
První polévka na světě, 
která léčí mrtvici
Polívková smršť na Andělu  

5. – 8. listopadu 2018



Partneři akce:
Vařili pro nás: Velmi děkujeme 

všem restauracím za skvělou 

polévku a podporu akce.  



Partneři akce:

Podpořili nás:

Velmi děkujeme 
všem partnerům, kteří nás podpořili.

Hlavní partner:

Radvan & JS. s.r.o.

http://www.radvanjs.cz/ostraha/


Mediální partneři akce:
Podpořili nás: Velmi děkujeme 

všem partnerům, kteří nás podpořili.



Kuchařský tým

Velmi děkujeme 

skvělým šéfkuchařům 

za znamenité polévky, 

podporu akce 

a nadšení do projektu.

Roman Paulus M. Císař a L. Hrdina

Jan HatschbachOndřej Panoš Tomáš Fořt

Max SemenchukovDaniel Bukowski

Martina Němčeková



Podpořili nás
Velké díky patří i podpoře dalších 

známých osobností, které se do akce 

zapojily ☺

Ing. Pavel Richter

starosta MČ Praha 5

Lucie Křížková

Modelka a moderátorka



Dobrovolný tým
Další obrovské díky patří všem dobrovolníkům, 

pomocníkům a nadšencům, kteří se do akce 

zapojili. Ať už půjčením auta, výrobou plakátů, 

prodejem na stánku či dalšími „velkými 

maličkostmi“. Ani bez Vás bychom to nezvládli! 

DĚKUJEME i všem, co přišli na polévku ☺

Dobrovolníci Česká spořitelna
Vesna Petržilková

Jakub Teplý

Dobrovolníci ČSOB

Barbora Dvořáková



Fotoreport



Fotoreport



Fotoreport



Fotoreport



Branding partnerů

Plakáty

Web a FB
Na stánku



Výstupy v médiích

Zprávy z Prahy 5.11.2018 

Banner, web – 5.-8.11.2018

pozvánka na akci

.

Regina tipy, upoutávky 
5.-8.11.2018



Výstupy v médiích
7.11.2018 



Výstupy v médiích

Online 

https://prekvapeni.kafe.cz/magazin/fotosouteze-a-akce/akce/polivkova-smrst-opet-na-andelu_2627.html
https://www.prague.eu/cs/detail-akce/20636/velka-polivkova-smrst
https://www.praha5.cz/polivkova-smrst-opet-na-andelu-2/
https://www.citybee.cz/vyhledavani/:/akce/89150-8-velka-polivkova-smrst-na-andelu/
https://www.informuji.cz/akce/praha/110551-polivkova-smrst/
http://cokdyvpraze.cz/instituce/polivkova-smrst
https://www.prazskypatriot.cz/dynova-toskanska-mrkvova-thajska-na-andelu-budou-k-mani-polevky-od-znamych-ceskych-kucharu/
https://www.prazskypatriot.cz/polivkova-smrst-dnes-nabizi-toskanskou-zeleninovou-a-tomatovou-polevku/
https://www.prazskypatriot.cz/polivkova-smrst-dnes-nabidne-mrkvovy-krem/
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Polivkova-smrst--2-.aspx
http://www.ttg.cz/polivkova-smrst-opet-na-andelu/
https://www.vitalia.cz/clanky/polivkova-smrst-opet-u-andela/
http://spiritmagazin.cz/gastro-kalendar-festivaly-a-akce-v-listopadu-2018/

https://prekvapeni.kafe.cz/magazin/fotosouteze-a-akce/akce/polivkova-smrst-opet-na-andelu_2627.html
https://www.prague.eu/cs/detail-akce/20636/velka-polivkova-smrst
https://www.praha5.cz/polivkova-smrst-opet-na-andelu-2/
https://www.citybee.cz/vyhledavani/:/akce/89150-8-velka-polivkova-smrst-na-andelu/
https://www.informuji.cz/akce/praha/110551-polivkova-smrst/
http://cokdyvpraze.cz/instituce/polivkova-smrst
https://www.prazskypatriot.cz/dynova-toskanska-mrkvova-thajska-na-andelu-budou-k-mani-polevky-od-znamych-ceskych-kucharu/
https://www.prazskypatriot.cz/polivkova-smrst-dnes-nabizi-toskanskou-zeleninovou-a-tomatovou-polevku/
https://www.prazskypatriot.cz/polivkova-smrst-dnes-nabidne-mrkvovy-krem/
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Polivkova-smrst--2-.aspx
http://www.ttg.cz/polivkova-smrst-opet-na-andelu/
https://www.vitalia.cz/clanky/polivkova-smrst-opet-u-andela/
http://spiritmagazin.cz/gastro-kalendar-festivaly-a-akce-v-listopadu-2018/


Výstupy v číslech

Výtěžek sbírky: 90 750,- Kč

Díky finanční podpoře MČ Praha 5 ve výši 20 000,- Kč putují na transparentní 

účet veškeré vybrané finanční prostředky (celá prodejní cena polévky 55,- Kč). 

Z výtěžku sbírky je hrazena komplexní intenzivní neurorehabilitace pro lidi se 

získaným poškozením mozku v Centru ERGO Aktiv, kteří si nemohou dovolit 

uhradit zákonně povinný poplatek za službu či se účastní rehabilitačních 

programů, které nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění ani financování 

sociálních služeb. 

Rehabilitace v Centru ERGO Aktiv zahrnuje fyzioterapii, ergoterapii, sociální 

poradenství, psychoterapii, logopedii a další.

Děkujeme, že nám pomáháte vracet chuť k životu!



Kontakt
Tereza Pěchočová

Koordinátor projektu 

Email: polivkovasmrst@ergoaktiv.cz

Tel:      +420 736 708 325

ERGO Aktiv, o.p.s.

Centrum neurorehabilitace pro osoby

se získaným poškozením mozku

Olšanská 2666/7

Praha 3, 130 00

IČ: 26554364

Transparentní sbírkový účet:

2134496338/5500

www.polivkovasmrst.cz

www.reknistres.cz

www.ergoaktiv.cz

Děkujeme

http://www.polivkovasmrst.cz/
http://www.reknistres.cz/
http://www.ergoaktiv.cz/

