Koncert Šumava na nohou 2016
Šumava na nohou pořádá 09. 07. 2016 od 19:00 v KD Cihelna ve Vimperku výjimečný koncert.
Vystoupí na něm Ewa Farna, When It Rains a Lucky Brew. Výjimečný je v tom, že za peníze, které
na vstupném utratíte, budou pořízeny věci pro Rozálku, Martinku, Kubíka, Daníka a Vládíka. Jsou
to děti z Vimperka, Čkyně, Chluman, Klatov a Horšovského Týna, které mají závažné problémy
s pohybem, komunikací, motorikou a mnohé další. Martinka potřebuje nový invalidní vozík.
Rozálka tříkolku pro děti, které nemohou jezdit na kole. Daníka nepřijmou do školky bez speciální
fixační sedačky. Kubíkovi ulevuje pohybová terapie, a proto by se mu hodil dlouhodobý pobyt v
lázních. Vládíka čeká operace, na základě které se rozhodne, zda se mu bude hodit kočárek pro
velké děti anebo chodítko.
Výtěžek z koncertu, který Šumava na nohou pořádá, bude věnován právě na zakoupení těchto věcí.
Vstupenky jsou již v předprodeji za 290,- Kč, v místě konání budou za 350 Kč. Informace o prodeji
vstupenek jsou zveřejněny na našich webových a FB stránkách.
Už jste někdy pomohli tím, že jste vyprodali koncert? Jestli ne, tak do toho!
Všechny informace o Koncertu Šumava na nohou a jeho pořadatelích najdete na:
www.sumavananohou.cz nebo na FB stránkách.

Šumava na nohou je spolek, za kterým stojí skupina lidí, kteří bez nároku na odměnu,
rozhodli, že budou pořádat koncerty a celý výtěžek z nich věnují na věcné dary pro postižené děti ze
Šumavy. Jde jim o to, aby mohli spojit – pomoci dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich
rodinám a dát druhým příležitost, aby sami pomohli a ještě se přitom bavili.
Loni při prvním ročníku získali podporu pro 6 dětí. Prostředky z prodeje vstupenek na
Koncert šly všechny do veřejné sbírky, ve které se nakonec vybralo cca 200.600 Kč. S pomocí
grantu od NADACE JISTOTA se podařilo věnovat každému dítěti dary v hodnotě 47.433 Kč. O
úspěšném výsledku celé akce svědčí to, že nad ní letos převzal záštitu Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové.
Druhý ročník Koncertu Šumavy na nohou s hlavním hostem večera Ewou Farnou, se bude
konat 9. 7. 2016 v KD Cihelna Vimperk. Koncert bude pro Martinku, Rozálku, Kubíka, Daníka a
Vládíka. Děti se 3. a 4. stupněm zdravotního postižení. Podporované děti jsou z Vimperku,
Chluman, Čkyně, Klatov a Horšovského Týna. Protože spolek chce pomáhat i začínajícím kapelám
zahrají také When It Rains ze Strakonic a prachatičtí Lucky Brew.
Pokud byste chtěli pomoci, stačí si koupit vstupenku a přijet se pobavit 9. 7. 2016 do
Vimperka. Vstupenky jsou k dostání ve Vimperku, Prachaticích a Strakonicích. Přespolní si mohou
vstupenku koupit na ticketon.cz. Lístek stojí 290 Kč v předprodeji a 350 Kč na místě.
I v letošním roce půjde celá částka vybraná ze vstupného do veřejné sbírky. To znamená,
že každá koruna ze zakoupené vstupenky přispěje na nový invalidní vozík pro Martinku, Rozálce na
tříkolku pro děti, které nemohou jezdit na kole. Daníka nepřijmou do školky bez speciální fixační
sedačky, Kubíkovi pomůže pobyt v lázních zaměřené na pohybovou terapii. Vládíka čeká operace,
na základě které se rozhodne, zda se mu bude hodit kočárek pro velké děti anebo se poprvé postaví
na nožičky a my mu budeme s radostí shánět chodítko.
Tím, že samotný výtěžek z prodaných vstupenek, jde do veřejné sbírky, nemohou si
organizátoři nechat žádné peníze na samotné pořádání koncertu. Proto spouští od 23. 4. 2016 do 6.
6. 2016 kampaň na www.hithit.cz, jejímž cílem je získat mezi drobnými podporovateli 65.000 Kč.
Pokud byste chtěli také přispět na pořádání koncertu, stačí jít na www.hithit.cz, vyhledat projekt
Šumava na nohou a přispět na něj jakoukoli částkou.
Jestli-že byste rádi podpořili Koncert Šumava na nohou nezávisle na dalších organizacích,
můžete nám poslat příspěvek na účet 267 414 472/0300.
Další informace o samotném spolku, podporovaných dětech a koncertu se můžete dočíst na
www.sumavananohou.cz.
Děkujeme.

