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Tisková zpráva  

KONCERT DAVIDA KOLLERA pro ACORUS  

Benefice na pomoc obětem domácího násilí  

Charitativní koncert předního českého rockového hudebníka Davida Kollera, se uskuteční 

v úterý 19.dubna 2016  v Praze. Tradiční benefici pořádá ACORUS, centrum pro osoby 

ohrožené domácím násilím. Výtěžek z prodeje vstupenek bude použit na zachování 

kontinuity poskytování odborných služeb v azylovém domě pro oběti domácího násilí. 

Místem konání koncertu je kostel sv. Anny – prostor Pražské křižovatky ve Zlaté ulici na Praze 1. 
Pražská křižovatka je součástí projektu nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových. Jako 
předkapela vystoupí The Conditionals, hudební skupina složená z učitelů Pražské britské školy 
(Prague British School), která se zároveň stala hlavním partnerem benefice.  Večerem provede 
Kateřina Kaira Hrachovcová. Začátek v 19:00 hodin. 

Vstupenky  v  ceně  od  350,-Kč do  950,-Kč  lze zakoupit v předprodeji sítě TICKETSTREAM  na  

www.ticketstream.cz   a  v  pobočkách  cestovních kanceláří  Čedok a  Firo-tour. 

 

 „Naším hlavním cílem je zviditelnit problematiku domácího násilí a získat prostředky na poskytování 

pomoci  jeho  obětem,"   uvádí  Zdena  Zuzana  Bednářová,  ředitelka centra ACORUS  a  dodává:   

"Ze zkušenosti víme, že čím je společnost otevřenější vůči tomuto tématu, tím více obětí se rozhodne 

svou tíživou situaci řešit a vyhledá odbornou pomoc."  

 

Centrum ACORUS provozuje poradnu i azylový dům. A pomáhá také dětem. 

ACORUS  funguje již  19 let a zaměřuje se na všestrannou pomoc obětem domácího násilí. Ohrožené 
osoby mohou využít zdarma ambulantní poradnu, kde centrum poskytuje odborné sociálně-právní  
poradenství, psychoterapii a právní informace obětem trestných činů.  
Provozuje také azylový dům na neveřejné adrese, kam se lze dovolat na nonstop linku 283 892 772. 
„Poskytujeme odborné služby také dětem, které zažívají či zažily domácí násilí jako svědci nebo 
přímé oběti. Pomáháme jim v centru LOCIKA, které zahájilo činnost před necelým rokem,“ dodává 
ředitelka Zuzana Zdena Bednářová.   
V roce 2015 vyhledalo pomoc centra ACORUS na 1500 osob (žen, dětí a můžů) ohrožených 
domácím násilím. 
 
Partneři akce   

Velký dík patří všem sponzorům a partnerům, bez jejichž podpory by se koncert nemohl uskutečnit: 
Prague British School, mediálním partnerům: časopisu Moje psychologie, Maminka a deníku E15. 
Dále děkujeme nadaci VIZE 97 a CIBCA, firmám Locanda Emanuele, Prosekárna, Helma, Antalis, 
Pilulka.cz, hotelu Park Inn a nákupnímu centru Harfa. 
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