
 

Spolek U Dobré naděje          

739 04 Krásná 334 

 

NEJBLIŽŠÍ NAVRHOVANÉ AKCE: 

(nikoli chronologicky, může být doplněno či pozměněno) 

 

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO): 

 

 

 

Zájemci se prosím ozvěte co nejdříve Ibě Vyvialové 733 734 306, ivyvialova@seznam.cz. 

 

mailto:ivyvialova@seznam.cz


 

Předpremiéra - Veřejná generálka v divadle - ČINOHRA 

 

Koná se 2-3 před dnem Premiéry, začátek představení mezi 10-11 hodin. 

Cena 120,- Kč / lístek 

Lístky lze koupit od neděle ráno, tj. 4 dny před předpremiérou, tak se prosím, ozvěte dřív  

Ibě Vyvialové 733 734 306, ivyvialova@seznam.cz. 
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Masarykovo náměstí v Ostravě – úterý 21. února 2023 

Masopustní jarmark 

10.00 – 18.00 Stánky s domácí zabijačkou, sladkými i slanými pochutinami a lahodnými nápoji 

Pravá masopustní zabijačka 

10.00 Vynášení pašíka, vyprávění řezníka Krkovičky a začátek masopustu 

14.45 Sláva masopustu aneb zabijačková polévka za kačku 

PROGRAM 

15.00 Zahájení / Vystoupení účinkujících 

17.00 Slavnostní předání masopustního práva za účasti starosty městského obvodu Moravské Ostravy a 

Přívozu a zahájení maškarního průvodu 

17.15 Maškarní průvod centrum Moravské Ostravy 

18.00 Roztančené náměstí, loučení s masopustem 

18.15 Zabíjení kozla a Pochovávání basy 

19.00 Smuteční průvod s basou okolo náměstí 

Uvedené časy jsou orientační. 

DRAMATURGIE A PRODUKCE: Markéta Palowská, Andrea Węglarzyová 

SEJDEME SE U INFOCENTRA OSTRAVY (NÁDRAŽNÍ, TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA ELEKTRA) 

V 15.30 

(jinak bychom se asi nesešli, bude tam hodně lidí)  

Kontaktní osoba: Radomír Vyvial, 603 255 894, vyvial@tiscali.cz 

mailto:vyvial@tiscali.cz


 

ČERNÁ LOUKA:  Následující obě akce se konají zároveň a ve stejné budově. 

 

Jednodenní celkové vstupné (tj. umožňující přístup na obě akce) je 90,- Kč  

(ZTP, důchodci od 63 let, studenti: 50,- Kč) 

Pro zájemce je kontaktní osobou:  Jana Janotková 739 222 393, 

jana.janotkova@seznam.cz 

Společný sraz: pátek 3.3. od 10:00, Černá Louka Ostrava, Pavilon A 

(např. od tramvajové zastávky „Výstaviště“) 

 

 

 

 

 

Následuje společná procházka v okolí řeky Ostravice.  
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PLAVÁNÍ – KRYTÝ BAZÉN SAREZA – OSTRAVA PORUBA 

25.2.2023 - sobota 

 

 

 

Nejbližší termín společného plavání letos:  15.2.2023 – středa – již proběhlo 

Sraz 16.55 před pokladnou 

Plavání je na 2,5 hodiny 

K dispozici: vnitřní plavecký bazén, venkovní bazén s teplejší vodou, tobogán, pára 

 

Cena vstupného: 

Dospělý – Revírní bratrská pokladna (nynější akce):  80,- Kč 

Dospělý – od jiných pojišťoven:     160,- Kč 

Děti do 15let, důchodci nad 65 let:     110,- Kč 

 

Zájemci, hlaste se Radomíru Vyvialovi, 603 255 894, vyvial@tiscali.cz 

 

 

Další již známý termín společného plavání:  25.2.2023 - sobota 

Sraz 10.25 před pokladnou 

Zájemci, hlaste se, prosím, dopředu… 

  

mailto:vyvial@tiscali.cz


23. 2. od 17:00 - hlaste se u Radomíra Vyviala, 603 255 894 

 

  



Jednodenní nenáročný Turistický Výlet s Janem Kubíčkem v březnu: 

– datum bude upřesněno. 

 

 

(ilustrativní fotky z předchozích výletů) 

  



 

Velikonoční Tvoření s Hankou Sekáčovou v OC Billa 4. 4. od 16:00: 

Dámy, bílá vejce s sebou, ideálně již vyfouknutá.  

Detaily Hanka ještě upřesní. Hlaste se na jejím čísle 731 449 750, nebo e-mailu: sekhan@seznam.cz 

Pánové si mohou vzít tenké dopředu namočené vrbové proutky na pletení pomlázek, anebo mohou dělat 

dámám křoví (vařit čaj, kávu, pouštět hudbu apod.) 

 

 
 

 

(ilustrativní fotky z předchozích tvoření) 
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