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Vážení přátelé, 

rok 2015 jsme vyhlásili rokem vzdělávání dětí,  
a proto jsme se více zaměřili na jejich rozvoj,  
podporu při doučování a přípravu na budoucí po-
volání. Dali jsme dětem v náhradní rodinné péči 
možnost navštěvovat volnočasové aktivity, kte-
ré do té doby byly kvůli rodinnému rozpočtu jen  
jejich přáním. 

Navázali jsme spolupráci s desítkami nových 
organizací, zajištujícími doprovázení v náhrad-
ních rodinách a společně jsme nastavili projek-
ty pro rozvoj dětí, vybavení pokojíčků, podporu 
handicapovaným dětem. 

Všechny tyto projekty jsme mohli uskutečnit díky:
LMC, s. r. o., která děti v náhradních rodinách vzdělává již od roku 2006. Postupem času 
k tomu přibyl krásný projekt „Smysluplné dárky“. Osobním darem pomáhají také samotní 
zaměstnanci firmy. Velkou radost dětem udělaly zejména iPady mini. Srdečně děkujeme. 

ComAp, a. s. již třetím rokem podporuje studenty na technických univerzitách. Díky této  
pomoci někteří z nich již dokonce završili studium a plně se zařadili do pracovního procesu. 
Moc děkujeme. 

SAP a. s. přispívá pěstounům prarodičům na volnočasové aktivity jejich vnuků a také na  
studium na SOU a středních školách. Vážíme si pomoci. 

TPA Horwath pan Rostislav Kuneš pomáhá handicapovaným dětem na kompenzační po-
můcky, vybavuje dětem pokojíčky a přispívá na činnost naší organizace, za což mu velmi 
děkujeme. 

Pan Miroslav Hájek je naším laskavým dárcem dlouhá léta a jeho podpory si nesmírně vážíme. 

Čestný člen správní rady NF pan Petr Torma nejen sleduje činnost organizace, ale během 
roku se finančně podílí na projektech Fondu. Velký dík. 

Poděkování patří také dárcům, kteří zůstávají v anonymitě a osud ohrožených dětí jim není 
lhostejný. 

Za hezkou celoroční spolupráci děkuji kolegyním ze spolku Rozum a Cit a dalším orga-
nizacím, které většinou nad rámec svých povinností řeší např. doučování, zázemí dětí  
a pomáhají zajistit finanční zdroje u neziskových organizací. 

Děkujeme Martinu Romanovi a projektu „Čtení pomáhá“ za pomoc při vzdělávání dětí.

Naši milí patroni paní Naďa Konvalinková a pan Vojtěch Bernatský se během tradičních 
setkávání seznámili s mnoha náhradními rodinami a i oni dále hledají cesty pomoci. Moc  
si jejich spolupráce s námi vážíme a vždy se na ni těšíme. 

Nadace ČEZ v rámci projektu "Pomáhej pohybem" pomohla zakoupit speciální kolo pro 
handicapované dítě, zaplatit rovnátka pro děti, přispět na logopedii a volnočasové aktivity 
dětí. Děkujeme také za dárkové certifikáty do náhradních rodin. 

Health Communication, s. r. o. ze svých kongresů, které pořádá pro farmaceutické firmy 
a které moderuje náš patron pan Vojtěch Bernatský, přispívá na konkrétní příběhy rodin, 
představované na těchto kongresech. Děkujeme za úžasný nápad podpory a veškeré pří-
spěvky. 

ČSOB a. s. je hlavním partnerem projektu veřejné sbírky „Sluníčkový den pro opuštěné děti  
a náhradní rodiny“. Mimo jiné jsme byli přizváni na charitativní letní představení Dejvického 
divadla, které banka uspořádala pro své zaměstnance. Dne 29. 8. 2015 jsme v Lesním 
divadle v Řevnici převzali krásnou částku 80 000 Kč. Děkujeme moc firmě a všem jejím 
zaměstnancům, kteří si zakoupili vstupenku na představení Dabing Street. 

Firma GERnétic spolu se svými spolupracujícími salony připravila charitativní projekt 
„Hvězdné nebe“, jehož cílem bylo shromáždit prostředky na vzdělávání a školní pomůcky 
pro děti. Byli jsme pozváni na společenský večer firmy v divadle Metro, kde jsme převzali 
šek na 20 000 Kč.

Věříte, že v následujícím roce budeme slavit již 20 let činnosti Fondu? Díky Vám, laskavým  
dárcům, jsme mohli každoročně uskutečnit kolem 230 projektů. Každý představuje příběh 
konkrétní rodiny a konkrétních dětí, který jsme díky Vaší pomoci a podpoře mohli alespoň 
trochu ovlivnit – a to je krásný pocit.

Prosím zůstaňte nám věrni, náhradní rodiny a jim svěřené děti si naši pomoc určitě zaslouží. 

S úctou 
Marie Řezníková, ředitelka



Klient v nadačním fondu získává:

• empatický přístup 

• finanční pomoc 

• možnost účastnit se setkání náhradních rodin několikrát do roka

• materiální pomoc

• možnost využít telefonní linky a promluvit si o starostech, ale  
i radostech dětí, které přišly do rodiny z dětských domovů a ústavů

• možnost využít s dětmi výtvarné dílny, které připravujeme s dobrovolníky 

• možnost účastnit se s dětmi odborných seminářů a kurzů, které  
připravujeme s profesionály 

Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči se musí vyrovnávat se ztrátou a ne-
zájmem svých biologických rodičů. Situace pro ně bývá traumatizující, zra-
ňující a nepochopitelná a vede ke zdravotním potížím, k prožívání úzkosti  
a nejistoty. Děti jsou v náhradních rodinách vedeny k porozumění této situa-
ce, aby byly schopné se s minulostí vyrovnat a prožívat přítomnost, dívat se 
do budoucna a i přes toto trauma žít plnohodnotný život. 

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

Patroni Nadačního fondu:

„Měl jsem naprosto harmonické dětství, úžasné rodiče a skvělé rodinné 
zázemí. Rozum a cit mi velí, abych aspoň trošku pomohl dětem, které to 
štěstí nemají. Přidejte se taky. Je to ten nejkrásnější dárek, který si sami 
můžete nadělit.“
Vojtěch Bernatský, patron

„Ráda naslouchám životním příběhům opuštěných dětí, které potřebují 
naši i Vaši pomoc. Každé dítě musí mít šanci vyrůstat v bezpečí a být 
milováno. Pomáhám těm, kteří to dokážou, a to jsou pěstounské rodiny.“
Naďa Konvalinková, patronka





Nadační fond Rozum a Cit připravuje od samého počátku svého vzniku 
setkávání náhradních rodin, letní a vánoční v Praze, podzimní v Morav-
ském krasu.

Náhradní rodiče s dětmi za námi přijedou z různých koutů republiky. 
Setkání probíhají formou poznávacího výletu. V tomto roce se zúčastnilo  
220 klientů.

Pražských setkání se pravidelně účastní naši patroni, kteří si se zájmem 
vyslechnou příběhy náhradních rodin.

• Červnové setkání, Praha: návštěva zrcadlového bludiště, Petřínské rozhledny, Pražského 
hradu a muzea hraček, plavba parníkem Orca po Vltavě. 

• Podzimní setkání v Moravském krasu: návštěva Punkevní jeskyně, propasti Macocha.
• Vánoční setkání: návštěva muzea voskových figurín, výstavy vánočních betlémů v Bet-

lémské kaple, plavba parníkem Orca po Vltavě



DARY DO RODIN 2015

Levá Jitka 15 000,00 Kč vybavení studentského pokoje

Demeterová 8 000,00 Kč speciální kočár pro handicapované dítě

Havelkovi 8 000,00 Kč volnočasové aktivity

Zdražilovi 30 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Životová 10 000,00 Kč rovnátka

Šmejkalová 5 000,00 Kč vzdělávání 

Horváth František 1 740,00 Kč vzdělávání

Maňákovi  10 000,00 Kč výuka Aj

Fusková 2 000,00 Kč brýle

Kopťárovi 6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Novákovi 8 000,00 Kč nákup bicí soupravy

Bakosovi 5 000,00 Kč doučování 

celkem leden 108 740,00 Kč

Kokyová  11 000,00 Kč vybavení studentského pokoje 

Osmíkovi  14 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Váňová  12 000,00 Kč respitní péče

Kollárovi  12 000,00 Kč vybavení zahradního hřiště

Šimkovi  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Orsákovi  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Vildovi  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Kalfiřtovi  1 200,00 Kč vzdělávání 

celkem únor 85 200,00 Kč

Morozovi  10 000,00 Kč vzdělávání

Lazarčíková/Fišerová  6 000,00 Kč doučování 

Maroszovi  15 000,00 Kč nákup piana

Vítová  4 500,00 Kč 1 500 Kč volnočasové aktivity, 3 000 Kč doučování  

Přecechtělová  1 000,00 Kč výukové pomůcky

Vildová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Kalejová  600,00 Kč volnočasové aktivity

Fikejsovi  7 800,00 Kč nákup Cajon-kachon hudební nástroj, volnočasové aktivity

Novotní  1 200,00 Kč volnočasové aktivity

Horváth  1 900,00 Kč volnočasové aktivity

Votrubová  4 800,00 Kč 800 Kč flétna, 4 000 Kč taneční kroužek

Valtýřovi  4 200,00 Kč vzdělávání

Veselí  7 800,00 Kč volnočasové aktivity 4 800 Kč, doučování 3 000 Kč

Rousová  3 000,00 Kč barmanský kurz 

Kryllovi  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Nevenka Zec  5 500,00 Kč volnočasové aktivity

Bošovi  3 000,00 Kč nákup kytary

celkem březen 91 300,00 Kč

Lazarčíková/Fišerová  5 000,00 Kč vzdělávání

Dutí  9 000,00 Kč logopedie

Růžičkovi  5 000,00 Kč doučování, volnočasové aktivity 

Matýsková  12 000,00 Kč vzdělávání

Ferencová/Krůpová  2 000,00 Kč volnočasové aktivity

Váňovi   10 000,00 Kč inhalátor

Krčmaříková  7 000,00 Kč volnočasové aktivity 



Wopršalek  4 300,00 Kč volnočasové aktivity 

Štěpánková  2 400,00 Kč odborný seminář

Povolná  5 660,00 Kč volnočasové aktivity

Němcová  2 600,00 Kč volnočasové aktivity

Cebovi  15 000,00 Kč nákup el. klavíru 

Hurtíkovi  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Fiedlerová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

celkem duben  99 960,00 Kč 

Havelkovi  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Kanalošová (Miková)  9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Valentová  11 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Zajíčkovi  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Votoupalová  3 000,00 Kč doučování

Murgačová  9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Šandorová/Balogová  9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Vinklárková  5 000,00 Kč doučování

Schmidtovi  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Kondrová  2 500,00 Kč doučování, příprava na přijím. zkoušky na SŠ 

Vovsová  1 720,00 Kč vzdělávání

Vaňková  4 000,00 Kč vzdělávání - grafomotorika

Rakašová  3 700,00 Kč volnočasové aktivity

Rakašová  5 000,00 Kč brýle pro dvě děti

celkem květen  82 920,00 Kč 

Krčmaříková  10 000,00 Kč vybavení studentského pokoje

Gašparíkovi  20 000,00 Kč sluchadla 

Lakatošovi  10 000,00 Kč vybavení studentského pokoje

Tišer  1 900,00 Kč vzdělávání 

Juráskovi  15 000,00 Kč vzdělávání

Žufánkovi  15 000,00 Kč violoncello

Randulovi  4 500,00 Kč volnočasové aktivity dětí 

Leschingerovi  15 000,00 Kč klarinet

celkem červen  91 400,00 Kč 

Jonšta  500,00 Kč cestovné

Zemanová  10 000,00 Kč vzdělávání

Hasíková  8 000,00 Kč vzdělávání

Dietrichovi  15 000,00 Kč vzdělávání 

Vorlíčková, Kohútová  15 000,00 Kč rovnátka

Frantíkovi  4 000,00 Kč vzdělávání

Kašparová  1 300,00 Kč volnočasové aktivity

Němcová Zdeňka  10 000,00 Kč vzdělávání

Gizela Kováczová  2 000,00 Kč volnočasové aktivity

celkem červenec  65 800,00 Kč 

Chmelovi  14 000,00 Kč asistenční služba

Hasíková  8 000,00 Kč vzdělávání

Zgyugová  6 800,00 Kč vzdělávání

Pačajová  6 800,00 Kč vzdělávání

Orsákovi  15 000,00 Kč vzdělávání

Ježová  8 600,00 Kč vzdělávání



Zemanová  12 000,00 Kč vzdělávání

Kettnerová  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Durošková  10 090,00 Kč vzdělávání (dodatek)

celkem srpen  96 290,00 Kč 

Ščuková  500,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Ščuková  3 400,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Krutilovi  12 000,00 Kč asistenční služba

Egidy  10 000,00 Kč vzdělávání 

Šípovi  3 500,00 Kč inhalátor

Koucká  5 000,00 Kč volnočasové aktivity dětí

Kafková  3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Fišerová  3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Hrubešová  6 000,00 Kč vzdělávání 

Hájková  8 865,00 Kč doučování, volnočasové aktivity 

Morozovi  11 000,00 Kč vzdělávání 

celkem září  66 265,00 Kč 

Hlaváčková  15 000,00 Kč vzdělávání

Kubátová  14 000,00 Kč volnočasové aktivity, vzdělávání

Šprtová  7 000,00 Kč volnočasové aktivity

Vorlíčková  12 000,00 Kč rovnátka 

Horváthová  2 000,00 Kč 1 000 Kč volnočasové aktivity, 1 000 Kč doučování

Škardová  2 500,00 Kč brýle

Giňovi  2 800,00 Kč volnočasové aktivity

Oláhovi  6 800,00 Kč doučování 

Német  1 300,00 Kč tlakoměr

Zahrádkovi  12 000,00 Kč vzdělávání 

Zemčíkovi  10 000,00 Kč vzdělávání

Polednová  10 000,00 Kč vzdělávání

Třísková  14 000,00 Kč vzdělávání

Lišková  15 000,00 Kč vzdělávání

celkem říjen  124 400,00 Kč 

Zecová  10 000,00 Kč vzdělávání 

Němcová  11 000,00 Kč vzdělávání 

Šimiková  20 000,00 Kč vzdělávání 

Pejšmanová  8 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Schrůtová  2 600,00 Kč vzdělávání 

Galkovi  9 500,00 Kč vzdělávání 4 500 Kč, 5 000 Kč projekt Pomáháme ke zdraví

Šmejkalová  6 000,00 Kč vzdělávání 

Šandorová  10 000,00 Kč doučování 

Votoupalovi  8 000,00 Kč doučování 

Mourková  10 000,00 Kč doučování 

Cinová  2 800,00 Kč Karel, kroužek "Věda nás baví"

Jarolímová  10 000,00 Kč doučování 

Jandová  5 700,00 Kč vzdělávání  

Rozmarínová  7 000,00 Kč vzdělávání 

Bandová  2 800,00 Kč brýle dioptrické+brýle dioptrické na plavání 

Charvátová/Vágner  10 000,00 Kč volnočasové aktivity, kurz AJ 

Štefanová  4 200,00 Kč vzdělávání  



Mužíková  8 000,00 Kč volnočasové aktivity

Steinbachová  3 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Niemczyk  3 500,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Březinová  9 000,00 Kč vzdělávání 

Murgačová  3 700,00 Kč vzdělávání

Fišerová  12 020,00 Kč doučování pro 3 děti

Vepřeková  15 000,00 Kč vzdělávání 

Čermáková  2 300,00 Kč volnočasové aktivity

celkem listopad  194 120,00 Kč 

Zec Nevenka  3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Dutých  24 687,00 Kč vzdělávání, logopedie, volnočasové aktivity

Folwarczni  26 000,00 Kč bidet

Vorlíčková, Kohůtová  24 087,00 Kč rovnátka

Niemczyk  28 000,00 Kč vzdělávání VŠ

Vágner  27 000,00 Kč vzdělávání VŠ

Ejemovi  20 000,00 Kč vzdělávání VŠ

Dombrovští  20 000,00 Kč vzdělávání VŠ

Rácekovi  20 000,00 Kč vzdělávání VŠ

Koudela  20 000,00 Kč vzdělávání VŠ

Piskorová  8 000,00 Kč doučování 

Orsáková  7 500,00 Kč doučování, asist. služba 

Vítovcovi  4 800,00 Kč vzdělávání 

Ježová  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Svobodovi  12 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

Stejskalová  14 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Solaříková  12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Orsákovi  10 000,00 Kč vzdělávání, logopedie

Tokárovi  12 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Demitrová  11 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Chowaniecová  12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Grbavčicová 20 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Frančová 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Čechovi 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Polesní 11 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Michlovi 15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Novotní 12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Matysková 9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Měřičková 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Dopitová 12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Osmíkovi 4 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Charvátová 10 000,00 Kč volnočasové aktivity

Tišerovi 4 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

Dvořáková 1 300,00 Kč volnočasové aktivity

Folwarczni 19 000,00 Kč vzdělávání nevidomé dívky

Hlaváčkovi 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Džuganová 7 000,00 Kč volnočasové aktivity

Pěkná 5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Kovácsová 3 000,00 Kč volnočasové aktivity



Valčekovi 3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Novákovi 10 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni, vzdělávání, doučování

Kočová 12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Svitákovi 8 000,00 Kč vzdělávání 

Švestkovi 20 000,00 Kč vzdělávání pro 2 děti

Kratochvílovi 3 000,00 Kč volnočasové aktivity

Wopršalek 8 000,00 Kč volnočasové aktivity

Suchých 10 000,00 Kč vzdělávání 

Horníčková 10 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Baštářová 10 000,00 Kč vzdělávání 

Šebková  10 000,00 Kč výbavička pro handicapované dítě

Bláhová  20 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni, vybavení bytu po požáru

Dlouhá  12 000,00 Kč jazykový kurz Aj pro 2 děti

Fišerová  10 000,00 Kč doučování 3 dětí

Vinklárková  10 000,00 Kč vzdělávání 

Morozovi  4 000,00 Kč vzdělávání  

Šebková  11 000,00 Kč plavání pro nevidomé dítě

Bláhovi  3 698,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Bláhovi  8 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Šebkovi  3 000,00 Kč plavání pro nevidomé dítě

Vágner  11 000,00 Kč vzdělávání, jazykový kurz

celkem prosinec  700 072,00 Kč 

celkem rok 2015 1 806 467,00 Kč

Co pro mě znamená rodina

Rodina je okruh lidí, co si do svých srdcí vidí,
již za jeden provaz táhnou, do ohně pro blízké sáhnou.
I když pálí mráz a zebe, spoléháme se na sebe,
za ruku nás s láskou chytí, i když slunce nezasvítí.
Rodina je vzácnou knihou, v které k sobě listy tíhnou,
napsaná je písmem zlatým, upřímnost se slovem svatým.
Rodina je pro nás darem, teplým létem, něžným jarem,
jako kvítek s libou vůní, borový les, jenž tu šumí.
Řekou je, jež čaruje, mrazem, jenž okna maluje,
domem, který pevně stojí, dítětem, co se ve tmě bojí.
Pod nohami půda pevná, přátelství, jež zradu nezná,
hnízdo, kde jsme rádi spolu, u jednoho že jsme stolu.
Rodina je základ štěstí, bezpečí a domu se ctí,
kde nám každý rozumí, zradit kde nás neumí.
Rodina je to, co máme, jen v ní v klidu usínáme.
A to, jež nás k sobě svádí, tkví v tom, že se máme rádi.

Michala, 18



Našimi laskavými dárci jsou: 
Petr Baca, Marie Bartoňová, Patrik Bartoň, Vojtěch Bernatský, Arnoštka Berousková, 
Bohuslava Brodská, Jiří Bruna, Jan Bureš, Zdeněk Čermák, Marie Černá, Marek Dědič, 
Markéta Derková, Dana Doležalová, Sylva Dostálová, Vendulka Flecknová, Vladimír Focko, 
Martin Hrtus, Eva Jarošová, Ladislav Kalivoda, Jitka Kaminská, RNDr. Marie Kárská, 
Ladislav Kavan, Jarmila Krausová, Edita Kremláčková, RNDr. Libor Kudláček, Ing. Rostislav 
Kuneš, Luboš Kušnir, Dagmar Mačugová, Jaroslava Máliková, Jiří Malý, Roman Martin, 
Ing. Petr Modrý, Jiří Netáhlík, Milan Nguyen, Martin Niklfeld, Alena Ohořálková, Lenka 
Otradovcová, JUDr. Jiří Pavlík, Miriam Pechmannová, Jitka Plánská, Blanka Plzáková,  
Mgr. Lenka Plzáková, Blanka Podlipná, Luďka Raimondová, Rita Schlíková, Táňa Sibová, Petr 
Smíšek, Paedr. Zuzana Smolíková, JUDr. Libuše Stehlíková, Jiří Sušický, Hana Šašková, Josef 
Šebek, Petr Šimr, Jakub Špic, Miloslava Štórová, Josef Toman, Ing. Petr Torma, Bc. Marie Toufarová,  
Mgr. Jana Traplová Uranová, JUDr. Pavel Turoň, Ing. Štefan Végh, Alena Vladyková, Ing. Tomáš 
Vondrák, Jana Vondrová, Věra Zbořilová.

ARAXIS, s. r. o., Anděl Přerov, s r. o., Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ – HAKR –  
KUBÁT, ARAXIS s r. o., BH Green, BK Kosmetika, s. r. o., BSJ Group s r. o., CEREAS, s r. o., 
ČEPS, a. s., ČSOB, DEUS GABRIELA, Ecom s r. o., Enviform, a. s., Elfetex, spol. s r. o., Fem Con-
sulting, s r. o., Florcenter s r. o., Fluidtechnik Bohemia, HÁJEK  ELECTRONIC, s.r.o., Impressio,  
s r. o., J.T.O SYSTÉM, s r. o., Lékárna Na Náměstí Přeštice, LK SERVIS GERnetic v ČR, s.r.o., Mia 
Salon – Petr Hrach,  OK-Puls, s. r. o., Ottlens Optik s r. o., Petrometal, s r. o., PONS SERVIS s. r. o., 
ZŠ Praskolesy, Primagas, s r. o., REFRASIL, s r. o., ROMAGRIS s r. o., S-A-S spol. s r. o., Salon 
Mia Hroch Petr, s. r. o., Silnice Klatovy, VALET MT, s. r. o.

Zvláštní poděkování:
ABB, s. r. o., Almando, s. r. o., Green Nature, s. r. o., BH Green, s. r. o., ComAp, a. s., Českoslo-
venská obchodní banka, a. s., Gladius s. r. o., Green Shine, s. r. o., Jižní Morava Energo, s. r. o., 
LMC s. r. o.,  Nadace Terezy Maxové dětem, NCR Česká republika, s. r. o., SAP ČR, spol. s r. o., 
Správa jeskyní Moravského krasu, TPA Horwath Tax, s. r. o.,
ing. Jiřímu Dunovskému,  Tomáši Ervínu Dombrovskému, Janě Gabrišové, Miroslavu Hájkovi, Mi-
roslavu Hlavatému, manželům Hortovým, Milanovi Jasnému, Zdeňku Kocmanovi, ing. Rostislavu 
Kunešovi, Martinu Romanovi 

Za přímou podporu děkujeme:
Haně Chmelíkové, Pavlu Holušovi, Janě Černé, Lindě Kaucké

Velké poděkování za aktivní a krásnou spolupráci patří našim patronům paní Nadě Konvalinkové 
a panu Vojtěchu Bernatskému.



FINANČNÍ ZPRÁVA 2015

AKTIVA 904 PASIVA 904 

dlouhodobý majetek celkem 0 vlastní zdroje celkem 822 

dlouhodobý hmotný majetek 30 vlastní jmění + fondy 822 

oprávky k dlouhod. majetku -30 výsledek hospodaření 0 

krátkodobý majetek celkem 904 cizí zdroje 82 

zásoby 164 dlouhodobé závazky 0 

pohledávky 0 krátkodobé závazky 82 

krátkodobý finanční majetek 740 jiná pasiva 0 

jiná aktiva 0 

NÁKLADY 2 588 VÝNOSY 2 588 

spotřeba materiálu 70 tržby z prodeje služeb 40 

spotřeba energie 12 tržby za prodané zboží 0 

prodané zboží 0 ostatní výnosy celkem 0 

cestovné 1 přijaté příspěvky (dary) 2 548 

náklady na reprezentaci 11 výsledek hospodaření 0 

ostatní služby 197  

osobní náklady celkem 484 

jiné ostatní náklady 5 

poskytnuté příspěvky 1 808 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Rozvaha (v tis. Kč)

Napsali nám: 
Dobrý den,
dnes dorazily peníze, za které moc děkujeme: 
Na kolech jste šlapali, penízky vydělali.
Pro Duťáky poslali a dětem radost udělali.
Natálce a Denisce na řeč k paní,
která se jim věnuje, aby brzy řekly dobře všechna svoje další přání.
Aby každý rozuměl, co říkají a co shání.
Vaškovi na florbal, aby mohl trénovat a brzy všem ukázal,
co všechno v něm dokázal.
Také kolo dostane a trénink též nastane,
ve sportovní třídě jezdit budou na výlety 
a možná až vyroste, šlápnout půjde pro ostatní děti,
na které se letos nešlapalo, a tudíž se penízků nedostalo.
Denča také šlápne do pedálů, na velké tříkolce posílí nožičky  
a pohled na její šťastnou tvářičku
pohladí každou dušičku. 
Tak ještě jednou moc, moc děkujeme
a vězte, že penízky ve štěstí užijeme.
rodina Dutých
  
Milá nadace Rozum a Cit, 
Váš dar pro naši dceru Pavlu je už využíván. Moc děkujeme. Je to pro ni velký krok k samostatnosti. 
Díky termostatické baterii nemáme obavy, že při seberealizaci v kuchyni se opaří teplou vodou. Díky 
elektronickému bidetu zvládne každodenní intimní hygienu zcela bez mé pomoci. Díky elektronické-
mu kartáčku a ústní sprše jsme odstranili dentální nit, která byla pro nás obě dvě velice nepříjemnou 
záležitostí. Díky knížkám, které jsou pro ni přímo šité na míru, se vzdělává a má dobré výsledky. Jsme 
opravdu moc vděční. 
Folwarczná
 
Dopis paní učitelky pro autorku knížky – matematičku:
Milá paní Novotná,
chtěla bych Vám co nejsrdečněji poděkovat za úžasně zpracovanou Matematiku pro nevidomou Pav-
línku Folwarcznou, jsme s paní asistentkou obě nadšené! 
Děkuji a přeji Vám vše dobré.
Helena Balcarová



Dobrý den,
dnes 29. října 2015 jsme byli celá naše 7členná rodina na výletě v Moravském krasu, díky Nadačnímu 
fondu Rozum a Cit . Vstávali jsme po 5. h ráno a vyjížděli po 6. h, po dálnici směr Brno. Měli jsme 
sraz u Skalního mlýna v 8:30–9 h, kde nás přivítala paní Řezníková . V 9 h jsme vyjeli vláčkem k Pun-
kevním jeskyním. V 9:20 nám hlásili rozhlasem, že máme prohlídku jeskyně. Byli tam krásné stalagnáty 
(anděl, varhany...), stalagmity (např. zasněžený strom, pod jehlou...), dále stalaktity (jehla..). 
Poté jsme sestoupili do propasti Macocha. Byly tam obrovské skály a horní jezero (má hloubku 13 m) 
a dolní jezero (má hloubku 49 m).
A kolik že jsme ušli schodů?? 
Se sestrou Mariánkou jsme je počítali. Sestra měla na starost Punkevní jeskyni, kde jsme ušli 199 
schodů. 
Pak jsme jeli loďkou přes řeku Punkvu (přes mnoho jezírek). Jednou byla pod námi hloubka dokonce 
65 m. Také jsme byli v Masarykově dómě. Kolem 11. h jsme vyjeli lanovkou na chatu Macocha, kde 
jsme se šli podívat na horní a dolní můstek Macochy. Spočítal jsem 228 schodů.
Za celý den jsme vyšli dohromady 655 schodů. Proč? Protože 1x Punkevní jeskyně + 2x tam a zpět 
horní a dolní můstek Macochy.
Byl to super výlet a všichni jsme moc rádi, že jsme měli možnost si to takto užít. 
V 11:30 jsme se vrátili lanovkou a poté vláčkem zpět na Skalní mlýn, kde jsme měli ve 12 h oběd (hra-
nolky/brambor – řízek a zeleninová obloha, k pití jsme dostali šťávu s vodou a rodiče si dali kafíčko  
a ke kafíčku a pití jsme si dali slaďoučké koláčky).
Protože jsme byli vesměs zdaleka, jeli jsme kolem 14. h domů. Někteří znaveni tak, že v autě usnuli, 
jiným se líbila jízda autem. Zpáteční cestu jsme schválně zvolili po jiné trase, abychom viděli i jiné 
oblasti a byla to opravdu další cesta, kterou jsme jeli prvně .
Moc děkujeme za krásný den.
Jakub Feilhauer, Mariánka Feilhauerová, Jarda, Majda, Karlík a rodiče

Vážený Nadační fonde Rozum a Cit,
touto cestou chceme poděkovat za velkorysý dar pro svou vnučku Danču (15 let). Díky Vám bude mít 
poprvé v životě svůj pokoj a v něm krásný nový nábytek. Druhé díky jsou za dar na volnočasové akti-
vity, kterých se Danča účastní. Vaší činnosti si vážíme a děkujeme Vám všem, kteří se na ní podílíte. 
Zároveň děkujeme všem dárcům, kteří finanční dar věnovali.
S díky manželé Dana a Petr Novákovi

Vážený pane Dunovský, 
velmi mě těší, že Vám mohu oznámit, že se mi podařilo úspěšně zakončit studia a získat titul Ing.  
A to i díky Vaší pomoci. Vaše finanční podpora mi ulehčila soustředit se v posledních týdnech plně  
na zkoušky a vypracovávání závěrečné diplomové práce. 
Během studia jsem čas trávil na brigádách a získal jsem práci na částečný úvazek v prestižní zahraniční 

firmě NXP, kde jsem rozšiřoval své znalosti mikroprocesorového programování. Na toto téma jsem 
také vypracoval svou závěrečnou práci – Možnosti zabezpečení meziprocesorové komunikace. Proto-
že tyto získané znalosti jsou žádané, firma mi nabídla od 1. července nastoupit u nich na plný pracovní 
poměr, což jsem samozřejmě přijal a nyní jsem už plně pracovně vytížen. 
Mohu říct, že se mi podařilo splnit si svůj karierní sen, a za to určitě musím poděkovat Vaší podpoře 
během mého studia. Já i celá má rodina Vám vděčíme za mnohé a vážíme si moc Vaší nezištné pomo-
ci. Doufám, že i Vy máte radost s celou mou rodinou a prožíváte s námi náš společný úspěch.
Děkuji
Se srdečným pozdravem
Ing. Luboš Rácek

Dobrý den,
uplynulý půlrok pro mne byl velice intenzivní, jelikož jsem měl plné ruce práce s psaním bakalářské 
práce. V té jsem se věnoval raně středověkému osídlení v oblasti Pálavy, které jsem zpracovával  
v prostředí geografických informačních systémů. Již třetím rokem se jako terénní technik účastním 
výzkumu velkomoravského hradiště Pohansko u Břeclavi. Zde jsem také úspěšně dopsal výše zmíně-
nou práci a v září mne čekají státnice, na které se budu připravovat, pro změnu, na archeologickém 
výzkumu ve Francii, kde strávím celý srpen (což nelibě nese má přítelkyně). 
Své studium archeologie tedy zaměřuji především technických směrem. Kromě funkce zeměměřiče 
na univerzitním výzkumu na Pohansku se věnuji také geofyzikálním prospekčním metodám, v rámci 
kterých jsem v minulých měsících navštívil například komendu Řádu maltézských rytířů v Praze. Tímto 
směrem se chci vydat i na magisterském studiu, na které jsem již přijat. Doufám, že najdu přijatelnou 
střední cestu mezi studiem a prací v oboru a to i za cenu případného prodloužení studia, které si snad 
budu již schopen z větší části hradit sám. 
Tuto zprávu píši v jedenáct hodin v noci po celém dni stráveném v terénu, kde jsem střídavě dokumen-
toval archeologické situace, těžil hlínu a dohlížel na studenty, kteří jsou zde na povinné školní praxi, 
proto se omlouvám za strohost celé zprávy. Navíc je velice obtížné psát člověku, o kterém nic nevím. 
Každopádně mi Vaše finanční pomoc na cestě za splněním mého snu neskonale pomohla a já Vás 
obdivuji pro ten fakt, že pomáháte někomu, koho prakticky neznáte. Vědomí toho mne utvrzuje v mém 
snažení a za to Vám také patří můj dík.
S pozdravem,
Jakub Šimík
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Oslavte s námi 20 let pomáhání opuštěným  
dětem zasláním sms ve tvaru

DMS ROZUMACIT na číslo 87 777.

Pěstounské rodiny – šance  
pro opuštěné děti na nový život. 

I vy můžete pomoci více, než si myslíte.

www.rozumacit.org

Cena jedné SMS je 30 Kč, Nadační fond Rozum a Cit obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Svým příspěvkem poskytnete vzdělání dětem  
v náhradní rodinné péči a dětem s handicapem  
umožníte plnohodnotný život.

Již 20 let hájíme jejich právo na bezpečný domov a odbornou  
péči v rodině. Díky všem, kteří nám pomohli podpořit již  
4 500 dětí, vyrůstajících v náhradních rodinách. 
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Tel.: 323 631 205, deti@rozumacit.org
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