STAINLESS SWINGERS: DESET TANCŮ NA HRANĚ

Milí čtenáři,

CD Deset tanců na hraně
si můžete zakoupit
v pražském MH centru
anebo v našem e-shopu
Cena CD je 200 Kč

dovolujeme si vám nabídnout originální hudební CD s názvem Deset tanců na hraně
od hudebního uskupení Stainless Swingers a jeho hostů. Album vzniklo jako vzpomínka
na Zuzanu Navarovou, vynikající zpěvačku, textařku, skladatelku a producentku; vzpomínka
na dobu, kdy bylo vše bráno s nadhledem a elegancí, kdy muži byli galantní a ženy tajemně
krásné.
Producentem CD je Zdeněk Vřešťál a na albu se podíleli například: Jiří Schmitzer, Jiří Lábus,
Michal Malátný, Lada Soukupová, Filip Benešovský a mnoho dalších. CD je jedním z dárků
k našim patnáctým narozeninám a v prosinci 2014 proběhne série koncertů, jejichž výtěžek
půjde ve prospěch Mamma HELPu.

Deset tanců na hraně bylo pokřtěno dne 10. června v CAFE McQUEEN na Praze 1 MUDr.
Renatou Koževnikovovou, primářkou onkologie na Zeleném Pruhu. Pan Zdeněk Vřešťál a jeho
dva kolegové zahráli pár swingových písniček, i přes panující horký den se sešlo kolem třiceti
lidí a všichni si užili prima podvečer.

BĚHÁME PRO DOBROU VĚC – MARATONY 2014
Děkujeme všem, kdo za nás letos běželi
v květnu Maraton a podpořili tak naše
sdružení!
Dnes, 13. 6., je poslední možnost se
registrovat na 1/2Maraton Olomouc
2014! Máme poslední volnou registraci
pro jednu štafetu a jednoho jednotlivce!
Závod v Olomouci se běží již za týden,
21. června 2014!

Milí přátelé, ráda bych vás v tomto newsletteru požádala o laskavost…
Když vše dobře dopadne (a já jsem přesvědčená, že ano), bude se letos v létě pražské MH
centrum i sídlo organizace Mamma HELP stěhovat do nových, větších prostor. Nová adresa
je Koněvova 150, Praha 3. Pro klientky chystáme více terapeutických místností, větší tělocvičnu,
mnohem komfortnější sociální zázemí a také skvělou dopravní dostupnost – přímo pod okny
je zastávka tramvají. Navíc je vše bezbariérové. A hlavně s vlastním, samostatným vchodem.
Budeme se stěhovat pravděpodobně v srpnu, kdy ještě neběží odpolední komunitní programy,
i provoz centra bývá klidnější. V září bychom chtěli s plnou parádou otevřít.
Proto ta moje prosba. Bez pomocníků samy stěhování určitě nezvládneme! Všechno
si samozřejmě pečlivě zabalíme a připravíme, ale pak budeme potřebovat silné mužské ruce
a občas také nějakého řidiče a větší auto… Pro ženy se jistě najde také spousta práce –
například nás tam mimo jiné čeká asi 40 velmi dlouho nemytých oken. Vítaná bude zkrátka
jakákoli pomoc. Můžete-li nám pár hodin svého času věnovat, zavolejte laskavě na tel.: 272 732
691, mé kolegyně s vámi rády vše potřebné domluví. Vřele vám všem předem děkuji!
Jana Drexlerová
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