V Praze dne 20.4.2012
Vážení partneři,
dovolujeme si Vás oslovit jménem Dětského krizového centra (DKC),
V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle, které již 20 let pomáhá týraným, zneužívaným
a zanedbávaným dětem. Za tu dobu pomohli naši psychologové a sociální
pracovnice více než 5000 klientům a rádi budeme pomáhat i nadále. Pomoci
můžete i vy a to díky unikátní akci, kterou pořádá DKC společně se společností
Czechcity. Nabízíme Vám VIP večer v jednom z největších fitness center v České
republice, Big One Fitness.
Dle Vašeho přání můžete večer využít ke sportovním a kulturním aktivitám. Po
celý večer Vás budou provázet příjemné hostesky, k dispozici budou
profesionální trenéři, kteří Vás seznámí s novou metodou funkčního tréninku a
představí kompletní posilovací vybavení Big One Fitness. Zároveň Vám bude
umožněno vyzkoušet přístroj InBody, který analyzuje a monitoruje strukturu
Vašeho těla. V průběhu večera se Vám rovněž představí ukázková lekce zumby a
pole dance.
Akce se zúčastní i přední herci Městského divadla v Brně:
Petr Gazdík, Dušan Vitázek – oba držitelé prestižní ceny Thálie, Ivana Vaňková a
Johana Gazdíková, kteří zazpívají písně ze světových muzikálů (Bídníci, Jackyll
a Hyde, Kočky, Zvoník Matky Boží) a tímto podpoří projekt tohoto
mimořádného večera.
Dalším hostem, který svou účastí podpoří tento projekt, bude známá česká
spisovatelka Sylva Lauerová, žijící na Seychelských ostrovech, autorka
bestselleru, románů a dvou samostatných básnických sbírek. V jejím podání se
můžete těšit na autorské čtení.
K dispozici bude návštěvníkům občerstvení od předních českých kuchařů ze
Zátiší Group, jedné z největších cateringových společností u nás.
Tento unikátní zážitek je spojen s podporou Dětského krizového centra. Po
zaslání minimální finanční částky 10 000,-Kč na č. ú. 197 466 655/0300, získáte
kromě pocitu dobrého skutku, také možnost účasti na VIP večeru pro Vás a Váš
jednočlenný doprovod.
Akce se uskuteční 20. června 2012 od 19 hodin v prostorách Big One Fitness
v Brně, Benešova 14/16, www.big1fitness.cz (vedle Grand hotelu Brno)
Počet míst na akci je omezen. Využijte prosím této jedinečné možnosti,
podpořit odborné neziskové pracoviště, které pomáhá dětem z celé ČR.

Pokud nemáte zájem o účast na VIP večeru, nebo Vaše časové možnosti jsou
v tomto termínu omezeny, budeme velmi vděční za jakoukoliv přispěnou
částku.
V případě zájmu nás prosím
carda@ditekrize.cz . www.dkc.cz

kontaktujte

na

dkc@ditekrize.cz

My jsme tu pro Vás, buďte tu i vy pro nás!
Za tým Dětského krizového centra, o.s., Mgr. Adam Carda a za společnost
CZECHCITY, a.s. Mgr. Jitka Kratochvílová

nebo

