veřejný prostor
Všichni, kdo mají rádi procházky přírodou,
a chtějí přispět na dobrou věc, se mohou
v sobotu 24. září vydat údolím Divoké
Šárky na 3. ročník charitativního pochodu
proti domácímu násilí. „Šlapeme násilí na
paty“ je sportovně-společenská akce na
podporu obětí domácího násilí.

V Šárce se bude šlapat

domácímu násilí na paty

„N

aším cílem je zviditelnit problematiku
domácího násilí a získat ﬁnance na přímou pomoc
jeho obětem,“ říká za pořadatele – neziskové centrum ACORUS – Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky. „Výtěžek ze
startovného použijeme v plné
výši na odborné služby pro osoby ohrožené domácím násilím.
Ty zdarma poskytujeme v našem azylovém domě s utajenou
adresou a v ambulantní poradně.“
Jde o třetí ročník pochodu,
i ten letošní tradičně slavnostně začne v 11.00 hodin v kempu Džbán a zahájí ho patron

akce herec David Matásek. Speciálním hostem bude cvičitelka
a moderátorka Hana Kynychová, která bude mimo jiné v cíli
podepisovat dětem diplomy. Ty
získají za splnění zábavných
úkolů na stanovištích rozmístěných na šesti kilometrové
okružní rodinné trase. Zdatnější chodci se mohou z kempu
Džbán vydat na „turistickou“
okružní trasu o délce 11 kilometrů, která je novinkou letošního ročníku.
Na odpoledne je v kempu
Džbán připraven zábavný program pro celou rodinu. Na
podiu se vystřídá divadlo Rolnička, Acapella Všelijak a huINZERCE V6-0741

rychlý internet IPTV televize
LEVNÝ telefon

datové služby v kostce
300 Kč 30/30 MB/S
400 Kč 100/100 MB/S
pro seniory 200 Kč 20/20 MB/S
ZDARMA 45+ TV PROGRAMŮ

INSTALACE ZDARMA bez smluvních závazků

internet televize telefon
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veřejný prostor
dební skupina The Conditionals. Dále zde účastníci naleznou stánek „Věda nás baví“
se zábavnými vědeckými pokusy, výtvarnou dílničku,
workshop rugby klubu Tarta
Smíchov a focení s Vespou.

Když se domov stane
místem strachu a bolesti
Centrum ACORUS pomáhá
osobám ohroženým domácím
násilím již téměř 20 let. Jeho
pomoc vyhledalo v loňském
roce 1500 lidí, kteří se dovolali
na krizovou linku, využili služeb ambulantní poradny či nalezli útočiště v azylovém domě.
Na krizovou non-stop linku
ACORUSu se dovolala i Jana,
která plačtivě vyprávěla hořký
příběh svého téměř desetileté-

ho manželství, v němž ji muž
často ponižoval a bil, a to i v přítomnosti dětí. Napadlo vás, že
si za to Jana může sama a že od
muže měla odejít už dávno? To
ale není tak jednoduché.
Domácí násilí je speciﬁcké
tím, že jeho pachatel „místo činu“ dobrovolně neopouští, odehrává se za zavřenými dveřmi.
Záleží tak na celospolečenském
vnímání problému a odhodlanosti obětí jednat. První krok
bývá tím nejtěžším. Když byl
manžel Jany ve stresu, „ulevoval si“ jejím bitím. To trvalo několik let, vše se zhoršilo se ztrátou jeho zaměstnání.
Jana si myslela, že všechno je
její vina. Ve zkresleném vnímání situace nebyla výjimkou.
„Stále se ještě často setkáváme

Jak se přihlásit
■ Zaregistrovat se můžete už teď na stránkách www.acorus.cz.
■ Minimální startovné 150,- Kč za dospělého (děti zdarma).
■ Na prvních 100 on-line zaregistrovaných účastníků čekají
v den pochodu dárky od sponzorů.
INZERCE V6-0725

s názorem, že pokud ženy v násilnickém vztahu zůstávají, že
si za to, co se děje, mohou samy. Společnost se naštěstí postupně otevírá vůči tématu domácího násilí, více se o něm
hovoří a jeho projevy nejsou nebagatelizovány. I díky tomu se
více obětí se rozhodne svou tíživou situaci řešit a vyhledává od-

bornou pomoc," říká Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky
centra ACORUS.
Podrobné Informace o pochodu a i o činnosti centra ACORUS najdou zájemci na webových stránkách www.acorus.cz
nebo na facebookovém proﬁlu
www.facebook.com/slapemenasilinapaty.
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VÁŠ FOTOGRAF
PRODEJNA
ITALSKÝCH BIO POTRAVIN
A BEZLEPKOVÝCH PRODUKTŮ

ANGELO PURGERT
f o t o g r a f

+420 776 120 100
fotoangelo@fotoangelo.cz
www.fotoangelo.cz

PRODEJNA
E-SHOP
ROZVOZ PO PRAZE

www.bio-pro.cz
Pod Kaštany 9
Praha 6
blízko stanice metra

Hradčanská
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