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Vážení a milí přátelé,
když píši úvodní slovo do výroční zprávy, 
máme za sebou úplně jiný rok, než jaký 
jsme kdy prožívali. Čeká nás pandemie  
i v tom příštím? Jak dlouho potrvá nejis-
tota – a co na ni naši laskaví dárci?

S  covidem přišla distanční výuka. Ani 
my, jako nakonec všichni, jsme nemohli 
pořádat akce pro naše náhradní rodiny, 
ani se s  nimi jinak stýkat. A i my jsme 
museli pracovat v režimu home office. Ale 
musím říci, že se opět ukázalo, jaké kolem 
sebe máme skvělé dárce a partnery. Zajímali 
se o to, co by nám nejvíce pomohlo. Nabízeli 
starší, vyřazené, ale stále velmi kvalitní notebooky 
do pěstounských rodin, kde často vyrůstají sourozenecké skupiny dětí, kterým 
teď už jeden počítač v rodině nestačil. Přesně to jsme tehdy nejvíce potřebovali  
a naši klienti to velmi ocenili.

V té době jsme s nimi komunikovali převážně telefonicky, ale i tak jsme dokázali 
jim věnovat potřebnou empatii a čas při řešení různých problémů.

Nasazení a upřímná pomoc partnerů mě přesvědčily o tom, že i v tak těžké době 
se dají dělat velké a krásné věci pro opuštěné děti a pěstounské rodiny. Za to Vám 
všem moc děkuji a vážím si Vaší podané ruky. Jste naší velkou oporou.

Srdečně
Marie Řezníková, ředitelka 
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Patroni Nadačního fondu

Naďa Konvalinková  
a Vojtěch Bernatský

Velmi si vážíme krásné spolupráce 
s našimi laskavými patrony paní Naďou 
Konvalinkovou a panem Vojtěchem 
Bernatským a děkujeme za jejich dlou-
holetou podporu.

Vítěz kategorie Objev roku

Náš patron Vojtěch Bernatský už má 
doma tuhle krásnou cenu. Za svoji 
první knihu Dvojtáta, která vyšla loni  
v září, byl na základě hlasování bezmála  
120 tisíc čtenářů vyhlášen v rámci 
tradiční ankety Kniha roku vítězem kate- 
gorie Objev roku.

Moc gratulujeme!!!
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Příběh jedné pěstounské rodiny
Milá Maruško,
děkujeme Tobě i nadačnímu fondu a také dárci za notebook. V době karanté-
ny bylo u nás mnoho zájemců o práci na počítači. B. psala diplomovou práci,  
Ž. absolventskou (VOŠ), T. absolvovala následné vzdělávání v kurzu asistentky 
pedagoga, kde měla odevzdat dlouhou práci. M., P., B. i T. měli ještě vyučování 
on-line. Všechno jsme nakonec dobře zvládli.

Tenhle rok mně končí oficiální pěstounství. Našemu nejmladšímu P. je za pár dní 
18 let. Vím ale, že ve skutečnosti být pěstounka znamená být navždy pěstounka. 
Nejstaršímu pěstounskému dítěti je už 44 let, pořád jsme s ním v kontaktu a občas 
pomáháme slovem, činem a výjimečně penězi :-) S ostatními je to stejné.

Letos se vdávala B., naše nejmladší biologické dítě, a tak jsem se znovu potěšila 
tím, jak je naše rodina soudržná. Svatbu s ní oslavili všichni „sourozenci“ – nejen ti, 
co se nám narodili.
 
Takže když zrekapituluji naši pěstounskou éru:
Nevidomý O. k nám přišel ve 14 letech, v 19 letech utekl, když na něj praskly 
krádeže jiným nevidomým lidem. Nějaký čas se potuloval, ale nyní žije s nevidomou 
přítelkyní a společně se starají o své (vidoucí) dítě. I když žije jinak než my, žije sa-
mostatný život tak, jak on chce. Kdyby se nedostal k nám, žil by celý život v ústavu.

M., která k nám přišla v 15 letech, má 3 děti se stejným partnerem, o které se 
vzorně stará. Vystudovala VOŠ a zaplatili jsme jí i kurz asistenta pedagoga – to je 
profese, kterou se v této době živí. Kdyby nebyla u nás, pravděpodobně by se ani 
nevyučila.

Ž. končí VOŠ a plánuje svatbu. Kdyby nebyla u nás, biologická rodina by ji využila 
jako prostitutku.

T. si také udělala kurz asistentky pedagoga a od září nastupuje ve speciální školce 
jako asistentka. Předtím tam dělala uklízečku a pomocnici u dětí. Také má vážnou 
známost.

M. letos dostudovala učební obor ošetřovatelka a od září nastupuje jako uklízečka  
a pomocnice k dětem po T. Je moc šikovná a pracovitá a nedělá jí problémy 
přebalit děti ani seniory. Je také vyučená cukrářka a i tady je výborná. Kdyby  
u nás M. nebyla, pravděpodobně by vůbec nemluvila a skončila by na uzavřeném 
oddělení psychiatrie.

J. loni odešel ke své mámě (když mu bylo 18 let). Šlo o řízený proces, maminka 
mi poděkovala a předala kytku. Letos udělal závěrečné zkoušky a pokračuje  
na maturitní nástavbě. 



    5

P. je moje dítě za odměnu. Minulý týden nám představil své děvče a opravdu sáhl vysoko.

A tak když se otočím zpět, myslím si, že to nejlepší, co mě v životě potkalo, je to, 
že jsem mohla být u toho, když se měnily životy mých pěstounských dětí. Spousta 
věcí byla náročných. Některé opravdu hodně náročné. Ale zvládli jsme to. Nadační 
fond Rozum a Cit nám byl při naší cestě velkou pomocí. 

Děkujeme za všechno... za sluchátka pro neslyšící holky, za notebook, za kuchařský 
kufřík pro M. a za asistenční službu, když jsem vozila 3 stejně stará (stejně malá) 
děvčata do Ječné a zabralo mi to 4 hodiny denně, a za všechno další.
 
A děkuji Maruško i Vám osobně :) za nás i za mnohé další pěstounské rodiny.

Přeji hodně požehnání do další práce
Jana Frantíková

Příklady projektů

Letní pozvánka, Šlechtická sídla v souznění
Letošní zámecké putování začneme 25. 7. 2020 na malebném zámku Stráž nad 
Nežárkou, na kterém pobývala známá pěvkyně Ema Destinnová, jejíž 90. výročí 
úmrtí si letos připomínáme. Druhého večera, tedy 29. 8., se ocitneme ve Versailles. 
V českém Versailles, jak se totiž říká zámku Nové Hrady u Litomyšle.

 
Se svým výjimečným hudebním projektem IN CONCERTO se představí dva 
pánové: Jiří Škorpík a David Uličník, jejichž multižánrové vystoupení na-
bízí široký repertoár opravdových hudebních skvostů. Za jediný večer si tak 
můžete vychutnat známé árie z pera italských autorů, poslechnout si skladby 
Leoše Janáčka v  podání úžasného tenora Davida Uličníka, prožít zpěvné 
melodie z dílny významného hudebního skladatele a aranžéra Jiřího Škorpíka, 
připomenout si známé písně Karla Gotta, Waldemara Matušky a muzikálové 
melodie nejen Karla Svobody. 

Vzhledem k  tomu, že tyto koncerty se opírají o rodově-rodinné tradice, 
bude v jejich rámci představen a podpořen Nadační fond Rozum a Cit, který 
dlouhodobě rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR.  Ráda bych tímto 
zdůraznila důležitost rodinných vazeb, a to nejen z  historického pohledu, 
ale i ve vztahu k hodnotám dnešní doby. V prostorách hradů proto umístíme 
pokladničky Nadačního fondu Rozum a Cit a část výtěžku ze vstupenek mu 
věnujeme. 

Jitka Bláhová, produkční 
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Vážená paní Řezníková,

chtěla bych Vám jménem naší služby „Podpora pěstounské rodiny“ Farní charity 
Litomyšl poděkovat za Vaši nelehkou práci, a to obzvlášť v tomto roce. Vážíme si 
práce Vaší nadace, Vašeho nasazení a ochoty, se kterou pomáháte potřebným 
rodinám.

Jejich radost je vždycky velikou odměnou i pro nás, ráda bych ji v tuto chvíli 
zprostředkovala nejen Vám, ale i donátorům, kteří s laskavostí celou věc podporují.

Přejeme Vám pokojný zbytek Adventu, Vánoce v objetí Vašich rodin a v novém roce 
jiskru naděje, že všichni budeme mít možnost více se setkávat osobně a spolupra-
covat, jak jsme byli zvyklí.

S upřímným přáním Vás zdraví pracovnice služby PPR
Bc. Daniela Urbášková, Farní charita Litomyšl

Dobrý den paní Máliková a paní Řezníková,

doufám, že se Vám a všem kolem daří zvládat složitou situaci s izolací vyvolanou 
covidem. Má nás to všechny vrátit k sobě a pomáhat si. Proto jsem převedl  
na Vaše konto 20 000 Kč.

Buďme všichni optimističtí a věřím, že tuto složitou dobu překonáme.
Všechno má svůj důvod, jen my v tuto chvíli nechápeme jaký.
Má nás to vrátit k základům žití, k podstatě, k sobě samému.
Ve své rodině se o to snažíme a myslím, že z vesmíru máme odezvu.

Važme si toho, že jsme.
Mějte se krásně a držím palce
Ivo Balvín

Milá Maruško,

obdivuji rodiny, které si vezmou do péče zdravé děti, a takové, které si vezmou 
i těžce nemocné, to jsou zázrační andělé, kteří se narodili proto, aby na tomto 
světě mohli dělat dobro. Nemám dostatek slov pro tyto rodiny. Však vím, že jich 
máš ve svém hledáčku snad víc než těch se zdravými dětmi.

Ty babičky, které z důchodů pečují o svá vnoučata, prostě ti všichni si zaslouží 
poděkování za lásku, kterou dávají, a za péči, která nejde vyjádřit penězi. Jsem 
ráda, že jsem mohla alespoň trošku přispět do tohoto mlýna.
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Peníze jsou pro život potřeba, ale bez lásky se žít nedá.
Ještě jednou moc děkuji za informaci o Tvém nadačním fondu.

Měj se moc hezky a ráda Tě uvidím 
Jana

Paní Jana Černá ve fondu pracovala mnoho let jako dobrovolnice a stále 
pomáhá finančně. To ona si zaslouží velký dík. 

Krásné páteční odpoledne Marie,
ano, souhlasíme s  návrhem podpory pro rodinu, kterou jsi vybrala. Doufám, 
že jim námi poskytnutá částka bude na zakoupení notebooku stačit. Přejeme 
oběma děvčatům, celé jejich rodině, hlavně zdraví a radost. Opravdu nás těší, 
že jsme je mohli takto podpořit, že se děvčata budou moct propojit online se 
světem a budou se moct vzdělávat. Bez počítače a internetu dnes asi vůbec 
nelze existovat. 

Přeji Ti klidný adventní víkend
Andrea Trčková, GERnétic
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Dary do rodin v roce 2020

LEDEN 2020
Šariská 20 000 Kč vybavení dětského pokoje, 

volnočasové aktivity

Feilhauerovi 25 000 Kč vzdělávání

Gubiš 20 000 Kč vzdělávání

Krepindel 13 000 Kč vzdělávání

Podolanovi 25 000 Kč vzdělávání

Hrubešová 25 000 Kč vzdělávání

Langrovi 10 000 Kč vzdělávání, kadeřnický kurz

Vítová 12 000 Kč volnočasové aktivity

Břízová 12 000 Kč volnočasové aktivity, vzdělávání, 
doučování

Sedláková 15 000Kč vzdělávání

Špačková 2 000Kč volnočasové aktivity

Špačková 4 000 Kč volnočasové aktivity

Leden celkem 183 000 Kč

ÚNOR 2020
Kmecovi 16 000 Kč respitní péče, doučování

Mihalovi 7 000 Kč vzdělávání 

Ebner 15 000 Kč vzdělávání 

Křížková 15 000 Kč rovnátka

Šprtovi 3 800 Kč volnočasové aktivity

Měřičková 6 000 Kč respitní péče

Kotlárovi 3 500 Kč brýle

Ulčovi  5 000 Kč brýle

Únor celkem 71 300 Kč

BŘEZEN 2020
Němcová 15 000 Kč vzdělávání, notebook

Kutálková 15 000 Kč vzdělávání, notebook
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Hubálková 10 000 Kč kolo

Podolanová 15 000 Kč klávesy

Dzurková 15 000 Kč vzdělávání, notebook

Rašovská 3 000 Kč enuretický alarm

Murgačová 4 500 Kč vzdělávání

Polygon bezpečí 10 000 Kč vzdělávání

Polygon bezpečí 1 100 Kč služby pro pěstouny

Březen celkem 88 600 Kč

DUBEN 2020
Frantíková 15 000 Kč vzdělávání, notebook

Hofmanová 10 000 Kč doučování 

Ulčovi 6 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Ulčovi 20 000 Kč vybavení dětského pokoje

Vytopilová 15 000 Kč kurz francouzského jazyka   

Dzurková 25 000 Kč doučování, sociální výpomoc v tísni 

Jančová 15 000 Kč volnočasové aktivity

Šípovi 2 900 Kč volnočasové aktivity

Jamborová-
Nováková

1 700 Kč rovnátka

Vrbová  15 000 Kč klávesy

Duben celkem 125 600 Kč

KVĚTEN 2020
Zajícová 10 000 Kč turistická obuv, volnočasové aktivity

Pomajzl 10 000 Kč volnočasové aktivity

Doleželovi 11 000 Kč vzdělávání, notebook 

Matznerová 11 000 Kč vzdělávání, notebook 

Jančová 11 000 Kč vzdělávání, notebook 

Cinová 15 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Navrátilová 8 400 Kč vzdělávání, volnočasové aktivity

Králová 7 000 Kč brýle

Dordová 10 000 Kč klarinet

Jirků 2 000 Kč brýle

Květen celkem 95 400 Kč
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ČERVEN 2020
Ulč 5 000 Kč vybavení dětského pokoje

Krišová 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Časnochovi 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Ulč 10 000 Kč vybavení dětského pokoje

Polygon bezpečí 30 000 Kč letní tábor s výukou PC

Hackenschmiedová 3 000 Kč letní tábor pro autisty

Borkovcová 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Křížová 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Červen celkem 100 000 Kč

ČERVENEC 2020
Ulč 5 000 Kč vybavení dětského pokoje

Ježová 6 400 Kč letní tábor s výukou PC

Kvapilová 19 200 Kč letní tábor s výukou PC

Alánovi 6 400 Kč letní tábor s výukou PC

Koutná 3 200 Kč letní tábor s výukou PC

Kopečková 3 200 Kč letní tábor s výukou PC

Macourková 3 200 Kč letní tábor s výukou PC

Klesnilovi 3 200 Kč letní tábor s výukou PC

Seinerová 16 000 Kč vybavení dětského pokoje

Polehňovi 10 000 Kč rovnátka

Ulč 5 000 Kč vybavení dětského pokoje

Červenec celkem 80 800 Kč

SRPEN 2020
Vodičkovi 12 000 Kč kočár pro handicapované dítě

Kubátovi 15 000 Kč vzdělávání

Kmecovi 10 000 Kč vzdělávání, doučování

Cholod 14 000 Kč volnočasové aktivity

Krišová 10 000 Kč vzdělávání, doučování

Procházková 6 000 Kč zdravotnický materiál

Štaudovi 11 000 Kč pianino

Štaudovi 2 700 Kč pianino



    11

Štaudovi 1 430 Kč pianino

Zemčíková 18 000 Kč sociální výpomoc 

Srpen celkem 100 130 Kč

ZÁŘÍ 2020
Polygon bezpečí 23 800 Kč letní tábor s výukou PC

Krišová 3 600 Kč vzdělávání, doučování

Pernicová 20 000 Kč rehabilitace v lázních

Vašková 10 000 Kč volnočasové aktivity,  
sociální výpomoc v tísni

Hlaváčková 15 000 Kč vybavení dětského pokoje  

Machová 10 000 Kč vybavení dětského pokoje  

Zilan Filiz 15 000 Kč vzdělávání

Září celkem 97 400 Kč

ŘÍJEN 2020
Šomegová 13 000 Kč notebook

Němcová 15 000 Kč vzdělávání

Hrubešová 20 000 Kč vzdělávání

Podolanová 20 000 Kč vzdělávání

Hubálková 15 000 Kč vzdělávání

Kutálková 15 000 Kč vzdělávání

Říjen celkem 98 000 Kč

LISTOPAD 2020
Zecová 15 000 Kč vzdělávání

Franková 2 000 Kč dioptrické brýle

Uhlířová 5 000 Kč výživa pro dítě

Sattler 8 000 Kč brýle, volnočasové aktivity

Veselá 10 000 Kč kurz rehabilitačního plavání

Penkalovi 5 000 Kč vzdělávání, kurz angličtiny

Sehnalová 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Ejemová 10 000 Kč vzdělávání, doučování

Dlouhá 8 000 Kč lednička
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Striová 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Dombrovská 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Váňová 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Sedláková 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Uhlířová 5 000 Kč výživa pro dítě

Hnánická 10 000 Kč speciální postel pro handicapované dítě

Paulů 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Listopad celkem 156 000 Kč

PROSINEC 2020
Berkovi 13 000 Kč vybavení dětského pokoje

Blažkovi 13 000 Kč vybavení dětského pokoje

Břízová 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Budákovi 15 000 Kč sociální výpomoc v tísni

Dudnyk 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Friedlovi 6 000 Kč sociální výpomoc v tísni

Grabovská 10 000 Kč sociální výpomoc v tísni a tiskárna

Habrmanová 12 000 Kč vybavení dětského pokoje

Hláváčová Březí 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Hlaváčová Lydie 15 000 Kč vybavení dětského pokoje

Hnánická 20 000 Kč polohovací postel pro handicapované dítě

Kočovi 7 000 Kč tiskárna a toner

Krutilová 12 000 Kč vybavení dětského pokoje

Loukotovi 20 000 Kč autoškola pro dvě děti

Machová 5 000 Kč tiskárna

Němeček 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Olšovská 13 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Pechová 15 000 Kč vybavení dětského pokoje

Pihýková 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Procházková 10 000 Kč zdravotnické potřeby

Ruckaufová 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Součkovi 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Šrámková 13 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Šťastná 13 000 Kč vybavení dětského pokoje
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Týleová 7 000 Kč tiskárna a toner

Weissovi 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Budákovi 15 000 Kč sociální výpomoc v tísni

Habrmanovi 12 000 Kč vybavení dětského pokoje

Kubátovi 12 000 Kč vzdělávání

Flaková 10 000 Kč vzdělávání, 2 x tablet

Balková Jana 13 000 Kč vzdělávání, notebook

Kotlárová Petronela 10 000 Kč vzdělávání, notebook

Feilhauer 20 000 Kč vzdělávání

Gubiš 20 000 Kč vzdělávání

Podolanová 25 000 Kč vzdělávání

Hrubešová 25 000 Kč vzdělávání

Hlaváčová Lydie 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Svitkovi 15 000 Kč klavír

Kotlárova Rozálie 10 000 Kč vzdělávání, notebook

Staňová 10 000 Kč vzdělávání notebook

Zajíčková 10 000 Kč vzdělávání, notebook

Malcovi 10 000 Kč pianino

Škárková 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Fáriková 10 000 Kč rehabilitace handicapovaného dítě

Panušková 13 000 Kč vzdělávání, notebook, tiskárna

Kmecovi 12 000 Kč vzdělávání, notebook

Olšovská 13 000 Kč vybavení dětského pokoje, 
volnočasové aktivity

Sedláčková 
Michaela

 7 500 Kč sociální výpomoc v tísni

Sedláčková 
Michaela

12 500 Kč sociální výpomoc v tísni

Potočiarovi 10 000 Kč vybavení dětského pokoje

Svobodovi 8 000 Kč kytara

Potočiarovi 2 000 Kč volnočasové aktivity

Prosinec celkem 645 000 Kč

DARY DO RODIN ZA ROK 2020 CELKEM
1 841 230 Kč
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Napsali nám

Ahoj Maruško,
v příloze posílám potvrzení platby kolejí naší Marti, na kterou jste nám poskytli 
dar. A hlavně jsem chtěla tobě i dárci ještě jednou moc poděkovat za daro-
vaný notebook.Bez něj bychom současnou situaci neměli šanci zvládnout.

I tak to bylo občas logisticky náročné, ale díky Vám řešitelné. :-) Na některé 
předměty děckám stačily chytré telefony, takže se u notebooků prostřídaly.
Párkrát se nám ale stalo, že mne musely vyhodit na jednu či dvě hodiny  
i z mého pracovního notebooku, protože psalo víc dětí najednou písemku 
nebo musely něco doplňovat přímo v notebooku.  Naštěstí mám chápavého 
zaměstnavatele.

Takže díky za podporu a Tvoji předvídavost.
Přeji Vám všem v nadaci hezké podzimní dny a hlavně hodně zdraví
Marta

Milá paní Řezníková,
moc děkuji za dnešní den. Asi to na mně nebylo moc poznat, hodně mě to do-
jalo. Ale čím jsem starší, a i po únavovém syndromu, tak mé emoce přece jen 
pracují jinak. Dost se toho odehrává spíš uvnitř a dlouho to ve mně doznívá. 
Ještě jednou děkuji za uznání, jakého se mně od Vaší nadace dostalo.

Tak jsem si vzpomněla na paní Kricklovou, kdy jsem se s ní poprvé potkala – 
bylo to právě na Vaší akci na vánočním parníku někdy v  roce 2000, 2001, 
kdy jsme začínali jako pěstouni. Potkaly jsme se tam a hned se spolu daly do 
řeči, vlastně jsme spolu celou cestu parníkem provykládaly, že jsem ani nesle-
dovala cestu. Říkala jsem si: buď v klidu, tady děcka hlídat nemusíš, však oni 
nemají kam a jak utéct. A přece jen, ten náš David, manžel ho vidí, jak zavírá 
jakési dveře z parníku ven, prý nějaký děcka ho otevřely a on se teď snaží ty 
dveře zavřít. Takže nám málem za jízdy vystoupil.

S paní Kricklovou jsem si během rozhovoru velmi porozuměla, jako bychom  
se znaly odedávna. Stejná krevní skupina. Děkujeme, že takto spojujete 
pěstouny mezi sebou
Míla Striová

Paní Striová byla oceněna křišťálovým srdcem „Řád citlivého rozumu“  
za mnohaletou krásnou podporu, péči a výchovu opuštěných dětí. Podílí se 
také na osvětě náhradní rodinné péče, pracuje jako průvodce rodin v  této 
oblasti.   
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Dobrý den,
moc, moc bych Vám chtěla poděkovat 
za úhradu nočního alarmu pro malého 
Lukáška. Ani nevíte, jak mě to v této 
těžké době potěšilo. Vzhledem  
k tomu, že momentálně nechodí  
do školy, vše se odehrává přes inter-
net, budeme muset v nejbližší době 
šetřit na PC, jelikož paní učitelka vše 
zadává přes aplikace a můj desetiletý 
PC už nestíhá:-)  Takže od Vás pěkný 
začátek. Ještě jednou díky.
 
S alarmem jsme velmi spokojeni, jestli máte 
v doprovodné organizaci nějaké takto „nemocné“ 
děti, vřele doporučuji. Začátek byl trochu těžší, ale když vytrváte, stojí to za 
to. Měsíc!!! bez jakéhokoliv počurání, igelit pryč, začal na přístroj spoléhat  
a jde to. Reaguje tedy, i když se dítě jen zpotí, je to citlivá věcička. Už nemáme 
strach z tábora, spaní jinde. Stačí to sbalit do ruky a je to. Velká pomoc. 
Škoda, že jsem o tom nevěděla dřív. I přesto věřím, že to Lukášek zvládne 
zcela a po třech měsících, jak nám doporučil lékař, už ho nebude potřebovat. 
A kdyby, tak dáme po pauze znovu tři, ale jsem optimista a věřím, že i kdyby 
viděl po skoro roce matku, tak to už s tím taky dá.

Jen jsem chtěla, abyste věděli, že Vám oba dva, já i Luky, děkujeme.
Hezký den
Vilma Rašovská

Osobně jsem šťastná. Moje máma byla taky adoptovaná a mně pěstounství 
pomohlo ji pochopit. I náš vztah se poté o hodně zlepšil. Pěstounství jako ta-
kové mě naučilo dívat se na problémy z jiné strany. Jakoby zevnitř. Pochopila 
jsem tím spoustu věcí. Dnes se dívám na věci s nadhledem. 
Folwarczna

Dobrý den, 
rádi bychom poděkovali za sebe i za svou vnučku, kterou máme v pěstounské 
péči, že jsme mohli díky daru od Vaší nadace vnučce zajistit proměnu 
původního dětského pokoje, který byl vybavený ještě naším starým nábyt-
kem. V tuto chvíli má pokojíček podle svých představ, odpovídá jejímu věku 
a má v něm vše, co potřebuje. Taky je tu už místo, kde se může cítit dobře, 
když si pozve své kamarádky, i když je sama.Postupně si teď vše zabydluje, 
moc se na změnu těšila. Ještě jednou děkujeme, že jsme jí to mohli dopřát. 
Verbergerovi
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Dárci 2020

Našimi laskavými dárci jsou:
Patrik Bartoň, Miroslav Bartoš, Karel Benda, Jana Benešová, Blanka Brýdlová, 
Martina Brzková, Ivana Čadková, Jana Černá, Marek Dědič, Martin Denemark, 
Gabriela Deus, Martin Diblíček, Mgr. Monika Dietrichová, Dana Doležalová, 
Pavla Doubková, Hana Dvořáková, Ing. Petra Dvořáková, Miroslava Ehlová, 
Darina Formánková, Petr Getting, Ing. Jaroslav Grošaft, Vítězslav Hlaváček, 
Markéta Houdková, Olga Hrubešová, Eva Jarošová, Miloslav Jurčík,  
Ing. Michal Kalina, Jitka Kaminská, František Kasl, Josef Kondračin, Jiří 
Kopeček, Šárka Korbelová, Jitka Krejčíková, Edita Kremláčková, Martina 
Kropáčová, Eva Krupková, Lukáš Křivonožka, Anna Křížová, Marta Kubátová, 
Vladimír Kučera, Leona Kurzová, Kateřina Londýnová, Mgr. Dagmar Mačugová, 
Lumír Mól, Kristýna Nedělová, Radovan Novák, Mgr. Hana Novotná, Andrea 
Ogořálková, Lenka Otradovcová, Pastuchová, Miriam Pechmanová, Markéta 
Pětivoká, Renata Petřvalská, Jana Plachá, Jitka Plánská, Blanka Plzáková, 
Antonín Polák, Jana Procházková, Lenka Procházková, Vítězslav Pröschl, 
Jana Rybenská, Michaela Robičková, Veronika Rosická, Kamila Rubešová, 
Rita Schliková, Jarmila Sikorová, JUDr. Libuše Stehlíková, Miloslava Striová, 
Ing. Jiří Sušický, Vojtěch Svoboda, Mgr. Josef Šebek, Pavel Šimůnek, 
Jiří Šmíd, Jakub Špic, Vladislav Štědrý, Ing. Václav Vachta, Tomáš Vala,  
MUDr. Pavel Vaněk, Stanislav Vaněk, Miroslava Vašíčková, Lenka Vašková, 
Ing. Štefan Végh, Lenka Veselá, Ing. Jaroslav Vobecký, Tomáš Vondrák, 
Miroslav Walter, David Zmek.
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Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT; BAMAR 
SERVIS, s. r. o.; BSJ Group, s. r. o.; Centrum sociálních služeb Ostrava; 
CEREAS, s. r. o.; ComAp, a. s.; IFRE a. s.; Isolit – Bravo, s. r. o.; ISOTRA, a. s.;  
JB, s. r. o.; J. T. O. SYSTEM, s. r. o.; OMS – MEDI, s. r. o.; OTTOLENS  
OPTIK, s. r. o.; Nadační fond ANIMA; PAP TRUTNOV, s. r. o.; Petrometal, s. r. o.; 
S-A-S STAVBY, s. r. o.; SUDOP PRAHA a. s.; Trialog, z. s.

Zvláštní poděkování:
Albi Česká republika, a. s.: Antonínu Kokešovi a Lence Němcové 
BH Green, s. r. o. 
ČSOB, a. s.: Lindě Kaucké 
Davinus, s. r. o.: Miroslavu Majerovi 
ELECTRONIC, s. r. o.: Ing. Miroslavu Hájkovi 
GERnétic International: Ing. Andree Trčkové
GreenNature, s. r. o.: Gabriele a Zdeňku Hortovým 
LK SERVIS: Mgr. Ladislavu Kavanovi 
LMC, s. r. o.: Milanu Jasnému a Tomáši Dombrovskému 
Maecenata foundation
Nadaci Martina Romana 
RareWine: Ing. Rostislavu Kunešovi 
SAP Business Services Centre Europe, s. r. o. 
S. M. K., a. s.: Zdeňku Kozmanovi a Františku Dvořákovi 
Správě jeskyní Moravského krasu: Jiřímu Hebelkovi a Janě Gabrišové 
TPA Tax, s. r. o.: Ing. Petru Tormovi

Za přímou podporu děkujeme: 
Jitce Bláhové, Fóru dárců, Zuzaně Maléřové, Jaroslavě a Juraji Málikovým, 
Mgr. Jitce Pospíšilové, Ing. Vladivoji Řezníkovi, Anetě Řezníkové, M.A., Haně 
Švejnohové.

Velké poděkování za krásnou spolupráci patří našim laskavým 
patronům paní Nadě Konvalinkové a panu Vojtěchu Bernatskému. 
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Finanční zpráva 2020 

ROZVAHA (v tisících Kč)
AKTIVA 998 PASIVA 998

Dlouhodobý majetek 
celkem

0 Vlastní zdroje celkem 945

Dlouhodobý hmotný 
majetek

0 Vlastní jmění + fondy 945

Oprávky k dlouhod. 
majetku

0 Výsledek hospodaření 0 

Krátkodobý majetek 
celkem

998 Cizí zdroje 53

Zásoby 125 Dlouhodobé závazky 0 

Pohledávky 0 Krátkodobé závazky 53

Krátkodobý finanční 
majetek

873 Jiná pasiva 0 

Jiná aktiva 0 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč)
NÁKLADY 2 712 VÝNOSY 2 712

Spotřebované nákupy  
a nakupované služby

263 Tržby z prodeje služeb 0 

Osobní náklady celkem 569 Tržby za prodané zboží 0 

Ostatní náklady 11 Ostatní výnosy celkem 195

Poskytnuté příspěvky 1 869 Přijaté příspěvky (dary) 2 517

Výsledek hospodaření 0 
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Nadační fond Rozum a Cit
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DĚTI PATŘÍ 
DO RODINY

Pěstounské rodiny – šance pro opuštěné děti na 
nový život. I Vy můžete pomoci více, než si myslíte.

Zašlete dárcovskou SMS 

DMS ROZUMACIT 30 nebo DMS ROZUMACIT 60  
nebo DMS ROZUMACIT 90 na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Rozum a Cit obdrží 29  
nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Již 24 let hájíme jejich právo na bezpečný domov a odbornou péči 
v rodině. Díky všem, kteří nám pomohli podpořit již přes 5 000 dětí 
vyrůstajících v náhradních rodinách.

Pěstouni podporují pozitivní vývoj dítěte, jeho psychické uzdravení, 
starají se o jeho vzdělávání a začlenění do běžného života, a tak 
zamezují sociálnímu vyloučení dítěte.

www.rozumacit.org

Pěstouni se stávají většinou na mnoho let,  
a někdy i na celý život, nejbližšími lidmi těchto dětí.



Nadační fond 
Rozum a Cit

Trvalé sídlo: 
Jablonského 639/4

170 00  Praha 7

Kontaktní adresa: 
Na Výsluní 2271
251 01  Říčany

Tel.: 323 631 205
deti@rozumacit.org

číslo účtu:  268043001/5500
IČ: 659 915 75

www.rozumacit.org


