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TISKOVÁ ZPRÁVA        15.5.2008 
 
Pozvání na Den dětí -  Malování s rytíři 
 
V neděli 1. června na Den dětí pořádá Maltézská pomoc o.p.s. ve Velkopřevorském paláci v  
Lázeňské 2 na pražské Malé Straně od 11 hodin zábavnou akci Malování na nádvoří. Tématem 
letošního roku budou Maltézští rytíři, jejichž zástupci se malování také sami zúčastní. Děti si budou 
moci vybrat z několika výtvarných technik: vyzkouší si koláže, sgrafita, tvorbu keramických loutek, 
malbu prstovými barvami a další techniky. Své 
obrázky budou vytvářet pod vedením 
zkušených výtvarníků: např. akad. sochaře 
Jana  Bradny, Andrey Popprové (autorka 
knihy Tajemství permoníků) a Kláry 
Dodds (vedoucí keramické dílny 
Muddum). Vybrané obrázky, které děti 
namalují,  budou vydraženy ve vánoční 
aukci na podporu programů Maltézské 
pomoci, o.p.s.. Součástí Dne dětí bude 
také soutěž o nejhezčí obrázky 
v jednotlivých výtvarných technikách. 
Výherci se mohou těšit na zajímavé 
odměny, překvapení ale čekají na všechny děti. Maltézský Den dětí přijde podpořit i jedna z našich 
patronek – Ester Janečková. 
 
V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat. 
 
Denisa Havrdová 
PR Manager 
Maltézská pomoc o.p.s. 
Lázeňská 2, Praha 1, 118 00 
tel. +420 257 534 935 
Mobil: + 420 736 620 894 
E- mail: denisa.havrdova@maltezskapomoc.cz 
 
Maltézská pomoc, o.p.s 
Je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako 
charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svoji činnost na 
nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím. 
Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, raněné, vozíčkáře, opuštěné děti a staré lidi, chudé 
rodiny, děti s kombinovaným postižením, handicapované poutníky, lidi postižené přírodními 
katastrofami a další potřebné. 
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