
Mladí filantropi 2007 
Prehľad podporených projektov  
 

Program Mladí filantropi sa koná  
vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. 

 
1) Kanašská tanečná horúčka, projekt podporený sumou 5 000 Sk 
 

   
Koordinátorkou projektu prvej tanečnej školy v Kanaši bola Soňa Köryová. Pod 
vedením profesionálneho trénera René Lempeľa sa v starej škole počas desiatich 
lekcií mladé páry učili tanečné kroky valčíku, waltzu, tanga aj temperamentných 
latinsko-amerických tancov cha-cha, rumba, samba a iné. Na záver tanečného kurzu 
si mladí pripravili príjemnú zábavu s rekapituláciou naučených tancov. 
 
 
2) Šarišský brodvej, projekt podporený sumou 13 100 Sk 
 

   
Skupina mladých ochotníkov z Veľkého Šariša predviedla na hradnom amfiteátri na 
Šarišskom hrade zvukovo náročný projekt – muzikálové predstavenie s témou 
z histórie Veľkého Šariša, ktorý bol zakomponovaný do väčšieho projektu – Šarišské 
hradné hry. Predstavenie bolo viackrát odohrané počas nedeľného popoludnia dňa 
16. septembra 2007. Podieľalo sa na ňom dvanásť hercov. Predstavenie si pozrelo 
niekoľko stoviek divákov. Podľa odhadov bol celková návštevnosť hradných hier 
okolo 5000 ľudí. Z projektu bol hradený nákup troch sád hlavových bezdrôtových 
mikrofónov, spolu 6 mikrofónov + snímač, príslušenstvo a batérie. Ďalšie prostriedky 
na projekt boli: ochotnícka práca hercov, režiséra, zvukárov (12 ľudí - nácviky, 
príprava, asi 2 mesiace intenzívne); Sponzori - tlač plagátov, pozvánky, letáky, 
kostýmy, kulisy, rekvizity (spolu asi 7 000 Sk). 



 
3) Šarišské živlovanie, projekt podporený sumou 6 900 Sk 
 

   

   
Na začiatku bol nápad usporiadať tvorivé popoludnie pre verejnosť, ktorý sa stal 
skutočnosťou v sobotu 23. júna v záhrade domu na Hlavnej 7. Témou boli štyri živly 
(preto názov živlovanie). OHEŇ v kováčskej vyhni, VODA rôznych chutí v čajovni pod 
baldachýnom, ZEM sa miesila na hrnčiarskom kruhu a VZDUCH prúdil cez hudobné 
vzduchonástroje. Príjemnú atmosféru dotvárali stánky husliara, farbiarok látok (tzv. 
batikovanie), rezbári vyrábajúci totem. Celý dvor prenikla vôňa gulášových prísad, do 
taktu hrali bubnovači a z ulice lákala maliarska stena. Na večer sa pripravovala 
indiánska sauna a drevo na jánsky oheň. Koordinátorkou tohto zaujímavého projektu 
bola Júlia Olejňáková. Poďakovanie patrí všetkým, čo pomáhali s prípravnými 
prácami, najmä študentom z Prešovskej univerzity, majstrom a umelcom, ktorí 
nezištne predviedli svoje dielne a priateľom i rodičom organizátorov. 
 
 
Spracoval: Martin Sárossy 
Koordinátor programu Mladí filantropi Komunitnej nadácie Veľký Šariš. 


