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Tisková zpráva Evropského centra mládeže Břeclav 

Zapojte se do komunitní akce „Břeclavané sobě“ 

Břeclav, 11. května 2015 

Věnujete se ve volném čase něčemu zajímavému, jste v nějaké činnosti dobří a 
jste ochotni část svých schopností předat dalším lidem nebo se s ostatními 
podělit o její výsledky? Pak se přihlaste jako aktivní účastníci komunitní akce 
„Břeclavané sobě“, která se uskuteční v první polovině září 2015 v areálu 
bývalého břeclavského cukrovaru. 

Půjde o jednodenní setkání občanů Břeclavi, zástupců místních zájmových sdružení, 
spolků a nejrůznějších organizací. Akce má umožnit co nejširší škále lidí strávit 
společně čas zajímavým a netradičním způsobem. Pořadatelé z Evropského centra 
mládeže Břeclav chtějí akcí také oživit dosud méně využívané prostory areálu bývalého 
cukrovaru a přilehlého dopravního hřiště. 

„Obsahově není akce záměrně blíže vymezena, bude záležet na tom, s jakými nápady 
přijdou jednotlivé organizace a jednotlivci,“ říká Jakub Miklín z Evropského centra 
mládeže Břeclav a dodává: „Rádi bychom proto vyzvali všechny Břeclaváky, kteří se 
věnují něčemu zajímavému, příp. jsou v něčem dobří a jsou ochotni se o část svých 
dovedností nebo výsledků své činnosti podělit s ostatními, aby nám poslali zprávu se 
základními informacemi, jak se chtějí do akce zapojit, na e-mail eycb.info@gmail.com. 
Přihlašovat se mohou až do 20. července 2015.“ 

Hlavním záměrem akce je podpořit komunitní život v Břeclavi, poskytnout prostor 
vzájemné spolupráci Břeclavanů a jejich setkávání, vzájemnou inspiraci, sdílení (a to 
jak nápadů a dovedností, tak třeba materiálního zázemí, občerstvení, apod. a 
v neposlední řadě ukázat možnosti smysluplného trávení volného času, které jsou 
v Břeclavi k dispozici. Základními principy přitom bude dobrovolnictví a co nejširší 
dostupnost – veškeré aktivity i zázemí by měly být poskytovány zdarma a budou 
přístupné všem zájemcům bez ohledu na věk, etnickou či náboženskou příslušnost, 
handicap atp. 

Setkání je organizováno s podporou města Břeclavi. 
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