Skupina MANDRAGE roztančila Liberec a odstartovala benefiční tramvajovou Linku bezpečí
Praha, 6. 5. 2015
Vystoupení skupiny Mandrage bylo zlatým hřebem včerejšího slavnostního zahájení benefiční
tramvajové Linky bezpečí, která bude po celý květen jezdit v centru Liberce. Na terminálu
Fügnerova se sešly desítky lidí, aby se seznámily s činností Linky bezpečí, možnostmi přispět na její
fungování, a samozřejmě také za zábavou, kterou vedle Mandrage obstarala i skupina Tam Tam
Batucada.
Když pak členové skupiny Mandrage, patroni Linky bezpečí, začali přítomné obsluhovat v benefiční
kavárně Happyend, nadšení především teenagerů neznalo mezí. Káva šla na dračku a mladí si se členy
kapely pořizovali jednu selfie za druhou. Došlo dokonce i na svěřování se s osobními problémy.
Mimořádná tramvajová linka v barvách Linky bezpečí vyjede poprvé do ulic Liberce již dnes, ve středu
6. května 2015. Po celý květen chce totiž cestující netradiční formou seznámit se službami této
celostátní krizové linky pro děti a zároveň veřejnost motivovat k její finanční podpoře. Díky
bezkontaktním platebním terminálům od Ery budou moci lidé Lince bezpečí přispět nejen přímo
v tramvaji, ale také na speciálně upravené zastávce Fügnerova. Stačí jen přiložit bezkontaktní
platební kartu a přispět jednorázově částkou 30 nebo 50 korun.
„Cílem tramvajové Linky bezpečí je originálním a zábavným způsobem představit naše služby široké
veřejnosti i dětem, a především, jak věříme, získat finanční příspěvky a další nové dárce, které tolik
potřebujeme,“ říká Ivana Šatrová, ředitelka Linky bezpečí. „Denně přijímáme až 650 hovorů od dětí,
které u nás hledají pomoc a radu. Dětem jsme k dispozici nonstop a zdarma. Abychom mohli pomáhat
ještě více dětem, nutně potřebujeme i podporu od široké veřejnosti,“ dodává Šatrová.
Uvnitř speciální tramvaje Linky bezpečí navíc na cestující čeká zvláštní překvapení. Mezi jednotlivými
zastávkami k nim totiž budou promlouvat prostřednictvím nahraných vzkazů patroni Linky bezpečí
z řad známých osobností, kterými jsou Iva Pazderková, Sabina Laurinová, skupina Mandrage, Václav
Marhoul, herec Jan Cina nebo hudebník a režisér Ondřej Havelka.
Benefiční tramvaj nebude jedinou aktivitou Linky bezpečí v Liberci. Konzultanti Linky bezpečí se vydají
přímo za dětmi do libereckých škol s interaktivním preventivním programem Linka bezpečí ve vaší
třídě. Pro novináře bude připraven speciální interaktivní workshop V kůži konzultanta Linky bezpečí,
kdy si budou moci vyzkoušet, jaké to je být „na druhé straně linky“.
Projekt se koná pod záštitou města Liberec a za podpory Dopravního podniku města Liberce a
Jablonce nad Nisou a generálního partnera Ery.
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