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Vatreno srce!
Posljednji ovosezonski H-epicentar pod nazivom Vatreno srce održat će se u utorak, 20.
lipnja s početkom od 20 sati u baru Papaya na zagrebačkoj Šalati. Gosti večeri je Katolička
malonogometna liga iz Zagreba koja će predstaviti nogomet kao sport koji oduševljava, spaja
sve generacije, ističe vrijednosti odricanja, zajedništva, oduševljenja, zanosa i tolerancije.
Prema riječima voditelja KMNL Zagreb, Trpimira Petrača; iako je završila natjecateljska
sezona, KMNL Zagreb želi kroz ovu prigodu komunicirati novu dimenziju sporta kao i
inicijativu laika koja se proširila u sve krajeve Hrvatske. Ovaj dogañaj iskoristit ćemo kako bi
se radovali zajedno sa svim hrvatskim navijačima koji bodre nastup naše reprezentacije na
Svjetskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj.
Kao poseban dogañaj večeri bit će dodjela pehara i priznanja najboljim strijelcima kao i
nagrade za Fair play u ovogodišnjoj sezoni Katoličke malonogometne lige. Kako bi što
neposrednije komunicirali s publikom KMNL Zagreb će s ovogodišnjim laureatima
momčadima Advocatom Croatiae, Svetom Mati Slobode, te Svetim Petrom kroz posebno
označene točke učiti ženske posjetitelje osnovama nogometnih vještina (ispucavanje,
kontrola lopte i sl.).
Svi posjetitelji koji doñu na H-epicentar kupovinom ulaznice od 10 kuna sudjelovat će u
humanitarnoj akciji za pomoć štićenicima Udruge Suncokret iz Velike Gorice. Članovi
udruge su osobe s različitim invaliditetom koja je većinom vrlo siromašna. Udruga je navela
najhitnije potrebe socijalno ugrožene djece poput jakne i pidžame za dvije curice s
Downovim sindromom, šlapice i cipele za curice koje teže hodaju, cipele za dječaka u
invalidskim kolicima, razna roba za dječake i djevojčice od 4 do 6 godina, trenirke i ostala
odjeća.
U cilju afirmacije zdravog života i povećanja socijalne osjetljivosti u vremenu od 22 do 23
sata mlade će se i ovaj puta pozvati na apstinenciju od duhanskih proizvoda te ih usmjeriti na
dodatnu donaciju za humanitarnu akciju. Središnji dogañaj večeri bit će nagradna igra
sponzora večeri koju će animirati voditeljski par Diana Samardžić i Ante Novak. Posebno
iznenañenje večeri bit će posjet pojedinaca momčadi Zvijezda koje su sudjelovale u nedavno
održanoj humanitarnoj akciji za Udrugu Krijesnica.
Pokrovitelji projekta su Hrvatski katolički radio, Informativna katolička agencija, Glas Koncila,
Hrvatski Caritas, Pogled, Križ života, Portal Mladiplus, Duhovna Scena, te Katolici na
internetu. Sponzori ovog H-epicentra su Restorani Stari fijaker, Nike, Avon kozmetika',
Optima telekom, HBO televizija, Frizerski salon, Vanja, Trgovina Berta, Peugeot - Auto kuća
Hrvatska, Toyota, Amis telelkom, Pro-plin, te pekarnica Cro-Pek.
Projekt H-epicentar organizira i priprema Udruga pod istim imenom čiji je rad usmjeren na
obitelj i mlade. Osnovni cilj projekta H-epicentar je stvaranje mjesta i vremena za meñusobno
druženje mladih različitih, pokreta, zajednica i projekata u nakani da se razvije komuniciranje,

prijateljstvo i podloga za zajedničko djelovanje u svakodnevnom životu. Projekt H-epicentar
podržava Povjerenstva za pastoral mladih u zajedništvu s Sportskom udrugom Katolici na
djelu.
Ovo je posljednji H-epicentar ove akademske godine. Udruga poziva sve koje žele saznati
kada će započeti nova sezona, da pošalju sms ili e-mail na: 098 9525 915 ili hepicentar@net s upitom: Kada je H-epicentar?

