TISKOVÁ ZPRÁVA
Olomouc 8. 11. 2016

Zahajte s námi plesovou sezónu a přijďte již tento pátek 11. listopadu 2016 ve 20:00
hodin do olomouckého U-klubu na benefiční akci „Taneční večer pro děti z Kobaní“
pořádanou vzdělávací organizací ARPOK, o.p.s.
Na co se můžete těšit? Kromě exotické nepálské kuchyně a výtečné kávy uvidíte taneční
vystoupení nebo uznávaného kouzelníka čarujícího ve vaší bezprostřední blízkosti. K tanci a
poslechu vám zahraje kapela L.I.F. a moderátorem celého večera bude redaktorka publicistiky
Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová.
Cena vstupenky: 250 Kč (dospělý) 200 Kč (studenti)
Vybrané peníze budou věnovány na sbírku SOS KOBANI, nad kterou převzaly záštitu
novinářky Markéta Kutilová a Lenka Klicperová. Jak samy říkají: „Válku v Sýrii ukončit
neumíme, ale s vaší pomocí dokážeme pomoci těm lidem z Kobaní, kteří se do města vrací a
chtějí znovu postavit celé město na nohy.“
Kam konkrétně peníze z této sbírky směřují? „Tato sbírka má pomoci znovu vybudovat
fungující školní nebo zdravotnická zařízení a pomoci nastolit v Kobaní poměry, které budou
aspoň trochu připomínat normální stav.“
Více informací o samotné sbírce získáte na www.soskobani.cz.
Nad benefici převzal záštitu rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav
Miller, M. A., Ph.D.
Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
Taneční večer pořádá nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s., která přináší od roku
2004 do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např.
chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech
informuje veřejnost, a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí
do dění kolem sebe.
Kontakt pro média:
Jakub Kriško
E: jakub.krisko@arpok.cz | T: 581 111 907 | M: 733 313 039
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