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10. května  Buchty v zástěře – buchty a dortíky, po kterých 
se jen zapráší

  Sadako origami svítidla – papírová stínidla 
s autorským potiskem

 Med Chlebiš – med a výrobky z medu

 Tvorba stínidel s autorským potiskem Sadako.

17.00 Slavnostní zahájení s programem

11. května  Bubba Chléb – banánové pečivo z Poruby
  Dara Bags – ručně šité kabelky, peněženky 

a doplňky
  Med Chlebiš – med a výrobky z medu

  Workshop Klub zlepšovatelů – představení 
inovativních nápadů klubu porubských 
techniků-seniorů

12. května  Mýdlárna Kouzelná hájovna pod Lysou horou 
– přírodní mýdla a šampony

 La Botka – dětská obuv, aktovky a batohy
 Bel Dental / Bižu pro prcky

  Bel Dental – ukázka správného čištění zubů. 
La Botka – změří dětem nohu, posoudí vhodnost 
obuvi. Plavání s Ájou – vaničkování miminek.

13. května  Galerie Pape – galerie, a designerské 
studio z Oder

 La Botka
 Bel Dental

  Bel Dental – ukázka správného čištění zubů. 
La Botka – změří dětem nohu, posoudí vhodnost 
obuvi. Galerie Pape vás naučí základy knižní 
vazby. Stejná vlna – masáže miminek s Evou 
Kapounkovou. KIDS Point – dětská herna.

14. května Tonak – tradiční výrobce klobouků a čepic
  Renchinchay – krasopis a grafi ická tvorba 

Renáty Gebauerové na Sdílku
 Ateliér Koira Kissa

  Keramický a textilní workshop ateliéru 
Koira Kissa.

15. května  Recyklátor – upcyklovaný textil
  Renchinchay – krasopis a grafi cká tvorba 

Renáty Gebauerové
 Mamma Tea – bylinné a ovocné čaje z Beskyd

  Aplikace Zero Waste City – jak funguje aplikace, 
která řeší nepořádek v ulicích Ostravy?

17.00  Jak plánovat město – plánovaní města je
přednáška  dlouhodobý a setrvačný proces. Jeho různé 

aspekty představí Daniel Konczyna a Aleš Grúber.

16. května VikiVaky – originální sedací vaky
  Tašenka + By Lusy – ručně šité kabelky 

a autorská móda z Poruby
  Wellness Minthe – masáže, měření tuků, 

konzultace k detoxikaci

  Módní přehlídka značek Tašenka a By Lusy. 
Komunitní vzdělávací centrum Makovice 
(9–12 hodin). Drátování se Zuzanou 
Plesingerovou (13–17 hodin).

17. května  Papírnictví Duha – kreativní tvoření 
a papírenské zboží

 Tašenka + By Lusy
  Solertus – světově proslulé marmelády a čaje

  Módní přehlídka značek Tašenka a By Lusy.

17.00  Město a krajina – Jak může vypadat kvalitní 
přednáška   zeleň uprostřed města? Odpoví Atelier 38, 

ellement a Petr Hrůša.

18. května Laf Trivia – bytový design a dekorace
 City Folklore – street móda z Ostravy

  Malování rámečků s Laf Trivia. E-schola – lekce 
anglického jazyka (10–11 a 16–17 hodin).

19. května Laf Trivia
  Dekka Wraps – šátky a ergonomická nosítka 

na nošení dětí
  Bez obalu Ostrava – bezobalová prodejna 

potravin z Vítkovic

  Raná komunikace – znakování s miminky 
a batolátky, rozvoj emoční inteligence u dětí do 
3 let (10–11 a 16–17 hodin).

17.00  Přehlížené poklady malé i velké – více či 
přednáška   méně známé památky Poruby představí 

historik architektury Martin Strakoš a objevitel 
ostravských soch Jakub Ivánek.

20. května  Fyzijo – fyzioterapeutická cvičení, kinesiotaping
  Chlebové drobky – pravá domácí pekárna 

z Poruby
 Futuro – modulární a rozkládací stoly

  Kraniosakrální terapie Selina. Zelená tělocvična – 
instruktáže nordic walkingu (10–12 a 14–16 hodin).

Program Sdílka 2018
Letošní Sdílko se uskuteční od 10. do 31. května na Alšově náměstí. Ve třech výstavních modulech 
se představí desítky místních obchodníků, součástí bude také bohatý doprovodný program.
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21. května Afró – raw makronky a dorty
 Hana Binarová – představení tvorby a modelů
 Láskočas – kreativní svatební výzdoba

22. května  Fajna Pasta – těstoviny a nudle domácí výroby
 Batex – lůžkoviny z beskydské ovčí vlny
 Dáreček na míru – ručně šité kabelky, šperky

  Workshop výroby a zdobení batůžků a tašek. 
Zámecký park očima studentů (14–16 hodin).

17.00  (Ne)viditelné elementy veřejného prostoru – 
přednáška   aby město fungovalo, musí využívat množství 

infrastruktury. Jak ji zapojit do kvalitního 
veřejného prostoru ukáží Kateřina Frejlachová, 
Hana Gřešková a David Kotek.

23. května  Gerlich Odry – loutková divadla, dřevěné 
kostky a hračky

  Zuzana Kulhánková – obrazy, plastiky 
a interiérové doplňky

  Dáreček na míru – ručně šité kabelky, šperky

  Workshop výroby a zdobení batůžků a tašek. 
Gerlich Odry: výroba hudebního nástroje 
pro nejmenší – citerky. Komunitní vzdělávací 
centrum Makovice (16.30–18 hodin).

24. května  Eva Dudová – bylinné sirupy, džemy 
a marmelády

  Zuzana Kulhánková – obrazy, plastiky 
a interiérové doplňky

  Mens Sana – výrobky klientů neziskové organizace

17.00  Proč má být město chytré? – město by se 
přednáška   v 21. století mělo stávat stále chytřejším. Jak 

toho dosáhnout naznačí novinář David Bárta 
a zástupce společnosti mmcité.

25. května  El Grifo – eko fair trade oblečení s potisky 
i ručně malované

  Ptačí budky KRK – designové budky a krmítka
 Grease Barber Shop – pánské holičství

  Malování vlastních triček s El Grifo. Respect 
Club – ukázky cvičení (14–18 hodin).

26. května  Oktarína TR – bylinné a ovocné sirupy, 
nealkoholické zázvorové pivo

 Sundara a Škola břišního tance
  Projez se ke zdraví – představení zdravého mlsání

  Ukázky tanečních vystoupení a cvičení 
Sundary a Školy břišního tance. Centrum Fénix 
– zdravotní masáže a zdravotní poradenství 
(10–11 a 16–17 hodin).

27. května Tiny Life – škola přírodní kosmetiky
 Fajna dílna
 Soxit – designové ponožky z Ostravy

  Škola přírodní kosmetiky Tiny Life. Keramický 
a textilní workshop Fajne dílny. Baleno krásně – 
workshop balení dárků.

28. května Bulharské speciality
  TanaGo + Teorem – ručně malovaná obuv 

a autorský vyšívaný šperk
 Soxit – designové ponožky z Ostravy

 Malování na boty s TanaGo.

29. května Beerokracie – porubský létající pivovar
  TanaGo + Teorem – ručně malovaná obuv 

a autorský vyšívaný šperk
 Čokoládovna Aztec Man

 Malování na boty s TanaGo.

17.00  Město pro lidi – ne vždy musíme investovat 
přednáška   obrovské částky, abychom se ve městě cítili 

lépe. Úspěšné příklady dočasných realizací 
představí architekt Igor Kovačević.

30. května Queen Ela – pletená móda
 Včelařství Horákovi
 papidu – netradiční papírnictví

  Zdobení svíček ze včelího vosku.

31. května  Felini donuts – pečené donuty a výběrové 
čokolády

 Muzikant.cz – hudební nástroje
  Lada Fashion – představení sociálního projektu 

Umění lidem

17.00 Slavnostní zakončení Sdílka

21.00  Filmové promítání v letním 
kině Amfi  ve spolupráci 
s Ostrava Kamera Oko 
(více na straně 20)


