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Tisková zpráva centra ACORUS 

V ŠÁRCE SE OPĚT POŠLAPE NÁSILÍ NA PATY 

V Divoké Šárce na Praze 6 se v sobotu 19. zá ří 2015 uskute ční již druhý ro čník 
charitativního pochodu proti domácímu násilí s názv em „Šlapeme násilí na paty“. 
Jedná se o benefi ční sportovn ě-spole čenskou akci na podporu ob ětí domácího násilí, 
kterým centrum ACORUS pomáhá již 18. rokem. Na poch od se všichni, kdo mají rádi 
procházky p řírodou a cht ějí přispět na dobrou v ěc, mohou zaregistrovat online na 
www.acorus.cz. Prvních 100 online registrovaných ú častník ů obdrží na startu v den 
pochodu dárky od sponzor ů. 

„Druhým ročníkem pochodu Šlapeme násilí na paty vytváříme tradici této akce. Cílem je 
zviditelnit problematiku domácího násilí a přispět k celospolečenské diskuzi na toto téma. 
Především ale chceme ukázat všem, kteří domácím násilím trpí, že cesta z jejich osobního 
pekla je reálná“, vysvětluje Zuzana Zdena Bednářová, ředitelka centra ACORUS. 

Záštitu nad pochodem převzal starosta Prahy 6 pan Ondřej Kolář. Akci svou účastí podpoří 
také patroni pochodu – moderátorka paní Michaela Jílková a herec pan David Matásek. Na 
odpoledne je v kempu Džbán, kde je zároveň start i cíl 6 km okružní trasy pochodu, 
připraven zábavný program pro celou rodinu. Vystoupí divadlo Rolnička a hudební skupina 
Yellow Sisters. Dále zde účastníci akce naleznou stánek Věda nás baví, výtvarnou dílničku, 
mohou se těšit na rugby workshop a focení s Vespou.  

Výtěžek ze startovného (150 Kč za dospělého účastníka, děti zdarma) použije ACORUS 
v plné výši na provoz služeb pro osoby ohrožené domácím násilím. Navíc za každý kilometr 
“ušlý proti násilí” věnuje firma ECCO, partner pochodu, osm korun na konto centra ACORUS.  

Centrum ACORUS funguje už osmnáct let a zaměřuje se na všestrannou pomoc obětem 
domácího násilí. “Ohrožené osoby mohou využít zdarma ambulantní poradnu , kde 
nabízíme sociálně-právní a psychologické poradenství, psychoterapii a právní informace 
obětem trestných činů. Dále provozujeme azylový d ům na neveřejné adrese, kam se lze 
dovolat na nonstop linku . Po až ročním pobytu v azylovém domě mohou některé klientky 
dále bydlet v bytech následné pomoci . V případě akutní krizové situace mohou týrané ženy 
i s dětmi využít krizová l ůžka”, vysvětluje ředitelka Zuzana Zdena Bednářová. "Nově také 
poskytujeme odborné služby d ětem, které zažívají či zažily domácí násilí  (jako svědci či 
přímé oběti) v centru LOCIKA , které zahájilo činnost v květnu tohoto roku," dodává 
Bednářová. Mezi další aktivity ACORUSu patří i vzdělávací programy pro odbornou veřejnost 
či preventivní besedy pro středoškoláky, na nichž se mluví mj. i o tom, jak hned v zárodku 
poznat, že počínající vztah nese znaky násilí. V loňském roce vyhledalo pomoc ACORUSu 
1 500 ohrožených osob.  


