
Stavba legového městečka s dětmi od 6 do 12 let už od 4. května v Krnově ! 
 

Pozoruhodný projekt pro školní 
děti i pro jejich rodiče doputoval až do 
Krnova. Jistě všichni dobře znáte 
stavebnici Lego. Mnozí jsme si s ní hráli 
a dodnes hrajeme se svými dětmi. Snem 
každého milovníka stavebnic je jistě 
možnost postavit si třeba město svých 
snů, neomezovat se množstvím 
stavebnicových dílků a postavit si něco 
pořádného. 

Právě to by se mohlo některým 
dětem z Krnova brzy splnit. Legové 
městečko o rozměrech 8 x 3,5 metru 
putuje od června 2010 na různá místa České republiky, aby jej děti mohly postavit. 
A nejen postavit, ale také si s ním hrát. Děti město postaví v průběhu třech odpoledních setkání (co město, 
to originál) za pomoci instruktorů, kteří se jim věnují a pomáhají, pokud to děti potřebují. Děti mohou 
stavět jak podle vlastní fantazie, tak podle různých návodů. Postavené město se čtvrtý den ukáže všem: 
dětem, rodičům dětí, babičkám a dědečkům a celé veřejnosti. 

Ač to zní neuvěřitelně, nejedná se o žádnou komerční aktivitu, nýbrž o dobrovolnický projekt, 
který mají děti zdarma. Je ovšem možné tento projekt finančně podpořit. Legoprojekt není žádným 
způsobem provázán s firmou Lego® a rozhodně se nejedná o předváděcí akci. Tento projekt putuje již od 
roku 2010 po celé naší republice a využívá ho zejména Církev bratrská, která stála u jeho zrodu. Do 
Krnova se dostala díky dobrým vztahům a spolupráci mezi křesťany z Opavy a Krnova. 

Podařilo se nám zapůjčit Legoprojekt do Krnova. Stavebnice Lega tak bude dětem 
k dispozici od 4. do 7. května 2017. Součástí městečka je i originální lego – železnice, letiště apod. Celý 
projekt pořádá „Klub křesťanského dorostu“ ve spolupráci s rodiči, dobrovolníky a evangelickou církví 
v Krnově, v prostorách její nové fary, kterou chce představit veřejnosti. 

 

 
Informace pro děti a rodiče, kteří se chtějí zapojit do stavby městečka 

 
Děti od 6. do 12. let se mohou přihlašovat na webových stránkách od pondělka 24. 4. 

2017 na webu krnov.evangnet.cz. Je možné se přihlásit na jeden, dva nebo tři dny. Umožní 

to, aby se mohlo projektu zúčastnit více dětí. Každý den může stavět maximálně 32 dětí. 

Všichni jsou potom zváni na závěrečnou výstavu, která bude i pro veřejnost v neděli. Staví 

se od čtvrtka do soboty vždy od 16. do 19:00 hod. V neděli bude slavnostní ukončení a 

program od 9:45 v evangelickém kostele. Potom bude od 11:00 vernisáž na faře, kde si 

prohlédneme, co jsme vlastníma rukama společně postavili. Celá akce je pro děti zdarma. 

Kdo chce, může dobrovolně přispět na provozní náklady. Děti budou mít na akci 

i občerstvení a nápoje. Je zapotřebí, aby se předem registrovali buď na webu nebo na tel: 

777 954 409. O děti se bude starat tým dobrovolníků. Pokud bude chtít někdo z rodičů 

stavět se svými dětmi, je to možné, pouze je třeba respektovat pokyny instruktorů stavby. 

Stavět se bude na 8 pracovních stolech, kde si budou děti stavět své výtvory, které se potom 

po dokončení upevní do městečka. Součástí speciálních stolů, na kterých bude městečko, je 

i legoželeznice. 

Děti i dospělí se vždy na začátku odpoledne seznámí s pravidly stavění, které je 

zapotřebí, kvůli dobré organizaci, dodržovat. Stavebnice bude sloužit ještě v dalších 

městech naší země. 
 

Těšíme se na vaši kreativitu, krásné stavby a společné zážitky. Popřejme si, ať se dobré dílo podaří! :)    
 

                              Za organizátory a dobrovolnický tým Radovan Rosický 


