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Central Group pořádá charitativní galavečer, Nadačnímu fondu
pro zdraví dětí předá šek na milion korun
Praha, 5. 1. 2017 – Charitativní galavečer v Obecním domě bude jednou z hlavních akcí
letošní plesové sezóny. Ve čtvrtek 2. března ho uspořádá největší český rezidenční
developer a investor nové bytové výstavby Central Group. Celá výše vstupného jde na účet
Nadačního fondu pro zdraví dětí, který společnost založila ve prospěch Ústavu pro péči o
matku a dítě v pražském Podolí.
Nadační fond letos slaví 10. výročí svého vzniku. Za tu dobu rozdělil mnohamilionové částky na
více než stovku projektů. Hlavním posláním Nadačního fondu pro zdraví dětí je podpora výzkumu
a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe u
nás 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 u nás bohužel velmi omezené, proto je finanční podpora ze soukromých zdrojů
klíčová. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání nadační fond pomáhá také při financování
potřebného přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která péči o matky a děti zajišťují.
Cílem velkého charitativního galavečera s bohatým programem je právě získání prostředků pro
plnění cílů nadačního fondu. Na akci vystoupí operní pěvkyně Eva Urbanová a houslový virtuos
Václav Hudeček. K tanci a poslechu bude hrát Dvořák Symphony Orchestra, pro vyznavače
latinskoamerických rytmů pak Carisma Musica Latina. Po celý večer bude k dispozici bohatý
gurmánský raut a degustace evropských vín. Přítomné hosty celým večerem provede herec
a moderátor Marek Vašut.
V letošním roce slaví Central Group již 23 let na českém trhu a pořádáním každoročních
charitativních akcí se plně hlásí ke své společenské odpovědnosti. „Nadační fond pro zdraví dětí,
který naše společnost založila a již deset let ho podporuje, financoval více než stovku konkrétních
výzkumných a vzdělávacích projektů,“ poznamenal šéf Central Group Dušan Kunovský a dodal, že
„prestižní společenské akce, jakou je právě tento galavečer, jsou pro charitu a související
fundraising velkým přínosem a Central Group chce jejich prostřednictvím pomáhat i v budoucnu.“
Firma bude i letos stejně jako v minulých letech garantovat Nadačnímu fondu pro zdraví dětí
příjem ve výši jednoho milionu korun.
Zúčastnit se a přispět na dobrou věc můžete i vy
Vstupenky na tuto mimořádnou společenskou událost nelze zakoupit v běžné prodejní síti, ale jen
od Central Group, který garantuje, že celý příjem z prodeje půjde na účet Nadačního fondu pro
zdraví dětí. Vstupenka bez garance místa k sezení stojí 1950 a s garancí pak 3950 korun. Vstupné
tak představuje dar Nadačnímu fondu pro zdraví dětí ve formě veřejné sbírky. Vstupenky je možné
objednávat již nyní na www.central-group.cz/galavecer.
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Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí
(+420 724 090 754), která může také zprostředkovat jednání s vedoucími pracovníky Central Group nebo jejich vyjádření. Podrobné
informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz, kde je také sekce Pro média a sekce O
společnosti.
Central Group je jednoznačně největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Potvrzuje to i
statistika prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku největších
rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. Za 23 let svého působení firma dokončila již více než 151 rezidenčních projektů
a prodala více než 13.000 nových bytů, domů a parcel. Na všechny své byty a rodinné domy 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 1,75 miliardy korun. Významné
prostředky věnuje společnost také na obecně prospěšné účely (například na výsadbu zeleně nebo na realizaci veřejných komunikací a
inženýrských sítí pro městské části a obce 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 15.000 nových bytů a
rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích deseti let. Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další
pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů.

