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Milí přátelé, 

je to neuvěřitelných 20 let, kdy vznikl Nadační fond Rozum 
a Cit. Prvotním impulsem byla myšlenka manželů Máliko-
vých, že opuštěné děti potřebují rodinu, nikoli strávit své 
dětství a dospívání za zdmi ústavů. Tato ušlechtilá vize 
našla celospolečenský ohlas, když v uplynulých 20 letech 
vznikla v oblasti náhradní rodinné péče celá řada legislativ-
ních úprav, zohledňujících potřeby ohrožených dětí a jejich 
náhradních rodičů, kteří jim otvírají své dveře, a hlavně své 
srdce. 

V prvních letech jsme se soustředili především na investiční projekty, kdy jsme 
v náhradních rodinách pomáhali vybudovat bezpečné a přirozené zázemí dětem, 
kterých tenkrát do rodin přicházel velký počet. Pěstouni již od počátku usilovali o to, 
aby sourozenci – byť třeba umístění v různých ústavech – u nich vyrůstali společně.

Rodiny, které jsme poznávali, mívaly šest, osm, ale také i dvanáct dětí. Přijetí tolika 
nových členů rodiny vyžadovalo mj. nemalé investice – přístavby pokojů (a jejich 
vybavení), koupelen apod. 

Naše jedinečnost spočívala v tom, že jsme navštěvovali rodiny u nich doma. Jezdili 
jsme po celé republice, až do těch nejodlehlejších vesniček, které si člověk může 
jen představit. Během návštěv a často mnohahodinových rozhovorů jsme zkoumali 
potřeby pěstounů a jejich dětí. Z toho pak vycházely naše vzdělávací programy pro 
celé náhradní rodiny, které zastřešilo nově vzniklé Občanské sdružení Rozum a Cit, 
uzpůsobené k čerpání státních a evropských dotací. Od jeho vzniku v roce 2000 
jsme až dodnes pod jednou střechou, a můžeme tak nabídnout komplexní pomoc 
konkrétním rodinám. 

Spolupracujeme však nejen s kolegyněmi z Občanského sdružení (nyní zapsaného 
spolku) Rozum a Cit, ale i s mnoha dalšími organizacemi, které doprovázejí náhradní 
rodiny v různých regionech ČR. Všem těmto profesionálům a obětavým lidem patří 
můj velký dík za skvělou spolupráci, která je vždy ku prospěchu těch nejpotřebnějším 
– pěstounským rodinám. 

Dalším významným milníkem byl rok 2006, kdy jsme navázali spolupráci s panem 
Liborem Malým z fi rmy LMC. Díky fi nanční podpoře této fi rmy jsme mohli zahájit řadu 
nových projektů, zaměřených na vzdělávání dětí a jejich další rozvoj; konkrétně se 
jedná např. o výuku jazyků, účast na mezinárodních táborech, zájmové kroužky, nákup
hudebních nástrojů ad. Můžeme tak společně rozvíjet jejich talenty a přinášet jim ra-
dost z úspěchů, učení se novým dovednostem a poznávání nových kamarádů. Těší 
nás, že můžeme pokračovat ve spolupráci, nyní s pány Milanem Jasným a Tomášem
Ervínem Dombrovským.

Ráda bych na tomto místě vyslovila také velký dík a uznání našim patronům: paní 
Nadě Konvalinkové a panu Vojtěchu Bernatskému. Jsou to mimořádní lidé a nesmírně
oceňujeme jejich pomoc a empatii, kterou projevují nejen při setkáních s pěstoun-
skými rodinami.

V Nadačním fondu pracuji 15 let. Poznala jsem tak řadu rodin a s některými jsme 
v kontaktu dodnes. Naše podpora je časově neomezená – zejména rodiny s han-
dicapovanými dětmi ji budou potřebovat celý život. Díky našim častým setkáním 
můžeme průběžně pozorovat úspěchy nové rodiny i oblasti, kde ještě můžeme nějak 
prospět. V poslední době se zaměřujeme především na rozvoj dětí, jejich vzdělávání 
a přípravu na budoucí povolání a přechod do samostatného života. Některé z dětí již 
dokonce založily vlastní rodinu a – světe div se – i ony přijaly do výchovy dítě z dět-
ského domova. Kruh se tak uzavírá a nás zároveň s jejich pěstouny těší, že se nám 
společně podařilo vychovat z nich nesobecké a laskavé osobnosti. 

V letošním roce si připomínáme 20 let naší existence a při té příležitosti jsme udělili 
Řád citlivého rozumu fi rmě LMC, s. r. o. Řád v podobě křišťálového srdce převzal 
ředitel fi rmy pan Milan Jasný. Tímto slavnostním aktem jsme zahájili novou tradici, 
kdy zamýšlíme každoročně takto poděkovat jedné fyzické a jedné právnické osobě, 
která s naším fondem spolupracuje. Toto nádherné ocenění jsem měla tu čest pře-
vzít i já, z rukou manželů Málikových, v závěru roku při našem společném setkání 
s pěstounskými rodinami. Moc si toho vážím.

K našemu výročí jsme také vyhlásili literární soutěž na téma: Co pro mě znamená 
rodina. Vítězná díla si můžete přečíst uvnitř výroční zprávy.
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Milí přátelé, je Vás hodně, kterým není osud opuštěných dětí lhostejný a my i naši 
klienti – náhradní rodiče – si Vaší podpory velmi vážíme. Díky Vám každoročně 
uskutečníme přibližně 230 projektů. Společně jsme tak pomohli již téměř 5 000 dětí!

Závěrem dovolte, abych Vám znovu poděkovala: svým kolegyním a kolegům, přáte-
lům, dobrovolníkům a všem dalším, kteří nás dlouhodobě a nezištně podporují.

Nesmírně mě těší, že je vás tolik, že nemohu vyjmenovat všechny, nemohu ale opo-
menout následující: 

Advokátní a patentová kancelář Traplová-Hakr-Kubát, Almando s. r. o., BH Green, 
s. r. o., ČSOB, a. s., Marek Dědič, Eva Dudová, Tomáš Ervín Dombrovský, Fluidtechnik
Bohemia, Jana Gabrišová , GERnétic, Green Nature, s. r. o., Green Shine s. r. o., 
Ing. Miroslav Hájek, Hájek Electronic, s. r. o., Miroslav Hlavatý, manželé Hortovi, 
J Gladius s. r. o., Milan Jasný, Jižní Morava, s. r. o., LMC, s. r. o., Linda Kaucká, 
Mgr. Ladislav Kavan, Ing. Rostislav Kuneš, Zuzana Maléřová, Moneta Money bank, 
a. s., NCR Česká republika, Jitka a Radek Novákovi, Ottlens Optik s. r. o., Zuzana 
Pokorná, Pons servis s. r. o., Martin Roman, SAP ČR, Správa jeskyní Moravského 
krasu, TPA Horwath Tax, s. r. o., Ing. Petr Torma, Ing. Andrea Trčková.

Co si přejeme k našemu výročí? 
Největším dárkem bude, zachováte-li 
nám přízeň. 
Bez pomoci Vás, našich laskavých dárců, 
bychom totiž nezmohli vůbec nic. 

Srdečně 

Marie Řezníková, ředitelka

Patroni Nadačního fondu:

„Nesmírná pozitivita a víra v lidské dobro – to jsou pěstouni. Fascinuje mě ten řád, pocit 
sounáležitosti, způsob, jak se děti navzájem podporují. Čím déle pomáhám Nadačnímu 
fondu, tím více si uvědomuji, jak je důležité, aby opuštěné dítě vyrůstalo v rodině mezi 
svými nejbližšími.“

Naďa Konvalinková, patronka

„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.
Je neuvěřitelné, jak moc pozitivní energie a optimismu v sobě pěstounské rodiny mají. 
Hlavně ty početnější. Po každém setkání, hlavně na našich tradičních parníkových jíz-
dách, se cítím jako politý živou vodou. Je to pocit štěstí, radosti a smysluplnosti života. 
Nejraději bych v tu chvíli měl taky pět, šest nebo deset dětí. Třeba jednou budu mít. Není 
nad radostný smích spokojených a šťastných dětí. Právě za něj bych chtěl všem těm 
„náhradním“ maminkám a tatínkům moc poděkovat. Dávají světu ten nejlepší dárek…
A vlastně i sami sobě…“

Vojtěch Bernatský, patron
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Co by byl domov bez lásky!
Kristýna Varvariková, 14 let 
pěstouni: Jiří a Vladimíra Gubaničovi

Tak jako pole bez úrodné hlíny,
s plevelem plné kamení,
je malé dítě bez rodiny
samo jen se svým trápením.

Tak jako slunci bez tepla v létě,
které je stále nad námi
je smutno dětem na celém světě,
když vyrůstají bez mámy.

Stejně jak k řece patří dva břehy 
a k odpovědím otázky,
co by byl život bez tátovy něhy 
a mámina náruč bez lásky?

Moje rodina 
Maria Stibbová, 10 let
pěstouni: Jan a Olga Ejemovi

Bydlím v rodině, kde se máme dobře. Maminka s tatínkem mě nebijí, nenechávají mě stát 
za trest za dveřmi, nesvítí mi v noci baterkou do očí, ani nepouštějí v noci hlasitou hudbu, 
která by mne budila. 
Že to není nic divného? Že to je normální? Pro mne ne. 
Nejprve jsem bydlela v rodině, kde nás docela dost bili. Pak jsme se s mladší sestrou 
dostaly do dětského domova. Myslím, že by děti neměly být v dětském domově. Tam 
nás sice nebili, ale bylo to hrozné, cítila jsem se tam osaměle, ale naštěstí jsem tam měla 
sestřičku, tak jsem si s ní hrála. Ale byla jsem tam smutná. V noci jsem nemohla spát. 
Když tam přišla vychovatelka, tak svítila baterkou všem dětem do očí. Když mě viděla, že 

nespím, tak mě poslala stát do kouta za dveře. Když jsme dostali o vánocích dárky, tak 
nám je potom sebrali. 
Až budu velká, chtěla bych mít hodného muže a čtyři děti. Chtěla bych s nimi jezdit na 
výlety, jako moji rodiče jezdí se mnou. Chtěla bych být maminka, která se dobře bude 
starat o děti a která bude hodná. 

Pouto
Jiří Svoboda, 16 let
rodiče: Marcela a Michal Svobodovi

Nejkrásnější na zemi,
je rodinné zázemí.
Rodina je pevný vztah, 
kde má každý každého rád.
Krásné chvíle prožíváme,
když si spolu povídáme.
Pohoda nás baví,
láska je tu s námi.
My si také rádi pomáháme,
naši lásku si rozdáváme.
Rodiče, sourozenci jsou nejmilejší,
proto můj život je nejkrásnější.
Maminka, tatínek, sourozenci poradí,
vždycky, když si s něčím nevím rady.
Na internátě je mi smutno,
proto vzpomínám na svůj DOMOV.
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Moje rodina
Maria Stibbová, 10 let
pěstouni: Jan a Olga Ejemovi

Bydlím v rodině, kde se máme dobře. Maminka s tatínkem mě nebijí, nenechávají mě stát 
za trest za dveřmi, nesvítí mi v noci baterkou do očí, ani nepouštějí v noci hlasitou hudbu, 
která by mne budila. 
Že to není nic divného? Že to je normální? Pro mne ne. 
Nejprve jsem bydlela v rodině, kde nás docela dost bili. Pak jsme se s mladší sestrou 
dostaly do dětského domova. Myslím, že by děti neměly být v dětském domově. Tam 
nás sice nebili, ale bylo to hrozné, cítila jsem se tam osaměle, ale naštěstí jsem tam měla 
sestřičku, tak jsem si s ní hrála. Ale byla jsem tam smutná. V noci jsem nemohla spát. 
Když tam přišla vychovatelka, tak svítila baterkou všem dětem do očí. Když mě viděla, že 

nespím, tak mě poslala stát do kouta za dveře. Když jsme dostali o vánocích dárky, tak 
nám je potom sebrali. 
Až budu velká, chtěla bych mít hodného muže a čtyři děti. Chtěla bych s nimi jezdit na 
výlety, jako moji rodiče jezdí se mnou. Chtěla bych být maminka, která se dobře bude 
starat o děti a která bude hodná. 

Pouto
Jiří Svoboda, 16 let
rodiče: Marcela a Michal Svobodovi

Nejkrásnější na zemi,
je rodinné zázemí.
Rodina je pevný vztah, 
kde má každý každého rád.
Krásné chvíle prožíváme,
když si spolu povídáme.
Pohoda nás baví,
láska je tu s námi.
My si také rádi pomáháme,
naši lásku si rozdáváme.
Rodiče, sourozenci jsou nejmilejší,
proto můj život je nejkrásnější.
Maminka, tatínek, sourozenci poradí,
vždycky, když si s něčím nevím rady.
Na internátě je mi smutno,
proto vzpomínám na svůj DOMOV.



Vypečená rodinka
Kateřina Smrčková, 11 let
pěstouni: Irena a Milan Schmiedovi

10 deka starostí,
20 deka trpělivosti,
30 deka velké lásky,
už má z toho máma vrásky.
30 deka moudrosti,
20 deka laskavosti,
táta má hlavu plnou starostí.
Přilijeme živou vodu,
ať jsme všichni na pohodu.
Zamícháme, je to fuška,
POZOR, POZOR, už se šušká,
něco už se vytváří, už to vidím, už to slyším,
za chvilinku zazáří, představuji vám mou rodinku,
vymíchanou, vypečenou, dobrou laskominku.

Vánoční přání 
Daniel (12) a Dominik (11) Káclovi 
pěstouni: Jiří a Vladimíra Gubaničovi

Kdybych chytil rybku zlatou, pustil bych ji zpátky. 
Přál bych si jen mámu s tátou na vánoční svátky. 
Řekl bych: odpluj bez váhání,
ať neskončíš v kádi,
splň mi ještě druhé přání –
ať mě mají rádi. 
Ať rodinu, rybko zlatá, mají všechny děti –
pro každého máma táta, je mé přání třetí. 
Kde se skrýváš, kapříku? Kde tě hledat mám? 
V řece, nebo v rybníku? Nechci už být sám! 

Klient v nadačním fondu získává:

• empatický přístup 

• fi nanční 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 situaci, 
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 začlenění do běžného života, a tak zamezují sociálnímu 
vyloučení dítěte.
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Příklady projektů

Knihy Zuzany Maléřové Kdy se dotknout dospělosti byly předány u příleži-
tosti slavnostního křtu, 6. října 2016 v divadle Ypsilon. Dárci knihy zakoupili 
a věnovali pěstounským rodinám. Srdečně děkujeme spisovatelce paní Zuzaně 
Maléřové a panu Františku Vaculíkovi, který zakoupil největší počet knih. Mohlo tak 
být obdarováno 111 rodin.

Vedení banky ČSOB v Radlicích uspořádalo 8. prosince stánkový prodej svařeného 
vína a nealkoholického punče před svou budovou. Banka tímto způsobem zpříjem-
nila adventní čas nejen svým zaměstnancům, ale i kolemjdoucím. Zároveň mohl být 
výtěžek z prodeje – krásných 13 144 Kč – použit na vzdělávání a volnočasové aktivity 
dětí. Moc děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.

Děkujeme fi rmě Albi za krásné dárky ve formě společenských her. Velkou radost 
z nich měly děti, které se společně se svými náhradními rodinami (letos přijalo po-
zvání 54 rodin) s námi setkaly v srpnu a prosinci v Praze a v říjnu v Moravském krasu. 
Velké poděkování fi rmě Albi!

Již se stává tradicí, že pan Josef Kondračin se svými přáteli uspořádá Vánoční bene-
fi ční koncert pro Rozum a Cit. Krásný výtěžek 31 640 Kč se podařilo vybrat na léčbu 
pro handicapovaného Petříka. Srdečné díky!

Děkujeme panu Holušovi za vstupenky do Cirkusu Humberto pro 19 pěstounských 
rodin. Děti si to náramně užily.

Děkujeme paní Haně Chmelíkové za krásný charitativní nástěnný kalendář.

Velkým přínosem pro Fond jsou naši milí dobrovolníci, a to dlouholetá kolegyně paní 
Jana Černá, která pomáhá s administrativou, za což jí patří velký dík!

S mediální kampaní k 20. výročí nám přispěchala na pomoc paní Barbora Cornelio, 
moc děkujeme.
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DARY DO RODIN 2016

Přibylová  6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Ježová 10 280,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Šebková 6 000,00 Kč rehabilitační plavání Vojtíšek

Hájková 7 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

Hašpica 18 180,00 Kč vzdělávání 

Bělešová 4 500,00 Kč vzdělávání, doučování 

Vítovcovi 6 000,00 Kč vzdělávání 

Kovaříkovi 5 000,00 Kč respitní péče

celkem leden 62 960,00 Kč

Kovaříkovi  10 000,00 Kč osobní asistence 

Tokárová  3 400,00 Kč vzdělávání, doučování

Novotní  3 500,00 Kč volnočasové aktivity 

Folwarczni  11 000,00 Kč vzdělávání, kompenzační pomůcky 

Zachařová  10 000,00 Kč soc. výpomoc v tísni

Kubátová  12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Čipčalová  9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Milková  6 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Vroblová  6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Nováková 6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Bandasová  4 000,00 Kč volnočasové aktivity

celkem únor  80 900,00 Kč 

Žákovi  9 500,00 Kč volnočasové aktivity 

Vogelová  15 000,00 Kč vzdělávání

Sedlákovi  6 000,00 Kč volnočasové aktivity

celkem březen  30 500,00 Kč 

Lepkovi  5 380,00 Kč vzdělávání, doučování 

Rambousková  1 600,00 Kč vzdělávání, doučování 

Schrůtová  2 000,00 Kč svářečský kurz

Koucká  9 000,00 Kč vzdělávání

Zapletalovi  8 000,00 Kč vzdělávání

Růžičkovi  4 000,00 Kč vzdělávání, doučování, volnočasové aktivity

Venclovi  6 000,00 Kč volnočasové aktivity

celkem duben  35 980,00 Kč 

Kalejovi  10 000,00 Kč vzdělávání 

Milková  2 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

Klemešovi  10 000,00 Kč rovnátka 

Faloutová 2 500,00 Kč sociální výpomoc v tísni

Horvátová  2 600,00 Kč dioptrické brýle na sport

Povolná  3 000,00 Kč jezdecký kroužek

Vovsová  1 500,00 Kč vzdělávání

Furstovi  7 000,00 Kč volnočasové aktivity

Mertl  11 000,00 Kč volnočasové aktivity

Vorlíčková, Kohútová  11 000,00 Kč vzdělávání 

Rakašová  3 500,00 Kč volnočasové aktivity

Mazáková  5 000,00 Kč dioptrické brýle

Horváthovi  1 300,00 Kč doučování 

celkem květen  70 400,00 Kč 
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Milková  13 201,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Milková  8 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Lepkovi  8 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

Galkovi  1 690,00 Kč vzdělávání, doučování

Rakašová  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Hejný  6 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Kratochvílová Jitka  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Nováková  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Gargošovi  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

celkem červen  86 891,00 Kč 

Kricklová  20 000,00 Kč vzdělávání

Murgačová  11 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Heinová  3 500,00 Kč brýle

Červeňáková  13 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Novotná  7 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

celkem červenec  54 500,00 Kč 

Rottovi  12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Ficek  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Habadová  13 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Švehlová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

celkem srpen  50 000,00 Kč 

Hájkovi  6 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

Penkalovi  8 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

celkem září  14 000,00 Kč  

Kopencová  8 960,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Kricklova  20 000,00 Kč vzdělávání

Lišková  12 000,00 Kč vzdělávání

Němcová  13 000,00 Kč vzdělávání

Třísková  13 000,00 Kč vzdělávání

Zecová  15 000,00 Kč vzdělávání

Hlaváčková  15 000,00 Kč vzdělávání

Šípovi  2 500,00 Kč volnočasové aktivity

Hlaváčková  6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Kafková  4 800,00 Kč volnočasové aktivity

Thum  2 400,00 Kč volnočasové aktivity

Mokrá  4 000,00 Kč vzdělávání

Schrůtová  2 000,00 Kč vzdělávání

Dědová  10 000,00 Kč vzdělávání

Šimíková  12 000,00 Kč vzdělávání

Polednová  12 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

celkem říjen  152 660,00 Kč 

Dietrichovi  5 000,00 Kč vzdělávání 

Nováková  7 500,00 Kč volnočasové aktivity

Bielovi  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Lalevová  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Loukotova  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Abrahámova  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje, brýle 

Konůpkova  4 000,00 Kč brýle
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Murgačová 11 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Heinová 3 500,00 Kč brýle

Červeňáková 13 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Novotná 7 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

celkem červenec 54 500,00 Kč

Rottovi 12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Ficek 15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Habadová 13 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Švehlová 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

celkem srpen 50 000,00 Kč

Hájkovi 6 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

Penkalovi 8 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

celkem září 14 000,00 Kč 

Kopencová  8 960,00 Kč vybavení dětského pokoje

Kricklova  20 000,00 Kč vzdělávání

Lišková  12 000,00 Kč vzdělávání

Němcová  13 000,00 Kč vzdělávání

Třísková  13 000,00 Kč vzdělávání

Zecová  15 000,00 Kč vzdělávání

Hlaváčková  15 000,00 Kč vzdělávání

Šípovi  2 500,00 Kč volnočasové aktivity

Hlaváčková  6 000,00 Kč volnočasové aktivity

Kafková  4 800,00 Kč volnočasové aktivity

Thum  2 400,00 Kč volnočasové aktivity

Mokrá  4 000,00 Kč vzdělávání

Schrůtová  2 000,00 Kč vzdělávání

Dědová  10 000,00 Kč vzdělávání

Šimíková  12 000,00 Kč vzdělávání

Polednová  12 000,00 Kč sociální výpomoc v tísni

celkem říjen 152 660,00 Kč

Dietrichovi  5 000,00 Kč vzdělávání 

Nováková  7 500,00 Kč volnočasové aktivity

Bielovi  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Lalevová  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Loukotova  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Abrahámova  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje, brýle

Konůpkova  4 000,00 Kč brýle



Němeček  12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Herákova  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Dědičíkova  5 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Česákova  9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Demeterová  7 000,00 Kč zdravotnické pomůcky, výživa

Žežulka  6 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Hofnerová  8 000,00 Kč vybavení dětského pokoje 

Navrátilová  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Hubálková  13 800,00 Kč volnočasové aktivity

Votoupalová  6 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Kalfi řtová  2 200,00 Kč vzdělávání, šk. potřeby, učebnice

Pejšmanová  5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Hlaváčková  10 000,00 Kč volnočasové aktivity dětí 

Vaňková  3 400,00 Kč volnočasové aktivity

Doleželovi  4 800,00 Kč volnočasové aktivity

Čermáková  3 600,00 Kč volnočasové aktivity

Vondráková  1 500,00 Kč volnočasové aktivity

Pačajová  5 400,00 Kč vzdělávání, doučování

Zapletalovi  10 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Ježová  10 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Sklenářovi  1 800,00 Kč volnočasové aktivity

Zachrlovi  15 000,00 Kč vzdělávání

Novákovi  5 900,00 Kč vzdělávání, volnočasové aktivity

Šimková  12 200,00 Kč vzdělávání, volnočasové aktivity

celkem listopad 229 100,00 Kč 

Koudela Jiří  20 000,00 Kč vzdělávání

Niemczyk Kamil  5 000,00 Kč vzdělávání

Vágner  15 000,00 Kč vzdělávání

Dombrovský  10 000,00 Kč vzdělávání

Demeterová  4 000,00 Kč zdrav. potřeby, doplňky stravy

Dietrichova  5 000,00 Kč vzdělávání

Dudnykova  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Dufková  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Majetná  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Radová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Palečková  12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Loukotovi  13 000,00 Kč vybavení dětského pokoje, brýle 

Čurejová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Svobodovi  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Kratochvílová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Polehňovi  16 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Novákovi  16 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Špírkovi  13 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Ruckaufová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Sedláková  10 000,00 Kč respitní péče

Hubálková  13 800,00 Kč vybavení dětského pokoje

Vašková  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Žežulka 6 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Němeček 12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Herákova 10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Dědičíkova 5 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Česákova 9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Demeterová 7 000,00 Kč zdravotnické pomůcky, výživa

Žežulka 6 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Hofnerová 8 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Navrátilová 5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Hubálková 13 800,00 Kč volnočasové aktivity

Votoupalová 6 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Kalfi řtová 2 200,00 Kč vzdělávání, šk. potřeby, učebnice

Pejšmanová 5 000,00 Kč volnočasové aktivity

Hlaváčková 10 000,00 Kč volnočasové aktivity dětí 

Vaňková 3 400,00 Kč volnočasové aktivity

Doleželovi 4 800,00 Kč volnočasové aktivity

Čermáková 3 600,00 Kč volnočasové aktivity

Vondráková 1 500,00 Kč volnočasové aktivity

Pačajová 5 400,00 Kč vzdělávání, doučování

Zapletalovi 10 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Ježová 10 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Sklenářovi 1 800,00 Kč volnočasové aktivity

Zachrlovi 15 000,00 Kč vzdělávání

Novákovi 5 900,00 Kč vzdělávání, volnočasové aktivity

Šimková 12 200,00 Kč vzdělávání, volnočasové aktivity

celkem listopad 229 100,00 Kč

Koudela Jiří  20 000,00 Kč vzdělávání

Niemczyk Kamil  5 000,00 Kč vzdělávání

Vágner  15 000,00 Kč vzdělávání

Dombrovský  10 000,00 Kč vzdělávání

Demeterová  4 000,00 Kč zdrav. potřeby, doplňky stravy

Dietrichova  5 000,00 Kč vzdělávání

Dudnykova  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Dufková  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Majetná  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Radová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Palečková  12 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Loukotovi  13 000,00 Kč vybavení dětského pokoje, brýle

Čurejová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Svobodovi  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Kratochvílová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Polehňovi  16 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Novákovi  16 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Špírkovi  13 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Ruckaufová  10 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Sedláková  10 000,00 Kč respitní péče

Hubálková  13 800,00 Kč vybavení dětského pokoje

Vašková  15 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Žežulka 6 000,00 Kč vybavení dětského pokoje



Plickovi 15 000,00 Kč léčba dítěte

Hulínská 9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Ježová 3 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Striovi 13 210,00 Kč vzdělávání, volnočasové aktivity

Horvathová 3 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Tyleová 6 500,00 Kč volnočasové aktivity 

Dudkovičová 2 400,00 Kč volnočasové aktivity 

Ferkovi 3 500,00 Kč volnočasové aktivity 

Smetanovi 7 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Vavrošovi 3 700,00 Kč vzdělávání, doučování

Tišer 4 600,00 Kč vzdělávání

Barvíkovi 3 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

Krejčíkovi 8 000,00 Kč volnočasové aktivity 

Březinová 2 271,00 Kč vzdělávání, doučování

Profousová 900,00 Kč zapůjčení monitoru pro miminko 

Hanzlíková 3 200,00 Kč volnočasové aktivity

Hubálková 1 200,00 Kč doplatek na dětský pokoj

celkem prosinec  353 281,00 Kč 

celkem rok 2016 1 221 172,00 Kč
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Hulínská 9 000,00 Kč vybavení dětského pokoje

Ježová 3 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Striovi 13 210,00 Kč vzdělávání, volnočasové aktivity

Horvathová 3 000,00 Kč vzdělávání, doučování

Tyleová 6 500,00 Kč volnočasové aktivity

Dudkovičová 2 400,00 Kč volnočasové aktivity

Ferkovi 3 500,00 Kč volnočasové aktivity

Smetanovi 7 000,00 Kč volnočasové aktivity

Vavrošovi 3 700,00 Kč vzdělávání, doučování

Tišer 4 600,00 Kč vzdělávání

Barvíkovi 3 000,00 Kč vzdělávání, doučování 

Krejčíkovi 8 000,00 Kč volnočasové aktivity

Březinová 2 271,00 Kč vzdělávání, doučování

Profousová 900,00 Kč zapůjčení monitoru pro miminko

Hanzlíková 3 200,00 Kč volnočasové aktivity

Hubálková 1 200,00 Kč doplatek na dětský pokoj

celkem prosinec 353 281,00 Kč

celkem rok 2016 1 221 172,00 Kč



Našimi laskavými dárci jsou: 
Patrik Bartoň, Marie Bartoňová, Karel Baumruk, Jan Beneš, Vojtěch Bernatský, Bohuslava 
Brodská, Jiří Bruna, Blanka Brýdlová, Jan Bureš, Zdeněk Čermák, Marie Černá, Marek Dědič, 
Markéta Derková, Dana Doležalová, Sylva Dostálová, Pavla Doubková, Dagmar Dreksová, 
Ing. Jiří Dunovský, Irena Dvořáková, Vendulka Flecknová, Vladimír Focko, Eva Jarošová, Michal 
Kalina, Ladislav Kalivoda, Jitka Kaminská, RNDr. Marie Kárská, Mgr. Ladislav Kavan, Jarmila 
Krausová, Edita Kremláčková, RNDr. Libor Kudláček, Ing. Rostislav Kuneš, Luboš Kušnir, 
Mgr. Jiří Lukeš, Dagmar Mačugová, Jaroslava Máliková, Jiří Malý, Roman Martin, Ing. Petr Modrý, 
Jiří Netáhlík, Mgr. Hana Novotná, Andrea Ogořálková, Lenka Otradovcová, JUDr. Jiří Pavlík, 
Stanislav Pecháček, Miriam Pechmanová, Jitka Plánská, Blanka Plzáková, Mgr. Lenka Plzáková, 
Blanka Podlipná, Luďka Raimondová, Táňa Sibová, Martin Sittek, Mgr. Daniela Slámová, Petr 
Smíšek, Paedr. Zuzana Smolíková, JUDr. Libuše Stehlíková, Jiří Sušický, Vojtěch Svoboda, Hana 
Šašková, Josef Šebek, Petr Šimr, Jakub Špic, Miloslava Štórová, Mgr. Jana Šuranová Traplová, 
Josef Toman, Ing. Petr Torma, Bc. Marie Toufarová, JUDr. Pavel Turoň, Ing. Štefan Végh, 
Mgr. Miloslava Vladařová, Alena Vladyková, Tomáš Vondrák, Jana Vondrová, Věra Zbořilová

ABEL – Computer s. r. o., Adášek, Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT, 
ALBI Česká Republika, Anect a. s., ARAXIS s r. o., BH Nature, BK Kosmetika, BSJ Group s r. o., 
BAMAR SERVIS, s. r. o., CEREAS, s r. o., ComAp, a. s., České sdružení Církve adventistů sedmého 
dne, DEUS GABRIELA, Ecom s r. o., Elfetex, spol. s r. o., EMIL BUREŠ HOPSERVIS s. r. o., Enreco 
Trade s. r. o., Enviform, a. s., Fem Consulting, s r. o., Florcenter s r. o., Fluidtechnik Bohemia, Health 
Communication s. r. o., Impressio, s r. o., Invelt-elektro s. r. o., ISOTRA, a. s., JIPA servis s. r. o., 
J.T.O SYSTÉM, s r. o., Lékárna Na Náměstí Přeštice, LK SERVIS, generální zastoupení GERnétic 
v ČR, LMC s r. o., MAECENATA FOUNDATION, Mia Salon – Petr Hrach, NCR Česká republika, 
Ottlens Optik s r. o., Petrometal, s r. o., PONS SERVIS s. r. o., Primagas, s r. o., REFRASIL, s r. o.,
ROMAGRIS s r. o., SAP ČR, S-A-S spol. s r. o., 4SPA s. r. o., TPA Tax, s r. o. 

Zvláštní poděkování:
ABB, s. r. o., Albi Česká republika a. s., Almando s. r. o., BH Green, s. r. o., ComAp, a. s., 
Československé obchodní bance, a. s., dobrovolníkům z ČSOB, a. s., Evě Dudové, Ing. Jiřímu 
Dunovskému, Janě Gabrišové, Glaudius s. r. o., Green Nature s. r. o., Green Shine, s. r. o., 
HÁJEK ELECTRONIC, s. r. o., Miroslavu Hájkovi, Miroslavu Hlavatému, manželům Hortovým, 
Jižní Moravě Energo s. r. o., Lindě Kaucké, Zdeňku Kozmanovi, Antonínu Kokešovi, Ing. Ros-
tislavu Kunešovi, LMC s. r. o., NCR Česká republika s. r. o., Zuzaně Pokorné a dobrovolníkům 
z Monety Money Bank a. s., Martinu Romanovi, SAP ČR spol. s r. o., Správě jeskyní Moravského 
krasu, TPA Horwath Tax, s. r. o.

Za přímou podporu děkujeme:
Barboře Cornelio, Janě Černé, Fóru dárců, Pavlu Holušovi, Haně Chmelíkové, Josefu Kondračinovi,
Zuzaně Maléřové, Antonínu Pátkovi, Anetě Řezníkové, Haně Smith, Miroslavu Špinarovi, Haně Švejnohové, 
Andree Trčkové

Velké poděkování za aktivní, stálou a milou spolupráci posíláme našim laskavým patronům paní Naďě 
Konvalinkové a panu Vojtěchu Bernatskému. 

Moc děkujeme školám a dobrovolníkům-studentům, kteří se zapojili do veřejné sbírky Sluníčkový den 
pro opuštěné děti a pěstounké rodiny, která proběhla v dubnu. 
Církevní konzervatoř Opava; Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno; 
Gymnázium Boskovice; Gymnázium J. A. Komenského, Uherský Brod; Gymnázium Jana Palacha, Praha 1;
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora; OA, VOŠ Uherské Hradiště; SOŠ Kavčí Hory Praha 4; Střední škola 
hotelnictví a služeb a VOŠ Opava; CSZŠ Brno, Grohova; SZŠ a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova.

Našimi laskavými dárci jsou:
Patrik Bartoň, Marie Bartoňová, Karel Baumruk, Jan Beneš, Vojtěch Bernatský, Bohuslava 
Brodská, Jiří Bruna, Blanka Brýdlová, Jan Bureš, Zdeněk Čermák, Marie Černá, Marek Dědič, 
Markéta Derková, Dana Doležalová, Sylva Dostálová, Pavla Doubková, Dagmar Dreksová, 
Ing. Jiří Dunovský, Irena Dvořáková, Vendulka Flecknová, Vladimír Focko, Eva Jarošová, Michal 
Kalina, Ladislav Kalivoda, Jitka Kaminská, RNDr. Marie Kárská, Mgr. Ladislav Kavan, Jarmila 
Krausová, Edita Kremláčková, RNDr. Libor Kudláček, Ing. Rostislav Kuneš, Luboš Kušnir, 
Mgr. Jiří Lukeš, Dagmar Mačugová, Jaroslava Máliková, Jiří Malý, Roman Martin, Ing. Petr Modrý, 
Jiří Netáhlík, Mgr. Hana Novotná, Andrea Ogořálková, Lenka Otradovcová, JUDr. Jiří Pavlík, 
Stanislav Pecháček, Miriam Pechmanová, Jitka Plánská, Blanka Plzáková, Mgr. Lenka Plzáková, 
Blanka Podlipná, Luďka Raimondová, Táňa Sibová, Martin Sittek, Mgr. Daniela Slámová, Petr 
Smíšek, Paedr. Zuzana Smolíková, JUDr. Libuše Stehlíková, Jiří Sušický, Vojtěch Svoboda, Hana 
Šašková, Josef Šebek, Petr Šimr, Jakub Špic, Miloslava Štórová, Mgr. Jana Šuranová Traplová, 
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Gymnázium Boskovice; Gymnázium J. A. Komenského, Uherský Brod; Gymnázium Jana Palacha, Praha 1;
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora; OA, VOŠ Uherské Hradiště; SOŠ Kavčí Hory Praha 4; Střední škola
hotelnictví a služeb a VOŠ Opava; CSZŠ Brno, Grohova; SZŠ a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova.



FINANČNÍ ZPRÁVA 2016

AKTIVA 859 PASIVA 859 

dlouhodobý majetek celkem 0 vlastní zdroje celkem 808 

dlouhodobý hmotný majetek 34 vlastní jmění + fondy 808 

oprávky k dlouhod. majetku -34 výsledek hospodaření 0 

krátkodobý majetek celkem 859 cizí zdroje 51 

zásoby 134 dlouhodobé závazky 0 

pohledávky 0 krátkodobé závazky 51 

krátkodobý fi nanční majetek 725 jiná pasiva 0 

jiná aktiva 0 

NÁKLADY 2 046 VÝNOSY 2 046 

spotřebované nákupy a nakupované 
služby

289  
tržby z prodeje služeb 0 

tržby za prodané zboží 0 

osobní náklady celkem 510 ostatní výnosy celkem 0 

odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a opravných položek

6 přijaté příspěvky (dary) 2 046 

poskytnuté příspěvky 1 241 výsledek hospodaření 0

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Rozvaha (v tis. Kč)

Napsali nám: 
Chtěli bychom Vám všem moc a moc poděkovat za dnešní úžasný den na setkání pěstounů
v Praze a jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit. Na tak fajn a pohodový den se spoustou
super zážitků – lanová dráha na Petřín, zrcadlové bludiště, Pražský hrad, plavba parníkem po Vltavě
s patrony – myslím budeme dlouho vzpomínat. Děkujeme a jsme rádi, že Vás máme!!!
Dostálovi 

Chtěla bych Vám velice poděkovat za Vaši podporu. Jmenuji se Monika Šebáková a zrovna tento 
týden jsem slavila své sedmnácté narozeniny. Nyní jsem úspěšně ukončila druhý ročník na střední 
odborné škole ve Vsetíně, kde studuji cukrářství. Škola mne ne vždy baví, ale i přesto jsem ráda, 
že studuji právě tohle. Za Váš příspěvek jsem si pořídila nějaké pomůcky na praxi a hlavně mixér. 
Díky tomu mohu i doma zkoušet péct nejrůznější dezerty. Nyní přes prázdniny chodím na brigádu 
do místního obchodu. Pracuji zde v masně. Je to pro mě naprosto nová zkušenost a někdy je to 
velice únavné. Chtěla bych si něco vydělat, abych o prázdninách mohla jet s kamarády na výlet 
a taky si něco koupit na sebe. Ještě jednou děkuji.
Monika Šebáková

Vážená Nadace, vážená a milá paní ředitelko a hlavně vážený pane sponzore, 
velice moc si vážíme toho, že jste a že pomáháte. V době, kdy jsme byli více nemocní a byla tuhá 
zima, jste nám udělali velikou radost. Mohli jsme zařídit dětem společnou hernu – pokojík, ve 
kterém se cítí moc dobře. Pokojík mají vymalovaný, hračky uložené ve skříních, na které jste nám 
přispěli. Mohou si zde hrát na obchod, na kancelář, na rodinu a mnoho jiných her. Mají tu své sta-
vebnice, které si mohou rozložit, fotbálek, mají i svůj mediální koutek. Jsou nadšení, protože své 
stavby a hry nemusí večer sklízet a mohou pokračovat druhý den. Jsme Vám velice vděčni, moc 
si toho vážíme. Jsme veliká rodina a děti nám pořád rostou jak z vody, takže o důvod víc, proč být 
vděčni tomu, kdo nám pomáhá plnit přání dětí. 
Polehňovi

Dobrý den, 
moc vás všechny zdravíme. Ani nevíte, jakou mám radost z Verči. Na vysvědčení má vyznamenání, 
o které se velmi snažila. Verče jsem to přála, jelikož jsem viděla, když jí nevycházela např. dvojka 
z matematiky, tak sama žádala o test navíc na opravu. Mám radost z její ctižádosti, a že to nemá 
tak jednoduché, jako dyskalkulik. Moc Vám děkujeme za příspěvek na vzdělávání. Je to pro nás 
velká pomoc.
Nataša Třísková, pěstounka 
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Jeden z mnoha příběhů, které přicházejí do Fondu

Jsem svobodná, vlastní děti nemám. Než jsem přijala do své péče Sárinku, pracovala 
jsem jako ergoterapeut s lidmi se zdravotním a mentálním postižením.

Od r. 2003 mám ve své péči Sárku. Čtyřletá Sárunka byla už tehdy temperamentní dítě 
s jiskřičkami v očích. Narodila se zdravá, byla prý velmi šikovná, už chodila a mluvila, když 
ji měsíc po prvních narozeninách někdo v její biologické rodině otrávil léky. 

Byla asi 2 roky v kómatu. Ve čtyřech letech nemluvila, měla celodenně plenky, ležela, 
vozila se v kočárku. Dnes si na kratší vzdálenosti ovládá mechanický vozík sama, snaží 
se být co nejsamostatnější, je přemýšlivá, komunikativní, empatická slečna. Má ráda lidi, 
společnost. 

V r. 2006 k nám přišel do rodiny její mladší, tehdy čtyřletý, bratr Luboš. Luboš šel po 
narození rovnou do kojeneckého ústavu a téměř 4 roky trvalo, než soud rozhodl, že může 
být nabídnut do nějaké náhradní rodiny. Luboškovi byl v sedmi letech diagnostikován 
autismus bez mentálního postižení. 

Bydlíme na vesnici ve starším rodinném domku, který splácím. Luboš i Sára jsou velcí 
bojovníci, kteří se snaží na sobě pracovat a já je mám moc ráda.

Protože Sárunka má vybavený pokojíček ještě od útlého dětství, potřebovala by vše nové, 
ale na to nám fi nance nezbývají. Moc Vás prosím o zvážení fi nančního daru na vybavení 
pokoje pro Sárunku.

Děkuji Vám také za mnohaletou podporu, které si nesmírně vážím.

pěstounka Sylva Blažková
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