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Milí příznivci Fotbalu pro rozvoj,
blíží se červen a s ním i akce pro veřejnost, které pro Vás připravila organizace INEX-SDA se svými regionálními
partnery, a na které se už určitě mnozí z Vás těšíte. Jak tedy bude měsíc s mládeží z Nairobi vypadat letos, a kde
proběhnou Dny pro Afriku?
Nejprve se můžete těšit na Pražský den pro Afriku, který proběhne v sobotu 4. června od 11:00 na Sokolu
Královské Vinohrady. Vedle fotbalového turnaje Vám také zahrají KITITI, NJACHAS, DJ BLACK JESUS a DJ
AFRIKATU. Připravena bude africká kuchyně, malý africký trh, výstava fotografií, výtvarné dílny a workshopy,
přehlídka afrických účesů a samozřejmě také soutěže pro děti.
Z Prahy se tým Fotbalu pro rozvoj přesune do krásné a historické Poličky, kde pro Vás horečně chystají na
pátek 10. června Den pro Afriku. Akce začíná od 13:00 na stadionu Masokombinát Polička. Do fotbalového
turnaje se letos zapojí i jihoafrický a vietnamský tým, k tomu jim bude hrát AFROBREAK a ani tady nepřijdete o
pestrý program pro děti a rodiče.
Poprvé v šestileté historii projektu zavítá Fotbal pro rozvoj i do Ostravy. V neděli 12. června od 13:00 na
stadionu FC Ostrava – jih vystoupí bubenická smršť CAMARA, děti ze STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU OSTRAVA –
ZÁBŘEH a také členové o. s. BÍLÁ HOLUBICE. Na dospělé i děti čekají bubenické a taneční workshopy, výtvarné
dílny, soutěže i výstava fotografií.
S Českou republikou se tým keňské organizace MYSA rozloučí v metropoli Hané Olomouci. V neděli 19.
června od 13:00 na stadionu SK Chválkovice sehrají svůj poslední fotbalový turnaj u nás a následovat bude
koncert skupin KUMBALU, HOPE ASTRONAUT a CAMARA. Program dne obohatí tematické soutěže, hry a
workshopy, prezentace rozvojových organizací, prodej výrobků z rozvojových zemí a také doprovodná výstava
fotografií Lukáše Houdka s názvem „Kontrasty“. Tu budete moci shlédnout od 6. do 24. června v prvním patře
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého na třídě 17. listopadu.
Další zajímavosti a bližší informace k červnovému programu můžete najít na našem webu
www.fotbalprorozvoj.org nebo na stránkách „Fotbal pro rozvoj“ aplikace Facebook.
Těší se na Vás tým Fotbalu pro rozvoj.

