
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ ACORUSU 
Číslo 35 / léto 2013

Úvodní slovo 

Milí přátelé ACORUSu, 
léto je před námi a já se na ně moc 
těším. Představuji si letní rána, kdy 
sluníčko vychází nad mlžnou hladinu 
vody, zpívající ptáky hlasitě vítající 
den, barevné louky plné křehkých 
motýlů a také čápy, kteří pro mě k létu 
prostě patří. Už se těším, jak nebudu 
nic dělat, jenom ležet někde na louce, 
relaxovat, vnímat tu krásu kolem a 
přitom nabírat novou energii. 

A protože v prvním čtvrtletí roku 
nám připadalo, že je léto ještě daleko, 
snažili jsme se ho v předstihu trochu 
přinést do ACORUSu. Naše nová 
terapeutická místnost voní dřevem, oči 
nám pohladí teplá oranžová barva 
podlahy a zelenkavé stěny a v rohu 
můžeme spočinout na pohodlné posteli 
se spoustou barevných polštářků. 
A tam uléhají naše klientky, které chodí 
ke mně na relaxaci. Leží v tichu, 
poslouchají zvuky domu i vzdálený 
ptačí zpěv ozývající se ze zahrady, na 
nic nemyslí a jen relaxují. Není to jako 
na té louce? 

Přeji vám všem, abyste také 
uměli nic nedělat, jen tak ležet 
a relaxovat, a abyste při tom 
nicnedělání načerpali hodně nových sil 
a energie a bylo vám dobře. 
 
 
Vaše Zdena Zuzana 

alias  
babička z Masopustu 
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Pravidelný zpravodajský čtvrtletník ACORUSu 

 
Spojte se s námi na facebooku 
a sledujte, čím žijeme! 

www.facebook.com/ACORUS.CZ 

 

 

Odesláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS ACORUS na číslo 87 777 
podpoříte služby Acorus, o. s. pro 
osoby ohrožené domácím násilím 
částkou 27 Kč. Cena SMS je 30 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prague British School  
běžela pro Acorus 

Štafeta běžců z Prague British School 
(PBS) běžela v květnovém Pražském 
mezinárodním maratonu pro ACORUS. 
I když se to na první pohled nezdá, ale 
běhání a dárcovství spolu souvisí. 
Přihlášení běžci spolu se zveřejněním 
záměru běžet maraton vybírají mezi 
sebou a svými blízkými finanční 
prostředky na konkrétní veřejně 
prospěšný projekt. 

Běžci z PBS se rozhodli, že vybranou 
částku věnují ACORUSu. Celkem 
vybrali 28 926,- Kč. Tuto částku 
využijeme na rekonstrukci oken 
v přízemí azylového domu. Neformální 
předání daru proběhlo dne 31. května 
2013 v budově Prague British School 
na Praze 4. 

 Fotografie z předání daru – pan Fraser Litster 
(PBS) a Květa Paichlová (nová fundraiserka 
ACORUSu) 

Běžci z této školy běželi maraton pro 
ACORUS již po druhé. Velmi si 
vážíme dlouhodobé spolupráce s Prague 
British School a za tento fyzický výkon 
přinášející prospěch potřebným ze srdce 
děkujeme. 
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Návštěva místopředsedkyně vlády 
paní Karolíny Peake v Acorusu 

 

Dne 20. května přišla osobně popřát 
našim klientkám ke dni matek 
místopředsedkyně vlády paní Karolína 
Peake, která s ACORUSem dlouhodobě 
spolupracuje. Velmi si její podpory 
vážíme a jsme poctěni, že si i přes velké 
pracovní vytížení našla chvilku na 
osobní návštěvu a popovídání s našimi 
klientkami. Setkání bylo bezprostřední 
a velmi milé. 

Diplomatic Spouses of Prague 
podporuje poradnu ACORUSu 

Ve čtvrtek 23. května 2013 se na 
Velvyslanectví Spolkové republiky 
Německo konalo setkání se zástupci 16 
českých neziskových organizací. Na 
komorním předávacím aktu byl mezi ně 
rozdělen výnos z Vánočního festivalu 
organizovaného DSA Prague – 
Asociace partnerů diplomatického 
sboru – Diplomatic Spouses of Prague.  

Občanskému sdružení ACORUS byla 
předána darovací smlouva s finanční 
částkou 100 000,- Kč na podporu 
sociálně-právního poradenství. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORUS se zúčastnil Dne zdraví 
a sociálních služeb na Praze 8 

Dne 20. května 2013 se ředitelka 
ACORUSu a administrativně 
hospodářská pracovnice zúčastnily Dne 
zdraví a sociálních služeb, který 
pořádal Úřad městské části Praha 8. 
V průběhu odpoledne si náš stánek 
prohlédlo mnoho návštěvníků z řad 
laické i odborné veřejnosti. Odborníci 
si odnášeli především letáky pro své 
klienty a doptávali se na možnost 
koupě publikace, kterou ACORUS 
vydal. Několik studentů projevilo 
zájem o praxi u nás a ptali se na 
podmínky. A ostatní lidé se zajímali 
o možnosti pomoci a odnášeli si letáky.  

Nejmilejší setkání jsme zažili s naší 
bývalou klientkou, která využívala 
služby azylového domu ACORUSu 
před 10 lety. Dnes je znovu vdaná, má 
hezkou rodinu a pracuje v sociálních 
službách. Je to tedy naše kolegyně. Na 
pobyt u nás vzpomíná jako na 
nastartování nové etapy jejího života. 
Takové setkání nás vždy potěší, 
protože vidíme, že naše práce měla 
smysl. Doufáme, že takových 
úspěšných klientek bude víc. 
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Nová fundraiserka ACORUSu 

V pondělí 25. března se konalo poslední 
kolo výběrového řízení na pozici 
fundraiserka ACORUSu. Šlo již o 
druhé výběrové řízení, protože v tom 
prvním se nám nepodařilo vybrat 
nikoho, kdo by odpovídal našim 
požadavkům. V druhém řízení byli 
odborné kvality zájemců na vysoké 
úrovni a my jsme si s radostí novou 
fundraiserku vybrali.  

 

Paní Květa Paichlová, nová fundraiserka 
ACORUSU 

Beseda s děvčaty  z výchovného 
ústavu v Černovicích u Tábora 

Ve středu 20. března 2013 jsme rádi 
přijali pozvání Výchovného ústavu v 
Černovicích u Tábora a uspořádali tam 
besedu pro děvčata ve věku 15-18 let. 
Mnohé z nich zažívaly domácí násilí od 
dětství a i přes svůj nízký věk měly 
přímou zkušenost také s partnerským 
násilím. Překvapilo nás, jak velké 
množství těchto děvčat už mělo vlastní 
děti nebo bylo gravidních. Po besedě 
ještě chodily dívky konzultovat svoji 
situaci individuálně. A v jednom 
případě se po naší přímluvě podařilo, 
že dívce vedení ústavu zajistilo 
psychologickou pomoc. Tuto besedu 
považujeme za velmi užitečnou a rádi 
bychom se do ústavu ještě vrátili. 
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Masopust v ACORUSu 

První jarní den 21. března jsme v ACORUSu pojali jako oslavu konce zimy, začátku jara a 
zároveň jako poněkud pozdní Masopust. Opět nás navštívily bývalé klientky, pro které ty 
současné připravily nápadité občerstvení. Děti měly příležitost vyrobit si masky do 
masopustního reje a také symboly odcházející zimy – malé morany ze slámy. V čele 
průvodu kráčela královna s velkou moranou, která později skončila s ostatními  ve vodním 
toku. Nechyběly ani další důležité postavy, jako kobyla, medvěd, ponocný a babka 
s košíkem dobrot pro děti. Díky ponocnému a jeho trubce měl průvod vskutku autentickou 
atmosféru. A tak jsme za zvuku tradičních písní vyprovodili zimu a doufáme v brzký 
příchod  jara...... 


