Sdílko
Poruba

4.–25. srpna 2020
prostor u obchodního
centra DUHA

4.

srpna

Farma pod kaštany – Dobroty z farmy - čatní, salsy, ovocné
a zeleninové omáčky a mnoho dalšího
ART OF WOOL & BANDS – Háčkované ovoce a zelenina, které si
zamilujete
Feber Fashion – Ostravská módní značka udržitelné módy
Pohybové studio Sundara – Ukázky různých tanečních stylů
(PortDeBras, břišní tance, taneční kurz pro ženy)

12.
srpna

workshop
16.00

workshop

5.

srpna

workshop

6.

srpna

18:0019:30

Jak správně vyrobit marmelády (Farma pod kaštany).
Farma pod kaštany – Dobroty z farmy - čatní, salsy, ovocné a zeleninové omáčky a mnoho dalšího
FoFo design – Designové fusaky a podložky do kočárků, vaky na
hračky
Trojhalí Karolina – Byli jste už v Trojhalí? Na Sdílku představí své aktivity a sérii kulturních akcí BO KULTURA JEDE!!!
Jak správně vyrobit marmelády (Farma pod kaštany).

13.
srpna

workshop
18:0019:30

Yeden - Nová značka overalů z Ostravy
AF-RÓ: Mlsejte bez výčitek – Raw a veganské dobroty
La Carota – Stylové dětské oblečení české výroby
Přednáška
Doprava v Porubě – Jaké moderní trendy v dopravě by Poruba měla
uplatňovat? Promění se parkování v městském obvodu? Hosté:
Miroslav Otisk; radní MOb Poruba, Tsisipas Kotupas; dopravní expert

14.
srpna

srpna

17.00

KnitKnit – Ručně háčkované tašky z přírodní bavlny
Dara bags – Módní značka kabelek a módních doplňků
La Carota – Stylové dětské oblečení české výroby

15.
srpna

Hudební vystoupení kapely Samolebky – Jak zní dohromady housle,
kytara a cajon? Přijďte se přesvědčit na Sdílko!
workshop

8.

srpna

17.00

9.

srpna

workshop

Recyklátor a Upcy Club Ostrava – Výrobky vyrobené formou
tzv. upcyklace textilu
Lyopotraviny – Mrazem sušené potraviny
Tropicals – Hana Mikulenková – Jednodenní pop-up výstava mladé
malířky
Vernisáž a komentovaná prohlídka
Hana Mikulenková návštěvníkům představí svou tvorbu inspirovanou exotikou a dalekými cestami.
Sůva z nudlí – Originální šitá dámská a dětská móda
Sakura clinic – Tradiční čínská medicína v praxi
Oktarína TR – Přírodní sirupy a limonády
Výroba bosých bot a přednáška o tradiční čínské medicíně
(Sakura clinic).

srpna

11.
srpna

workshop

18:0019:30

Květy od Markéty – Květiny a dekorace
Pyžama Lilianna – Dámská a pánská pyžama z Frýdku - Místku
OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů.
Veřejný prostor bez reklamního smogu.
Spirála Ostrava – Představení neziskové organizace, která podporuje
zapojení osob se zdravotním postižením. Prodej výrobků z šicí dílny
a drobného občerstvení z cateringu.
Papírnictví DUHA – Materiál na kreativní tvoření
OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů. Veřejný
prostor bez reklamního smogu.

16.
srpna

workshop

17.
srpna

18.
srpna

workshop

18:0019:30

Kreativní workshop tvoření na textil (Papírnictví DUHA).
Workshop malování na tašky (Spirála Ostrava).
Přednáška
Revitalizace DUHY a reklamní smog v Ostravě
Jak se promění centrální prostor 7. a 8. obvodu? Proč je věnovat
pozornost nevkusné reklamě? Hosté: David Kotek; architekt projektu,
Michaela Dvořáková; Ostrava 360.

Organizátor

srpna

Ben Marko – Módní doplňky z japonských látek, pratelneho papíru,
ananasoveho a nebo kokosoveho vlákna
Nosotras – Originální dámská a dětská móda z Poruby
Bubba chléb – Banánové pečivo, koláče a jiné sladké dobroty
Půda, voda, vzduch – Autorská ilustrace a grafika. Zápisníky šité
tradiční knižní vazbou.

workshop

Miniworkshop krasopisu s Renátou Gebauerovou. Workshop malování na boty a tvoření pro děti s TanaGo (v 11 a 16 hod). Workshop
šití „scrunchie“ gumiček do vlasů s Green Smile (15 hod). Makovice
- od 17 hodin beseda o domácím vzdělávání (tzv. homeschoolingu).

18:0019:30

Přednáška
Kultura a její vliv na veřejný prostor
V čem kultura přispívá veřejnému prostoru? A jak náročné je správně
připravit a uspořádat veřejnou akci? Hosté: Tomáš Knoflíček; kurátor
galerie Dukla, Pavlína Nováčková; ÚMOb Poruba, Lucie Baránková,
starostka Poruby

Workshop japonské knižní vazby (Půda, voda, vzduch).
Přednáška
Zeleň a zámecký park
Jaké je to připravit architektonickou soutěž? A jak by se mělo pracovat se zelení uprostřed města?
Hosté: Ondřej Vysloužil; ředitel MAPPA, Jiří Poulík; arborista
BELdental – Vše pro Vaši dentální hygienu - zubní pasty, ústní vody,
zubní kartáčky
Dáreček na míru – Ručně šité kabelky, tašky a jiné drobnosti
You&You – Designové tašky - od psaníček po batůžky
Workshop správného čištění zubů s BELdental (v 11 a 15 hodin).
BELdental – Vše pro Vaši dentální hygienu - zubní pasty, ústní vody,
zubní kartáčky
Vaše bylinkářka – Bylinné sirupy, čaje a tinktury
You&You – Designové tašky - od psaníček po batůžky
Bylinkářská poradna, míchání čaje (Vaše bylinkářka).
Workshop správného čištění zubů s BELdental (v 11 a 15 hodin).

21.
srpna

workshop

22.
srpna

23

srpna

workshop

10.

20.

19.
srpna

workshop

GREEN SMILE – Vše pro kuchyň a domácnost bez odpadu.
Eko svačinové sáčky, chlebníky aj.
Renáta Gebauerová – Krasopis a písmomalířství v praxi. Plakáty,
obrázky, hrnky, kurzy krasopisu aj.
By Lusy – Módní značka z Poruby. Šaty, sukně, čepice a mnoho
dalšího.
TanaGo – Malované boty, saténové tkaničky a další doplňky.

Workshop japonské knižní vazby (Půda, voda, vzduch).

Slavnostní zahájení Sdílka s programem

workshop

7.

Ben Marko – Módní doplňky z japonských látek, pratelného papíru,
ananasového nebo kokosového vlákna
Nosotras – Originální dámská a dětská móda z Poruby
Pečuto – Dorty, dezerty a koláče pro milovníky sladkého
Půda, voda, vzduch – Autorská ilustrace a grafika. Zápisníky šité
tradiční knižní vazbou.

Ebru by Tess – Turecká malba na vodní hladině
Pečetidla Obychey – Designová, ručně vyráběná pečetidla
Taška, která čistí vzduch – Upcyklované tašky z Ostravy.
Přednáška s návodem, jak na promyšlený návrh tašky.
Silay – Pletená móda
Workshop malování na vodní hladině s Ebru by Tess (možnost pomalovat si textilní batůžek, polštář aj.). Přednáška Jak architektonicky navrhnout/ušít totebag v 17 hodin (Taška, která čistí vzduch).

workshop

24
srpna

Arrows Ostrava – Prezentace baseballu a softballu
Jijinkův svět – Vybavení do dětských postýlek a pokojíčků
Silay – Pletená móda
Dílnička pro děti (Jijinkův svět).
Arrows Ostrava – Prezentace baseballu a softballu
Slezská zahrádka – Domácí džemy, sirupy, pečené čaje nebo med
Edi Naturalis – Přírodní kosmetika na pleť a tělo
Výroba svíček ze včelího vosku a voskovaných ubrousků
(Slezská zahrádka).
Přednáška
Nový domov pro seniory Harmonie a péče o seniory v Porubě
Jaká specifika skrývá stavba komunitního domu? Co všechno Poruba
seniorům nabízí a jakou pozornost jim věnuje?
Hosté: Jan Zelinka; architekt projektu, Jana Glogarová; zástupce
ÚMOb pro sociální otázky
Elvin – Zahradní grily a technika. Grilování s Elvinem.
Chilli Peterson – Pořádně pálivé chilli omáčky
Cirkus – Oblečení a doplňky pomalé módy. Workshop pro děti.

workshop

25

srpna

17:00
workshop

Biokošíky – Porubská bezobalová prodejna z Alšova náměstí
MensSana – Výrobky sociálního podniku BOTUMY
By Lusy – Módní značka z Poruby. Šaty, sukně, čepice a mnoho
dalšího.
TanaGo – Malované boty, saténové tkaničky a další doplňky.
Workshop výroby sandálků s MensSanou. Workshop malování
na boty a tvoření pro děti s TanaGo (v 11 a 16 hod).
An.ywhere – Veselé doplňky na hory či běh (čelenky, nákrčníky, ...)
BE LUCKY – Porcelánové doplňky a šperky
Bižu pro prcky – Dětské zboží pro nejmenší - klipy na dudlíky,
kousátka aj.
Toconeos – Produkty pro miminka a pro péči o pokožku z biobavlny
a bambusu
Nha Cretcheu Café & Restaurant – Kulinářské speciality šéfkuchaře
Jamieho
Půjčovna dekorací BOHA – Půjčovna originálních dekorací a inventáře pro různé příležitosti
Manu - svatební grafika – Grafika pro svatby a slavnostní příležitosti
Lisse – Čelenky, batůžky, tkaničky a další šitá tvorba
Jamilson Santos - kuchařská show. Fotokoutek z dílny BOHA a Manu
Asociace TRIGON – Výrobky z dílny neziskové organizace, která
zlepšuje kvalitu života lidí s handicapem a jiným znevýhodněním
Janáčkova filharmonie Ostrava – Představení 67. koncertní sezóny.
Součástí bude výstava věnovaná novému koncertnímu sálu a možnost vyrobit si originální dřevěné brože od BeWooden.
Solertus – Čaje a marmelády, které uspěly v soutěži The World‘s
Original Marmalade Awards 2017
Workshop výroby dřevěných broží BeWooden (Janáčkova filharmonie). Junák - představení činnosti skautského oddílu (hry a zábava
pro děti).
Knihovna města Ostravy – Nejen pro milovníky knih. Divadélko pro
děti, kvízy a soutěžní program.
Janáčkova filharmonie Ostrava – Představení 67. koncertní sezóny.
Součástí bude výstava věnovaná novému koncertnímu sálu a možnost vyrobit si originální dřevěné brože od BeWooden.
Muzikant.cz – Hudební nástroje pro všechny věkové kategorie. Hudební program slavnostního zakončení Sdílka.
Slavnostní zakončení Sdílka s hudebním programem
Divadélko pro děti (v 10 a 15 hod) a soutěžní program připravený
Knihovnou města Ostravy. Workshop výroby dřevěných broží BeWooden (Janáčkova filharmonie). Hudební program pod taktovkou
Muzikant.cz (16 - 18 hod).

Workshop pro děti: Jak krtek ke kalhotkám přišel
(v 11, 14 a 16 hodin) (pořádá Centrum cirkulární módy).

PERSEMPRE, s.r.o.

