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VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ,
mám velkou radost, že nám zachováváte přízeň 
a společně s námi se podílíte na projektech 
pro ohrožené děti a náhradní rodiny.  

Díky Vašemu štědrému přispění jsme mohli 
pokračovat v podpoře dětí, které našly svoji 
novou rodinu, bezpečné zázemí, lásku a jistotu 
v životě. Uskutečnili jsme 178 úspěšných  
projektů. Zaměřili jsme se převážně na rozvoj 
dětí, tedy podporu ve vzdělávání mladých lidí, 
kteří se připravují na své budoucí povolání, 
přispívali jsme na doučování, jazykové 
a odborné kurzy, volnočasové aktivity, 
vybavení dětských pokojů, podporovali jsme 
handicapované děti. 

Uskutečnili jsme tři setkání pěstounských rodin, kterých se zúčastnilo celkově 205 klientů. Měli 
jsme možnost probrat s nimi potřeby dětí, vyslechnout příběh života jejich rodin, pohovořit s nimi 
o všem, co náhradní rodinná péče obnáší i z hlediska zákonů.   

Pro mne je vždy nezapomenutelným setkáním společenské odpoledne ve firmě LMC, při kterém 
probíhá předávání šeků z projektu Smysluplné dárky. Velkým přínosem je pro nás rovněž průběžná 
vzájemná celoroční komunikace nad společnými projekty. 

K dalším obdobným akcím patří setkávání s firmou ČSOB. Několikrát do roka spolupracujeme 
s paní Lindou Kauckou. Je nám potěšením napsat, že nabídka ke spolupráci přichází vždy 
od banky. Ta do projektů pro neziskový sektor zapojuje velmi aktivně své zaměstnance, kteří  
s nadšením a nasazením pomáhají. Jde o nádherné souznění. 

Andrea Trčková, ředitelka firmy Gernetic, zas pravidelně přijíždí na návštěvy k nám, do Nadačního 
fondu a stejně tak já opětuji její návštěvy ve firmě. Společně dotváříme projekt, který má vždy 
předem perfektně připravený a zajištěný i po mediální stránce. Do projektů firmy vstupují i její 
klienti, tedy kosmetické salony, které pomáhají mnoha svými příspěvky. 
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Eva Dudová, ze společnosti SAP, s. r. o. si je vědoma toho, jak je potřebná pomoc a podpora 
při vzdělávání dětí. Firma SAP, s. r. o. si proto vzala za svůj cíl financování volnočasových aktivit 
a doučování dětem, které vychovávají babičky pěstounky a které svým vnoučatům při plnění 
školních povinností a domácích úkolů již „nestačí“. Manželé Gabriela a Zdeněk Hortovi velmi 
citlivě přistupují k pomoci opuštěným dětem. Srdečně děkuji za krásné finanční dary, díky kterým 
vytváříme nové, hezké, bezpečné prostředí pro děti, jež našly v rodinách pěstounů svůj nový 
domov. Velký dík patří manželům Hortovým za to, že slyší na pomoc sociálně slabým rodinám, 
samoživitelkám a prarodičům. Každý příběh si vždy čtou s velkým zájmem a ochotou pomoci. 

Děkuji z celého srdce Vám všem, kteří společně s námi pomáháte a razíte heslo „Děti patří  
do rodiny“.  

Krásná spolupráce probíhá při projektu Čtení pomáhá,  můj velký dík patří panu Martinu Romanovi, 
Lucii Dickové a Monice Kdolské.  

Firma TPA pod vedením Rosti Kuneše podporuje opuštěné děti již 10 let. Pan Kuneš rozšířil svoji 
podporu z firemního dárcovství do svých soukromých aktivit. Jeho charitativní degustace vín byla 
svým programem ojedinělá, profesionální a s velmi krásným výtěžkem. Děkujeme za nasazení 
všech zúčastněných. 

Děkuji Vám, všem příznivcům za to, že si najdete chvíli času a rozhodnete se svým přístupem 
opět pomoci dobré věci. Bez Vás bych to nezvládla. 

Srdečně Marie Řezníková, ředitelka
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PATRONI NADAČNÍHO FONDU
„Co by byl domov bez tátovy něhy a mámina náruč  
bez lásky.“ Dovolila jsem si použít tento úryvek  
z Kristýnčiny básničky. Lépe bych to neřekla. 

Naďa Konvalinková, patronka

Nedávno jsme vedli naši dceru poprvé do školy a byl 
to den, na který nikdo z naší rodiny nezapomene. Pocit 
hrdosti, radosti a štěstí se mísil s nekončící láskou. 
Jak to tak u mě bývá, uronil jsem i pár slz. Přál bych 
si, aby i ostatní děti měly kolem sebe milující rodiče, 
aby je neopouštěl ten tolik nakažlivý dětský smích  
a radost. Ať už ho mají na tvářích díky svým vlastním 
nebo „náhradním“ maminkám a tatínkům. Právě oni 
dávají světu ten nejlepší dárek… A vlastně i sami sobě… 
Díky za to!

Vojtěch Bernatský, patron
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PŘÍKLADY PROJEKTŮ
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA PARNÍKU

Na tradiční vánoční setkání přijalo pozvání 70 pěstounů se svými dětmi. Přijeli z různých koutů 
republiky. Dopoledne jsme s dětmi navštívili Muzeum voskových figurín, stihli jsme návštěvu 
Betlémské kaple s výstavou betlémů a prošli jsme Staroměstské náměstí. Zlatým hřebem byla 
jako vždy dvouhodinová plavba parníkem Taurus. Letos podruhé jsme udělili Řád citlivého rozumu 
v podobě křišťálového srdce manželům Gabriele a Zdeňkovi Hortovým za krásnou a mnohaletou 
spolupráci. Řád jsme s hrdostí předali i patronu Vojtěchu Bernatskému za jeho velké laskavé 
srdce a vřelý přístup k pěstounským rodinám.

Jako vždy se plavby zúčastnili oba naši patroni, tedy Vojtěch Bernatský a paní Naďa Konvalinková. 
Děkujeme firmě Gladius a celé posádce za to, jak se o nás hezky starali a připravili nám krásnou 
plavbu po Vltavě včetně úžasného oběda. 

SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN V MORAVSKÉM KRASU

Milá Nadace,
chtěl bych Vám za nás všechny poděkovat za krásný výlet. Když nám přišla pozvánka od Nadace 
Rozum a Cit, tak jsme ji všichni přijali s radostí. Byli jsme nadšení, že můžeme jet do Moravského 
krasu, kde se nám následně moc líbilo. Nejdříve jsme jeli ekovláčkem, naše pěstounské děti 
Maruška a Kuba byly přímo štěstím bez sebe. Potom jsme šli do Punkevní jeskyně. Já jsem tam 
byl před dvěma lety se školou, ale i tak to byl pro mě zážitek. Ostatní, mamka, sestra a naše děti 
zde byly poprvé. Nejvíce se nám všem líbil pohled na propast Macocha zdola. Odtud jsme nasedli 
na lodičku a jeli jsme po řece Punkvě. Vždy, když jsme jeli okolo skály, minul jsem ji těsně hlavou. 
Prohlídka jeskyně byla velice hezká a zajímavá, všem z naší rodiny se líbila. Po prohlídce jeskyně 
jsme lanovkou vyjeli nahoru a Macochu jsme viděli i shora. Na prohlídce jsme vyhladověli, proto 
nás potěšilo, že pro nás bylo připraveno jídlo v hotelu Skalní mlýn. Pochutnali jsme si na nudlové 
polévce a kuřecím řízku, jako zákusek jsme dostali mini koláčky, které byly výtečné. Byli jsme 
smutní, že musíme odjet tak brzy, ale jinak to nešlo. Všem se nám výlet velmi líbil a těšíme se,  
až budeme moci opět někam jet.

Tonda Hubálek
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KŘEST KNIHY O KVĚTINĚ

V říjnu proběhl v divadle Ypsilon křest nové knihy Zuzany Maléřové O květině. Kniha o koloběhu 
života a jeho křehkosti, od největších ztrát až k jiskřivě radostným situacím, je dárkem i pro nás. 
Vždyť jednu z kapitol autorka nazvala O parníku a pěstounech a její součástí je i básnička bratrů 
Káclových z naší literární soutěže, která na křtu rovněž zazněla. A nejen to. Na jevišti převzala 
ředitelka NF Marie Řezníková z rukou autorky a jejích přátel 70 ks knih, které zakoupili a věnovali 
jako dárek pěstounským rodinám. Krásné Vánoce s krásnou knihou Vám přejí autoři knihy a její 
dárci. K přání se připojují rovněž kmotři knihy, herci Jana Preissová, Jana Synková, Jiří Lábus, Jan 
Jiráň, Martina Randová a mnozí další, například i fotbalový kapitán Dukly Praha Marek Hanousek.

Zuzana Maléřová, spisovatelka

Z RODINY DOLETÍ DÁL

Společně s našimi patrony Naďou Konvalinkovou a Vojtou Bernatským jsme se zapojili  
do kampaně Z rodiny doletí dál. Symbolem kampaně je papírová vlaštovka. Když se dobře 
vyšle, doletí daleko, když ne, brzy spadne… Stejně tak i pro děti, které jsou křehké podobně jako 
vlaštovka z papíru, je dobrý start do života nesmírně důležitý. Stejně jako vlaštovky nelétají samy, ale 
v hejnu, i děti, které se samy bránit nemohou, mají velkou podporu veřejnosti, které na nich záleží.

VELIKONOČNÍ DÍLNA

Děkujeme firmě Moneta Money bank a jejím dobrovolníkům za uspořádání Velikonoční 
dílny. Konala se 7. dubna, firma ji zorganizovala pro děti z náhradních rodin v prostorách banky. 
Všichni si vyrábění velice užili a zároveň si děti domů odnesly krásnou velikonoční výzdobu. 
Červnové pečení v ČSOB na Radlické vyneslo 17 tisíc korun! Děkujeme!

PEČENÍ PRO DOBROU VĚC 

Letošní druhé pečení pro dobrou věc jsme pořádali 22. června v pražské budově ústředí, 
kde jsme společně prodali napečené dobroty za 17068 korun. Výtěžek využije Nadační fond  
Rozum a Cit na podporu vzdělávání dětí žijících v pěstounských rodinách.

Všem kolegyním a kolegům, kteří dobroty napekli nebo si je zakoupili, moc děkujeme.
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SNÍDANĚ-DOBROTY

Prodej snídaně-dobrot, které napekli zaměstnanci ČSOB na Radlické (a já jsem také přiložila 
ruku k dílu), byl pro nás milou a voňavou zábavou. Těch druhů koláčů, co se sešlo, připadala 
jsem si jako v luxusní cukrárně. Nesmím zapomenout také na skvělé pomazánky, po kterých 
se jen zaprášilo. Moc děkuji všem, kteří se do pečení zapojili i těm, kteří přišli ochutnat  
a svým příspěvkem podpořili rodinu Loukotovu, která vychovává 5 dětí, a paní Hubálkovou, 
která vychovává 4 děti. Příspěvky jsou určeny na volnočasové aktivity dětí na nový školní rok.  
Díky za krásnou akci! 

Lenka Rázgová, specialista společenské odpovědnosti

DUHOVKA POMÁHÁ

Na zahradní slavnosti ve škole Duhovka prodávaly děti školní časopis, na kterém vybraly  
2879 Kč a škola doplatila 2121 Kč. Tento dar umožní Patrikovi odjet na letní tábor pro handicapo-
vané děti. Srdečně děkujeme!
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DARY DO RODIN V ROCE 2017
LEDEN 2017

Navrátilová 13 144 Kč rovnátka

Navrátilová 10 000 Kč vzdělávání

Baumová 7 000 Kč sociální výpomoc v tísni

Hlaváčovi 15 000 Kč vzdělávání

Kantorovi 9 600 Kč vzdělávání, doučování

Rambousková 8 150 Kč 3 750 vzdělávání, doučování 4 400 voln.

Kupczok 10 000 Kč vzdělávání, doučování   

Mourková 12 000 Kč vzdělávání, doučování  

Pačanová 1 100 Kč vzdělávání, doučování

Tišer Stanislav 4 000 Kč vzdělávání, doučování

Leden celkem 89 994 Kč

ÚNOR 2017
Plickovi 5 000 Kč léčba Petříka

Plickovi 14 000 Kč léčba Petříka  

Dlouhá 12 000 Kč rovnátka

Doleželovi 12 000 Kč rovnátka

Staňková 12 000 Kč rovnátka

Džuganová 10 000 Kč rovnátka 

Navrátilová 10 000 Kč rovnátka, vzdělávání

Striovi 6 000 Kč volnočasové aktivity, vzdělávání  

Kudličkovi 9 000 Kč rovnátka

Únor celkem 90 000 Kč
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BŘEZEN 2017
Dutých 7 400 Kč rovnátka

Striovi 13 000 Kč ukulele

Plickovi 27 000 Kč léčba dítěte

Staňková 4 350 Kč letní jazykový kurz

Daňková 4 500 Kč volnočasové aktivity

Urbanová 2 000 Kč seminář znakové řeči

Thum Kristina 2 400 Kč volnočasové aktivity

Michaela Urbanová 5 000 Kč sociální výpomoc v tísni

Svobodníková 4 800 Kč vzdělávání, doučování 

Bandasová 5 000 Kč volnočasové aktivity

Gůrová 8 000 Kč vzdělávání, doučování 

Linartovi 4 000 Kč volnočasové aktivity

Košťálovi 6 000 Kč vzdělávání, doučování 

Březen celkem 93 450 Kč

DUBEN 2017
Kovaříková 12 000 Kč respitní péče

Váňová 10 000 Kč sluchadla

Zieglerovi 10 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Lešková 5 000 Kč vzdělávání, doučování 

Loukotová 4 600 Kč volnočasové aktivity 

Vondrová 12 000 Kč rovnátka

Schmiedová 10 000 Kč rovnátka

Součkovi 10 080 Kč letní jazykový kurz

Vondrová 10 080 Kč letní jazykový kurz 
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Albrechtová 5 040 Kč letní jazykový kurz Aj 

Kondrová 7 000 Kč volnočasové aktivity 

Kozohorská 4 800 Kč vzdělávání-doučování 

Svitákovi 5 040 Kč kurz Aj

Kolbaská 7 500 Kč doučování, volnočasové aktivity

Holušková 1 370 Kč brýle 

Duben celkem 114 510 Kč

KVĚTEN 2017
Loukotová 4 000 Kč letní jazykový kurz 

Hejnová 9 600 Kč rovnátka 

Švestková 10 000 Kč rovnátka 

Karin Aloma 20 040 Kč volnočasové aktivity, letní jazykový kurz

Holeček Zdeněk 4 000 Kč vzdělávání

Dufkova 5 040 Kč letní jazykový kurz 

Tichá 6 400 Kč vzdělávání, doučování

Mansfeldovi 5 000 Kč vzdělávání, logopedie

Helešicovi 10 000 Kč rovnátka 

Květen celkem 74 080 Kč

ČERVEN 2017
Košutová 5 040 Kč letní jazykový kurz 

Břízová 5 040 Kč letní jazykový kurz 

Pačanová 3 200 Kč vzdělávání, doučování, soc. výp. v tísni

Thorandová 3 000 Kč vzdělávání, doučování 

Smekalová 10 080 Kč letní jazykový kurz 
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Holeček 7 066 Kč vzdělávání 

Kleinová 9 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Badejovi 10 000 Kč letní tábor pro dítě s handicapem

Chrástecká 3 300 Kč rovnátka

Alexandrovová 480 Kč vzdělávání-doučování

Tůmová 13 000 Kč housle

Machovcová 20 000 Kč rehabilitační kočár

Červen celkem 89 206 Kč

ČERVENEC 2017
Badejovi 5 000 Kč letní tábor pro handicapované dítě

Rozum a Cit, z. s. 2 000 Kč služby pro pěstouny 

Veselá 15 000 Kč trubka

Hejný 2 500 Kč kolo

Jirouchová 10 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Červenec celkem 34 500 Kč

SRPEN 2017
Loukotová 5 068 Kč volnočasové aktivity

Hubálková 8 000 Kč volnočasové aktivity

Blažková Sylva 3 500 Kč rehabilitační letní tábor pro handicapované dítě 

Marek 10 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Bolkovi 12 000 Kč vybavení dětského pokoje

Flaková 15 000 Kč vybavení dětského pokoje

Nemčeková 15 000 Kč vybavení dětského pokoje

Kvapilová 15 000 Kč vybavení dětského pokoje  
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Holeček 10 000 Kč vzdělávání 

Navrátilová 4 000 Kč volnočasové aktivity 

Srpen celkem 97 568 Kč

ZÁŘÍ 2017
Škardová 13 000 Kč vybavení dětského pokoje

Břízová 10 000 Kč vzdělávání

Kolbasová 15 000 Kč vzdělávání, volnočasové aktivity

Markovi 20 000 Kč vzdělávání 

Niemczek 10 000 Kč vzdělávání

Antonenko 12 000 Kč vzdělávání 

Daňkovi 4 000 Kč vybavení studentského pokoje

Niemczek 10 000 Kč vzdělávání

Němcová 12 000 Kč vzdělávání

Třísková 15 000 Kč vzdělávání 

Hlaváčková 15 000 Kč vzdělávání 

Šimíková 20 000 Kč vzdělávání 

Holeček Zdeněk 15 000 Kč vzdělávání 

Pačanová 8 000 Kč sociální výpomoc v tísni

Září celkem 179 000 Kč

ŘÍJEN 2017
Nevenka Zec 13 000 Kč vzdělávání

Zdražilovi 12 000 Kč elektr. klavír

Rejsová 12 000 Kč volnočasové aktivity, vzdělávání 

Schmiedovi 10 000 Kč elektr. klavír
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Kolbaska 6 000 Kč vzdělávání, doučování

Podolanová 5 500 Kč vzdělávání

Pospíšil 13 000 Kč vzdělávání

Urbanová 5 000 Kč koupací lehátko pro handicapované dítě 

Šípovi 2 700 Kč volnočasové aktivity

Vágner Tomáš 10 000 Kč vzdělávání

Kafková 4 400 Kč volnočasové aktivity

Furstovi 7 000 Kč volnočasové aktivity

Říjen celkem 100 600 Kč

LISTOPAD 2017
Kvapilová 2 400 Kč vzdělávání 

Schrůtová 3 000 Kč vzdělávání 

Bébrová 15 000 Kč klávesy

Josefy 5 000 Kč vzdělávání 

Holeček 5 000 Kč vzdělávání 

Bříšková 13 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Markovi 20 000 Kč vzdělávání 

Aloma 30 000 Kč vybavení pokoje 

Blažková 20 000 Kč vybavení pokoje 

Bandová 20 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Daňkovi 20 000 Kč vybavení studentského pokoje

Frančová 10 000 Kč vybavení pokoje 

Josefy 15 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Pospíšil 18 000 Kč vzdělávání 

Cebová 20 000 Kč rovnátka
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Kolářová 20 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Pačanová 35 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Plachá 15 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Štikarová 18 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Kvapilová 15 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Vávrová 18 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Pawliskovi 15 000 Kč rovnátka

Podolanová 18 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Kolbaská 17 000 Kč vybavení dětského pokoje 

Šariská 60 000 Kč vybavení bytu

Lišková 10 000 Kč vzdělávání 

Thorandová 5 440 Kč vzdělávání, doučování

Pichlíkovi 3 300 Kč volnočasové aktivity

Lavičková 20 000 Kč vzdělávání 

Dutých 5 000 Kč logopedie

Alexandrovová 1 870 Kč brýle

Lalevová 5 000 Kč vzdělávání, doučování

Rakašová 15 000 Kč vzdělávání 

Trčková 5 000 Kč klávesy

Listopad celkem 518 010 Kč

PROSINEC 2017
Srncovi 18 000 Kč vybavení dětského pokoje

Dankovi 15 000 Kč vybavení dětského pokoje

Kricklová 20 000 Kč vzdělávání

Koucká 15 000 Kč vzdělávání
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Veselá Pecková 12 000 Kč vozík

Dlouhá 5 000 Kč kurz Aj

Pospíšil 12 000 Kč vzdělávání

Podolanová 15 000 Kč vybavení dětského pokoje

Blažková 15 000 Kč vybavení dětského pokoje

Dlouhá 5 000 Kč kurz Aj

Třísková 5 000 Kč soc. výp. v tísni

Nevenka Zec 5 000 Kč soc. výp. v tísni

Hlaváčková 5 000 Kč soc. výp. v tísni

Hůrková 2 300 Kč vzdělávání 

Machová 5 500 Kč volnočasové aktivity

Lepková 3 630 Kč vzdělávání, doučování  

Lepková 1 370 Kč vzdělávání, doučování  

Leschingerovi 10 000 Kč volnočasové aktivity 

Jančová 9 600 Kč rovnátka

Davidová 4 100 Kč rovnátka, volnoč. aktivity

Pejšmanová 5 000 Kč volnočasové aktivity

Týleová 7 500 Kč vzdělávání, doučování  

Zemanová 7 000 Kč volnočasové aktivity 

Vondrákovi 15 000 Kč vzdělávání 

Chlumská 10 000 Kč volnočasové aktivity, kurz Aj

Šímová 2 400 Kč volnočasové aktivity

Švestková 12 000 Kč kurz Aj pro 2 děti

Vroblová 3 000 Kč volnočasové aktivity 

Veselá Pecková 10 000 Kč vozík

Niemczik 5 000 Kč vzdělávání

Koudela 20 000 Kč vzdělávání
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Kolbaská 10 000 Kč vybavení dětského pokoje

Pospíšil 10 000 Kč vzdělávání

Kovacsová 11 000 Kč vybavení dětského pokoje

Veselá Pecková 25 888 Kč vozík

Prosinec celkem 337 288 Kč

DARY OD RODIN ZA ROK 2017 CELKEM
1 818 206 Kč

DÁRCI 2017
Našimi laskavými dárci jsou:
Patrik Bartoň, Marie Bartoňová, Karel Baumruk, Pavel Bělohradský, Jan Beneš, Vojtěch 
Bernatský, Bohuslava Brodská, Jiří Bruna, Blanka Brýdlová, Jan Bureš, Zdeněk Čermák, Marie 
Černá, Michal David, Marek Dědič, Markéta Derková, Dana Doležalová, Milan Dostál, Sylva 
Dostálová, Pavla Doubková, Dagmar Dreksová, Ing. Jiří Dunovský, Irena Dvořáková, Michaela 
Ferencová, Vendulka Flecknová, Vladimír Focko, Eva Jarošová, Michal Kalina, Ladislav Kalivoda, 
Jitka Kaminská, RNDr. Marie Kárská, Mgr. Ladislav Kavan, Jana Kocurková, Andrea Králová, 
Edita Kremláčková, Jiří Kristek, RNDr. Libor Kudláček, Ing. Rostislav Kuneš, Luboš Kušnir,  
Mgr. Jiří Lukeš, Dagmar Mačugová, Jiří Malý, Roman Martin, Michal Nahálka, 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, Jana Procházková,  Luďka Raimondová, Jana Rybenská, Martin Sittek, Mgr. Daniela 
Slámová, Petr Smíšek, PaeDr. Zuzana Smolíková, Ing. Mojmír Souček, JUDr. Libuše Stehlíková, 
Jiří Sušický, Vojtěch Svoboda, Hana Šašková, Josef Šebek, Pavel Šebek, Petr Šimr, Pavel 
Šimůnek, Jakub Špic, Miloslava Štórová, Mgr. Jana Šuranová Traplová, Josef Toman, Ing. Petr 
Torma, Bc. Marie Toufarová, JUDr. Pavel Turoň, Ing. František Vágner, Mgr. Jana Vanišová,  
Ing. Štefan Végh, Mgr. Miloslava Vladařová, Alena Vladyková, Tomáš Vondrák, Jana Vondrová, 
Věra Zbořilová, Dana Zejbrdlíková
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Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT; ALBI Česká Republika;  
BH Green, s.  r.  o.;  BDX s. r. o.; BK Kosmetika; BSJ Group, s. r. o.; BAMAR SERVIS, s. r. o.; 
CASSIOPEA EUROPE, s. r. o.; CEREAS, s. r. o.; ComAp, a. s.; Comacjobs s. r. o.; České 
sdružení Církve adventistů sedmého dne; Čermák – Transport, s. r. o.; Humpolec; DEUS 
GABRIELA; Ecom, s. r. o.; Elfetex, s. r. o.; EMIL BUREŠ HOPSERVIS s. r. o.; EnrecoTrade s. r. o.; 
Enviform,  a.  s.; FemConsulting, s. r. o.; Florcenter, s. r. o.; Fluidtechnik Bohemia; Getting 
Gold cz, s. r. o.; Green Nature, s. r. o.; Hájek Electronic, s. r. o.; HealthCommunication, s. r. o.; 
Impressio, s.  r. o.; INEX Česká republika, s.  r. o.; Invelt-elektro, s. r. o.; Isolit – Bravo, s. r. o.; 
ISOTRA, a. s.; JIPA servis  s.  r.  o.; J.T.O SYSTÉM, s.  r.  o.; K+B Expert, s. r. o.; Lékárna Na 
Náměstí Přeštice; LK SERVIS; generální zastoupení GERnétic v ČR; LMC, s.  r.  o.; MONETA 
Money Bank, a. s.; MAECENATA FOUNDATION; NADAČNÍ FOND ANIMA; OMS – MEDI, s. r. o.; 
Ottlens Optik, s. r. o.; Petrometal, s. r. o.; Pfizer PFE, s. r. o.; PONS SERVIS, s. r. o.; Primagas, 
s. r. o.; REFRASIL, s. r. o.; ROHDE & SCHWARZ – Praha, s. r. o.; ROMAGRIS, s. r. o.; SAP ČR; 
S-A-S, s. r. o.; 4SPA, s. r. o.; TPA Tax; Veletrhy Brno, a. s.

Zvláštní poděkování:
Lmc, s. r. o.; Milan Jasný a Tomáš Dombrovský, Gabriela a Zdeněk Hortovi;  Albi Česká republika, a. s.; 
Antonín Kokeš; BH Green, s. r. o.; GreenNature, s. r. o.; HÁJEK ELECTRONIC, s. r. o.; SAP Business 
Services Centre Europe, s. r. o.; Eva Dudová; Maecenatafoundation; Linda Kaucká; dobrovolníci 
ČSOB,  a.  s.; Radlická Praha; Ing. Rostislav Kuneš; TPA Tax, s.  r.  o.; GERneticinternational;  
Ing. Andrea Trčková; LK SERVIS Mgr. Ladislav Kavan; Martin Roman; Exxon Mobil Business 
Support Center Czechia s.r.o. – zaměstnanci. 

Za přímou podporu děkujeme: 
Jana Černá, Fóru dárců, Hana Chmelíková, Josef Kondračin, Aneta Řezníková, Hana Švejnohová, 
Andrea Trčková, Zuzana Maléřová.

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

Poděkování mateřským a středním školám a gymnáziím za účast na veřejné sbírce 
Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny 2017: 

• Mateřská škola Klubíčko Ostrava – Hrabová Příborská 28, příspěvková organizace
• Mateřská škola Fantazie, Brno
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• Mateřská škola Hvězdička, Praha
• Mateřská škola Klubíčko, Ostrava
• ZŠ a MŠ Struhy, Čachovice
• Základní škola a Mateřská  škola Červenka 
• Evangelická akademie – VOŠ sociální práce, Praha 4
• VOŠ pedagogická a sociální, SŠ pedagogická a Gymnázium, Praha 6
• Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
• SOŠ Kavčí Hory, Praha 4
• Gymnázium Jana Palacha, Praha
• OA A VOŠ , Uherské Hradiště
• SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava
• Střední zdravotnická škola, Brno 
• Gymnázium Boskovice
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2017 
ROZVAHA (v tisících Kč)

AKTIVA 1 093 PASIVA 1 093

Dlouhodobý majetek celkem 0 Vlastní zdroje celkem 1 011

Dlouhodobý hmotný majetek 34 Vlastní jmění + fondy 1 011

Oprávky k dlouhod. majetku -34 Výsledek hospodaření 0

Krátkodobý majetek celkem 1 093 Cizí zdroje 82

Zásoby 115 Dlouhodobé závazky 0

Pohledávky 0 Krátkodobé závazky 82

Krátkodobý finanční majetek 978 Jiná pasiva 0

Jiná aktiva 0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč)
NÁKLADY 2 728 VÝNOSY 2 728

Spotřebované nákupy a
nakupované služby

391 Tržby z prodeje služeb 0

Osobní náklady celkem 498 Tržby za prodané zboží 0

Ostatní náklady 15 Ostatní výnosy celkem 494

Poskytnuté příspěvky 1 824 Přijaté příspěvky (dary) 2 234

Výsledek hospodaření 0
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ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 
V ORGANIZACI:

NAPSALI NÁM
Vážení,
dnes dopoledne jsem při vaření oběda měla kouzelně šokující telefonát. Volala mi ředitelka 
Nadačního fondu Rozum a Cit, že nějaká pro mne neznámá škola nám posílá peníze na respit pro 
našeho Patrika. Nečekala jsem to a s husí kůží jsem seděla a koukala doblba, neschopná slova. 
Milé děti a dospěláci, velmi Vám všem děkujeme za Váš zájem, čas a za to, že dokážete pomoci. 
Velice si toho vážíme a moc děkujeme. A ať víte, komu jste pomohli, napíši Vám náš příběh.

Kdysi dávno, tj. v roce 2003, jsme si dovezli domů prvního chlapečka Jaromíra, měl jeden rok  
a měsíc. Ano, byl jiný, neseděl, nežvatlal, bylo jasné, že nebude úplně zdravý, ale nám to nevadilo. 
Měli jsme tři své zdravé děti a půl roku před příchodem Jardy jsme se modlili za to, aby se  
k nám dostal ten nejpotřebnější. A protože jsme nechtěli, aby Jarda vyrůstal jako jedináček  
(naše děti byly už velké), podali jsme si další žádost a znovu někdo tam nahoře pro nás vybral 
toho nejpotřebnějšího – Patrika. 

Patrikovi bylo v té době pět a půl roku, kluk s praktickou hluchotou a mentální retardací. Nemluvil 
a neuměl ani moc znakovat. Rok před příchodem k nám byl odebrán mamince pro podezření  
z týrání. Byl smutné, vystrašené a divoké dítě. Potřeboval hodně hladit. Trvalo to přes rok, než 
se zklidnil a ujistil se, že je u nás doma. Pak jsme se teprve začali učit mluvit. Důležité pro řeč je 
dýchání, hráli jsme na stole foukaný fotbal s kouskem papíru, pískali s píšťalkou a chodili do polí, 
kde jsme ho učili křičet.

S pomocí úžasné logopedky jsme to dokázali. Patrik mluví rád a hodně!!! Jen jeho slovní zásoba je 
hodně omezená. A není to jen tím, že jsme se začali učit pozdě, u Patrika byl diagnostikován i autismus. 

Patrikovi bude v září devatenáct let, zítra naposledy půjde do základní školy a od září nastoupí 
na učiliště do praktické třídy, kde se bude učit sebeobsluze. A protože je ve věku, kdy jeho 
zdraví vrstevníci se doma zdržují co nejméně, tak i on touží si od nás odpočinout. Řešili jsme to 
tábory Nautisu v Krkonoších, respitním pobytem u Vás v Praze s Nautisem anebo k nám přijely 
asistentky, hlídaly kluky a my mohli odjet. Díky Vaší pomoci si tento luxus budeme moci dopřát  
i letos. Ani netušíte, jak moc to pro nás znamená! Každodenní péče o tak těžce postižené chlapce 
je vyčerpávající. Vždy s těžkým srdcem přenechávám kluky asistentům, ale pořád si opakuji, že je 
to pro nás všechny přínosem. Posíláme Vám veliké díky. 

S úctou a pozdravem Jiří a Anastázie
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Radost z houslí
Dobrý den, paní Černá a paní Řezníková,
housle jsme s Jindřiškou převzaly v Jihlavě dne 31. 8. 2017 od houslaře pana Celého. Jindřiška 
má z nástroje velikou radost, a já samozřejmě také.

V příloze Vám posílám sken dokladu. Velmi si vážím pomoci Vaší nadace a budu vždy Vaším 
příznivcem. Poselství, které nesete a předáváte potřebným, je tou nejvyšší lidskostí.

S mnoha pozdravy z Vysočiny Ilona a Jindřiška

Poděkování NF Rozum a Cit za pomoc pěstounským rodinám a jejich dětem.
Rozum a cit, dvě pouhá slova v bohaté slovní zásobě.
Slýcháme je zas a znova v té nejrůznější podobě.
Rozum je schopnost, kterou máme, poznat, co není, jak má být,
často nám pomáhá, ale když zklame, tak na pomoc mu spěchá cit.
Cit dokáže být plný lásky, touhy, ale i bolestí,
do tváře vryje hluboké vrásky, když smutek střídá neštěstí.
Sám rozum je jen kapkou v moři, s citem jsou mořem zázraků.
Společně zvládnou nejednu bouři a zas je nebe bez mraků.

Ne každý den nás slunce hřeje, ne každého má někdo rád,
jsou léta plná beznaděje, vše zbytečné se může zdát.
Když dětské tváře slzy zkrápí, mlčky se ptáme: “A co dál?”
Steskem se dětské mládě trápí, což není nikdo, kdo by o něj stál?
Nikomu neschází, nikdo ho nehledá a žádná náruč není ta pravá,
den za dnem ubíhá, žije se, jak se dá a všechno okolo smutným se stává.
Lhostejný člověk bez svědomí, co nemá rozum ani cit,
sotva si někdy uvědomí, že bez domova nelze žít.

Rozum a cit nám šanci dává, všechno se zvládne, půjdeme dál.
Kdo nevzdá to, ten neprohrává, i kdyby s osudem se pral.
Přestože smutek srdce svírá, čas jednou slzy osuší
a s nadějí, co nikdy neumírá, zahojí rány na duši.
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Vy nejste lidmi bez citu, s pomocí jste tu v pravý čas
a v každé kapce soucitu je víra v lidi. Víra v nás!
Za naše děti, za ně jsme rádi, vděční za každý okamžik.
Pro nás jste tím, kdo pomáhá i radí, za to vám patří naše dík.

S díky za vše 
Vladimíra

Letní tábor s angličtinou
Tento tábor byl skvělý. Moc se mi líbily lekce angličtiny, které byly zajímavé, poučné a zároveň  
i zábavné. Líbilo se mi i to, že lektorka byla z Jamajky, takže nám vyprávěla o tom, jaké to tam je 
atd. Bylo také pěkné, že nám pomáhala zvýšit sebevědomí a říkala nám, ať si jdeme za svými sny. 
Také jsem tam zjistila, že bych měla trénovat mluvení a čtení v angličtině, což se mi může hodit. 
Dále také bylo pěkné, když jsme měli vymýšlet scénky. Naše skupina vymyslela předávání cen 
Maliny (něco jako předávání Oskarů, ale za nejhorší film). Při téhle části výuky jsme si užili spoustu 
legrace. Pak jsme si ještě užili zábavu při maskování na scénky. Také byly zajímavé odpolední hry, 
které byly do svačiny v angličtině a po svačině v češtině. V anglické části jsme měli různé úkoly 
(jako např.: vymyslet 10 druhů ninjovských zbraní nebo 10 druhů hmyzu) a nějaký den jsme třeba 
hráli capture the flag. V české části byly většinou hry běhací jako např.: formule atd. Co se týče 
jídla, tak tam vařili dobře. A co bylo také super, že zde byl dobrý kolektiv jak dětí v kempu, tak 
vedoucích. Zkrátka jsem si tábor užila a příští rok bych klidně jela znovu.

Kristýna, 15 let

Dobrý den,
ráda bych Vám poděkovala za včerejší úžasný den, který byl pro celou naši rodinku plný zážitků. 
Organizace tohoto dne musela být velmi náročná.

Děti byly nadšené, užily si jak výlet na Petřín, kde si prošly bludiště, či výstup na rozhlednu  
a překrásný pohled na Prahu, který se nám naskytl, tak následné střídání hradní stráže u Hradu, 
bylo to prostě parádní. Užili jsme si plavbu parníkem i setkání s paní Konvalinkovou a panem Ber-
natským, u kterých mne velmi potěšil opravdový zájem o děti v pěstounské péči, jejich trpělivost 
s naším handicapovaným synkem, který ještě doma teď ráno nosil fotku paní Konvalinkové a 
šťastně se na ni usmíval. Domů jsme přijeli až pozdě večer, celou cestu jsem poslouchala nadšené 
povídání a překřikování dětí – „A víš co bylo nejlepší? To bludiště!“, „Ne, ten parník!“, „Mně se 
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líbila paní Konvalinková!“, „Pan Bernatský je sporťák!“, „Je s ním sranda! A suprově zpívá!“,  
„A ta hradní stráž, to byla bomba!“ Myslela jsem, že když jsme vyjížděli ráno v pět hodin, tak  
mi na zpáteční cestě děti usnou. Ale kdepak, byly tak plné zážitků z tohoto krásného dne,  
že spaní odsunuly až do svých postýlek domů.

Mnohokrát děkujeme za vše 
Rodinka z Moravy

Dobrý den, 
děkujeme Vám za zprostředkování anglického tábora v Daňkovicích.

Tábor se mi velmi líbil, přinesl mi mnoho nových přátel, zkušeností a hlavně mi hodně pomohl 
ve zdokonalení se v angličtině. Byli jsme rozděleni do pěti skupin podle vědomostí. Výuka byla  
4x denně. Vždy jsme se přiučili něčemu novému. Také jsme byli rozděleni do týmových skupin, ve 
kterých jsme hráli hry. Byli jsme úžasný kolektiv a domluvili jsme se, že příští rok pojedeme zas. 
Moc se nám to líbilo. Jitka

Když jsem Jitce během tábora zavolala, vždy byla velmi spokojená až nadšená. Měla jsem velkou 
radost, protože nejdříve na tábor moc nechtěla, měla obavu, že jí angličtina moc nepůjde a že 
výuku nebude zvládat. Ale opak byl pravdou, říkala, že výuka byla formou zábavy, což se všem 
líbilo. 

Když přišel den odjezdu, nikomu se domů nechtělo, Jitka řekla, že by tam byla nejraději celý rok! 
To byla i pro mě největší radost, neboť se tak potvrdilo to, co se o tomto táboře říká, že jsou tam 
nakonec všechny dětí velice spokojené a rády se tam vrací i několik let po sobě!

Proto ještě jednou velice děkujeme, a pokud bude možnost požádat Vaši Nadaci příští rok opět 
o příspěvek, rády toho využijeme.

Přejeme Vaší Nadaci a všem, kteří jsou ochotni pomáhat dětem bez rodin, mnoho takových krás-
ných chvil. Jsou to ty nejkrásnější odměny pro Vás, ale i pro nás, kteří to z lásky k dětem děláme. 

S pozdravem
Pěstounka Olga
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„MÁM NOVOU 
RODINU, MÁMU, 
TÁTU, SOUROZENCE, 
MAJÍ MĚ RÁDI 
A LÁSKOU MĚ 
OBKLOPUJÍ KAŽDÝ 
DEN.“ PEPÍK

ZAŠLETE 
DÁRCOVSKOU SMS 

DMS ROZUMACIT 30 nebo 
DMS ROZUMACIT 60 nebo 
DMS ROZUMACIT 90  

na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz





NADAČNÍ FOND ROZUM A CIT

Trvalé sídlo: 
Jablonského 639/4
170 00  Praha 7

Kontaktní adresa: 
Na Výsluní 2271
251 01  Říčany

Tel.: 323 631 205
deti@rozumacit.org

číslo účtu:  268043001/5500
IČ: 659 915 75

www.rozumacit.org

Nadační fond


