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Ostravské Minikino patří jednou měsíčně seniorům 

Ostrava – První letošní promítání z cyklu Filmová kavárna pro dříve narozené začne v ostravském Minikině 27. ledna v 10 hodin. 
V první části Filmové kavárny čeká na seniory nejnovější projekt Stevena Spielberga s názvem Fabelmanovi, který je částečně
autobiografickým snímkem o jeho dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. 
Ve druhé části se návštěvníci už setkají s filmovým režisérem a šéfdramaturgem Minikina Dušanem Rapošem v kinokavárně, kde je
čeká společné povídání o filmu. 
Cyklus promítání a besed s názvem Filmová kavárna pro dříve narozené doplňuje pravidelné projekce pro seniory, které se konají ve
středu odpoledne. Cyklus funguje v ostravském Minikině už od roku 2017. Promítá se jednou měsíčně, a to v pátek nebo úterý od 10
hodin. (tz) 

ADRA zaznamenala dobrovolnický rekord 

Ostrava – Dobrovolníci ostravského centra ADRA darovali v loňském roce 21 757 hodin svého volného času potřebným. 
To je vůbec nejvyšší číslo, které ADRA v Ostravě ve své čtrnáctileté historii zaznamenala. 
"Přispěl k tomu i válečný konflikt na Ukrajině, který v únoru loňského roku vyburcoval Ostravany k nebývalé solidaritě. V rámci
pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny právě do Ostravy dobrovolníci ADRA odsloužili 11 090 hodin. Další pak věnovali dlouhodobé
dobrovolnické činnosti," sdělila Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava. Případní zájemci o
dobrovolnictví mohou organizaci ADRA kontaktovat telefonicky (tel. 733 485 548) nebo vyplnit formulář na www.adraostrava.cz. (tz) 

Marcin Giba ve foyer Divadla Jiřího Myrona 

Ostrava – Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Institut tvůrčí fotografie v Opavě a Rybnik Foto Festival zvou veřejnost na
výstavu snímků významného polského fotografa Marcina Giby. 
Fotografie si můžete prohlédnout v Galerii Opera ve foyer Divadla Jiřího Myrona do 22. března vždy ve dnech, kdy se hraje
představení. 
Marcin Giba si v roce 2018 koupil dron a od té doby mapuje z ptačí perspektivy Slezsko, kde žije. Projekt Nebeské obrazy představí
na výstavě v Ostravě. Marcin Giba (nar. 
1979) je absolventem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, uměleckým ředitelem Rybnik Foto Festivalu a
laureátem několika desítek mezinárodních ocenění a uznání. 

Foto: archiv 
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