Tisková zpráva, dne 6. dubna 2017

Maruška Doležalová a Jolana Voldánová budou koledovat pro Kuře. Pomozte dětem
v přímém přenosu v sobotu 15. 4. od 21:40 na ČT 1.
Dívejte se a pomáhejte!
Velikonoce se blíží a s nimi již tradiční vyvrcholení sbírkové akce Pomozte dětem. Letošní 19.
ročník se bude v přímém přenosu vysílat v sobotu 15. dubna od 21:40 na programu ČT 1.
Patronce projektu Pomozte dětem Marušce Doležalové pomůže s koledováním a
moderováním Jolana Voldánová, dále vystoupí Ben Cristovao, Ondřej Ruml, Marta Jandová,
Marek Ztracený, Václav Kopta, Marek Zelinka, Lukáš Pavlásek a spousta dalších. Všichni
účinkující se vzdali honorářů ve prospěch POMOZTE DĚTEM.
POMOZTE DĚTEM je společný projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti
(NROS), který rozdělil za devatenáct let své existence 212 milionů korun na podporu
ohrožených a znevýhodněných dětí.
I vy můžete pomáhat – různými způsoby. Dva nejčastěji užívané, tedy převod peněz na
bankovní účet a dárcovské SMS, doznaly v posledních dnech velkých změn.
POMOZTE DĚTEM má od 3. dubna 2017 nový bankovní účet 95 95 95 95 95/0600. Více
informací naleznete na www.pomoztedetem.cz. Za MONETA Money Bank, která účet
bezplatně pro POMOZTE DĚTEM povede, její ředitelka lidských zdrojů a společenské
odpovědnosti, Radka Pekelská, říká: „Filantropie a sponzorství jsou nedílnou součástí naší
firemní kultury a našeho podnikání. V loňském roce jsme podpořili částkou přesahující 1,9
miliónů korun 41 českých organizací a jsem ráda, že podporou POMOZTE DĚTEM můžeme
ještě více přispět k ochraně ohrožených a znevýhodněných dětí.“
Vůbec nejúspěšnějším neziskovým projektem v historii DMS je dárcovská textovka pro
projekt NROS Pomozte dětem! Od roku 2004 poslali dárci na toto heslo více než 2,5 milionu
dárcovských SMS (téměř 70 milionů korun, což je 13,3 % všech zaslaných DMS). Od konce
března je možné DMS posílat ve více hodnotách a lze nastavit i periodicitu.
Sledujte s námi, jak peníze na kontě POMOZTE DĚTEM přibývají i jak pomáhají – během
přímého přenosu benefičního večera v sobotu 15. dubna od 21:40 na ČT 1.
Pokud máte zájem akreditovat se na generální zkoušku, která bude probíhat v ČT v sobotu
15. dubna od 18:00 do 19:30, dejte mi vědět, prosím, písemně na johana@turner.cz
nejpozději do 7. 4. Potřebuji znát jména zástupců redakce a číslo jejich občanského průkazu.

Více informací naleznete v přiloženém press kitu.

