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Kulturní akce
1. 7. 

18:00 
Lesní škola 
Bělský les

LETNÍ ZÁBAVA I.
Protancujte se letním večerem pod širým nebem za doprovodu živé 
kapely UFO.

12. 7. 
16:00 

pěší zóna 
u K-TRIa

LETNÍ PROMENÁDY II.
Přijďte si poslechnout živé hudební vystoupení strýce Pavluše „Dřisty 
po našemu“ od Dua Rozmarýn.

14. 7. 
21:00 
ZŠ a MŠ 

B. Dvorského

LETNÍ KINO S KÁČKEM
Zhlédněte filmové pecky pod širým nebem, tentokrát film Okresní 
přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka.

22. 7. 
18:00 

Lesní škola 
Bělský Les

LETNÍ OPÉKAČKA II.
Sedněte si k táboráku a opečte si buřty za doprovodu živé kapely 
Mendoš a Míček. Bohatá nabídka občerstvení bude na místě zajištěna.

pondělí 
9:00-15:00 

čtvrtek 
13:00-17:00 
Komorní klub

SENIOR POINT
Občanům ve věku 55+ nabízíme důležité informace o volnočasových 
aktivitách (kultura, vzdělávání, pohyb a další), přístup k počítači 
a internetu, právní, sociální a finanční poradenství, pomoc a podporu 
při registraci k očkování proti Covid-19, registraci a vydání slevové 
karty Senior Pas, výměnnou knihovnu, prodej vstupenek, a to vše 
v klidném, přátelském a bezpečném prostředí.

Změna programu vyhrazena.

100 Kč

Výstavy

 od 1. 7. 
Galerie,  

mezipatro 
K-TRIO

BAREVNÁ PALETA
Vystavuje: ZŠ Krestova
Výstava odhalí a vtáhne Vás do tvořivého světa dětí. V okamžiku 
zažijete nálady všech ročních období, které vyvrcholí oslavou Nového 
roku, na niž Vás pozvou silvestrovské plakáty. Milovníci dálek si také 
přijdou na své a s poštovními známkami vycestují do celého světa. 
Jedinečné spojení obrazu a slova pak nabídnou originální knižní 
počiny žáků devátých ročníků.

zdarma

zdarma

zdarma

50 Kč

zdarma



Změna programu vyhrazena.

Pronájmy 
K-TRIO   
KOMORNÍ KLUB  
KINO LUNA
KLUBOVNA
 
kulturní a firemní akce / plesy / 
semináře / oslavy / a jiné
 
nabízíme: 

•  sály a salonky  
s kapacitou 10–522 osob

•  divadelní uspořádání  
200 osob, konferenční  
uspořádání 120 osob

•  školní uspořádání 10–80 osob,  
tabule 10–60 osob

•  společenské uspořádání  
s tanečním parketem 190 osob

•  konferenční a gastronomický  
servis, doprovodné kulturní  
programy

•  ozvučení, osvětlení, jeviště,  
reklamní služby, wi-fi, parkování,  
bezbariérový přístup

Rezervace a prodej  
vstupenek on-line  
na www.kulturajih.cz.

tel. 603 508 452

Kulturní zařízení Ostrava-Jih je příspěvkovou organizací 
městského obvodu Ostrava-Jih a její programy jsou realizovány 
za finanční podpory městského obvodu Ostrava-Jih.

Kontakty  
a vstupenky
KULTURNÍ DŮM K-TRIO 
Dr. Martínka 4 
Ostrava-Hrabůvka 
tel. 607 063 685 

 kulturajihostrava

vstupenky a info: 
po–pá: 8:00–19:00  
přestávka: 11:30–12:00 a 14:15–14:45

KINO LUNA 

Výškovická 113 
Ostrava-Zábřeh 
tel. 596 751 713 

 kinolunaostrava

vstupenky a info:  
pokladna se otevírá: 1 hod.  
před začátkem prvního promítání 
pokladna se uzavírá: 15 minut  
po začátku posledního promítání

KOMORNÍ KLUB / SENIOR POINT
Velflíkova 8 
Ostrava-Hrabůvka 
tel. 731 472 996 

 kulturajihostrava

vstupenky a info:  
po: 9:00-15:00 
čt: 13:00-17:00 
v den akce půl hodiny  
před začátkem představení 
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Změna programu vyhrazena.

Kulturní akce
11. 8. 
21:00 
hřiště 

Svazácká

LETNÍ KINO S KÁČKEM
Zhlédněte filmové pecky pod širým nebem, tentokrát film Já, padouch 3.

12. 8. 
18:00 

Lesní škola 
Bělský Les

LETNÍ ZÁBAVA II.
Protancujte se letním večerem pod širým nebem za doprovodu živé 
kapely Stenly Band.

16. 8. 
16:00 

pěší zóna 
u K-TRIa

LETNÍ PROMENÁDY III.
Přijďte si poslechnout živé hudební vystoupení zpěváků a zpěvaček 
z Pop Academy.

19. 8. 
18:00 

Lesní škola 
Bělský Les

LETNÍ OPÉKAČKA III.
Sedněte si k táboráku a opečte si buřty za doprovodu živé kapely 
Mendoš a Míček. Bohatá nabídka občerstvení bude na místě zajištěna.

26. 8. 
15:00 

pěší zóna 
u K-TRIa

POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ SHOW
Zakončete s dětmi prázdniny ve velkém stylu. Čeká na ně odpoledne 
plné zábavy, her a zajímavého doprovodného programu, na které jen 
tak nezapomenou.

Výstavy

 od 1. 7. 
Galerie,  

mezipatro 
K-TRIO

BAREVNÁ PALETA
Vystavuje: ZŠ Krestova
Výstava odhalí a vtáhne Vás do tvořivého světa dětí. V okamžiku 
zažijete nálady všech ročních období, které vyvrcholí oslavou Nového 
roku, na niž Vás pozvou silvestrovské plakáty. Milovníci dálek si také 
přijdou na své a s poštovními známkami vycestují do celého světa. 
Jedinečné spojení obrazu a slova pak nabídnou originální knižní 
počiny žáků devátých ročníků.

zdarma

zdarma

zdarma

100 Kč

zdarma

50 Kč



Změna programu vyhrazena.

Sezóna 2022-23

ROKPLNÝDOTEKŮ

Více informací na divadloarena.cz

Vybírat můžete ze šesti typů
předplatného

Cena již od640Kč (senioři, studenti a další)

Nedělní skupina již od17.00


