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Vážení a milí příznivci, letos v ACORUSu slavíme 20 let existence. Tuto dobu nám také bohužel 
nemilosrdně připomíná stav azylového domu, který provozujeme pro ženy a matky s dětmi. Proto je 
tento rok pro nás nejen rokem oslav ale také rokem, ve kterém hledáme cesty k novému domu, který 
by byl vlídným a důstojným prostředím pro naše klientky. V našem úsilí nám pomáhá MČ Prahy 9 
a paní senátorka Zuzana Baudyšová, která  azylový dům  nedávno v této souvislosti navštívila. 
Děkujeme za  podporu! 

KONCERT  TOMÁŠE  KLUSE 

ACORUS  ČLENEM  ČESKÉ  ŽENSKÉ  LOBBY 

PODĚKOVÁNÍ  PARTNERŮM  
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PROJEKT  DARUJ  SLUNCE 

Na sobotu 23.září 2017 si neplánujte výlet na chatu, 
chystáme pro vás již 4.ročník charitativního pochodu. 
Divokou Šárkou opět povedou dvě okružní trasy: 6-ti 
kilometrová „rodinná“ s úkoly na trase a „turistická“ o 
dělce 11km. Čeká na vás také jako vždy zábavný 
program na celé odpoledne v kempu Džbán. 
Minimální startovné zůstává 150 Kč, děti zdarma. 
Registrovat se můžete již nyní na www.acorus.cz  
 

  

! 

DEN  MATEK  S  MARY  KAY 

V neděli 28. května přišly do našeho azylového domu  
kosmetické poradkyně z firmy Mary Kay. Díky nim 
mohly naše klientky zažít příjemný den. Dozvěděly se, 
jak pečovat o pleť a jak si zvýšit sebevědomí, kterého 
se jim často v této obtížné životní fázi nedostává. Firma 
Mary Kay také věnovala klientkám kosmetiku a dětem 
dárky. Srdečně děkujeme! 

3.května se v Pražské křižovatce uskutečnil slavnostní 
koncert k 20.výročí centra ACORUS. Hvězdou večera byl 
Tomáš Klus s Cílovou skupinou, jako předkapela 
vystoupili The Conditionals  z Pražské Britské školy PBS. 

Byl to   neopakovatelný   
večer  plný   zábavy   a 
improvizace.   Přinesl 
nám   180  tisíc  korun  
ze   vstupného.  Tyto 
peníze   použijeme  na 
odbornou     pomoc, 
kterou   bezplatně 
poskytujeme   v  naší  
ambulantní  poradně  v 
Praze 7 a  v azylovém  
domě.  Velký dík  patří 
všem , kdo se na akci 
podíleli.  

Firma Kantu a portál Moje Jóga organizují projekt 
DARUJ SLUNCE. Zájemci si díky  speciálním videím na 
moje-joga.cz mohou s top českými lektorkami jógy 
zacvičit různé pozdravy Slunci a následně přispět na 
konto ACORUSu pomocí DMS nebo přes platební 
bránu Darujme  či ve studiích, kde předcvičují 
zainteresované lektorky jógy. Slavnostní předání 
vybraných peněz se uskuteční ve středu 21.června na 
den letního Slunovratu v rámci  jógové akce NAMASTE 
YOGA DAY.  Děkujeme moc všem, komu není 
lhostejné domácí násilí a kdo se se podílí na této akci, 
zejména Kantu a portálu Moje jóga. 

Stali jsme se členskou organizací České ženské lobby  
v rámci pracovní skupiny Násilí na ženách. Lobby 
sdružuje přes třicet organizací, hájí práva žen v  
České republice a spolupracuje  s  institucemi  EU a  OSN. 
  
 

Náš obrovský dík patří zejména těm dárcům, kteří naši 
práci podporují dlouhodobě. Moc si  jejich pomoci 
vážíme, bez ní by bylo vše mhohem obtížnější. 
 DSA (Diplomatic Spouses Association) sdružuje 
partnerky a partnery diplomatů. Stejně jako  ACORUS,  
také DSA slaví letos 20 let.existence. DSA nám přispěla 
částkou 50 tis. korun na provoz poradny.  
„Tradičním“ partnerem ACORUSu je i Pražská britská 
škola PBS. V prvním pololetí 2017 pro nás děti, rodiče  
a zaměstnanci díky různým akcím (např. golfový turnaj, 
mezinárodní večer, pečení na dobrou věc, Fun Day a 
páteční zmrzlina) vybrali přes  30 tis. korun.  
Nezapomínáme  také  na  běžce  –  zaměstnance  O2.  
V  rámci  akce  Pomáháme pohybem   pro  nás   letos   
opět  „vyběhali“ skvělých  100 000 korun. Běhu zdar!  
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