Letní den se Spolu dětem - Haló noviny

1z3

RSS
Kontakty
Grafické studio
Předplatné
Inzerce
Haló noviny

http://www.halonoviny.cz/articles/view/7538910

Reklama

Dnes je Čtvrtek 18. 7. 2013 a svátek má Drahomíra
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Koutek s různými soutěžemi byl obležen dětmi.

Letní den se Spolu dětem
»Spolu dětem« je obecně prospěšná společnost se sídlem v Praze 8. Proto není divu, že svou první velkou akci na pomoc dětem z dětských
domovů a pěstounských rodin uspořádala v hlavním městě. Konkrétně na náměstí Míru v úterý 16. července.
Od 10 hodin až do šesté večerní v prostoru před kostelem sv. Ludmily čekaly na děti všemožné dovednostní soutěže. Kousek dál ženy a dívky
ze Spolu dětem prodávaly darované oblečení, různé předměty, knihy, cédéčka. Hned po otevření stánků byl patrný zájem lidí, kteří kupovali
vybrané věci. Součástí dočasného »komplexu« byly i stánky s občerstvením. Dát si v klidu palačinku a vypít dobrou kávu také znamenalo
přispět na dobrou věc. Podpořit vzdělání a talent dětí, které nemají to štěstí vyrůstat v rodině se svým tátou a mámou.

Veronika Vrzalová v roli prodavačky.
Projektová manažerka společnosti Veronika Vrzalová nám řekla: »Akce se jmenuje Letní den se Spolu dětem. Pořádáme ji jako nezisková
organizace na pomoc dětem z dětských domovů. Celý den je koncipován jako charitativní prodej a hry pro děti. Výtěžek poputuje na vzdělávací
projekty dětí z dětských domovů. V dobrostánkách prodáváme jak darované, tak nové věci, které jsme shromažďovaly zhruba měsíc.«
Úvod
Zpravodajství
Prodej
pořádá Spolu dětem už po několikáté. Předtím ho nazývali Karlínský benefiční bazárek podle sídla společnosti. Akce na náměstí Míru byla
Publicistika
tedy
premiérová v tomto rozsahu. V. Vrzalová je přesvědčena, že podobné akce uspořádají v brzké budoucnosti.
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Buďte první mezi svými přáteli, kterým se to
líbí.

16. 7. 2013 Tisk Související články Registrovat Přihlásit do diskuse
Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)
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Ohodnoť

Hodnocení: 6.8, celkem 4 hlasy.

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy,
smažeme.

Reklama

Caffeine
www.caffeineprague.cz
café - bar - lounge kavárna, na které
budete závislí...

Typologie podle Feng Shui
www.olgabu.cz
Nechte si vytvořit osobní typologii
Poznejte sebe a svou cestu

Seznamka pro vztah,ne sex
www.EliteDate.cz/NejlepsiSeznamka
Chcete vztah, ne sex. Profily
ověřujeme a podezřelé mažeme.
Reklama

Ekoškolka Rozárka P7 Nově
ekoskolkarozarka.drupalgardens.com
P7-Troja, 4900kč/měsíč.,lesní ped.,
prog. Začít spolu, zápis do 15.7.13

LED žárovky výhodně
www.iwd.cz
Nejširší nabídka led žárovek. Kvalitně,
levně a skladem.

Budou předčasné volby?
www.Blesk.cz
Sledujte aktuální informace o odchodu
premiéra Nečase!
Články e-mailem

Pokud chcete každý den od pondělí do soboty dostávat přehled aktuálních článků, vepište do políčka Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Odeslat.

@
Odeslat
Nejčtenější
Čtenáři doporučují
Zákon o státním zastupitelství nejspíš padne
Nový lék pro nemocné s rakovinou prostaty
Pan Karel Schwarzenberg a historie
Antiprezidentští sršni
Opravdu, »tento způsob léta...«
Česká republika se vrací »před Masaryka«
KSČM vybírá kandidáty pro sněmovní volby
Vzroste minimální mzda
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Knížepán kope kolem sebe
Pan Karel Schwarzenberg a historie
Opravdu, »tento způsob léta...«
Antiprezidentští sršni
Silná káva: Schwarzenberg přirovnal Zemana k nacistům!
Česká republika se vrací »před Masaryka«
Pravice štěká jako pes, který přišel o kost
Nenávist až za hrob. Ptám se proč?
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KSČM
Nakladatelství Futura
Klub českého pohraničí
Komunistický svaz mládeže
Slovanský výbor ČR
Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska
Levicové kluby žen
České mírové hnutí
Společnost česko-kubánského přátelství
Mladí komunisté
Spojenectví Práce a Solidarity(SPaS)
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