TISKOVÁ ZPRÁVA
Benefiční koncert Jaroslava Svěceného pomůže těžce nemocným pacientům
Nové Strašecí 17. 2. 2009 – Světový den nemocných, který každoročně připadá na 11.
února, oslavil Nadační fond Umění doprovázet ve spolupráci s Církví adventistů
sedmého dne benefičním koncertem houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a
klavíristky Markéty Cibulkové. Výtěžek z koncertu, který se uskutečnil v sobotu 14.
února 2009 od 17,00 hodin v modlitebně CASD na Praze 5, bude použit na nákup
přístrojů a zdravotnických pomůcek pro těžce nemocné pacienty v hospicích.
Nadační fond Umění doprovázet, jehož hlavním cílem je podpora hospiců a hospicového
hnutí v ČR, se k oslavám Světového dne nemocných připojil v letošním roce poprvé. Na
benefičním koncertu v modlitebně CASD zazněly v podání Jaroslava Svěceného a Markéty
Cibulkové skladby nejen Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Bedřicha Smetany, ale i dalších
autorů jako je Jules Massenet či Astor Piazzolla. „Myslím, že koncert se vydařil, a to i přes
zdravotní potíže pana Svěceného, který hrál s horečkou“, říká Hana Haráková, zakladatelka
nadačního fondu. „Jeho výkon byl však i přesto úžasný a účastníci koncertu jej také patřičně
ocenili. Standing ovation na konci koncertu jistě svědčí o spokojenosti všech přítomných“,
dodává. Součástí koncertu byla i autogramiáda knih MUDr. Marie Svatošové, zakladatelky
hospicového hnutí v ČR, která je také autorkou několika publikací – např. Hospice a umění
doprovázet, O naději, Náhody a náhodičky, Až k prolití krve, Něco nad námi musí být.
Světový den nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II slaví od roku 1993. Za den tohoto
svátku byl zvolen 11. únor. V roce 1858 se v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a
nemocné čtrnáctileté dívce Bernadettě Soubirousové ve skalní jeskyni de Massabielle poblíž
Lurd ve Francii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmkrát. K jeskyni, v níž
vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků z celého světa. Pouť na
toto posvátné místo konají lidé různého stavu i povolání.
Nadační fond Umění doprovázet byl založen v roce 2006. Jeho hlavním cílem je podpora
hospiců a hospicového hnutí v ČR. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově
vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání
odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení
informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na www.umenidoprovazet.cz).
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