
„Můj brácha je pořád v nemocnici… I s mámou. 
Táta vozí ségru ve velkém divném kočáře… Já jsem zdravý, ale jsem vítěz?“ 

Nadační fond Wine for Help se věnuje sourozencům smrtelně nemocných dětí. 
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CHAMPENOISE  
 

V sobotu 9. listopadu 2019 se bude v divadle Ponec konat velkolepá hudebně-taneční show, která 
má za cíl podpořit sourozence vážně nemocných dětí a pomoci jim prožívat plnohodnotné dětství.  
 
Champenoise nabídne špičky české taneční scény na jednom pódiu. Vystoupí 420PEOPLE, kteří pod 
vedením Václava Kuneše právě sklízí obdiv a pozitivní kritiku za představení »PANTHERA«. 
Choreografii Petra Zusky „Růže“ uvede Pražský komorní balet. Představí se i česko-francouzští tYhle 
nebo soubor Squadra Sua, který dokáže diváky i rozesmát.  
 
Svým uměním diváky okouzlí nejlepší harfistka světa Jana Boušková. V podání laureátky 
nejprestižnějších světových soutěží uslyšíme například symfonickou báseň Vltava od Bedřicha 
Smetany. „Pomáhat sourozencům nemocných dětí je úžasná myšlenka. Myslím, že díky nemoci svých 
nejbližších postrádají dostatek pozornosti, péče a někdy i lásky a nesou si do života velké břímě. 
Pokud jim v tom já mohu jakkoli pomoci, s nesmírnou ctí a hrdostí to udělám,“ říká Jana Boušková.  
 
Legendární zpěvačka Věra Nerušilová svými šansony navodí pravou atmosféru Champagne. Diváci se 
mohou těšit i na  Elis Mraz a Jana Bendiga.  
 
Celým večerem budou provázet Kristina Kloubková a Jaroslav Brousil. Kristina je moderátorkou 
televize Nova a velmi blízko má i k tanci. V rámci letošního speciálního koncertu Jiřího Korna se vrátila 
na pódium s taneční skupinou UNO. I Jarda je moderátorem televize Nova a především zakladatelem 
a předsedou Nadačního fondu Wine for Help. 
 
Výtěžek večera bude kromě vstupného tvořit hodnotná charitativní tombola. Diváci budou mít 
exkluzivní příležitost vydražit lahev Champagne Deutz - Brut Classic Magnum s podpisem partnera 
aukce Jaromíra Jágra. 
 
Výtěžek akce Champenoise bude sloužit ke splnění tajných vánočních přání sourozenců dětí se 
smrtelnou mukopolysacharidosou, za kterými osobně vyjedeme v předvečer Štědrého dne. Rodiny do 
posledních chvíle nic netuší, přání zjišťujeme přes naše tajné spojence. „Neznám moc krásnějších a 
upřímnějších okamžiků, než je radost rodin, kterým nečekaně zazvoníme u dveří, popřejeme krásné 
Vánoce a dětem splníme vánoční přání, které není v silách jejich rodičů. Ten moment překvapení je 
naprosto úžasný,“ přiznává předseda Wine for Help, Jaroslav Brousil.  
 
Součástí večera bude i předávání cen Wine for Help. Ceny budou uděleny za mimořádnou péči o dítě 
s mukopolysacharisou a přínos problematice sourozenců smrtelně nemocných dětí.   



My ve Wine for Help jsme první, kdo se v rodinách s takto těžkým osudem zaměřuje na zdánlivě 
zdravé děti, ale vede nás k tomu osobní zkušenost a vidíme v tom velký smysl. Už nyní je u tří 
sourozenců nemocných dětí diagnostikována schizofrenie. Pomoci se nám podařilo už ve více než 
třiceti rodinách. Jsme malý tým, složený z lidí, kteří se této činnosti věnují ve volném čase a bez 
nároku na honorář, přesto si troufáme říct, že dokážeme docela velké věci. 
 
„Díky Wine for Help můžeme naší dceři ukázat, že je pro nás hodně důležitá a že jí milujeme i přes 
těžký úděl jejího brášky. Dělají svou dobrovolnou práci od srdce,“ říká Kateřina Štolová, maminka 
Anežky a nemocného Jiříka (Mukopolysacharidosa II.). 
 
Více informací najdete na fb.com/wineforhelp nebo na webu wineforhelp.cz, který už za pár dní získá 

novou atraktivní podobu. Podrobnější informace získáte u předsedy Nadačního fondu Wine for Help - 

Jaroslava Brousila na tel.: 724 670 781 nebo emailu: jaroslav.brousil@gmail.com.  
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