Vážení rodiče,
letošní 10. narozeniny Duhovky vyvrcholí slavnostní beneficí - Večerem pro Duhovku, která se uskuteční
29. května 2019 v Pražské křižovatce a na kterou srdečně zveme všechny rodiče a přátele Duhovky!
Pozvánku jste obdrželi v předešlých dnech.
Večer se koná pod záštitou Spolku pro Duhovku a cílem je finančně podpořit všechny školy skupiny
Duhovka a jejich projekty, které vám v průběhu večera představíme. Díky vaší štědrosti se mohou
realizovat společné projekty pro naše děti jako je např. montessori zahrada na mateřské a základní škole,
vnitroblok na gymnáziu, či sociální stipendia umožňující Duhovce zachovat komplexní, multikulturní a
sociálně různorodé prostředí.
Duhovka chce svým dětem dávat nejen kvalitní česko-anglickou montessori výuku ale i inspirativní
prostředí, k jehož tvorbě tímto zveme vás všechny. Způsobů, jakými je možné přispět, je více, a toto je
jeden z nich. Budeme rádi, pokud se připojíte.
Na benefici připravujeme pestrý program, dobrou gastronomii a těšíme se, že společně se zajímavými
hosty strávíme po Vašem boku krásný večer v inspirativním prostředí.
Veškerý zisk ze vstupenek, stejně jako výtěžek z celého večera bude příjmem Spolku pro Duhovku.
V tuto chvíli se na Vás obracíme s prosbou o zajištění předmětů či zážitků do aukce a tomboly, které by
mohly zaujmout jiné rodiče. Konkrétně může jít o zajímavé předměty, umělecká díla a nevšední zážitky,
které mají speciální hodnotu a nejsou běžně dostupné - počínaje např. voucherem do dobré
restaurace/kavárny, přes soukromé lekce golfu se známou trenérkou, balíček kvalitní kosmetiky, roční
předplatné investigativního týdeníku, až po den strávený ve společnosti známé osobnosti apod. Tombola by
měla obsahovat věci a zážitky, které jsou běžnější a dostupnější, ale rovněž ve vysoké kvalitě a takové, které
byste si rádi pořídili nebo je sami vyhráli.
Představivosti se meze nekladou!
Předem děkujeme všem ochotným dárcům! Pokud budete mít zájem vystavíme Vám na jeho hodnotu
darovací smlouvu a Vaše jméno či název Vaší společnosti/logo bude součástí prezentace všech
podporovatelů Duhovky a Večera pro Duhovku přímo během konání akce.
Neváhejte se svými nápady i dotazy kontaktovat marketingovou manažerku Veroniku Thompson na email

veronika.thompson@duhovkagroup.cz nebo telefonicky na tel. 734 268 039.
Děkujeme, že tvoříte Duhovku s námi,

Ivana a Tomáš Janečkovi

Dear Parents,
The Duhovka 10th anniversary celebrations will culminate in a fundraising evening. We cordially invite all
parents and friends of Duhovka to the festive Evening for Duhovka which will take place on May 29,
2019!
The invitation has been sent to you.
The event will be held under the auspices of the Duhovka Society. The aim is to build financial
support of all Duhovka schools and their projects, which we will present to you during the evening.
Your generosity allows us to carry out joint school projects for our children, such as the Montessori garden
for our preschool and elementary school, the high school courtyard, or the social scholarships enabling
Duhovka to maintain a complex, multicultural and socially diverse environment.
Duhovka seeks to provide not only high-quality Czech-English Montessori instructions to its children
but also an inspiring environment, to the creation of which we invite all of you. There are many ways of
contributing, and this is one of them. We would be honored for you to join us in this effort.

For the event, we are preparing a varied program, delicious gastronomic experiences, and we look forward
to enjoying a lovely evening together with you and our interesting guests in an inspiring environment.
All proceeds from the tickets, as well as the proceeds raised in the evening, will go to the Duhovka
Society.
At this very moment, we would like to invite you to contribute charity auction and raffle items or
adventure experiences, which other parents may find interesting. In particular, such items can include
interesting objects, works of art and unusual experiences, which are of special value and not usually
available – e.g. starting from a voucher to a good restaurant / café, through private golf lessons with a
famous golf instructor, a set of quality cosmetic products, and an annual subscription to an investigative
weekly magazine to a day with a celebrity, etc. In regards to the raffle, there should be items and
experiences that are more accessible but are of the high quality and that you yourselves would enjoy.
The sky's the limit!
We would like to thank every one of our kind donors to date! If you are interested, we will prepare a
donation agreement listing the value of your donation, and your name or the name of your company/logo
will be part of the presentation of all the Duhovka and of the Evening for Duhovka sponsors and supporters
during the event.
Please feel free to share your ideas with and do not hesitate to ask Veronika Thompson, Marketing
Manager, at veronika.thompson@duhovkagroup.cz or at 734 268 039 for further information.
Thank you for creating an even more beautiful Duhovka with us.

Ivana a Tomáš Janečkovi

