
17. Koncert pro IMPULS rozezní Staré Město

Praha, 11. dubna 2022 - Tradiční benefiční Koncert pro IMPULS se uskuteční 20. dubna od 19 hodin

v Kostele sv. Šimony a Judy na pražském Starém Městě. Během večera zazní díla skladatelů
období romantismu - Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna či současných autorů - Josefa

Vejvody, Arvo Pärta a dalších. Večerem bude provázet Veronika Paroulková.

"Mám velkou radost, že po dvou "online" letech se můžeme opět setkat naživo v krásném Kostele sv.

Šimona a Judy a společně si užít večer plný krásné hudby. Mé pozvání na letošní koncert přijali opět

ti nejlepší - přední čeští sólisté harfistka Kateřina Englichová, hobojista Vilém Veverka, klavírista

Martin Kasík a violoncellista Petr Nouzovský. Společně jsme pro Vás připravili program od skvělých

autorů nejen klasické hudby. Těšíme se na vás," říká Kristina Fialová, první dáma české violy.

K tomu dodává Veronika Paroulková z Klasiky plus: "Uplynulé dva roky nám daly silně pocítit ztráty,

sáhnout si na to, co je to nemoc i co je to být bez živé kultury, bez do té doby běžných věcí, co je to

přerušení tradic. Nemoc se k tomu ostatnímu nedá přirovnávat, ale vše znamená citelný zásah do

kvality života. Koncertní sály se naštěstí postupně otevřely, tradice ožily a kultura opět může působit

svým blahodárným účinkem - umí potěšit, obohatit, naplnit i uzdravit, a to nejen duši, ale přeneseně
někdy i tělo. Třeba právě prostřednictvím koncertů, které pomáhají. Tento už sedmnáct let!“

Moderátorka zároveň vyzývá k tomu, abychom nepodceňovali kulturu. „Je mocnější, než se zdá. K

hudbě nebo k výtvarnu vždy utíkali lidé v nouzi, ať už se jejím prostřednictvím vyjadřovali, snažili

uživit nebo možná jen vylepšovali úděl svůj nebo svých blízkých. I v současné době, ve které nám

válčení, bombardování a mučení připadalo spíš jako výplod či bujné fantazie scénáristů, začala

kultura pomáhat potřebným, když se to najednou stalo. Kultura je to, co podporuje lidskost,"říká.

Již posedmnácté zve Nadační fond IMPULS hudební příznivce, široký okruh přátel, aby podpořili ty,

jimž do života vstoupila roztroušená skleróza, nemoc mladých lidí. Každý rok přibývá na 700 nových

pacientů. Co se stane, když si mladý člověk na prahu svého dospělého života vyslechne verdikt

nevyléčitelné onemocnění? Odborná pomoc je pro něj kotva v rozbouřených vodách.

Psychoterapeutická péče pomůže překonat překážky, rozvíjet se a žít kvalitní život.

Výtěžek koncertu bude opět plně věnován na podporu péče, která není zcela hrazena z veřejného

zdravotního pojištění. Sommeliér Vít Popp nabídne během večera širokou škálu vín, přátelé

Nadačního fondu IMPULS a Clarion Congress hotel Prague občerstvení a nebude chybět výborná káva

společnosti Doubleshot.

PROGRAM

M. Ravel - Náhrobek Couperinův (Prelude, Menuet, Rigaudon)

F. Mendelssohn Bartholdy - Písně beze slov (výběr)

J. Brahms - Scherzo ze Sonáty FAE

J. Vejvoda - Dva kusy

R. Schumann - Adagio a Allegro op. 70

pauza

A. Pärt - Spiegel im Spiegel

L. Caramellino - Cassiopeia

G. Klein - Ukolébavka

F. Chopin - Scherzo b moll op. 31



Vstupenky v ceně 390 Kč (pro studenty 200 Kč) lze objednat na e-mailu novakova@nfimpuls.cz, nebo

zakoupit na místě.

Děkujeme všem, kterým není osud druhých lhostejný!

Více na webových stránkách NF IMPULS.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož
příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje

ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je

nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence jsou těžké. Na celém světě trpí RS 2,5 milionu

nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 20 tisíc. Nemoc se vyskytuje především ve

středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické

dispozice EB virus (Epstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené

skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz nebo https://www.aktivnizivot.cz/

O Nadačním fondu IMPULS

Nadační fond IMPULS (NFI) vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy,

výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na

fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou plně 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 RS ReMuS a jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů.

Více informací na www.nfimpuls.cz.

Kontakt pro média: Kateřina Bémová, mailto:katerina.bem@seznam.cz, 604 352 486
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