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Tisková zpráva  

KONCERT LENKY FILIPOVÉ PŘINESL  

140 000 KORUN NA BOJ PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH 

140 000 korun půjde na pomoc obětem domácího násilí. 12. listopadu se v Pražské křižovatce, 

prostoru spravovaném Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, uskutečnil jedinečný 

benefiční koncert Lenky Filipové pro centrum ACORUS.  Konal se u příležitosti Mezinárodníhe dne 

proti násilí na ženách, který připadá na 25. listopadu.  "V tomto období je obzvlášť důležité 

veřejně mluvit o domácím násilí a zároveň motivovat ty, kdo jsou jím ohroženi, aby se nebáli 

vyhledat pomoc," uvádí za pořadatele - centrum ACORUS - Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky.  

 

http://www.acorus.cz/


Hlavním cílem koncertu bylo nejen vystoupení hvězdy české hudební scény, ale především 

charita. Výtěžek z prodeje vstupenek ve výši 140 000 korun je určen na odbornou pomoc obětem 

domácího násilí, které nalezly útočiště v utajeném azylovém domě ACORUS pro ženy a matky 

s dětmi.  

25. listopad - Mezinárodní den proti násilí na ženách 

Mezinárodním dnem boje proti násilí páchaném na ženách, byl Valným shromážděním OSN 

vyhlášen 25. listopad. Pod tímto pojmem se rozumí domácí násilí, sexuální zneužívání 

a znásilnění, obchod se ženami či jiné genderově podmíněné násilí. Násilí na ženách je jednou 

z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv a za svůj život se s některou z jeho forem 

setká každá třetí žena. 

V České republice je Mezinárodní den proti násilí na ženách připomínán od roku 1995 zejména 

prostřednictvím aktivit neziskových organizací, jež se zabývají ženskými právy a domácím násilím. 

Při této příležitosti probíhají nejrůznější akce, které mají za cíl upozornit na problematiku násilí, 

na způsoby, jak jej identifikovat a na možnosti, jak lze jeho obětem pomoci.  

ACORUS pomáhá obětem domácího násilí  

Neziskové centrum ACORUS, které pomáhá obětem domácího násilí, bylo vloni oceněno 

prestižním titulem Neziskovka roku 2017, který každoročně uděluje Nadace rozvoje občanské 

společnosti. 

Pomoc u ACORUSu za dobu více než dvacetiletého působení vyhledalo cca 5 000 lidí. Osoby 

ohrožené domácím násilím se dovolaly na nonstop linku 283 892 772, využily bezplatných služeb 

ambulantní poradny v pražských Holešovicích či nalezly útočiště v utajeném azylovém domě pro 

ženy a matky s dětmi. Hledání prostorů pro nový azylový dům, který poskytne důstojný dočasný 

domov obětem domácího násilí, je v současné době velkým úkolem pro ACORUS.  

Poděkování partnerům koncertu 

Velký dík za krásný umělecký zážitek patří účinkujícím - Lence Filipové s doprovodem 

a pěveckému sboru Frangula Chorus, který vystoupil na úvod. Děkujeme také všem 

dobrovolníkům a partnerům, bez jejichž přispění by se tento jedinečný koncert ve skvělé 

atmosféře nemohl uskutečnit. Velké poděkování patří sponzorům akce – firmám The Irish Times, 

Mary Kay a PRK Partners. Děkujeme také mediálním partnerům: vydavatelství Mladá Fronta, 

Radiu Classic, internetovému portálu Luxus.cz.  V neposlední řadě děkujeme Nadaci VIZE 97 

a firmám Coca Cola a My bistro.  


