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Aktivity pro děti, americká kapela a fyzikální show. 
Moravské náměstí podruhé zaplní Action in the City 

Brno – Nejen dětští návštěvníci si v sobotu 25. května budou moci zdarma užít 
program akce Action in the City. Organizátoři chystají kromě dětských aktivit 
například koncert americké kapely Divine Attraction, fyzikální show Tomáše 
Tyce nebo talkshow s Romanem a Bárou Lachovými, kteří spolu se svými dětmi 
strávili několik let s jedním indiánským kmenem v Americe. 

„Akce se zaměřuje zejména na děti. Bude pro ně připraveno více než deset 
stanovišť s různými aktivitami,“ řekla Lenka Malinová z organizačního týmu. Na 
každém stanovišti budou děti sbírat razítka za splněné úkoly a na závěr je mohou 
směnit za odměnu. Mezi aktivitami je například sochání z ytongu, foukačky, 
házení šipek na terč, lukostřelba, skákání v pytli, rukodělné práce, třídění odpadu 
a několik retro her. Kromě malování na obličej jsou všechny aktivity pro děti 
zdarma. Program pro děti se uskuteční ve spolupráci s organizací Royal Rangers. 
Na akci se uskuteční také vystoupení divadýlka Lampion, besídky dětí z jazykové 
školy Light Point a dětí, se kterými pracuje Apoštolská církev Brno. Návštěvníci 
uvidí vystoupení v anglickém a českém jazyce. Besídky jsou výsledkem celoroční 
práce s dětmi. 

Už druhý ročník Action in the City pod záštitou brněnské primátorky pořádá 
Apoštolská církev Brno. Cílem akce je srozumitelné sdílení křesťanských hodnot 
s lidmi ve městě. „Chceme obyvatelům našeho města vyjádřit, že křesťanská víra 
nemusí být nutně spjata s náboženskými stereotypy nebo fanatismem 
pouličních „kazatelů". V době, kdy lidé stále častěji a různými způsoby prezentují 
nesnášenlivé a provokativní postoje, bychom rádi vyjádřili, že život je nádherný 
dar od Boha, který si jako křesťané můžeme užívat, a že můžeme zastávat 
hodnoty, které považujeme za správné, aniž bychom tím ubližovali jiným. I 
tentokrát chceme program uspořádat tak, aby byl pro druhé lidi inspirativní a 
přinášel jim naději," řekl vedoucí organizačního týmu Marek Pezlar. 

Vyvrcholením programu pro rodiny s dětmi bude fyzikální show Tomáše Tyce 
z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Děti se mohou těšit na zajímavé 
pokusy doplněné vysvětlujícími komentáři. Ve 20:40 se uskuteční koncert 
americké kapely Divine Attraction, jejíž dva členové dlouhodobě žijí v Česku. „I 
minulý rok jsme měli tu čest hrát na Action in the City a vzpomínám si, jak skvělé 
bylo vidět tolik lidí slyšet o lásce, kterou všichni zoufale potřebujeme. Těšíme se 
na druhý ročník!“ řekl jeden z členů kapely Cory Simon. 

První, loňský ročník navštívilo přes 400 lidí. „Rozdali jsme 300 balónků a to jen 
dětem. Když připočítáme rodiče, účast mohla být přes 400 lidí a kolem 1000 lidí 



prošlo přes náměstí a na chvíli se zastavili,“ odhadl Pezlar. Letos jsou organizátoři 
připraveni na 1000 návštěvníků. Největší zájem byl loni o večerní koncert a 
sochání z ytongu z dětských aktivit. 
 
 
Kontakt: 

Marek Pezlar, hlavní organizátor, info@pezlar.cz, 774 172 525 
Veronika Kölbl, hlavní organizátor, kolbl@lightpoint.cz, 603 848 281 

Podrobný program najdete na webu: www.actioninthecity.cz 

Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. pracuje v Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky na 
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě výuky a vědeckého 
výzkumu v oblasti optiky se zabývá také popularizací vědy, jednak na 
představeních Dobrodružná fyzika, se kterými vystupuje i v zahraničí, jednak 
natáčí pořady s Českou televizí (seriál Já budu Einsteinem) a Českým rozhlasem 
(pořad Meteor). Tomáš je aktivní křesťan a dokazuje vším, co dělá, že víra v Boha 
a věda se vzájemně nepopírají, ale doplňují. 
 
Divine Attraction je pop-rocková kapela původem z USA, v současnosti působící 
v ČR. Její členové Cory Simon a Brian Bothwell se do Česka přestěhovali z Los 
Angeles. Své posluchače chtějí zaujmout procítěnými texty, kreativními zvuky a 
živou elektro show. 
 
Apoštolská církev Brno je jedním ze sborů Apoštolské církve v České republice. 
Patří mezi evangelikální církve. Lidé z AC Brno jsou praktikující křesťané, kteří o 
své víře nejen mluví, ale také se ji snaží žít. 
 
Royal Rangers z.s. je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a 
mládež školního věku. Přední hlídky Royal Rangers jsou pobočnými spolky a 
pracují ve všech krajích ČR. Zlaté pravidlo Royal Rangers zní: „Ve všem dělám 
druhým to, co chci, aby oni dělali mně“. Program organizace je zaměřen na 
kvalitní trávení volného času a rozvíjí děti ve čtyřech oblastech života – fyzické, 
duševní, duchovní a sociální. Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se 
správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, 
rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti 
se správným postojem k sobě i ostatním lidem. 
 

 


