
AGENTURAMG A RS SPORT CENTRUM ROMANA ŠEBRLEHO POŘÁDÁ 

1.ROČNÍK V.I.P. TENISOVÉHO TURNAJE             
NA PODPORU HUDEBNĚ SPORTOVNÍHO 
FESTIVALU OUT OF HOME 2009

POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI POMOCI                                

DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, 

ABY NAŠLY SVOU CESTU 

A DOKÁZALY SE ZAPOJIT 

DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA

KDY // SOBOTA 16. 5. 10.00 - CCA 17.00
SRAZ HRÁČŮ // OD 9.00 – 9.45
STARTOVNÉ // OD 5.000,-  NA ÚČET OOH

PODPORA FORMOU ZASÍLÁNÍ DÁRCOVSKÉ SMS VE TVARU: DMS MUJROZMAR
NA ČÍSLO 87777 (CENA 1 DMS JE 30 KČ, NA PROJEKTY POPUTUJE 27 KČ)

TISKOVÁ INFORMACE

−) V sobotu 16. května 2009 se uskuteční 1.ročník V.I.P. tenisového turnaje, který 
pořádá agenturaMG v RS Sport centru Romana Šebrleho na podporu hudebně 
sportovního festivalu Out of Home (OOH). 

−) Výtěžek turnaje bude použit na ubytování a stravu pro děti z dětských domovů, 
které se setkají v Praze 6. června na festivalu OOH. Tento projekt se zabývá 
medializací a podporou akcí, které se snaží pomoci dětem opouštějícím dětské 
domovy. Většina z nich neví, co je za branami domova čeká, a bojují s realitou, na 
kterou nejsou příliš připraveny. Velká část z nich končí v sociální síti a neumí se 
o sebe postarat.

−) Turnaj přispěje k propagaci Out of Home a pokusí se získat finanční prostředky 
na jeho podporu. Více informací naleznete na www.mimodomov.cz 

−) Turnaje se zúčastní osobností z oblasti sportu i z řad umělců (herci, zpěváci, 
moderátoři), kteří svou přítomností podpoří myšlenku celé akce.

KONTAKTY: 

Michal Grundza  // 736 480 663 // agenturamg@seznam.cz - organizátor                      

Martina Prášilová  // 737 760 339 // baroncarol@seznam.cz – produkce turnaje

Magdalena Vlastiborová  // 606 915 703 // vlastiborova@pr-servis.cz PR turnaje

Martin Kučera  // 739 320 996 // startem@seznam.cz - V.I.P. servis

Klára Chábová // 602 122 441 // klara.chabova@gmail.com – organizátor OOH            
(v případě dotazů na VIP vstupenky, kapely, apod.)

O PROJEKTU OUT OF  HOME:

Festival Out of Home, který se koná 6. června, se od ostatních akcí svého druhu 
výrazně liší – kromě toho, že se snaží upozornit na celospolečenský problém, 
kterým je přehlížená integrace dětí z dětských domovů do společnosti, přináší také 
zábavu. V rámci mediální kampaně podporují organizátoři Out of Home neziskovou 
organizaci, o.p.s. Rozmarýna. „Rozmarýnu jsme vybrali a oslovili z toho důvodu, že 
jde o velmi sympatické a činorodé sdružení, které má snahu řešit konkrétní problém 
a věnuje se integraci dětí z dětských domovů do společnosti velmi seriózně a na 
profesionální úrovni," říká organizátorka festivalu Out of Home, Klára Chábová.
Každoročně se této akce zúčastní kolem 230 dětí z dětských domovů z celé České 
republiky, které stráví víkend v Praze, aby si užily pro ně připravený program. 
Letošní ročník bude ve znamení BOJOVKY. „Připravujeme pro děti bojovou hru, 
která by měla otestovat nejen jejich charaktery, loajalitu k týmu, sebevědomí, ale 
chceme zjistit, jak jsou na tom s orientací a schopností se o sebe postarat. Chtěli 
bychom také, aby poznali hlavní město a vyzkoušely si úkoly, které na ně v reálném 
životě čekají,“ vysvětluje Chábová.

Součástí festivalu je také hudební program, kam je zvána veřejnost. Děti většinou 
na koncerty přijíždějí po skončení sportovního a zábavného dne, na pódiu jsou pak 
vyhlášeni vítězové. Letos potvrdila účast na festivalu např. Iva Bittová, zazpívá i 
Tomáš Klus. Další kapely jsou v jednání. Koncerty se budou konat v továrně La 
Fabrika www.lafabrika.cz Začátek programu je plánován na 17 hodin.

Organizátoři festivalu spolu s členy o.p.s. Rozmarýna se zúčastňují také 
celoročních výjezdů do dětských domovů, kam vozí dětem víkendové programy a 
tráví s nimi volný čas. „Součástí letošní výjezdové kampaně jsou také diskuse s 
dětmi ve věku 15 až 18 let, na kterých jim představujeme různé profese, jako je 
barman, kadeřník či umělecký kovář. Při výběru profese je potřeba stát na zemi, 
umět ohodnotit své schopnosti. Ne každý může být modelka, nebo herec. Je dobré, 
když se v dětech posiluje sebevědomí, ale na druhou stranu je nutné, aby poznaly 
realitu,“ doplňuje koordinátorka výjezdů Markéta Smetanová z týmu Out of Home. 
„S dětmi si na výjezdech o jejich budoucnosti povídáme, sdělujeme jim životní 
zkušenosti a snažíme se jim poradit. Na závěr pak vyplňují dotazník týkající se jejich 
představ o životě, který budou muset žít, až opustí dětský domov," dodává 
Smetanová. Dotazník má být vodítkem k realizaci programů, které dětem mohou 
pomoci.

www.mimodomov.cz www.rssportcentrum.cz  www.agenturamg.cz


