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29.11. Pátek  –  zahájení Vánoc
MŠ Klubíčko 16.00 
MŠ Paprsek 16.30 
5PAK 17.00 
S anděly o Vánocích 18.20 
Legendy se vrací 19.30 

30.11. Sobota 
Vánoční klauniáda 16.30 
Marod 17.30 
GOOD WORK 19.00 
 

1.12. Neděle – rozsvícení stromu
Pěvecký sbor Adijamus 16.00 
Rozsvícení vánočního stromu 17.00
Martin Chodúr s kapelou MACH 17.05 
Zuzana Stirská a formace  
Fine Gospel Time 18.15 

2.12. Pondělí 
ÓČKO TOUR VÁNOCE 2019  
moderátor Vojta Drahokoupil 15.00 
Yoyo exhibice 15.15
MŠ Lechowiczova 16.00
Martin Harich 16.45
NEBE 17.50
05 a Radeček 19.00

3.12. Úterý
Firemní školka města Ostravy 16.00
folklorní soubor Valášek 16.10
Roman Petr 17.00
Rabussa 18.20

4.12. Středa
MŠ Dvořákova 16.00
folklorní soubor Hlubinka 16.30
Cajon Band 17.20
Ostravská klika 18.30

5.12. Čtvrtek – mikulášská 
Anděl, čert a Mikuláš 16.00 – 18.00 
ZŠ Matiční 5 16.00
Mikulášská show Pavla Nováka 16.40
Adam Mišík + autogramiáda 18.30

6.12. Pátek
Paskovjanek 16.00
cimbálová muzika Iršava 17.20
Kašpárek a čaroděj, pohádka 18.50

7.12. Sobota
Stanley‘s  Dixie Street Band 16.00
Crazy dogs 17.10
Frenštátská cimbálová  
muzika Radegast 18.30

8.12. Neděle
Izabela Jati 16.00
Václav Fajfr & Acustrio 17.20
David Deyl  18.30

9.12. Pondělí
Tři Vykřičníky 16.00
Vadim & Co. 17.20
folklorní soubor Morava 18.30
 

10. 12. Úterý
Ostravský smíšený sbor 16.00
folklorní soubor Cérky 17.00
Šajtar 18.10

11. 12. Středa  
Česko zpívá koledy
BosoBos 16.00
Kejklíř Křup alá Hup 17.10
4Fourband 17.30
Česko zpívá koledy 18.00
Kejklíř Křup alá Hup 18.30

12.12. Čtvrtek
Cantabo  16.00
Céline Bossu & Celboss 17.10
LAM trio & Zbyněk Terner 18.20

 

13.12. Pátek
MŠ Blahoslavova 16.00
Vánoce s Hopsalínem 16.30
folklorní soubor Baldrián 18.00

14.12. Sobota
Loutkový svět 16.00
René Matlášek 17.00
FiHa 18.10

15.12. neděle 
Hudební skupina Calata 16.00 
Gorolská muzika Beskyd 17.20
Ilona Csaková s kapelou 18.30

16.12. pondělí 
ZŠ Tyršova Nový Jičín 16.00
ZŠ a MŠ Waldorfská 17.00
folklorní soubor Veselé cérky 17.45
Dareband 19.00
 

17.12. úterý
ZŠ a MŠ Prameny Karviná 16.00
Petra Zindler 16.50
Boris Band Combination 18.10

18.12. středa 
ZŠ Gen. Píky 16.00
Gustav Band 17.20
Self Made 18.30

19.12. čtvrtek 
Cvrčci Starý Jičín 16.00
ZŠ CARO Raškovice 16.40
Vánoční pohádka 17.20
Hradil Band 18.30
 

20.12. pátek 
Soubor alternativní  
hudby Krnov 16.00
Valašský vojvoda 17.45
Frenštátská cimbálová  
muzika Radegast 19.10

21.12. sobota 
Zbyněk Terner Band 16.00
Václav Fajfr & Acustrio 17.30
Dolbend 19.00
 

22.12. neděle 
Adolf Dudek – vánoční  
malování 14.30
Marian & 333 16.00
Děda Mládek Illegal Band 17.30
SLZA 20.00
 

23.12. pondělí – ukončení 
Vánoce jsou za dveřmi 16.00
Keep Smiling 17.20
Heidi Janků & HeidiBand 18.40

Bohatý program probíhá také na Jiráskově náměstí.

Masarykovo náměstí
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Dům umění v Ostravě, stálá expozice
Doprovodný program v knihovně GVUO
3. 12. v  18 hod. Zvuk a ticho – Muzikoterapie, vstupné 
dobrovolné, nutná rezervace
4. 12. v 16 hod. ŠEST, prezentace studentů FU a PdF OU
5. 12. v 16.30 hod. Tvůrčí dílna: Mikuláš v GVUO, pro děti 
od 6 do 10 let bez dospělého doprovodu, nutná rezervace 
na gvuo.cz
10. 12. v 16.30 hod. Richard Lví srdce, přednáška Marka 
Zágory
11. 12. v 18 hod. Setkání společnosti přátel GVUO, vstup 
pro členy SPG s platnou pozvánkou
12. 12. v 19 hod. Nové knihy autorů Protimluvu: Černý 
vesmírný popel Martina Šenkypla a Pobřeží Václava 
Maxmiliána, literární čtvrtek
13. 12. v 19 hod. Bilwa Costa &  Nicolas Wiese – elektroni-
ka & Rrill Bell – elektronika, koncert
14. 12. v 15 hod. sobotní dílny GVUO pro rodiny s dětmi 
bez nutnosti rezervace, vstupné 30 Kč
Změna programu vyhrazena!

PLATO
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), 702 00 Ostrava, 
+ 420 702 206 099, 
info@plato-ostrava.cz, www.plato-ostrava.cz

Výstavy
Dočasné struktury 1–6 
knihovna, zahrada, kino, bistro nebo stage jako umělecká 
díla
bauhausTWINS – instalace je součástí festivalu re:bauhaus 
ke 100. výročí založení umělecké školy Bauhaus
do 12. 1. 2020 Barbora Přidalová: mind light / light mind 
– intervence v displeji
do 12. 1. 2020 Martin Groch: Matky a dcery – intervence 
v šatně PLATO
5. 12. 2019 – 5. 1. 2020 Eduard Halberštát: Tradition to-
day – Vánoční strom

Doprovodné akce
1. 12. ve 14 hod. Ze skříně Do skříně fashion bazar VII 
První advent, fashion bazar
4. 12. v 18 hod. Eduard Halberštát: Tradition today, za-
hájení
6. 12. v 19 hod. Vít Soukup – Smrt v uhlí a další, kino-pá-
tek
12. 12. v 18 hod. Pro lidi se smutkem / host Jakub Černý, 
seznamka
13. 12. v 10 hod. Jak obstát při sexuální výchově / host 
Lucie Jarkovská, seznamka pro rodiny s dětmi
13. 12. v 17.30 hod. Blue Box (work in progress), kino-pá-
tek
13. 12. v 19 hod. Speciální uvedení trilogie Morava, krás-
ná zem / za účasti autora, kino-pátek
27. 12. v 19 hod. Vlčí bouda (ČSSR, 1986), vánoční kino-
-víkend
28. 12. v 15 hod. Švejk I + II, vánoční kino-víkend
29. 12. v 10 hod. Animované pásmo pro děti, vánoční ki-
no-víkend
Geolokalita PLATO – místo ke sdílení minerálů a polod-
rahokamů

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
5. 12. 2019 – 29. 2. 2020 Muzeum plné pohádek: 
Fenomén IGRÁČEK – Nostalgická vzpomínka pro dospělé 
a objevení hravého světa rodičů a prarodičů pro děti. 
Pohádkové KVÍZY – Víte, kdo sežral Karkulku? Tušíte, jaký 
vchod vedl k paní Zimě? Kvízi pro celou rodinu!
Šťastný 2020 – Vstupte do prostoru plného obrazotvor-
nosti a groteskních osůbek vyzývajících k úsměvu i zamy-
šlení. 
Pohádky BRATŘÍ GRIMMŮ – Kouzelnou atmosféru dotvá-
řejí loutky a kulisy z pohádek těchto autorů hraných v Diva-
dle loutek Ostrava.

2KALEIDOSKOP

Komorní scéna Aréna získala Cenu Josefa Balvína

Kino, divadlo, přednášky, výstavy a besedy

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

UMĚNÍ NA PLÁTNĚ
  2. 12. v 16.30 hod. Ermitáž – Síla umění
  9. 12. v 16.30 hod. Tintoretto – rebel z Benátek
16. 12. v 16.30 hod. Leonardo: Nejslavnější díla
23. 12. v 16.30 hod. Van Gogh: O obilných polích a ob-
lačném nebi
30. 12. v 16.30 hod. S láskou Vincent

FILMOVÝ KLUB
3. 12. v 16.30 hod. Mistr – Miniprofil Joaquin Phoenix v 
19 hod. Iracionální muž – Miniprofil Joaquin Phoenix
10. 12.  v 16.30 hod. Přednáška Aleše Stuchlého a Víta 

Schmarce o tvorbě Céline Sciamma
v 17 hod. Klukanda – Female Gaze
v 18.45 hod. Portrét dívky v plamenech – Female Gaze
17. 12.  v 16.30 hod. Mistr – Miniprofil Joaquin Phoenix 

v 19 hod. Joker – Miniprofil Joaquin Phoenix

DOKU STŘEDA
4. 12. v 16.30 hod. Jiří Trnka: Nalezený přítel a Pérák a SS
11. 12. v 16.30 hod. Hledání Vivian Maier
18. 12. v 16.30 hod. Nick Cave: 20 000 dní na Zemi

ART DĚTEM    
  1. 12. ve 14 hod. Sněžný kluk 
  7. 12. v 15 hod. Pat a Mat: Kutilské trampoty 
  8. 12. ve 14 hod. Sněžný kluk 
14. 12. ve 14 hod. Sněžná mela 
15. 12. v 15 hod. Pat a Mat: Kutilské trampoty 
21. 12. v 15 hod. Pat a Mat: Kutilské trampoty
22. 12. ve 14 hod. Sněžná mela 
28. 12. v 15 hod. Pat a Mat: Kutilské trampoty 
29. 12. ve 14 hod. Špióni v převleku 

SENIOR ART 
  3. 12. ve 14 hod. Poslední aristokratka
  5. 12. ve 14 hod. Tenkrát v Hollywoodu
10. 12. ve 14 hod. Národní třída
12. 12. ve 14 hod. Falešně
17. 12. ve 14 hod. Budiž světlo
19. 12. ve 14 hod. Vlastníci
31. 12. ve 14 hod. Last Christmas
Kompletní program na www.dkmoas.cz

Koncerty a divadelní představení v DKMO
  1. 12. v 16 hod. Strašidelný mlýn
  3. 12. v 19 hod. Francis Veber: Drahá legrace
  7. 12. v 19 hod. Rob Becker: Caveman (Jeskynní muž)
13. 12. v  19 hod. Antoine de Saint-Exupéry, Šimon Ca-
ban, Darina Abrahámová: Malý princ, 2. hra DP 19/20, 
skupina A
17. 12. v 19 hod. Emma Peirson: Cavewoman (Jeskynní 
žena)
20. 12. v 19 hod. Screamers: Vánočení 
22. 12. v 16 hod. Louskáček, záznam přenosu z Bolšoj ba-
letu v Moskvě    
27. 12. v 18 hod. Jana Ryšánek Schmiedtová, Michaela 
Doleželová: Vzpoura nevěst
31. 12. v  16 hod. Roman Vencl, Michaela Doležalová: 
Když se zhasne
31. 12. v 17 hod. Silvestrovský koncert Berlínské filhar-
monie s  Kirillem Petrenkem a Dianou Damrau, přímý 
přenos

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566
Výstavy
do 12. 1. 2020 Otto Gutfreund: Bod zlomu
do 12. 1. 2020  Rudolf Sikora: Konec světa? Ekologický 
komiks 
do 26. 1. 2020 Kříž, součást stálé expozice do 26. 1. 2020 
Filip Andrejevič Maljavin: Ohrožení Európy, výstava jed-
noho díla ze sbírek GVUO 
do 26. 1. 2020 Zisky 2018 GVUO: Kateřina Šedá: Bedři-
chovický Poledník 

DIVADLO

Maškarní ples v ostravské opeře
Národní divadlo moravskoslezské 

uvede ještě před Vánoci v  premiéře 
nové nastudování opery Giuseppa 
Verdiho Maškarní ples. Příběh nápad-
ně připomíná skutečnou vraždu švéd-
ského krále v roce 1792. Opera z roku 
1839 si téma bere spíše okrajově, rozvíjí 
hlavně motiv milostného trojúhelní-
ku král–jeho pobočník–pobočníkova 
žena, který nemůže skončit jinak než 
tragédií. Verdi si ovšem „užil“ znač-
ných cenzurních zásahů právě pro tu 
podobnost s ještě stále živou skutečnou 
událostí. Vrcholné dílo mistra italské 
opery má ale nakonec vše, co má opera 
té doby mít, a co zabírá i na dnešního 
diváka: nádhernou chytlavou hudbu a 
příběh plný intrik, lásky i dramatičnos-
ti. „Maškarní ples se v Národním divadle 
moravskoslezském hrál poprvé v  první 
sezoně existence divadla (1919/1920) a 
ve 101. sezoně se k němu v Divadle An-
tonína Dvořáka vracíme,“ připomněl 
ředitel NDM Jiří Nekvasil. Hudba s li-
bretem tvoří v Maškarním plese doko-
nalou jednotu a sám skladatel zde zcela 
překonal konvence staré italské opery. 
Proto je dílo tak často hráno na světo-
vých jevištích. Hudebního nastudování 
se v  Ostravě ujal Marek Šedivý, režii 
svěřilo divadlo Mariánu Chudovské-
mu, jehož pojetí diváci už znají z Ver-
diho oper Rigoletto nebo Ernani.  „Ver-
diho mám nesmírně rád. Verdi provází 
celý můj profesní život. Maškarní ples 

režíruji poprvé a je to pro mne výzva. 
Divák si zde uvědomí, že maska není jen 
rekvizita na scéně bálu, ale je to jakási 
všudypřítomná metafora pro lidskou 
přetvářku a skrývání citů,“ naznačil své 
režijní pojetí Marián Chudovský. Hrát 
a zpívat budou v hlavních úlohách Lu-
ciano Mastro/Vadim Zaplechny (Ric-
cardo), Martin Bárta/Dragutin Matič 
(Renato), Flaka Goranci/Anna Wilc-
zyńska (Amelia).

Reprografiky ze sbírek Galerie výtvar-
ného umění v  Ostravě – 101. sezonu 
připravuje opera NDM vizuálně ve 
spolupráci s galerií. Vybírá se vždy dílo 
tematicky blízké ději opery. 

Foto: David Turecký

KONCERT

KLUB

Ukolébavky pro všechny, kteří rádi usínají a spí 

Oceněný Zimní slunovrat uvede KSA na vlastní půdě v pátek 20. prosince.

Komorní scéna Aréna zařadila do 
své široké sbírky ocenění i prestižní 
Cenu Josefa Balvína. Divadlo bylo tou-
to formou oceněno za nejlepší diva-
delní zpracování původně německého 
textu v roce 2019 za inscenaci Zimní 
slunovrat. „Díky tomu jsme s divadlem 
v listopadu vyrazili do hlavního města 
nejen na tradiční přehlídku Ostrava v 
Praze, ale i na Pražský divadelní festi-
val německého jazyka, kde jsme Cenu 
Josefa Balvína převzali,“ říká ředitel 
Komorní scény Aréna Jakub Tichý a 
dodává, že oceněný Zimní slunovrat 
uvede KSA na vlastní půdě v pátek 20. 
prosince.

Zajít si do divadla patří k předvá-
noční pohodě a v Aréně je z čeho vy-
bírat. V prosinci tam kromě Zimního 
slunovratu uvádějí i jízlivou komedii 
Mandragora, rozmarného Zlatého 
osla, Chachariji nebo Zabijáka Joea 
plného nečekaných dějových zvratů 
a akčních scén. „Určitě si při návštěvě 
divadla prohlédněte divadelní plakáty 
nekonvenční fotografky Dity Pepe,“ zve 

na výstavu ve foyer mluvčí KSA Mi-
chaela Davidová. Charakteristickou 
tvorbou této oceňované autorky jsou 
autoportréty, ve kterých výrazně mění 
svůj vzhled, podle toho, koho fotogra-
fuje. Uvidíte ji i na portrétech s herci 
Národního divadla v Praze, pro které 

Dita Pepe divadelní plakáty fotila. Vý-
stava potrvá do února 2020.

 Až do konce června 2020 však mů-
žete využít Dárkovou poukázku na 
přestavení dle vlastního výběru nebo 
stihnout 4 představení v Novoročním 
předplatném.

Dům kultury města Ostravy se dne 
10. prosince stane svědkem první-
ho a jedinečného uvedení projektu 
nazvaného Ukolébavky. Na po-
čátku byla v roce 2017 knížka s bás-
ničkami Robina Krále a ilustracemi 
Jaroslava Róny, která obsahuje i CD 
s nahrávkami (autorem orchestrální 
instrumentace je Jan Lstibůrek) všech 
textů citlivě nazpívané sestrami Mi-

chaelou, Petrou a Lucií Páchovými, 
Tomášem Klusem a Ewou Farnou. 
Zpěváky na koncertě doplní členové 
Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Autorská dvojice sestávající z básní-
ka a textaře Robina Krále a skladatele 
a basisty Jana Lstibůrka má za sebou 
několik oceňovaných děl. Poté, co 
společně formou písňového cyklu 
zpracovali téma psychických poruch, 
pustili se v roce 2015 právě do tvorby 
autorských ukolébavek. 

Po nedávné úspěšné spolupráci 
Jana Lstibůrka, Tomáše Kluse a také 
Ewy Farné s Janáčkovou filharmonií 
Ostrava se zrodil nápad rozšířit cyklus 
Ukolébavek a vytvořit z něj rozsáhlejší 
orchestrální kompozici. „Na projektu 
se podílejí skvělí zpěváci z mého blíz-
kého okolí včetně sester Páchových, 
z nichž jedna je mou ženou,“ říká Jan 
Lstibůrek a doplňuje: „Všechny zpívají 
překrásně a vytvářejí takovou pomysl-
nou červenou nit, která prochází všemi 
písničkami. A já věřím, že to bude pro 
příchozí moc hezký zážitek.“ 

Koncert, který je určen stejně jako 
kniha ´všem, kteří rádi usínají a spí´, 
začíná v 19 hodin.

www.jfo.cz
Foto: Archiv JFOEwa Farná

Prosinec v Atlantiku
Počasí už začíná být chladné, dny se 

krátí, zatímco večery bývají dlouhé. 
Pokud vás přepadá zimní melancho-
lie, nabízíme dávky endorfinů pro-
střednictvím našich programů, které 
jsme rozšířili pro všechny generace. 
Pro naše nejmenší připravujeme 7. 
prosince od 14.30 hodin Atlantické 
mikulášování. S  Vendulkou si děti 
budou povídat o vánočních tradicích 
a zvycích, které si spolu také vyzkou-
šejí, Dominik je pobaví klavírní show, 
u které si budou moct nejen zatanco-
vat a zazpívat, ale taky se něco dozvě-
dět o hudbě. Dorazí i Mikuláš, čert a 
anděl.

Pro milovníky sci-fi chystáme 9. 
prosince od 18 hodin speciální pro-
gram, a to promítání filmu Amber s 
následnou besedou s režisérem Jind-
řichem Mižďochem a filozofem Anto-
nínem Dolákem na téma realističnost 
sci-fi filmů.

Pozvání vystoupit v našem klubu 
přijal také Dominik Fajkus, který 
všechny potěší svou klavírní one man 
show 12. prosince v 18 hodin. Do-

minik svou hudební show poskytuje 
publiku mnohé, jen ne standardní 
zážitek z klavírního koncertu. Ať již 
se jedná o vždy originální líčení nebo 
divadelní prvky v rámci vystoupení, 
vždy útočí na všechny vaše smysly a 
posouvá tak hranice vnímání hudby.

A pokračuje projekt senior na ces-
tách, kdy se 8. prosince podíváme 
na vánoční trhy do krásné Wrocłavi. 
Další náš program naleznete na webu 
www.klubatlantik.cz.

Dominik Fajkus vystoupí v Atlantiku se 
svou klavírní one man show.



3. 12. v  16 hod. Alena Vitásková: Krvavé slunce pod 
gilotinou 
4. 12. v  17 hod. Peter Koliba a Petr Weiss: Sexuální 
výchova
5. 12. v 17 hod. Mikulášská nadílka v DOMĚ KNIHY 
9. 12. v 15.30 hod. Tomáš Vejmola: Tomík na cestách
10. 12. v  17 hod. Sylva Lauerová: Experimentální atlas 
mužů 
12. 12. v 17 hod. Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj o 
světě
13. 12. v 16 hod. Raego: Věř, běž a dokážeš 
16. 12. v 17 hod. Karel Kovář: iPohádky

ANTIKVARIÁT FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 

tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfiducia.com 

Po–Pá: 10–18 hod.
2. 12. v 18 hod. Radovan Jursa – MEZZOVOCE, křest knihy
9. 12. v 17 hod. Tomáš Predka: V dešti, v kouři, v jízdě, 
vernisáž výstavy v Galerii Dole, výstava potrvá do 15. ledna
9. 12. v  18 hod. Petr Hruška: Daleko od ničeho, křest 
monografie věnované básníkovi Ivanu Wernischovi
12. 12. v  18 hod. Debuty vol. 4 – Macl, Motýl, Szyroki, 
večer věnovaný novým knihám Ondřeje Macla a Ivana 
Motýla 
13. 12. v  16.30 hod. Horo krásná, spanilá!, prezentace 
nové knihy o poutních písních na Moravě v době barokní
17. 12. v 18 hod. Ondřej Durczak: Ostrava má Budoucnost: 
100 let spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě ve 
fotografiích 1919–2019, křest knihy 
19. 12. v  18 hod. křest knihy Cesty do ostravského (v)
nitrozemí, Mapy ostravských soch a bulletinu Krásná 
Ostrava
V prosinci bude otevřeno do 23. 12. v pracovní dny 10–18 
hod., 24. 12. 2019 až 1. 1. 2020 zavřeno, od 2. 1. otevřeno v 

pracovní dny 10–18.

NOVÁ AKROPOLIS 
28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 

tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz
3. 12. v  19 hod. Sny, přednáška o tom, co o snech říká 
moderní psychologie a jak je vnímaly staré civilizace
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/
ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

Vánoční nadílka od Bezručů
Divadlo Petra Bezruče letos přichází s bohatou vánoční 

nadílkou. Hledáte pro své blízké originální dárek? Darujte 
pod stromeček hromadu divadelních zážitků! Z vánoční 
nabídky u Bezručů by si měl vybrat opravdu každý – ať už 
chcete udělat dárkovou poukázkou radost rodičům či ka-
marádům, nebo obdarovat milovníka divadla předplatným 
na celý rok!

Pokud hledáte menší dárek, ideální volbou je dárková 
poukázka na dvě vstupenky na představení Divadla Petra 
Bezruče podle vlastního výběru. Pro milovníky divadla je 
ideální volbou roční předplatné na rok 2020. S tímto před-
platným zmizí starosti s rezervací lístků, místo na předsta-
vení v rámci předplatného bude již automaticky rezervová-
no. V nabídce divadla dále zůstává také oblíbený balíček 
od bezručů, který obsahuje deset zvýhodněných vstupů na 
představení Divadla Petra Bezruče dle vlastního výběru. 
Předplatné, balíčky a poukázky jsou v prodeji na pokladně 
Divadla Petra Bezruče. Pro bližší informace navštivte web 
divadla www.bezruci.cz.

3 NENUĎTE SE 

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

Oddělení pro dospělé:
od 2. 12. do 30. 12. během půjčování Podzimní zpestření, 
vystavují studenti ostravské Lidové konzervatoře

Oddělení pro děti a mládež: 
od 2. 12. do 20. 12. během půjčování: Krámek Morionů, 
výměna nastřádaných knihovnických peněz za věcné ceny
5. 12. od 13 do 15 hod. Čertovská loterie, mikulášské 
soutěžní odpoledne
12. 12. během půjčování: Lovec roku, vyhlášení výsledků 
celoročního projektu Lovci perel
19. 12. od 13 do 15 hod. Sladké a veselé, předvánoční 
povídaní u čaje spojené se sladkým vyráběním

VĚDECKÁ KNIHOVNA
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel. č.: 596 118 881
do 19. 12. Sametová revoluce. Knižní výstava z fondu 
knihovny.
do 5. 1. 2020 Sametové putování, výstava ukazující rok 
1989 tak, jak ho viděla média
20. 12. 2019 – 31. 1. 2020 Až na vrcholky hor, knižní 
výstava z fondu knihovny
4. 12. v 16.30 hod. Život a dílo renesančního génia 
Leonarda da Vinci, přednáška Marka Zágory
10. a 11. 12. ve 14.30 hod. Vyhledávání v  katalogu, 
seminář pro veřejnost
17. 12. v  16 hod. Deskohraní, odpoledne s  deskovými 
hrami
Ve dnech 23.–26. 12. a 28. 12. 2019 – 1. 1. 2020 bude 
knihovna uzavřena.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy
28. října 2, 702 00 Ostrava
www.kmo.cz, tel. č.: 599 522 521
Výstavy
do 31. 12. Martin Šenkypl – Chtěl jsem napsat ráj
do 31. 12. Arnošt Bik – Dědovy fotky z Ostravy
Kulturní akce – Společenský sál
10. 12. v  17 hod.  křest 33. dílu sborníku OSTRAVA, 
organizuje Archiv města Ostravy a Knihovna města Ostravy
11. 12. v  17 hod. koncert operní pěvkyně Ludmily 
Zálesné, zazpívá vánoční písně a koledy za doprovodu 
klavíru
12. 12. v 16.30 hod. autorské čtení klientů centra Menssana 
13. 12. v  16 hod. Antika se nás stále dotýká, přednáška 
Lubora Kysučana, organizují Ostravská univerzita a 
Knihovna města Ostravy

JANÁČKOVA FILHARMONIE
28. října 124, 702 00 Ostrava 
tel. č.: +420 597 489 466, e-mail: janacekpoint@jfo.cz
28. října 124, 702 00 Ostrava 
tel. č.: +420 597 489 466, e-mail: janacekpoint@jfo.cz
9. 12. v 19 hod. Klavírní fantazie, DKMO
10. 12. v 19 hod. Ukolébavky: Tomáš Klus, Ewa Farná, 
Jan Lstibůrek a další hosté, DKMO
15. 12. v 16 hod. Jak to bylo, DKMO
20. 12. v 19 hod. Vánoční koncert, DKMO

KNIHCENTRUMKNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

Hudební výlet s Gabrielou Vermelho
Další z  koncertů cyklu Hudební 

výlety pořádá Svatováclavský hudeb-
ní festival (SHF) v pátek 13. prosince 
2019 od 18 hodin v ostravském jazzo-
vém klubu Parník. Tímto projektem 
tak otevře nejen sakrální stavby, ale 
také historické a technické památ-
ky celého Moravskoslezského kraje a 
ukáže, že propojení špičkové kvality 
koncertů a interpretační úrovně po-
zvaných umělců s  unikátní architek-
turou je úžasným splynutím, které 
umocní zážitek z  koncertu. Navíc se 
tímto otevírají nevídané možnosti 
uvádění více žánrových projektů, kde 
vedle vážné hudby uvádí SHF koncer-
ty alternativní, crossoverové, folklorní 
a jazzové hudby.

Talent české hudební a divadelní scé-
ny Gabriela Vermelho je současně zpě-
vačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou 
na kvinton, skladatelkou a herečkou, ale 
působí také v oblasti klasické hudby, 
muzikálu, jazzu a rockové alternativy. Za 
roli čarodějky Evy v Baladě pro banditu 
získala v roce 2005 cenu Alfreda Rado-
ka. Poezie skladeb jejího autorského 
večera, na kterém se představí společně 
se svou kapelou GaRe, je inspirována 
básněmi Jana Velíška, jejichž nádherná 
zákoutí a jemné akty se zde potkávají se 
Shakespearem i lidovou písní. 

Bližší informace získáte na www.shf.
cz nebo na tel. č.: 773 513 941.

Koledy se blíží! 

Koncerty v Parníku

V CENTRU POZORNOSTI

Vezměte si kalendář nebo diář 
ve svém telefonu a raději hned si 
poznačte: Zpívání koled s  Deníkem, 
středa 11. prosince od 18 hodin. Ano, 
tradiční akce, během níž se v jeden den 
a ve stejný čas rozezní tisíce hlasů na 
stovkách míst po celé zemi, se už blíží.

V centru Ostravy na Masarykově 
náměstí bude hlavní tón udávat tak jako 
v předchozích ročnících kapela Šajtar. 
„Už všechny koledy poctivě trénujeme a 
opět se moc těšíme na tuto úžasnou akci. 
Máme nacvičené i další písničky, takže 
už teď můžeme slíbit přídavek, ať si lidé 
tuto krásnou událost co nejvíce užijí,“ 
řekl za kapelu Šajtar Vladimír Herberk.

V loňském roce se koledy zpívaly na 
více než osmi stech místech v naší vlasti, 

ale i v  několika městech v  zahraničí. 
Připojili se například Češi žijící 
v  Římě, Instanbulu, Mnichovu nebo 
v  Madridu. Celkově si tak s  Deníkem 
zazpívalo koledy ve stejný moment přes 
130 tisíc lidí! 

Akci tradičně podporuje Český 
rozhlas, na jehož vlnách můžete 11. 
prosince v 18 hodin koledy rovněž 
naladit a zazpívat si tak třeba u rádia. 
A pokud žijete v obci, nebo máte jen 
partu lidí, která se chce k akci připojit, 
tak nejjednodušší cesta je přes web 
ceskozpivakoledy.cz. Tam najdete 
nejenom mapu míst, která se v letošním 
roce ke zpívání přihlásila, ale také je 
zde formulář, s jehož pomocí se k nám 
můžete přidat a nové místo přihlásit.

Petr Spálený se vrací do Ostravy. 
V  sobotu 14. prosince zahraje 
s Apollo Bandem v klubu Parník. Na 
svém koncertu nabídne to nejlepší 
ze své desítky let trvající úspěšné 
kariéry. Spolu s  ním vystoupí i 
Miluška Voborníková a dále Fredy 
Bittner hrající na elektrickou kytaru, 
Stanislav Jelínek na akustickou 
kytaru, Jiří Jirsa na bicí, Vladimír 
Bár na klávesy a Tomáš Zahradnický 
na basu.  Chcete slyšet Josefínu? 
Písničky Plakalo bejby, Obyčejný 

muž, Peggy a řadu dalších? Tak si 
nenechejte ujít prosincový koncert 
Petra Spáleného v Parníku!

O tři dny později, 17. prosince, se 
opět rozezvučí zdi Parníku, tentokrát 
zde vystoupí skupina Nedivoč. Je jich 
pět a na svém kontě mají jedno album 
Vale pletichám. Spolupracovali s Marií 
Rottrovou, Ondřejem Rumlem, Mirkou 
Miškechovou i Františkem Segradem. 
Před dvěma lety, kdy skupina vznikla, 
získala její píseň Fotky z výletu hudební 
Cenu Jantar. 

Originální kapelu s  autorskou 
hudbou tvoří zpěvák Svatopluk Tulej, 
bubeník a hlavní skladatel Jiří Krhut, 
kytarista Vojtěch Šňupárek, klávesista 
Jan Uvira a basista Jan Smichovič.

Těšit se můžete na parádní balady 
i odpíchnuté pop-rockové pecky. 
Krásné texty i silné melodie, které 
pobaví a aspoň na chvíli se díky nim 
dá dostat pryč z  té uspěchané doby. 
V  předvánočním období se může 
jednat o nedocenitelný bonus. 

Ostravský básník a prozaik Věnceslav 
Juřina, narozený roku 1931, byl jedním 
z těch autorů, na kterých si komunistic-
ký režim pěkně smlsnul. Po absolvování 
gymnázia a několikaletém působení na 
venkovských školách severní Moravy 
se koncem 50. let stal redaktorem kul-
turněpolitického měsíčníku Červený 
květ a šest let nato i jeho šéfredakto-
rem. Poté co bylo v roce 1969 vydávání 
časopisu  zastaveno, byl krátce zaměst-
nán v ostravské tiskové agentuře Puls. 
Po jejím zrušení mu bylo znemožněno 
dále vykonávat novinářskou profesi 
i veřejně publikovat. Juřina  byl tedy 
nucen se živit jako skladník, stavební 
dělník či montér žaluzií, dvacet let mu 
nezbývalo nic jiného, než psát do šuplí-
ku. Teprve po revoluci se mohl konečně 
vrátit do kulturní sféry − spolupracoval 
s ostravským nakladatelstvím ITEM a 
připravoval k vydání své další knihy. 
Svobody si však básník želbohu příliš 
neužil, zemřel nedlouho po převratu, v 
roce 1992.

V Juřinových raných sbírkách je pa-
trná fascinace prostou každodenností 
svého kraje či snaha vystihnout pro-
blémy moderního člověka a jeho doby 

(Déšť hledá zeleň, 1961; Proud, 1963). 
V dalších knihách se naproti tomu noří 
do témat, reflektujících pocity jedince 
utlačovaného vládnoucí mocí (Hon na 
motýly, 1991; Sedm havranů, 1991). 
Teprve až v roce 2009 se však dočká 
vydání i Juřinova skvostná, tragikomic-
ká novela o meziválečných ostravských 
obyvatelích hald, závislých na denatu-
rovaném líhu, zvaném bren – Zpráva 
o státu halda. Kniha, na jejíž motivy 
vzniklo i kultovní představení ostrav-
ského divadla Aréna nazvané Brenpar-
tija je čtivou výpovědí na téma „tra-
gického údělu lidí, kteří se stali obětí 
své doby”. Zde krátká ukázka: „První 
brenparťáci vylézají z děr a budí ostatní. 
Halda má svůj řád. Ráno začíná budíč-
kem, který se ovšem mnohdy opozdí. To 
když je dostatek brenu a pije se dlouho 
do noci. Potom záleží na starostovi Pro-
kopovi, kdy se probudí. Pak je nástup. 
Ten musí být, na to Prokop dbá, i když 
je to spíš groteska. Rozedranci se řadí do 
neurovnané řady. Občas to s někým hodí 
do strany, to když bren nestačil přes noc 
vyprchat z těla. Jsou to vůbec ještě lidé?”

Petr Ligocký, regionální oddělení 
Knihovny města Ostravy

Literární osobnosti (Moravské) Ostravy 

Věnceslav Juřina (1931–1992)
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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.

antikfiducia.com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, 

Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova filharmonie 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.

Pořady určeny mateřským, základním školám a středním školám. 

4 Stolik polski – Jan Tacina i jego działalność etnografi czna PŘEDNÁŠKA 

Přednáška je prezentací životního díla významného polského etnografa Jana Taciny 
pocházejícího z Karpentné u Třince. Hlavní pozornost bude věnována souboru polských 
koled a vánočních písní z Těšínska, které objevil a zapsal.

17:00
st

6 Mikulášský bazárek pro Domov pro zvířata BENEFIČNÍ BAZÁREK A KONCERT 

Udělat někomu radost (i sobě), to vždycky potěší. A potěší to o to víc, když zakoupením 
dárku pomůžete někomu dalšímu. Zastavte se na dobročinný bazar vybrat originální 
vánoční dárky. Výtěžek z bazárku poputuje na Domov pro zvířata. / 20 Kč

14:00
pá

6 Setkání muzikantů pro Domov pro zvířata BENEFIČNÍ BAZÁREK A KONCERT 

Sylvie Bee, Tony Evans a hosté. Adventní čas je dobou, kdy bychom neměli myslet jen 
na sebe, ale na své blízké, případně ty, kteří se nemají tak moc dobře jako my. 
Přijďte i vy si užít pohodový čas na komorní koncert. Výtěžek z koncertu poputuje 
na Domov pro zvířata. / 100 Kč

18:00
pá

7 Atlantické mikulášování  PRO DĚTI 

Vánoční povídání s Vendulkou o různých tradicích a zvycích, které si spolu i vyzkoušíme. 
Nazdobíme perníčky, rozkrojíme jablka a místo olova budeme lít vosk. A taky si vyrobíme 
nějakou vánoční ozdobu na stromeček. Dětská klavírní show s Dominikem, který nás 
jednak pobaví, jednak si s ním zazpíváme a jednak nás naučí i něco málo o tom, jak vzniká 
hudba a funguje klavír. A navštíví nás také Mikuláš s čertem a andělem, kteří nám donesou 
něco na zub! Můžeme se jich zeptat, jak to chodí v nebi nebo pekle a proč je tak důležité 
poslouchat rodiče a chovat se hezky ke kamarádům. A zatímco my budeme tančit, zpívat, 
vyrábět a hrát si, maminky si zatím mohou dát v naší kavárně andělskou kávu nebo něco 
pekelnějšího. Cena 150 Kč dítě – obsahuje vstup na program, materiál a svačinku, dospělí 
50 Kč.

14:30
so

8 Vánoční Wroclaw SENIOR NA CESTÁCH

Pompézní i malebná, pestrá i omšelá... taková je Vratislav, historické hlavní města Slezska! 
Navštivte spolu s námi perlu na Odře a nádherné vánoční trhy. Architektura, historie 
i současnost a především laskominy zdejších trhů, to vše vás čeká v druhou adventní 
neděli. Městem tří národů provází Vladimír Šmehlík. Zájezd v rámci projektu Krajem 
a kulturou-senior na cestách. / 420 Kč

7:00
ne

9 Amber: promítání fi lmu s besedou FILM A BESEDA

Pokládáte si při sledování sci-fi  fi lmů otázku, zda jsou jejich příběhy reálné? Pokud ano, 
rozhodně přijďte na projekci fi lmu AMBER debutujícího režiséra Jindřicha Mižďocha a besedu 
s fi lozofem PhDr. Mgr. Antonínem Dolákem, Ph.D., který se zabývá etikou, současnou fi lozofi í, 
problémy existence jáství, svobodné vůle, umělou superinteligencí, vědomí a fi lozofi í mysli. 
Globální existenční rizika lze seřadit podle míry jejich závažnosti. Po hrozbě umělé inteligence 
je vážnou hrozbou globální pandemie vyvolané uměle kultivovaným virem syntetickou 
biologií, dokonce i individuálním bioteroristou. / 100 Kč

18:00
po

10 Povídky z VERWALLu: Neznámé hory mezi Tyrolskem a Vorarlbergem
Verwall. Kde to je? Slyšeli jste už o tomto koutu v Rakousku? Malý a divoký a zároveň 
podmanivý kousek Alp na hranici Tyrolska a Vorarlbergu zcela na západě Rakouska. Takové 
kapesní Himálaje. Místo stále ukryto před zraky turistů. Povídky z tohoto koutu, které 
budou pozvánkou k návštěvě. A o životě místních tady v alpských údolích, kteří tyto povídky 
pomáhají vytvářet. Přednáší Tomáš Obtulovič / 60 Kč

18:00
út

11 Klubový kvíz: Vize krize z televize 
Zase si hraješ na Ježíška a utrácíš prachy za Vánoce? Zastav se! Je nejvyšší čas na chvilku 
vypnout a utkat se v nejroztodivnějším vědomostním souboji mezi Odrou a Ostravicí! 
Originééélní klubový kvíz ti opět přináší dvě série naprosto nesmyslných otázek ze světa, 
kterému nerozumí lidi, psi ani pohádkové postavy. Sestav tým a přijď vyhrát ceny, které 
nepotřebuješ! Předvánočním kvízem opět provází Vladimír. Malá kvízová nápověda: 
souhvězdí, evropská moře, módní guru. / 30 Kč

18:30
st

12 Dominik Fajkus: Klavírní one man show KONCERT 

Dominik svou hudební show poskytuje publiku mnohé, jen ne standardní zážitek 
z klavírního koncertu. Ať již se jedná o vždy originální líčení nebo divadelní prvky svého 
vystoupení, vždy útočí na všechny vaše smysly a posouvá tak hranice vnímání hudby. 
Každým svým vystoupením vytváří neopakovatelný zážitek, který publiku umožní alespoň 
na malou chvíli zapomenout na veškeré starosti a nechá jej se zcela ponořit do světa 
hudby a umění. Své skladby uvádí vždy mluveným slovem, slovem jenž ještě více přiblíží 
samotné melodie které hraje, protože každá skladba má svůj vlastní příběh, příběh bez 
které by nemohla být tím čím je. / 100 Kč

18:00
čt

17 Na rovinu PŘEDNÁŠKA 

Pořádá biskupství ostravsko-opavské
17:00

po

18 Kafrárna s ženskou intuicí a mužskou logikou  KABARET

„ON má jinou!“ zvolala Růžena, když nedopatřením nakoukla do manželova mobilu.
Veselá show na téma partnerských neshod a přešlapů. Se spisovatelkou Kateřinou 
Tomanovou rozpráví moderátor Petr Kubala. A…třeba dojde i na křtiny. / 100 Kč

19:00
st

19 Die Feuerzangenbowle (1944) – Májová Bowle FILM

Školní doba je nejlepší čas v životě a často s láskou a zármutkem vzpomínáme na zlatá 
léta na gymplu. Jeden z nejoblíbenějších německých fi lmů s nezapomenutelným Heinzem 
Rühmannem v hlavní úloze u nás v Klubu Atlantik. Film se hraje v německém jazyce 
a německými titulky.

17:00
čt

20 Krajem a kulturou: senior na cestách  SENIOR NA CESTÁCH – TENTOKRÁT V ATLANTIKU 

Výroční rekapitulace společných cest klubu Atlantik. Prezentace ze všech cest 
roku 2019 a nástin programu na rok 2020. S podporou Městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. 

17:00
pá

www.ckv-ostrava.cz, Gen. Píky 13A/2975, tel.: 596 611 760

1 15:00 Ledové království II / Frozen II, US 2019, 45 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.

19:30 S chutí Toskánska / IT 2018, 92 min

ne

2 17:00 Poslední aristokratka / CZ 2019, 110 min.

19:30 Joker / US 2019, 122 min.
po

3 17:00 Bezstarostná dívka / Une fi lle facile, FR 2019, 92 min.

19:30 Sbohem, synu / Di jiu ian chang, CN 2019, 175 min. FILMOVÝ KLUB
út

4 15:00 Pardon, nezastihli jsme vás / GB, FR, BE 2019, 100 min. KINO SENIOR

17:00 Byl tady Saša / Čia buvo Saša, LV 2019, 96 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Expedice na konec světa / DK 2013, 90 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

st

5 17:00 Stopař / Verviseren, NW 1987. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Zahradní ulice / Trädgårdsgatan, SW 2017, 110 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
čt

6 17:00 Přežít léto / Išgyventi vasara, LV 2018, 91 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Nech mě padnout / IS, FN, DE 2018, 135 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
pá

7 15:00 Sněžný kluk / Abominable, US 2019, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Neonové srdce / Usynligt hjerte, DK 2018, 89 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Muž ze sněhové jeskyně / NW 2010, 80 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

so

8 15:00 Jumanji: Další level / Jumanji: The Next Level, US 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rosemari / NW, DK, DE 2018, 95 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

19:30 Na západ / Rett Vest, NW 2017, 80 min. SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

ne

9 17:00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.

19:30 Nabarvené ptáče / CZ, SK, UA 2019, 169 min.
po

10 17:00 Rebelky / Rebelles, FR 2019, 87 min.

19:30 Karel, já a ty / CZ, FR 2019, 111 min. FILMOVÝ KLUB
út

11 15:00 Boží láska / Divino Amor, BR, UR, DK, NW, CH 2019, 101 min. KINO SENIOR

17:00 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.

19:30 Joker / US 2019, 122 min.

st

12 17:00 Ermitáž – Síla umění / Hermitage. The Power of Art, IT 2019, 90 min. UMĚNÍ V KINĚ

19:30 Zábava, zábava / Zabawa, zabawa, PL 2018, 88 min.
čt

13 17:00 Bezstarostná dívka / Une fi lle facile, FR 2019, 92 min.

19:30 Vlastníci / CZ 2019, 96 min.
pá

14 15:00 Sněžná mela / Arctic Dogs, CA, UK, US 2019, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.

19:30 První zrádce / Il traditore, IT, FR, DE, BR 2019, 152 min.

so

15 15:00 Pat a Mat: Kutilské trampoty / CZ 2019, 60 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Yao / FR, SN 2018, 104 min.

19:30 Poslední aristokratka / CZ 2019, 110 min.

ne

16 17:00 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.

19:30 Curiosa / FR 2019, 107 min.
po

17 17:00 Šťastné a veselé / Sve najbolje, CR 2016, 102 min.

19:30 Jiří Trnka: Nalezený přítel / CZ, FR 2019, 80 min. FILMOVÝ KLUB
út

18 15:00 Vlastníci / CZ 2019, 96 min. KINO SENIOR

17:00 Curiosa / FR 2019, 107 min.

19:30 První zrádce / Il traditore, IT, FR, DE, BR 2019, 152 min.

st

19 17:00 Yao / FR, SN 2018, 104 min.

19:30 Panství Downton / Downton Abbey, UK 2019, 122 min.
čt

20 15:00 Trollové a kouzelný les / NW, CA 2018, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rebelky / Rebelles, FR 2019, 87 min.

19:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera / US 2019, 155 min.

pá

21 17:00 Zábava, zábava / Zabawa, zabawa, PL 2018, 88 min.

19:30 Le Mans 6́6 / Ford v Ferrari, US 2019, 152 min.
so

22 15:00 Ledové království II / Frozen II, US 2019, 45 min.

17:00 Šťastné a veselé / Sve najbolje, CR 2016, 102 min.

19:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera / US 2019, 155 min.

ne

23 17:00 Poslední aristokratka / CZ 2019, 110 min.

19:30 Šťastné a veselé / Sve najbolje, CR 2016, 102 min.
po

26 17:00 Joker / US 2019, 122 min.

19:30 Šťastné a veselé / Sve najbolje, CR 2016, 102 min.
čt

27 17:00 Dokonalá lež / The Good Liar, US 2019, 109 min.

19:30 Amundsen / NR, SW, CZ 2019, 125 min.
pá

28 15:00 Hurá na pohádky (pro nejmenší) / CZ 2019 HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Boží láska / Divino Amor, BR, UR, DK, NW, CH 2019, 101 min.

19:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera / US 2019, 155 min.

so

29 15:00 Špióni v převleku / Spies in Disguise, US 2019, 104 min.

17:00 Dokonalá lež / The Good Liar, US 2019, 109 min.

19:30 Portét dívky v plamenech / Portrait de la jeune fi lle en feu, FR 2019, 120 min.

ne

30 17:00 Výjimeční / Hors normes, FR 2019, 114 min.

19:30 Amundsen / NR, SW, CZ 2019, 125 min.
po

31 17:00 Parazit / Gisaengchung, KR 2019, 132 min.

19:30 Šťastný nový rok / SK 2019, 95 min.
út

ANNA-MARIA BOGNER / IN RELATION TO
6. 12. 2019 – 31. 1. 2020 
Umělecké dílo Anny-Marie Bogner je motivováno zájmem o prostor a jeho interakci s okolní 
realitou. Její instalace, objekty a kresby se zaměřují na přivlastnění prostoru, vymezení 
jeho hranic a mezer mezi nimi. Výstava nazvaná IN RELATION TO (VE VZTAHU K) byla cíleně 
připravena pro prostory Výstavní síně Sokolská 26 v Ostravč a je její první samostatnou 
prezentacÍ v České republice, a je výsledkem úzké spolupráce kurátorů Kabinetu architektury 
s Peterem Lindnerem z Galerie Lindner Wien z Vídně a polskou výtvarníci Annou Szprynger 
z Varšavy. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 5. 12. 2019 v 17 hodin.

1 Robert Křesťan a Druhá Tráva
Kapela je několikanásobným držitelem ocenění Anděl v kategorii Folk a Country. Aktuální 
koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta Křesťana z celé doby existence 
skupiny.

20:00
ne

2 Zbyněk Terner Vánoční koncert
Nejen swingový koncert, ale na programu české i světové vánoční skladby jakými jsou 
Bílé Vánoce, Purpura, a mnoho dalších. Vzácným hostem bude Marco Campos rodák z Limy. 

19:00
po

4 Mirek Kovářík a Sluníčko
Setkání legendárního recitátora a propagátora poezie s bohumínskou vokální Sluníčko.

19:00
st

5 Mike Fojtík & přátelé
Koncert ostravského rodáka, textaře, skladatele, účastníka všech ročníků ostravských Folkových 
kolotočů, z nichž 3 ročníky zahajoval písní Ostrava se po 20-ti létech vrátil na hudební scénu. 

19:00
čt

13 Gare autorský večer hudby Gabriely Vermelho
Talent české hudební a divadelní scény Gabriela Vermelho je současně zpěvačkou, houslistkou, 
violistkou, hráčkou na kvinton, skladatelkou a herečkou, ale také působí v oblasti klasické hudby, 
muzikálu, jazzu a rockové alternativy. Za roli čarodějky Evy v Baladě pro banditu získala v roce 
2005 cenu Alfreda Radoka.

18:00
pá

14 Petr Spálený & Apollo Band
Petr Spálený se vrací zpět na prkna co znamenají svět. Se svou kapelou Apollo band a stále 
usměvavou Miluškou Voborníkovou. Během večera zazní největší hity Petrovy dosavadní kariéry, 
jako jsou: Až mě andělé, Kdybych já byl kovářem, Plakalo baby, Obyčejný muž…

19:00
so

15 Calata
Tradiční předvánoční koncert historizujícího folku.

19:00
ne

16 Jet Set Big Band SWING

Vánoční koncert a zazní nejen swingové a fi lmové melodie.
19:00

po

17 Nedivoč
V repertoáru kapely především autorské písně ostravského muzikanta Jiřího Krhuta. 
V roce 2017 skupina natočila své debutové album s názvem Vale pletichám. Držitelé 
Moravskoslezské kulturní Ceny Jantar.

19:00
út

18 Mario Šeparovič Band
Hraje a zpívá srbsko-chorvatský bluesový muzikant a interpret Mario Šeparovič se svou kapelou 
These Covery ve složení Mario Šeparovič – kytara, zpěv, Vojta Šňupárek – kytara, vocal, Pavel 
Sotoniak – klávesy, vocal, Jan Smichovič – bass , Matěj Drabina – bicí.

19:00
st

19 Vánoční koncert Markéta Konvičková
Na programu jsou písně z Markétiného alba „Má přání k Vánocům“. Těšit se můžete na pódiovou 
premiéru skladeb z nejnovějšího alba „Projekt 6 - 6“, ale i na další známé skladby zpěvaččiny 
kariéry. 

19:00
čt

22 Boris Band Combination JAZZ

Vánoční koncert Borise Urbánka s kapelou a hosty.
20:00

ne

23 Sylvie Bee
Tradičně laděný vánoční koncert Sylvie Bee a Evy Mitáčkové. Zazní známé i méně známé písně 
francouzského šansonu, a představí se vám také sbor Waldorfského lycea z Ostravy.

20:00
po

Připravujeme v roce 2020: Ivan Hlas Trio, Lenka Filipová, 
Václav Neckář & Bacily, Bratři Ebenové, Peter Lipa.

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

untitled, 2017, Anna-Maria Bogner, photograph, 26x36cm, Repro © Meinrad Hofer

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

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 821 
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