
PRO TEBE 
 …mladé plody rostou na starých stromech 

Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. 

 

Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých,  

které rodiče nemají?  

 

Nebo těch, které rodiče opustili, 

ať z vlastní vůle nebo vyšší moci?  

 

Ruka nesoucí dítě, které je závislé na lásce okolí,  

může být právě ta Vaše a je jedno jakým  

způsobem pomůžete, krásné je, že to uděláte… 



Jirka Koběrský 

& 

Přátelé 
 

Tě zvou na DOBROSRDEČNÉ TURNÉ 

PRO TEBE  

Nejde však o tradiční koncerty,  

ale o spojení popových a muzikálových hvězd 

českého showbyznysu, které se rozhodly 

podpořit dobrou věc.  

 
Nositelem této myšlenky a hlavním iniciátorem  

celého turné „Pro Tebe“ je sdružení  

NADACE ÚSMĚVY a Jirka Koběrský, 

který oslovil své přátele a kolegy ze  

showbyznysu a připravili sérii koncertů.  

 

Garantem projektu je ROSTON Patron of Talents 

 

První koncert proběhne v Praze dne 22.12.2011, 

info najdete na www.nadaceusmevy.cz 

 

Je podpořen novým singlem  

a videoklipem Pro Tebe 

http://www.nadaceusmevy.cz/


  

PRO TEBE 
…je víc než jen koncert 
 

 

Pro Tebe  je víc než jen jedinečný koncert. 

 

I vy se můžete zapojit a proto 

Vám nabízíme účast na tomto  

charitativním projektu. 

 

Dobrosrdečné turné PRO TEBE pomáhá 

sdružení  NADACE ÚSMĚVY  

realizovat charitativní projekty sdružení. 

 

V roce 2012  jsme se rozhodli  

pomáhat dětem bez rodičů.  

 

Pro tyto účely vznikl nejen singl a videoklip, 

ale také kalendář  2012  Pro Tebe, 

jehož tváří se stal právě 

zpěvák a skladatel Jirka Koběrský,  

 

Tento kalendář je úvodním projektem 

sdružení NADACE ÚSMĚVY 



Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován  

na podporu a rozvoj dětí bez rodičů. 

 

Tento kalendář bude v prodeji na jednotlivých 

koncertech nebo si jej můžete objednat 

na www.nadaceusmevy.cz 

 

Turné Pro Tebe bude složeno z koncertů, které 

proběhnou v kostelích v České republice 

 s názvem Jirka Koběrský & Přátelé 

Pro Tebe 

 

Info o koncertech a aktivitách  sdružení 

najdete na www.nadaceusmevy.cz 

 

Kup si kalendář na webu, 

přijď na koncert  

a nebo… 
 
 

PRO TEBE 
…pomáhá dětem bez rodičů 

http://www.nadaceusmevy.cz/
http://www.nadaceusmevy.cz/
http://www.nadaceusmevy.cz/
http://www.nadaceusmevy.cz/


PRO TEBE 
…staň se partnerem 
 

V tuto chvíli hledáme partnery, kteří nám  

pomohou toto turné realizovat, aby bylo  

nejen výjimečným kulturním zážitkem 
v netradičních prostředích českých kostelů,  

ale také pomohlo sdružení Nadace Úsměvy  

realizovat jejich charitativní projekty. 

 

Jste-li firma nebo podnikatel, můžete nám pomoci  

s propagací  a organizací  koncertů a vaši  finanční  

investici si můžete odečíst jako reklamu na akci. 

 
Recipročně nabízíme reklamu v rámci  jednotlivých  

koncertů a to formou reklamních bannerů a  

loga Vaší společnosti ve videoprojekci   

na velkoplošném plátnu  na samotné akci. 

 

Umístění vašeho visualu v kalendáři pro rok 2012,  

který bude veřejně prodejný. 

Účast zástupců Vaší společnosti  

na jednotlivých koncertě jako čestných hostů. 

 

Umístění loga sdružení NADACE ÚSMĚVY na vašich  

webových stránkách nebo produktech vaší firmy. 



PRO TEBE 
…staň se partnerem 
 

 
 

Umístění loga vaší firmy před videoklipem na YOU TUBE. 

 

Reklama v médiích – rádia, tisk, televize, internet. 

 

Setkání zástupců Vaší společnosti s V.I.P. osobnostmi  

a čestnými hosty, kteří se budou účastnit  koncertu.  

 

Tyto osobnosti mohou být svou přítomností a popularitou  

významní i pro Vaši společnost, ať už jen formou setkání  

nebo formou případné  spolupráce s Vaší společností,  

která může být pozitivním přínosem pro Vás. 

 

V případě, že budete mít jiný nápad prezentace  

Vaší společnosti na této akci je možné  

se po dohodě domluvit. 



PRO TEBE 
…kalendáře a diáře 

Jedna z forem pomoci je koupě 

kalendářů a diářů ve větším množství. 

 

Získáte tak originální, tematický a působivý kalendář, 

který je vhodným dárkem pro vaše obchodní 

partnery, zaměstnance nebo rodinu  a své známé. 

 

Cena jednoho kalendáře přitom není nijak přehnaná, 

200 korun českých za krásný kalendář  

pro dobrou věc.  

 

V případě diáře je kalkulace individuální dle počtu 

objednaných kusů. 

 

V případě většího množství vytiskneme  

na kalendář či diář  logo Vaší firmy 
a dodáme v požadovaném množství. 



PRO TEBE 
 …booking koncertu 
 

Vaše firma pomůže uspořádat zajímavou akci  

nebo si objednat a zarezervovat větší množství 

vstupenek.   

 

Tento druh koncertu je v chrámech výjimečný 
a ve spolupráci s partnerskými kostely, jsme 

schopni tento koncert uspořádat i v okolí 

poboček vaší firmy. 

 

Koncert tak může být originální a 

neopakovatelný zážitek, ve výjimečném 

prostředí.  Pomůžete dobré věci a získáte 

zajímavou a nevšední akci pro své partnery a 

blízké. 

 

V případě zájmu pište na 

info@nadaceusmevy.cz 

 

info na jdete také na webových stránkách 

www.nadaceusmevy.cz 



PRO TEBE 
 …o sdružení NADACE ÚSMĚVY 

Sdružení NADACE ÚSMĚVY  bylo založeno  v 

roce 2011. Cílem sdružení je nejen získání 

potřebného kapitálu pro založení nadace, ale 

hlavně charitativní činnost, která přináší 

Úsměvy potřebným. 

 

Jednou z jejich hlavních  činností je podpora dětí  

bez rodičů a sociálně slabých jedinců,  

ale také talentovaných lidi různého věku, 

kteří nemají finanční prostředky a 

možnosti, aby se ve svém oboru,  

a je jedno z jaké oblasti obor je, 

prosadili. 
 

Jde nám o podchycení tvořivého potenciálu 

člověka v oblasti individuálního rozvoje 
osobnosti. 



PRO TEBE 
 …i vy můžete darovat ÚSMĚV 

Forma pomoci, kterou si sdružení  

NADACE ÚSMĚVY zvolilo,  

je pořádání kulturních, společenských,  

sportovních, vědeckých, nadačních a 

prezentačních charitativních akcí a projektů,  

jejichž výtěžky jsou věnovány právě výše 

zmiňovaným osobám a skupinám. 



PRO TEBE 
…ztrácím i získávám, úsměv i slzy, 

bez tebe zůstat mám, odešlas brzy, 

ten nádherný dar, co dala jsi nám, 

mám mít sám… 

Název turné pochází z písničky PRO TEBE a věnuji ji 

dětem, kteří nikdy nepoznali svoji mámu.  

 

Píseň symbolicky zosobňuje příběh muže, kterému 

zemřela milovaná žena a maminka jejich dítěte  

při porodu, a dítě zůstalo jen s ním. 

 

Rovin opuštění je však v dnešní době více, a proto 

je tato píseň i symbolem života dítěte pouze s jedním 

rodičem, v tomto případě však nedobrovolným. 

 

Jirka Koběrský 

zpěvák a skladatel písně Pro Tebe 



PRO TEBE 
…nenech si to pro sebe 

Tento  výjimečný projekt je závislý na pomoci 

sponzorů a počet koncertů není předem dán. 

 

Na každém koncertu vystoupí Jirka Koběrský 

s pianem a kytarovým a houslovým doprovodem. 

 

Každý koncert má populárního hosta, který svým 

vystoupením obohatí každý koncert. 

 

V rámci koncertu probíhá projekce fotografií  

kalendáře a videoklipu písničky Pro Tebe. 

 

Přinášíme vám nejen kulturní zážitek, ale i možnost 

pomoci dětem bez rodičů. 

 

Připravíte tak krásné okamžiky nejen sobě, ale i těm, 

kteří nemohou dát více než ÚSMĚV 

 

Pokud se turné podaří, pomůžete odstartovat další 

zajímavé projekty sdružení NADACE ÚSMĚVY 

 

Pokud se nemůžete zúčastnit nebo pomoci přímo vy, 

můžete poslat tuto prezentaci svým kamarádům, 

známým a přátelům. 



PRO TEBE 
…nenech si to pro sebe 

www.nadaceusmevy.cz 


