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200 000 KČ – VÝSLEDEK KONCERTU ZPÍVÁME PRO TEBE  
 
V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se 7. března 2019 uskutečnil  
7. benefiční koncert „Zpíváme pro Tebe“. Pořadatelé koncertu předali jeho 
výtěžek, formou šeku, rodině pana Tomáše Martince z  Ústecka. Aktéři  
a diváci společně tak pomohli její rodině spolufinancovat pomůcky 
potřebné ke zkvalitnění jejich života. 
 
Na koncertě se představil Ústecký dětský sbor UJEP (sbormistři Martina  
a Petr Zemanovi, klavírní doprovod Václav Krahulík) a známé osobnosti: 
Kateřina Brožová, Daniela Šinkorová, Bohuš Matuš, Václav Kopta 
Moderování koncertu se ujali Jan Šťastný a Kateřina Brožová.  
 
Důvěryhodnost benefičního koncertu byla podtržena promítnutím krátkého 
dokumentu o rodině, které byl koncert určen (dokument natočila Regionální TV 
Ústecka). Divák tak viděl, ke komu putují jeho peníze.  
 
V polovině koncertu byla rodina Tomáše Martince představena přímo na 
jevišti ústeckého divadla. Organizátoři jim v průběhu benefiční akce předali šek 
na celkem 200 000 Kč. 
 
Hlavní organizátorkou této organizačně náročné akce je sbormistryně  
a manažerka Ústeckého dětského sboru Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem paní PhDr. Martina Zemanová, Ph.D., členka katedry výchov umění PF 
UJEP. Pořadatelem akce byl Ústecký dětský sbor, z. s. Hlavními partnery 
pak byla Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogická fakulta 
UJEP. 
 
Zapojení dětí Ústeckého dětského sboru UJEP v sobě neslo nejen prvek 
humanity a podpory, ale stalo se pro děti příkladem, že mohou pomoci 
potřebným, přestože samy ještě nevydělávají peníze. Silný moment dobrého 
skutku tak umocnil zážitek všech přítomných, diváků i účinkujících.  
 
Velký dík patří všem divákům a účinkujícím, kteří vytvořili nádhernou a 
neopakovatelnou atmosféru v divadle. Obrovský dík patří partnerům a drobným 
dárcům, bez nichž by nebylo možné tuto akci uskutečnit: 
 
Hlavní partneři: UJEP / PF UJEP 
 
Patrneři: Celní agentura Ludmila Linhartová / Globus / Optika Šimůnková, 
Diagnostika, s.r.o. / Severočeské vodárny a kanalizace / In Company, s. r. o. 
                       
Ortopedické centrum, s. r. o. / Vaše zubní centrum / ČSOB / JT Facility 
Marius Pedersen / FSE UJEP / Ive Ria Travel / Monzas, s. r. o. 
 
Mediální partneři: Regionální televize Ústecka / Ústecký deník 
 
Fotografie k volnému užití: 7. benefiční koncert „Zpíváme pro Tebe“; autor 
Daniel Šeiner; archiv UJEP  
 
Kontakt na hlavní organizátorku akce:  
PhDr. Martina Zemanová, Ph.D., 606 838 287, martina.zemanova@ujep.cz 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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