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V sobotu 9.12 od 19.00 v luxusním kasinu Magic Planet Vestec proběhl charitativní večer NAD
AČNÍHO FONDU KAROLÍNY PLÍŠKOVÉ
ve prospěch Klokánku.
Celý večer bravurně moderoval Karolínin snoubenec a manager Michal Hrdlička, který tak zde
oslavil své narozeniny.

Populární sportovní komentátor Petr Svěcený mu v moderování zdatně sekundoval a
nechyběla ani notná dávka vtipu. Akce se zúčastnila řada hvězd ze sportovního světa.

Stylovou show nadupanou těmi nejznámějšími saxofonovými a tanečními hity poslední doby,
předvedl René Junior. Saxofon se jako nástroj s největším sex appealem jednoznačně řadí
mezi nejatraktivnější hudební nástroje klubové scény. Pokud se k samotnému nástroji přidá
charismatický umělec jako René Junior, který saxofonovými pohyby na pódiu rozhodně nešetří,
je pak již velice snadné nadchnout publikum.

Karolína Plíšková pořádala tenisový turnaj pro dobrou věc! Její Nadační fond tentokrát
v průběhu vánočního času podpořil děti z FOD Klokánek.

Tenisová hvězda Karolína Plíšková založila v červnu 2017 svůj Nadační fond, prostřednictvím
kterého pravidelně nemalými finančními obnosy přispívá na dobrou věc. V tenisovém cetnru ve
Vestci (Tenis Centrum Head) proběhl tenisový turnaj s Klokánkem, večer proběhl
v·luxusním kasinu Magic Planet Vestec,
vyhlášení vítězů turnaje a dále dražba předmětů, kde celá částka byla věnována FOD
Klokánek.

1/3

Kde a jak oslavil Michal Hrdlička své 29.narozeniny?

Úterý, 12 Prosinec 2017 10:17 - Aktualizováno Úterý, 12 Prosinec 2017 11:28

Tenisová raketa Karolíny Plíškové se vydražila za 80.000,- Kč, dále věnovala své večerní
šaty z dílny Beaty Rajkské. Hokejku hokejové hvězdy NHL Davida Pastrňáka s číslem 88,
vydražil za symbolickou cenu 88.000,- Kč sám majitel kasina.

Vánoce stráví Karolína v Thajsku, kde hraje 23. a 24. prosince exhibiční duely s dalšími elitními
tenistkami Halepovou, Kontaovou a Ostapenkovou. Tenisový kolotoč začíná s příchodem
nového roku, Plíšková se v roli obhájkyně trofeje představí v australském Brisbane.

„Vánoce pro mě letos budou zběsilé, protože je strávím v Thajsku. Jelikož 21. prosince odlétám,
budu je muset oslavit už dvacátého,“ svěřila se Karolína Plíšková.

Podle svých slov to ale neprožívá. „Nevadí mi, že nebudu 24. doma. Samozřejmě to bylo jiné,
když jsem byla malá. Přiznávám ale, že už stromeček mám a udělám si Vánoce trošku dřív,“
vysvětlila tenistka.

Sympatická dvojice prozradila, že společnou svatbu plánují v průběhu příštího roku. Miminko
zatím během hvězdné kariéry Karolíny Plíškové zatím není na pořadu dne, ale v
dlouhodobějším horizontu v plánu je. „Na miminko budeme ještě minimálně čtyři roky čekat,“
řekl Hrdlička.

Na akci byl přítomen legendární fotbalisté Ladislav Vízek, Antonín Panenka a Horst
Siegl, za hokejisty
Patrik Eliiáš a
sportovní·komentátor·Petr Svěcený, moderátoři Frekvence1
Roman Ondráček a
Milošem Pokorný
a mnoho dalších.. Ovšem hlavní hvězdou večera byla samozřejmě Karolína Plíšková,
která se svým snoubencem po ukončení oficiální části večera, tančila do pozdních hodin.

Všichni přítomní se mohli zúčastni školy pokeru a vyzkoušet si i dalši hry.

Celou akci zakončilo vystoupení skupiny TĚŽKEJ POKONDR a samozřejmě nechyběl bohatý
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raut a nechyběly míchané drinky z exkluzivního rumu Diplomatico. Svůj koktejl dokonce
namíchala sama Karolína a pojmenovala ho Matchball :-).
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