Na Koncertu pro IMPULS rozezní své housle Václav Hudeček
Praha, 12. 4. 2017 - Legenda českých houslí Václav Hudeček bude hostem violistky Kristiny
Fialové a violoncellisty Petra Nouzovského za doprovodu souboru Barocco sempre
giovane v programu sestaveném speciálně pro tento večer. Benefičním koncertem pro lidi
s roztroušenou sklerózou, který se uskuteční 20. dubna v kostele sv. Šimona a Judy v Praze,
podpoří Nadační fond IMPULS, který již 17 let pomáhá pacientům s touto diagnózou.
Stejně jako činnost Nadačního fondu IMPULS je i program koncertu nasměrován k srdcím
všech posluchačů. V programu sestaveném speciálně pro tento večer budou barokní skvosty
mistrovských skladatelů proloženy romantickými skladbami. Večerem bude provázet Jan
Čenský. Na programu jsou mimo jiné skladby A. Dvořáka, A. Vivaldiho a G. Ph. Telemanna.
„Spolupráce s NF IMPULS je pro mě srdeční záležitost a mám velkou radost, že v letošním
roce přijali mé pozvání světově uznávaní muzikanti – Václav Hudeček, Petr Nouzovský a
soubor Barocco sempre giovane,“ říká violistka Kristina Fialová.
V prostorách kostela bude připravena i prodejní výstava série velkoformátových fotografií
studentů SPŠST věnovaná speciálně pro tuto příležitost, návštěvníci si budou moci zakoupit
nejnovější CD účinkujících a další zajímavostí bude charitativní stánek, ve kterém bude
k dispozici občerstvení vyrobené přáteli Nadačního fondu IMPULS, jehož příjem bude
součástí výtěžku koncertu.
„Výtěžek koncertu je jako poslední roky určený na podporu psychoterapie. Jeden z projektů,
ceněný všemi účastníky, je „Potkalo se tělo s duší“. A kde jinde se může potkat naše duše
s tělem lépe, než zde…,“ říká předsedkyně správní rady Nadačního fondu IMPULS Kateřina
Bémová.

Výtěžek benefice přispěje na léčbu duše
Celý výtěžek koncertu věnuje Nadační fond IMPULS na úhradu práce psychoterapeuta
v odborném centru na Karlově náměstí v Praze 2, protože tato péče není hrazena
z veřejného pojištění. „Tělo a duše jsou spojené nádoby. Při léčení tělesných projevů
chronického onemocnění je prospěšné věnovat péči i myšlenkám, pocitům a životním
událostem pacienta. Výsledkem takovéto celkové péče je zmírnění průběhu onemocnění a
omezení doprovodných projevů nemoci,“ zdůrazňuje psychoterapeutka Renáta Malinová.
"Každý z nás je nejpovolanějším odborníkem na svůj vlastní problém, ale někdy potřebujeme
pomoc," říkávají s úsměvem lidé, kteří vstupují do dveří psychoterapeutické pracovny.
Koncert pro IMPULS proběhne ve čtvrtek 20. dubna od 19 hodin v kostele sv. Šimona a Judy
v Praze za podpory společnosti Unimex Group a Rádia Impuls. Vstupenky ve výši 290 Kč lze
zakoupit v síti Ticketpro.
O Nadačním fondu IMPULS
Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy,
výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR.

Přispívá i na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková
organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou
(ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.
O roztroušené skleróze
Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému,
jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku,
častěji postihuje ženy. Pro tuto nemoc je typické střídání období záchvatů (atak) a období
zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je obtížná. V
současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s
roztroušenou sklerózou.
Na celém světě trpí touto nemocí 2,5 miliónů lidí, v Česku se odhaduje počet pacientů na 23
tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými
faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D.
Kontakt pro média:
Ing. Kateřina Bémová, tel. +420 736 641 888, katerina.bem@seznam.cz

