Vážení přátelé,
vím, že v této složité situaci má každý svých starostí dost, přesto si Vás dovolujeme oslovit se žádostí
o pomoc. Otázky zdraví a nemocí nás v poslední době provázejí ještě více než kdy dřív.
A určitě si všichni uvědomujeme, že ten největší dar, je být zdravý. Bohužel ne všichni mají takové
štěstí. Mezi námi je spousta lidí, kterým zbývají poslední měsíce, týdny či dny života. Proto bychom
chtěli, alespoň některým z nich, umožnit strávit je tak, jak by si přáli. Díky paliativní péči, která
pomáhá odcházet lidem bez bolesti, důstojně a na místě, kde to mají rádi, je to možné. V České
republice je tento druh péče stále ještě na začátku a neobejde se bez sponzorských darů a dotací.
Naše společnost zabývající se prodejem kompozitních, stavebních a průmyslových materiálů,
nafotila kalendář, který jde právě do prodeje, a jehož výtěžek poputuje do Zdravotního ústavu
Most k domovu v Praze, který poskytuje paliativní péči osobám v posledním stadiu
nevyléčitelné nemoci.
Tímto bych Vás chtěla požádat o zakoupení kalendáře a tím přispěním na dobrou věc. Odměnou Vám
bude nekonečný kalendář, který budete moci používat roky, a také prezentace produktů a fotografie
našeho týmu. Největší odměnou bude ale určitě to, že pomůžete druhým.
Za vznikem kalendáře stojí pánové fotografové - Petr Nejman – jeden z hlavních zakladatelů
fotoklubu Amfora Rakovník a přední fotograf společnosti Procter & Gamble a Lukáš Červinka –
pětinásobný mistr Evropy a třetí na Mistrovství světa ve vodním rodeu.
Pro jeho zakoupení jsme Vám k dispozici na tel. čísle 732 761 864 či na emailech office@composites4c.cz, obchod@composites4c.cz.

Cena jednoho výtisku je 379,- Kč + poštovné.

Předem děkujeme za Vaši ochotu a podporu
a přejeme Vám krásné dny plné štěstí,
lásky a hlavně zdraví.

Se srdečným pozdravem
za tým Composites for Czech s.r.o.
Mgr. Petra Lorenncová, jednatelka společnosti

Na památku Tomášovi Čermákovi, skvělému chlapovi, který už bohužel
není mezi námi. Poslední dny ale strávil doma se všemi, které měl rád, za
pomoci pracovníků ústavu Most k domovu.

