V rámci druhého ročníku Glass Art Festivalu pořádaného agenturou Czechtourism
je road show GAF kamiónu doprovázena výstavou a workshopem českých výrobců
skleněných perel a bižuterie, kteří vám ochotně předvedou, a také vás naučí,
základy korálkování a výroby drobných produktů z bižuterijních komponentů.

SBÍREJTE RAZÍTKA VYSTAVOVATELŮ

A VYHRAJTE!

Pokud na své pouti po stáncích s korálky získáte alespoň 5 razítek vystavovatelů,
vyplníte své iniciály na určené místo tohoto letáku a vhodíte jej do příslušné schránky,
budete zařazeni do velkého slosování dne 24.9.2012 v Divadle Bez Zábradlí.

VÝHRA
VÍKENDOVÝ POBYT

PRO 4ČLENNOU RODINU V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ V ČR
OCENĚNÉM V RÁMCI SOUTĚŽE PORTÁLU KUDY Z NUDY

22. – 23. 9. 2012 PRAHA
vždy od 11.00 do 18.00 h

TRASY POUTĚ
➞ 1. Václavské náměstí výstup ze stanice metra A/C Muzeum – Národní Muzeum –
Vinohradská tř. 46 Orbis Media Centre Czechtourism
➞ 2. Náměstí míru výstup ze stanice metra A Národní dům (ÚKDŽ) – Slezská ulice,
Městský soud – Vinohradská tř. 46 Orbis Media Centre Czechtourism

Glass Art Festival je již podruhé partnerem
NF Femina, který pomáhá ženám, které
prošly léčbou rakoviny prsu při návratu do
běžného života a to především nákupem
rekonstrukčních prsních implantátů.
V rámci akce se pořádá mimo jiné veřejná
sbírka, spojená s prodejem limitované edici náramku se skleněnými korálky. Pomoci

pro nadační fond Femina
NĚCO
NAVÍC

mužete i vy zakoupením této drobnosti,
která udělá radost nejen vám.

Brno ➞ Projeďte se předváděcími vozy značky Mercedes Benz tř. B v outfitu Femina díky podpoře Nadačního fondu autorizovaným prodejcem Hošek Motors.

Praha ➞ Prostory Orbis Media Centre se na víkend změní na místo, kde se můžete poradit s lékaři, ale i již
vyléčenými pacientkami o problému rakoviny prsu, naučit se správnému postupu samovyšetření a také se dozvědět vše o možnostech estetického řešení rekonstrukce po ablaci prsu.
Konzultace týkající se rakoviny prsu zajistí přední čeští odborníci zabývající se touto problematikou:
MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD., předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR, primářka Breast Unit Prague,
(www.buprague.cz).
Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., místopředseda Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR, přednosta Radiodiagnostické
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, vedoucí Mamodiagnostického centra v Berouně (www.mamocentrum.eu).
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