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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení vedoucí představitele oslovených organizací 

 

dovolte nám, abychom Vám představili možnost účasti vaší organizace na prezentační akci "Festival 
volného času", která je prezentací organizací plzeňského kraje pracujících s dětmi a mládeží ve 
volném čase. Letošní druhý ročník proběhne ve dnech 27. 5. a 28. 5. 2016 v amfiteátru za obchodním 
centrem Plaza a přilehlém parku za řekou.  

 

Cílem projektu je seznámit děti, mládež a rodiče s různorodými volnočasovými aktivitami, které 
nabízí organizace pracující s dětmi a mládeží, zviditelnění sektoru mezi politickými a ekonomickými 
představiteli, osvěta pro veřejnost o smyslu oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, vzájemné 
poznání a rozvoj spolupráce mezi organizacemi, navázání kontaktů se zúčastněnými subjekty, ukázka 
organizačních a prezentačních možností, s nimiž organizace disponují. Projekt také umožňuje přímý 
nábor dětí a mládeže do volnočasových kroužků a klubů jednotlivých účastnících se organizací. 

Důležitý přínos akce je také ve vytvoření vazeb s místní samosprávou a státní správou (jednání 
s představiteli města a kraje o podpoře sektoru volného času) a dále s podnikatelskými subjekty 
podporujícími děti a mládež. 

Dvoudenní akce nabízí organizacím prezentaci formou vlastního prezentačního stánku s nabídkou 
aktivit, vystoupením na pódium nebo vlastním doprovodným programem. Páteční dopolední 
program bude přizpůsoben pro školy, slavnostní zahájení za účasti hostů proběhne v pátek 27. 5. 
2016 v 16 hodin. Páteční odpoledne a sobota je určena široké veřejnosti. 

Festivalem se bude jako loni prolínat velmi oblíbená festivalová hra s názvem „Tržiště volného času“, 
které se mohou zúčastnit „malí“ návštěvníci. V rámci doprovodného programu se předpokládá 
spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou policií Plzeň, Besipem a dalšími 
organizacemi. 

Kompletní propozice včetně kontaktů na organizátory, podmínky prezentace na akci, odkaz na 
přihlášku pro organizaci naleznete na internetových stránkách pořadatelů – www.pkrdm.cz, 
www.radovanek.cz  

Pořadatelem druhého ročníku Festivalu volného času je Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. a 
SVČ RADOVÁNEK. Záštitu nad prvním ročníkem akce osobně převzal starosta ÚMO Plzeň 2 Ing. Lumír 
Aschenbrenner a podporu akci vyslovila náměstkyně primátora paní Bc. Eva Herinková.  

 

V Plzni dne 14. 3. 2016 

 

Za organizátory 

Jiří Viták, Plzeňská krajská rada dětí a mládeže 
hlavní koordinátor akce 

Marcel Hlaváč, Středisko volného času RADOVÁNEK 
výkonný koordinátor akce 

http://www.pkrdm.cz/
http://www.radovanek.cz/

