Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín

tisková zpráva střelnice

26. 7. 2022, Český Těšín
Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ ve spolupráci s Cieszyński Ośrodek Kultury
„Dom Narodowy“ a Zamek Cieszyn pořádá

STRAŠIDLA NA ZÁMKU
zakončení prázdnin pod Piastovskou věží

datum akce: 28. 8. 2022
kdy: 18:30 odchod od KaSS „Střelnice“
kde: Zámecký vrch pod Piastovskou věží
vstup zdarma
www.kassct.cz
www.domnarodowy.pl

Symbolické zakončení prázdnin ve strašidelném stylu s dětmi převlečenými za nejrůznější
příšerky a bubáky se bude konat poslední srpnovou neděli. Čeká nás již 19. ročník festivalu
„Strašidla na Zámku“.
Nejprve se děti s rodiči setkají u Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ a v 18:30
odtud odchází v průvodu podél řeky Olše na Zámecký vrch pod Piastovskou věží.
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Na Zámeckém vrchu na děti čekají nejrůznější zábavná stanoviště s úkoly. Na pódiu se koná
soutěž o nejoriginálnější strašidelné kostýmy, která je pak vyhodnocena a oceněna. A pak už
se jen řádí a tancuje při veselé diskotéce až do setmění.
Na závěr celé akce se vydává průvod k řece Olši, kde ve 20:30 vypukne velký slavnostní
ohňostroj a letní prázdniny velkolepě zakončí.

Program je vždy připraven tak, aby byl dobře srozumitelný pro děti z Česka i Polska, proto
jsou i moderátoři akce zastoupeni z obou přeshraničních stran. Tato akce je velmi oblíbená,
což dokazuje každoroční velký zájem návštěvníků. Dětí z Českého Těšína a Cieszyna
převlečených za strašidýlka se v doprovodu rodičů setkává kolem 2000.
Organizátor
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Jana Czerniková, vedoucí oddělení kultury
jana.czernikova@kassct.cz
tel. +420 733 530 837
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