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TISKOVÁ ZPRÁVA                                             Ústí nad Labem dne 31. 5. 2021 
 
ZPÍVÁME PRO TEBE – DEVÁTÁ BENEFICE – NIC NÁS NEZASTAVÍ – I V TÉTO 
DOBĚ POMŮŽEME DVĚMA CHLAPCŮM 
 
V Domě kultury v Ústí nad Labem se 10. června 2021 od 18:00 h uskuteční  
9. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“. Jeho pořadatelem je opět 
Ústecký dětský sbor, z. s.  
 
V letošním roce bude výtěžek koncertu předán, formou dvou šeků, dvěma 
konkrétním potřebným rodinám z ústeckého regionu. V roce 2021 jsou to rodiny 
Vaška (4 roky) a Šimona (12 let). Jejich příběhy, které natáčí Regionální TV 
Ústecko, budou zveřejněny na koncertě. 
 
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, Daniela 
Šinkorová a Marian Vojtko. Speciálním hostem bude Big Band Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR pod vedením plk. Václava Blahunka. Moderování koncertu 
se ujmou Jan Šťastný a Kateřina Brožová. 
 
„Devátý ročník benefice je připravován v nelehké době a bude velmi těžké získat pro 
potřebné rodiny finance, které jim život alespoň částečně usnadní. Přála bych si, aby 
výtěžek i přesto činil opět minimálně 200 tisíc korun,“ prozrazuje hlavní organizátorka 
koncertu Martina Zemanová. 
 
Tradiční průběh benefičního koncertu představí v krátkém filmovém dokumentu  
o Vaškovi a Šimonovi život dětí, pro které je koncert určen. Divák tak uvidí, ke 
komu a proč putují jeho peníze. V polovině koncertu budou rodiny představeny 
přímo na pódiu Domu kultury Ústí nad Labem, kde jim budou předány šeky.  
 
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 konkrétním dětem v sobě nenese jen prvek humanity  
a podpory, ale zároveň je pro samotné členy dětského sboru příkladem, že i oni 
mohou pomoci potřebným, přestože sami ještě nevydělávají peníze.  
 
Ti, kdo se nebudou moci z časových důvodů zúčastnit koncertu a přesto by chtěli 
potřebné rodiny podpořit, mohou přispět na účet číslo: 43-8451510217/0100 (do 
textu pro příjemce uvedou („Pro Vaška a Šimona“).  
 
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. 
 
Prozatímní partneři Zpíváme pro Tebe 2021: Ústecký kraj / Statutární město Ústí 
nad Labem / UJEP / FSE UJEP / Celní agentura Ludmila Linhartová / Nadační fond 
Severočeská voda / Optika Šimůnková / Diagnostika, s. r. o. / GLOBUS Trmice / 
ČSOB / FIGBIKE/ Lingua Assist / ServFaces / Regionální televize Ústecko 
Mediální partner: Regionální televize Ústecka 
 
Příloha: Plakát Zpíváme pro Tebe 2021 
Fotografie k volnému užití: Šimon a Vašek; archivy rodin 
 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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