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Vážení přátelé a sponzoři, 
blíží se vánoční svátky a my bychom vám všem chtěli popřát jejich příjemné strávení a do 
nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Zároveň vám děkujeme za vaši podporu ve 
prospěch ACORUSu a jeho klientek. Vážíme si každé projevené přízně, finančního či věcného 
daru nebo podpory ve formě služby zdarma. 

Letošní rok byl pro nás jubilejní – oslavili jsme 15leté výročí založení občanského sdružení 
ACORUS. A vy se v tomto letos již posledním čísle můžete dozvědět, jaká ta naše oslava byla 
a také co všechno se od léta u nás událo. 

Ø ACORUS OSLAVIL 15 LET VZNIKU – MALÁ REKAPITULACE 
1997 – založení občanského sdružení ACORUS, o.s. 
1998 – zprovoznění centra ACORUS (azylový dům a poradna) 
1999 – zprovoznění krizových lůžek 
 zavedení individuálních plánů a videotréninku interakcí jako metody práce s klienty 

zahájení specifických terapeutických a volnočasových programů pro děti a podpůrných 
programů pro ženy 

2000 - účast na mezinárodní konference v Oslo, kam byl ACORUS vybrán jako modelový projekt do 
skupiny specialistů pro sociální politiku ve městech při Radě Evropy 

2001 – zprovoznění detašované odborné poradny 
spoluúčast na zahraničním projektu, ACORUS vyškolil polské úředníky a pracovníky 
neziskových organizací z oblasti Rzeszow 

2002 – zprovoznění prvního sociálního bytu pro následnou pomoc 
2003 – zahájení systematického vzdělávání pro odborné pracovníky (sociální pracovníky, pedagogy) 

vydání publikace „Manuál ke kurzům o domácím násilí“, včetně metodiky  
2004 – spoluúčast na založení Koordony – koalice organizací proti domácímu násilí 
2005 – v rámci  partnerství s m.č. Praha 9 a proFem realizace kurzů pro ženy znevýhodněné na trhu 

práce 
 vydání publikace „Průvodce trestním řízením pro oběti domácího násilí“ 
2006 – ve spolupráci s MPSV vyškolení soc. pracovníků sociálně právní ochrany ve všech krajích ČR 

na zakázku MPSV vydání publikace „Studijní materiál o domácím násilí pro pracovníky a 
pracovnice sociálně-právní ochrany“ 

 realizace první Vánoční sbírky pro ACORUS v obchodním domě Tesco Zličín 
2007 – nejtěžší období z hlediska financování, existenční starosti  
 r     egistrace sociálních služeb azylový dům, krizová pomoc, odborné sociální poradenství 

zpracování standardů kvality sociálních služeb 
 spolupráce na mezinárodním projektu týkajícím se posttraumatické stresové poruchy (PTSP) 

realizace seminářů o PTSP pro pracovníky pomáhajících profesí  
2008 – oslava 10. výročí zprovoznění centra ACORUS 
 ACORUS se stal odborným partnerem v mediální kampani Avon proti domácímu násilí 
2009 – zavedení systematické práce s dětmi a individuálního plánování péče o děti 

vydání publikace „Domácí násilí – zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci 
osobám ohroženým domácím násilím“ 

2010 – absolvování inspekce kvality sociální služby azylový dům s hodnocením výborně 
 získání akreditace MPSV pro pět vzdělávacích programů 
 zahájení intenzivního PR a fundraisingu 
 zahájení práce formou případových konferencí 
2011 – realizace akreditovaných vzdělávacích programů 

uspořádání dvou putovních výstav plakátů studentů grafické školy s tematikou domácího násilí 
integrace zkušeností z firemního prostředí do každodenní práce ACORUSu (strategické 
plánování, personální managment, fundraising) 

ACORUS poskytne ročně přímou pomoc průměrně 320 osobám, na nonstop linku se dovolá cca 
650-700 volajících. Azylový dům využije ročně kolem 25 žen a 45 dětí z celé ČR.  
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Ø USKUTEČNĚNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST 

BENEFIČNÍ KONCERT PRAŽSKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE k 15. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ACORUSU 
Vážnou hudbou jsme oslavili 15. výročí založení o.s. ACORUS. K této příležitosti jsme ve 
spolupráci s Pražskou komorní filharmonií uspořádali dne 2. října 2012 v sále kina Lucerna 
benefiční koncert. Tento krásný dárek, který potěšil nejen pracovníky ACORUSu, ale i 
všechny přítomné, se uskutečnil také díky podpoře generálního partnera, jímž se stala firma 
Avon, s níž ACORUS spolupracuje již 5 let. 
 
Koncertu se zúčastnilo více než 250 osob. Významným hostem byla světová topmodelka 
Daniela Peštová a ambasadorka projektu „Avon proti domácímu násilí“. Úžasnou atmosféru 
dotvářely skladby od Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Ondřeje Kukala, ve vynikajícím 
provedení Pražské komorní filharmonie. Strhujícím zážitkem bylo vystoupení hosta večera, 
klarinetistky Ludmily Peterkové. Koncertem nás provázela paní Kristýna Frejová, známá 
herečka a moderátorka. O přestávce návštěvníci mohli shlédnout výstavu plakátů s tematikou 
domácí násilí, které vytvořili studenti pražské Vyšší odborné školy grafické sídlící v ulici 
Hollarova, a za malý finanční příspěvek si odnést dárek, který vyrobily klientky centra 
ACORUS. 
 
Výtěžek z benefičního koncertu a příspěvků účastníků činil 32 760,- Kč a výtěžek 
z dobrovolných darů za výrobky klientek činil 8 090,- Kč. Tyto peníze budou použity na 
zlepšení podmínek života obětí domácího násilí, které musely odejít ze svého domova do 
azylového domu. 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat Pražské komorní filharmonii za nádherný zážitek, který 
pro nás nezištně uspořádala jako charitativní akci. Zároveň velký dík patří také firmě Avon, 
která podpořila finančně nejen tento koncert, ale podporuje i další aktivity ACORUSu. 
Děkujeme také všem hostům, kteří se koncertu zúčastnili, vyjádřili tak podporu ACORUSu. 
 
Významní hosté ACORUSu, kteří se koncertu zúčastnili: 
pan Martin Ježek s chotí – ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu 
hlavního města Prahy 
paní Magdaléna Vávrová, pracovnice Magistrátu hlavního města Prahy 
paní Zděnka Kulišová, zastupitelka a členka Komise sociální městské části Praha 1 
paní Renata Banzetová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městské části Praha 1 
pan John Bagust, ředitel Prague British School 
paní Celestina Škejlo, koordinátorka Diplomatic Spouses´Association 
paní Markéta Hronková, ředitelka Nadace Slowak Czech Womens Fund 
paní Naděžda Šusterová a pan Matěj Seemann, GE Money bank 
paní Ivana Vališová a Irena Coufalová, členky Soroptimist Club of Prague 
paní Taťána Šramová, členka klubu Zonta 
paní Blanka Rychetská, personální agentura Rychetsky&Partners 
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úvodní slova       Pražská komorní filharmonie 
 

   
top modelka Daniela Peštová s dcerou   klarinetistka Ludmila Peterková 

 
VEŘEJNÁ SBÍRKA 

Součástí tří podzimních koncertů Pražské komorní filharmonie byla veřejná sbírka pro 
ACORUS, která byla odstartována na říjnovém benefičním koncertu. Sbírka pokračovala 
v pražském Rudolfinu na koncertech ve dnech 21. října, 11. a 23. listopadu 2012. 
 
Sbírka pro ACORUS probíhala od 24. září do konce prosince 2012 také v obchodech 
s dánskou značkovou bižuterii DYRBERG/KERN v obchodních centrech Palladium, Arkády 
Pankrác, Palác Flora a Metropole Zličín. 
 
Výtěžek sbírky (dosud není vyčíslena přesná částka) bude použit na renovaci azylového 
domu, konkrétně na výměnu starých oken za nová plastová. 
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VE PROSPĚCH ACORUSU ZORGANIZOVAL SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
CLUB OF PRAGUE KONCERT KYTARISTY ŠTĚPÁNA RAKA 

Dne 6. listopadu 2012 se konal v Oranžerii Břevnovského kláštera kytarový koncert slavného 
kytaristy pana profesora Štěpána Raka, který hrál a povídal bez nároku na honorář. Celým 
představením nás provázela moderátorka paní Ivana Vališová. Milé setkání zorganizoval 
Soroptimist Club of Prague na podporu ACORUSu. 

Koncert byl úchvatný, pan Rak ho zahájil španělskou romantickou baladou, dále nás 
hudebněkrásu Prahy, kterou jsme mohli zároveň obdivovat ve formě nasvícené barokní věže 
chrámu svaté Markéty. Celé představení bylo velmi emotivní, plné moudra a hlubokého 
lidského porozumění. 

Výtěžek z dobrovolných darů účastníků koncertu ve výši 12.000,- Kč poputuje na podporu 
ACORUSu, resp. na dofinancování výměny oken v azylovém domě a na podporu programů 
pro děti z tohoto azylového domu. 

S pražským Soroptimist klubem spolupracujeme již bezmála 10 let a velmi si této spolupráce 
vážíme. Za tu dobu jsme se podíleli na mnoha akcích a naše vztahy se vyvinuly v milé 
přátelství. Chtěli bychom všem „Sororkám“ poděkovat za jejich podporu a osobní nasazení ve 
prospěch ACORUSu. Velký dík patří také panu profesoru Štěpánu Rakovi. 
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SPOLUPRÁCE ACORUSU NA KNIZE „V DOBRÉM I ZLÉM A JEŠTĚ HORŠÍM“ 

ACORUS aktivně spolupracoval s Avonem při vzniku knihy "V dobrém i zlém a ještě 
horším". Kniha vznikla v rámci projektu Avon proti domácímu násilí a obsahuje příběhy žen, 
které domácí násilí zažívaly. Na konci knihy je rozhovor s ředitelkou ACORUSu Zdenou 
Zuzanou Bednářovou a Michaelou Jílkovou, doporučení, jak násilí čelit a důležitá telefonní 
čísla. 

Dne 13. listopadu 2012 od 17. hodin proběhla v Neoluxoru prezentace a křest této nové knihy. 
Součástí prezentace byla i autogramiáda s top modelkou Danielou Peštovou, ambasadorkou 
projektu Avon proti domácímu násilí a se známou herečkou Alžbětou Stankovou. Přítomna 
byla také zpěvačka Eva Hurychová. Celou akcí nás provázela moderátorka Eva Decastelo. Za 
ACORUS se prezentace zúčastnila ředitelka Zdena Zuzana Bednářová. 
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SPOLUPRÁCE ACORUSU S MICHAELOU JÍLKOVOU 

S novým školním rokem často děti zahajují 
nová přátelství a navazují nové kontakty. Také 
ACORUS ke konci srpna navázal novou 
spolupráci se známou moderátorkou 
Michaelou Jílkovou, která se rozhodla věnovat 
charitě v oblasti domácího násilí a zároveň se 
stala patronkou organizace proFem. Tohoto 
rozhodnutí si velmi vážíme, protože domácí 
násilí je téma, které je stále ve společnosti 
kontroverzní. Za krátký čas naší spolupráce 
jsme již zrealizovali některé příjemné akce. 
Jako první se uskutečnil rozhovor Míši Jílkové 
s ředitelkou ACORUSu Zdenou Zuzanou 
Bednářovou, který byl zveřejněn v knize 
V dobrém i zlém a ještě horším.  Míša také 
věnovala pro děti našeho azylového domu dvě 
velké tašky duplo lega. Naplánovány máme 
ještě další akce, o kterých vás budeme 
průběžně informovat. Každopádně dosavadní 
spolupráce s Michaelou Jílkovou je pro nás 
velmi příjemná, nestává se často, že potkáte 
člověka, s nímž jste naladěni na stejnou 
strunu. 

 

Ø REALIZOVANÉ AKCE PRO KLIENTKY A JEJICH DĚTI: 

BABÍ LÉTO V ACORUSU 

Na konci září proběhlo v azylovém domě ACORUSu tradiční setkání pracovníků s klientkami 
nazvané Babí léto. Současné obyvatelky azylového domu připravily pro všechny bohaté 
pohoštění a pracovníci ACORUSu zajistili program pro klientky i jejich děti. Na účastníky 
Babího léta čekalo již tradiční divadelní představení pracovnic Acorusu určené především pro 
dětské publikum a opékání špekáčků u táboráku. 

    



 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 

   

 

VÝLET DO ŠŤASTNÉ ZEMĚ 

Jednu červnovou neděli jsme podnikli výlet do přírodního zábavného dětského areálu s názvem 
Šťastná země. Vyjeli jsme ráno z ACORUSu autobusem od společnosti Veolia Transport, na Chodově 
jsme nabrali naše milé spolucestující z Klokánku a nic nám nebránilo nabrat po dálnici směr Šťastná 
země a těšit se na prima zážitky.  
 
Krásný areál Šťastné země se nachází v malebné vesničce s názvem Radvánovice v blízkosti Turnova, 
proto jsme se rozhodli i my okusit jeho kouzlo. Areál nám mimo jiné nabídl dřevěný hrad, trpasličí 
vesničku s chaloupkami Kejchala, Dřímala, Šmudly, Štístka, Rejpala a Sněhurky, houpačky, prolézačky, 
prožitkový Geopark či pískové rýžoviště s pravými českými granátky a také oblíbené vzduchové 
trampolíny, která nás upoutaly jako první. Všechny tyto atrakce jsme si užívali, děti měly možnost se 
ještě projet na koních, ponících, motorkách či čtyřkolkách.  
 
Závěrem bychom jménem všech zúčastněných chtěli poděkovat areálu Šťastné země, že jsme mohli 
přijet a užít si prima den zcela zadarmo. Další dík patří společnosti Veolia Transport, která nám 
zapůjčila autobus s velice sympatickým panem řidičem, a to vše také zdarma.  
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ZAHRADNÍ SLAVNOST 

V první letní den, tedy ve čtvrtek 21. 6. 2012, se sešly bývalé i stávající klientky ACORUSu spolu se 
svými dětmi a pracovníky na tradiční Zahradní slavnost. 
 
Přestože nebyla předpověď meteorologů nejpříznivější, počasí nám přece jen přálo, takže jsme mohli 
v „ přírodních kulisách“ azylového domu odehrát divadelní představení, které pro klientky a děti 
nastudovaly pracovnice ACORUSu. Šlo o další příběh spisovatelky Betty MacDonaldové „Léčení 
kašpařin“. Z reakcí diváků bylo zřejmé, že se dobře bavili, některé maminky navíc našly podobnost 
mezi svými dětmi a předvádějícím se Filipem, který tropil pořádné kašpařiny.  
 
Všichni mohli ochutnat slané i sladké dobrůtky, které pro ně připravily klientky pobývající v azylovém 
domě. Příjemné odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů u ohníčku. 
 

    
Ukázky z divadelního představení 
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SE MĚNÍ 

V červnu letošního roku jsme od Pražské britské školy Vlastina obdrželi další finanční dar, tentokrát 
ve výši 60.122,- Kč. Díky této štědré podpoře jsme mohli stávající dětské hřiště azylového domu 
rozšířit o další průlezku. Z nabídky firmy, která dodává certifikované prvky, jsme vybrali „žebřinový 
vůz“. Na něm si děti mohou procvičit svoji obratnost a šikovnost. 
Všem z Pražské britské školy Vlastina na Praze 6 děkujeme. 
 

 

 

 

Ø V DOHLEDNÉ DOBĚ PLÁNUJEME:  

• účast na vánočním trhu Pražské britské školy, pro který klientky připravily mnho 
hezkých výrobků (keramika, svíčky, mýdla, šperky apod.) 

• uspořádání vánoční besídky pro stávající a bývalé klientky ACORUSu 
• renovaci azylového domu – výměnu oken, pořízení nové nájezdové rampy, nákup 

nového nábytku, zřízení nové terapeutické místnosti 
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Ø PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM: 

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! 

Velmi si vážíme pomoci těchto firem a soukromých dárců: 
 
finanční dary: 
paní Karolína Peake 
pan Alexandr Kadavý 
AVON Cosmetics, s. r. o. 
Mezinárodní asociace žen v Praze (IWAP) 
Diplomatc Spouses‘ Association 
Soroptimist International Club of Prague 
The Prague British School 
Veolia Transport ČR, a. s. 
MERMAID, s. r. o. 
Tüv Süd Czech, s. r. o. 
Reiffeisen stavební spořitelna, a. s. 
Pražská komorní filharmonie, o. p. s. 
Kraig Casebier 
Soroptimist Club of Prague 
Zonta Klub Praha Bohemia  
GE Money bank, a. s.  

 
 
materiální dary: 
LG Electronics CZ, s. r. o. 
Isolit Bravo, s. r. o. 
C&A Moda ČR, v. o. s. 
Jakub Dvořák, Sebastian Bilandžija a Jakub 
Hejduk 
Michaela Jílková 
Potravinová banka Praha, o. s. 
 
služby zdarma: 
Dopravní podnik hlavního města Prahy 
Šťastná země 
Rychetsky & Partners, s. r. o. 
Rosmarin Business Center 

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. 

 

S přáním krásného konce roku tým ACORUS 

http://www.acorus.cz/

