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Taneční večer pro Nepál - zahajte s námi olomouckou plesovou sezónu!  

V Olomouci začne plesová sezóna v pátek 6. listopadu 2015 od 20 hodin v U-klubu benefiční akcí 

„Taneční večer pro Nepál“. Výtěžek akce bude věnován prostřednictvím nadačního fondu Českého 

rozhlasu dvěma vesnicím postiženým zemětřesením v Nepálu. Akci pořádá vzdělávací organizace 

ARPOK ve spolupráci s Českým rozhlasem. Nad večerem převzal záštitu prof. Mgr. Jaroslav Miller, 

M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci. 

„Jsme velmi rádi, že se díky této první netradiční plesové akci můžeme dobře pobavit a zároveň také 

pomoci rodinám v Nepálu. Výtěžek z večera darujeme nepálským rodinám, které při zemětřesení 

přišly o své domovy,“ říká Lenka Pánková, ředitelka organizace ARPOK.  

Vstupenky za 250 Kč a 200 Kč je možné koupit v předprodeji v obchodě Univerzity Palackého UPoint 

na Horním náměstí 12 nebo přímo v kanceláři ARPOKu.   

Večerem nás bude provázet redaktorka Českého rozhlasu Olomouc paní Dita Vojnarová. 

Na programu bude nejen tanec při doprovodu živé hudby v podání hudební skupiny L.I.F., 

ale i ochutnávka nepálských specialit, které připraví jediný Nepálec žijící v Olomouci, pan Buddha 

Moktan. Návštěvníci mohou v anketní soutěži vyhrát i některou ze sta zajímavých cen.   

Za mediální podporu Tanečního večera pro Nepál děkujeme Českému rozhlasu, těmto firmám  

a jednotlivcům: OK Design, hudební skupina L.I.F., TK Olymp Olomouc, Lesy ČR, UPoint, Unni Trading 

s.r.o., Vinylové hodiny.cz, MARY KAY – Kateřina Burdová, Zverimex Hranice, SELP Servis, U-klub 

Olomouc, Hospůdka U Kuděje, Pivní ráj, Tvarůžková cukrárna, Muzeum umění Olomouc, NONA 

reklamní předměty, Jindřich Štreit, kouzelník Jan Krejsa, fotograf Martin Holík, Dave Richardson, 

Nikola Vavrous, Radka Horáková a také všem dobrovolníkům. 

Nezisková organizace ARPOK přináší od roku 2004 do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá 

učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně 

o nich mluví se žáky. O těchto tématech informuje i veřejnost, a tak podporujeme otevřenou 

a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. 

Více na http://arpok.cz/tanecni-vecer-pro-nepal/ 

Kontakt pro média 

Karin Majerová 

E: karin.majerova@arpok.cz | T: 581 111 907 | M: 775 076 013 
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