
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

VÁŽNÁ HUDBA POMOHLA OBĚTEM DOMÁCÍHO 

NÁSILÍ 

Praha, 3. října 2012 - V úterý 2. října 2012 se konal v sále kina Lucerna benefiční koncert Pražské 
komorní filharmonie pro občanské sdružení Acorus, které poskytuje komplexní pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím. Koncert se konal u příležitosti 15. výročí založení občanského 
sdružení Acorus. Výtěžek z něj bude použit na zlepšení podmínek obětí domácího násilí, které 
musely odejít ze svého domova do azylového domu. Akci zaštítila společnost Avon Cosmetics 
v rámci projektu „Avon proti domácímu násilí“. Večera se zúčastnila také  ambasadorka projektu 
a světová topmodelka Daniela Peštová.  
 
Na programu byla díla Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Ondřeje Kukala. Úžasnou atmosféru 
dotvářel zcela profesionální výkon Pražské komorní filharmonie, včetně sólistky Ludmily Peterkové. 
Koncert moderovala paní Kristýna Frejová, známá herečka a moderátorka.  

Svou účastí na benefičním koncertu podpořilo oběti domácího násilí 340 návštěvníků. „Jsem ráda, že 
tolika lidem není lhostejný osud týraných žen a dětí a že přišli podpořit dobrou věc,“ řekla Zdena 
Zuzana Bednářová, ředitelka Acorusu. „Velmi si vážím také Pražské komorní filharmonie, která 
mistrně koncert uspořádala. A také firmy Avon Cosmetics, která podpořila tuto akci finančně. Oběma 
patří můj velký dík.“ 
 
Benefiční koncert ve spolupráci s Pražskou komorní filharmonií odstartoval veřejnou sbírku, která 
bude probíhat v měsíci říjnu a listopadu k příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách. Sbírka 
bude součástí tří podzimních koncertů Pražské komorní filharmonie, které se uskuteční 21. října, 
11. a 23. listopadu 2012 v pražském Rudolfinu. 
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Kontakt 

Více informací vám poskytne: 

Mgr. Zdena Zuzana Bednářová 

Acorus – centrum pro osoby  

ohrožené domácím násilím 

Tel.: 603 830 663 

E-mail: zdena.bed@acorus.cz  

 

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. 



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. 

 

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.  

 


