Benefiční koncert kapely MexWave pro Domácí hospic Jordán,
který oslavil 7. narozeniny (27.5.2017)
A je to tady!!! Vypadly nám první mléčné zuby :-) A Zoubková
víla pořád nikde... Před pár dny nám bylo 7 let! Přijďte s námi
oslavit šťastnou sedmičku a povzbudit nás do té další :-) Díky
Stánku a dvěma šikovným dámám, které jej provozují, vás
můžeme pozvat přímo do srdce Tábora, na Žižkovo náměstí.
Od 9 hodin otevírá Dobročinný bazar s těmi nejlepšími kousky
- oblečení, knížek, hraček, domácích potřeb... A v 17 hodin
začíná benefiční koncert skvělé mládežnické kapely MexWave!
Vysoce nakažlivý elán i nasazení . Můžete přijít, pobýt, užít si
to - a pokud uvažujete o narozeninovém dárku, můžete nás i
podpořit . Jak?
- nákupem na bazaru
- zaplacením vstupného na benefiční koncert kapely MexWave
- nákupem speciálního narozeninového drinku, jehož jméno a
složení jsou zatím tajné, ale v pravý čas se je dozvíte
- v případě, že se vám nezamlouvá žádný z výše uvedených
způsobů, pak ještě takhle: http://www.hospicjordan.cz/cz/jak-nas-podporit
Těšíme se na vás! S úctou, Váš oslavenec – Domácí hospic Jordán.
V sobotu 27.5 to byl úžasný happening! Prodávalo se, nakupovalo, povídalo, zkoušelo, ochutnávalo,
radovalo, hrálo a zpívalo..., zkrátka oslava jak má být . Děkujeme, že jste byli s námi! Děkujeme za vaši
podporu. Děkujeme Stánku za velkorysou nabídku prostoru, Květě Dvořáčkové a Lence Vocílkové za
fantastickou organizaci, dobročinnou polévku i speciální drink "Navždy spolu" . Děkujeme kapele
MexWave a panu Voborovi za skvělý benefiční koncert! Nejen že jste naplnili náš klobouk, ale roztančili jste
i korejský autobusový zájezd . Děkujeme všem, kdo nakoupili na dobročinném bazaru. Ale ze všeho
NEJVÍC DĚKUJEME našim dobrovolníkům - bez kterých bychom tento happening stěží uskutečnili: Petra
Bočková, Martina Štarmanová, Hanka Fáberová ml., Maruška Šedivá, Jana Špačková, Jan Špaček, Viktorie
Špačková, Štěpánka Fojtů, Samuel Fojtů, Helena Staňková, Kateřina Staňková.

Více na:
https://www.facebook.com/pg/domacihospicjordan/photos/?tab=album&album_id=1384031711682474
Děkujeme, že jsme mohli zahrát a pomoci naším vystoupením dobré věci. Domnívám se, že nekonečně
záslužná práce Domácího hospice Jordán je i nekonečně nedoceněná. Proto přeji Domácímu hospici Jordán,
aby svoji činnost mohl vykonávat za co možná nejdůstojnějších podmínek, a jsem rád, že se stále najdou
lidé, kteří to dokážou pochopit, ocenit a hlavně pomoci.
Dále děkuji kamarádům: Martinovi Pistulkovi za zapůjčení aparatury, Davidovi Juráňovi za nazvučení
koncertu a Michaelovi Martinovi za zabezpečení dopravy.
Za kapelu MexWave: Petr Vobora

A jedem . Náměstí ožívá, vibrace se
mění z ospalého horka na parádní
kousky v podání členů kapely. Je libo
Sting? Arctic Monkeys? Red Hot Chilli
Peppers? Nic není problém!

Odbila pátá a koncert začal. U rockerů
dost nezvykle - přesně na minutu .

Kombinace vokálů, kytar a saxofonu byla
parádní.

Tak parádní, že rozparádila i kolemjdoucí
korejský zájezd .
Tentokrát jsme fotili my!

Pecky téměř všecky .

Domácí hospic Jordán.
Tentokrát děkujeme my vám.
Kapela MexWave.
---

Pan šéfkapelník a pan zvukař David Juráň
mají vše pod kontrolou.

Texty pod obrázky kapely jsou převzaty
z komentářů Domácího hospice Jordán na
Facebooku.

