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Vážení přátelé a sponzoři, 

blíží se léto a my bychom vám všem chtěli popřát krásné letní 
dny a dovolenou, na kterou se již určitě těšíte, a znovu vám 
všem poděkovat za podporu, kterou nám věnujete.  

Letos vám již podruhé zasíláme přehled o všem novém, co se 
za poslední čtvrtrok v ACORUSu událo. A věřte, že toho 
nebylo málo – akce pro klientky a jejich děti, odborné 
činnosti směřované k veřejnosti a díky vaší podpoře jsme 
získali také nové či renovované vybavení, které všem ženám 
a dětem zpříjemňuje pobyt v azylovém domě.  

 

� PLÁNUJEME: 

Benefiční koncert proti domácímu násilí 

V úterý 2. října 2012 se uskuteční v sále kina Lucerna benefiční koncert Pražské komorní 
filharmonie pro občanské sdružení ACORUS. Tento koncert se bude konat u příležitosti 15. výročí 
založení občanského sdružení ACORUS.  

K realizaci tohoto koncertu dochází díky úzké spolupráci s Pražskou komorní filharmonií a 
štědré podpoře generálního partnera společnosti AVON, který akci financuje v rámci 
projektu „AVON proti domácímu násilí“. Mediálními partnery koncertu jsou Český rozhlas 
Regina, televize Metropol, časopis Xantypa.  

Zakoupit vstupenky si můžete již od července přímo v kanceláři Pražské komorní filharmonie, 
Husova 7, Praha 1, nebo si je můžete objednat na e-mailové adrese vstupenky@pkf.cz nebo 
lenka.starkova@acorus.cz . Výtěžek z prodeje vstupenek půjde služeb centra ACORUS. 

 

 

 

                        
 
 

 



 Acorus, o.s. 
 pomoc osobám ohroženým domácím násilím 
 tel.: +420 283 892 772 
 info@acorus.cz 
 www.acorus.cz 

 

www.acorus.cz DMS ACORUS na 87 777 č.ú. 19-3938820257/0100 

� AKCE PRO KLIENTKY A JEJICH DĚTI: 

Maškarní odpoledne v ACORUSu 

Masopustní tradici jsme v azylovém domě pro maminky a děti (oběti domácího násilí) oživili za 
slunného odpoledne na konci února.  
 
Na začátku odpoledne se vyráběly masky - a vznikla zde díla vskutku pozoruhodná! Děti se za pomoci 
svých maminek proměnily v prince a princezny (na královském dvoře nesměl chybět také klaun), 
nechyběly ani masky zvířecí a jak už to na karnevalech v poslední době bývá, dostavil se také Harry 
Potter se svou kouzelnou hůlkou a dvojice Spidermannů. Nad zdárným průběhem akce bděly dvě 
zdravotní sestřičky - kreativní maminky, kterým to v „sesterských“ oblečcích velmi slušelo. 
 
Připomněli jsme si s dětmi původ maškarních průvodů. Abychom navázali na tradici zvířecích masek, 
děti čekal běh na masopustní kobyle, poznávání zvířat (alespoň plyšových) po hmatu, ochutnávání 
dobrot poslepu, házení balonků do veliké medvědí tlamy a jiné radovánky. Na závěr odpoledne si 
masky zatančily a byly po zásluze odměněny. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vítání jara 

Tak jako každý rok i letos přivítaly současné i bývalé obyvatelky Acorusu spolu se svými dětmi, 
zaměstnanci a milými hosty příchod jara tradiční zahradní slavností. 
 
Všichni zúčastnění měli možnost ochutnat výborné cukrovinky 
a lahůdky studené kuchyně z „dílny“ obyvatelek Acorusu, či osvěžit 
svého ducha přednesem kvalitní žánrové poezie, jako je báseň 
Miloslava Bureše Otvírání studánek. 
 
Pro děti, ale i jejich maminky si nastudovali zaměstnanci Acorusu 
poučnou divadelní hříčku z pera Betty MacDonaldové „Léčení 
hádavky a mlátilky“. O jejím hlubokém poselství si pak děti mohly zapřemýšlet u ohníčku při opékání 
buřtů. 
 
Přesto, že bylo letošní jaro skoupé na teplé dny a výjimkou nebylo ani popisované slavnostní 
odpoledne, atmosféra zahradní slavnosti byla slunečná a zahřála její účastníky stejně spolehlivě, jako 
paprsky srpnového poledního slunce. 
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Dámský klub v ACORUSu 

První květnovou sobotu se konal v ACORUSu „Dámský klub“, kterého se zúčastnily ženy ubytované ve 
zdejším azylovém domě. Dámský klub, jak název napovídá, je akce určená výhradně pro ženy. O děti 
je postaráno, tentokrát měly zábavný program v pražském Lefíku. 

Dopoledne se ženy věnovaly péči o svoji fyzickou kondici a zacvičily si při rytmické hudbě aerobik 
s následným posilováním s míčky a strečinkem. Pak začaly vyrábět vlastníma rukama oděvní doplňky, 
nabarvily si nádherné hedvábné šály a vytvořily ornamenty na trička pro sebe i děti. 

Odpoledne některé pokračovaly v započaté práci na malování hedvábí a také přišla vizážistka 
Helenka, která s námi již mnoho let spolupracuje, a pečovala o jejich vnější stránku. Vnější i vnitřní 
stránka je vždy provázaná a my považujeme za důležité naučit ženy pečovat nejen o děti 
a domácnost, ale i o sebe sama a postupně tak zvedat jejich domácím násilím pošlapané sebevědomí. 

Navečer přišly z Lefíku rozradostnělé děti a spolu s maminkami si užívaly večer. Akce se velmi vydařila 
a všichni byli spokojení.  
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� ODBORNÉ ČINNOSTI SMĚREM K VEŘEJNOSTI: 

Ředitelka ACORUSu se stala členkou Výboru pro prevenci domácího násilí  
V březnu t.r. byla ředitelka ACORUSu Mgr. Zdena Zuzana Bednářová jmenována ministrem práce 
a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromírem Drábkem členkou Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě 
vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. 

Unikátní preventivní projekt ACORUSU  a divadla 

Rolnička 
V květnu tohoto roku jsme v městě Neratovicích zahájili ve 
spolupráci s rodinným divadlem Rolnička z Liberce unikátní 
preventivní aktivitu zaměřenou na žáky 1. a 2. tříd základních škol. 
Jedná se o komponovaný interaktivní divadelní pořad, kde žáci 
formou přiměřenou jejich věku a za využití známých pohádek 
získávají dovednosti rozpoznávat násilí v mezilidských vztazích 
a vyhledat rizikové situace. V případě, že se setkají s násilím, 

dozvědí se, jak se bránit, eventuálně kam se obrátit o pomoc. 
Představení bylo v rámci tohoto projektu ACORUSu poprvé hráno v jedné neratovické základní škole 
a mělo u dětí i učitelů velmi pozitivní ohlas.  
Preventivní besedy pro žáky středních škol v Neratovicích 
Díky grantu, který nám poskytlo město Neratovice, proběhne na středních školách 8 besed, jejichž 
cílem je seznámit studenty vhodnou metodou s formami domácího násilí, jeho fázemi, druhy a znaky, 
naučit je respektovat vlastní hranice a řešit problémy v partnerských vztazích, předat studentům 
informace o tom, jak reagovat v případě, že se domácí násilí vyskytuje v jejich rodině nebo blízkém 
okolí, včetně předání kontaktů na organizace poskytující pomoc osobám ohroženým domácím násilím 
ve Středočeském kraji. 
Součástí každé besedy je také promítání dokumentu režiséra Tomáše Kudrny „To všechno z lásky“, 
který byl natočen v roce 2003. 

ACORUS exkluzivním partnerem kampaně knihy „TÝRANÁ“ 
ACORUS se stal exkluzivním partnerem propagační kampaně nové knihy od 
autorky Dianne Schwartz „Týraná“, kterou v těchto dnech vydává Portál, s.r.o. 
Součástí kampaně je propagace Acorusu jako organizace pomáhající osobám 
ohroženým domácím násilím. 
S plakáty, které obsahovaly logo ACORUSu a kontakt na nás se bylo možné 
v měsíci květnu setkat například v prostorách metra, v síti knihkupectví Portál 
a Kanzelsberger, v inzerci v médiích, v internetové prezentaci a dalších 
propagačních aktivitách. 

NGO Market  
V pátek 11. května se konal v prostorách Národní technické knihovny v Praze již 13. ročník tradičního 
veletrhu neziskových organizací NGO Market. Návštěvníky přivítalo téměř 200 organizací z celé České 
republiky. Také ACORUS na tomto setkání prezentoval široké veřejnosti ve svém informačním stánku 
poskytované služby pro osoby ohrožené domácím násilím včetně dalších souvisejících aktivit 
(akreditované vzdělávací programy určené pro odbornou veřejnost, publikační činnost, rukodělné 
výrobky klientek a dětí apod.).  
Součástí programu byly workshopy, tvůrčí dílny, obchůdky chráněných dílen, ukázky netradičních 
sportovních disciplin handicapovaných lidí a další aktivity. Opomenout nesmíme ani vystoupení 
hudební skupiny The Tap Tap. 
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� PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM: 

LG Electronics CZ, s. r. o. , obdaroval ACORUS 
Život v azylovém domě všem maminkám a jejich dětem zpříjemnila svým 
hodnotným darem firma LG Electronics CZ, s.r.o., která nám věnovala LCD televizor. 

  

 Isolit – Bravo, spol. s r. o., pomohl dovybavit novou kuchyň 

Náš dík patří také společnosti Isolit – Bravo, zastoupené panem Ing. Štěpánkem, která opakovaně 
poskytla ACORUSu sponzorskou podporu. 
Tentokrát jsme od ryze české firmy, která sídlí v dalekém Jablonném nad Orlicí, obdrželi do 
zrekonstruované kuchyně v azylovém domě nové drobné spotřebiče (mikrovlnná trouba, rychlovarná 
konvice, toustovač, topinkovač, tyčový mixér). Obyvatelkám azylového domu jistě dobře poslouží 
i dvě nové žehličky. 
 

C&A Moda, v. o. s., náš dlouholetý partner 

Touto cestou děkujeme také firmě C&A Moda, v. o. s., která již mnoho let podporuje svými výrobky 
ženy a jejich děti, oběti domácího násilí, které se ne vlastní vinou ocitly v nelehké životní situaci. 
Často jsou bez finančních prostředků pro zajištění základních potřeb, proto jim všem darované 
oblečení přijde velmi vhod. 
 

Poděkování Dopravnímu podniku hl.m. Prahy za mediální podporu 

Také v letošním roce poskytl bezplatně Dopravní podnik hl.m. Prahy pro 
potřeby ACORUSu inzertní plochu v deníku Metro. V termínech 22. 5., 24. 
7., 21. 9. a 23. 11. 2012 bude v Metru uveřejněn vizuál, který poukazuje 
na problematiku domácího násilí, na němž nechybí důležité kontaktní 
údaje včetně poradenské nonstop linky do azylového domu ACORUSu.   

Díky této podpoře můžeme opakovaně oslovovat širokou veřejnost 
k podpoře obětí domácího násilí. Zároveň také tímto způsobem můžeme 
informovat o závažnosti této problematiky, která je ve společnosti často 
opomíjena. 

 

 

Poděkování panu Kraigu Casebierovi  

Dne 5. května proběhla v The James Joyce Irish Pub Kentucky Derby Party, kterou zorganizoval pan 
Kraig Casebier, americký holič žijící v Praze. Na party, která se nesla v duchu probíhajících závodů 
koní, pozval svoje přátele a známé. Výtěžek z této akce ve výši 5.350,- Kč, byl věnován Acorusu. 
Večírek probíhal v příjemné přátelské atmosféře, kde jsme měli možnost představit činnost našeho 
centra, které pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. 
Darovaná částka bude použita na dofinancování renovace dětského hřiště a na nákup nového písku 
do pískoviště. 
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Pražská britská škola Vlastina pomáhá opravit dětské hřiště v ACORUSu 

Rádi bychom poděkovali učitelům, žákům a rodičům z Pražské britské školy Vlastina na Praze 6, kteří 
se opakovaně rozhodli podpořit oběti domácího násilí, a věnovali ACORUSu 26.235,- Kč. 
 
Šek na tuto částku převzala 28. 3. 2012 na slavnostním setkání ředitelka ACORUSu Zdena Z. 
Bednářová a Katarína Šinková. Díky tomuto daru byla v měsíci květnu provedena částečná oprava 
stávajícího dětského hřiště v areálu azylového domu. 
 
Dne 12. 6. 2012 převzala pracovnice ACORUSu od Pražské britské školy 60.122,- Kč na pořízení 
nových prvků na dětském hřišti. 
 
Děkujeme celé Pražské britské školy za opakovanou podporu! 
 
 
          PŘED částečnou rekonstrukcí           PO částečné rekonstrukci 
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� ROZHOVOR S KLIENTKOU, MATKOU 3 DĚTÍ, ŽIJÍCÍ OD LEDNA V BYTĚ 

NÁSLEDNÉ POMOCI PROVOZOVANÉM ACORUSEM: 

V lednu 2012 jsme díky manželům Malým, štědrým dárcům ACORUSu, získali byt na 5 let, kam 
mohou odcházet ženy s dětmi, které byly ubytované v azylovém domě ACORUSu, jejich sociální a 
psychická situace je stabilizována, avšak díky hlubokým traumatům potřebují k plnému začlenění do 
všech životních aktivit další podporu spojenou s možností samostatného bydlení.  

V lednu tohoto roku se do bytu přestěhovala maminka paní K. s třemi syny. Paní K. si s námi povídala 
o tom, jak se jí v bytě žije. 

Jak se Vám v novém bytě bydlí? 
 
Moje království s dětmi. 
 
Co se Vám na bydlení v novém bytě nejvíc líbí? 
 
Je to jiné, než když jsem byla v azylu, nejprve jsem si tam připadala jako v lázních, pak ale ne, ale byla 
to pro mě vlastně taková první pomoc. V bytě odpadlo to, co bylo v azylovém domě, konfliktní, 
komplikované vztahy. To vše odpadá. Máme soukromí, nikdo se mi negativně nemontuje do výchovy. 
Děti se mě často v azylovém domě ptaly: „Jak to, že jiné děti mohou něco a my ne?“ Odpadly tyto 
malé nespravedlivosti, stejný přístup. 
 
Jaké vybavení v bytě využíváte? 
 
Koupelnu s velkou, hlubokou vanou, můžeme se do ní naložit. Děti nikdy takovou vanu neměly. Děti 
se nakládají do vany s koupelovou solí, je to pro ně relaxace. „Naloží“ se a já o nich třeba půl hodiny 
nevím. 
V bytě je vybavení, o kterém se mi ani nezdálo. Skvělá pračka, malá, ale objemná. Velký stůl 
v kuchyni, sedneme si k němu všichni dokola. Děti z domova neměly režim, neměly společné místo na 
jídlo, dnes má každý své místo u stolu, je to jejich jistota. 
Děti mají také svoji palandu, svoje pohodlí, každý máme svůj prostor na spaní (doma jsme měli dvě 
postele a spali jsme tam všichni). 
V bytě je vynikající televize, děti se zakoukají do pohádky, baví je to, nikdo je neruší při programu. Já 
si čtu knížku a je klid. Je to plazmová televize, to bych v životě neměla. 
Jsem šťastná, že v kuchyni není koberec, ale lino. 
 
Je něco, co Vám v bytě nevyhovuje? 
 
Nic (zarazila se). Všechno vyhovuje, mám i relaxační místnost (tj. zimní zahrada), je to pro mě 
důležité. Mám tam bylinky, deku, kamínky. 
 
Jak se Vám líbí lokalita bytu? 
 
V okolí je vše, co potřebuju vidět. Když otevřu okno, slyším šumět vítr, zpívat ptáky, vidím alej strojů, 
strom se špendlíky. 
 
Teď musím zklidnit děti, protože už asi někdo vedle v bytě bydlí. 
 
Je to pro nás království. 
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NA ZÁVĚR: 
DMS ACORUS 

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a poslali nám dárcovskou sms ve tvaru DMS ACORUS nebo DMS 
ROK ACORUS na číslo 87 777.  

O možnosti této podpory jste se mohli dozvědět z deníku Metro a z našich 
webových stránek www.acorus.cz. I v letošním roce plánujeme další propagaci 
dárcovské sms a budeme rádi, když nám s tím pomůžete.  

 
Nepřestávejte posílat DMS ROK ACORUS na telefonní číslo 87 777. 
Děkujeme za podporu. 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Za celý tým ACORUSu i jeho klientky s dětmi bychom chtěli poděkovat především vám, 
INDIVIDUÁLNÍM I FIREMNÍM DÁRCŮM a všem PŘÁTELŮM ORGANIZACE, kteří věnovali 
ACORUSu své osobní nasazení, inspiraci, odbornou podporu, a to vše s cílem pomoci osobám 
ohroženým domácím násilím. Díky vaší pomoci můžeme pomáhat i my! 

S přáním krásného léta tým ACORUS 


