
Zveme vás na happening K řivá polévka. Rozdávat
budeme 2000 porcí zdarma

Zahnutá mrkev, malý brambor, žlutý květák. Rozeznáte je v naší křivé polévce

od  jejich  perfektně  rovných,  velikých  a  barevně  vyhovujících  příbuzných?

Pokrm, který pro vás 5. září společně připravíme, bude uvařený ze zeleniny,

která je pro obchody málo lákavá a na stůl  k lidem by se nikdy nedostala.

Zaorala by se do pole nebo by skončila jako krmivo pro zvířata či na kompostu.

Přijďte nás podpo řit  5.  zá ří  od 10.00 na piazzettu Národního divadla a

pozvěte své přátele. Ochutnejte polévku, zúčastněte se workshopů, přečtěte si

zajímavé informace a poslechěte si  hosty na pódiu.  Program pro vás stále

připravujeme a bude se skutečně na co těšit. Naviděnou! 

Líbí se vám, co d ěláme? Podpo řte nás finan čně
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Pokud máte pocit,  že naše práce má smysl,  podpořte nás prosím finančně.

Peníze  využijeme  na  nákup  příborů,  misek  a  na  technické  zajištění

happeningu. Nemáme sponzory, jsme nezávislí, a tak pot řebujeme Vás!  Za

100 Kč  nakoupíme 70 lžic,  za  200 Kč  pořídíme sedm misek a  za 500 Kč

obstaráme jednu propan-butanovou bombu. Zachraňujte s námi - díky!    

 

Podívejte se s námi do zákulisí jako dobrovolník

Křivá  polévka  bude  zas  o  něco  náročnější  než  naše  dosud  největší  akce

Hostina  pro  tisíc.  Proto  se  na  vás  obracíme s  žádostí  o  pomoc.  Budeme

pot řebovat dobrovolníky na sklízení zeleniny ve čtvrtek 3. zá ří, na čištění

a krájení v pátek 4. zá ří a přímo na míst ě u Národního divadla v sobotu 5.

září. Chcete se s námi seznámit a podívat se, jak se dělá velký happening?

Buďte u toho a zapište se na dobrovolnický list. Pošleme vám novinky.
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2	z	3 17.8.2015	17:02



Informa ční setkání dobrovolník ů a následné promítání filmu Z popelnice do

lednice se uskuteční v neděli 23. srpna v prostrou Containall od 20.00 hodin.

Přijďte se seznámit a dozvědět se něco zajímavého. Facebooková událost je

tu.

Záchraná řský recept pro vás

Sklizeň rajčat právě vrcholí. Pokud vám na horkém slunci plody přezrály, určitě

oceníte  skvělý  recept  na  tagliatelle  s  rajčatovou  omáčkou,  který  vám jako

prvním teď přinášíme. Celý recept je na webu.
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