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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Umělci z NDM pořádají první ročník charitativního Vánočního bazaru! 

 

V Ostravě 8. 12. 2017 

 

Ateliér pro děti a mládež při NDM pořádá ve spolupráci s Národním divadlem 
moravskoslezským a Klubem Atlantik první ročník charitativního Vánočního 
bazaru, jehož výtěžek bude věnován Azylovému domu pro matky s dětmi 
v Ostravě. Akci přijde podpořit řada umělců. Záštitu převzaly herečka 
Lucie Končoková a lektorka Radana Otipková. 
 
Iniciátorkou charitativního Vánočního bazaru se stala herečka činohry NDM 
Lucie Končoková: „Často přispívám na charity, sbírky, posílala jsem vánoční dárky 
do dětských domovů a zároveň miluji atmosféru bazarů a různých bleších trhů. 
Ideální spojení, tak proč bychom taky něco neuspořádali,“ přibližuje svůj nápad 
herečka. Lucie Končoková spolupracuje několik let s Ateliérem pro děti a mládež 
při NDM, a proto se stal Ateliér také hlavním organizátorem projektu. 
 
První ročník bazaru se uskuteční 10. prosince (druhá adventní neděle) 
od 12 hodin v kavárně Klubu Atlantik. Nákupy vánočních dárků bude zpříjemňovat 
ochutnávka vánočního cukroví a doprovodný program umělců z NDM, kteří se 
rozhodli akci podpořit: „V kavárně vznikne také ‚čtecí koutek‘, kde budou na hosty 
čekat umělci z Národního divadla moravskoslezského. Hosté si mohou s umělci 
popovídat, popřípadě k nim odložit své děti, aby si mohli v klidu nakoupit a děti si 
zatím poslechly pohádku. Od 16 do 17 hodin pak proběhne čtení vánočního textu 
v podání několika herců činohry NDM,“ pokračuje lektorka Ateliéru 
Radana Otipková. Návštěvníci se mohou těšit na Izabelu Firlovou, Ivana Dejmala, 
Marcela Školouta, Pavla Lišku, Michaelu Vápeníkovou, Adama Sedlického a řadu 
dalších. 

http://www.ndm.cz/
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V 18.30 hodin proběhne předání vybraných peněz zástupcům z azylového 
domu. „Je tolik institucí a potřebných, o kterých jsme přemýšleli, ale pak nás 
napadlo, že na azylové domy se moc sbírky nedělají, nebo já si alespoň žádnou 
nevybavuji. Když jsme volali do konkrétního azylového domu, že jim chceme přispět, 
tak byli v šoku a nevěřili vlastním uším,“ dodává Lucie Končoková. 

http://www.ndm.cz/

