
Vážená paní, pane,

rozhodl jsme se zahájit solidární iniciativu podporující složky integrovaného záchranného systému a rád bych Vás 
požádal o podporu.

Jelikož složky jako hasiči, policie a záchranná služba procházejí skutečnou zatěžkávací zkouškou, rozhodl jsem 
se s naším týmem zahájit rozvoz jídel na jejich služebny samozřejmě zdarma. Jde o cca 500 porcí denně na území 
Prahy.

Lidé pracující v těchto sborech se stravují všelijak, někteří jídlo mají, někteří ne, vaří si sami, odbývají se bagetou atd. 
Protože jsem ještě byl na vojně, tak vím, jak důležitá je strava pro morálku mužstva. Už v sobotu 21. března jsme zahájili 
první rozvozy jídel (polévka/hlavní chod) uvařených v zázemí naší restaurace na služebny záchran-ných složek.

My jsme v pořádku s tím, že budeme pracovat a dělat to co umíme nejlíp, potřebujeme ale finanční podporu na nákup 
surovin, obalových materiálů a ochranných pomůcek. Máme sjednané nejlepší možné cenové podmínky s našimi doda-
vateli. Pro tento účel jsem zřídil transparentní účet, na který hodlám posbírat co největší finanční obnos, abychom tuto 
aktivitu mohli financovat.

Transparentní účet KB 6770217/0100

První příslib máme v hodnotě 500 000 Kč od Plzeňského Prazdroje, tato částka nám pomůže celý projekt nastartovat.

Je mi potěšením, že se k naší iniciativě připojil kuchař Jan Punčochář a jeho tým restaurace U Matěje, od úterý 
23.března 2020 budeme společně připravovat celkem až 800 obědů denně. Samozřejmě bych byl rád, pokud by se 
podobné věci rozšířily do dalších krajů, ale není v našich silách je obsáhnout, musel by na naši iniciativu navázat další 
restaurace v regionech.

Prosil bych proto zda byste nechtěli zauvažovat o podpoře našeho projektu. Jsem Vám kdykoli k dispozici 
na čísle 724 646 633 , rád se s Vámi kdykoli sejdu (s rouškou samozřejmě:-))

Děkuji za pozornost a rychlou odpověď

S pozdravem

Zdeněk Pohlreich

www.zdenekpohlreich.cz   www.cafeimperial.cz   www.next-door.cz   www.sevruga.cz   www.umateje1.cz

Vaříme 
nepostradatelným!

Hasičům, záchranářům a městské policii. Podpořte je s námi !

Jan Punčochář
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