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TISKOVÁ ZPRÁVA    
 

Ústí nad Labem 16. 1. 2019 
ZPÍVÁME PRO TEBE – 7. BENEFIČNÍ KONCERT 
 
V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se 7. března 2019 od 18:00 h 
uskuteční 7. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“. 
 
Pořadatelem letošního koncertu je Ústecký dětský sbor, z. s. Hlavními partnery 
pak jsou Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a její pedagogická fakulta. 
 
Stejně jako v loňském roce i letos bude výtěžek koncertu předán, formou šeku, 
jedné konkrétní potřebné rodině z ústeckého regionu. V roce 2019 je to rodina 
Tomáše, Michaely a jejich malého syna.  
 
„Jsme s Michaelou oba upoutaní na invalidní vozík. Narodil se nám zdravý 
chlapeček. Abychom s ním mohli jezdit na procházky, potřebujeme pomocný vozík 
– kočárek Swiss trac. Jedná se o vozítko určené pro vozíčkáře s dětmi až do 
pátého roku věku,“ říká otec Tomáš.  
 
S kočárkem Swiss trac se může i osoba na vozíčku pohodlně pohybovat jak ve 
městě, tak v terénu. Pro převoz dítěte je třeba ho ještě doplnit dětskou sedačkou 
s rychlospojkou. Cena vozíku se v současné době pohybuje kolem 250 000 Kč, 
cena sedačky je cca 10 000 Kč. 
 
„Finanční obnos, který jsme si letos předsevzali vybrat, bude náročné získat. Přála 
bych si, aby výtěžek koncertu činil minimálně 200 tisíc korun,“ prozrazuje hlavní 
organizátorka koncertu, PhDr. Martina Zemanová, Ph.D. 
 
Na benefičním koncertě se opět představí Ústecký dětský sbor UJEP (sbormistři 
Martina a Petr Zemanovi, klavírista Václav Krahulík), ze známých osobnosti 
taktéž opět přislíbili účast Jan Šťastný, Kateřina Brožová, Daniela Šinkorová, 
Bohuš Matuš a Václav Kopta. Moderování koncertu se ujme dvojice Jan Šťastný 
a Kateřina Brožová. 
 
Důvěryhodnost benefičního koncertu podtrhne projekce krátkého dokumentu  
o rodině pana Tomáše, které je výtěžek koncertu určen. Divák tak uvidí, ke komu  
a proč jeho peníze putují. V závěru koncertu bude rodina představena přímo na 
jevišti ústeckého divadla, kde jí organizátoři předají šek.  
 
Hlavní organizátorkou této charitativní akce je sbormistryně a manažerka 
Ústeckého dětského sboru Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, PhDr. 
Martina Zemanová, Ph.D., členka katedry výchov uměním PF UJEP.  
 
„Myšlenka věnovat koncert konkrétnímu dítěti v sobě nenese jen prvek humanity  
a podpory, ale zároveň je pro členy dětského sboru příkladem, že i oni mohou 
pomoci potřebným, přestože sami ještě nevydělávají peníze. Silný moment dobrého 
skutku tak umocní zážitek všech přítomných, diváků i účinkujících,“ vyzdvihuje 
přínos koncertu sbormistryně. 
 
Aby byl splněn cíl koncertu, je třeba zaplnit ústecké divadlo do posledního místa. 
V pokladně divadla v současné době ještě zbývá posledních cca 70 vstupenek 
(rezervace na tel.: 475 211 713, Út–Pá 11:30–17:00 h). Cena vstupenky je 300,- Kč.  
 
Ti, kdo se nebudou moci z časových důvodů koncertu zúčastnit a přesto by chtěli 
potřebnou rodinu podpořit, mohou přispět na účet číslo: 43-8451510217/0100 (do 
textu pro příjemce uveďte „Pro rodinu Tomáše“.  
 
Pro získání bližších informací o koncertě, možných větších finančních darech či 
kontaktu na rodiče kontaktujte: PhDr. Martinu Zemanovou, Ph.D., tel.: 606 838 
287, martina-zemanova@seznam.cz. 
 
Příloha: Plakát Zpíváme pro Tebe 
   Fotografie Tomáše, Michaely a jejich syna; archiv rodiny 
   pana Tomáše  
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