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Vážení přátelé, 
děkujeme Vám za zájem o problematiku opuštěných dětí a podporu 
náhradní rodinné péče.

V letošním roce jsme se společně se svými partnery více zaměřili na 
pomoc při vzdělávání a smysluplném využití volného času přijatých 
dětí. Péče o jejich zdraví je nedílnou součástí naší práce již od samého 
počátku existence fondu.

Tento rok byl pro nás náročný v zajišťování fi nančních zdrojů na režie 
Nadačního fondu, proto jsme museli zmenšit tým našich zaměstnanců.

Přesto se nám pro naše klienty podařilo uskutečnit 218 projektů. 
Spolupodíleli jsme se také na mnoha dalších zajímavých akcích, které pro nás připravili naši las-
kaví dárci. Hezkým zážitkem bylo například pozvání náhradních rodin fi rmou ČEZ, a. s., na letní 
festivaly, kde v rámci programu byla dětem předána jízdní kola. Tento dar se setkal s velkým 
nadšením dětí.

Kosmetická fi rma GERnétic, s níž spolupracujeme již řadu let, tentokrát uspořádala společenský 
večer, jehož součástí byla i charitativní vernisáž fotek Johanky Přibíkové. Díky hezkému výtěžku 
mohlo 16 dětí odjet na víkendový fotografi cký kurz na Vysočinu.

Dobrovolníci z GE Money bank se několikrát do roka stávají „kamarády“ našich dětí, pro které 
uspořádali velikonoční a vánoční tvořivou dílnu.

Díky novele o sociálně-právní ochraně dětí a novým službám pro náhradní rodiče jsme zazname-
nali obrovský nárůst požadavků od jednotlivých sociálních pracovníků z poraden a center pomá-
hajících náhradním rodinám. Bohužel není v našich silách vyhovět všem požadavkům personálně 
ani fi nančně.

V náhradních rodinách jsme také pomáhali zmírnit následky červnových povodní. Navštívili jsme 
zasažené oblasti a díky rychlé fi nanční nabídce fi rmy SAP ČR, Nadaci Terezy Maxové, GE Money 
bank a dalších dárců jsme byli první, kdo podal rodinám v těžké životní situaci pomocnou ruku.

Znovu bychom chtěli ocenit krásnou spolupráci s fi rmou LMC, s. r. o., která se dotýká nejen 
významné fi nanční podpory, ale i vzdělávacích projektů. Její zaměstnanci například připravili 
zajímavý seminář na téma Brigáda, nebo smysluplná praxe? Rada odborníků pro tvé budoucí 
povolání. Pilotním projektem se stala sbírka Smysluplné dárky, jejíž výtěžek umožní vzdělávání dětí 
vyrůstajících v náhradní rodinné péči.
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Veřejná sbírka Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny proběhla za účasti 820 stu-
dentů–dobrovolníků a na zpracování hotovosti od široké veřejnosti se podílely již tradičně pobočky
ČSOB, bez jejichž pomoci by nebylo možné takový velký projekt organizovat.

SAP ČR, s. r. o., si pod svoje křídla vzala podporu pěstounů–prarodičů, kteří volnočasové aktivity 
dětí fi nancují jen s velkým vypětím. Radost dětí, které tak konečně mohly začít navštěvovat svoje 
vysněné kroužky, je dojemná a nám všem jen znovu potvrzuje smysl naší práce.

Poslední, ale nikoli nejméně významný dík patří všem náhradním rodičům, kteří přijali do výchovy 
opuštěné děti a snaží se je vychovávat tak, jak nejlépe umějí, jsou jim pevnou oporou i ve dnech 
neúspěchů, smutků, dávají jim pocit bezpečí, lásky a stojí jim po boku v důležitých životních roz-
hodnutích.

Milí dárci, sponzoři a přátelé,

Vaše pomoc je pro nás nepostradatelná a budeme velmi rádi, zachováte-li nám přízeň i do 

dalšího období.

Marie Řezníková, ředitelka

Patroni Naďa Konvalinková 

a Vojtěch Bernatský se ze společnosti 

náhradních rodin vždy těší při Setkání 

náhradních rodin v Praze.

• 17 let pomoci konkrétnímu 

dítěti, konkrétní rodině

• osobní znalost každého příběhu 

• telefonická podpora náhradním 

rodičům a mladým lidem   

• setkávání s náhradními rodinami

• komunikace s dárci nad projekty 

a společnými akcemi

• spolupráce s patrony
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Nadační fond podporuje děti, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. 

Sdílíme s náhradními rodiči příběhy opuštěných dětí a hledáme možné formy podpory jejich 
rozvoje. Usilujeme o to, aby tyto děti prožívaly v novém prostředí pocit bezpečí a věděly, že je 
tady někdo, kdo je má rád a bude je provázet jejich dalším životem. 

Rodiny podporujeme fi nančně i materiálně a během celého roku pro ně pořádáme různé akce. 

V roce 2013 jsme uspořádali například…

15. ročník veřejné sbírky Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní rodiny, který proběhl 
koncem března za účasti 820 studentů–dobrovolníků ve 49 městech ČR. Výtěžek činil 460 00 Kč. 

Jednodenní seminář na téma Brigáda, nebo smysluplná praxe? Dospívající mládež ho mohla 
navštívit v červnu v moderních prostorách fi rmy LMC. Zkušení lektoři Lenka Kovaříková a Tomáš 
Dombrovský pro klienty připravili aktuální informace, jak úspěšně získat brigádu, jak dobře napsat
životopis a motivační dopis, které fi rmy v ČR zaměstnávají osoby se zdravotním postižením 
a mnoho dalšího. 

Víkendový seminář fotografování. Tento profesionální kurz pro 16 mladých lidí v říjnu uspo-
řádal Marian Srpoň v krásném prostředí na Vysočině. Díky fi nančnímu daru fi rmy GERnétic děti 
s nadšením strávily netradiční podzimní víkend, a projevily dokonce i přání pokračovat v dalších 
kurzech. 

Velikonoční a vánoční tvořivou dílnu. „Parta správných žen“ z GE Money bank ochotně a s láskou
děti učila nové výtvarné techniky – a výsledek byl ohromující. Malovalo se na porcelán, 
z korálů vznikaly krásné šperky, děti vytvořily novoroční přání a jednoduché a originální jme-
novky. Desítky krásných výrobků posloužily jako dárky pro rodiče dětí i naše laskavé dárce. 
Výrobky z dílen jsme také nabízeli ve stánku na Mikulášském charitativním bazaru Nadace 
Vize 97, v Pražské křižovatce. 

Stolní kalendář. Výtvarnice Hana Chmelíková namalovala obrázky a Jarka Máliková je nechala 
vytisknout v kalendáři, který byl prodejný. Hezký výtěžek 20 000 Kč byl věnován do čtyř rodin, 
jejichž děti svůj čas rády tráví kreativními výtvory a kresbami. 

Den dětí a Dožínky na zámku v Rochlově s manželi Ždychovými patří již tradičně k akcím, na 
které se celý rok těší především naši klienti z Plzeňska. Opět jsme tu připravili výtvarnou dílnu 
pod širým nebem. 

Letní a vánoční setkání pěstounů v Praze a podzimní v Moravském krasu rovněž patří k našim 
tradicím, letos se jich zúčastnilo 260 klientů.

Zúčastnili jsme se také Sázavafestu a festivalu na Ladronce, jejichž partnerem je fi rma ČEZ, a. s.
Její pozvání na tyto akce nám bylo velkou ctí a dětem i rodičům velkou radostí, neboť zástupci 
fi rmy dětem předali krásná kola.

Charity Night, kterou pro své hosty a Rozum a Cit uspořádali manželé Dvořákovi v klasickém 
kubánském koktejlovém baru La Casa de la Havana vieja. Barman Tomáš Holc, který přivezl
ukázku londýnské nápojové gastronomie, učinil večer nezapomenutelným zážitkem a díky 
nadšení Pavla Dvořáka se navíc v tiché aukci nápojů podařilo získat úžasných 22 000 Kč.

Nádhernou mnohaletou spolupráci s panem Hájkem jsme mohli rozšířit, když přišla jeho 
nabídka daru v podobě staršího sedmimístného auta. Potřebných rodin je hodně, a bylo proto 
velmi těžké mezi nimi vybrat. Dcera pana Hájka proto nakonec losem určila rodinu Švábovu. 
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Rodina využívá možnosti vzdělávání a služeb Rozumu a Citu. Nadační fond dětem průběžně 
přispívá na jejich vzdělávání.

Lucie Sochůrková, sociální pracovnice

Kalendář GERnétic pomohl vzdělávat děti z pěstounských rodin

Ve středu 16. října 2013 pořádala společnost LK SERVIS společenské setkání pro kosmetičky 
a klientky v pražském divadle ABC. V rámci večera byla zorganizována charitativní akce na 
podporu Nadačního fondu Rozum a Cit, jehož patrony jsou herečka Naďa Konvalinková 
a sportovní komentátor Vojtěch Bernatský.

„Ve spolupráci s mladou fotografkou Johankou Přibíkovou jsme pro tuto příležitost připravili 
nástěnný kalendář na rok 2014 s mottem Příroda v detailech,“ říká Ing. Andrea Trčková, výkonná 
ředitelka generálního zastoupení kosmetiky GERnétic pro ČR a SR. „Díky výtěžku z charitativ-
ního prodeje kalendáře mohl 
GERnétic darovat Nadační-
mu fondu Rozum a Cit částku 
20 000 korun. Děkuji všem, 
kteří přišli a podpořili naši 
dobročinnou akci. Věřím, že 
si večer se skvělou atmosfé-
rou a báječným představením 
opravdu užili,“ dodává Andrea 
Trčková.

Získané fi nanční prostředky
pomohly 16 dětem z pěs-
tounských rodin zúčastnit se
v termínu 19. až 20. října 2013 
fotografi ckého kurzu v Hane-
sově mlýně na Vysočině.

„Bereme je všechny čtyři“

Příběhy „našich“ náhradních rodin píše sám život, je to takový nekonečný seriál. Pojem seriál 
je dnes fenoménem a lidé mají rádi příběhy ze života na pokračování. Mohli bychom psát různé 
úsměvné historky z „natáčení“, lépe řečeno z osobního poznávání rodin při setkání či návštěvách 
v rodinách. 

Příběh, o který bych se s Vámi chtěla podělit, možná bude znít spíš trochu pohádkově…
Žili byli dva manželé, kteří si přáli mít velkou rodinu, v níž bude slyšet dětský smích a hlásky dětí. 
Manželé Otavovi pracovali ve vysokých funkcích v armádě, kde se oba seznámili. Jejich zodpověd-
nost a práce byla velmi časově náročná, vyžadovala značné nasazení a jejich osobní život upadal 
do stereotypu. Po čase je přestalo uspokojovat žít jen prací,  rozhodli se udělat něco „pro svět“, 
hlavně pro děti, nejraději zachránit nějaký dětský osud. Paní Jana si vždy přála velkou rodinu. Spo-
lečně s manželem vychovávali jen jednoho syna, z předchozího manželství pana Michala. 

Shodli se na tom, že by si mohli malé dítě adoptovat. Absolvovali všechny přípravy a navštěvovali 
kojenecký ústav. Zaujal je tu malý blonďáček Damián a projevili o něj zájem. Při jedné z dalších 
návštěv je paní ředitelka prováděla dalšími  pokojíky kojeneckého ústavu a úplně nakonec jim uká-
zala trojčátka. Jak se ukázalo, byli to Damiánovi sourozenci. Když je paní Jana uviděla, prohlásila: 
„Bereme je všechny čtyři!“ 

A tak v lednu 2011 manželé přijali sourozeneckou skupinu dvouletých trojčat a jejich čtyřletého 
bratra a začal každodenní kolotoč v domě, který rodina postupně rekonstruovala a přizpůsobova-
la příchodu dětí. Všechno se muselo nakoupit čtyřikrát: postýlky, židličky… Manželům se změnil 
celý rytmus dne, jak výstižně říká pan Michal: „Byl to hukot a mazec. Když jsme obstarali holčičky, 
byli na řadě kluci, všechny jsme museli přebalit, připravit jim jídlo a samozřejmě děti adaptovat na 
nové prostředí…“ 

Pediatr shodně se záznamy lékařů kojeneckého ústavu konstatoval, že se jedná o děti s nižším 
intelektem, poruchami chování, hyperaktivitou, které v té době samozřejmě byly i deprivované. 
Situace nebyla lehká, ale Otavovi měli naštěstí obrovskou chuť poskytnout zázemí opuštěným 
dětem a ta jim dala sílu vše zvládnout. 

Dnes trojčátkům táhne na šestý rok a Damiánovi je už osm.  Za čtyři roky v rodině Otavových udě-
laly děti obrovské pokroky, náhradní rodiče se jim maximálně věnují, navštěvují odborníky (Damián 
například využívá terapeutické konzultace, které mu pomáhají zpracovat téma identity a biologic-
ké rodiny), logopeda, děti chodí plavat, hrají na fl étnu, rády chodí do lesa i muzeí, sportovat, jezdí 
na kole, na výlety… V rámci sepsané dohody Otavovi dětem umožňují i kontakt s biologickou 
matkou, která byla zbavena rodičovských práv (asistovaný kontakt vede Rozum a Cit, z. s.).

„Bereme je všechny čtyři“

Příběhy „našich“ náhradních rodin píše sám život, je to takový nekonečný seriál. Pojem seriál
je dnes fenoménem a lidé mají rádi příběhy ze života na pokračování. Mohli bychom psát různé
úsměvné historky z „natáčení“, lépe řečeno z osobního poznávání rodin při setkání či návštěvách
v rodinách. 

Příběh, o který bych se s Vámi chtěla podělit, možná bude znít spíš trochu pohádkově…
Žili byli dva manželé, kteří si přáli mít velkou rodinu, v níž bude slyšet dětský smích a hlásky dětí.
Manželé Otavovi pracovali ve vysokých funkcích v armádě, kde se oba seznámili. Jejich zodpověd-
nost a práce byla velmi časově náročná, vyžadovala značné nasazení a jejich osobní život upadal
do stereotypu. Po čase je přestalo uspokojovat žít jen prací,  rozhodli se udělat něco „pro svět“,
hlavně pro děti, nejraději zachránit nějaký dětský osud. Paní Jana si vždy přála velkou rodinu. Spo-
lečně s manželem vychovávali jen jednoho syna, z předchozího manželství pana Michala.

Shodli se na tom, že by si mohli malé dítě adoptovat. Absolvovali všechny přípravy a navštěvovali
kojenecký ústav. Zaujal je tu malý blonďáček Damián a projevili o něj zájem. Při jedné z dalších
návštěv je paní ředitelka prováděla dalšími  pokojíky kojeneckého ústavu a úplně nakonec jim uká-
zala trojčátka. Jak se ukázalo, byli to Damiánovi sourozenci. Když je paní Jana uviděla, prohlásila:
„Bereme je všechny čtyři!“

A tak v lednu 2011 manželé přijali sourozeneckou skupinu dvouletých trojčat a jejich čtyřletého
bratra a začal každodenní kolotoč v domě, který rodina postupně rekonstruovala a přizpůsobova-
la příchodu dětí. Všechno se muselo nakoupit čtyřikrát: postýlky, židličky… Manželům se změnil
celý rytmus dne, jak výstižně říká pan Michal: „Byl to hukot a mazec. Když jsme obstarali holčičky,
byli na řadě kluci, všechny jsme museli přebalit, připravit jim jídlo a samozřejmě děti adaptovat na
nové prostředí…“

Pediatr shodně se záznamy lékařů kojeneckého ústavu konstatoval, že se jedná o děti s nižším
intelektem, poruchami chování, hyperaktivitou, které v té době samozřejmě byly i deprivované.
Situace nebyla lehká, ale Otavovi měli naštěstí obrovskou chuť poskytnout zázemí opuštěným
dětem a ta jim dala sílu vše zvládnout.

Dnes trojčátkům táhne na šestý rok a Damiánovi je už osm.  Za čtyři roky v rodině Otavových udě-
laly děti obrovské pokroky, náhradní rodiče se jim maximálně věnují, navštěvují odborníky (Damián
například využívá terapeutické konzultace, které mu pomáhají zpracovat téma identity a biologic-
ké rodiny), logopeda, děti chodí plavat, hrají na fl étnu, rády chodí do lesa i muzeí, sportovat, jezdí 
na kole, na výlety… V rámci sepsané dohody Otavovi dětem umožňují i kontakt s biologickou
matkou, která byla zbavena rodičovských práv (asistovaný kontakt vede Rozum a Cit, z. s.).

Rodina využívá možnosti vzdělávání a služeb Rozumu a Citu. Nadační fond dětem průběžně 
přispívá na jejich vzdělávání.

Lucie Sochůrková, sociální pracovnice

Kalendář GERnétic pomohl vzdělávat děti z pěstounských rodin

Ve středu 16. října 2013 pořádala společnost LK SERVIS společenské setkání pro kosmetičky 
a klientky v pražském divadle ABC. V rámci večera byla zorganizována charitativní akce na 
podporu Nadačního fondu Rozum a Cit, jehož patrony jsou herečka Naďa Konvalinková 
a sportovní komentátor Vojtěch Bernatský.

„Ve spolupráci s mladou fotografkou Johankou Přibíkovou jsme pro tuto příležitost připravili 
nástěnný kalendář na rok 2014 s mottem Příroda v detailech,“ říká Ing. Andrea Trčková, výkonná “
ředitelka generálního zastoupení kosmetiky GERnétic pro ČR a SR. „Díky výtěžku z charitativ-
ního prodeje kalendáře mohl 
GERnétic darovat Nadační-
mu fondu Rozum a Cit částku
20 000 korun. Děkuji všem,
kteří přišli a podpořili naši 
dobročinnou akci. Věřím, že
si večer se skvělou atmosfé-
rou a báječným představením
opravdu užili,“ dodává Andrea “
Trčková.

Získané fi nanční prostředky
pomohly 16 dětem z pěs-
tounských rodin zúčastnit se
v termínu 19. až 20. října 2013
fotografi ckého kurzu v Hane-
sově mlýně na Vysočině.



DARY DO RODIN 2013

Procházková  8 000,00 Kč otop

Smudková  6 000,00 Kč otop

Krča  5 000,00 Kč rovnátka

Urbánková  9 000,00 Kč rovnátka

Poláková  4 000,00 Kč očkování

Vavrušková  11 700,00 Kč vybavení dětského pokoje

Zajoncová  14 100,00 Kč vzdělávání 

Slepicovi  15 000,00 Kč vybavení dvou dětských pokojů

Vovsová  10 000,00 Kč pračka, sociální výpomoc v tísni

Kočvarovi  11 000,00 Kč vzdělávání 

Koukalová  10 000,00 Kč sprchový kout pro handicapovanou dívku

Kočvarovi  6 000,00 Kč 2 000,- školní pomůcky, 4 000,- volnočasové aktivity

Ejemovi                     3 430,00 Kč volnočasové aktivity

Folwarczná  9 900,00 Kč 8 500,- bicí souprava, 1 400,- volnočasové aktivity

Votoupalová  4 200,00 Kč volnočasové aktivity

Svobodovi  15 000,00 Kč varhany 6 000,- a kytara 9 000,-

Dolejšová  5 337,00 Kč speciální tříkolka pro handicapované dítě

Balážová  2 500,00 Kč volnočasové aktivity

Kindlerová  6 400,00 Kč volnočasové aktivity

Šavelová  6 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Košťálová 3 400,00 Kč volnočasové aktivity 

Bouzková  6 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Jelínková  1 200,00 Kč volnočasové aktivity

Kuběnová  700,00 Kč volnočasové aktivity

Arnoštová  5 200,00 Kč volnočasové aktivity

celkem leden 179 067,00 Kč

Kafková  10 000,00 Kč kamna

Ježová  7 500,00 Kč odlehčení

Pištorová  7 500,00 Kč vybavení dětského pokoje

Kučerovi  7 800,00 Kč kurz pro nevidomé dítě

Zapletalovi  21 000,00 Kč 12 000,- školné, 9 000,- vybavení dětského pokoje

Vavrušková  8 300,00 Kč vybavení dětského pokoje

Štěpánková  10 000,00 Kč rekonstrukce a vybavení bezbariérového bytu

Pospíšilová  3 600,00 Kč volnočasové aktivity

Ležoň  5 000,00 Kč vzdělávání

Kubicovi  8 500,00 Kč volnočasové aktivity

Beránkovi  2 750,00 Kč volnočasové aktivity

Horákovi  7 500,00 Kč volnočasové aktivity

Svitákovi  5 500,00 Kč volnočasové aktivity

Vlčková  3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Fuskovi  9 000,00 Kč otop 7000,- a brýle 2 000,-

Válová  8 100,00 Kč 5 000,- volnočasové aktivity, 800,- léky, 2 300,- jízdné

Sochůrková  7 800,00 Kč vzdělávání 6 000,- a 1 800,- volnočasové aktivity

Votkeová  2 160,00 Kč asistenční služba 

Nedbalovi, Praha  8 800,00 Kč volnočasové aktivity

Nedbalovi, Holešov  10 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Cínová 4 000,00 Kč pračka

DARY DO RODIN 2013

Procházková  8 000,00 Kč otop

Smudková  6 000,00 Kč otop

Krča  5 000,00 Kč rovnátka

Urbánková  9 000,00 Kč rovnátka

Poláková  4 000,00 Kč očkování

Vavrušková 11 700,00 Kč vybavení dětského pokoje

Zajoncová 14 100,00 Kč vzdělávání 

Slepicovi 15 000,00 Kč vybavení dvou dětských pokojů

Vovsová 10 000,00 Kč pračka, sociální výpomoc v tísni

Kočvarovi 11 000,00 Kč vzdělávání 

Koukalová 10 000,00 Kč sprchový kout pro handicapovanou dívku

Kočvarovi  6 000,00 Kč 2 000,- školní pomůcky, 4 000,- volnočasové aktivity

Ejemovi                     3 430,00 Kč volnočasové aktivity

Folwarczná  9 900,00 Kč 8 500,- bicí souprava, 1 400,- volnočasové aktivity

Votoupalová  4 200,00 Kč volnočasové aktivity

Svobodovi 15 000,00 Kč varhany 6 000,- a kytara 9 000,-

Dolejšová  5 337,00 Kč speciální tříkolka pro handicapované dítě

Balážová  2 500,00 Kč volnočasové aktivity

Kindlerová  6 400,00 Kč volnočasové aktivity

Šavelová  6 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Košťálová 3 400,00 Kč volnočasové aktivity

Bouzková  6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Jelínková  1 200,00 Kč volnočasové aktivity

Kuběnová 700,00 Kč volnočasové aktivity

Arnoštová  5 200,00 Kč volnočasové aktivity

celkem leden 179 067,00 Kč

Kafková  10 000,00 Kč kamna

Ježová  7 500,00 Kč odlehčení

Pištorová  7 500,00 Kč vybavení dětského pokoje

Kučerovi  7 800,00 Kč kurz pro nevidomé dítě

Zapletalovi  21 000,00 Kč 12 000,- školné, 9 000,- vybavení dětského pokoje

Vavrušková  8 300,00 Kč vybavení dětského pokoje

Štěpánková  10 000,00 Kč rekonstrukce a vybavení bezbariérového bytu

Pospíšilová  3 600,00 Kč volnočasové aktivity

Ležoň  5 000,00 Kč vzdělávání

Kubicovi  8 500,00 Kč volnočasové aktivity

Beránkovi  2 750,00 Kč volnočasové aktivity

Horákovi  7 500,00 Kč volnočasové aktivity

Svitákovi  5 500,00 Kč volnočasové aktivity

Vlčková  3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Fuskovi  9 000,00 Kč otop 7000,- a brýle 2 000,-

Válová  8 100,00 Kč 5 000,- volnočasové aktivity, 800,- léky, 2 300,- jízdné

Sochůrková  7 800,00 Kč vzdělávání 6 000,- a 1 800,- volnočasové aktivity

Votkeová  2 160,00 Kč asistenční služba 

Nedbalovi, Praha  8 800,00 Kč volnočasové aktivity

Nedbalovi, Holešov  10 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Cínová 4 000,00 Kč pračka



Gondeková  2 300,00 Kč cestovné

Kandrová  5 000,00 Kč vzdělávání

Kučerová  5 000,00 Kč vzdělávání

Frantíkovi  2 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Odstrčilovi  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

celkem únor 177 110,00 Kč

Vágnerová  800,00 Kč volnočasové aktivity 

Tokárová  18 000,00 Kč vzdělávání 

Kricklová  10 000,00 Kč vzdělávání 

Kopečtí  16 000,00 Kč vzdělávání  

Vojanovi  11 614,00 Kč vzdělávání

Nešporová  750,00 Kč volnočasové aktivity 

Votkeová  2 160,00 Kč asistenční služba

Leschingerová  7 800,00 Kč volnočasové aktivity

Zahradníkovi  2 600,00 Kč volnočasové aktivity

Volecová  5 200,00 Kč volnočasové aktivity 

celkem březen 74 924,00 Kč

Votkeovi  2 160,00 Kč asistenční služba

Veselá  4 500,00 Kč volnočasové aktivity

Mayerová  2 700,00 Kč kurz studené kuchyně

Kubátovi  15 000,00 Kč saxofon

Horáková  5 000,00 Kč kytara

Votoupalová  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Krob  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Frantíkovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Striovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Zeifertovi  8 740,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Švestková  13 110,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Vondříčková  15 000,00 Kč klávesy

Alvarézová  10 000,00 Kč kurz polského jazyka

Vinklárková  12 000,00 Kč vzdělávání

Leschingerovi  15 000,00 Kč violoncello

Váňová  18 000,00 Kč respitní péče

Němcovi  13 000,00 Kč vybavení hřiště

Sochůrková  12 000,00 Kč vzdělávání 6 000,- a rovnátka 6000,-

Markovi  4 500,00 Kč asistenční služba

Faicová  8 000,00 Kč kolo

Fusková  2 463,00 Kč vzdělávání

Leschingerovi  15 000,00 Kč violoncello

celkem duben 193 653,00 Kč

Votkeovi  2 160,00 Kč asistenční služba 

Majetná  10 000,00 Kč otop

Peričová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Faicová  4 000,00 Kč kolo

Mrozkovi  8 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Slavíková  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje       

Válová  2 000,00 Kč vzdělávání 

Folwarczná  2 400,00 Kč vzdělávání 

Gondeková  2 300,00 Kč cestovné

Kandrová  5 000,00 Kč vzdělávání

Kučerová  5 000,00 Kč vzdělávání

Frantíkovi  2 000,00 Kč volnočasové aktivity

Odstrčilovi  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

celkem únor 177 110,00 Kč

Vágnerová  800,00 Kč volnočasové aktivity

Tokárová 18 000,00 Kč vzdělávání 

Kricklová 10 000,00 Kč vzdělávání 

Kopečtí 16 000,00 Kč vzdělávání  

Vojanovi 11 614,00 Kč vzdělávání

Nešporová  750,00 Kč volnočasové aktivity

Votkeová  2 160,00 Kč asistenční služba

Leschingerová  7 800,00 Kč volnočasové aktivity

Zahradníkovi  2 600,00 Kč volnočasové aktivity

Volecová  5 200,00 Kč volnočasové aktivity

celkem březen 74 924,00 Kč

Votkeovi  2 160,00 Kč asistenční služba

Veselá  4 500,00 Kč volnočasové aktivity

Mayerová  2 700,00 Kč kurz studené kuchyně

Kubátovi 15 000,00 Kč saxofon

Horáková  5 000,00 Kč kytara

Votoupalová  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Krob  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Frantíkovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Striovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Zeifertovi  8 740,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Švestková  13 110,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Vondříčková  15 000,00 Kč klávesy

Alvarézová 10 000,00 Kč kurz polského jazyka

Vinklárková  12 000,00 Kč vzdělávání

Leschingerovi  15 000,00 Kč violoncello

Váňová  18 000,00 Kč respitní péče

Němcovi  13 000,00 Kč vybavení hřiště

Sochůrková  12 000,00 Kč vzdělávání 6 000,- a rovnátka 6000,-

Markovi  4 500,00 Kč asistenční služba

Faicová  8 000,00 Kč kolo

Fusková  2 463,00 Kč vzdělávání

Leschingerovi  15 000,00 Kč violoncello

celkem duben 193 653,00 Kč

Votkeovi  2 160,00 Kč asistenční služba 

Majetná  10 000,00 Kč otop

Peričová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Faicová  4 000,00 Kč kolo

Mrozkovi  8 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Slavíková  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje       

Válová  2 000,00 Kč vzdělávání 

Folwarczná  2 400,00 Kč vzdělávání 



Doleželová  8 000,00 Kč vzdělávání 

Brodničková  10 000,00 Kč vzdělávání 

Urbánková  5 490,00 Kč vzdělávání

Králová  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Murgačovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Dvořákovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Polesných  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Sekerovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Frantíkovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Furstovi  3 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Rusnáková  4 895,00 Kč vzdělávání 

Skácelová  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Brodníčková  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Slavíková  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Němcová  8 740,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Švestkovi  13 110,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Poláková  13 110,00 Kč mezinárodní kurz AJ

celkem květen 154 235,00 Kč

Cínovi  10 000,00 Kč 8 000,- lednice, 2 000,- příspěvek při přijetí dítěte

Rakašová  8 000,00 Kč příspěvek na brýle pro 3 děti

Kubátovi   20 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Galkovi  8 000,00 Kč cestovné při hospitalizaci dítěte v Motole

Kalužíkovi  8 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Zahrádkovi  15 000,00 Kč příčná fl étna

Brabcovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Culkovi  10 000,00 Kč pračka - povodně

Culkovi  10 000,00 Kč vchodové dveře - povodně

Culkovi  20 000,00 Kč 
5 000,- vchodové dveře, 3 000,- dveře do interiéru, 

12 000,- vybavení dětského pokoje - povodně 

Koukalová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje - povodně

Zábranští  10 000,00 Kč vybavení pokoje, nábytek - povodně

Zábranští  10 000,00 Kč vybavení pokoje, nábytek - povodně

celkem červen 143 370,00 Kč

Jelínkovi  15 000,00 Kč podlahové krytiny

Nováková  7 000,00 Kč léčba zubů

Šebkovi  60 000,00 Kč vybavení domácnosti a podlahová krytina - povodně 

Zábranští 40 000 Kč vybavení domácnosti - povodně 

Zábranští 10 000 Kč vybavení dětského pokoje - povodně

Culkovi 10 000 Kč povodně, vybavení dětského pokoje

Koukalová 10 000 Kč vybavení dětského pokoje - povodně

Bělešová 10 000 Kč uhlí, vybavení pokoje - povodně

Slavíková  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Culková  15 000,00 Kč vybavení domácnosti a podlahová krytina - povodně 

Fenešovi  7 000,00 Kč kolo pro dítě

Fenešovi  10 000,00 Kč kola pro dvě děti

Zelená  5 000,00 Kč příspěvek na autoškolu, handicap 

Moravcová  9 000,00 Kč speciální kolo pro handicapované dítě

Ježová  2 500,00 Kč odlehčení

Kopečtí  3 000,00 Kč léčba - eeg biofetbac

Doleželová  8 000,00 Kč vzdělávání 

Brodničková 10 000,00 Kč vzdělávání 

Urbánková  5 490,00 Kč vzdělávání

Králová  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Murgačovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Dvořákovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Polesných  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Sekerovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Frantíkovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Furstovi  3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Rusnáková  4 895,00 Kč vzdělávání 

Skácelová  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Brodníčková  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Slavíková  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Němcová  8 740,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Švestkovi 13 110,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Poláková 13 110,00 Kč mezinárodní kurz AJ

celkem květen 154 235,00 Kč

Cínovi 10 000,00 Kč 8 000,- lednice, 2 000,- příspěvek při přijetí dítěte

Rakašová  8 000,00 Kč příspěvek na brýle pro 3 děti

Kubátovi 20 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Galkovi  8 000,00 Kč cestovné při hospitalizaci dítěte v Motole

Kalužíkovi  8 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Zahrádkovi 15 000,00 Kč příčná fl étna

Brabcovi  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Culkovi  10 000,00 Kč pračka - povodně

Culkovi  10 000,00 Kč vchodové dveře - povodně

Culkovi  20 000,00 Kč
5 000,- vchodové dveře, 3 000,- dveře do interiéru, 

12 000,- vybavení dětského pokoje - povodně 

Koukalová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje - povodně

Zábranští  10 000,00 Kč vybavení pokoje, nábytek - povodně

Zábranští  10 000,00 Kč vybavení pokoje, nábytek - povodně

celkem červen 143 370,00 Kč

Jelínkovi  15 000,00 Kč podlahové krytiny

Nováková  7 000,00 Kč léčba zubů

Šebkovi  60 000,00 Kč vybavení domácnosti a podlahová krytina - povodně 

Zábranští 40 000 Kč vybavení domácnosti - povodně 

Zábranští 10 000 Kč vybavení dětského pokoje - povodně

Culkovi 10 000 Kč povodně, vybavení dětského pokoje

Koukalová 10 000 Kč vybavení dětského pokoje - povodně

Bělešová 10 000 Kč uhlí, vybavení pokoje - povodně

Slavíková  4 370,00 Kč mezinárodní kurz AJ

Culková  15 000,00 Kč vybavení domácnosti a podlahová krytina - povodně 

Fenešovi  7 000,00 Kč kolo pro dítě

Fenešovi  10 000,00 Kč kola pro dvě děti

Zelená  5 000,00 Kč příspěvek na autoškolu, handicap 

Moravcová  9 000,00 Kč speciální kolo pro handicapované dítě

Ježová  2 500,00 Kč odlehčení

Kopečtí  3 000,00 Kč léčba - eeg biofetbac



Demeterová  8 000,00 Kč 6 000,- postel, 2 000,- matrace

celkem červenec 225 870,00 Kč

Poláková  2 000,00 Kč brýle 

Balogová  10 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Šiborová  6 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Šiborová  9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Třísková  13 000,00 Kč vzdělávání

Šiborová  18 000,00 Kč vzdělávání

Winigová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Waliczková  12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Drápalovi  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Bohatcovi  10 000,00 Kč vybavení dětí do školy, vzdělávání

celkem srpen 100 000,00 Kč

Kubicovi  2 500,00 Kč cestovné

Culkovi  50 000,00 Kč povodně

Zábranští  10 000,00 Kč povodně

Zábranští  50 000,00 Kč povodně

Francovi  60 162,00 Kč povodně

Spurná  2 500,00 Kč školní pomůcky

Kocourková  2 500,00 Kč školní pomůcky

Střasákovi  7 000,00 Kč housle a příslušenství

Zec  5 000,00 Kč vzdělávání 

Koneční  10 000,00 Kč vybavení kuchyně

Pohanková  10 000,00 Kč palivové dřevo

OS Rozum a Cit  7 000,00 Kč služby pro NR

Ferkovi  4 000,00 Kč vybavení dětí do školy

Šebková  24 000,00 Kč povodně

Horváth  2 000,00 Kč školní pomůcky

Ferkovi  2 000,00 Kč inhalátor

Kovársová  2 000,00 Kč školní pomůcky

Frančová  800,00 Kč speciální botičky

Hejzlarová  8 285,00 Kč vybavení dětského pokoje

Hejzlarová  7 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Košťálová  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Vágner  20 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Horáčková  10 000,00 Kč podlaha do dětského pokoje

celkem září 301 747,00 Kč

Koukalová  2 000,00 Kč vybavení koupelny

Ferencová  6 500,00 Kč vzdělávání

Linartovi  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Gondeková  8 000,00 Kč otop

Polehňová  10 000,00 Kč volnočasové aktivity

Culkovi  10 000,00 Kč povodně

Kováčová  10 000,00 Kč povodně

Válová  3 800,00 Kč brýle, stolička ke klavíru

Válová  2 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Makulová  4 000,00 Kč vybavení dětí do školy

Marková  7 000,00 Kč volnočasové aktivity dětí 

Demeterová  8 000,00 Kč 6 000,- postel, 2 000,- matrace

celkem červenec 225 870,00 Kč

Poláková  2 000,00 Kč brýle

Balogová 10 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Šiborová  6 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Šiborová  9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Třísková 13 000,00 Kč vzdělávání

Šiborová 18 000,00 Kč vzdělávání

Winigová 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Waliczková 12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Drápalovi 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Bohatcovi 10 000,00 Kč vybavení dětí do školy, vzdělávání

celkem srpen 100 000,00 Kč

Kubicovi  2 500,00 Kč cestovné

Culkovi 50 000,00 Kč povodně

Zábranští 10 000,00 Kč povodně

Zábranští 50 000,00 Kč povodně

Francovi 60 162,00 Kč povodně

Spurná  2 500,00 Kč školní pomůcky

Kocourková  2 500,00 Kč školní pomůcky

Střasákovi  7 000,00 Kč housle a příslušenství

Zec  5 000,00 Kč vzdělávání 

Koneční 10 000,00 Kč vybavení kuchyně

Pohanková 10 000,00 Kč palivové dřevo

OS Rozum a Cit  7 000,00 Kč služby pro NR

Ferkovi  4 000,00 Kč vybavení dětí do školy

Šebková  24 000,00 Kč povodně

Horváth  2 000,00 Kč školní pomůcky

Ferkovi  2 000,00 Kč inhalátor

Kovársová  2 000,00 Kč školní pomůcky

Frančová 800,00 Kč speciální botičky

Hejzlarová  8 285,00 Kč vybavení dětského pokoje

Hejzlarová  7 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Košťálová  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Vágner  20 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Horáčková  10 000,00 Kč podlaha do dětského pokoje

celkem září 301 747,00 Kč

Koukalová  2 000,00 Kč vybavení koupelny

Ferencová  6 500,00 Kč vzdělávání

Linartovi  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Gondeková  8 000,00 Kč otop

Polehňová  10 000,00 Kč volnočasové aktivity

Culkovi  10 000,00 Kč povodně

Kováčová  10 000,00 Kč povodně

Válová  3 800,00 Kč brýle, stolička ke klavíru

Válová  2 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Makulová  4 000,00 Kč vybavení dětí do školy

Marková  7 000,00 Kč volnočasové aktivity dětí 



Marková  5 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Kafková  1 500,00 Kč cestovné

Nozarová  8 000,00 Kč volnočasové aktivity

Pohankovi  5 500,00 Kč volnočasové aktivity

celkem říjen 88 300,00 Kč

Zelená  5 000,00 Kč svářečský kurz

Ejemovi  12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Hrubešová  7 000,00 Kč klávesy

Kašparovi  1 300,00 Kč vzdělávání, stejnokroj

Němcová  2 500,00 Kč sociální výpomoc v tísni  

Zec  5 000,00 Kč vzdělávání

Kuchtová  14 000,00 Kč vzdělávání

Šimíková  15 000,00 Kč vzdělávání

Lišková  30 000,00 Kč vzdělávání pro dvě děti

Džuganovi  4 500,00 Kč volnočasové aktivity 

Votoupalovi  4 800,00 Kč hudební škola, fl étna, tanec

Pěkná  5 200,00 Kč volnočasové aktivity 

Kotlárovi  1 200,00 Kč volnočasové aktivity 

Škardová  1 800,00 Kč léky

Rakašová  3 000,00 Kč brýle

Jandová  3 000,00 Kč vybavení do SOU

Suchých  3 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Němcová  2 000,00 Kč volnočasové aktivity

Dvořáková  4 600,00 Kč volnočasové aktivity

Bláhová  7 000,00 Kč volnočasové aktivity

celkem listopad 131 900,00 Kč

Murgačovi  3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Nouzovi  2 000,00 Kč volnočasové aktivity

Kopečtí  20 000,00 Kč sluchadla pro handicap. dítě

Vejvančických  20 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Dvořáková  2 100,00 Kč volnočasové aktivity

Rakašová  7 000,00 Kč volnočasové aktivity

Sokolovi  8 400,00 Kč doučování

Konůpkovi  16 200,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Kopťárovi  6 000,00 Kč volnočasové aktivity dětí

Kocourkovi  4 400,00 Kč volnočasové aktivity dětí

Pavlů  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Zdražilovi  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Venclovi  6 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Křížovi  10 000,00 Kč postel, osamostatnění dítěte

Zezulová  4 000,00 Kč vzdělávání

Kubalíkovi  1 700,00 Kč rovnátka

Mayerová  5 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Sokolová  2 000,00 Kč kroužek Aj

Pintérová 6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Vroblová  5 800,00 Kč volnočasové aktivity

Sedlaříková  2 000,00 Kč volnočasové aktivity

Pejšmanová  4 600,00 Kč volnočasové aktivity

Marková  5 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Kafková  1 500,00 Kč cestovné

Nozarová  8 000,00 Kč volnočasové aktivity

Pohankovi  5 500,00 Kč volnočasové aktivity

celkem říjen 88 300,00 Kč

Zelená  5 000,00 Kč svářečský kurz

Ejemovi 12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Hrubešová  7 000,00 Kč klávesy

Kašparovi  1 300,00 Kč vzdělávání, stejnokroj

Němcová  2 500,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Zec  5 000,00 Kč vzdělávání

Kuchtová 14 000,00 Kč vzdělávání

Šimíková 15 000,00 Kč vzdělávání

Lišková 30 000,00 Kč vzdělávání pro dvě děti

Džuganovi  4 500,00 Kč volnočasové aktivity

Votoupalovi  4 800,00 Kč hudební škola, fl étna, tanec

Pěkná  5 200,00 Kč volnočasové aktivity

Kotlárovi  1 200,00 Kč volnočasové aktivity

Škardová  1 800,00 Kč léky

Rakašová  3 000,00 Kč brýle

Jandová  3 000,00 Kč vybavení do SOU

Suchých  3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Němcová  2 000,00 Kč volnočasové aktivity

Dvořáková  4 600,00 Kč volnočasové aktivity

Bláhová  7 000,00 Kč volnočasové aktivity

celkem listopad 131 900,00 Kč

Murgačovi  3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Nouzovi  2 000,00 Kč volnočasové aktivity

Kopečtí  20 000,00 Kč sluchadla pro handicap. dítě

Vejvančických  20 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Dvořáková  2 100,00 Kč volnočasové aktivity

Rakašová  7 000,00 Kč volnočasové aktivity

Sokolovi  8 400,00 Kč doučování

Konůpkovi  16 200,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Kopťárovi  6 000,00 Kč volnočasové aktivity dětí

Kocourkovi  4 400,00 Kč volnočasové aktivity dětí

Pavlů  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Zdražilovi  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Venclovi  6 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Křížovi  10 000,00 Kč postel, osamostatnění dítěte

Zezulová  4 000,00 Kč vzdělávání

Kubalíkovi  1 700,00 Kč rovnátka

Mayerová  5 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Sokolová  2 000,00 Kč kroužek Aj

Pintérová 6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Vroblová  5 800,00 Kč volnočasové aktivity

Sedlaříková  2 000,00 Kč volnočasové aktivity

Pejšmanová 4 600,00 Kč volnočasové aktivity



Našimi laskavými dárci jsou: 
Aftanas Milan, Arnoštová Jana, Babinec Ivan, Balvín Ivo, Barbora Michálková, Bartoň Patrik, Bartoňová Marie, Bartoš 
Miroslav, JUDr. Baumrk Karel, Benda Karel, Berousková Arnoštka, Ing. Bezoušková Hana, Bouška Kamil, Brányik 
Alexander, Bren Petr, Brodská Bohuslava, Bruna Jiří, Cigánek Pavel, Čermák Zdeněk, Černá Jana, David Michal, 
Deus Dagmar, Dobrá Blanka, Doksanský Martin, Doležalová Dana, Dragojevičová Libuše, Ing. arch. Drdácký Jan, 
Ing. Drtina Tomáš, Dvořáková Hana, Eiglová Marie, Eremiáš Prokop, Fikeis Vlastimil, Flecknová Vendulka, Frydrych 
Milan, Mgr. Gazdík Petr, JUDr. Helbichová Eliška, Holásek Aleš, Honek Petr, Horáková Tamara, Houdková Petra, 
Hovorka Jaroslav,  Hrubá Vlaďka, MUDr. Chadimová Zdeňka, Iviničičová Jaroslava, Jakubec Jaroslav, Jarošová 
Eva, Justich Pavel, Kábrt Josef, Kalina Michal, Mgr. Karásek Aleš, RNDr. Kárská Marie, Kavan Ladislav, Kopeček 
Jiří, Kovaříková Lenka, Kremlášková Edita, Ing. Krouza Jan, Krupková Eva, Křížová Anna, Kudláček Libor, Kudrna 
Ondřej, Ing. Kuneš Rostislav, Mgr. Kvapil Petr, Lahvičková Hana, Madaraszová Naděžda, Mareček Karel, Marková
 Hana, Mazancová Ivana, JUDr. Mejstř Josef, Mihulková Marta, Miklóš Jaroslav, Millerová Marie, Netáhlík Jiří, 
Ing. Neuwirth Josef, Ing. Nožina Stanislav, Ogořálková Andrea, Otradovcová Lenka, JUDr. Pavlík Jiří, Pecháček 
Stanislav, Ing. Pešková Olga, Ing. Petras Milan, Petřvalská Renata, Plánská Jitka, Plzáková Blanka, Procházková 
Jana, Raimondová Luďka, Roman Martin, Schreiberová Ludmila, Sittek Martin, Mgr. Smolen Radim, PaedDr. Smolí-
ková Zuzana, Ing. Souček Mojmír, JUDr. Stehlíková Libuše, Sušický Jiří, Svoboda Jaroslav, Svoboda Vojtěch, Sysel 
Richard, Šašková Hana, Mgr. Šebek Josef, Šiborová Táňa, Ing. Šmídová Dagmar, Bc. Špic Jakub, Špreňar Miloslav, 
Ing. Šťastný Jiří, Šubrtová Milena, Šulcová Leila, Švestka Josef, Tamchynová Hana, Tkačík Tomáš, Ing. Torma Petr, 

Mgr. Traplová Šuranová Jana, JUDr. Turoň Pavel, Uhdeová Jana, Ing. Végh Štefan, Vladařová Miloslava, Vladyková
Alena, Vlašínová Olga, Vondrák Tomáš, Vránová Marcela, Wilsonova Táňa, Witwer Břetislav, Zálohová Kamila, 
Zavřelová Marie, Zmek David.

„QEMS“, s. r. o.; ABC MAGNET, s. r. o.; ABEL-Computer, s. r. o.; Allen & Overy LLP; Almando, s. r. o.; ARAXIS, s. r. o.;
AUTO SVOBODA, s. r. o.; Baloušek Tisk, s. r. o.; BAMAR SERVIS, s.r.o.;  Baxter BioScience s. r. o.; Brněnské komu-
nikace, a. s.; BSJ group, s. r. o.; ComAp, a. s.; ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.; Československá obchodní banka, a. s.; 
Český výrobek, s. r. o.; E-Consulting Czech, s. r. o.; EGOM, s. r. o.; ELFETEX, spol. s r. o.; EXIMEX s.r.o.; EXPRES 
ATACK, s. r. o.; FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o.; Fórum dárců, spolek; GE Money Bank, a. s.; GE Volunteers, o. s.;
GfK Czech, s. r. o.; Hájek Electronic spol. s r. o.; CHEMCOMEX Praha, a. s.; Isolit - Bravo, spol. s r. o.; ISOTRA, a. s.;
J. T. O. System, s. r. o.; Jaroslav Stolín – Pekařství Na Chodovci, s. r. o.; JB, s. r. o.; Jižní Morava Energo, s. r. o.; 
JURIGA, s. r. o.; L. N. O., s. r. o.; L-FOTO; LK SERVIS; LMC s. r. o.; Město Čelákovice; METAL OKA, s. r. o.; MŠ 
Hvězdička Praha 12; Nadace ČEZ; Nadace Terezy Maxové dětem; Nadační fond Anima; NICOMA, s. r. o.; PONS 
servis, s. r. o.; Portus Praha, o. s.; RADIANT SYSTEMS, s. r. o.; REFRASIL s. r. o.; ROHDE & SCHWARZ – Praha, 
s. r. o.; Romagris, s. r. o.; SAP ČR, spol. s r. o.; S-A-S STAVBY, spol. s r. o.; Severočeské doly, a. s.; STEINER PLUS, 
s. r. o.; SUDOP PRAHA, a. s.; TPA Horwath Tax, s. r. o.; Vlaďka Hrubá hair style, s. r. o.; WINCOMP, spol. s r. o.; 
WORLD CONSULTING, s. r. o.; ZITEK, s. r. o.

Zvláštní poděkování:
ABB, s. r. o., LMC s. r. o., Pegisan s. r. o., Československá obchodní banka, a. s., SAP ČR, spol. s r. o., manželům 
Ždychovým, manželům Hortovým, Romanu Martinovi, Miroslavu Hájkovi 

Velké poděkování patří:
ČEPS, a. s., Baxter BioScience s. r. o., Transfi nance a. s., Janě Bašové a TPA Horwath Tax, s. r. o., Rostislavu 
Kunešovi 

Za přímou podporu děkujeme:
Haně Chmelíkové, panu Holušovi, Martinu Rážovi, Stanislavě Zahálkové, Zuzaně Maléřové, Zuzaně Janouškové, Janě 
Černé, Azzurro club Říčany, ČEZ, a. s., La CASA DE LA HAVANA VIEJA - manželům Dvořákovým, McDonald‘s, Billa 
s. r. o., PORTUS PRAHA, o. s.

Velmi si vážíme krásné spolupráce s našimi patrony paní Naďou Konvalinkovou a panem Vojtěchem 
Bernatským. Moc jim děkujeme.

Schreierova  2 400,00 Kč volnočasové aktivity

Váňová  14 000,00 Kč respitní péče

Vágnerovi  2 700,00 Kč volnočasové aktivity

Rakašová  1 000,00 Kč volnočasové aktivity

Thorandová  1 700,00 Kč volnočasové aktivity

Rácekovi  3 740,00 Kč klávesy

Rácekovi   10 000,00 Kč klávesy

Kuchtová  30 000,00 Kč vzdělávání 

OS Rozum a Cit  2 000,00 Kč 

celkem prosinec 218 740,00 Kč

celkem rok 2013 1 988 916,00 Kč

z toho dary 

do rodin
1 986 916,00 Kč

z toho dary OS 

Rozum a Cit
2 000,00 Kč

Našimi laskavými dárci jsou:
Aftanas Milan, Arnoštová Jana, Babinec Ivan, Balvín Ivo, Barbora Michálková, Bartoň Patrik, Bartoňová Marie, Bartoš 
Miroslav, JUDr. Baumrk Karel, Benda Karel, Berousková Arnoštka, Ing. Bezoušková Hana, Bouška Kamil, Brányik 
Alexander, Bren Petr, Brodská Bohuslava, Bruna Jiří, Cigánek Pavel, Čermák Zdeněk, Černá Jana, David Michal, 

g y

Deus Dagmar, Dobrá Blanka, Doksanský Martin, Doležalová Dana, Dragojevičová Libuše, Ing. arch. Drdácký Jan, 
Ing. Drtina Tomáš, Dvořáková Hana, Eiglová Marie, Eremiáš Prokop, Fikeis Vlastimil, Flecknová Vendulka, Frydrych 
Milan, Mgr. Gazdík Petr, JUDr. Helbichová Eliška, Holásek Aleš, Honek Petr, Horáková Tamara, Houdková Petra, 
Hovorka Jaroslav,  Hrubá Vlaďka, MUDr. Chadimová Zdeňka, Iviničičová Jaroslava, Jakubec Jaroslav, Jarošová 
Eva, Justich Pavel, Kábrt Josef, Kalina Michal, Mgr. Karásek Aleš, RNDr. Kárská Marie, Kavan Ladislav, Kopeček 
Jiří, Kovaříková Lenka, Kremlášková Edita, Ing. Krouza Jan, Krupková Eva, Křížová Anna, Kudláček Libor, Kudrna 
Ondřej, Ing. Kuneš Rostislav, Mgr. Kvapil Petr, Lahvičková Hana, Madaraszová Naděžda, Mareček Karel, Marková
 Hana, Mazancová Ivana, JUDr. Mejstř Josef, Mihulková Marta, Miklóš Jaroslav, Millerová Marie, Netáhlík Jiří, 
Ing. Neuwirth Josef, Ing. Nožina Stanislav, Ogořálková Andrea, Otradovcová Lenka, JUDr. Pavlík Jiří, Pecháček 
Stanislav, Ing. Pešková Olga, Ing. Petras Milan, Petřvalská Renata, Plánská Jitka, Plzáková Blanka, Procházková 
Jana, Raimondová Luďka, Roman Martin, Schreiberová Ludmila, Sittek Martin, Mgr. Smolen Radim, PaedDr. Smolí-
ková Zuzana, Ing. Souček Mojmír, JUDr. Stehlíková Libuše, Sušický Jiří, Svoboda Jaroslav, Svoboda Vojtěch, Sysel 
Richard, Šašková Hana, Mgr. Šebek Josef, Šiborová Táňa, Ing. Šmídová Dagmar, Bc. Špic Jakub, Špreňar Miloslav, 

g ý yg j ý

Ing. Šťastný Jiří, Šubrtová Milena, Šulcová Leila, Švestka Josef, Tamchynová Hana, Tkačík Tomáš, Ing. Torma Petr, 
g g gg

Schreierova  2 400,00 Kč volnočasové aktivity

Váňová 14 000,00 Kč respitní péče

Vágnerovi  2 700,00 Kč volnočasové aktivity

Rakašová  1 000,00 Kč volnočasové aktivity

Thorandová  1 700,00 Kč volnočasové aktivity

Rácekovi  3 740,00 Kč klávesy

Rácekovi  10 000,00 Kč klávesy

Kuchtová 30 000,00 Kč vzdělávání 

OS Rozum a Cit  2 000,00 Kč 

celkem prosinec 218 740,00 Kč

celkem rok 2013 1 988 916,00 Kč

z toho dary

do rodin
1 986 916,00 Kč

z toho dary OS 

Rozum a Cit
2 000,00 Kč

Mgr. Traplová Šuranová Jana, JUDr. Turoň Pavel, Uhdeová Jana, Ing. Végh Štefan, Vladařová Miloslava, Vladyková
Alena, Vlašínová Olga, Vondrák Tomáš, Vránová Marcela, Wilsonova Táňa, Witwer Břetislav, Zálohová Kamila, 
Zavřelová Marie, Zmek David.

„QEMS“, s. r. o.; ABC MAGNET, s. r. o.; ABEL-Computer, s. r. o.; Allen & Overy LLP; Almando, s. r. o.; ARAXIS, s. r. o.;
AUTO SVOBODA, s. r. o.; Baloušek Tisk, s. r. o.; BAMAR SERVIS, s.r.o.;  Baxter BioScience s. r. o.; Brněnské komu-
nikace, a. s.; BSJ group, s. r. o.; ComAp, a. s.; ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.; Československá obchodní banka, a. s.; 
Český výrobek, s. r. o.; E-Consulting Czech, s. r. o.; EGOM, s. r. o.; ELFETEX, spol. s r. o.; EXIMEX s.r.o.; EXPRES 

g

ATACK, s. r. o.; FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o.; Fórum dárců, spolek; GE Money Bank, a. s.; GE Volunteers, o. s.;
GfK Czech, s. r. o.; Hájek Electronic spol. s r. o.; CHEMCOMEX Praha, a. s.; Isolit - Bravo, spol. s r. o.; ISOTRA, a. s.;
J. T. O. System, s. r. o.; Jaroslav Stolín – Pekařství Na Chodovci, s. r. o.; JB, s. r. o.; Jižní Morava Energo, s. r. o.; 
JURIGA, s. r. o.; L. N. O., s. r. o.; L-FOTO; LK SERVIS; LMC s. r. o.; Město Čelákovice; METAL OKA, s. r. o.; MŠ 

y gg

Hvězdička Praha 12; Nadace ČEZ; Nadace Terezy Maxové dětem; Nadační fond Anima; NICOMA, s. r. o.; PONS 
servis, s. r. o.; Portus Praha, o. s.; RADIANT SYSTEMS, s. r. o.; REFRASIL s. r. o.; ROHDE & SCHWARZ – Praha, 
s. r. o.; Romagris, s. r. o.; SAP ČR, spol. s r. o.; S-A-S STAVBY, spol. s r. o.; Severočeské doly, a. s.; STEINER PLUS, 
s. r. o.; SUDOP PRAHA, a. s.; TPA Horwath Tax, s. r. o.; Vlaďka Hrubá hair style, s. r. o.; WINCOMP, spol. s r. o.; 
WORLD CONSULTING, s. r. o.; ZITEK, s. r. o.

Zvláštní poděkování:
ABB, s. r. o., LMC s. r. o., Pegisan s. r. o., Československá obchodní banka, a. s., SAP ČR, spol. s r. o., manželům 

p

Ždychovým, manželům Hortovým, Romanu Martinovi, Miroslavu Hájkovi 
g

Velké poděkování patří:
ČEPS, a. s., Baxter BioScience s. r. o., Transfi nance a. s., Janě Bašové a TPA Horwath Tax, s. r. o., Rostislavu 

p p

Kunešovi 

Za přímou podporu děkujeme:
Haně Chmelíkové, panu Holušovi, Martinu Rážovi, Stanislavě Zahálkové, Zuzaně Maléřové, Zuzaně Janouškové, Janě 
Černé, Azzurro club Říčany, ČEZ, a. s., La CASA DE LA HAVANA VIEJA - manželům Dvořákovým, McDonald‘s, Billa 
s. r. o., PORTUS PRAHA, o. s.

Velmi si vážíme krásné spolupráce s našimi patrony paní Naďou Konvalinkovou a panem Vojtěchem 
Bernatským. Moc jim děkujeme.



FINANČNÍ ZPRÁVA 2013

AKTIVA  901 000,00 Kč PASIVA  901 000,00 Kč 

dlouhodobý majetek – Kč vlastní zdroje  822 000,00 Kč 

dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 Kč vlastní jmění + fondy  822 000,00 Kč 

oprávky k dlouhod. majetku -30 000,00 Kč výsledek hospodaření  - Kč 

krátkodobý majetek  901 000,00 Kč cizí zdroje  79 000,00 Kč 

zásoby  294 000,00 Kč dlouhodobé závazky  - Kč 

pohledávky  - Kč krátkodobé závazky  79 000,00 Kč 

krátkodobý fi nanční majetek  607 000,00 Kč jiná pasiva  - Kč 

jiná aktiva - Kč 

NÁKLADY  2 960 000,00 Kč VÝNOSY  2 960 000,00 Kč 

spotřeba materiálu  96 000,00 Kč tržby z prodeje služeb  56 000,00 Kč 

spotřeba energie  17 000,00 Kč tržby za prodané zboží  - Kč 

prodané zboží  - Kč ostatní výnosy celkem  83 000,00 Kč 

cestovné  3 000,00 Kč přijaté příspěvky (dary)  2 821 000,00 Kč 

náklady na reprezentaci  16 000,00 Kč výsledek hospodaření  - Kč 

ostatní služby  270 000,00 Kč  

osobní náklady celkem  575 000,00 Kč 

jiné ostatní náklady  9 000,00 Kč 

poskytnuté příspěvky  1 974 000,00 Kč 

Výsledovka

Rozvaha

FINANČNÍ ZPRÁVA 2013

AKTIVA  901 000,00 Kč PASIVA 901 000,00 Kč 

dlouhodobý majetek – Kč vlastní zdroje 822 000,00 Kč 

dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 Kč vlastní jmění + fondy 822 000,00 Kč 

oprávky k dlouhod. majetku -30 000,00 Kč výsledek hospodaření - Kč 

krátkodobý majetek 901 000,00 Kč cizí zdroje 79 000,00 Kč 

zásoby 294 000,00 Kč dlouhodobé závazky - Kč 

pohledávky  - Kč krátkodobé závazky 79 000,00 Kč 

krátkodobý fi nanční majetek 607 000,00 Kč jiná pasiva - Kč 

jiná aktiva - Kč

NÁKLADY  2 960 000,00 Kč VÝNOSY  2 960 000,00 Kč

spotřeba materiálu  96 000,00 Kč tržby z prodeje služeb 56 000,00 Kč

spotřeba energie  17 000,00 Kč tržby za prodané zboží - Kč

prodané zboží  - Kč ostatní výnosy celkem 83 000,00 Kč

cestovné  3 000,00 Kč přijaté příspěvky (dary)  2 821 000,00 Kč

náklady na reprezentaci  16 000,00 Kč výsledek hospodaření - Kč

ostatní služby 270 000,00 Kč

osobní náklady celkem 575 000,00 Kč

jiné ostatní náklady  9 000,00 Kč

poskytnuté příspěvky  1 974 000,00 Kč

Výsledovka

Rozvaha



Napsali nám: 

Dobrý den, 
chtěla bych Vám co nejsrdečněji poděkovat za peníze na Karolínčin vozíček. 

I když jsem se vozíčku bránila, přála bych si totiž, aby Karolínka chodila a pohybovala se spíš na cho-
dítku či kole. Karolínka na vozíčku objevuje zase trochu jiný svět. Je velice šikovná, cítí se svobodně 
a máme doma nyní hospodyňku. Pochopila jsem, že sice sedí na vozíčku, ale má volné ruce, chystá 
na stůl a pak zase sklízí ze stolu a činí jí to ohromnou radost. A to je pro její dušičku hodně důležité. 
Už teď vím, že si poradí i ve škole. Také na procházkách si to velice užívá, i když sama to venku 
zvládá jen s velkou námahou a potřebuje naši pomoc. 

Ještě jednou moc a moc děkujeme, za sebe i Karolínku. A přejeme Vám hodně takové radosti, jako 
je u nás. 
Seidlovi 

Dobrý den, 

děkuji za umožnění pobytu na anglickém táboře na Křivoklátě. Moc se mi tam líbilo a mám pocit, že 
jsem se naučila víc než při hodinách angličtiny ve škole. Přesto, že jsem už byla na více táborech, 
tenhle hodnotím jako nejlepší. Jídlo bylo také úžasné – zvlášť hranolky. 
Děkuji. 
Tereza 

Dobrý den,

čím mám začít? Třeba tím, jaký byl můj první dojem, jak jsem přijela na místo, kde jsme měli strávit 
šest dnů s novými lidmi. Když nám dala hlavní vedoucí klíček od pokoje a dala nám test, aby nás 
mohli zařadit do skupiny, ve které se budeme cítit dobře, tak jsem byla popravdě řečeno naštvaná 
a chtěla jsem jet domů. Ale ještě ten den jsem změnila názor, že to tu bude super. 

První hodina byla tak nějak zmatená, protože jsme se neznali a nerozuměli jsme každému slovu, 
co nám říkal náš lektor Dave. Měli jsme několik hodin denně, a tak jsme se rychle přizpůsobili. Byla 
jsem v té nejhorší skupině, ale mně to nevadí, protože jsem se tam cítila dobře a rozuměla jsem si 
s kolektivem. Dave byl zábavný, takže jsme se s ním nenudili. Ale byl taky rázný, když se mu něco 
nelíbilo, tak se nám snažil říct, co mu vadí. Byla to sranda. 

Byli jsme rozdělení podle toho, jak ovládáme angličtinu, ale taky jsme měli ještě jednu skupinu, 
která byla na aktivity. Pojmenovali jsme ji „Muhehe“, cizinci s tím měli problém – místo „Muhehe“ 
říkali „Muahaha“. 

Jak dny ubíhaly, tak jsem čím dál víc cítila, že se mi nějak nechce domů. Ano, těšila jsem se domů 
na mamku, taťku, ale zase mi budou chybět kamarádi, co jsem poznala. Vzala jsem si od nich fa-
cebook, abychom byli ve spojení, až odjedeme domů.  Píšeme si každý den a vzpomínáme na ty 
dny, co jsme je strávili spolu. 

Strašně se mi líbilo na táboře a chtěla bych znovu jet, kdyby to bylo možné. Angličtina tam byla 
suprovní, ve formě her, takže mě bavila a myslím, že mi to moc pomohlo.

Děkuju, že jsem mohla jet na tak bezvadný tábor.
Dominika

Milá paní Řezníková,

děkuji, že jsem měla možnost být na fotografi ckém kurzu. Velmi jsem se těšila a byla jsem nadšená. 
Moc se mi líbilo místo, našla jsem si tam novou kamarádku Kristýnku a celý víkend byl pohodový. 
Získala jsem nové znalosti jak fotit, dokonce jsem měla i možnost hodně fotit se zrcadlovkou, lektor 
byl tak hodný, že mi ji půjčil. Navíc jsme měli krásné počasí, hodně se fotilo i venku. Líbilo se mi, 
že nafocené fotky jsme si mohli prohlédnout společně a určili jsme vítěze v nejlepší fotce. Vesměs 
všechny fotky byly vydařené. Byla bych ráda, kdyby se v budoucnu ještě něco podobného opako-
valo a mohla jsem znovu jet, líbilo by se mi i na delší dobu. Ještě jednou děkuji za příležitost více 
se naučit fotit, moc zdravím.
Karolína

Dobrý den, paní Řezníková,

kurz se mi moc líbil, naučila jsem se lépe ovládat foťák a vybírat si, co a jak fotit. Taky jsem si tu 
našla nové kamarády. Ubytování bylo fajn a taky dobře vařili. Děkuji všem, co mi umožnili se kurzu 
zúčastnit a byla bych moc ráda, kdyby bylo pokračování. Už teď se těším. Hezký den.
Heduš 

Dobrý den,

moc se mi líbilo na kurzu focení. Hodně se jsem se toho naučila, už umím fotit fotky s různými 
clonami a časem a také už trochu umím fotit portrét a krajinu. Mně osobně se to tam strašně moc 
líbilo a byli tam příjemní vedoucí, moc fajn děti a byla bych ráda, kdyby se jelo znovu se stejným 
kolektivem. Jsem ráda, že jsem mohla jet.
Lucka 

Napsali nám:

Dobrý den, 
chtěla bych Vám co nejsrdečněji poděkokoovaav t t zzazaaazza ppppeeenenennene ízííze nnaaanan  KKKKKKaararaararaaa ololollolínííínínínnčičččiiinn nnn vovovovoooooovooozízízízízízíččečeečč k.kkkk.kk.k  

I když jsem se vozíčku bránila, přála bych ssssii i tottotootitititiiiiiižžž,ž,žžžž  aaaa aaaabybybyyyyybybb  K K K Karararoolo ínnkakaakkaaaaaa ccc hohhohoohoohh dididilaalalaaa a a a aaaa pp p ppohohohhohhohohybybybbyy oovovvo alallllllalallala a aaaa aaa ssesesessess s spípípíšš š nanannna  cchohoo--
dítku či kole. Karolínka na vozíčku obobbbbbjejeeejejeevvuvvuv jejjejeje z z zzasasase e e ee trtrtrttttroco hhhuhuuuh  j jininnnný ýý svsvvětětětětět. . . JeJeJee vvv v vvvvveleleleleliciciicccce e eeee  ššišššiš kkokovvnvnná,,á,, c c cccccííítítítítítí se svovoooobobobbbob dndnněě 
a máme doma nyní hospodyňku.u. PP PPococcochohohohohooppipppipppp laaaaa jj jjjjjjseseseseseses m,m,m,mmm  žžže sisiiisiiisisicecccece ss s sede í í nananaa v vvvv vozozoozozo íčíčíččíččíčkkukukukkuku, , alaalee mámmámámá vvvoololnnénénénénénénénnénénn  r rrrrucucucucucce,e,e,e,e, c cc cc ccc hyhyhhhh ssttáá á á
na stůl a pak zase sklízí ze stoluu a aa č č ččč č ččinininnininininííííí íííí jííjíjíjíjíjjj  t tt t o oo o ohooohohohhhooo rorroroororrrroomnmmmmnmnnmm ououououuuouu r radaddddddososooo t.t.t  AA A t o jeje pro její dududuuduuuššiššišiičkčkčkč u u hhhohohohhodndndnd ě ěě důdůůůůlleežižitéé.
Už teď vím, že si poradí i ve e škškkkškškoloolo e.e.ee  TTTT TT TTTTakakakakkakkaaaa é é ééé nanaaaaaaaaaa pp p p ppprororoooor chchchhhhcc ázázázázzázzá kákákákákkákk chchchchchhc  ssssssssssi i iii i iii tototo v vvvelelele icicicee e užužužžívívívvvvvvíváá,áááá,á,áá,ááá  i i k kkkdydydydydydydydyyž žžžž ž sass mma tttooo o o vvvvev nkuu 
zvládá jen s velkou námahouu u u u aaa a a ppopopooooop třtřtřtřebebebebbbbujujujujujujujujujujje e e e e e nnnnananaanaannanan šišišišššššš  p p p pomomomommmmmmmo ocococococc. .

Ještě jednou moc a moc děkkkkujujuju ememememmee,eee  z zz zzzaaa a sessessesesseesssesesebbebebebeeeeeeeeeee iiiii i  i   KKKKKKKarararrooololínínínínnnkuku. . A A AAAA přpřpřp ejejejejjememmmemmmmee eee eeeeee VáVáVáVáVVV mmm hohoooodddndnddndněě ě tatatt kovévééééévé rrrrraaadadadadada ososossstitiiitit , , , jajajajakokooko 
je u nás. 
Seidlovi

Dobrý den, 

děkuji za umožnění pobytu na anglickém ttábábábořořoo eee nananna KKK K Křiřiřivovovovovoovoklklklklklklklklkklk áátátááátáátě.ě.ě.ěě  MMMMococ s see e mimmm  tamammam ll lllííbí ilo aaaa mmáámám mmmm mmmmmm popoppocicicittt,t  ž že e ee e
jsem se naučila víc než při hodináchhhcchhch aaa ngngngnnnggglilililiččtčtččtčttčtčtčtininnnininininininnyyyyyy y veveve šš škkolele. PřPřPřPřřeseseesttoto,, žeežeee jj jjj jjseseseesem mmm užužužužužuž bbbb b b ylylyylylylyy a a a nanananana více eeee e e tátáátátáboorreechchhhh,  ,
tenhle hodnotím jako nejlepší. JJíddddddídddddlololololololooo bbbb b byylylylylyloooooooo ooooo o ttatatakékék  úúžažasnsnné éé éé – – zvzvzvzvlálál šťšť h hraranonolklklklkky.yy.y.y.
Děkuji. 
Tereza

Dobrý den,

čím mám začít? Třeba ttttímímímímímmmm, ,  jjajajajajjajajakýkýkýkýkýkýkýýkýkýkýýýýý b b bb bbylylylylyllylyl m m m mmmůůůjůjůj p prvr nííní dojjjojememe , , jajajajajajajaj k jsjsemem ppppp ppppřřiřřiřřijjjeeeeeellllalalalal  n na mímímímístssstts oo,o,o, k k kdededeee jjjjssmmsmmmee měměměměměělililililiili s sss ssstráááávááviittt 
šest dnů s novými lidmmmmi.i. KKK  Kdydydyyydydydydyyž ž ž žž ž žžž nánnánnánánámmmm mmm m dadalla hhlalavnvníí veeevedodod uccccucccííí í kklk íččekekekekekkkkke oo o oooddddddddd ddd dd ppopopookokokooojejejejjeje a aaaaa d d d d dalalaalalaaa nnnánánánn mmm mmmmm ttetetetettestststtststst, , , , aabababbbbaby y y nnnánánn sss s 
mohli zařadit do skupinnynynyy, , , veveveeveev  k k k kkkteteeteteréréé ssssee bub deed meme c ccccítítitit ddd dobobobo řeřeřee, , , tatatatatak kkk kk jsjsjsjssjsseememeeeeeee  bbyylylla a a ppopp prrraaavděěěě řř řřeečččeččččečeneenoo o nananaanaašštštvavvaannáááá
a chtěla jsem jet domů... AAlAAlA ee e jejejeeještšštšš ě ěě ttteteten n deden jssememmmm z zzzměměniilala n nnázáázáázororor,, žežžežežežeže tto o oo tutuu bb b b bbbude suuupeeeepp r.r.

První hodina byla tak nněněněěnn jjaak k zmzmzmzmmaatata eneeená, ppror tot že jsmsme ee e ssesesess  nn nezezeeznanalili aa  nnnererrerrrozozumměělě i jsjsj mmmmmeemmm  k kkažaždédéééémmumummmuu s slloovvuuuuu,
co nám říkal náš lektor DaDaDDDDaD vee. MMěMěMěliliii j j ssme něněkolik k hohohodddidid nnnn n dededeededeennnnnnnnnnnn ěě, a a aa ttakakak jj jjsmsmsmmmmee e seseeee r r r rrycycycycychhlhlhlhh eeee eee přpřpřpřizizizzizizpůpůpůp sosooosooobbilili. . BBBByyB llalalaaa 
jsem v té nejhorší skupiiiněněněnnnn ,, aala ee e e ee mnmnmnmněě to nevevadí, pprorororoototoootot žžežežežež  j jjjj jjseseseseemmmmm sesee ttttaamama  cítíttttililililila a aaa dodobřřřřřeeee e aaaaa aa rrorozuzuměměměmm lal  jseseeemmmm ssiss  
s kolektivem. Dave byl zzzzzááábábábáá avavnýnýýýýný,,, , tatatatakžk ee e e jsjsjsjsjsj mmememm  s se e s s nínínínínínnnímmmm mm neneneen nununuununn dddidiid lilili.. AlAlAle ee bybybylll ttatatattattatattttatakykykyyyy r rrrrrrázázázáá nýnýnýýýýýý,, ,, kdkdkdkdkdkdk yžyžyžyžyyy ss se mu nnněěěcccoo ooooo
nelíbilo, tak se nám snažižižižiižil l lllll řííctctt,  ccococococ  m m mmmu u u uu vavavavadíddídídíddd . ByBylala too o ooo srsrsrsrss anananna dadadadaad .. 

Byli jsme rozdělení podleeee e toototttohohoho, , jajajaj kk k ovovovovvovovvvláááálálálálál dáddddd me angglilililliliičtčtčtinininnnnu,u,uu,u,u  aaa alelelelelele tt t t takakakkakakkakakakyy y y yyyyy yy jsjsjsjsjssssjsj mmemmmemememm  mmmmmmmmmmmměělělěěělěěě i i jejj štěě ě jejeejejejejejjj dndnnnnnnu u u skskupupuppinininnnnnnnnnuuu,uuuu,
která byla na aktivity. Pojmmmmmmeneneneneeeee ovovo alalalli ii i jsjsjsmmemememeeemem  jjjj j j jj  ji iii „M„MMuhuhuhuhehhee“, cicicizizincncnci i i ss ss s títítítítííít m mm mm měměměmmměm lilililiiiiii ppppproroorororororobbblblbllllléééméméééé  – mmmísísísíssísíísísíísstotototooto „MuMuuuuuheheheheheheheehehee““ “
říkali „Muahaha“. 

JaJaJaJaJakkk dnnnndndnyy yyyy ububububuuubububbbbbbbíhíhíhíhíhíhíhííhíhalalaally,yy,y,yy,y,y,y,, tt t tttttaaakakakakakakakak jj j jjjsseseseesemmmm m číčíčímmm m m dádádáádál ll l vívívív cc c cc cícícícíítititittitilalalalaala, ,,, ,, žežežežežeže s sss s ssse e ee mmmimimimimii n nnnnnnnějějějěějaakaa  necccchhhhcch e dddddoddd mů. Ano, těšila jsem se domů 
nananannn  mmmmmmmmmaaamamamammamaamamammmaammkukukkukukukukukukukkuuu,,, tatatatatatattatataťťkťkťkťkťkkťkkťkkuuu,u,,,,u,u,u,, aaaaaaaaleleleleeee zz zzzasseee e mimimimmii bb b bbududdududududududouuouououuouuuu c c cccc c c cchyhyhyhyhyhyh bběěěěběbb t t t t kakakakakammammamaamm rááráddidddddididdiid , , coco jjjjsseseseesesem m ppppopoop znala. Vzala jsem si od nich fa-
cceebbbbbobobbbobbookokokkkkkk,,,  aabbbbbbbyyyyycycy hhohoohoohom mmmmmmmmm bybbybyybyli vvveeee sspsppojoojojojjeeeenene í,í, a až ž ž ododododdddjejeejjjjj dded mmemememee d ddddd omomommmůůů.ů.ů.ůůů.  PíPíPííííšššešešešememe  ssssi každý den a vzpomínáme na ty 
dnddndnndny,y,y,y, ccco oo jsjsmmmmememem  jjeeeeeee eee stststsssststts rráááárrávvvvilili sssssppopppopoluluuu..  

SSStSttraraaašně ě ě sssesess  mmi i llílíllílííl bbbbbbbbibibbbb lloloooolo nna a tátáttát bobooořřeřeře aaaaaa  c cchththththththtělělělaa aaa a a bbbybyybyychcchcchh zzzzzznonononnonoonn vvuvuvuvuv  jj j jjeeetetetetetteet, , kdkdddkdkddybybybybybbby y y y yyy tttotottototo bbb bbbbbylylylylyyyylo možné. Angličtina tam byla 
susuususssssuppprovovovvvvvnníníníní,,, vevevevvevev f ff fforororororoo měmmmmměměměměměm  h hhhhhhhererre ,, taatakžkže e e měměměměěmm  b avilila a a a aaa a mymymmymymymyyslslslslslslllsslímímímímímmímímím,, , žežežežeee m mi tttotoo m m mmmmococcocc p p p pomomomomohohohohohhhlolololloo.

DěDěDěDěDěkukukukujujujujujuuu, , žeeežeeežeee j jjj jj jjjssesesesesssesem m mmm m mmm m m mommomom hhhlhhla a jejejeeeeejejeett tt t nana t ttakakak bb b bbbezezezezezezvavavavvavavadndndndndndnnýý ýý ýý ý ý ý tátátátátátátááátábbbboobobobobobbb rrrr.r.r
DoDDooDomimimiiiinninininninn kakakakakk

MMMMMMiMMMiMiM láláálálá p p ppppanannnnana í ííí íí í ŘeŘeŘeŘeŘeŘeŘŘeznznznznznznnnííkíkííkíkíkíkí ovováá,á,,

děděěěěděěěěěkukkukukukujijijijij , , žežežežežee j j j j jseseem mmmmm měměměměměmělalallalallalaa m mmmm mmožožožožožžožožožoožožnnonononooststststss  b ýtýt nna aa fofototototogrgrg aafi ccckékékéékémmm m mmm kkukukukukukuuurzrzrzrzrzzzzrzrzrzu.u.u.. VV VVelelelmimm  jjjjjjjjseseseseses mm m mm sssseseseses  těšěšššššilililili a a byla jsem nadšená. 
MMoMoMoocc c c ssesese mmmmmmiii i lílílílííbibibibbb lolololoool m mmmísísístotototoootoooo, , nanananannananananašlšlšlšlšlšlšlšššlš aaaa a aa jsjjsjj emem si taaaam mm m mm nononoonononooovovvoovovovovvv uuu uu kkkakakakaamamamamaaráráráráádkdddkdku u u u u KKrKKKKrrrKrisssisisistýtýýtýtýtýtýýnkknknknknku u a cececececec lý víkend byl pohodový. 
ZZíZíZ skskalala a jsjsjsjsememeemem nnnnnnoovéé é znznz alalalala osoososttit  jjjjjjjakaakaakakk f oototttoo itititit,, , dodododokokokokokokokkkoooooncccccncee e e jsjsjseememmmmmememmm   mmmm mělěllla aaa a iiiiii i mmomomomomomožžžžžžnžnnoso t hoodndndndndndněěě ěěě fotit se zrcadlovkou, lektor 
bbybyyl ll tatakk hohoodndndný,ý,ýý  žžžžže e eee mimmm  ji půpůpůůpůpůjčjččjčjčilili ..  NaNaNaNaNNN vívícc jssjsmemmemeeeeeeee m mm     ělěli i kkrkrkrkrkrkkrkrkkrrkrrráááásásáá nénéénéénn p ppočočočočasaaasí,,,,, hhhhhhhhododdodddoddooo ěněěn  se fotilo i venku. Líbilo se mi, 
žžeže nnnafafa ococennnéé é fofoffotktky y jsjjsssmememememmm  ssssii i iii mommomomomohlhhhlhh i i i prppprohhoohlélédndndnndnnnooouououoo ttt t t tt t t spspspspspspssspololečečněěěěněněěě a a a a u rčili jsme vítěze v nejlepší fotce. Vesměs 
vššecce hnhh y y fofotktktkkktky y y y y bybybybyb llylylyy vvydydddddy ařařařřařařařařenenenne é.é.é.é. B B B BBylyllaa bybybybychchchh r rádádáda,aa  kkkkkk kk ddydyddydybybybbbyby s sss se eee v buudodododoucuuu nu ještě něco podobného opako-
vvvavavav loo aa aa m m mmmmohohoho lala jjjsesesesemm mmm znznznz ovovovvuuu uu jejejej t,t  líbilo o bybyyy s s s se ee e mimimim   i iii  nnnnaa a aa dedededelšlší í dobbu. JeJeJeště ěěěě jejejejeednddd ou děkuji za příležitost více 
sesseeeese nnn n nnauauauauauaaaua čičičičč t t tt fofofofotitit, mmmocococc zzzzdddravím.
KaKaKaaaKKKaaK rroolíílílínananananaaa

DDDDoDooDoDoDD bbbrbrbbbrbb ý ý deeeeen,n,n,n,nn  p p pppppaanananaanana ííí í í ŘŘŘeŘŘeŘeznznzníkíkovovovvá,á,áá,á,

kuuuuuurzrzrzrr  sss see mi mmmmooococoo  llíbili , nananann uččiilila a a jsjsjsj eemm sse e lélll pepe o ovlvlvládádádádatatatat fffffoťťťoťťákákáká  aa vvvyyybybyyy írírat si, co aa a aa jaajajj k k k fofoofofotitiiiittt.tt  Taky jsem si tu 
naaašlšllšlaa aa nonnn vévééé k k kkaamamamamamamarády.y.y. Ubyytototováváv níní b bylyloo fafajnjn a a t takakky yy yy y doddodododdd břbřřbřbře e vaavavaaaaařiřiřiřřiřiřiř llilililil . DDDěDěěD kuuk jji vvšeešeem,mmm,m,, c c c co o o mmmimiiimi uu  uuuuuumommm žnili se kurzu 
zúúčačačassststnit a byyybylala b bycych h momomom cc c rárárádadad , , kdkdybyby y bybylolo pokokrararaarararraaračočočočováváváváánnínííínínínín . Už teďďďďď ss s s sse eee těěšíšííšš m.m.mm  H HHHezezeezkýýýýkýký d ddddddddenee .
HeHeeddduušššš 

DoDooobbbrý ý dededeeenn,nn

mmomomoc cc c se mmmmi ii líííbibbilolo n a kukukk rzrzu u fofof ccececennnínínní. . HoHoHoH dndndndndně ě sesesesseeeseseseeesese jjjjjjjj j j jseseseses mmmm m sesesesese ttt ttohohohohoo ooo nananananaučučučuččililaa, u užžž žžž umummumuuu ímímíím ffotottiittitiitt f otky s různými 
clcllonoonnonamammmmi ii a čačaseess m m m a aa tatatakéké u už žž trtroccccco huhuhuhuhuh  uumímímím m mm m fofofoottititittit t t tt t popopopoopp rtrtrtrtrtréérérérét t a a a a krkrkrkrkkrkrkrajaajini u.u. MMMněn  osobnnněěě ě ěěě seseses  t t tooooo oo ttatatam strašně moc 
llílíbibbiilllolo aa bbbbyly i tatat mmm přpřpříjíjjjíjemememememmníí vedddoououououuo cícícíící,, , , , momomomomoom ccc cc ffafafaajnjnjnjn d ddětěětětttě i i a aaa bybybybybylala b bbycycycycychhh hh rárárárárádada, , kdyby se jjjjelelelelelooo ooooooo zzzzznznovu se stejným 
kokok leleektk ivvemem. JJsJJ emmmm r   ádddddda,a,a,a,a,a  žžžžž žžeee e jjsemem m mmmmmmmohohohohlalaala j jjetet..
LLuLLLLLLLLLL cka



Nadační fond Rozum a Cit

Registrován Obvodním úřadem Praha 3 

dne 6. 11. 1996, č. j. OPO / 2074 / 96 č. 108

Zřizovatel: 
Mgr. Jaroslava Máliková 
Mgr. Juraj Málik 

Předsedkyně správní rady:
Mgr. Jaroslava Máliková

Členové správní rady:
Mgr. Juraj Málik 
Hana Švejnohová

Čestní členové:
Ing. Petr Torma
Naďa Konvalinková

Revizor:
Zoja Žideková

Patroni: 
Naďa Konvalinková
Vojtěch Bernatský

Ředitelka: 
Marie Řezníková 

Odborná asistentka:
Lucie Sochůrková

Asistentka:
Lenka Kořínková 

Koordinátor veřejné sbírky:
Hana Kulichová

Účetnictví:
Ing. Marek Sezima

Ekonomické práce
Ing. Jana Plachá 

Brigádníci:
Kateřina Szakálová
Lenka Hryzová
Hana Kulichová

Dobrovolníci:
Jana Černá
Ing. Zuzana Janoušková
Leila Šulcová

Foto: 
Archiv Nadačního fondu

Grafi cká úprava: 
Radka Motýlová

Jazyková úprava: 
Mgr. Regina Hořejší 

Mgr. Stanislava Zahálková

Zašlete dárcovskou SMS 

ve tvaru: DMS ROZUMACIT 

na číslo 87 777. Cena jedné 

SMS je 30 Kč, Nadační fond 

Rozum a Cit obdrží 28,50 Kč. 

Více na:

www.darcovskasms.cz

Vážení přátelé, naši příznivci, 

vážíme si každého příspěvku, 

který nám umožní podpořit 

projekty pro opuštěné děti. 

Děkujeme, že pomáháte 

s námi. 

Přejeme Vám hezké Vánoce 

a úspěšný rok 2015.
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