Tisková zpráva
Praha, 10. 4. 2017
Marie Doležalová, Jolana Voldánová, Ben Cristovao, Marta Jandová, Vaclav Kopta pomáhají
Kuřeti. Pomáhejte s nimi v přímém přenosu v sobotu 15. 4. od 21:40 na ČT 1.
Přímý přenos benefičního večera 19. ročníku sbírkové akce Pomozte dětem se kvapem blíží a
přípravy vrcholí. Vysílat se bude již tuto sobotu 15. dubna od 21:40 na programu ČT1.
Patronka sbírky Marie Doležalová a moderátorka Jolana Voldánová diváky celým pořadem
provedou. Sváteční velikonoční atmosféru dokreslí vystoupeními Marta Jandová, Ben Cristovao,
Ondřej Ruml, 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 nový bankovní účet 95 95 95 95 95/0600.
DMS je nyní možné posílat ve více hodnotách a lze nastavit i periodicitu.

Jednorázová DMS: Vyberte si částku, kterou chcete projekt podpořit, a odešlete dárcovskou
SMS ve tvaru DMS KURE 30 nebo DMS KURE 60 nebo DMS KURE 90 na 87 777.
Trvalá DMS: Vyberte si částku, kterou chcete každý měsíc projekt podpořit, a odešlete trvalou
dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV KURE 30 nebo DMS TRV KURE 60 nebo DMS TRV KURE 90 na
číslo 87 777. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč.
Pomozte dětem obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
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 ČT1.
Pokud máte zájem akreditovat se na generální zkoušku, která bude probíhat v ČT v sobotu 15.
dubna od 18:00 do 19:30 hod., požádejte o ni, prosím, písemně na johana@turner.cz
nejpozději do 7. 4.. Případnou akreditaci potvrdím mailem. Potřebuji znát jména zástupců
redakce a číslo jejich občanského průkazu.
Více informací naleznete v přiloženém press kitu.

