PRESS PLAY TO HELP
Tisková zpráva

20. 3. 2015

VELKOLEPÁ PÁRTY V P.M. CLUBU POMŮŽE RODINÁM NEMOCNÝCH DĚTÍ
V pondělí 27. 4. 2015 se od 20 hodin bude v P.M. Clubu na Praze 2 konat benefiční hudební večer
Nadačního fondu Wine for Help s názvem Press Play to Help.
Tato párty nabídne to nejaktuálnější z české hudební scény. Návštěvníci si vychutnají vystoupení
kapel Slza, Crapfruit, Eddie Stoilow nebo Ising, které doplní zpěváci Pavel Callta a Štěpán Klouček.
O závěrečnou show se postará houslové trio Inflagranti v netradičním spojení s DJ Michaelem
Burianem.
Návštěvníkům se během večera představí i nová oficiální píseň Nadačního fondu Wine for Help
„Nadechnout“ od Pavla Callty, která se dočká svého křtu. Celý večer budou publikum udržovat ve
varu Zorka Hejdová a Roman Straka.
Cílem tohoto večera nebude jenom nabídnout jedinečnou zábavu stovkám milovníků aktuální české
hudby, ale také je zapojit do charitativní činnosti a získat finanční prostředky pro rodiny, jejichž děti
trpí smrtelnou nemocí mukopolysacharidosou. Naši patroni Sandra Nováková a Pavel Callta v závěru
večera předají symbolický šek vybraným rodinám, které tuto pomoc potřebují nejvíc.
Všichni pracovníci nadačního fondu, vystupující interpreti a realizační tým pracují bez nároku na
honorář. I díky nim přinese tento večer peníze na potřebnou věc. Výtěžek večera naplní tři zdroje prodej vstupenek, hodnotná tombola a dražba cenných vín s podpisy významných osobností.
Návštěvnicí si tak budou moct odnést lahev s podpisem Michaela Douglese, Karla Rodena, herců
seriálu Vinaři, Lucie Bílé, skupin Chinaski a Kryštof, Pavla Šporcla, Dominika Haška, Martiny Sáblíkové
a Gabriely Soukalové.
Nadační fond Wine for Help se věnuje podpoře rodin dětí zasažených smrtelnou nemocí
mukopolysacharidosou. Poskytujeme rodinám finanční pomoc pro pořízení nezbytných
zdravotnických pomůcek, bezbariérové úprav bydlení a pomáhá plnit nejedno dětské přání. Nadační
fond byl založen v říjnu 2014 na základě osobní zkušenosti jeho zakladatele a předsedy správní rady,
sommeliera Jaroslava Brousila. Pomocí dvou úspěšných charitativních akcí konaných v roce 2014,
Wine&Magic show a Summer Cocktail Party se podařilo pomoct prvním rodinám. V rámci projektu
Vánoce s Wine for Help byly čtyřem rodinám splněny vánoční přání sourozenců nemocných dětí.
Mukopolysacharidosa je vrozené a dědičně podmíněné onemocnění látkové výměny, které vzniká
absencí životně důležitého enzymu v buňkách. Kvůli chybějícími enzymu dochází ke střádání
škodlivých látek v tkáních orgánů (například v játrech, slezině, srdci či mozku). Tím dochází k těžkým
poruchám těchto orgánů, což většinou vede k předčasnému úmrtí dítěte.
Více informací naleznete na www.facebook.com/wineforhelp nebo na www.wineforhelp.cz
Kontaktní osoba: Jaroslav Brousil, jaroslav.brousil@gmail.com, + 421 775 219 882

