman Dragoun & Michal Žáček
Fenomenální muzikantské osobnosti v rámci svého vánočního turné.  / 250 Kč20:00

st

17 Calata
Tradiční předvánoční koncert historizujícího folku. / 130 Kč19:00

so

18 Vánoční Boris Band Combination JAZZ

Tradiční vánoční koncert Borise Urbánka s překvapením.  / 250 Kč20:00
ne

19 Jet Set Big Band SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera, F. Sinatry, 

L. Armstronga a dalších. Zpívají: Milan Michna, Zbyněk Terner. / 150 Kč

19:00
po

20 Irena Budweiserová
Na koncertě zazní spirituály a gospely s českými či původními anglickými texty (Poor Little 

Jesus, Go Tell it On The Mountains, Mary Had A Baby), ale uslyšíte i jiné vánoční písně, a to ze 

staré Francie, Anglie, Španělska i naší provenience. Hrají: Irena Budweiserová – zpěv, Mirek 

Linka – akustická, elektrická kytara, Jaroslav Šindler – elektrická kytara. / 220 Kč

19:00
út

21 Bandaband
Tradiční koncert Ostravské kapely. / 120 Kč

20:00
st

Ostravské Vánoce 27. 11. – 23. 12. 2016
Masarykovo a Jiráskovo náměstí
Česko-polský den 10. 12. 2016
Masarykovo náměstí 10–18 hod.
Vystoupení souborů 
Ukázka polských uměleckých řemesel 
Polské národní speciality

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.ckv-ostrava.cz, Gen. Píky 13A/2975, tel.: 596 611 760

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