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Festival Hudba pomáhá rozšiřuje své působení i mimo adventní čas a jeviště. Organizátoři se 

rozhodli vytvořit dílčí projekt s názvem Hudba jede na výlet, který umožní vzájemné neformální 

propojení veřejnosti, týmu organizátorů a podpořených rodin.  

“Průběh festivalu  je celkem organizačně náročný, což může způsobovat menší možnost 

mezi sebou komunikovat a především se potkat s návštěvníky a poznat se s podpořenou rodinou. 

Proto vznikla myšlenka připravit neformální setkání a prostor k tomu, aby se tým mohl seznámit s 

rodinou a rodina s týmem. Zároveň tu je tato možnost i pro veřejnost, pro lidi, kteří navštěvují 

koncerty a chtějí se setkat s týmem a podpořenými rodinami. Akce má charakter volnočasové 

aktivity, kde se sejdou účastníci s cílem popovídat si, vyrazit na výlet a vytvořit si další společný 

zážitek,” uvedla organizátorka Pavla Šiková. 

Jedním z důvodů, proč je tato akce vnímána jako dílčí projekt k benefičnímu festivalu Hudba 

pomáhá, je fakt, že se zrodil v hlavách několika organizátorů festivalu a především to, že festival je 

tou společnou akcí, která propojuje tým, rodiny a veřejnost. A všem zájemcům o tuto aktivitu nabízí 

možnost seznámení a společných zážitků. Pro zájemce, kteří by se chtěli této akce zúčastnit,  je 

zřízen speciální email info@hudbapomaha.cz, kam je potřeba se nahlásit. Může se totiž stát, že 

místo konání bude kapacitně omezeno, anebo se akce zruší z důvodu nepřízně počasí. Stačí napsat, 

že chcete jet a kolik vás bude. Nahlášeným budou později zaslány aktuální informace. 

Projekt Hudba jede na výlet bude zrealizován během jarních a letních měsíců, kdy neběží 

festival, a je tedy možné se plně věnovat těmto projektům. Organizátoři pro začátek počítají s tím, 

že Hudba jede na výlet proběhne ve dvou různých akcích s různými cíli výletu. Někdy může být toto 

setkání opravdu výletové, kdy někam všichni společně vyrazí, a jindy se bude jednat o odpoledne u 

táboráku s možností zazpívat si, zahrát si nějaké hry a případně navrhnout možnosti k dalšímu 

setkání. Takový koncept bude mít letošní a celkově první zahájení projektu Hudba jede na výlet. 
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