Tisková zpráva

Pražská Náplavka patřila na jeden večer výčepním Hřebíčkové,
Neužilovi a Nesvačilové
- České televizní a divadelní hvězdy čepovaly pivo pro dobrou věc -

Praha, 21. srpna 2014 – V krásném prostředí kavárny (A)void na pražské Náplavce se během jednoho ze
čtvrtečních srpnových večerů představily jako zruční výčepní hvězdy českých televizních seriálů a
divadelních prken. Kolemjdoucím žíznivým zájemcům byli plně k dispozici Petra Hřebíčková, hvězda
nového seriálu TV Prima Svatby v Benátkách, držitel ceny Thálie a hvězda seriálu Čtvrtá hvězda Václav
Neužil a herečka Petra Nesvačilová známá například z filmu Protektor nebo Líbáš jako ďábel. Všichni tři
s úsměvem a elegancí jim vlastní předvedli, že za pivní pípou se skutečně otáčet umí. Celá akce se navíc
uskutečnila ve jménu dobré věci. Výtěžek z prodeje produktů pivovarnické skupiny Lobkowicz,
načepovaného známými tvářemi, totiž putoval na konto Nadačního fondu Fragilis, který podporuje
projekty pracující se sociálně vyloučenými jedinci.
Mezi nimi je například projekt Tilia je zaměřený na mládé lidi opouštějící z důvodu plnoletosti dětské
domovy, u nichž hrozí riziko zapojení se do života na okraji společnosti, spojeného s užíváním drog a
kriminalitou. Právě na podporu tohoto projektu bude věnován výtěžek celé akce.
„S Nadačním fondem Fragilis pracuji již několik let. V rámci spolupráci jsem měla také tu úžasnou
možnost vycestovat do Indie, kde fond rovněž pomáhá. Byla to neuvěřitelná zkušenosti, která člověku
velmi silně změní pohled na život,“ říká Petra Hřebíčková. „Z naší cesty vznikl také zajímavý dokument,
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https://www.youtube.com/watch?v=kG2UHlJWsX0,“ doplňuje Petra.

fondu

Fragilis,

pod

odkazem

„Vážíme se toho, že se tři známé tváře českého společenského života, mezi nimi dva držitelé prestižní
ceny Thálie i přes značnou časovou vytíženost uvolily vystoupit v netradičních rolích a pomoci dobré věci.
Se všemi třemi spolupracujeme již delší dobu a jejich pomoc je pro nás neocenitelná,“ říká Petr Duchek,
předseda správní rady Nadačního fondu Fragilis.
Na konto Nadačního fondu Fragilis může přispět kdokoliv zasláním dárcovské DMSky na telefonní číslo
87777 ve tvaru DMS FRAGILIS. Výtěžek bude věnován na podporu některého z projektů Nadačního fondu
Fragilis. Cena DMS je 30 Kč*.

Více se dozvíte na www.fragilis.cz
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*Na konto Nadčního fondu Fragilis putuje částka 28,50 Kč z každé zaslané DMS.

