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16. srpna  Lékarna ve Věžičkách – tradiční porubská 
lékárna s osobním přístupem k zákazníkům

  Vavito hračky – ručně vyráběné designové 
hračky s Montessori prvky

  Snídaňuj – nejen snídaňové dobroty, které nově 
najdete v Porubě v Domě s pečovatelskou 
službou Harmonie 

  Gaston chilli – žhavé omáčky a hořčice z Ostravy
  Pohybové studio Sundara – představení 

pohybového studia a ukázky různých tanečních 
stylů a představení 

16.00 Slavnostní zahájení Sdílka s programem

 Workshop Malba kávou (Meraki)

17. srpna  Jijínkův svět – vybavení do dětských postýlek 
a pokojíčků

  La Carota – stylové dětské oblečení české výroby
  mySoap – organická kosmetika a tuhá mýdla 

a šampony
  Snídaňuj – nejen snídaňové dobroty, které nově 

najdete v Porubě v Domě s pečovatelskou 
službou Harmonie 

  AF–RÓ: Mlsejte bez výčitek – raw a veganské 
dobroty

 14.00–16.00  Setkání s občany

 Workshop  Malba kávou (Meraki)

18. srpna  Chilliman – při své show vás vtáhne do světa 
úžasného a pálivého světa chilli

  La Carota – stylové dětské oblečení české výroby
  Art of Wool – háčkovaná zvířátka, ovoce 

a zelenina z dílny šikovné Timey
  Doplněček – originální skřítci do dlaně 

a dekorační panenky
  AF–RÓ: Mlsejte bez výčitek – raw a veganské 

dobroty

 Workshop  Raynet: Jak vylepšit své prodejní schopnosti

19. srpna  by Suzannee – ručně pletené bytové a módní 
doplňky

  Z jesmonitu – designové bytové doplňky 
vyráběné z umělecké hmoty jesmonit

  PaMMiS design – ručně vyráběné svíčky 
a dárkové zboží

 anIN – kožené kabelky, ledvinky nebo psaníčka
 Mafi ka – macramé a dekorace z fi lcu
 Solertus – marmelády, čaje a další pochutiny

 Workshop  Vyrob si kožený náramek (anIN)

20. srpna  V hadru – nosítka a šátky pro nošení dětí 
a nosicí doplňky; workshop k zásadám 
správného nošení

Netradiční pop-up expozice opět v Porubě
16.–30. 8., Alšovo náměstí, Ostrava–Poruba. Změna programu vyhrazena, aktuální informace na 
www.sdilkoporuba.cz a facebook.com/sdilkoporuba. Workshopy proběhnou zdarma, platí se jen 
příspěvek na materiál (sledujte informace na sociálních sítích).

  PaMMiS design – ručně vyráběné svíčky 
a dárkové zboží

  Coco.nec – oblečení a doplňky pro děti 
a novorozence

 Tony a Lily – kreativní boxy pro děti
  Půjčovna hraček – nekupujte hračky, které si 

můžete půjčit! Jediná hračka, která neomrzí, je 
ta, kterou nemáte doma napořád

 Kuchta Janka – zákusky, dortíky a sladké pečivo

 Workshopy  Ergonomické nošení miminek v šátku (V hadru)
Kreativní dílnička pro děti (Tony a Lily)

21. srpna  V hadru – nosítka a šátky pro nošení dětí 
a nosicí doplňky; workshop k zásadám 
správného nošení

 Terka tvoří – originální lanové šperky
  Galerie Pape – autorské knihařské výrobky
  Půjčovna hraček – nekupujte hračky, které si 

můžete půjčit! Jediná hračka, která neomrzí, je 
ta, kterou nemáte doma napořád

 BeLucky – porcelánové doplňky a šperky
  Marijen mini lívance – food truck – mini lívance, 

domácí bio limonáda, ukrajinské speciality

Workshopy  Knižní vazby (Galerie Pape)
Ergonomické nošení miminek v šátku (V hadru)

22. srpna  Renata Gebauerová – krasopis a písmomalířství 
v praxi; plakáty, obrázky, hrnky, kurzy 
krasopisu aj.

 TanaGo – malované tenisky, porcelánové šperky
  by Lusy – módní značka dámského oblečení; 

šaty, sukně, čepice a mnoho dalšího
  Galerie Pape – autorské knihařské výrobky; 

workshop knižní vazby
  TamKam – plátěnky, trička i plakáty s motivy 

Beskyd a Ostravy
 BeLucky – porcelánové doplňky a šperky
  Marijen mini lívance – food truck – mini 

lívance, domácí bio limonáda, ukrajinské 
speciality

 14.00–16.00  Setkání s občany

Přednáška Představení koncepce městské třídy 
17.00  28. října–Opavská – debata s Městským 

ateliérem prostorového plánování a architektury

 Workshopy  Kreativní workshop akvarelu s Renátou 
Gebauerovou
Malování na boty (TanaGo)
Knižní vazba (Galerie Pape)

23. srpna Papírnictví DUHA – materiál na kreativní tvoření
 TanaGo – malované tenisky, porcelánové šperky
  by Lusy – módní značka dámského oblečení; 

šaty, sukně, čepice a mnoho dalšího
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  DK Poklad – nabídka kulturního domu pro 
všechny

 Miolka fashion – pásy a pouzdra pro diabetiky
  Lyopotraviny – mrazem sušené potraviny 

(ovoce, zelenina, ale třeba i sýry)
  Marijen mini lívance – food truck – mini lívance, 

domácí bio limonáda, ukrajinské speciality

 Workshopy  Kreativní tvoření (Papírnictví DUHA)
Malování na boty (TanaGo)
Výroba datlových lízátek (Lyopotraviny)

24. srpna  Botumy – sociální podnik neziskové organizace 
Mens Sana; móda, doplňky, dekorace

  Lisse – čelenky, batůžky, tkaničky a další šitá 
tvorba

 Edi Naturalis – přírodní kosmetika z Beskyd
  Dáreček na míru – ručně šité tašky, oblečení 

a drobný sortiment
  Haf Laf – doplňky pro psy – obojky, vodítka, 

pamlsky
  Pavlusková marmelády – prezentace 

a degustace netradičních marmelád, džemů 
a čatní bez chemie

 14.00–16.00  Setkání s občany

 Workshopy  Výroba mini parfémů (Edi Naturalis)
Tvoření drobností z pratelného papíru (Lisse)

25. srpna  RC Martínek – představení Rodinného centra 
Martínek (volnočasové aktivity, akce pro rodiny, 
vzdělávací a preventivní činnost)

  Lisse – čelenky, batůžky, tkaničky a další šitá tvorba
 Edi Naturalis – přírodní kosmetika z Beskyd
  Kariko – přírodní tkané obrazy a barefoot 

minimalistické sandály
  Haf Laf – doplňky pro psy – obojky, vodítka, pamlsky
 Croissant House – domácí francouzské croissanty

 Workshopy  Výroba mini parfémů (Edi Naturalis)
Výroba drobností z pratelného papíru (Lisse)
Výroba tkaných přírodních obrazů a barefoot 
minimalistických sandálů (Kariko)

26. srpna  Pečetidla Obychey – designová, ručně vyráběná 
pečetidla

  Zuzana Kulhánková – autorské obrazy, plastiky 
a betonové doplňky

  Asociace Trigon – prezentace neziskové 
organizace a prodej výrobků klientů sociálně 
terapeutických dílen

  Onlywood – výrobky ze dřeva (hračky, dekorace 
a jiné)

 Croissant House – domácí francouzské croissanty

 Workshop  Workshop samolepicích pečetí (Pečetidla Obychey)

27. srpna  ETIC – obuv a doplňky známých udržitelných 
značek (KAVE, Bohempia a mnoho dalších)

 Omform – udržitelná móda (šaty, legíny) a kabelky
  Onlywood – výrobky ze dřeva (hračky, dekorace 

a jiné)
  FARMA pod kaštany – dobroty z farmy – čatní, 

salsy, ovocné a zeleninové omáčky a mnoho dalšího

 Workshopy  Výroba EKOnáušnic a šperků (OMform)
Výroba hrací kostky pro děti (Onlywood)
Výtvarná dílnička pro děti
Přednáška, jak uvařit dobrou marmeládu 
(Farma pod Kaštany)
Galerie Dukla – tvoření pro děti

28. srpna  ETIC – obuv a doplňky známých 
udržitelných značek (KAVE, Bohempia 
a mnoho dalších)

  Flortýnka – ruční výroba věnců 
a květinových dekorací pro každé roční 
období

  Montessori Poruba – prezentace Montessori 
třídy v ZŠ Ukrajinská, vystavené Montessori 
pomůcky si můžou návštěvníci vyzkoušet

  Koko Charlie Donut – ručně dělané, s láskou 
pečené pamlsky pro psy

  Sirupy a džemy od Zajíců – rodinná farma 
nabízí domácí produkty z podhůří Beskyd

Workshopy  Názorná ukázka sčítání, odčítání, násobení, 
dělení se zlatým perlovým materiálem 
(Montessori Poruba)
Galerie Dukla – tvoření pro děti

29. srpna  RKC Chaloupka – představení Rodinného 
komunitního centra Chaloupka (vzdělání, 
podpora pěstounské péče, Montessori klub, 
cvičení pro matky s dětmi) 

  Green Smile – vše pro kuchyň a domácnost bez 
odpadu; eko svačinové sáčky, chlebníky aj.

  Medoosa design – originální ostravská značka 
s módou nejen pro ženy

  Flortýnka – ruční výroba věnců a květinových 
dekorací pro každé roční období

  Moravia Garlic – česnekové pasty a další 
česnekové speciality z Havířova

 14.00–16.00  Setkání s občany

Přednáška Koncepce zeleně na Hlavní třídě – debata 
17.00  s Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou o zeleni 

v Porubě

 Workshop Vázání věnců (Flortýnka)

30. srpna  BELdental – vše pro vaši dentální hygienu – 
zubní pasty, ústní vody, zubní kartáčky

  Ben Marko – módní doplňky z japonských 
látek, pratelného papíru, ananasového nebo 
kokosového vlákna

  Medoosa design – originální ostravská značka 
s módou nejen pro ženy

  TARA sandals – mimimalistické barefoot 
sandály ručně vyráběné na Moravě 

  Moravia Garlic – česnekové pasty a další 
česnekové speciality z Havířova 

17.00  Slavnostní zakončení Sdílka s programem

 Workshopy  Taneční workshop (Sundara)
Správné čištění zubů (BELdental)
Strakatá ovce – plstěné obrázky z ovčího rouna, 
zaplétání vlněných copánků do vlasů


