
     

 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                      
 

Ústí nad Labem 11. 11. 2019 
 
ZPÍVÁME PRO TEBE – 8. BENEFIČNÍ KONCERT – POMŮŽEME K PRVNÍM 
KROKŮM 
 
V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se 5. března 2020 uskuteční  
8. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“. Jeho pořadatelem je 
opět Ústecký dětský sbor, z. s.  
 
Stejně jako v loňském roce i letos bude výtěžek koncertu předán, formou šeku, 
jedné konkrétní potřebné rodině z ústeckého regionu. V roce 2020 je to rodina 
malé Valérie (8 let), kterou její maminka představuje takto: „Skvělý táta Pepa, 
dvanáctiletý syn Filípek, který nikdy neposedí a miluje sport, a pak já, starostlivá 
mamina Síma, která se snaží pečovat o blaho rodiny, ale především ulehčit 
nepřízeň osudu našemu nejmladšímu členu rodiny, osmileté dcerce Valince.“  
 
Malá Valérie se narodila předčasně a trpí dětskou mozkovou obrnou. Její 
onemocnění doprovází další zdravotní komplikace. V současné době rodina  řeší 
nevyhovující ortézy. „Objevili jsme speciální ortézy na míru vyráběné v Rakousku, 
které by Valince jednoho krásného dne mohly dopomoci k prvnímu samostatnému 
kroku v jejím životě. Kdyby se nám je podařilo zajistit, byl by to další posun v jejím 
vývoji,“ vysvětluje matka. 
 
Na benefičním koncertě se stejně jako v předchozích ročnících představí 
Ústecký dětský sbor (sbormistři Martina a Petr Zemanovi, klavírista Václav 
Krahulík), ze známých osobnosti přislíbili účast Jan Šťastný, Kateřina 
Brožová a Daniela Šinkorová. Speciálním hostem bude 4TET Jiřího Korna. 
Moderování koncertu se ujmou Jan Šťastný a Kateřina Brožová. 

 „I v osmém ročníku benefice to bude opět finančně náročné. Přála bych si, aby 
výtěžek činil minimálně 200 tis. Kč,“ prozrazuje hlavní organizátorka koncertu, 
Martina Zemanová. 

Důvěryhodnost benefičního koncertu podtrhne projekce krátkého dokumentu  
o rodině Valinky, pro kterou je koncert určen. Divák tak uvidí, ke komu a proč 
putují jeho peníze. V závěru koncertu bude rodina představena přímo na jevišti 
ústeckého divadla, kde jí organizátoři předají šek.  
 
Hlavní organizátorkou této již známé akce je sbormistryně a manažerka 
Ústeckého dětského sboru, 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.  
 
Ti, kdo se nebudou moci z časových důvodů zúčastnit koncertu a přesto by chtěli 
potřebnou rodinu podpořit, mohou přispět na účet číslo: 43-8451510217/0100 
(do textu pro příjemce uvedou („Pro Valinku“). Aby byl splněn cíl koncertu, je 
třeba zaplnit divadlo do posledního místa. V pokladně Severočeského divadla 
ještě zbývá posledních cca 70 vstupenek (rezervace na tel.: +420 475 211 713, 
Út–Pá 11:30–17:00 h). Cena vstupenky je 400 Kč.  
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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. 
 
Fotografie k volnému užití: Valinka; archiv rodiny  
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
 
Prozatímní partneři koncertu: 
 
UJEP Ústí nad Labem 
Pizzeria Pam Pam 2 
PF UJEP Ústí nad Labem 
Celní agentura Ludmila Linhartová 
Globus Trmice 
Zahrada Čech, s. r. o. 
Optika Šimůnková 
Diagnostika s.r.o. 
Severočeské vodárny a kanalizace, a. s. 
Tazza Caffe 
In Company, s. r. o. 
Ortopedické centrum, s. r. o. 
FSE UJEP Ústí nad Labem 
ČSOB Ústí nad Labem 

 
Mediální partneři: 

 
Regionální televize Ústecka 
 
 


