
       

                                                                                                                               

 

MENS SANA, o.MENS SANA, o.MENS SANA, o.MENS SANA, o.p.p.p.p.s. a s. a s. a s. a KNIHOVNA MKNIHOVNA MKNIHOVNA MKNIHOVNA MĚSTASTASTASTA    OSTRAVOSTRAVOSTRAVOSTRAVYYYY    
Vás zvou naVás zvou naVás zvou naVás zvou na    literární večer spojený sliterární večer spojený sliterární večer spojený sliterární večer spojený s    výstavou výstavou výstavou výstavou     

    ČTENČTENČTENČTENíííí    ZE ŠUPLZE ŠUPLZE ŠUPLZE ŠUPLííííKUKUKUKU    
ssss    VERNISÁŽVERNISÁŽVERNISÁŽVERNISÁŽiiii    VVVV    PASÁŽPASÁŽPASÁŽPASÁŽiiii    

    

DNE DNE DNE DNE 09090909. . . . 10101010....    2012012012014444    VVVV    11116666    HODIN HODIN HODIN HODIN DODODODO    KNIHOVNYKNIHOVNYKNIHOVNYKNIHOVNY        
    

NA ULICINA ULICINA ULICINA ULICI        28.28.28.28. ŘÍJNA ÍJNA ÍJNA ÍJNA 2 2 2 2 VVVV    CENTRU CENTRU CENTRU CENTRU OSTRAOSTRAOSTRAOSTRAVYVYVYVY     

Program: Program: Program: Program: VernVernVernVernisáž výstavy a isáž výstavy a isáž výstavy a isáž výstavy a Čtení autorskýcČtení autorskýcČtení autorskýcČtení autorských texth texth texth textů    ssss    hudebním hudebním hudebním hudebním doprovodem  doprovodem  doprovodem  doprovodem      
JIRKY NEDUHYJIRKY NEDUHYJIRKY NEDUHYJIRKY NEDUHY    a a a a hudebníhohudebníhohudebníhohudebního    ansámblu ansámblu ansámblu ansámblu TŘESKTŘESKTŘESKTŘESK z MENS SANMENS SANMENS SANMENS SANyyyy. . . .     

Čtením provází JARČtením provází JARČtením provází JARČtením provází JAROSLAVAOSLAVAOSLAVAOSLAVA    SAIDLOVÁSAIDLOVÁSAIDLOVÁSAIDLOVÁ    a LUBOŠ MAJZLÍKa LUBOŠ MAJZLÍKa LUBOŠ MAJZLÍKa LUBOŠ MAJZLÍK 
Zveme Zveme Zveme Zveme     také také také také     na na na na vernisáž vernisáž vernisáž vernisáž výstavvýstavvýstavvýstavyyyy    kreseb, kreseb, kreseb, kreseb, malebmalebmalebmaleb    a fotografiía fotografiía fotografiía fotografií    lidílidílidílidí    zzzz    MENS SANyMENS SANyMENS SANyMENS SANy    

    

Také každý, kdo má odvahu, může přečíst ukázku ze své tvorby. 
    

 
Akce se koná vAkce se koná vAkce se koná vAkce se koná v    rámci kampanrámci kampanrámci kampanrámci kampaně OstravskéOstravskéOstravskéOstravské Týdny pro duševní zdraví Týdny pro duševní zdraví Týdny pro duševní zdraví Týdny pro duševní zdraví     
za podpory Moravskoslezského kraje a statutárního mza podpory Moravskoslezského kraje a statutárního mza podpory Moravskoslezského kraje a statutárního mza podpory Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravysta Ostravysta Ostravysta Ostravy    

           MENS SANAMENS SANAMENS SANAMENS SANA,,,,    o.o.o.o.p.p.p.p.s., s., s., s., eeee----mail: mail: mail: mail: menssanamenssanamenssanamenssana@m@m@m@menssana.cz, enssana.cz, enssana.cz, enssana.cz, www. www. www. www. menssana.czmenssana.czmenssana.czmenssana.cz    


