
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Vážnou hudbou proti domácímu násilí 

Praha, 12. září 2012 - V úterý 2. října 2012 se od 19 hodin uskuteční benefiční koncert Pražské 
komorní filharmonie pro občanské sdružení Acorus. Tento koncert se bude konat v sále kina 
Lucerna u příležitosti 15. výročí založení občanského sdružení Acorus a výtěžek z něj poputuje na 
pomoc obětem domácího násilí. Akci zaštítila společnost Avon v rámci projektu Avon proti 
domácímu násilí. Večera se zúčastní také speciální host – ambasadorka projektu a světová 
topmodelka Daniela Peštová. 

Těšit se můžete na zajímavý hudební program s koncertním mistrem Janem Fišerem a sólistkou a 

klarinetistkou Ludmilou Peterkovou. Celým večerem vás provede herečka Kristýna Frejová. K realizaci 

tohoto koncertu dochází díky úzké spolupráci s Pražskou komorní filharmonií a štědré podpoře 

generálního partnera, společnosti Avon Cosmetics, který akci financuje. 

Zakoupit vstupenky lze objednat již teď přímo v kanceláři Pražské komorní filharmonie, Husova 7, 

Praha 1 nebo na e-mailové adrese vstupenky@pkf.cz. Výtěžek z prodeje vstupenek půjde na podporu 

služeb centra Acorus, rep. na výměnu oken v azylovém domě. 

 
„Každoročně vždy k 25. listopadu připomíná Acorus Mezinárodní den proti násilí na ženách a svými 

akcemi se připojuje k uctění památky žen z celého světa, které trpěly nebo trpí jakoukoli formou 

násilí.“, uvedla ředitelka Acorusu Zdena Zuzana Bednářová. 

„Naši nezávislí reprezentanti prodávají produkty se symbolem ležaté osmičky bez nároku na provizi a 

výtěžek z těchto produktů putuje na konto projektu Avon proti domácímu násilí. Díky tomu můžeme 

sponzorovat charitativní aktivity, jako je benefiční koncert pro sdružení Acorus, se kterým dlouhodobě 

spolupracujeme. Věříme, že tímto opět upozorníme na nutnost prevence domácího násilí a že se 

posuneme dále v realizaci našeho cíle – zlepšit postavení žen ve společnosti,“ dodala manažerka PR a 

reklamy společnosti Avon Cosmetics Alena Pytlíčková. 

Benefiční koncert ve spolupráci s Pražskou komorní filharmonií také odstartuje veřejnou sbírku, která 

bude probíhat v měsíci říjnu a listopadu k příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách 

(25. listopad). Sbírka bude součástí tří podzimních koncertů Pražské komorní filharmonie 

v novorenesanční budově Rudolfina. 

 

Kontakt 

Více informací vám poskytne: 

Zdena Zuzana Bednářová 

ředitelka centra Acorus 

Tel.: 603 830 663 

E-mail: zdena.bed@acorus.cz  



Občanské sdružení Acorus 

Acorus poskytuje již 15 let přímou odbornou komplexní pomoc osobám ohroženým domácím násilím, a to 

prostřednictvím poskytnutí okamžité krizové pomoci (včetně ubytování ), bezpečného bydlení v azylovém domě s 

neveřejnou adresou a sociálně právního poradenství. Nabízené služby (kromě ubytování v azylovém domě) jsou 

bezplatné, v případě zájmu je možné vystupovat anonymně. Osoby ohrožené domácím násilím se mohou obrátit 

na ACORUS se žádostí o pomoc 24 hodin denně na telefonní nonstop linku 283 892 772. 

Osoby ohrožené domácím násilím můžete také podpořit zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS ACORUS 

a odešlete na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, ACORUS obdrží 27 Kč. Více informací na 

www.darcovskasms.cz nebo www.acorus.cz. 

Avon proti domácímu násilí 

Avon, společnost pro ženy, je celosvětovou vedoucí společností přímého prodeje v oblasti kosmetiky s celkovou 
roční tržbou přesahující 11 miliard dolarů. Své výrobky prodává prostřednictvím přibližně 6,4 milionů nezávislých 
reprezentantů ženám ve více než 100 zemích světa. Součástí sortimentu Avonu jsou nejen kosmetické výrobky, 
ale také móda a výrobky pro domácnost. Mezi uznávané značky patří například Avon Color, ANEW, Skin-So-Soft, 
Advance Techniques či Avon Naturals. Od ledna 1991 působí společnost Avon Cosmetics také na českém trhu. 
Avon Cosmetics je členem AOP – Asociace osobního prodeje. Více informací o společnosti Avon a jejích 
produktech najdete na www.avoncosmetics.cz. V roce 2008 společnost Avon otevřela společensky citlivé a 
mimořádně závažné téma domácího násilí páchaného na ženách. Pod heslem „Mluvme spolu o domácím násilí“ 
byla spuštěna kampaň, která poukazovala na nutnost hovořit nahlas o věcech, které nás trápí, a najít pro ně 
vhodná řešení. Její tváří je již 4 roky světoznámá topmodelka Daniela Peštová, která pomáhá s prevencí tohoto 
závažného společenského problému. Společnost Avon také využívá svoji rozsáhlou síť Avon Ladies a Avon 
Gentlemanů, kteří bez nároku na provizi prodávají tzv. symboly (produkty se symbolem ležaté osmičky). Výtěžek 
z prodeje těchto předmětů putuje na konto Avon proti domácímu násilí. Díky těmto finančním prostředkům 
financujeme naše charitativní aktivity. 
 

Pražská komorní filharmonie 

Vznikla v roce 1994 z podnětu dirigenta Jiřího Bělohlávka jako všestranné a dynamické těleso, hrající se 
skutečným zaujetím a nasazením, a rychle se etablovala jako jeden z nejprestižnějších českých orchestrů 
s velkým renomé v zahraničí. Vystupuje s významnými sólisty a je pravidelně zvána na prestižní světové 
festivaly. Orchestr mj. doprovázel M. Koženou, A. Netrebko, P. Dominga, J. Carrerase, M. Maiskyho, V. 
Spivakova ad. Šéfdirigentem orchestru je v současné době Jakub Hrůša. Více informací na www.pkf.cz. 


