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2. Petrovické jablkobraní je za námi
V sobotu odpoledne 9. 9. 2017 se konalo v areálu zahrady našeho Informačního centra 2. Petrovické jablkobraní
v rámci česko-polského projektu Kultura a tradice nad Petrůvkou.
Návštěvníci si mohli zasoutěžit o nejlepší jablečný štrúdl. Nechybělo dobré jídlo, pití, rukodělné výrobky, soutěže
pro děti nebo např. bleší trh. Do poroty o nejlepší jablečný štrúdl usedli loňská výherkyně soutěže paní Milena
Drapová, pan starosta Marian Lebiedzik, paní ředitelka GOK Zebrzydowice (partner projektu) Małgorzata Guz,
paní Zdena Černínová a za IC Petrovice u Karviné, z.s. Markéta Nováková. Nejlepší štrúdl napekl pan Milan
Lenghart. Ceny do soutěže věnovali Obec Petrovice u Karviné, pohřební služba - Zdena Černínová a kavárna Café
Rotigel.
S velkým úspěchem u diváků se setkal zlatý hřeb akce – vystoupení třinecké skupiny BLAF – jediné kapely na světě
zpívající country ve slezském nářečí.
Děkujeme všem, kteří jste na akci dorazili, budeme se těšit zase za rok.
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Volná místa na Pardubický barcamp
- neformální konferenci pro mladé
Pardubický barcamp strukturovaného dialogu s mládeží je tady.
Neformální konference pro mladé aktivní lidi od 16 do 30 let a pracovníky s mládeží. S účastí zdarma.
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Kdy, kde, jak?
V sobotu 16. září v budově Auly Univerzity Pardubice. Zastávka MHD Hradecká je přímo před budovou.
Program bude celou sobotu 16. září nabitý (od 9:00 do 21:30 hodin)
Dozvíte se například
- výsledky v ČR unikátních výzkumů, jak jsou na tom mladí Češi se vztahem k politice a politické aktivitě
- jak ovlivňovat dění na své škole, ve městě, nebo na půdě Rady Evropy či OSN
- jak vystavět akci či projekt na míru svému městu
- co dělat při rasistické mobilizaci
- jak se nestat loutkou propagandy a pracovat s mediálními sděleními
- nové metody k rozvoji občanských a sociálních kompetencí
- jak vést efektivně jednání nebo dobrý rozhovor
- jak argumentovat
- jak uspořádat besedu, která vtáhne
- a řadu dalšího!
Ze známých osobností se můžete těšit na setkání s Filipem Horkým, Jakubem Čechem či Andreou Procházkovou.
Více informací včetně přihlášky na http://www.pardubickybarcamp.cz/.
Zdroj: Jana Beničáková, odborná pracovnice Národní informační centrum pro mládež
Zveřejnila: Markéta Nováková

Výstava Malířské duo potrvá do neděle 24. září 2017

Zveřejnila: Markéta Nováková
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