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Jaroslav Dušek odehrál v Hradci dv ě představení  
 

Představení Čtyři dohody a Pátá dohoda, ve kterých exceluje Jaroslav Dušek, patří mezi 
divadelní bestsellery, které jsou vždy beznadějně vyprodané. Nejinak tomu bylo i v Hradci 
Králové, kde Jaroslav Dušek odehrál exkluzivně obě představení za sebou. Pořadatelem 
obou charitativních představení, byla AKCENTA CZ.  Celkem bylo vybráno na dobročinné 

účely přes 125 tisíc korun. 
   
 

Hradec Králové, 9. 11. 2018  – Přes 10 let vyprodává Jaroslav Dušek všechna svá představení 
Čtyři dohody a také volné pokračování, Pátou dohodu. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek a pátek 
v královéhradecké Petrof Gallery, kde nebylo prázdné ani jedno sedadlo. Navíc se již tradičně 
jednalo o charitativní akci a výtěžek byl tedy věnován na dobročinné účely, konkrétně čtyřem 
organizacím Adventor o.s., SvobodaUčení.cz, z.s., Život pro, z.ú. a TyfloCentrum Hradec Králové, 
o.p.s., se kterým dlouhodobě spolupracuje společnost AKCENTA CZ. Ta byla také organizátorem 
obou představení. Celkem bylo předáno na charitativní účely více než 125 tisíc korun. 
 
 
„Jsem velmi rád, že se nám po dvou letech opět podařilo „p řilákat“ do Hradce Králové Jaroslava 
Duška, tentokrát dokonce na dva dny. Dvě zcela vyprodaná představení ukazují, že jeho volná 
adaptace moudrosti starých Toltéků lidi neustále přitahuje, a v řadě případů i inspiruje,“ řekl 
k představení předseda představenstva AKCENTY CZ Milan Cerman a dodal: “Všem, kteří přišli, 
navíc patří obrovské poděkování, neboť pomohli dobré věci. Výtěžek z tohoto výjimečného 
dvojpředstavení totiž opět poputuje na pomoc čtyřem neziskovým organizacím.“  
 
 
Velmi úspěšné divadelní představení Čtyři dohody hraje Jaroslav Dušek již více než deset let. 
Představení je na motivy stejnojmenného bestselleru mexického autora Dona Miguela Ángela 
Ruize. Jaroslav Dušek a jeho dva kolegové Pjér la Šé'z a Zdeněk Konopásek provázejí diváky 
představením nejen učením toltéckých šamanů, ale také cestou za osobní svobodou a štěstím. Pátá 
dohoda je volným pokračováním. Jejím hlavním poselstvím je zdůraznění důležitosti svobody lidí 
být sám sebou, což pokládá za největší dar.  
 
 
 
 
 
 
O spole čnosti AKCENTA CZ a.s.  
AKCENTA CZ je jedním z nejvýznamnějších obchodníků s devizami na českém trhu a ve střední Evropě 
s více než 20letou tradicí. Kromě výhodných individuálních kurzů pro nákup a prodej deviz a minimálních 
poplatků za platební styk, nabízí i zajištění proti kurzovým rizikům (forwardové obchody a opce). Společnost 
aktivně působí také v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Německu a Francii. Klientské portfolio tvoří 
více než 33 tisíc subjektů, převážně malých a středně velkých firem orientovaných na export nebo import. 
 
 
 
 
 
Pro bližší informace kontaktujte, prosím, Jana Vlčka, PR a komunikace, na čísle +420 731 646 527 
nebo emailem jan.vlcek@akcenta.eu 


