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Vážení přátelé, 

Nadační fond Rozum a Cit v tomto roce oslavil 15 let činnosti a pomoci opuštěným dětem a náhradním 
rodinám.

Vážení a milí dárci, děkuji Vám všem za laskavou podporu. Díky Vám se nám podařilo zrealizovat 
204 projektů, které pomohly opuštěným dětem a náhradním rodinám. 

15 let je krásné jubileum a v lidském životě dlouhá doba. Před mnoha lety jsme poznali děti v ná-
hradních rodinách, které byly malé a vyrůstalo jich v rodinách pět i více. Přispívali jsme na rozšíření 
obydlí, vybavení dětských pokojíčků, handicapovaným dětem jsme umožnili získat zdravotní pomůcky 
a fi nancovali jsme asistenční službu. 

Tyto děti stojí dnes na prahu dospělosti. Jejich potřeby se ovšem změnily. Studují, učí se cizí jazyky, 
hledají zaměstnání, osamostatňují se a pomalu si zařizují svůj vlastní život. Nejsou na to ale samy, mají 
náhradní rodiče a náš Nadační fond s laskavými partnery. 

Opakovaně se s těmito rodinami setkáváme. Rodiče na setkáních sdílí svoje radosti, ale také starosti 
s výchovou svěřených dětí. Věříme, že pro opuštěné děti je od útlého dětství nejdůležitější láskyplná 
náhradní rodina, která se stane zázemím jejich života. Vyvíjí se tak citové pouto k jinému člověku a to 
je ten největší vklad do dalšího samostatného života těchto dětí. Snaha zajistit opuštěnému dítěti bez-
pečný domov se dotýká všeho členů náhradní rodiny, a má tedy vliv na jejich vztahy.

Velké poděkování patří skupině ČEZ a Nadaci ČEZ, která přispěla právě na osamostatnění dětí, au-
toškolu, studium, notebooky, volnočasové aktivity. V tomto roce byl dokončen projekt „Plníme přání, 
myslíme na druhé“. 

Mnohaletá, krásná spolupráce s fi rmou LMC umožnila v letošním roce 50 dětem odjet na mezinárodní 
soustředění s intenzivní komunikativní výukou anglického jazyka. S panem Liborem Malým hledáme 
nové cesty pomoci pro opuštěné děti, nikdy nás neodmítne, a tak se desítkám dětí opět splnilo přání 
a mohly navštěvovat volnočasové aktivity, které si samy zvolily. A sen se splnil také dětem, kterým 
jsme mohli zakoupit hudební nástroje. Tato krásná spolupráce přerostla v osobní podporu projektů 
panem Liborem Malým. 

Měli jsme tu čest se zapojit do velmi zajímavého a ojedinělého projektu pana Martina Romana „Čtení 
pomáhá“. Děti ze základních a středních škol se tohoto projektu zúčastnily se značným nasazením, 
přinesl jim zábavu a dětem v náhradních rodinách velký užitek.

Společnost Mountfi eld připravila charitativní projekt „Kolo pomoci“, kde pro náš Fond paní Magda-
lena Dietlová vytočila krásných 90 000 Kč, které byly použity pro děti s handicapem na zdravotnické 
a kompenzační pomůcky. 

Ochotní zaměstnanci a dobrovolníci z fi rmy Baxter BioScience opět pomáhali při veřejné sbírce, a tak 
přispěli ke zdárnému průběhu Sluníčkového dne. Firma také fi nančně podpořila handicapované děti. 

Prostřednictvím telefonní linky jsme pomohli radou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 650 klien-
tům. 

K našemu výročí jsme vyhlásili fotografi ckou soutěž pro děti z náhradních rodin pod názvem „Svět 
kolem nás, jak ho vidím já“. Do soutěže tyto děti zaslaly na 170 fotografi í z různých koutů republiky. 
Vernisáž proběhla v pasáži Lucerna v kávovarně a výstava se stala putovní. Odborná porota v čele 
s fotografem panem Jindřichem Streitem vybrala ve 3 kategoriích vítěze soutěže.

Velmi nás potěšilo navázání spolupráce s Městskou částí Praha 5, která pro rok 2012 vytiskla nástěnný 
kalendář s fotografi emi pocházejícími z této soutěže. 

Pokračovali jsme v tradičních návštěvách v rodinách v rámci dárcovské strategie NF.

Je nám velkým potěšením spolupracovat s naším novým patronem – sportovním moderátorem panem 
Vojtěchem Bernatským, který se od prvních okamžiků aktivně zapojil do největšího projektu Fondu, 
kterým bezesporu je veřejná sbírka „Sluníčkový den pro opuštěné děti.“ Odměnou pro nás bylo jeho 
vyjádření: „…je mi ctí být součástí Rozumu a Citu.“ 

Velké poděkování patří všem školám a dobrovolníkům, kteří při sbírce pomáhali a také pobočkám 
ČSOB, které zajišťují hotovost od studentů. 

Čekají nás legislativní změny v oblasti náhradní rodinné péče. Patronka Naďa Konvalinková se zú-
častňovala diskusních pořadů ve vybraných pořadech TV na toto téma. Informovala o tom, že jsme 
připraveni reagovat na potřeby náhradních rodin a být jim nadále důvěryhodným partnerem při tak 
náročném poslání, jakým je výchova opuštěných dětí.

Děkuji všem kolegyním, externím spolupracovníkům, dobrovolníkům, patronům za profesionální a od-
povědný přístup k práci. 

Děkuji všem sponzorům, malým přispěvatelům, kteří nám umožňují realizovat projekty pro opuštěné 
děti, a dávají jim tak šanci na bezpečný a důstojný život v rodině. 

Marie Řezníková, ředitelka 



Poslání a cíle Nadačního fondu

Nadační fond podporuje zejména:

• pěstouny, kteří chtějí přijmout další dítě z dětského domova, ústavu a potřebují pro to vytvořit 
vhodné podmínky 

• rodiny s větším počtem dětí v pěstounské péči
• rodiny, které se snaží zajistit trvalé bydlení pro dospívající děti v pěstounské péči
• pěstounské rodiny pečující o zdravotně postižené dítě
• pěstouny – prarodiče
• pěstounky, které pečují samy o opuštěné děti
• děti a mládež, osamostatňující se z pěstounské péče
• pěstouny v nepříznivé sociální situaci

Nadační fond Rozum a Cit přispívá na

• vybavení dětských pokojů
• rekonstrukce bezbariérových prostor 
• vybavení domácností
• výpomoc pro sociálně slabší rodiny 
• společné akce pro děti vyrůstající v náhradních rodinách
• na odborné služby Občanskému sdružení Rozum a Cit
• výtvarné dílny
• Adopci na dálku
• šíření myšlenky náhradní rodinné péče
• nákup sportovních potřeb

Konkrétní podpora konkrétnímu dítěti 

• podpora volnočasových aktivit dětí
• nákup hudebních nástrojů
• příspěvky na osamostatnění mladých lidí
• „Pomáháme ke zdraví“ – příspěvky na očkování proti žloutence, encefalitidě, rakovině děložní-

ho čípku atd. 
• projekt „Vychováváme dítě s handicapem“ – zakoupení zdravotnických, rehabilitačních a výuko-

vých pomůcek pro zdravotně postižené děti, příspěvky na osobního asistenta 
• projekt „Pomáháme ke vzdělávání“ – příspěvky na doučování, na školné ve speciálních ško-

lách, na jazykové kurzy

„Díky spolupráci s Nadačním fondem Rozum a Cit zažívám už šest 
let praktické propojení těchto dvou důležitých faktorů a jen tiše zí-
rám a obdivuji. Pěstounské rodiny jsou vlastně takové štěstí v ne-
štěstí...Neštěstí je, kolik dětí u nás vyrůstá bez péče a lásky svých 
rodičů. A štěstí – to je možnost schoulit se do náruče náhradní. Při 
každém setkání s rodinkami si uvědomuji, že tato vzájemnost je malý 
zázrak a jsem moc ráda, že mohu být alespoň občas jeho nepatrnou 
součástí.“

Hana Švejnohová, členka Správní rady

„Letošní rok byl pro mne tím nejkrásnějším v životě. V březnu se nám 
narodila Eliška. Neskutečný pocit euforie. Třásl jsem se, po tvářích 
se mi koulely slzy štěstí a v náruči jsem držel ten nejvzácnější uzlíček 
pod sluncem, svoji čerstvě narozenou dceru. Teď se jen těším na to 
dobrodružství, které během našeho společného života prožijeme. 
Moc bych si přál, aby to tak cítil každý rodič a aby každé dítě mělo 
před sebou takovou budoucnost jako naše Eliška. Proto jsem patro-
nem nadace, která se o to snaží. A je mi ctí, že u toho můžu být.“

Váš Vojtěch Bernatský

„Jedenáct let se setkávám s očima dětí, které nemají domov, které 
jejich rodiče odložili do kojeneckých ústavů, dětských domovů a ne-
dovolili adopci! Jedenáct let se skláním před obětavostí, laskavostí, 
láskou a houževnatostí pěstounů, kteří se snaží vytvořit těmto dětem 
domov, dát jim právo někomu říkat táto, mámo a zajistit bezpečí! 
Myslím, že je čas, abychom je v tom nenechali samotné, myslím, že 
je čas otevřít svá srdce a pomáhat.“

Naďa Konvalinková, patronka 



Přehled činnosti Nadačního fondu 2011

Aktivně jsme komunikovali s náhradními rodinami ve 204 projektech, ze kterých vze-
šly konkrétní dary do rodin v částce 1 998 198 Kč.

Občanskému sdružení Rozum a Cit jsme darovali 97 077.
Projekty byly podpořené celkovou částkou 2 095 275 Kč. 

Navštívili jsme 27 náhradních rodin.

Podařilo se nám navázat spolupráci s novým patronem NF Vojtěchem Bernatským, 
sportovním moderátorem ČT 1. Nejprve se zúčastnil veřejné sbírky, koncem roku 
se zapojil do vernisáže výstavy fotografi í a setkání náhradních rodin. 

Navázali jsme spolupráci s reklamní agenturou Young Rubican. Jejím výstupem byl 
grafi cký a textový návrh na plakát pro 12. ročník Sluníčkového dne. 

V rámci projektu Sluníčkový den se uskutečnilo celkem 11 přednášek pro 400 stu-
dentů (11 skupin) na středních školách a gymnáziích. 

K 15. výročí založení NF jsme vyhlásili fotosoutěž „Svět kolem nás, jak ho vidím já“. 
Zapojilo se na 170 dětí z náhradních rodin. Městská část Praha 5 z fotografi í připra-
vila nástěnný kalendář, který byl vytištěn ve 300 kusech a byl určen pro zastupitele 
Prahy 5 a také pro Nadační fond a jeho partnery. 
Vernisáž fotografi í jsme uspořádali v Lucerně, kde jsme společně s kolegy, partnery 
a patrony oslavili 15 let činnosti NF. Výstava se stala putovní a je umístěna ve vybra-
ných fi rmách. 

Největším klientským projektem byl projekt fi rmy ČEZ „Plníme přání“. Byl zahájen již 
v roce 2010 a nabízel pomoc 50 mladým lidem. 
S fi rmou LMC jsme na téma „Jak úspěšně hledat práci a brigády“ připravili celodenní 
seminář pro mladistvé a jejich rodiče, kterého se zúčastnilo 23 osob. 

Na letní tábor s výukou Aj mohlo v tomto roce odjet o 20 dětí více než v předchozích 
letech, tedy celkem 50 účastníků.

Uspořádali jsme tři výtvarné dílny. Během setkání na Vysočině děti pracovaly s lek-
torkou Vlaďkou Šťastnou, zatímco rodiče s námi diskutovali nad tématem chystané 
novely zákona o socialně-právní ochraně dětí za účasti sociální pracovnice OSPOD 
z Havlíčkova Brodu. 

Uspořádali jsme třídenní výtvarný kurz „Malování v přírodě“ na Strnadovském mlýně 
pod vedením výtvarnice Zuzany Hášové. Všech výtvarných akcí se zúčastnilo cel-
kem 38 klientů. 

Velmi zajímavý a hezký projekt pana Martina Romana „Čtení pomáhá“ přinesl nejen 
velké mediální zviditelnění Rozumu a Citu na tiskové konferenci a průběžně během 
roku v mnoha médiích, ale především krásné fi nanční dary konkrétním dětem na 
konkrétní projekty. 

Uspořádali jsme tři setkání náhradních rodin. Jarní a vánoční v Praze a letní v Morav-
ském krasu. Těchto setkání se zúčastnilo 180 klientů. 

V NF proběhla odborná praxe dvou studentek, které se zapojily do organizování akcí 
pro děti a navštívily také náhradní rodiny v místě bydliště. 
  
Činnost NF jsme v průběhu roku prezentovali v televizních vstupech, rádiích, v časo-
pisech a novinách. Byly umístěny propagační letáky v MHD a na veřejných nástěn-
kách ve městech. 

Vydavatelství Boremi ve svých titulech každý měsíc umístilo dvojstránku o činnosti 
a projektech Rozumu a Citu a k prosincovému číslu jsme uspořádali sbírku pro han-
dicapovaného Davídka. 

Připravili jsme propagační materiály s příběhem konkrétní rodiny, které byly distribu-
ovány ve 30 000 kusech časopisů. 



Pěstoun Pavel Justich uspořádal v Čechách pět koncertů pro NF. Při svých vy-
stoupeních na základních a mateřských školách prodával naše placky a magnetky 
a prezentoval činnost prostřednictvím spotu, který namluvila patronka Naďa Konva-
linková. 

Již tradičně jsme spolupracovali s fi rmou Baloušek tisk, výsledkem byl kalendář „Va-
říme s Naďou Konvalinkovou“ pro rok 2013. 

Koordinátorka za region Ostravsko paní Zdeňka Kubicová ve spolupráci s panem 
Holušou (partnerem projektů) uspořádali jednodenní výlet pro 36 dětí z náhradních 
rodin (za doprovodu tří maminek-pěstounek) na Buchlovický zámek, poutní místo 
Velehrad a do skanzenu Archel Modrá. 
Pan Holuša daroval 10 dětem vstupenky na muzikál Popelka (ČZ Arena Ostrava). 

Zaměstnanec fi rmy LMC Ondřej Kozák vydal za fi nančního příspěvku pana Malého, 
ředitele fi rmy, svoji první knihu fotografi í, kterou daroval v nákladu 30 ks pro Fond. 

Stánek NF, kde prodáváme naše předměty a prezentujeme naši činnost, jsme využili 
celkem šestkrát: 2x v ČSOB, 1x v Říčanech, 2x na zámku Rochlov a 1x v divadle 
ABC. 

Aktivně jsme zajišťovali komunikaci a prezentaci projektů patronům NF
a členům správní rady. 

Komunikovali jsme o hmotných darech také s dárci, kteří nám zaslali zboží v částce 
386 000 Kč. 

Dobrovolníci z fi rmy Baxter BioScience odpracovali ve Fondu 186 hodin. 

Telefonní linku kontaktovalo 1 200 klientů. 

Zahájili jsme jednání s Fórem dárců o vstupu do Asociace nadací a nadačních fondů. 

Největším projektem NF je veřejná sbírka Sluníčkový den pro opuštěné 
děti:

• oslovili jsme celkem 3 709 mateřských, základních a středních škol (z toho 520 no-
vých SŠ)

• sbírky se zúčastnilo 72 středních škol (57 starých a 15 nových), 83 základních škol, 
mateřských škol a center

• počet studentů: 1 239
• počet koordinátorů ze strany pěstounů: 14
• v ulicích jsme nabízeli 90 000 kusů předmětů 
• vytiskli jsme 60 000 kusů A6, 3 200 kusů A4 
• proškolili jsme 1 240 studentů ve školách, prezentovali jsme činnost Nadačního 

fondu a informovali jsme o náhradní rodinné péči v ČR 
• mediální kampaně se zúčastnilo celkem 17 měsíčníků, týdeníků a deníků a 58 zpra-

vodajů a regionálního tisku
• výtěžek Sluníčkového dne činí 960 000 Kč

Činnost a projekty Nadačního fondu byly velmi různorodé a zajímavé, ale především 
potřebné pro naši cílovou skupinu, kterou jsou opuštěné děti a náhradní rodiny. 

Příklady projektů

Nadační fond Rozum a Cit pomáhá pěstounským rodinám v různých oblastech. 

Poznáváme náhradní rodiny po celé České republice a na základě každé žádosti od 

rodiny vyjíždíme na návštěvy do všech koutů a seznamujeme se s osobními příběhy 

rodin, které psal sám život.

Já osobně vyjíždím za rodinami sedmým rokem. Když jsem se seznámila s posláním 

Nadačního fondu, moc mě potěšilo, že „naše projekty“ tvoříme společně s pěstouny. 

K mé první návštěvě v rodině, na kterou nikdy nezapomenu, se vážou i mé obavy: 

Mám právo nahlížet do domovů, do soukromí rodiny? Jak být citlivá v komunikaci, em-

patická a jak navázat důvěru? Vybavuji si moment, kdy jsem cestou k rodině ve vlaku 



svírala v ruce „manuál“ či metodiku, jak se chovat na návštěvě a stálo tam: „…uměním 

je dobře naslouchat a neradit, mít pochopení, nemít předsudky…nastavit bezpečné 

prostředí, dejte prostor klientovi, pak až se doptávejte, a pak přijde důvěra sama“.

S laskavým chováním a uměním naslouchat jde samozřejmě ruku v ruce odbornost 

sociálního pracovníka. 

Tyto návštěvy jsou pro nás důležité. Seznámení s osobním příběhem každého dítěte 

a celé rodiny trvá i několik hodin. Rozhovor je veden přátelsky. Informujeme o možné 

pomoci a také službách Občanského sdružení Rozum a Cit, kterých mohou rodiny 

během roku využít. 

Nyní můžu za sebe říci, že má práce je mým posláním. Snažím se stále naplňovat 

myšlenku Rozumu a Citu a dát najevo svůj postoj k lidem. Říkám si, že by nám 

nemělo být lhostejné, co se kolem nás děje a hlavně co se děje kolem opuštěných 

dětí.

Když jsem nedávno jela do severních Čech za rodinou, míjela jsem vesničky a města, 

kde jsem rodiny již navštívila a můžu říci, že za 7 let mé „práce“ už jich je požehnané 

číslo, a představovala jsem si, jak se rodina asi má a co děti, jak vypadají, kolik jim je 

let a co dělají. Úctyhodnému počtu poznaných rodin odpovídá i naše mapka ČR, kde 

máme vlaječkami označené „svoje“ rodiny – a je to samá vlaječka! Jsem pyšná na to, 

že můžu pracovat v Nadačním fondu Rozum a Cit a práce s našimi klienty – rodinami 

mě stále baví a naplňuje. Jsem hrdá také na nádherné a smysluplné projekty, které 

NF Rozum a Cit podporuje již 15 let. 

Potěšením je pro mě také to, když se ozve telefon a tam je pěstounka, pěstoun či 

dítě a říká: „…díky Vám se nám daří dobře, díky Vám jsme mohli dětem koupit hudeb-

ní nástroj, nyní nic nepotřebujeme, jen jsme chtěli zavolat, že se nám daří dobře, že 

děti hrají v kapele a jsou šťastné a my také, protože stojíte po našem boku a nejsme 

na „to“ sami...“

Lucie Sochůrková, sociální pracovnice

Barevný svět porcelánu na zámku Rochlov

Na zámku Rochlově proběhl tradiční Den dětí pořádaný manželi Ždychovými a fi rmou 

Pegisan. Opět se tvořilo pod širým nebem, neboť počasí nám přálo. Zahájili jsme tak 

již tradiční Dětský den na zámku. Ve 12.30 jsme s naší výtvarnicí Vlaďkou Šťastnou 

otevřeli výtvarnou dílnu a byli jsme jak „holky z porcelánu“: v naší dílně byste našli 

hrnečky, misky, talíře a spoustu barev. Každý si mohl namalovat svůj osobní hrnek 

a odnést domů. Některé děti si namalovaly celý servis. Terapie je to náramná: když 

děti malovaly, rozpovídaly se o tom, co si na talíř dají, co budou pít ráno z hrnečku 

a proč zrovna tento motiv. Objevily se puntíky, kytičky i hasičský vůz, který si nama-

loval kluk, toužící stát se hasičem a milující červená „stříkací“ auta. „Ochutnávka“ 

dílny byla velmi pestrá. 

Tvořili zkrátka všichni: maminky, tatínkové, babičky, tety a kdybychom dali štětec 

do ruky psovi Benovi, který nám dílnu hlídal, maloval by také. 

Děti z blízkého okolí přijely na kolech na Cyklozávod pořádaný fi rmou Pegisan, paní 

Jitkou Ždychovou, naší milou partnerkou a sponzorkou, díky níž jsme mohli akci 

zrealizovat. 

Já jsem se věnovala pěstounským rodinám, které přijaly naše pozvání v rámci OS 

Klubíčko Plzeň, s nímž jsme navázali užší spolupráci. Byla to bezvadná parta lidí. 

Dostali jsem se k jejich skutečným příběhům, jak žijí život společně s dětmi. Moc se 

mi líbilo, jak si rodiny pamatovaly své pocity při přijetí každého člena rodiny, co měly 

děti na sobě, jak je první noc uspávaly…

Probrali jsme i to, co prožívají dnes – nabídla jsem jim služby našeho OS Rozum 

a Cit. Je milé poznat nové rodiny mimo jejich prostředí, venku, kde jsou všichni bez-

prostřednější a děti tvoří, hrají si, skáčou a ochutnávají zmrzlinu. 

Poděkování patří dobrovolným hasičům, kteří formou tomboly vybrali pro NF Rozum 

a Cit 5 386 Kč. Tento krásný výtěžek poputuje náhradním rodinám.

Lucie Sochůrková, sociální pracovnice 



DARY DO RODIN 2011

Květoň Josef 20 000,00 Kč první splátka, vybavení holobytu a úhrada nájemného

Brychta Jakub 20 000,00 Kč příspěvek na úhradu školného na hudební škole

V. T. Rous 40 000,00 Kč příspěvek na motocykl pro dojíždění do školy + helma

Maroszovi 1 500,00 Kč speciální kočárek pro dítě s handicapem

Stodůlková Ver. 20 000,00 Kč příspěvek na spořicí účet

Pacoňová 15 000,00 Kč úhrada autoškoly, učebnic a testů pro autoškolu

Borkovcová 20 000,00 Kč úhrada autoškoly a jazykového kurzu angličtiny

Gomola Vít 15 000,00 Kč úhrada autoškoly skupiny A a B, testy a studijní materiál

Záleský Martin 12 000,00 Kč příspěvek na notebook a připojení internetu

Zemčík Michal 15 000,00 Kč příspěvek na vybavení garsoniéry

Doležel Patrik 14 000,00 Kč příspěvek na snowboard, vázání, boty, helmu a kurz snowboardingu

Osmíková Mich. 12 000,00 Kč příspěvek na notebook a PC programy

Vyhňáková Mel. 9 000,00 Kč příspěvek na autoškolu

Chytilová Marc. 9 000,00 Kč příspěvek na autoškolu

Němec Andrej 12 000,00 Kč příspěvek na notebook a připojení internetu

Dvořáčková Luc. 12 000,00 Kč příspěvek na notebook a programy PC

Kymrová Lucie 12 000,00 Kč příspěvek na notebook s programem

Dubská Marie 9 000,00 Kč příspěvek na autoškolu

Matýsek Petr 9 000,00 Kč příspěvek na autoškolu

Kresová Denisa 12 000,00 Kč příspěvek na notebook a předplatné internetu

Výprachtický Rom. 12 000,00 Kč příspěvek na notebook a programy PC

Jonštová Ingrid 10 000,00 Kč příspěvek na vyučování myslivosti, zbrojní pas a brokovnici

Jonštová Simona 9 000,00 Kč příspěvek na autoškolu

Ištoková Lenka 14 000,00 Kč přísp. na školné na bakalářské stud. na VoŠ Goodwill, 1 semestr

Burian Lukáš 15 600,00 Kč příspěvek na autoškolu, notebook a programy PC

Tokárová Alena 15 000,00 Kč příspěvek na pouzdro na violoncello

OS Rozum a Cit 55 000,00 Kč dar Občanskému sdružení Rozum a Cit

Celkem leden 419 100,00 Kč  

Folwarczni 5 000,00 Kč vysílačky pro nevidomé dítě

Štěpánová Bára 30 000,00 Kč invalidní vozík 

Záleská Marta 7 000,00 Kč volnočasové aktivity

Striovi 15 000,00 Kč elektronický klavír

Bošovi 15 000,00 Kč elektronický klavír

Zdražilovi 2 600,00 Kč volnočasové aktivity

Žaloudíkovi 2 400,00 Kč volnočasové aktivity

Valčekovi 3 500,00 Kč volnočasové aktivity

Markovi 1 500,00 Kč na asistenční službu

Nájemníková Vl. 5 000,00 Kč ošacení (2 000) a otop (3 000)

Kábrtová (Čásl.) 1 700,00 Kč doučování dětí 

Erhartovi 3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Háráková 1 000,00 Kč na asistenta do školky

Kábrtová (Česká Sk.) 4 000,00 Kč doučování dětí

Pauříková 2 000,00 Kč sociální výpomoc

Zawadovi 10 000,00 Kč otop

Cínová Ant. 8 000,00 Kč vybavení dětského pokoje (komody, skříně)

Pečínka Zdeněk 20 000,00 Kč příspěvek na uhrazení školného na hudební škole a hudební nástroj

Blažek Josef 20 000,00 Kč vybavení truhlářské dílny, 2. splátka daru 

Jurásek Jan 12 000,00 Kč příspěvek na jízdní kolo a fotoaparát

Svatošová Den. 20 000,00 Kč základní obleč., vybavení dětského pokoje, pomůcky do školy, 

vybavení na taneční koužek

Buriánkovi 7 000,00 Kč vybavení dětského pokoje



Dietrichovi 6 000,00 Kč podpora při přijetí 2 dětí do rodiny

Kábrtová (Č. Skal) 2 000,00 Kč doučování dětí

Markovi 1 500,00 Kč asistenční služba

Horáková Lud. 3 000,00 Kč na asistenta do školky

Horáková 2 000,00 Kč na asistenta do školky

Makulová 15 000,00 Kč postele, matrace, sociální výpomoc

Celkem únor 225 200,00 Kč  

Daniš Lukáš 10 000,00 Kč příspěvek na autoškolu

Zezulová Helena 10 000,00 Kč příspěvek na autoškolu

Květoň Josef 30 000,00 Kč příspěvek na vybavení holobytu a úhrada nájemného

Bartošovi 20 000,00 Kč vybavení dvou děts. pokojů

Zahrádkovi 30 000,00 Kč výměna oken

Samcová 25 000,00 Kč vybav. děts. pokoje 15 tis., pračka 10 tis.

Kábrtová (Č. Skal) 2 000,00 Kč doučování dětí

Markovi 1 500,00 Kč asistenční služba

Horáková Lud. 1 500,00 Kč na asistenta do školky

Koneční (Bystřice 

pod Pern.)

8 000,00 Kč hudební nástroj - trubka

Čermáková 2 600,00 Kč volnočasové aktivity

Horváthovi 3 000,00 Kč mezinárodní soustředění a turnaj v basketbalu

Melenovi 3 000,00 Kč obroučky na brýle pro dvě děti

Pustówkovi 1 000,00 Kč adaptační kurz 1. ročníku gymnázia

Horáková Ludmila 1 000,00 Kč na asistenta do školky

Celkem březen 148 600,00 Kč  

Slavíkovi 10 000,00 Kč rovnátka pro 2 děti

Blažek Josef 25 000,00 Kč vybavení dílny, 3. splátka

Folwarczni 28 950,00 Kč knihy, běžecký pás, pro handicapované dítě

Váňová 15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Čermáková 15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Cínovi (Havířov) 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Novákovi (Bruzovice) 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Moravcovi (Lípa) 20 000,00 Kč vybavení 2 dětských pokojů

Rysovi 15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Šimkovi 10 000,00 Kč trampolína a vybavení dětského pokoje

Sysalovi 8 000,00 Kč školné pro handicapované dítě

Krejčíkovi 3 000,00 Kč rovnátka pro handicapované dítě

Seitlovi 5 000,00 Kč trampolína pro handicapované děti

Kováčovi 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Kábrtovi (Č. Sk.) 2 000,00 Kč doučování dětí

Markovi 1 500,00 Kč asistenční služba

Horáková Ludmila 1 500,00 Kč na asistenta do školky

Horáková Ludmila 1 000,00 Kč na asistenta do školky

Fajkusová Pavl. 13 000,00 Kč na autoškolu a studijní materiály

Květoň Josef 20 000,00 Kč vybavení holobytu a úhrada nájemného, 3. splátka

Svatošová Denisa 20 000,00 Kč základní oblečení, vyb. dětsk. pokoje, pomůcky do školy, 

vybavení na taneční kroužek, 2. splátka

Vocelovi 25 000,00 Kč invalidní vozík, partnerem Mountfi eld, a. s.

Celkem duben 268 950,00 Kč  

Juráskovi 19 200,00 Kč letní soustředění s výukou anglického jazyka (Eliška,Vojtěch, 

Veronika a Filip)

Kopečtí 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jazyka (Pavel)

Zahrádkovi 9 600,00 Kč letní soustř. s výukou angl. jaz. (Tereza a Nicolas)

Kudličkovi 9 600,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jaz. (Isabela a David)



Striovi 9 600,00 Kč letní soustř. s výukou angl. jaz. (Kristýna a Karel)

Bazalovi 9 600,00 Kč letní soustř. s výukou angl. jaz. (Terezie a Petra)

Holkovi 4 800,00 Kč letní soustř. s výukou angl. jazyka (Tomáš)

Gagolovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jaz. (Roman)

Kaňovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jaz. (Tereza)

Maňákovi 9 600,00 Kč letní soustř. s výukou angl. jaz. (Zuzana a Loan)

Chromcová 9 600,00 Kč letní soustř. s výukou angl. jaz. (Tereza a Květa)

Zajfertovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jazyka (Tomáš)

Vítovcovi 14 400,00 Kč letní soustř. s výukou angl. jaz. (Věra, Růžena, Martin)

Kováčovi 9 600,00 Kč letní soustř. s výukou angl. jaz. (Miroslava a Miroslav)

Vondříčkovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jazyka (Nikol)

Kolblovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jazyka (Jana)

Jičínovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jaz. (Barbora)

Jírovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jaz. (Vladislav)

Štefkovi 9 600,00 Kč letní soustředění s výukou anglického jazyka (Jana a Nicolas)

Těthalovi 14 400,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jazyka (David, René a Lukáš)

Zajoncová Jana 21 780,00 Kč letní soustředění s výukou anglického jazyka (Markéta, Lucie, 

Michala, Zdeňka, Petra a Stanislav)

Zajoncová Miluše 3 630,00 Kč letní soustředění s výukou anglického jazyka (Nikola)

Machačovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou anglického jazyka (Jakub)

Markovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou anglického jazyka (Lukáš)

Kábrtová (Č. Sk.) 2 000,00 Kč doučování dětí

Markovi 1 500,00 Kč asistenční služba

Horáková Ludmila 1 500,00 Kč na asistenta do školky

Horáková Ludmila 1 000,00 Kč na asistenta do školky

Doleželovi 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou angl. jazyka (Eliška)

Zárubovi 9 600,00 Kč letní soustř. s výukou angl. jazyka (Petra, Karel)

Švestkovi 10 000,00 Kč výuka anglického jazyka pro pět dětí

Foltovi 8 500,00 Kč vybavení dětského pokoje - etážová postel a matrace

Majetní 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje - vestavné skříně

Celkem květen 251 910,00 Kč  

Flejberkovi 9 600,00 Kč letní soustředění s výukou AJ (Arnold, David)

Tomáškovi 7 238,00 Kč trampolína a výuk. pomůcky do školy, 2 děti, ČSOB v rámci Slun. dne

Slavíkovi 3 100,00 Kč rovnátka, 5 dětí, LMC v rámci Sluníčkového dne

Hovorková 30 000,00 Kč Josef tábor s hyperaktivitou, roční kurz plavání, Adam asistenční 

služba do školky

Peričová 2 000,00 Kč vybavení do školy pro prvňáka

Kábrtová (ČS) 2 000,00 Kč doučování dětí

Markovi 1 500,00 Kč asistenční služba

Horáková Ludmila 1 500,00 Kč asistent do školky

Horáková Ludmila 1 000,00 Kč asistent do školky

Krtilová 4 800,00 Kč letní soustředění s výukou AJ

Celkem červen 62 738,00 Kč  

Nevenka Zec 10 000,00 Kč kauce na byt

Morozovi 18 000,00 Kč mechanický vozík

Katonová 3 000,00 Kč soustředění taekwondo

Justichovi 27 000,00 Kč kola a vybavení na kola pro 3 děti 

Křížovi 10 000,00 Kč matrace do postelí

Audovi 12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

OS Rozum a Cit 6 000,00 Kč dar Občanskému sdružení Rozum a Cit

Celkem červenec 86 000,00 Kč  

OS Rozum a Cit 22 000,00 Kč dar Občanskému sdružení Rozum a Cit



Celkem srpen 22 000,00 Kč  

Orsákovi 6 000,00 Kč klávesy

Leschingerovi 4 500,00 Kč volnočasové aktivity 

Kutálková 13 000,00 Kč klávesy 

Kopťárovi 3 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Kricklová 5 000,00 Kč doučování

Alvarézová 4 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Pavlů 5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Nevenka Zec 6 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Kudličkovi 15 000,00 Kč klávesy 

Balážová 2 000,00 Kč vybavení pro dítě do školy

Urbánková 5 000,00 Kč vybavení do SOU, obor kuchař-číšník

Dankovi 4 000,00 Kč kadeřnický kufřík

Pohankovi 3 000,00 Kč fi xní rovnátka 

Machanová 2 300,00 Kč školní potřeby, zdravotní průkaz

Leschingerovi 2 000,00 Kč vybavení pro dítě do školy

Nevenka Zec 1 200,00 Kč vybavení do školy

Novotní 4 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Krajčírová 4 000,00 Kč vybavení do školy

Demeterová 13 000,00 Kč zdrav. a kompenz. pomůcky, oprava kočárku, matrace, lékař. materiál

OS Rozum a Cit 3 577,00 Kč dar Občanskému sdružení Rozum a Cit

Celkem září 105 577,00 Kč  

Nozarovi 8 000,00 Kč volnočasové aktivity

Putna 2 000,00 Kč vybavení do učebního poměru

Vítovcovi 58 000,00 Kč digit. naslouchadla pro dvě děti s handicapem, trampolína

Samcová 1 600,00 Kč příspěvek na vzdělávání 

Cínovi 15 000,00 Kč klávesy     

Penkalovi 6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Zdražilovi 6 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Čermáková 4 000,00 Kč volnočasové aktivity

Votoupalová 3 500,00 Kč volnočasové aktiivty

Polehňovi 2 000,00 Kč volnočasové aktivity

Svitákovi 5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Jeřábkovi 4 200,00 Kč volnočasové aktivity, kytara

Venclovi 8 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Celkem říjen 123 300,00 Kč  

Mokrá 7 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Štěpanovských 4 000,00 Kč volnočasové aktivity

Gondeková 6 000,00 Kč otop

Procházková 6 000,00 Kč otop

Zámečníková 6 000,00 Kč otop

Kubicovi 6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Švestková 7 000,00 Kč volnočasové aktivity, kurzy Aj

Cínová 3 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Umdaschová 6 000,00 Kč vybavení dětí do školy

Sochůrková 10 000,00 Kč příspěvek pro studenta na vysoké škole, volnočasové aktivity

Votkeovi 3 000,00 Kč kurz zvládání agrese u autistů

Celkem listopad 64 000,00 Kč  

Zemčíkovi 5 000,00 Kč vybavení dítěte do učiliště, sportovní vybavení  

Váňová 12 000,00 Kč respitní péče

Šimanovští 18 000,00 Kč léčebný pobyt pro handicapované dítě

Wichterlovi 10 000,00 Kč volnočasové aktivity dětí



Kubicovi 2 000,00 Kč cestovné

Kaplanovi 600,00 Kč knihy

Křížovi 3 000,00 Kč knihy, taneční boty, cestovné

Inka Pavlino 9505 8 500,00 Kč adopce na dálku

Inka Lucy 2506 8 500,00 Kč adopce na dálku

Maršánovi 5 000,00 Kč mechanický vozík

Havelkovi 14 000,00 Kč trubka

Folwarczni 99 000,00 Kč klavír pro nevidomou Pavlínku

Vodehnalová 10 000,00 Kč inhalátor, masážní disky

Michálkovi 25 000 Kč operace zubů

Maršánovi 25 000 Kč mechanický vozík

Singerovi 10 000,00 Kč DVD a CD přehr. pro dva nevidomé chlapce, Pichtův psací stroj

Maňákovi 15 000,00 Kč elektrické pianino 

Trávníkovi 4 800,00 Kč volnočasové aktivity

Šimanovští 7 000,00 Kč léčebný pobyt pro handicapované dítě

Šustrovi 10 000,00 Kč respitní péče

OS Rozum a Cit 10 500,00 Kč dar Občanskému sdružení Rozum a Cit

Celkem prosinec 302 900,00 Kč  

Celkem rok 2011 2 080 275,00 Kč  

Z toho dary 

do rodin

1 983 198,00 Kč  

Z toho dary OS 

Rozum a Cit

97 077,00 Kč  

Našimi laskavými dárci jsou: 
Andrásiková Iveta, Babinec Ivan, Bartoň Patrik, Bartoš Miroslav, Bašová Jana, Beránková Hana, Berousková 
Arnoštka, Brodská Bohuslava, Bruna Jiří, Brýdlová Blanka, Brzák Luděk, Búziová Ingrid, Čáslavský Zdeněk, Doleža-
lová Dana, Ing. Dvořáková Petra, Eremiáš Prokop, Focko Vladimír, Foukal Ondřej, Hájek Julius, Ing. Hájek Miroslav, 
Hanišová Marie Dana, Horák Jan, Hořejší Jana, Hromádková Daniela, Hruška Pavel, Hudera Josef, Chrbját Josef, 
Jarošová Eva, Justich Pavel, Kadlučka Roman, Kalinovi Ivana a Michal, Kaminská Jitka, Karlová Vladislava, Kobera 
Pavel, Kopeček Jiří, Krejčová Marie, Krupková Eva, Křížová Anna, Ing. Kuneš Rostislav, Mgr. Kvapil Petr, Lahvičko-
vá Hana, Lepič Vít, Majcová Jitka, Máliková Jaroslava, Martin Roman, Michálková Barbora, Miklóš Jaroslav, Olach 
Václav, Ogořálková Andrea, Otradovcová Lenka, JUDr. Pavlík Jiří, Pechmannová Miriam, Pěkný Jaroslav, Petřvalská 
Renata, Plzáková Blanka, Poláková Anna, Raimondová Luďka, Ing. Richterová Milka, Sekyrová Marie, Simonová 
Dagmar, Sittek Martin, PeadDr. Smolíková Zuzana, Ing. Souček Mojmír, Stavař Erich, JUDr. Stehlíková Libuše, 
Sušický Jiří, Ing. Svoboda Vojtěch, JUDr. Sysel Richard, Šafařík Josef, Šašková Hana, Mgr. Šebek Josef, Šimonová 
Dagmar, Ing. Šmídová Dagmar, Bc. Špic Jakub, Štěrbová-Tůmová, Sibová Táňa, Teichmanová Věra, Tesaříková Ma-
rie, Ing. Torma Petr, JUDr. Traplová Jarmila, Trung Truc Tran, Ing. Végh Štefan, Vondrák Tomáš, Vránová Marcela,
Zahradníčková Pavla, Zavřelová Marie, Žitná Marie

ARAXIS s. r. o., Baloušek, s. r. o., BAMAR SERVIS, s. r. o., BILLA, spol. s r. o., BSJ group, s. r. o., Československá 
obchodní banka, a. s., E-Consulting Czech, s. r. o., EuroAsia Trading & Consulting, s. r. o., FLUIDTECHNIK BOHE-
MIA, s. r. o., GSP SIGN & DESIGN, s. r. o., Hofmanová, s. r. o., Horníček s. r. o., Hortim-International, spol. s r. o., 
invelt - elektro s. r. o., Isolit - Bravo, spol. s r. o., JIHOČESKÉ TEPLO, s. r. o., M&M alarm s. r. o., Nadace České 
spořitelny, Nadační fond Anima, NET4GAS, s. r. o., NIRVANA LUŠTĚNICE, s. r. o., PETROMETAL, s. r. o., PONS ser-
vis s. r. o., Průmyslová keramika, spol. s r. o., REFRASIL, s. r. o., RETRY, s. r. o., Romagris, s. r. o., S-A-S STAVBY, 
spol. s r. o., Sportakcent. s. r. o., TITAN, spol. s r. o., TPA Horwath Notia Audit s. r. o., Vesas, s. r. o. 

Zvláštní poděkování:
LMC s. r. o. Liboru Malému, manželům Ždychovým, Pegisan s. r. o. 

Velké poděkování patří:
ČEPS, a. s., Baxter BioScience s. r. o., Mountfi eld a. s., Transfi nance a. s., WEKOSA a. s., ZEPTER INTERNATIONAL 
S. R. O., Young&Rubicam

Za přímou podporu děkujeme:
Poradca s. r. o., Aspi s. r. o., Boremi, panu Holušovi. 



FINANČNÍ ZPRÁVA 2010

AKTIVA 1 236 000,00 Kč PASIVA 1 236 000,00 Kč 

dlouhodobý majetek – Kč vlastní zdroje 1 117 000,00 Kč

dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 Kč vlastní jmění + fondy 1 117 000,00 Kč 

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

krátkodobý majetek 1 236 000,00 Kč cizí zdroje 119 000,00 Kč 

zásoby 123 000,00 Kč dlouhodobé závazky 1 000,00 Kč 

pohledávky 1 000,00 Kč krátkodobé závazky 115 000,00 Kč 

krátkodobý fi nanční majetek 1 112 000,00 Kč jiná pasiva 3 000,00 Kč 

jiná aktiva - Kč 

NÁKLADY 3 980 000,00 Kč VÝNOSY 3 980 000,00 Kč 

spotřeba materiálu 409 000,00 Kč tržby z prodeje služeb 70 000,00 Kč 

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

prodané zboží 33 000,00 Kč ostatní výnosy celkem 2 150 000,00 Kč 

cestovné 6 000,00 Kč přijaté příspěvky (dary) 1 760 000,00 Kč 

náklady na reprezentaci 22 000,00 Kč výsledek hospodaření – Kč

ostatní služby 480 000,00 Kč  

osobní náklady celkem 894 000,00 Kč

jiné ostatní náklady 15 000,00 Kč

poskytnuté příspěvky 2 104 000,00 Kč

Výsledovka

Audit účetní závěrky za rok 2011 probíhá u fi rmy BNS, v. o. s.

Rozvaha



Napsali nám: 

Když nám naše dcerka oznámila, že na škole začala hrát na klavír, pousmáli jsme se, v 11 letech začí-
nat, to nebude žádná velká sláva. Klavíru nemajíce, nemohli jsme sledovat její – případné – úspěchy. 
Po půl roce nám sdělila, že hraje Vivaldiho a Beethovena. Lámali jsme se smíchy, neboť – klavíru stále 
nemajíce – nemohli jsme si toto, podle nás přehnané, tvrzení ověřit. O Vánocích jsme se, jako vždy, 
sešli u dcery, zeť hrál na kytaru, na klavír, my pěli koledy a najednou nás napadlo: teď si tě vyzkou-
šíme! Kristinka sedla ke klavíru a zahrála Vivaldiho, Beethovena a další melodie. V zeťovi se rázem 
projevil duch umělce a zvolal: Já ti ten klavír půjčím!! Což byla oběť největší, neboť ho potřebuje ke 
své práci. 

Od té chvíle jsme měli od naší zlobivé dcerky pokoj. Emoce si vybíjela na klavíru, neřvala na nás, 
dokonce po nás přestala házet nádobím, botami a podobně. Mladší dcerka se nechala inspirovat 
a začala také zkoušet prstíky. Zdálo se, že je všechno zalité sluncem, celé prázdniny domem zněli 
naši hudební klasikové, ale co čert nechtěl, koncem prázdnin milý klavír začal stávkovat. Jeho křehká 
nervová soustava zřejmě nevydržela nápor našich miláčků, pravda, nebyl z nejmladších, zeť si ho 
kupoval dávno před svatbou, prostě najednou se rozhodl, že už je toho dost!! 

Co teď? Kristinka už byla přihlášená do hudební školy, měla cvičit, zeť klavír také potřeboval, ale chy-
běly fi nance. Se lstivostí sobě vlastní se maminka vplížila na stránky nadace Rozum a Cit, zkoumajíc 
„dávají na klavíry, nebo nedávají“? A jestli dávají, tak kolik? Mamka si dodala odvahy a zavolala hodné 
paní do nadace a ejhle, dozvěděla se dobrou zprávu – penízky možná budou!!!

Ale neúprosný čas tlačil, dcerka chtěla cvičit, zeť potřeboval pracovat, nezbylo než situaci urychleně 
řešit. Rodiče spolu se zetěm zašli do prodejny hudebních nástrojů a okukovali nástroje. Maminka by 
brala ten nejlevnější, hlavně, aby to bylo brzy, ale zeť umělec se zhlédl v krásném nástroji za 17.000,- 
Kč.

„Ach,“ plakal, „těch funkcí!!! A těch kláves!!! A ten design!!!“ Kde na to vzít a nekrást? Dali hlavy 
(a peněženky) dohromady, něco chybělo, zapůjčila hodná babička a kamarád (ještě existují i bohatí 
kamarádi!) a klavír se mohl koupit. I sluchátka a stojánek. Obě dcerky šílely, zeť rovněž, dokonce se 
musel udělat rozvrh hodin, jinak by milý klavír snad byl přetržen a zesnul v rozkvětu svého mladého 
života. 

Zkrátka, vše bylo zalité sluncem, jenom maminka si v bezesných nocích říkala, takhle se zadlužit, co 
když to s hodnou paní z Nadace nevyjde, ach jo, ach jo....

Ale jak to bývá v pohádkách – konec dobrý, všechno dobré!!! Díky hodné paní a všem hodným lidem, 
kteří jí pomáhají, za pár dní se penízky objevily! Mamince až ukáply slzy vděčnosti, vše dobře dopadlo, 
v rodině už zase vládne klid a celým domem zní hudba, vše je zalité sluncem a to vše díky ROZUMU 
A CITU !!!!! 

Jaroslava Kudličková, maminka-pěstounka 

Dobrý den.

Tímto dopisem bych Vám všem chtěla poděkovat za pomoc a obětavost. Nelze ani slovy vyjádřit 
vděčnost za to, že jsme měli možnost poznat Nadační fond Rozum a Cit. Je až neuvěřitelné, že se 
v dnešní době najdou lidé se srdíčkem na pravém místě. Po osobní návštěvě paní Sochůrkové, kdy 
jsem měla možnost se vypovídat ze svého trápení, se mi začalo lépe dýchat. Psychická podpora 
a pochopení – nedá se napsat, co to pro mě znamená. Bylo to v lednu, kdy byly opravdu silné mrazy. 
V té době se nám porouchalo čerpadlo ke kotli. V 16 stupních v domě se opravdu špatně přežívá. 
Za dva dny po návštěvě jsem na účet obdržela fi nance na nákup nového čerpadla. Ještě dnes, když 
o tom píši, mám slzy v očích. A to jen střípek toho, jakým způsobem pomohli a pomáhají dodnes 
obětaví a milí lidé, které v podstatě ani neznám. Chtěla bych velice poděkovat také paní ředitelce
a všem dárcům. Jste úžasní lidé, já i děti děkujeme za to, že jste. 

Šimíková 

„Přejeme vám uspokojení z vaší nelehké a poctivé, mnohaleté práce a chceme vyjádřit, že kdyby 
nebylo Rozumu a Citu, tak dnes  společnost v naší zemi není v chápání náhradní rodinné péče tam, 
kde je (a to nepřeháníme). 
I nás – náhradní rodiče – celá léta povzbuzuje vaše služba, vaše práce. Prosíme, poděkujte za nás 
kolegyním a kolegům:-).“ 

S pozdravem manželé Penkalovi 

Jmenuji se Tomáš Havelka. Je mi 10 let. Chci vám moc poděkovat, že jste dali rodičům 14 000 Kč 
na trubku. Jsem moc rád, že na světě jsou tak hodní lidé, že dávají rodičům peníze na věci. Moc vám 
přeju šťastné a veselé Vánoce. 

Tomáš Havelka
 

Hezký den, o letošních prázdninách jsme byli na anglickém táboře v Bystřici pod Hostýnem. Bylo to 
na začátku srpna a velmi se nám tam líbilo. Hodně nám pomohla konverzace s rodilými Angličany, 
která se nám moc líbila, i když ze začátku jsme jim téměř nerozuměli, ale díky tomu, že jsme tam 
s nimi mluvili celý týden anglicky, jsme se s nimi dokázali ke konci tábora domluvit ne jenom rukama, 
ale i řečí. Moc se nám líbilo, jak vyučující hodinu pojali. Hodinu vzali velice zábavným způsobem, 
u kterého jsme se vůbec nenudili a nestresovali, ale spíše bavili a smáli. Rádi bychom jeli i příští 
rok, pokud by to bylo jen trochu možné, protože nám to velice pomůže ve škole ve výuce angličtiny 
a také se anglicky domluvit. Moc vám děkuji za umožnění absolvování tohoto tábora. Krásný zbytek 
léta přejí

Lulu a Zuzka Maňákovi
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