
 

 

'V' for Velvet Revolution 1989. A peaceful way to freedom  in Czechoslovakia 

 

Termín: 18.-20. júl 2015 

Miesto: KOŠICE, Slovensko 

 

Podujatie 'V' for Velvet Revolution 1989. A peaceful way to freedom  in Czechoslovakia je súčasťou 
projektu „Rok vzdoru "1989: The year of resistance" . Ide o medzinárodný vzdelávací projekt pre 
študentov a mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Nemecka. Cieľom je spoločne, 
vzájomnou spoluprácou vyvinúť spoločenskú stolovú hru vychádzajúcu z udalostí súvisiacich s pádom 
komunizmu v krajinách východnej Európy v roku 1989. V rámci príprav organizujeme tri 
medzinárodné stretnutia mladých ľudí z krajín východnej Európy. Už v júli sa vidíme v Košiciach, ktoré 
sa ako jediné slovenské mesto stalo súčasťou tohto projektu. A teraz sa jeho súčasťou môžeš stať aj 
ty  

 

Kto sa môže zúčastniť? 

Mladí ľudia vo veku 15 a viac rokov zaujímajúci sa o nedávnu históriu a spoločenské stolové hry. 

 

Prečo by si sa mal prihlásiť?  

-Nájdeš si nového zahraničného kamoša 

-Stretneš zaujímavých ľudí  

-Pre niekoho sa staneš lokálnym sprievodcom 

-Precvičíš si angličtinu 

-Dostaneš certifikát, ktorý sa ti bude hodiť do životopisu 

-Zmysluplne naplníš voľný čas počas prázdnin 

-Zažiješ niečo nové, naučíš sa niečo nové, uvidíš niečo nové 

 

 

 

 



 

 

Cieľom projektu je netradičnou a hravou formou spoznať históriu pádu komunistického režimu a 
demokratizačné procesy v Nemecku, Poľsku, Rumunsku a Československu. Účastníci sa počas troch 
dní dozvedia o udalostiach z roku 1989, a to prostredníctvom seminárov, kreatívnych workshopov, 
stretnutí s expertmi a spoznávaní miest. Výsledkom projektu je originálna strategická spoločenská 
stolová hra, na ktorej vzniku sa podieľajú všetci účastníci projektu spolu s profesionálnymi vývojármi. 

 

Program košického podujatia: 

18.7. sobota 

Začiatok od cca 15.00 hod.  

História udalostí z roku 1989 z Československa 

Aktivity: filmová projekcia, diskusie a prednášky expertov a očitých svedkov a účastníkov udalostí v 
Košiciach 

Spoločná večera a Welcome event 

 

19.7. nedeľa 

Celodenný program 

Prehliadky mesta, workshopy a príprava hry v spolupráci s vývojármi 

Aktivity: prehliadka mesta so sprievodcom, fotografický a grafický workshop (zaobstaranie fotografií z 
konkrétnych miest spojených s rokom 1989), samostatný workshop venovaný vývoju hry (príprava 
jednotlivých častí hry a obsahu), LARP hra (Live action and role playing game) 

 

20.7. pondelok 

Koniec v obedňajších hodinách (do 13.00 hod.) 

Zhrnutie workshopov 

Verejná prezentácia pre širšie publikum 

Odchod zahraničných účastníkov 

 

 

 



 

 

Ďalšie dôležité informácie: 

Počas projektu budú mať účastníci dostatok času aj na spoznávanie mesta a voľný program. 

Organizátor hradí prehliadku mesta,  workshopy , spoločné aktivity, stravu a občerstvenie počas 
prebiehajúcich workshopov a aktivít.   

Oficiálny jazyk počas podujatia je angličtina 

Neplnoletí účastníci musia mať písomný súhlas od zákonného zástupcu 

Účastník musí disponovať platným preukazom (OP, alebo pas) a zdravotným preukazom 

Účasť na projekte je bezplatná 

 

Ako sa prihlásiť ? 

Pošli e-mail na: kosice@matrioshka.sk najneskôr do 7. júla 2015 

Následne vyplníš zaslaný formulár + ďalšie dokumenty na vyžiadanie organizátora 

Zúčastníš sa spoločného stretnutia a výberového konania 

Viac info na: www.matrioshka.sk,  e-maily alebo na tel. čísle: +421 905 848 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


