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Nadační fond Rozum a Cit pomáhá
již 25 let ohroženým, opuštěným
dětem a pěstounským rodinám
Vážení a milí přátelé,
v tomto roce jsme uskutečnili 170 projektů.
Naši laskaví dárci nám umožnili podpořit
pěstounské rodiny dary ve výši
2 800 000 Kč.
Z projektu „Pomáháme ke vzdělávání“
jsme přispívali na doučování dětí
na základních školách i na studium na školách středních, vyšších
i vysokých, finančně jsme se podíleli také na zajištění školních pomůcek,
obědů, ubytování na kolejích, vybavení
do učilišť, nákupu notebooků v době
distanční výuky dětí, pomáhali jsme s úhradou odborných a jazykových kurzů.
Z projektu „Pomáháme ke zdraví“ jsme platili nákupy brýlí, rovnátek, speciální
stravy pro handicapované děti, kterým jsme přispívali také na nákup speciálních kol.
Z projektu „Bezpečný domov“ již tradičně dětem vybavujeme nové pokojíčky.
Velký dík patří našim laskavým dárcům rovněž za 80 starších notebooků,
které nám věnovali, a my jsme je tak mohli rozeslat do pěstounských rodin
po celé České republice.
V tomto roce jsme čelili také následkům přírodní katastrofy, při níž bylo
na Moravě 12 našich pěstounských rodin zasaženo tornádem. Opět jenom
díky úžasným dárcům jsme jim mohli poskytnout 1 200 000 Kč.
Kromě toho jsme tyto rodiny pozvali i na svůj tradiční podzimní výlet
do Moravského krasu, kde jsme se s radostí setkali s celkem 60 pěstouny
a jejich dětmi.
Děkujeme Vám, naši milí dárci, přátelé a podporovatelé, že jste na této cestě
společně s námi.
Hezké dny
Marie Řezníková, ředitelka
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Patroni Nadačního fondu

Naďa Konvalinková
„Hledáš-li pravdu, nechoď dál než ke
svému srdci. Láska je základ a smysl
života, žijme láskou. A nehledejme nic
víc než laskavost, moudrost a osvícení.“

foto: Ma ie Votav
r

ov
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Vojtěch Bernatský
„Když se dřív něco rozbilo, snažili se to
lidé opravit nebo slepit. Dnes to rovnou
zahodí. Myslím, že tenhle názor platí
v současné době i pro vztahy. Vztahy,
ve kterých mnohdy jsou děti. Snažím
se žít tak, abych nic nerozbil, abych byl
pro naše děti vzorem a tátou s velkým T.
Jsem hrdý na to, že NF Rozum a Cit
tak moc pomáhá nevinným potomkům
těch, kteří se nepokusili lepit a rovnou
zahodili…“
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Pomáhali jsme na Moravě
po tornádu
Vážená nadace,
patříme mezi rodiny, které byly v červnu zasaženy tornádem na Moravě. V momentě
řádění tohoto živlu, kdy jsme doslova bojovali o holý život, se mnoho změnilo
v našich životech, za tak krátkou dobu jsem přehodnotila celý svůj dosavadní život
a jeho priority. Přestože děti, které s námi žijí, nejsou naše biologické, strach o ně
byl nepředstavitelný. Byla jsem však smířena s tím, že v tomto řádění zahyneme.
Celou situaci jsme však přečkali a mohu říci, že s odstupem času nás to jako rodinu
posílilo.
Poté však nastala otázka, co bude dál? Dům byl určen k demolici...
Jak tuto situaci budeme zvládat? Celé léto jsme pracovali na likvidaci nepořádku,
děti se bez váhání zapojily do nelehké práce, přežili jsme i bydlení v karavanu,
do kterého tekla voda při dešti, nyní se tísníme v modulu 12 x 4 a nemůžeme
se dočkat, až se budeme moci vrátit do nového domu, který měl být na jaře hotov.
Ale znáte to, stavební firma nesplnila, co slíbila.
Protože náš dům sousedí se starou školou a boční zdi na sebe naléhaly, zjistilo
se, že škola nemá základy ani u staré stavby, bohužel nejsou ani pod novostavbou
školy, na kterou zřizovatel školy dostal od Evropské unie dotace. Tudíž naše firma
práce zastavila (hrozilo tam nebezpečí sesuvu boční zdi školy na náš dům) a začala
probíhat jednání s úřady a zřizovatelem školy. Bylo to zdlouhavé, vysilující, ale dnes
už můžu říci, že stojí hrubá stavba domu.
Tuto stavbu bychom však nemohli realizovat bez finančních a materiálních darů.
Je nám téměř 60 let a na financování z banky nedosáhneme. Proto si nesmírně
vážíme Vaší stále ochoty nám pomáhat a hledat pro nás laskavé dárce, byli jste
první, co nám podali pomocnou ruku bezprostředně po katastrofě. Moc
nám to psychicky pomohlo.
Prosíme Vás o zvážení finančního daru na vybudování dvou dětských pokojů,
podlahy, okna a vybavení nábytkem. Věřte, že Váš příspěvek bude plně využit
na obnovu našeho nového domova. Bude to pro nás nová naděje. Že budeme mít
opět nový domov a střechu nad hlavou. Emoce jsou nepřenosné. Děkuji za sebe,
manžela a naše 4 děti v pěstounské péči.
Naše jediná biologická dcera přišla se svojí rodinou také o dům, musel
do demolice, tak jako ten náš. Nemáme blízkou rodinu, která by nám pomohla.
Moc Vám děkuji za celou rodinu Kalužíkovu z obce Hrušky
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Příklady projektů
Charitativní degustace a aukce vín
Jedna z mála akcí v tomto roce…
Panu Rostislavu Kunešovi se společností Rare Wine se podařilo 3. 11. 2021,
v období mezi lockdowny, uskutečnit krásné setkání přátel, kteří vydražili
vzácná a archivní vína v hodnotě 183 000 Kč. Celý krásný výtěžek, do poslední koruny, putoval na projekty opuštěným dětem. Akci přišli podpořit naši
patroni paní Naďa Konvalinková a pan Vojtěch Bernatský.
Děkuji Vám z celého srdce, milí přátelé, za tak štědré dary.
Marie Řezníková

Do práce na kole
Zaměstnanci ČSOB, a. s. se tradičně ve velkém zapojují do celorepublikového projektu „Do práce na kole“. I díky nim mohla ČSOB věnovat na kola
pro handicapované děti 117 843 Kč. Krásný výtěžek, moc děkujeme všem,
kteří se zapojili!

DO PRÁCE
NA KOLE
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Neobyčejný příběh jedné
pěstounské rodiny
V roce 1993 jsme přijali první dítě do adopce, vlastní děti jsme neměli. Měli
jsme s manželem představu, že díky přijetí dalších dětí do adopce vytvoříme rodinu. V roce 1996 a 1999 jsme přijali postupně další dva chlapce. Ani v jednom
případě přijatých dětí se nejednalo o malá miminka. Začátky mnohdy nebyly
jednoduché. Mysleli jsme, že přijetím čtvrtého dítěte uzavřeme svou touhu po
společném rodinném životě a já se vrátím do svého zaměstnání. Byla nám
nabídnuta holčička, která však nebyla právně volná k osvojení. Bylo možné ji
přijmout do pěstounské péče. Do této doby jsme o pěstounské péči neuvažovali.
Spíš jsme se této myšlence bránili. V té době neprobíhaly přípravy pro žadatele
o náhradní rodinnou péči. Informací moc nebylo. Věděla jsem o životě některých
pěstounů, ale nás tento způsob života až tak nepřitahoval, že bychom se pro něj
rozhodli. Nyní však jsme přehodnotili své představy a názory na náš společný
život a rozhodli jsme se stát pěstouny. V práci jsem dala výpověď a stala se
ze mě žena v domácnosti na plný úvazek. Už při přijetí prvních chlapců jsme
společně s manželem objevovali, jaké to je, když malé batole si k nám postupně
získává důvěru a vztah. Ten vztah jsme museli mezi námi budovat. Děti k nám
přicházely z kojeneckých ústavů, kde většinou trávily úplný začátek svého života.
Teprve u nás si zvykaly, jaké to je mít svého člověka, na kterého se můžou zcela
spolehnout. Po takové životní zkušenosti jsme si řekli, že dáme šanci i dalším
dětem zažívat, co je to rodina. Zjistili jsme s manželem, že i když to mnohdy
nebyly jednoduché chvíle, že nás takový život s přijatými dětmi naplňuje a přináší
radost.
Přijali jsme do pěstounské péče dvě malé sestřičky. Začátky soužití nebyly
jednoduché. Mysleli jsme si, že je to tím, že přišla děvčata současně a my
se nemůžeme každé z nich individuálně věnovat. Petruška, mladší z děvčat,
vyžadovala naši neustálou pozornost. Nebo spíše naopak – o naši pozornost
nestála. Bylo velmi obtížné hledat si k ní cestu. Byla uzavřená ve svém světě
a nejevila pražádný zájem učit se vztahu k nám a novým dovednostem, jak
to u malých dětí bývá. Po roce snažení jsme vyhledali odborníky a byla u ní
zjištěna závažná forma autismu. Nyní jsme s manželem stáli před otázkou, zda
zvládneme její péči při výchově dalších přijatých dětí. V té době ještě nebyly
dostatečně zajištěny služby pro pěstouny a jejich přijaté děti. Naštěstí my jsme
už měli vytvořeny kontakty na příslušné odborníky. Sami jsme aktivně vyhledávali
možnosti podpory. Bylo to něco nového i pro naše okolí. Pro veřejnost tenkrát
autismus nebyl tak známý. Podařilo se nám získat na svoji stranu další odborníky,
kteří nám v péči a výchově Petrušky pomáhali. Velkou pomocí byly pro nás i naše
děti, které se ochotně podle svých možností zapojovaly do péče o Petrušku.
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Pro nás s manželem její péče představovala i velkou časovou náročnost, jak svůj
čas rozdělit mezi všechny děti. Proto manžel omezil činnost své živnosti, aby
více času věnoval rodině. V péči o Petrušku jsme se střídali. Já zase měla více
času pro ostatní děti. Byly jsme tak schopni fungovat jako rodina, i když mnohdy
ve zvláštním režimu. Až po delší době jsme se rozhodli pro přijetí dalších dětí
do pěstounské péče. To už dva nejstarší chlapci byli dospělí a bydleli mimo naši
domácnost. Přijali jsme dva sourozence z kojeneckého ústavu. Starší děti již byly
ve věku, kdy nám s péčí o tyto dva nejmladší hodně pomáhaly. A Petruška trávila
čas ve školním vyučování a se svojí asistentkou.
Za podpory manžela i dětí a ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi
působícími v oblasti náhradní rodinné péče jsem se snažila o propagaci a medializaci pěstounské péče, o zlepšení podmínek pro výkon pěstounské péče.
Poskytovala jsem rozhovory pro rozhlas a televizi, psala články na téma výchova
dětí v náhradní rodinné péči. Snažila jsem se vytvářet pozitivní obraz náhradní
rodinné péče v České republice a zdůrazňovat vliv rodinné, byť náhradní, výchovy na vývoj dítěte. Společně s dalšími pěstouny a odborníky jsem se snažila
poukazovat na potřebnost služeb pro pěstouny a jejich svěřené děti a s tím
související změny v zákonech.
V roce 2013 byla vydána v nakladatelství Portál moje kniha „Děti, které se rodí
v srdci“ – o naší cestě náhradního rodičovství. V roce 2013 jsem se profesně
zapojila do služeb pro pěstounské rodiny a nyní pracuji jako klíčová pracovnice
v doprovázející organizaci Sdružení pěstounských rodin v Brně.
Děti, které jsme přijali, máme stále ve svém srdci.
Miloslava Striová, pěstounka
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Dary do rodin v roce 2021
LEDEN 2021
Ilievová

10 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Svitková

10 000 Kč

volnočasové aktivity

8 000 Kč

rovnátka

10 000 Kč

vzdělávání, doučování

Plachá
Hlaváčková

5 000 Kč

tiskárna

Szajterová

Míhalová

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Dršťákovi

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Gáborová

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Černí

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Lálová
Leden celkem

103 000 Kč

ÚNOR 2021
Jurenková

10 000 Kč

operace zubů

Nováková

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Kučerovi

7 000 Kč

sáně pro handicapované dítě

Mrkvová

12 000 Kč

rovnátka

Bernátová

10 000 Kč

vzdělávání, notebook

Kubincová

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

4 000 Kč

vzdělávání

Střepská

Waserbauerová

13 067 Kč

vzdělávání

Únor celkem

80 067 Kč

BŘEZEN 2021
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Střasákovi

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Brešťanská

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Doleželovi

5 000 Kč

volnočasové aktivity

Kmec

5 000 Kč

vzdělávání, doučování

Giňovi

10 000 Kč

vzdělávání, notebook

Ulč

10 000 Kč

vybavení dětských pokojů

Ulč

10 000 Kč

vybavení dětských pokojů

Ulč

10 000 Kč

vybavení dětských pokojů

Dordovi

12 000 Kč

notebook

6 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Ulč
Vimrovi

10 000 Kč

klávesy

Hovorková

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Březen celkem

114 000 Kč

DUBEN 2021
Ulč
Ulč

20 000 Kč

rekonstrukce dětských pokojů

2 000 Kč

rekonstrukce pokojů

10 000 Kč

vybavení studentského pokoje

2 600 Kč

vzdělávání, výtvarné potřeby

13 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Hnátnická

6 000 Kč

kočár za kolo pro handicapované dítě

Folwarczná

5 000 Kč

vybavení dětského pokoje

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

5 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Greplová

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Duben celkem

87 600 Kč

Bílkovi
Rambousková
Greplová

Kapuciánová
Folwarczná

KVĚTEN 2021
Soukupová

10 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Bílkovi Richard a
Svatava

10 000 Kč

vybavení studentského pokoje

6 700 Kč

lednice

Hejný
Vašková

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

5 000 Kč

rekonstrukce dětských pokojů

Čisárová

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Bílkovi Dana a
Pavel

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Ulč

Robert Jano

12 000 Kč

vzdělávání, notebook

Němeček

12 000 Kč

volnočasové aktivity dětí

Květen celkem

91 700 Kč
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ČERVEN 2021
Hnátnická

10 000 Kč

kočárek za kolo pro handicapovanou
dívku

Cibulkovi

10 000 Kč

vana

Horvátová

10 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Hovorková

22 000 Kč

kolo pro handicapované dítě

3 000 Kč

brýle

Dudyová

8 000 Kč

matrace pro handicapované dítě

Svitákovi

6 000 Kč

vzdělávání, notebook

Kalužíková

20 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Polygon bezpečí

10 000 Kč

vzdělávání,
organizace letního campu PC 2021

23 000 Kč

e-kolo pro handicapované dítě

Greplová

Zoubková
Červen celkem

122 000 Kč

ČERVENEC 2021
Trlicovi

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Husovská

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Kalužíková

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Grabovská

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Kalužíková

31 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

5 000 Kč

rekonstrukce dětských pokojů

Kalužíkovi

10 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Kalužíková

10 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

5 000 Kč

vybavení dětských pokojů

Kalužíkovi

10 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Bílíková

15 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Ulč

Ulč

Kalužíková

20 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Bílíková

10 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Kalužíková

20 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Bílíkovi

20 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Grabovská

20 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Bílíková

25 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

900 Kč

zapůjčení přístroje na monitoring dechu

Profousová
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Krejčová, Kratochvíl

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Frýdkovi

26 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Blažkovi

13 000 Kč

trubka

5 000 Kč

kolo pro handicapované dítě

Cibulková
Červenec celkem

395 900 Kč

SRPEN 2021
Trlicovi
Brziakovi
Ježová

20 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

9 200 Kč

letní počítačový tábor

13 800 Kč

letní počítačový tábor

Alanová

9 200 Kč

letní počítačový tábor

Sedlářovi

4 600 Kč

letní počítačový tábor

Macourková

4 600 Kč

letní počítačový tábor

Lupačová

9 200 Kč

letní počítačový tábor

Kvapilová

27 600 Kč

letní počítačový tábor

4 600 Kč

letní počítačový tábor

Polygon bezpečí

20 000 Kč

týdenní letní tábor s výukou

Polygon bezpečí

20 000 Kč

lektoři letního tábora s výukou PC

9 680 Kč

kočár za kolo pro handicapované dítě

Koutná

Hnátnická
Dzurková

15 000 Kč

doučování dětí 1. pol. 2021/2022

Malíková

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Gecajová

75 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Gecajová

35 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

20 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Husovští
Srpen celkem

327 480 Kč

ZÁŘÍ 2021
Polygon bezpečí

26 000 Kč

vzdělávání PC on-line víkendy,
duben až červenec 2021

Kalužíkovi

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Kalužíkovi

255 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Zilan Filip

20 000 Kč

vzdělávání

Září celkem

331 000 Kč
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ŘÍJEN 2021
Mižícárová

10 000 Kč

vzdělávání

Kmecovi

8 000 Kč

vzdělávání, doučování

Grabovští

10 000 Kč

vzdělávání

Kutálková

10 000 Kč

vzdělávání

Kalužíkovi

10 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Kalužíkovi

18 200 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Tadeáš Žák

20 000 Kč

vzdělávání

Konečná

20 000 Kč

vzdělávání

4 000 Kč

brýle

Daňková

Janečková

10 000 Kč

sociální pomoc v tísni

Macková

10 000 Kč

vzdělávání

Sedláková

10 000 Kč

vzdělávání

Markovi

15 000 Kč

vzdělávání

Juráková

5 000 Kč

vzdělávání, tiskárna

Vláčilová

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Minxovi

10 000 Kč

vzdělávání

3 000 Kč

rekonstrukce dětských pokojů

Ulč
Říjen celkem

203 200 Kč

LISTOPAD 2021
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Grabovští

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Hlaváčková

15 000 Kč

doučování AJ, volnočasové aktivity

Kalužíkovi

120 000 Kč

demolice domu,
výstavba nového po tornádu

Králová, Sušický

120 000 Kč

obnova domu po požáru

Malatinská

12 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Plickovi

20 000 Kč

polohovací lehátko
pro handicapované dítě

Stolinová

13 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Svobodovi

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Trlicovi

30 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Večeřovi

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Nytrová

10 000 Kč

dietní strava pro dítě

Kalužíkovi

30 000 Kč

demolice domu,
výstavba nového po tornádu

Králová, Sušický

30 000 Kč

obnova domu po požáru

Míhalová

13 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Tomčinová

13 000 Kč

vybavení dětského pokoje

4 000 Kč

dioptrické brýle

Martina Králová
Listopad celkem

500 000 Kč

PROSINEC 2021
Krištofová
Šímová

15 000 Kč

vybavení dětského pokoje

9 000 Kč

rovnátka

Mistriková

13 000 Kč

vybavení pokojíčku

Mistriková

9 000 Kč

vybavení pokojíčku

Mistriková

3 000 Kč

vybavení pokojíčku

Mistriková

7 500 Kč

kolo pro handicapované dítě

Dietrichovi

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Hlaváčová

5 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Nevenka Zec

20 000 Kč

vzdělávání

Němcová

15 000 Kč

vzdělávání

Kutálková

15 000 Kč

vzdělávání

Hrubešová

20 000 Kč

vzdělávání

Hubálková

15 000 Kč

vzdělávání

Podolanová

15 000 Kč

vzdělávání

Tomáš Dubovský

20 000 Kč

sociální výpomoc v tísni, nájem bytu

Tomáš Dubovský

20 000 Kč

vzdělávání

Škárková

12 000 Kč

vzdělávání

Novákovi

2 000 Kč

vzdělávání

Fáriková

7 000 Kč

biofeedback, psychoterapie

10 000 Kč

vzdělávání

Nevenka Zec
Vytopilová

9 000 Kč

vzdělávání

Chlumská

10 000 Kč

PC programování

Chlumská

10 000 Kč

kurz AJ, volnočasové aktivity

Svobodovi

10 000 Kč

volnočasové aktivity

Kalužíkovi

2 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

15 000 Kč

elektrická kytara

Macourková
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Svitákovi

10 000 Kč

volnočasové aktivity

Ulč

10 000 Kč

rekonstrukce dětských pokojů

Ulč

50 000 Kč

rekonstrukce dětských pokojů

Ulč

10 000 Kč

rekonstrukce dětských pokojů

Ulč

5 000 Kč

rekonstrukce dětských pokojů

Hlaváčová

3 000 Kč

sociální výpomoc v tísni

Ulč

5 000 Kč

rekonstrukce dětských pokojů

27 000 Kč

vzdělávání

Gubiš
Polygon bezpečí

20 000 Kč

vzdělávání PC

Kalužíkovi

20 000 Kč

pomoc po tornádu na Moravě

Prosinec celkem

468 500 Kč

DARY DO RODIN ZA ROK 2021 CELKEM
2 824 447 Kč

Napsali nám
Dobrý den paní Řezníková,
z výletu do Moravského krasu jsme si dovezli nejen krásné suvenýry, ale
i spoustu hezkých vzpomínek na nádherně strávený den s Vámi. Dětem se líbilo snad úplně všechno, cestou domů v autě nezavřely pusu, ale, dle jejich slov,
nejlepší byla plavba po Punkvě. Doma hned po příjezdu strašně nedočkavě
všechny dárky rozbalily a ponožky od Dedolesu odzkoušely. Společenská hra
od Albi je super. V sobotu jsme ji hráli celé odpoledne. Ještě jednou Vám
děkuji za děti i za sebe za nádherně strávený den. S přáním hezkého dne
Dana, pěstounka
Dobrý večer, paní Řezníková,
tak Vám můžu s radostí oznámit, že jsem úspěšně dokončila středoškolské
vzdělání a přijali mě na Univerzitu Karlovu, konkrétně na studium humanitní vzdělanosti! Musím uznat, že teď, jak to píšu, tak mám úsměv od ucha
k uchu, protože to je pro mě obrovský úspěch. Věřím, že to je radost i pro
Vás, jako nadaci, protože na mém vzdělání máte veliký podíl. Maturitu jsem
zvládla krásně, maturovala jsem ze základu společenských věd a německého
jazyka. Byly to nervy, ale ten pocit, když nám předávali slavnostně maturitní
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vysvědčení, je nepopsatelný. Bylo by mi ctí Vás někdy potkat v Praze a za
sebe a moji babičku Vám osobně poděkovat za to, co jste pro nás, hlavně pro
mě, udělali. Jinak doufám, že se Vám daří a že Vám e-mail třeba zlepší den.
Evelína Zecová
Dobrý den paní Řezníková,
já i Barunka Vám moc děkujeme za překvapení k Vánocům, z kytary měla
velkou radost, ona už si takových věcí umí vážit. Již asi 7 let hraje na kytaru
a hudba se stala jejím koníčkem a radostí. Když má těžkou chvilku, jde si zahrát. Teď v září nastoupila na řezbářskou školu do Tovačova a daří se jí dobře.
Naštěstí má umělecké cítění, tak je třeba to podporovat. Přeji Vám i celé Vaší
rodině zdraví. Děkuji vřele také firmě LMC za krásný dar.
S přáním hezkého dne
Alena Macourková
Dobrý den,
chtěla bych Vám velmi poděkovat za podporu, které se mi dostalo během
4 let mého studia na střední grafické škole. Díky Vám jsem si mohla koupit
v prvním ročníku PC, pořídit si vybavení ke své profesi a překlenout nelehké období pandemie. Střední školu jsem úspěšně zakončila maturitou
a budu pokračovat ve studiu dále na univerzitě v Hradci Králové: obor Grafická
a intermediální tvorba.
Ještě jednou Vám děkuji a přeji mnoho úspěšných dnů
Anna Hubálková
Dobrý den,
během posledního roku jsem postupně prošel konečnou fází studia
na SPŠ v Karviné, která byla zakončena jak posledním školním vysvědčením,
tak především také maturitními zkouškami. Místo zkoušky praktické jsem
se rozhodl vybrat si dlouhodobou maturitní práci. Na první pokus jsem rovněž
prošel jak z angličtiny, tak také z češtiny. Konkrétně s výsledky 91 a 88 procent. Během května jsem pak skládal zkoušky ústní, ty rovněž dopadly dobře
a uspěl jsem u nich se známkami 1, 2 a 2. Po následné prezentaci regulovatelného napěťového zdroje jsem tak měl všechny maturitní zkoušky úspěšně
splněny. U přijímacích zkoušek na univerzitu (FFUP) jsem rovněž uspěl, a tak
jsem byl následně přijat. Co se týká Cambridge zkoušky (FCE), podařilo se mi
za ni v prosinci dostat 181 bodů, což se rovná úrovni C1.
S pozdravem
Jan Symkanyč
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Dárci 2021
Našimi laskavými dárci jsou:
Ing. Marie Bartoňová, Miroslav Bartoš, Kristýna Bartošová, Karel Benda, Jana
Benešová, Vojtěch Bernatský, Martin Bílý, Anna Braunerová, Blanka Brýdlová,
Lenka Brychtová, Martina Brzková, Hana Burkoňová, Pavlína Cíchová, Jitka
Darvichová, Marek Dědič, Dana Doležalová, Pavla Doubková, Ing. Petra
Dvořáková, Ludmila Engelová, Darina Formánková, Ing. Renata Gregorová,
Pavla Hamouzová, Eva Jarošová, Miloslav Jurčík, Jana Kadaniková,
Ing. Michal Kalina, Jitka Kaminská, František Kasl, RNDr. Marie Kárská,
Ing. Monika Kavanová, Alena Kimlová, Ing. Jan Kodada, Naděžda
Konvalinková, Petr Kopecký, Jiří Kopeček, Aleš Kořínek, Jakub Kořínek, Jiří
Koutník, Ing. Andrea Králová, Edita Kremláčková, Jiří Kristek, Eva Krupková,
Lukáš Křivonožka, Anna Křížová, Vladimír Kučera, Leona Kurzová, Ing. Jan
Lávička, Mgr. Dagmar Mačugová, Patrik Mádl, Eva Míhalová, Robin Mikoláš,
Ing. Blanka Mikulášková, Zdeněk Mlčoch, Mgr. Martin Mrnka, Anna Mrzlíková,
Mgr. Hana Novotná, Mgr. Mariana Novotná, Andrea Ogořálková, Lenka
Otradovcová, Mgr. Miriam Pechmanová, Markéta Pětivoká, Renata Petřvalská,
Jitka Plánská, Blanka Plzáková, Markéta Pravdová, Jana Procházková,
Daniela Razímová, František Řeháček, Ing. Vladivoj Řezník, Ing. Jiří Sedláček,
Miroslav Sládek, Miloslav Smetana, JUDr. Libuše Stehlíková, Ing. Jiří Sušický,
Vojtěch Svoboda, Mgr. Josef Šebek, PhD., Andrea Šedivá, Jiří Šimek, Jiří Šmíd,
Jakub Špic, Vladislav Štědrý, Jana Teyrovská, Ing. Štefan Végh, Mgr. Ilona
Vitouchová, Ing. Jaroslav Vobecký, Renata Vodrážková, Jakub Weberschinke,
MUDr. Jiří Zdražil, Josef Zíka, David Zmek, Otakar Žoudlík
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Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT; Anect, a. s.;
AutoKontrol STK Tachov, s. r. o.; BAMAR SERVIS, s. r. o.; BSJ Group, s. r. o.;
Cassiopea Europe, s. r. o.; CEREAS, s. r. o.; Deus Gabriela, s. r. o.; Ertl
Glas, s. r. o.; Health Communication, s. r. o.; Herbamedicus, s. r. o.; Vlaďka
Hrubá hair style, s. r. o.; HSF, s. r. o.; IFRE, a. s.; IQ-Med, a. s.; Isolit – Bravo,
spol. s r. o.; Ing. Kvido Štěpánek; KIWI-ZS, s. r. o.; kytary.cz; 4-LES, s. r. o.;
Livesport, s. r. o.; Nidorée s. r. o.; OMS – MEDI, s. r. o.; Petrometal, s. r. o.;
Portz Insel, s. r. o.; S-A-S STAVBY, s. r. o.; Single Queen, s. r. o.; Vlková
Partners, s. r. o.; Zásilkovna, s. r. o.; Zevyp, spol. s. r. o.; Zevyp Pozemky, s. r. o.;
Zevyp Eko, s. r. o.
Zvláštní poděkování:
Albi Česká republika a. s.: Antonínu Kokešovi a Lence Němcové
BH Green, s. r. o.
ComAp a. s.: Ing Jiřímu Dunovskému
ČSOB a. s.: Lindě Kaucké
Ing. Miroslavu Hájkovi
GERnétic International: Ing. Andree Trčkové
GreenNature, s. r. o.: Gabriele a Zdeňku Hortovým
Lenzing Biocel Paskov a. s.: Ing. Kateřině Kupkové
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. Rostislavu Kunešovi
Ing. Petru Tormovi.
Za přímou podporu děkujeme:
Jitce Bláhové, Fóru dárců, Zuzaně Maléřové, Mgr. Jaroslavě a Mgr. 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 2021
ROZVAHA (v tisících Kč)
AKTIVA

1 078 PASIVA

1 078

Dlouhodobý majetek
celkem

0 Vlastní zdroje celkem

1 072

Dlouhodobý hmotný
majetek

0 Vlastní jmění + fondy

1 072

Oprávky k dlouhod.
majetku

0 Výsledek hospodaření

Krátkodobý majetek
celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Jiná aktiva

1 078 Cizí zdroje

0
6

124 Dlouhodobé závazky

0

0 Krátkodobé závazky

6

954 Jiná pasiva

0

0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč)
NÁKLADY

3 497 VÝNOSY
263 Tržby z prodeje služeb

0

Osobní náklady celkem

391 Tržby za prodané zboží

0

13 Ostatní výnosy celkem

42

2 830 Přijaté příspěvky (dary)

3 455

Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

Výsledek hospodaření

18

3 497

Spotřebované nákupy
a nakupované služby

0
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www.rozumacit.org

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

Již 25 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.

