Kalendář Klabzubova jedenáctka bude k prodeji na Trautenberkově fotbale
Hvězdy české kopané, z nichž některé pravidelně hrají na každoroční největší harrachovské
charitativní akci „Pomáháme fotbalem“, se na podporu boje se zákeřnou nemocí
roztroušenou sklerózou nechali zobrazit na kalendáře nesoucí název Klabzubova
jedenáctka (více o tomto počinu si můžete přečíst níže). Autorem obrázků je světoznámý
fotograf Robert Vano.
V rámci vzájemné spolupráce mezi fotbalovými internacionály a Starou gardou Harrachov na
poli benefičních projektů bude limitovaná edice těchto kalendářů s vlastnoručním podpisem
Roberta Vana k prodeji v částce 500,- při fotbalovém duelu Tratenberkovi jedenáctky proti
Hvězdnému prachu Praha v sobotu 12.10.2013 od 12:00 hodin v aréně harrachovského
fotbalového hřiště. Nezapomeňte se proto před návštěvou této akce vzít větší finanční
obnos, který však přispěje na dobrou věc. Navíc kalendář může být krásným dárkem pod
stromeček někomu z vašich bližních.

KALENDÁŘ DO KAŽDÉ RODINY!
SKVĚLÝ VÁNOČNÍ DÁREK!
Klapzubova jedenáctka
-

kalendář pro rok 2014

-

kalendář pro každého fotbalového fandu

-

kalendář do každé rodiny

-

kalendář pro každého, který ví,

Otec Klapzuba – Ivan Hašek

že roztroušená skleróza není o zapomínání
Kalendář s názvem Klapzubova jedenáctka vznikl na pomoc pacientům s
roztroušenou sklerózou, organizovanou a uskutečňovanou prostřednictvím
Nadačního fondu IMPULS. Fotografie významných českých fotbalistů pro
kalendář vytvořil světově proslulý fotograf Robert Vano bez nároku na
honorář.
"Člověk musí pořád chtít něco víc a někam výš. Po celý život., slýchávali

členové slavné Klapzubovy jedenáctky. Chceme ukázat, jak je nejen pro
pacienty s roztroušenou sklerózou, ale i pro nás všechny důležitá
soudržnost, vůle a poctivé cvičení," říká na vysvětlenou, proč se kalendář
jmenuje Klapzubova jedenáctka ředitelka Nadačního fondu IMPULS Jana
Vojáčková.
Koupí kalendáře (500,- Kč) přispějete na projekt ReMuS, kterým Nadační
fondIMPULS podporuje výzkum a léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou.
Na stránkách kalendáře uvidíte Horsta Siegela, Jiřího Jarošíka, Ivana Haška,
Martina Vaniaka, Jiřího Novotného, Vladimír Šmicera, Jana Kollera, Pavla
Horvátha, Ivana Haška jr. Pavla Haška a Jiřího Šmicera jr.
Přijímáme objednávky na kalendáře!
nedbalova@multiplesclerosis.cz nebo 736 641 888
Možno i s podpisem Roberta Vana!

