
CENTRUM PANT
PROGRAM LEDEN 2018

Sobota

 6/1
PANT d�tem: Výtvarná dílni�ka

D�ti, své rodi�e bezpe�n� odlo�te do na�í kavárny, za�ijte t�íkrálové tv�r�í 
�ád�ní s Gábinou a dom� se vra�te s vlastnoru�n� vyrobenou radostí!

10.00�12.00
Vstupné 30 K� (p�ísp�vek na výtvarný materiál)

Pátek

 4/1
Marek Hil�er for�

Známe jeho minulost a názory? Jak vnímá sou�asný sv�t a budoucnost 
na�í zem�? P�ij�te se zeptat.
Besedu s kandidátem na prezidenta moderují Michael Waloschek a Martin 
Tomá�ek (Ostravská univerzita).
Dobrovolné vstupné

19.30

sobota

 20/1
PANT d�tem: Jak se d�lá divadlo 

Herec Petr P�nkava (Komorní scéna Aréna) d�tem (5+) p�iblí�í vznik 
divadelního p�edstavení, nau�í je vyrobit si kostým a nazkou�í s nimi 
krati�kou kru.

10.00�12.00
Vstupné 30 K� (p�ísp�vek na výtvarný materiál)

Sobota

 13/1
PANT d�tem: Bavme se s knihou 

Zábavné �tení pohádek básníka Jakuba, z n�ho� si va�e ratolesti odnesou 
vlastní pohádku o nich samých!

10.00�12.00
Vstup volný

�tvrtek

18/1
Ne�ádoucí návraty E. F. Buriana

Po�ad Jana Buriana o tatínkovi, kterému �malom���áci ukradli 
komunismus�, a o �ernobílém pohledu na na�i kulturní historii.
Vstupné 50 K�
P�edprodej: pobo�ky Infocentra Ostrava a Kavárna PANT

18.00

Pond�lí

 8/1
LiStOVáNí: Co by m�j syn m�l v�d�t 
o sv�t� (Fredrik Backman)

Divadelní adaptace stejnojmenné knihy ur�ené starostlivým 
(i potencionálním) rodi��m, plná up�ímných obav a nepodmín�ných 
vyznání lásky.
Vstupné 120 K�
P�edprodej: pobo�ky Infocentra Ostrava a Kavárna PANT

18.00

Úterý

 9/1
Hra o Hrad

Jak nejspí� dopadne a co o nás �íká.
Zveme vás na horkou p�edvolební debatu s Janem Lipoldem 
(�é�omentátor Aktuáln�.cz) a politologem Pavlem �aradínem (Univerzita 
Palackého Olomouc). 
Dobrovolné vstupné

17.00

Pátek

 12/1
Pussy Riot: Punková modlitba 
(Rusko / VB, 2013, 88 min)

Dokument Mika Lernera a Maxima Pozdorovkina, po n�m� následuje 
debata o dív�í skupin�, která kv�li nesouhlasu s politickým systémem 
nerespektuje za�ité spole�enské normy.
Ve spolupráci s Jedním sv�tem Ostrava.
Dobrovolné vstupné

18.00

St�eda

 17/1
Extremismus v�era, dnes a zítra

P�ij�te se s na�imi hosty pobavit o tom, co extremismus p�edstavuje a jak 
na n�j pohlí�í sociologie (Markéta Janíková), politologie (Petr Kupka) a 
ob�anská spole�nost (Vy = ú�astníci diskuse).
Organizátor: Zebra � studentský kolektiv FSS OU
Vstup volný

17.00

Pond�lí

22/1
Ve�er s dobrou hv�zdou 
� Tomá� �ebek

Rastislav Ma�ar si bude v dal�ím z charitativních ve�er� povídat se 
známým �eským chirurgem, ú�astníkem p�ti misí Léka�� bez hranic. 
Nositel Ceny za state�nost Tomá� �ebek se na svou první misi vydal na 
Haiti. Následovaly mise v afghánském Kundúzu, návrat na Haiti a Ji�ní 
Súdán. Deníkové záznamy z jeho misí, p�vodn� psané pro p�átele, se za 
velkého zájmu �tená�� prom�nily v knihy (naposledy vy�la Africká zima).
Vstupné 80 K� / studenti 40 K� (ISIC, index�)
P�edprodej Infocentra Ostrava a Kavárna PANT

19.15

Úterý

30/1
Setkání s Pam�tí národa 
/ Jak Antonín tou�il létat

Beseda a promítání s plukovníkem ve výslu�b� Antonínem Zelenkou 
z Opavy.
Vále�ní piloti z Anglie mu byli vzorem a stali se jeho u�iteli. Cht�l slou�it 
republice, komunisté ho poslali do uranových dol�. Ve�kerá p�íko�í v�ak 
p�e�il s optimismem a neutuchající nad�jí. 
Dobrovolné vstupné

18.00

sobota

 27/1
PANT d�tem: Rozhýbejme se! 

Probu�te d�ti ze zimního spánku a dop�ejte jim dovád�ní s hudbou, ve 
víru tance a her

10.00�12.00
Vstup volný

Centrum PANT - �s. legiíí 22, Ostrava

Otevírací doba: Po � Pá 7:30 � 17:00; So 9:00 � 13:00, Ne zav�eno

www.centrum-pant.eu; telefon: 602 764 931

P�ejeme Vám v roce 2018 v�e dobré, pevné zdraví, 
mnoho ��astných chvil a také d�vod� k náv�t�v� 
Centra PANT. 
T��íme se na Vás!


