Tisková zpráva

Den Země na Klepci 10
16. dubna 2016

Oslavme Den Země na Klepci 10.
Vážení přátelé, milí čtenáři. Den Země na Klepci se chystá oslavit již 10. výročí svého trvání.
Po deset let se pokouší prohlubovat vztahy mezi našimi obcemi, školami, spolky a
organizacemi. Stejně tak hledá nové možnosti ke spolupráci, zapojení mládeže a k prezentaci
domácích produktů. Stanové městečko našich obcí a spolků na Klepci není jen nevšedním
veletrhem, kde se veřejnost seznamuje s širokou škálou produktů vlastní tvořivosti. Nabízí také
prezentaci nových projektů a chystané volnočasové aktivity našich spolků. Tato regionální
kulturní akce se díky společnému úsilí stala pojmem a může se tak hrdě hlásit k rodinnému
stříbru tradic na Českobrodsku.
I letos chceme v tradici setkávání se na Klepci pokračovat. 17. února se uskutečnila v
Přišimasech první schůzka organizátorů z řad zástupců obcí, spolků a organizací, kteří začali
připravovat náplň letošního dění. Termín konání akce plánujeme na sobotu 16. dubna 2016
od 14 hodin. V programu se můžete těšit na formaci vlajkonošů s představením symbolů
zúčastněných obcí, u příležitosti 10. výročí pokřtíme zbrusu novou publikaci „Klepec – vrch na
Kolínsku“ a dětská pěvecká a taneční vystoupení dětí z místních mateřských škol nesmí chybět.
V doprovodném programu Vás zveme do stanového městečka nejen na prodejní výstavu
koláčů, vín, květin a upomínkových předmětů, můžete se zde i seznámit s projekty našich
spolků, nebo si vyrazit pamětní groš a zúčastnit se rytmického bubnování. Pro děti chystáme
dílničky a Divadélko v Jurtě. Jste srdečně zváni, přijďte si to s námi na Klepci užít!
I Vy se můžete zapojit a oslavit s námi výročí Dne Země. Máte-li zájem se zapojit a
přiložit ruku ke společnému dílu, kontaktujte prosím koordinátory, domluvíme podrobnosti a
rádi Vás přijmeme do řad organizátorů. Společně můžeme na Klepci představit veřejnosti i Vaši
zajímavou činnost nebo produkty ve stanovém městečku.
Pořadatel: obec Přišimasy (Veronika Kuchařová) ou@prisimasy.cz

