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Jubilejní Charitativní módní pfiehlídka pomÛÏe potfiebn˘m 

Akce je pofiádaná kaÏdoroãnû od
roku 2008 skupinou Dealefii nadûje
pod zá‰titou ¤ímskokatolické farnos-
ti Blansko a pana faráfie Jifiího Kani.
V̆ tûÏek z jednotliv˘ch roãníkÛ se
vÏdy zasílá na pomoc potfiebn˘m pfies
konkrétní osoby, a tak máme jistotu,
Ïe celá ãástka skonãí na urãeném
místû. Napfiíklad v roce 2009 se pfies
blanenského rodáka Jendy Musila,
kter˘ pÛsobil v Súdánu jako misionáfi,

pfiispûlo tamním sirotkÛm. Dále byly
peníze zaslány na podporu nemocni-
ce v Ugandû, na získání soupravy na
vrtání studní na Haiti a rodinám do
âechohradu na Ukrajinû. 

Charitativní pfiehlídka zaãíná v so-
botu 24. bfiezna v 15 hodin v sále
Dûlnického domu v Blansku. ZároveÀ
bude v pfiedsálí probíhat doprovodn˘

Úspû‰n˘ loÀsk˘ roãník.

prodej obleãení, nejrÛznûj‰ích v˘robkÛ
a také zákuskÛ, ãi koláãÛ. Cel˘m od-
polednem bude provázet moderátor
Ondfiej Dyãka a tû‰it se mÛÏete na
spoustu krásného obleãení, které je uÏ
nyní k vidûní na webov˘ch stránkách
www.prehlidka.bk.cz. Zakoupením ja-
kéhokoliv v˘robku ãi modelu pfiispûje-
te na ‰kolné a stravné dûtem v Albánii.

Právû tam pÛsobí jako fieditelka
základní ‰koly sestra Michaela
Kubí‰ková, která pochází z Rosic
u Brna. Státní ‰koly existují v Al-
bánii pouze ve vût‰ích mûstech
a mnoho rodin z venkova si nemÛÏe
dovolit platit dûtem drahé dojíÏdû-
ní. Sestry Salesiánky proto zaloÏily
ve Skadaru svoji soukromou matefi-
skou, základní a stfiední ‰kolu pfií-
stupnou tûmto dûtem. Právû jim le-
tos poputují vybrané peníze.

âlenové skupiny Dealefii nadûje
Vás ãtenáfie srdeãnû zvou na akci pl-
nou zábavy, krásn˘ch modelÛ a neo-
ãekávan˘ch pfiekvapení. Doufají, Ïe
v leto‰ním roce vyberou rekordní
ãástku, která pomÛÏe ulehãit Ïivot
alespoÀ nûkolika dûtem.
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Blansko -  „Pomáhat je v mó-
dû, tak pomozte i vy!” Tak zní ná-
zev charitativní módní pfiehlídky
pofiádané skupinou mlad˘ch lidí.
JiÏ pát˘m rokem probûhne 24.
bfiezna v Blansku prodejní pfiehlíd-
ka darovaného a secondhandové-
ho obleãení. V leto‰ním roce v˘tû-
Ïek pomÛÏe dûtem v Albánii.


