
PŘIJĎTE SE POBAVIT A PODPOŘIT DOBROU VĚC

16. 5. 2015 / 9.00 – 16.00 
TEnTO DEn PATŘÍ DĚTEM A MAMInKÁM STATEČnĚ BOJUJÍCÍM S RAKOVInOU

BĚŽÍME PRO nĚ A VY BĚŽÍTE S nÁMI
Rodinný běh na 2,5 km v 10.00 / závod RUn FoR hELP PoděbRady na 10 km vE 12.00

PRogRamEm PRovázEjí: TomáŠ záSTěRa – EvRoPa 2  a vLaďka ERbová 

START U HOTELU GOLFI / PODĚBRADY / STARTOVné 150 KČ

www.runforhelp.cz



aUTogRamiáda 
vLaďky ERbovÉ

SPOnzOŘI AKCE RUn FOR HELP JSOU UVEDEnI nA wEBU A FACEBOOKU A V DEn AKCE nA TABULI SPOnzORů.

PRogRam RUn FoR hELP
PodiUm 16. 5. 2015 

Programem vás celý den provází Tomáš zástěra – Evropa 2
během akce pobíhá autogramiáda vlaďky Erbové.

09.30 - zahájení, vlaďka Erbová, SharkaSs (mladá raperka, účastnice Československo má talent)
10.00 - Start prvního běhu 2,5 km, Endlessjourney – marek Fára – akustický projekt podporující onkologická odd.

v programu vystupují:
T.b.d. artschool Lubomíra kábrta
přehlídka dětských karnevalových kostýmů pro děti, móda jmt
martina kučerová - Pole dance
vyhlášení výsledků běhu na 2,5 km

12.00 - Start druhého běhu 10 km, SharkaSs
           modní přehlídka retro šatů značky mia bella ve stylu Pomáda
           martin Ševčík, zpěvák, účastník 3. Ročníku Superstar (5. místo)
14.00 - vyhlášení výsledků běhu na 10 km
           T.b.d. artschool Lubomíra kábrta
           v ystoupení Lubomíra kábrta, tanečník, twirler, mistr Evropy, účastník semifinále Československo má talent
           martina kučerová Pole dance
           Endlessjourney
15.00 - slavností zakončení RUn FoR hELP, předání šeku o.s. vlaďka děTEm - vlaďka Erbová
změna programu vyhrazena

PRogRam jaRmaRk maTiTi
maminky děTEm, děTi maminkám
U jednotlivých stánků si můžete koupit výrobky maminek, které bojují s rakovinou prsu.

drátkovaná srdíčka / keramické andílky / háčkovaná zvířátka / bižuterie, náramky / malované obrázky
ve tvořivých dílničkách si děti budou moci zkusit odrátkovat kamínek, vytvořit přáníčko, zkusit malovat stylem 
Enkaustika (rozžehlení vosku) / Stánek Sparitual – prodej vegan kosmetiky. holčičky a maminky si zkusí:
Laky na nehty / Stánek malovaní na obličej / Skákací hrady
Po celý den jsou pro vás připraveny stánky s občerstvením.

zahájení začíná v 9.30


