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Jaroslav Dušek p řivezl do Hradce moudrost starých Tolték ů  

 
Beznadějně vyprodané představení Čtyři dohody, jehož pořadatelem byla společnost 

AKCENTA CZ, bylo navíc charitativní. Celkem bylo vybráno na dobročinné účely přes 80 
tisíc korun.  

 
 

Hradec Králové, 4. 10. 2016  – Jaroslav Dušek se dnes představil na prknech královéhradeckého 
Klicperova divadla se svým představením Čtyři dohody, které lze zcela oprávněně považovat za 
divadelní bestseller. Vždyť Jaroslav Dušek s úspěchem vyprodává všechna představení již více než 
10 let. Nejinak tomu bylo i na tomto představení, které bylo ihned beznadějně vyprodáno. Navíc se 
jednalo o charitativní akci, kdy výtěžek z ní byl věnován na charitativní účely, konkrétně třem 
organizacím Adventor o.s., Anaon, veřejně prospěšný spolek  a TyfloCentru Hradec Králové, o.p.s., 
se kterým dlouhodobě spolupracuje společnost AKCENTA CZ, která byla také organizátorem 
celého představení. Celkem bylo předáno na charitativní účely více než 80 tisíc korun. 
 
„Jsem velmi rád, že se naší společnosti podařilo uspořádat v Hradci Králové toto jedinečné 
představení Jaroslava Duška. Při jeho sledování si člověk uvědomí, že pohled na svět není jen jeden 
a je to o osobní cestě každého člověka. Čtyři dohody donutí diváky přemýšlet ještě dlouho poté, co 
se naposledy zatáhne divadelní opona,“ řekl k představení předseda představenstva AKCENTY CZ 
Milan Cerman a dodal: “Pomyslnou třešničkou na dortu této akce bylo její charitativní zaměření. 
Pomáhat druhým by mělo být zcela přirozené, proto jsem rád, že i my jsme zorganizováním tohoto 
představení mohli alespoň trochu pomoci třem organizacím, ke kterým poputuje výtěžek akce.“ 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 19letou 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 a Rumunsku. Klientské portfolio tvoří více než 27 tisíc 
subjektů, převážně malých a středně velkých firem orientovaných na export nebo import. 
AKCENTA CZ je držitelem povolení (Č.j.:2011/1199/570) k činnosti platební instituce podle zákona o 
platebním styku č.284/2009 Sb.§ 3 odst. 1 písm. a)b)c)e)f). Jako jedna ze dvou nebankovních společností 
obchodující s devizami v ČR je držitelem licence pro obchodování s cennými papíry, která ji opravňuje 
nabízet celou škálu instrumentů sloužících k eliminaci kurzového rizika.  
 
 
 
 
 
Pro bližší informace kontaktujte, prosím, Jana Vlčka, PR a komunikace, na čísle +420 731 646 527 
nebo emailem jan.vlcek@akcenta.eu 


