
 

 

Tisková zpráva, dne 20. dubna 2020 

Kuře v bačkorách aneb 22. ročník Pomozte dětem z domovů známých osobností na ČT 1 v sobotu 2. 
května od 20:05 
 
Pírko k pírku, máme velkou sbírku! 
Společný sbírkový projekt České televize a NROS Pomozte dětem, jehož symbolem je známé Kuře, 
letos vybírá peníze na činnost 30 konkrétních organizací pomáhajících ohroženým a znevýhodněným 
dětem do 18 let věku v ČR. Jejich seznam a zaměření naleznete ZDE.  
Na tyto projekty je třeba shromáždit v letošním ročníku částku alespoň 10 milionů korun, které 
pomohou 2 324 dětem. 
Ukončení sbírky letošního ročníku je prodlouženo až do 30. června, pak bude zahájen již 23. ročník. 
 
Sejdeme se doma první májovou sobotu večer! 
 

Letošní sbírkový večer projektu Pomozte dětem bude opravdu netradiční.  
Koncerty z obýváků známých osobností české hudební scény provede – také ze svého domova – Aleš 
Háma, který bude zároveň průběžně informovat o stavu Kuřecího konta.  
Na koho se můžeme těšit? Na Marii Rottrovou, Vojtu Dyka, Mira Žbirku a Ráchel Skleničkovou, 
Ondřeje Rumla, Milana Cajse, Petra Jandu, Barboru Polákovou, Vladimíra Mišíka, Dana Bártu, Ewu 
Farnou, Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers, Jiřího Korna & 4TET. 
Tradičně mohou všichni diváci přispět dárcovskou DMS - DMS KURE 30 nebo DMS KURE 
60 nebo DMS KURE 90 zaslanou na telefonní číslo 87 777. 
 
Kdy, kde a v kolik? 
První májovou sobotu 2. 5. od 20:05 na ČT 1. 
 
Peříčkový týden 22. ročníku sbírky Pomozte dětem 4. – 10. 5. 2020 
Pomáhat Kuřeti bude letos možné v rámci Peříčkového týdne, který odstartuje 4. května – informace 
hledejte zde https://www.pomoztedetem.cz/perickovy-tyden/ 
 
Komu sbírka pomohla? 
Na konkrétní příběhy dětí, kterým společný sbírkový projekt NROS a České televize pomohl, se 
můžete podívat zde:  

 Příběh Klárky 

 Příběh Dorinky 

 Příběh Štěpána 

 Příběh Jakuba   
Další příběhy pomoci lze najít na YouTube Pomozte dětem 
 
Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České 
televize spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným 
dětem do 18 let věku v celé ČR. Od roku 1998 se podařilo rozdělit více než 243 milionů Kč, 
podpořeno bylo více jak 1 550 projektů a v celkovém součtu pomohl projekt POMOZTE DĚTEM téměř 
200 tisícům dětí. Více informací v přiloženém press kitu. 
 
Možnosti, jak věnovat peníze projektu Pomozte dětem: 

 DÁRCOVSKÉ SMS (DMS) informace hledejte na www.darcovskasms.cz. 

 PŘEVOD darované částky NA ÚČET 9595959595/0600. 

 SMLUVNÍ DÁRCOVSTVÍ určené všem firmám, společnostem, právnickým i fyzickým osobám, 
umožňující darovat libovolnou částku (daňové zvýhodnění dárců). 

 PARTNERSTVÍ poskytující Kuřeti finance či významné služby. 

 SPOJENECTVÍ umožňující uspořádat pro Kuře sbírkovou akci. 

https://www.pomoztedetem.cz/podporene-projekty-z-22-rocniku/
https://www.pomoztedetem.cz/perickovy-tyden/
https://www.pomoztedetem.cz/pribeh/pribehy-deti-pro-ct-2018-klarka/
https://www.pomoztedetem.cz/pribeh/pribehy-deti-pro-ct-2018-dorinka/
https://www.pomoztedetem.cz/pribeh/pribehy-deti-pro-ct-2018-stepan/
https://www.youtube.com/watch?v=RB3Mf2EZjLQ
https://www.youtube.com/channel/UCWfKW2GGXx9zDzBB4y8BTxQ
http://www.darcovskasms.cz/
https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/platba-on-line/
http://www.pomoztedetem.cz/pomahejte/usporadejte-sbirkovou-akci/


 

 

 HODINA DĚTEM – věnujte symbolickou hodnotu své hodinové mzdy a darujte ji dětem, více 
na www.hodinadetem.cz. 

 ČLENSTVÍ v Klubu přátel Kuřete, protože pravidelná pomoc pomáhá. 

 POSKYTNUTÍ SLUŽEB BEZPLATNĚ – i nefinanční pomoc je významná a potřebná. 

 ZAKOUPENÍM PÍRKA v celorepublikové sbírce PEŘÍČKOVÝ TÝDEN (4.5.- 10.5. 2020).  
 
O NROS 
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) patří k nejaktivnějším grantujícím nadacím založeným 

po roce 1989 v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový 

sektor. Nadačními příspěvky z grantových programů podporuje projekty, které pomáhají ohroženým 

a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty nebo jinak oživují zájem 

občanů o místní rozvoj a veřejný život. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 500 projektů 

částkou přesahující 1,8 miliardy korun.  

 
Kuře s celého srdce děkuje partnerům sbírkového projektu Pomozte dětem: 
Moneta Money Bank, a.s. – bankovní partner, 
Rádio Impuls, partner dobrých skutků – mediální partner.  
 
Více informací najdete na www.pomoztedetem.cz 
 
 
 

https://www.hodinadetem.cz/cz/
http://www.hodinadetem.cz/
https://www.klubpratelkurete.cz/
http://www.pomoztedetem.cz/pomahejte/nefinancni-pomoc/
https://www.pomoztedetem.cz/nakup-pirka-online/
http://www.pomoztedetem.cz/

