
ÈERVENEC 2013

Milý Dobrý andìli,

øíká se, že léto je okurková sezóna a nic moc se nedìje. U nás v DOBRÉM 
ANDÌLOVI se v èervenci dìlo hodnì.

I pøesto, že poèet Dobrých andìlù už pøesáhl èíslo 18.000 a naše velká 
andìlská rodina se stále úspìšnì rozrùstá, víme, že není dobré usnout na 
vavøínech. Spolu s pøáteli z agentury MADE BY VACULIK a produkcí Savage 
jsme celý mìsíc intenzivnì pracovali na nové komunikaèní kampani 
s názvem Skuteèní andìlé. 

V sérii tøí TV spotù vystupují v hlavních rolích dìti, které postihlo vážné 
onemocnìní a jejichž rodinám každý mìsíc spoleènì pomáháme. 
Úkolem dìtí je odhalit skuteèného Dobrého andìla a ukázat, že se jím 
mùže stát každý. Kampaò obsahuje televizi, billboardy, inzerci v 
tištìných médiích, rozhlas i internetovou reklamu. 

Na první ze série TV spotù se mùžete podívat pøímo 

Dìkujeme všem, kteøí nám s kampaní pomohli a pomáhají. 

Dìkujeme i Vám - Vy už totiž jste SKUTEÈNÍ DOBØÍ ANDÌLÉ!

Pøeji Vám pøíjemné letní dny

Petr Sýkora

8. srpna 2013

DOBRÝ ANDEL
MESÍCNÍ ZPRAVODAJ

zde.

Pøihlášení do Vašeho úètu Dobrého 
andìla:

Pøihlášení probíhá pod Vaším 
e-mailem nebo andìlským èíslem 
a heslem.

Bankovní úèet:

8001008/5500

www.dobryandel.cz/prihlaseni

POMOC V ÈÍSLECH

èervenec 2013
Malá rekapitulace pomoci od Dobrých 
andìlù za .

Vybrali jsme èástku 4 516 745,86 Kè.

Rozdìlili jsme ji mezi 765 rodin.

K 31.7. bylo registrováno 18 857 Dobrých 
andìlù.

Více informací najdete .ZDE

Skuteèní andìlé

10:49:7205

13/07/2013

http://www.youtube.com/watch?v=1RPddHZA_ls
http://www.dobryandel.cz/prihlaseni
http://www.dobryandel.cz/pomoc-v-cislech/


Tento zpravodaj dostáváte na základì Vaší registrace u Dobrého andìla. Pokud jej již dostávat nechcete, prosím,
zmìòte své nastavení ve Vašem andìlském úètu anebo nám napište na 

Autorem fotografie Petra Sýkory je FOTO: Radovan Šubín.
Autorem fotografií z natáèení je FOTO: Martin Klimpar.

email

DOBRÝ ANDÌL, nadaèní fond
Švédská 1010/15, 150 00  Praha 5

telefon: 733-119-119

SKUTEÈNÍ ANDÌLÉ

V srpnu spouštíme naší novou komunikaèní kampaò. Celá kampaò je velmi profesionálnì 
pøipravena a intenzivnì na ní pracoval tým naší kreativní agentury MADE BY VACULIK spoleènì 
s režisérem Danielem Birdem, kameramanem Janem Velickým a produkcí Savage. Projekt se 
uskuteènil díky nezištnému pøístupu všech zúèastnìných.

Velké podìkování patøí našim malým hercùm – Samíkovi, Kubovi, Alence a Adélce a jejich 
rodinám. Pøíprava kampanì byla velmi nároèná, ale i tak jsme si bìhem natáèení užili spoustu 
krásných chvil a legrace.

Zde je pár fotografií „ze zákulisí“:

e-mail: ,andelskaposta@dobryandel.cz  dobryandel@dobryandel.cz

email.

PØÍBÌH

V jednom z televizních spotù vystupuje 
v hlavní roli šestiletý Samuel Havrila, který 
se od svých ètyø let potýká s akutní 
lymfatickou leukémií. V souèasné chvíli se 
zdá, že léèba už se pomalu dostává do 
závìreèné fáze. 

Samuelovým par�ákem v reklamì, ale i skuteèným kamarádem, je Kuba Sakaø. Kluci se 
seznámili v ústecké Masarykovì nemocnici na Intermediálním oddìlení, kde podstupovali 
agresivní chemoterapii. I když už nyní nemusí být v nemocnici, jejich kamarádství trvá. Samík 
i Kubík dostávají pomoc od Vás - Dobrých andìlù. Maminky jsou za to nesmírnì vdìèné, 
protože jsou obì samoživitelky a pomoc od státu nedostaèuje. Natáèení spotu byla krásná 
pøíležitost, aby se kluci zase potkali.

Pøíbìh Kubíka a Samíka i další pøíbìhy si mùžete pøeèíst na našich stránkách.

https://twitter.com/dobryandel
http://www.youtube.com/feed/UCF6IEmd6aM_7uJhxddAJQkA
https://www.facebook.com/dobryandel
https://plus.google.com/u/0/100276626251531558033/posts
www.dobryandel.cz
mailto:andelskaposta@dobryandel.cz
mailto:dobryandel@dobryandel.cz
mailto:andelskaposta@dobryandel.cz
http://www.dobryandel.cz/pribehy/

