
Otevírací doba: Po � Pá 7.30 � 17.00
So 9.00 � 13.00, Ne zav�eno

Sobota

 2/12
PANT d�tem: Jak se d�lá divadlo 

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

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

Pond�lí 

 4/12 
Vále�ná pole 1918�1945

K�est stejnojmenného kalendá�e na rok 2018 spojený s besedou 
s fotografem Borisem Rennerem a spisovatelem Markem Pi�ton�m 
a p�edstavením aktivit Slezského zemského muzea, které se podílelo na 
vzniku kalendá�e.
Dobrovolné vstupné

18.00

evropska-unie.cz

Sobota

 9/12
PANT d�tem: Výtvarná dílni�ka

D�ti i rodi�e vyráb�jí adventní výzdobu � d�ti se baví a rodi�e mezitím 
ochutnávají váno�ní nápoje� 

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

Pond�lí 

 11/12 

S �ím v�ím se Tibe�ané potýkají? Jak se jim �ije doma a jak v exilu? 
Má jejich situace �e�ení? 
Ve spolupráci s MOST ProTibet.

Jak se �ije Tibe�an�m?
17.00�18.00 

S cestovatelem a zp�vákem skupiny Slobodná Európa o nej�ílen�j�í 
diktatu�e sv�ta, v ní� zubo�ení a vystra�ení lidé dostávají ke státnímu 
svátku výbuch atomové bomby. 
Dobrovolné vstupné

Whisky v Severní Koreji
18.30�20.30 

Úterý

 12/12 

Projekce �lmu s následnou debatou.
Tajn� nato�ený snímek v�novaný Ye Haiyan, �ínské lidskoprávní 
aktivistce bojující za práva �en, populární bloggerce a matce desetileté 
dcery, vypráví o dobrovolnické práci ve prosp�ch prostitutek, protestech 
proti znásil�ování d�tí a o policejní �ikan�.
Ve spolupráci s festivalem Jeden sv�t Ostrava.
Dobrovolné vstupné

Hooligan sparrow 
(�ína / USA, 2016, 91 min, �SFD 83 %)
18.00 

St�eda

 13/12 
Blízkým východem 
� bezpe�n� a s pr�vodcem

Arabistka Lenka Hrabalová p�estaví dnes nejkomplikovan�j�í oblast 
sv�ta, kde se setkávají, prolínají a st�etávají etnika, kultury a nábo�enství, 
a poskytuje návod k jejímu základnímu pochopení.
Dobrovolné vstupné

18.00

�tvrtek

 14/12 
Jan Burian: P�edváno�ní ve�írek

Koncert laskavého písni�ká�e a spisovatele. Nenechte si ujít písn� plné 
and�l�, zázrak� a supermarket�, ani Burianovo p�edváno�ní cukroví 
a p�emý�lení o v�cech duchovních � s v��ícím ateistou.
Vstupné 90 K�
(p�edprodej Infocentra Ostrava a Kavárna PANT)

18.00

Sobota
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PANT d�tem: Bavme se s knihou 

Zábavné �tení básníka Jakuba Chrobáka, odkud si va�e ratolesti odnesou 
vlastní váno�ní pohádku, v ní� navíc budou hlavní postavou�  

10.00�12.00
Vstup volný

Pond�lí

 18/12 
Pavel Fischer for�

Moderovaná beseda s kandidátem na prezidenta, která nabídne 
d�v�rn�j�í pohled na tuto osobnost.
Uvádí , d�kan P�F Ostravské univerzity.Jan Hradecký
Dobrovolné vstupné

18.00

Úterý

 19/12 
Ve�er s dobrou hv�zdou: 
Richard Konkolski

Povídání o sv�t�, cestování a pomoci druhým � tentokrát s mo�eplavcem, 
vít�zem jachta�ských závod� a významnou osobností na�eho regionu � 
moderuje  Rastislav Ma�ar.
Výt��ek v�nujeme Klokánku v Dolním Bene�ov�.
Vstupné 80 K�/ studenti 40 K� (ISIC, index�)
(p�edprodej Infocentra Ostrava a Kavárna PANT)

18.00

St�eda

 20/12 
Velké ceny Martina Straky

Beseda a promítání s fotografem a televizním komentátorem.
Bylo mu �est a zíral na �lmové plátno. Steve McQueen a dlouhé re�ektory 
závodní noci. Slavný �lm Le Mans. Jak se zm�nil sv�t a lidé kolem 
automobilových závod�? A trvá stále ono kouzlo, které p�i Velké cen� 
Brna za�íval Bohumil Hrabal a jeho �tená�i?
Vstupné 70 K�
(p�edprodej Infocentra Ostrava a Kavárna PANT)

18.00

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

CENTRUM PANT
PROGRAM PROSINEC 2017


