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Vážení přátelé a sponzoři, 

nastala doba dovolených, a tak bychom vám všem chtěli popřát krásné letní dny a zároveň 
vyslovit poděkování za důvěru a podporu, kterou nám věnujete. Již podruhé zasíláme souhrn 
aktivit informující o životě v centru ACORUS.  

Poděkování dárcům a partnerům 

Velké poděkování patří Obchodnímu Centru Černý Most, který pro nás zorganizoval 
veřejnou sbírku „Jeden otisk může změnit život!“ a všem individuálním i firemním dárcům, 
kteří si v rámci akce koupili svou cihlu.  

Děkujeme firmě CARAT Czech Republic s.r.o., AMI Communications spol. s.r.o., WELLEN 
a.s., za jejich podporu.  

DOPRAVNÍMU PODNIKU hl. m. Prahy za nabídnuté mediální partnerství. 

ROSMARINE BUSINESS CENTRE za podporu ambulantní poradny. 

Společnost VEOLIA TRANSPORT ČR za zajištění autobusové dopravy na celodenní výlet. 

ZOO Plzeň a MEDIA WEST s. r. o. za 50% slevu na vstupném. 

THE PRAGUE BRITISH SCHOOL VLASTINA za finanční dar použitý na vstupenky a 
drobné odměny dětem a příspěvek na nákup nové kuchyně. 

GE MONEY BANK za finanční dar jako příspěvek na nákup nové kuchyně. 

Za propagaci DMS ACORUS také děkujeme - DAVCOR s.r.o, IWAP, Soroptimist Club of 
Prague, Veolii, iLuxurylife.cz - PRŮVODCE DOBRÝM ŽIVOTEM. 

Nadaci VODAFONE za finanční podporu projektu „Rok jinak“, který v současné chvíli stále 
probíhá.  

Stejně tak si ceníme veškeré podpory a pomoci od přátel a individuálních dárců, kteří 
nás v první polovině roku doprovázeli a pomáhali naplňovat naše poslání.  

Ze zákulisí občanského sdružení ACORUS 

Vítání jara v ACORUSU 

Přivítání jara a rozloučení se zimou se stalo již tradiční akcí, kterou 
ACORUS pořádá pro své současné i bývalé klientky. Letos byla tato událost 
spojena s obnovením tradice masopustu - což se setkalo s velkou odezvou 
zejména u dětských účastníků. Dne 10. března vyrazil průvod masek, v čele 
s tradičními maskami královny, medvěda, kobyly a babky s košem 
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překvapení pro děti, na masopustní obchůzku. Součástí průvodu bylo i vynášení Morany - 
symbolu končící zimy. Děti měly možnost vyrobit si své masky i malé Morany, které pak 
pustily po vodě. Během průvodu zazněly písničky a říkadla, spojená s masopustní tradicí. 
Nakonec byly vyhlášeny nejlepší masky a všechny děti se dočkaly sladké odměny za hraní na 
hudební nástroje a zpívání. 

...“Zimu jsme Vám odnesli, nové jaro přinesli...“ 

Dámský klub 

Pravidelnou akcí, konanou pro klientky ACORUSu, je den 
s programem pro ženy - tzv. dámský klub. První letošní klub se 
konal v sobotu 9. dubna. Během tohoto jarního dne měly klientky 
možnost vyzkoušet si malování a kresbu na hedvábné šály.  

Vzniklo tak mnoho zajímavých a originálních oděvních doplňků. V další části dne byly 
klientky v péči vizážistky, která každé z nich vytvořila nový účes a nalíčila každou z nich tak, 
aby vynikly přirozené přednosti. Součástí dámského klubu bylo také cvičení hathajógy.  

V průběhu odpoledne se o program pro děti klientek postaraly dvě 
pracovnice ACORUSu, které s nimi podnikly výlet do dětského 
zábavního centra. Navečer vítaly děti pěkně nalíčené, odpočaté 
maminky, ozdobené vlastnoručně vyrobenými hedvábnými šálkami.  

 

Slavnostní setkání pražských členek Mezinárodní asociace žen (IWAP) 

V úterý 12. 4. 2011 se pracovnice ACORUSu zúčastnily slavnostního 
setkání pražských členek Mezinárodní asociace žen (International 
Women's Association of Prague, ve zkratce IWAP), aby představily 
činnost naší organizace. U příležitosti 20. výročí založení IWAP se 
jeho členky rozhodly podpořit aktivity občanského sdružení ACORUS 

určené ženám ohroženým domácím násilím.  

 

Filmový klub pro holky i kluky  

ACORUS svým klientkám nabízí nový společenský program, který je nazván „Filmový 
klub“. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o společné sledování vybraného filmu. Filmový klub 
je určen jak pro matky, tak i pro jejich děti. Od nového roku proběhlo celkem 14 setkání 
a byly promítány filmy různých žánrů. Pro děti vybíráme pohádky, animované filmy nebo 
veselé příběhy s dětskou tématikou, ženy s oblibou chodí na romantické komedie. Tento 
program je poskytován díky štědrému dárci LG Electronics CZ, s.r.o, který našemu 
azylovému domu věnoval velkou plazmovou televizi. 
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Tým The Prague British School běžel pražský mezinárodní maraton pro ACORUS 

Pražský mezinárodní maraton se běhá již od roku 1995. Během pražského maratonského 
víkendu se neběží jen samotný maraton, ale i další běhy 
jako je například Volkswagen Firemní Maraton – štafety. 
Štafeta se skládá z 3 běhů na 10 km + 1 běh 12,195 km. 

Celkem 4 týmy složené z 25 statečných rodičů a učitelů 
britské školy „The Prague British School“ se rozhodlo 
běžet štafetu v rámci tohoto maratonu, který se konal 
8. května 2011. Díky jejich odvaze, vytrvalosti, zapálení 
a velkému sportovnímu duchu získal výjimečný tým The Prague British School celkem 
50 000 CZK. Výtěžek bude věnován občanskému sdružení ACORUS, na služby pro ženy 
a děti ohrožené domácím násilím. 

„Velmi si nasazení lidí sdružených kolem britské školy vážím, oceňuji jejich osobní 
angažovanost a chtěla bych učitelům i rodičům upřímně poděkovat.“, řekla Zdena Bednářová, 
ředitelka ACORUSU.  

Zahradní slavnost 
 
Další pravidelnou akcí pro současné i bývalé 
klientky Acorusu je Zahradní slavnost. Ta letošní se 
konala 14. června a zúčastnilo se jí více než 50 žen 
a dětí. 
 
Počasí nám přálo, takže děti mohly shlédnout 
divadelní představení „Medvědí pohádka“ na 
zahradě azylového domu. Představení, s kterým za 
námi přijelo divadlo Rolnička až z dalekého 
Liberce, se všem líbilo a děti si samy vyrobily své 
vlastní medvídky. Nechybělo ani malé občerstvení, při kterém si mohly všechny klientky 
popovídat, a soutěže pro malé i větší děti, a které je čekala sladká odměna. Příjemně strávené 
odpoledne jsme zakončili u táboráku s opečenými buřtíky.  
 

Výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni 
 
Letní období jsme letos v Acorusu zahájili výletem pro naše 
klientky a jejich děti.  V den letního slunovratu – 21. června 
jsme jeli do Zoologické zahrady v Plzni, která je známá tím, že 
jednu její část obývají dinosauři. Repliky pravěkých zvířat 
jsou vskutku věrné, zvuky, které se v Dinoparku ozývají, 
dokreslují atmosféru druhohorní krajiny. Součástí parku je i 3D kino, kde se promítá příběh 
dinosauřího mláděte od jeho narození po dospělost. Malí diváci byli filmem nadšení – zdálo 
se, že se nikdo nebál! 
V průběhu návštěvy ZOO a Dinoparku dostaly děti kvíz, ve kterém měly (ty menší za pomoci 
maminek) řešit úkoly, které se týkaly dinosauřího života. Za vyřešení dostaly na závěr drobné 
dárky od sponzorů. Dopravu na akci jsme zajistili prostřednictvím autobusu od naší 
partnerské firmy Veolia, které tímto děkujeme za příjemný a na zážitky bohatý den. 
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Jak nás můžete podpořit? 
 

Nyní můžete přispět zasláním DMS na provoz nonstop poradenské linky a poradny 
občanského sdružení ACORUS, která pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Na 
této lince zajišťují nepřetržitý provoz speciálně proškolení odborní pracovníci, kteří jsou 
schopni nabídnout základní sociální poradenství a pomoc v krizové situaci. Zároveň bude ze 
sbírky uhrazen nájem v ambulantní poradně, kde je osobám ohroženým domácím násilím 
poskytováno odborné sociální poradenství, včetně psychologického a právního.  

Chcete-li ACORUS podpořit jednorázově, napište zprávu ve tvaru DMS ACORUS a odešlete 
na telefonní číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, ACORUS jako příjemce vaší pomoci 
obdrží 27 Kč. O platbě budete informováni potvrzující SMS.  

Můžete také přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat 
jednorázově SMS ve tvaru DMS ROK ACORUS na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude 
automaticky odečtena částka 30 Kč.  

Službu zajišťuje Fórum dárců, více informací naleznete 
na www.darcovskasms.cz. Více informací o možné 
podpoře naleznete na www.acorus.cz.  

Moc by nám pomohlo umístění banneru nebo vizuálu 
na vašich webových stránkách za účelem větší 
propagace. Budeme rádi, pokud se stanete jedním 
z našich partnerů v propagaci DMS ACORUS. V případě, že Vás tato nabídka zaujala, 
prosím, kontaktuje lenka.starkova@acorus.cz. Děkujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


