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Tisková zpráva  

LUCIE BÍLÁ ZAZPÍVÁ PRO CHARITU  

V úterý, 21.dubna 2015, vystoupí v Pražské k řižovatce zlatá slavice Lucie Bílá 
se svým Recitálem s klavírním doprovodem Petra Malá ska. Výt ěžek z prodeje 
vstupenek bude použit  ve prosp ěch centra  ACORUS, které  již 17 let pomáhá 
obětem domácího násilí.  

Tento jedinečný koncert, jehož hlavním partnerem se stala firma sAUTOLEASING , se 
uskuteční v kostele sv. Anny – prostoru Pražské křižovatky ve Zlaté ulici na Praze 1. 
Pražská křižovatka je součástí projektu nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových. 
Kromě Lucie Bílé a Petra Maláska se také návštěvníci koncertu mohou těšit na děti z 
pěveckého sboru the International Choir of Prague, který zazpívá ma úvod. Koncertem 
provede p. farář Zbigniew Czendlik. Začátek je v 19:00 hodin. 

Vstupenky v ceně  od 390,- do 1290,-Kč, lze zakoupit  v síti  TICKETSTREAM  na  
www.ticketstream.cz,   v   pobočkách   cestovních   kanceláří  Čedok,  Firo-tour  a  v 
knihkupectvích KANZELSBERGER.  
 

Cílem  akce  je  přispět  ke  zvýšení  obecného  povědomí o  fenoménu domácího  násilí. 
„Z  dlouholeté praxe víme, že  čím více  je  společnost  otevřenější vůči  tématu domácího 
násilí, tím  větší  odvahu oběti nacházejí a řeší svou tíživou rodinnou situaci,"  vysvětluje 
Zuzana Zdena Bednářová, ředitelka centra ACORUS.  

Výtěžek z prodeje vstupenek použije ACORUS na provoz ambulatní poradny pro osoby 
ohrožené domácím násilím, která se nachází v Dělnické ulici v Praze 7. ACORUS zde 
nabízí (zdarma a v případě zájmu anonymně) odborné sociálně právní poradenství, 
psychoterapii a právní informace obětem trestných činů, jenž souvisí s domácím násilím.  

"Centrum ACORUS dále provozuje azylový dům na neveřejné adrese, kam se lze dovolat 
na nonstop krizovou linku č 283 892 772. Po až ročním pobytu v azylovém domě lze 
některé klientky ubytovat v bytech následné pomoci. V případě náhlé vyhrocené krizové 
situace mohou týrané ženy i s dětmi využít krizová lůžka”, vysvětluje ředitelka Zdena 
Zuzana Bednářová. Mezi další aktivity ACORUSu patří i vzdělávací programy pro odbornou 
veřejnost či preventivní besedy pro středoškoláky, na nichž se mluví třeba i o tom, jak hned 
v zárodku poznat, že počínající vztah nese znaky násilí. 

Velké poděkování patří všem sponzorům a partnerům, bez jejichž podpory by se koncert 
nemohl uskutečnit - hlavnímu partnerovi firmě AUTOLEASING, NADACI VIZE 97, 
mediálním partnerům - časopisu Moje psychologie a online magazinu iluxury life, firmám 
Petrof, LaGastronomia a Prosekárna.


