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Finanční prostředky získané z charitativního
galavečera CENTRAL GROUP již pomáhají – Ústav
pro péči o matku a dítě za ně nakoupí důležité
přístrojové vybavení
Charitativní galavečer CENTRAL GROUP k 20. výročí založení společnosti s módní přehlídkou
Blanky Matragi se uskutečnil 13. února v pražském Obecním domě. Výtěžek z této charitativní akce
byl určen pro Nadační fond pro zdraví dětí. Ten byl založen v únoru roku 2007 ve prospěch Ústavu
pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí právě společností CENTRAL GROUP.
Během galavečera se podařilo získat 902.425 korun a již nyní, necelé dva měsíce po celé akci,
získaný finanční obnos pomáhá. Ústav pro péči o matku a dítě se rozhodl za vybrané peníze rozšířit
své přístrojové vybavení – v nejbližší době zakoupí hned čtyři přístroje, které zlepší již tak velmi
vysokou úroveň poskytované péče. Bude se jednat například o centrální monitor na jednotku
intenzivní péče, který umožní sledovat základní životní funkce a včas zachycovat jakékoliv odchylky,
dále pak kardiotokograf, který poslouží především pro zkvalitnění prenatální péče a péče během
porodu, a v neposlední řadě monitor pro měření okysličení krve mozku u kriticky nemocného
novorozence, které je důležité pro zajištění správného vývoje dítěte.
„Nadační fond je nezastupitelnou a nenahraditelnou součástí fungování našeho zdravotnického
zařízení, které chce poskytovat a poskytuje péči o matku a dítě na maximálně možné odborné
úrovni. Takto významná finanční podpora je pro nás nesmírně důležitá. Jako velké pozitivum
vnímám především to, že s finančními prostředky můžeme nakládat téměř ihned a neprodlužuje se
tak doba pořízení důležitých přístrojů, " říká doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel Ústavu pro
péči o matku a dítě.
Společnost CENTRAL GROUP každoročně předává Nadačnímu fondu pro zdraví dětí garanční šek
v hodnotě 1.000.000,- Kč. Za 7 let existence fondu podpořil již 85 konkrétních projektů. Kromě
přístrojového vybavení peníze pomáhají hlavně výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek
a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe přispívá zejména účast českých lékařů na
odborných kongresech, konferencích a stážích v zahraničí. Prostředky z veřejných zdrojů jsou pro
účely výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví bohužel velmi omezené, proto je finanční
podpora ze soukromých zdrojů pro tyto účely klíčová.
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Koncern CENTRAL GROUP má dlouhodobě více než třetinový podíl na trhu nového bydlení v Praze. Za 20 let svého působení firma
dokončila 130 rezidenčních lokalit a prodala více než 10.000 nových bytů, domů a parcel. CENTRAL GROUP je jednoznačně největším
rezidenčním developerem v České republice. Na všechny své byty a rodinné domy společnost poskytuje Garanci nejlepší ceny. To
znamená, že pokud někdo najde srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti nabídce CENTRAL GROUP, firma cenu dorovná a ještě
přidá bonus ve výši 100.000 Kč.
Společnost dlouhodobě vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu svého
působení koncern CENTRAL GROUP uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,6 miliardy korun. Významné prostředky
věnuje společnost také na obecně prospěšné účely (například na výsadbu zeleně nebo na realizaci veřejných komunikací a inženýrských
sítí pro obce a městské části v mnoha desítkách milionů Kč ročně) a také na charitativní činnost (například Nadačnímu fondu pro zdraví
dětí zřízenému ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí).
CENTRAL GROUP je nejen největším českým prodejcem nových bytů a domů, ale také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic nových
pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a připravené pozemky pro více než 8.000 nových bytů
a rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích pěti let. CENTRAL GROUP nadále intenzivně hledá nové pozemky a
brownfields pro výstavbu nových bytů a domů v Praze. Možná je platba ihned, bez potřeby bankovního úvěru. U větších pozemkových
celků je také možná dohoda o širší spolupráci (například ve formě společného podniku).

