CHARITATIVNÍ VEČER SK SLAVIE PRAHA PRO DONOR!

Místo, dat.a čas konání: Synot Tip Arena /EDEN / Vršovice, 16.9.2011, 20,15 hod.
Sraz všech / přímých / účastníků : 19 hod. Na recepci VIP
Společný charitativní večer je pořádaný SK Slavií Praha – fotbal as., O.s. Donor a OP FO SK
Slavia Praha / Odbor Přátel / v rámci utkání 7. kola Gambrinus ligy SK SLAVIA Praha vs.
FK Dukla Praha!
Program: Slavnostní předání šeků resp. Finančních darů od OP FO SK SLAVIA Praha zástupcům
o.s. DONOR či Transplantační jednotky dětské onkologicko – hematologické kliniky
FN Motol Praha! Jedná se o celkem tři šeky.
Slavnostní zahájení zápasu tj. Společný nástup hráčů obou mužstev a dětí / většina
našich dětí jsou pacienti TJ, účastnili se Onkoher dětí a mládeže v polské Wroclavi/
na hrací plochu, čestný výkop provede malý chlapec , fanoušek SKS, vybraný z řad
našich dětí!
Děti společně s rodiči a dalšími účastníky budou usazeny v sektoru Rodiče s dětmi,
kde bude v tomto týdnu nainstalována výstava fotografií! O přestávce mezi oběma
poločasy proběhne slavnostní zahájení výstavy fotografií, křest kalendáře Onkologické hry dětí a mládeže WROCLAV 2011, oba tyto slavnostní akty provede hráč
SKS Martin Latka společně se zástupci o.s DONOR a odbočky OP FO SK SLAVIA
Praha Žilov, která uhradila výrobní náklady tohoto kalendáře!
Naše děti / cca. 16 kluků a holek / odehrají v rámci poločasového programu zápas s
malými slávisty!
Na místě si můžete zakoupit kalendáře, pamětní mince Donoru a suvenýry věnované SK Slavií Praha! Dále se budete moci aktivně zapojit do celozápasové DMS
soutěže o herní konzoli PLAY STATION! Výtěžek z prodeje suvenýrů a DMS soutěže
bude věnován ve prospěch našeho Občanského sdružení DONOR!
Bližší informace najdete v průběhu týdne na oficiálních stránkách SK SLAVIE Praha
fotbal as.: www.slavia.cz , na stránkách OP FO SK Slavia Praha: www.fo-slavia.cz
či stránkách žilovské odbočky: www.slaviazilov.ic.cz
Srdečně zveme všechny příznivce z řad zaměstnanců Transplantační jednotky dětské
onkologicko - hematologické kliniky FN Motol, příznivce a členy o.s. Donor, bývalé
pacienty TJ a jejich rodiče a všechny fanoušky pražské SLAVIE!

Pavel Moulis / místopředseda a jednatel O.s. DONOR /

