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Tisková zpráva  

TOMÁŠ KLUS podpoří oběti domácího násilí 

Benefiční koncert k 20.výročí centra ACORUS  

Centrum ACORUS pořádá tradiční jarní benefiční koncert, tentokrát na oslavu 20.výročí svého 

založení. Benefice se koná ve středu 3.května od 19. hodin v Pražské křižovatce. Hvězdou 

slavnostního večera  bude zpěvák Tomáš Klus  se svou  Cílovou  skupinou.  "Celý výtěžek 

koncertu půjde stejně jako každý rok na odbornou pomoc obětem domácího násilí a jejich 

blízkým, kterou nabízíme v naší ambulantní poradně", uvádí Iveta Wollerová, zástupkyně 

ředitelky. 

Jako předkapela vystoupí The Conditionals - hudební skupina složená z učitelů Pražské britské 

školy (Prague British School), která ACORUS již řadu let podporuje. Hlavním partnerem koncertu 

se stala firma Mary Kay. 

 

Neziskové centrum ACORUS poskytuje komplexní odbornou pomoc obětem domácího násilí již  

dvacátým rokem. "Za tu dobu vyhledalo naši pomoc více než 5000 osob ohrožených domácím 

násilím, které využily bezplatných služeb ambulantní poradny, dovolaly se na krizovou non-stop 

linku či nalezly útočiště v utajeném azylovém domě pro ženy a matky s dětmi," popisuje I. 

Wollerová. 

 

Historie jarních benefičních koncertů pro ACORUS v Pražské křižovatce - prostoru, který spravuje 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 - se začala psát v roce 2015. Po Lucii Bílé s Petrem 

Maláskem a Davidu Kollerovi letos oběti  domácího násilí  benefičním vystoupením podpoří Tomáš 

Klus. "Naším cílem je ukazovat, že domácí násilí není tabu a zároveň získávat prostředky na přímou 

pomoc jeho obětem. Vážíme si, že nás v našem úsilí podporují přední čeští hudebníci a další 

osobnosti," říká I. Wollerová a doplňuje: "Také vítáme, že se o fenomenu domácího násilí stále více 

mluví. Z naší zkušenosti  totiž  víme, že čím je společnost vůči tomuto tématu otevřenější, tím více 

obětí se odhodlá vyhledat odbornou pomoc a snaží se najít cestu ven z  bludného kruhu násilí." 
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Oběti domácího násilí se rozhodla podpořit i fotografka Tereza Pomschárová, která má také 

osobní zkušenost s násilím v partnerském vztahu. Dokázala se ale vymanit a i se svými dvěma 

dětmi odejít. Teď svůj příběh předává dál a snaží se ženám v podobné situaci pomáhat. Rozhodla 

se uspořádat internetovou aukci svých fotografií. Část výtěžku z této dobročinné dražby  půjde 

také na konto centra ACORUS. Zároveň si výběr z fotografiií Terezy Pomschárové budou moci 

prohlédnout návštěvníci benefičního koncertu Tomáše Kluse.   
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