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Přehled akcí v Příboře 
na únor 2010

Úterý 2. února od 17:00 hod. 
VErnISÁŽ VÝSTAVY „BEnoZZA –
MĚSTo Z rUBU VESMÍrU“

Refektář. Výstava obrazů Davida Hanzelky. Výstava potrvá 
až do čtvrtku 11. března. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v 

Příboře 

středa 3. února až úterý 6. dubna
VÝSTAVA FoToGrAFIÍ  LADISLAVA
ČEVELY „STroMY“
Galerie v radnici. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 3. úno-

ra od 17.00 hod. v obřadní síni Městského úřadu. Město Příbor

sobota 6. února od 19:00 hod. 
VII. VALEnTÝnSKÝ PLES

Kulturní dům Příbor. K poslechu a tanci hraje hudební skupina“ 
RIVIERAS“. Město Příbor

Program: Ukázky historických tanců
  Ukázky latinsko – amerických tanců
  Barmanská show
Předprodej v MIC Příbor od 1. února 2010, vstupné 220,- Kč

Úterý 9. února od 17:00 hod. 
DEGUSTACE JIHoMorAVSKÝCH VÍn 
A SnoUBEnÍ JÍDLA S VÍnEM

Pod vedením sommeliera je degustace jihomoravských vín 
kombinována s připravenými jídly. Víno restaurant Terra libera 

Úterý 9. února od 18:00 do 19:30 hod.                                 
orIEnTÁLnÍ  TAnCE

Bav klub Příbor

pátek 12. února až neděle 14. února
VÍKEnD SE SVATÝM VALEnTÝnEM
Vyberte si ze speciální nabídky připravené na víkend se svatým 

Valentýnem a dočkáte se překvapení. Víno Restaurant Terra 
Libera

pátek 12. února až neděle 14. února
VALEnTÝnSKÝ VÍKEnD

Ubytování  a speciální valentýnské menu pro 2 osoby za zvý-
hodněnou cenu.  Hotel U Freuda

pátek 12. února od 9:00 do 12:00 hod. 
MInIKArnEVAL 

Akce pro maminky a jejich zlatíčka. Vstupné 25,- Kč. LUNA 
PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace

pátek 12. února od 14:00 do 16:00 hod. 
VALEnTÝnSKÉ TVoŘEnÍ
Výroba náhrdelníku z korálků. Vstupné: 50 Kč. Akce pro děti a 
veřejnost.  LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvko-

vá organizace

sobota 13. února od 19:00 hod
PoCHoVÁnÍ BASY
Kulturní dům Hájov. K tanci a poslechu hraje HELIANTHUS

Bohatá tombola, občerstvení a program zajištěn. 
Vstupné 60,- Kč. SDH Hájov

neděle 14. února od 9:00 h
VESELEnÍ A MŠE o PoUTI 
SV. VALEnTInA

Areál u sokolovny Příbor. Potkat na pouti můžete dobově 
oděné postavy (dráb, strážný, žebrák, zloděj .....), které budou 

předvádět ukázky šermu a rvaček a krojované lidové posta-
vičky - ve valašských krojích se zimními kožíšky, které budou 

dotvářet svým zpěvem, vyprávěčkami a tancem dobový kolorit 
jarmarku. Pro děti i dospělé bude připraveno stanoviště stře-

dověké střelnice, středověké pranýřování nepoctivých kupců a 
kapsářů. V průběhu dne bude pouť doprovázena středověkou 

muzikou. Cech příborských živnostníků nabídne tradiční šifle, 
zabíjačku po příborsku, lahodné moky a další skvělé tradiční 

pochutiny. Poutníci si mohou opět vyzkoušet své štěstí při 
losování cen od 14:30 h. Losy budou prodávány v obchodech 

na náměstí a v MIC Příbor.  Vylosované ceny se budou vydávat 
pouze v den losování na místě losování!  Mše v kostele 

 sv. Valentina od 10:00 do 11:00 h. Město Příbor, neformální 
cech příborských živnostníků

pondělí 15. února od  17:00 hod. 
DEVATEro KVÍTÍ

Vyprávění o tom, jak se lidé léčili v minulosti.  Přednášející: 
Vanda Vrlová, specialistka na lidové léčitelství. Vstupné: 15,- Kč

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

Úterý 16. února 
PŘÍBorSKÝ MASoPUST

nám. S. Freuda. Akce pro rodiny s dětmi, mládež a všechny 
občany. Podrobnější informace na plakátech. Město Příbor

Úterý 16. února od 18:00 do 19:30 hod. 
orIEnTÁLnÍ  TAnCE BAV KLUB PŘÍBor

Bav Klub Příbor

středa 17. února od 14:00 hod. 
„o ZLAToU PÍŠŤALKU“

Tělocvična na ulici Dukelská. Meziškolní turnaj ve přehazo-
vané pro žáky 6. tříd. LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,  

příspěvková organizace. 

sobota 20. února od 8:00 do 16:00 hod. 
o PoHÁrY LUnA PŘÍBor

Veřejná soutěž v plastikovém modelářství v kategorii letadla, 
bojová technika, dioramata. Akce pro žáky, juniory, seniory.  

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organi-
zace

sobota 20. února od 15:00 do 18:00 hod. 
DĚTSKÝ MAŠKArnÍ KArnEVAL

Zrcadlový sál Bav klubu na ulici Dukelská. V programu: rej 
masek, diskotéka, předtančení  latinsko-americké tance, ukázky 

párů, vystoupení TK Lenka, soutěže, hry. Vstupné: 30 Kč. 
Předprodej místenek v BAV klubu. Občerstvení zajištěno, opět 

budou k prodeji vaše oblíbené poháry. Bav Klub Příbor

sobota 20. února od 19:00 hod
PoCHoVÁnÍ BASY
Kulturní dům Hájov. K tanci a poslechu hraje HELIANTHUS
Bohatá tombola, občerstvení a program zajištěn. Vstupné 60,- 

Kč.  SDH Hájov

sobota 20. února od 20:00 hod. 
TrADIČnÍ HASIČSKÝ PLES
Kulturní dům Příbor. K poslechu a tanci hraje hudební skupina 
„RIVIERAS“. Očerstvení zajištěno - „domácí zabíjačka“, vstup-
né: 80,- Kč. Předprodej vstupenek proběhne v pátek  12. února 

od 16:00 do 18:00 hod. a v sobotu 13. února od 9:00 do 11:00 
hod.  SDH Příbor 

Úterý 23. února od 16:00 do 20:00 hod. 
KUrZ PLETEnÍ Z PEDIGU 
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové 
z Ostravy. V ceně materiál a občerstvení. Z kurzu si odnesete 
hotový výrobek. Počet míst omezen. Na akci je nutno se při-

hlásit.  Vstupné 200 ,- Kč. Akce pro veřejnost. LUNA PŘÍBOR, 
středisko volného času, příspěvková organizace

Úterý 23. února od 18:00 do 19:30 hod. 
orIEnTÁLnÍ  TAnCE

Bav klub Příbor

čtvrtek 24. února od 13:00 hod. 
rECITAČnÍ SoUTĚŽ

Střediskové kolo recitační soutěže. Akce pro žáky 1. – 9. roč-
níků ZŠ. LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková 

organizace

pátek 26. února až neděle 28. února
VÍKEnD S noVÝMI JÍDLY Z nAŠÍ KUCHYnĚ

Na tento víkend jsme pro vás připravili vedle nabídky jídel z 
našeho jídelního lístku i nová jídla, která hodláme zařadit na 

náš jídelní lístek.  Víno Restaurant Terra Libera

sobota 27. února od 8:30 hod.
MInITUrnAJ VE FLorBALU
tělocvična LUNA. Akce pro děti 1. – 4. tříd. Čtyřčlenná druž-
stva se mohou přihlásit do 26.2.2010 v Luně Příbor. Startovné 

20 Kč. LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková 
organizace

probíhající výstava do neděle 28. února 
„KAMEnnÉ SVĚDECTVÍ MInULoSTI“

Heraldické památky Novojičínska. Nový sál muzea
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

LoUTKoVÉ DIVADÉLKo BErÁnEK
 „SůL nAD ZLATo“

Vchod vedle restaurace Neptun z ulice Lidická

PoWErJÓGA
Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00, Pavla Jeníková, Štramberská 

1587, tel: 603 119 174
, 

JÓGA V DEnnÍM ŽIVoTĚ 
„ProTI BoLESTEM ZAD“

Mateřská škola na ulici Pionýrů a Luna Příbor,
každé úterý  od 17:30 do 19:00 hod. 

Kontakt:   556 725 628, 733 165 317 556 725 852, 776 877 170
 „Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši člověka“.

    


