
TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze 28. ledna 2010 

Nadační fond Kapka naděje podpoří projektem
Strom naděje a splněných přání sedm nemocnic po celé ČR

     NF Kapka naděje přichází již s II.ročníkem celorepublikového, charitativního projektu 
Strom naděje a splněných přání 2010.
     Cílem a smyslem celé akce je aktivní zapojení dětí do charitativní činnosti, vzbudit v nich 
zájem a chuť pomáhat  druhým a zároveň ukázat,  že  pomáhat  může  být  i  zábava.  Přesně 
v tomto  duchu  proběhne  dne  4.2.2010 koncipované  představení  dětí  ze  ZŠ  Na  Perštýně 
v Liberci,  které  přijedou  svým  vystoupením  potěšit  nemocné  kamarády  do  nemocnice 
v Jablonci nad Nisou. A rozhodně nepřijedou samy, patronátu nad akcí se zhostil zpěvák Petr 
Muk. Role hostitele se ujal primář pediatrického odd. MUDr.Pavel Šochman,  který se zabývá 
dětskými gastroenterologickými problémy.

O projektu:

    Svým  rozsahem  jedinečný  projekt  připravil  Nadační  fond  Kapka  naděje  ke  svému 
desetiletému  výročí  založení.  V  průběhu  měsíce  února  navštíví  NF  Kapka  naděje  sedm 
nemocnic,  aby  od  lékařů  zjistil  s jakými  zdravotními  problémy  se  u  dětských  pacientů 
setkávají. Zároveň svojí přítomností a kulturním programem podpoří a potěší malé pacienty v 
nemocnicích  děti  ze  základních  škol.  Základní  školy,  které  jsou  do  projektu  zapojeny, 
předvedou zábavný program pro nemocné kamarády v příslušné nemocnici. Každá nemocnice
má svého patrona, kterým je známá osobnost.
     
     Celý projekt vyvrcholí 20. 2. 2010 v pražské kapli Sarce Coeur, kde proběhne slavnostní 
benefiční  koncert,  na  kterém vystoupí  mnoho  známých  osobností  a  který  bude  v přímém 
přenosu přenášet  Česká televize na ČT 1 od 21 hodin.  Součástí  programu budou i  spoty 
kulturních vystoupení základních škol pořízené z návštěv jednotlivých nemocnic. V průběhu 
večera  bude  mít  široká  veřejnost  možnost  prostřednictvím tzv.  DMS zpráv  (dárcovských 
SMS) věnovat finanční prostředky. Každá nemocnice má svého mecenáše, za jehož finanční 
dar  bude  nemocnici,  resp.  jejímu  dětskému  či  novorozeneckému  oddělení,  zakoupeno 
potřebné vybavení nebo přístrojová technika. 

     Pro více informací jsem Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech.
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