Koncert Jaroslava Svěceného s dcerou Julií
Praha – 4.9.2017 – Ve středu 29. 11.2017 se uskuteční koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného
s jeho dcerou Julií. Tento ojedinělý koncert, jehož výtěžek je navíc určen na podporu dětí z dětských
domovů, začíná v 19.00 hod v kostele Sv. Šimona a Judy.
V rámci koncertu vystoupí rovněž jeden z neúspěšnějších klavíristů mladší generace, pan Václav Mácha.
Program doplní také vystoupení talentovaných dětí z dětských domovů.
,,Je nám ctí, že právě pan Jaroslav Svěcený i jeho
dcera Julie spojili svá jména s pomocí dětem
z dětských domovů. Jsem si jistá, že tento koncert
přinese všem návštěvníkům nevšední zážitek, a navíc
pomůže dětem, které se připravují na samostatný
život po odchodu z dětského domova.“ říká Michaela
Chovancová, ředitelka pořádající organizace DEJME
DĚTEM ŠANCI.
Vstupenky je možné zakoupit již nyní v síti
Ticketstream. VIP vstupenka kromě nejlepších míst
zahrnuje také skleničku po koncertu s panem
Jaroslavem Svěceným a CD s osobním věnováním.
Celá akce se koná pod záštitou zástupkyně starosty
MČ Praha 4, Mgr. Ivany Kotvové a starosty MČ Prahy
1, Ing. Oldřicha Lomeckého.

Kontakt:
Tereza Tkadlecová
zástupkyně ředitelky
tel:734 734 856
e-mail: tereza@dejmedetemsanci.cz
web: www.dejmedetemsanci.cz
FB: www.facebook.com/DejmeDetemSanci.cz
Poznámka pro redaktory:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. poskytuje komplexní pomoc dětem z dětských domovů na území celé České republiky zejména při
jejich osamostatňování. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě vyrůstající v dětském domově, které zájemce o
podporu něčím zaujme, a to takovou formou, která je pro něj po lidské i finanční stránce přijatelná. V současné době má DEJME
DĚTEM ŠANCI o.p.s. navázánu spolupráci se 34 dětskými domovy ve všech krajích České republiky a ve svých projektech má
zařazeno průběžně více než 250 dětí.
Více informací a seznam dětí, kterým můžete pomoci, najdete na webových stránkách www.dejmedetemsanci.cz
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je členem AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž
hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti.

