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V sobotu 7. 6. 2014 proběhl jiţ 3. ročník hudebního festivalu Open-handicap festival 

JEDEN DEN. Festival je organizován otrokovickou Nadějí a hlavním jeho posláním 

je spojovat umělce s handicapem a ty zdravé.  

 

Letošní ročník zahájil zpěvák z Naděje Jiří Vašíček, který se pravidelně umísťuje 

na předních příčkách pěveckých soutěţí a dále program pokračoval v reţii kapel Kula 

Pikle, Pass, Hudba Fryšták a Xanax. Doprovodný program nabídl návštěvníkům taneční 

vystoupení různých ţánrů od bellydance přes havajské tance, moderní tanec aţ 

po báječnou choreografii Afrika v podání taneční skupiny Naděje. V tanečních vstupech se 

také představila Ţaneta Šandorová, TŠ Orientální tance Jana a TS Evans. 

 

V historii festivalu jsme měli letos největší návštěvnost i navzdory dalším významným 

akcím pořádaných v okolí. Děkujeme návštěvníkům za jejich přízeň. Velké poděkování 

také patří městu Otrokovice za finanční podporu festivalu ve výši Kč 7.000,- a panu 

starostovi Mgr. Jaroslavu Budkovi, který byl naším čestným hostem. Počasí nám velmi 

přálo, coţ podpořilo úspěch celé akce. 

 

 

Jana Jordánová 
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155 00 Praha 5, IČO 00570931, zaloţena 21. 8. 1990, telefon: 222 521 110, fax: 222 521 115,   
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Zpravodajství Naděje je volně šiřitelné s uvedením zdroje. 

Naděje je zaloţena jako občanské sdruţení. Cílem je vybudování a provozování sítě sluţeb lidem na 
křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje jako svou hlavní činnost 
pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, 

hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou, apod., včetně doplňkových 
sluţeb. Své sluţby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postiţené, na rodiny, děti i rodiče, 

sociálně vyloučené nebo jinak znevýhodněné nebo ohroţené s cílem podpořit jejich kompetence a 
zlepšit vztahy. Pracuje s dětmi, mládeţí, dospělými, i seniory. (Stanovy Naděje) 

O bezplatné zasílání e-mailem lze poţádat na adrese nadeje@nadeje.cz, na téţe adrese je lze 
odhlásit. 
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