CHINASKI PRO KOLEČKO VE VILE TUGENDHAT
(Tisková zpráva)

(Praha, 19. května 2014) V pondělí 2. června 2014 ve 20 hodin odehraje v brněnské vile
Tugendhat jedinečný akustický koncert skupina CHINASKI. Výtěžek ze vstupného věnuje
Nadační fond Kolečko v plné výši Centru dětské traumatologie Fakultní nemocnice Brno na
nákup instrumentária a vybavení pro ambulantní traumatologii s instrumentačním stolkem
a dětskou polohovací postýlku s aktivní matrací a příslušenstvím v celkové hodnotě
100.000 korun.
V příštím roce uplyne 60 let od doby, kdy bylo ve vile Tugendhat zřízeno a téměř
25 let provozováno rehabilitační středisko pro děti s vadami páteře při Fakultní dětské
nemocnici v Brně. Nadační fond Kolečko, který pomáhá dětem postiženým následky
dopravních nehod nebo jiným úrazem, letos slaví 10. narozeniny. To je ideální příležitost
společně pomoci jednomu z osmi dětských úrazových center České republiky,
traumatologickému centru Dětské nemocnice v Brně. „Rozhodli jsme se u příležitosti
10. narozenin požádat obyvatele jednotlivých regionů o to, aby podpořili „své“
traumacentrum účastí na pokud možno jedinečné benefiční akci,“ říká Linda Jandová,
předsedkyně správní rady NF Kolečko a nadšeně dodává: „Spojení legendární vily
Tugendhat a jedné z nejlepších českých kapel CHINASKI v rámci komorního akustického
koncertu pro Kolečko je projekt z říše snů a jsme za ni hudebníkům i Muzeu města Brna
nesmírně vděční“.
„Benefiční akci spolupořádáme ve vile Tugendhat vůbec poprvé. Věříme, že zájem
veřejnosti o tuto unikátní památku moderní architektury naplní celkovou kapacitu koncertu
a pomůže tak dobré věci. Těší nás, že prostřednictvím Nadačního fondu Kolečko můžeme
podpořit Dětskou nemocnici v Brně, která ve své době měla v objektu své pracoviště.“ Uvedl
Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna. Nadační fond Kolečko se věnuje především přímé
finanční podpoře všech osmi dětských úrazových center na území České republiky (PrahaKrč, Praha-Motol, Plzeň, Ústí n. Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Ostrava),
mezi která už rozdělil finanční prostředky, lékařské přístroje, zdravotní pomůcky a vybavení
v celkové hodnotě více než 8.000.000 korun. Druhým pilířem činnosti je prevence úrazů dětí
v silničním provozu. Do projektu interaktivních tréninků s názvem „Rozhlédni se!“,
realizovaném v základních, mateřských a speciálních školách i dětských domovech nebo
letních táborech, investovalo Kolečko od roku 2010 více než 2.000.000 korun. Projekt
Rozhlédni se! zavítá do Brna v neděli 25. 5., kdy je připraven celodenní program pro
veřejnost ve společenském centru Omega.

Česká pop rocková skupina CHINASKI, mj. vítěz ceny Anděl (2005 a 2007)
udělované Akademií populární hudby, je jednou z nejrespektovanějších skupin u nás a pro
Kolečko zahraje vůbec poprvé. CHINASKI letos slaví 20 let na scéně, v únoru si zcela
vyprodanou show v pražské O2 areně v Praze nenechalo ujít 16000 fanoušků. Bezesporu
zajímavým opakem bude komorní atmosféra vily Tugendhat, kde skupina představí průřez
repertoárem v akustické podobě, exkluzivně v celé sestavě.
Omezený počet 50 vstupenek v hodnotě 1.000 korun je v předprodeji do 2. 6. 2014 do
15 hodin v pokladně vily Tugendhat. Rezervace vstupenek na info@tugendhat.eu.
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