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Terka tvoří
Originální lanové šperky.
V hadru
Nosítka, šátky a doplňky pro nošení dětí. Workshop ke správnému nošení.
BeLucky
Porcelánové doplňky a šperky.
Galerie Pape
Autorské knihařské výrobky. Workshop knižní vazby.
Y Coffee
Půjčovna hraček
Jediná hračka, která neomrzí je ta, kterou nemáte doma napořád.

15:00 – koncert skupiny Samolebky

V hadru
Workshop ergonomického nošení miminek v šátku, probíhá po celý den.
Galerie Pape
Workshop knižní vazby. Probíhá v 15 hodin.
10:00 – 13:00 Workshop Instagram REELS pro obchodníky s Martinou 
Dvořáčkovou a Denisou Bajgarovou – nutná rezervace na sdilkoporuba.cz.

Renáta Gebauerová
Krasopis a písmomalířství v praxi. Plakáty, hrnky, kurzy krasopisu ...
TamKam
Plátěnky, trička nebo plakáty s motivy Beskyd nebo Ostravy.
Zahradní keramika Lída Valenčinová
Keramika pro vaši zahradu, tyhle ušaté květináče určitě nepřehlédnete.
BeLucky
Porcelánové doplňky a šperky.
Galerie Pape
Autorské knihařské výrobky.
Y Coffee
TanaGo
Malované tenisky, porcelánové šperky.

14:00 – 16:00 Setkání s občany: Co se plánuje v Porubě? 
17:00 – Představení koncepce městské třídy 28. října–Opavská
debata s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA)

TanaGo
Workshop malování na boty proběhne ve 14 hodin.
Renata Gebauerová
Kreativní workshop akvarelu bude probíhat po celý den. 
Galerie Pape
Workshop knižní vazby. Probíhá v 15 hodin.
TamKam
Tisk na plátěné tašky v 15 hodin.
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anIN
Kožené kabelky, ledvinky nebo psaníčka.
Mafika
Macrame a dekorace z filcu.
Solertus
Marmelády, čaje a další pochutiny.
Z jesmonitu
Designové bytové doplňky vyráběné z umělecké hmoty jesmonit.
Meraki Coffee
PaMMiS design
Ručně vyráběné svíčky a dárkové zboží.
Marijen lívance
Mini lívance, domácí bio limonáda, ukrajinské speciality.

17:00 DJ Lednička – podvečerní relax.

anIN
Workshop probíhá v průběhu celého dne, můžete si vyrobit kožený náramek.
Meraki
Malování nejen kávou od 14 do 16 hodin.

Coco.nec
Oblečení a doplňky pro děti a novorozence.
Kuchta Janka
Zákusky, dortíky a sladké pečivo.
Tony a Lily
Kreativní boxy pro děti.
Meraki Coffee
PaMMiS design
Ručně vyráběné svíčky a dárkové zboží.
V hadru
Nosítka a šátky pro nošení dětí a nosící doplňky. 
Workshop k zásadám správného nošení.
Půjčovna hraček
Nekupujte hračky, které si můžete půjčit! Jediná hračka, která neomrzí je ta, 
kterou nemáte doma napořád.

Tony a Lily
Kreativní dílnička pro děti probíhá po celý den.
V hadru
Workshop ergonomického nošení miminek v šátku, probíhá po celý den.    

19
. 8

.
2

0
. 8

.

workshop

workshop

workshop

Gaston Chilli
Žhavé omáčky a hořčice z Ostravy.
Lékárna Ve věžičkách
Tradiční porubská lékárna s osobním přístupem k zákazníkům.
Sundara
Představení pohybového studia a ukázky různých tanečních stylů a představení. 
Vavito hračky
Ručně vyráběné designové hračky s montessori prvky.
Snídaňuj
Nejen snídaňové dobroty – najdete v Porubě v domově pro seniory Harmonie.
Meraki Coffee

16:00 Slavnostní zahájení Sdílka s programem (tance Sundara, Katka 
a Jazzbanda – jazzový koncert)

Meraki – Malování nejen kávou od 12 do 14 hodin.

Jijínkův svět
Vybavení do dětských postýlek a pokojíčků.
mySoap
Organická kosmetika a tuhá mýdla a šampony.
Snídaňuj
Nejen snídaňové dobroty – najdete v Porubě v domově pro seniory Harmonie.
Meraki Coffee
AF-RÓ: Mlsejte bez výčitek
Raw a veganské dobroty.
La Carota
Stylové dětské oblečení české výroby.

14:00 – 16:00 Setkání s občany: Co se plánuje v Porubě? 
16:30 Procházka s arboristou

Meraki – Malování nejen kávou od 12 do 14 hodin.

Art of Wool
Háčkované zvířátka a ovoce a zelenina z dílny šikovné Timey.
Doplněček
Originální skřítci do dlaně a dekorační panenky.
Chilliman
Chilliman vás v rámci své show vtáhne do světa úžasného a pálivého světa chilli.
Meraki Coffee
Solertus
Marmelády, čaje a další pochutiny.
La Carota
Stylové dětské oblečení české výroby.

Meraki – Malování nejen kávou od 14 do 16 hodin.
17:00 – 18:30 Jak vylepšit prodejní schopnosti s Honzou Panušem z Raynetu.      
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Rodinné a komunitní centrum Chaloupka
Představení Rodinného komunitního centra Chaloupka (vzdělání, 
podpora pěstounské péče, Montessori klub, cvičení pro matky s dětmi).
Medoo zámecká medárna
Flortýnka
Ruční výroba věnců a květinových dekorací pro každé roční období.
Green Smile
Vše pro kuchyň a domácnost bez odpadu. Eko svačinové sáčky, 
chlebníky aj.
Moravia Garlic
Česnekové pasty a další česnekové speciality z Havířova.
MEDOOSA design
Originální ostravská značka s módou nejen pro ženy.

14:00 – 16:00 Setkání s občany: Co se plánuje v Porubě? 
17:00 – Koncepce zeleně na Hlavní třídě – debata s Ing. Magdou 
Cigánkovou Fialovou o zeleni v Porubě    

Flortýnka
Workshop dekorování věnců bude proíhat celý den. 
Cena: dle materiálu dle vašeho výběru.

BELdental 
Vše pro Vaši dentální hygienu - zubní pasty, ústní vody, zubní kartáčky.
Ben Marko
Módní doplňky z japonských látek, pratelneho papíru, ananasoveho 
a nebo kokosoveho vlákna.
Tara sandals
Mimimalistické barefoot sandály. Ručně vyráběné na Moravě. 
Medoo zámecká medárna
Moravia Garlic
Česnekové pasty a další česnekové speciality z Havířova.
MEDOOSA design
Originální ostravská značka s módou nejen pro ženy.

17:00 Slavnostní zakončení Sdílka s kulturním programem. Koncert 
Matěj Burda & Matěj Sebastián Kostruh, taneční vystoupení Sundara.   

Bel dental
Workshop správného čištění zubů s Bel dental probíhá v 11 a 15 hodin.
Strakatá ovce
Workshop tvorby plstěných obrázků z ovčího rouna, zaplétání vlněných 
copánků do vlasů. Bude probíhat po celý den.
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DK Poklad
Nově otevřený kulturní dům s nabídkou pro všechny Porubany.
Lyopotraviny
Mrazem sušené potraviny (ovoce, zelenina nebo sýry).
Miolka fashion
Pásy a pouzdra pro diabetiky.
Papírnictví DUHA
Materiál na kreativní tvoření.
Y Coffee
TanaGo
Malované tenisky, porcelánové šperky.
Srdce pro Porubu
Charitativní sbírka pomoci. Od Porubanů pro Porubany.

Bohatý kulturní program DK Poklad.

TanaGo
Workshop malovaní na textilní boty podle připravených vzorů (11.00 a 16.00).
Papírnictví DUHA
Kreativní workshop tvoření probíhá po celý den.
Lyopotraviny
Workshop na výrobu datlových lízátek.

Botumy
Sociální podnik neziskové organizace Mens Sana. Móda, doplňky, dekorace.
Dáreček na míru
Ručně šité tašky, oblečení a drobný sortiment
Pavlusková marmelády
Prezentace a degustace netradičních marmelád, džemů a čatní bez chemie.
Botumy
Výroba sandálů na míru se zkušenou lektorkou probíhá celý den. 
Cena za materíál 550 Kč.
Y Coffee
Edi Naturalis
Přírodní kosmetika z Beskyd.
Haf Laf
Doplňky pro psy - obojky, vodítka, pamlsky.
Lisse
Čelenky, batůžky, tkaničky a další šitá tvorba.

14:00 – 16:00 Setkání s občany: Co se plánuje v Porubě? 

Edi Naturalis
Workshop výroby mini parfémů, probíhá celý den.
Lisse
Workshop výrobky z pratelného papíru.
Botumy
Workshop výroby barefoot sandálů.
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Farma pod kaštany
Dobroty z farmy - čatní, salsy, ovocné a zeleninové omáčky a mnoho dalšího.
OMform
Udržitelná móda (šaty, legíny) a kabelky.
Yako King
Móda pro děti i jejich rodiče. Ručně vyráběné tátou z Ostravy.
Medoo zámecká medárna
Onlywood
Výrobky ze dřeva (hračky, dekorace a jiné).
ETIC
Obuv a doplňky známých udržitelných značek (KAVE, Bohempia atd.).

Farma pod kaštany
Přednáška jak uvařit dobrou marmeládu.
OMform
Workshop výroby EKOnáušnic a šperků probíhá celý den.
Galerie Dukla
Výtvarný workshop pro děti s animátorkou z Galerie Dukla bude 
probíhat od 10 a 15 hodin.

KOKO Charlie Donut
Ručně dělané, s láskou pečené pamlsky pro psy.
Montessori škola
Prezentace Montessori třídy na ZŚ Ukrajinská, vystavené montessori pomůcky 
si můžou návštěvníci vyzkoušet.
Sirupy a džemy od Zajíců
Rodinná farma u Zajíců nabízí domácí produkty z podhůří Beskyd.
Medoo zámecká medárna
ETIC
Obuv a doplňky známých udržitelných značek (KAVE, Bohempia atd.)
Flortýnka
Ruční výroba věnců a květinových dekorací pro každé roční období. 

Montessori Poruba
Názorná ukázka sčítání, odčítání, násobení, dělení se zlatým perlovým 
materiálem.
Galerie Dukla
Výtvarný workshop pro děti s animátorkou z Galerie Dukla bude probíhat 
od 10 a 15 hodin.
Flortýnka
Workshop dekorování věnců bude proíhat celý den. 
Cena: dle materiálu dle vašeho výběru.
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Kariko
Přírodní tkané obrazy a barefoot minimalistické sandále.
Rodinné centrum Martínek
Představení rodinného centra Martínek (volnočasové aktivity, akce pro rodiny, 
vzdělávací a preventivní činnost).
Y Coffee
Edi Naturalis
Přírodní kosmetika z Beskyd.
Haf Laf
Doplňky pro psy - obojky, vodítka, pamlsky.
Lisse
Čelenky, batůžky, tkaničky a další šitá tvorba.
Croissant House
Domácí francouzské croissanty.

Edi Naturalis
Workshop výroby mini parfémů, probíhá celý den.
Lisse
Workshop výrobky z pratelného papíru.
Kariko
Workshop výroby tkaných přírodních obrazů.

Asociace Trigon
Prezentace neziskové organizace a prodej výrobků klientů sociálně 
terapeutických dílen.
Designová pečetidla OBYCHEY 
Designová, ručně vyráběná pečetidla.
Greenlight
Máte podnikatelský nápad? Přijďte ho zkonzultovat s odborníky 
ze startupového akcelerátoru.
Croissant House
Domácí francouzské croissanty.
Medoo zámecká medárna
Onlywood
Výrobky ze dřeva (hračky, dekorace a jiné).

15 – 19 hod DJ Soulphonique – podvečerní páteční relax

Pečetidla Obychey
Workshop samolepících pečetí.
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