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Vážení a milí přátelé,
... nastala „jiná“ doba. Je květen 2020 a já
píši úvodní slovo do „výročky“ 2019. Život
se najednou zastavil, ztichl. Přišly obavy
o zdraví, ztrátu zaměstnání, vzdělávání,
trávení volného času. Říkáme si, co bude
zítra a za pár měsíců?
Rok 2019 byl opět plný nezapomenutelných osudů a příběhů dětí, které
ztratily ve svém životě to nejcennější:
domov a biologické rodiče. Musely
si zvyknout na nové prostředí, rodinu,
sourozence, školu, kamarády, radosti
a také obavy a strach z neznámého. Jejich
novým domovem se stala náhradní rodina.
V tomto roce jsme díky laskavému přispění Maecenatafoundation mohli uspořádat
první pilotní projekt: letní počítačový tábor. Velké poděkování patří firmě SAP, s. r. o.
Díky velkorysé podpoře firmy LMC, s. r. o. můžeme děti celoročně vzdělávat
a zaplatit jim volnočasové aktivity. Z projektu „Smysluplné dárky“ můžeme financovat letní tábor s výukou anglického jazyka.
Manželům Hortovým z celého srdce děkujeme za krásnou pomoc při budování
pokojíčků pro děti, které našly novou rodinu a můžeme také přispívat dětem
v rámci projektu „Pomáháme ke zdraví“. Díky jejich laskavému přispění jsme mohli zorganizovat tři celodenní setkání pro pěstouny a děti z celé ČR. Zúčastnilo se jich 220.
Firmě ComAP, a. s. děkujeme za pomoc studentům ve studiu technických oborů.
Velmi si vážíme mnohaleté pomoci pana Pavla K., jenž si ke své podpoře vybral
šest studentů, kteří žijí u pěstounek-samoživitelek.
TPA Horwath nám pomáhá s vybudováním pokojíčku a podporou handicapovaných dětí. Nesmírně si vážím jejich finančního daru na činnost naší organizace.
Poděkování patří rovněž firmě Davinus, s. r. o.
RareWine pod vedením pana Rostislava Kuneše uspořádala charitativní večer
„Degustace vzácných vín“. Byla to nezapomenutelná akce s laskavými účastníky
a zároveň velmi štědrými dárci. Jsem jim velmi vděčná za jejich empatie k problematice ohrožených dětí. Velký dík Vám všem, milí přátelé.
Spisovatelka Zuzana Maléřová má krásnou tradici. Vždy, když vydává svoji
novou knihu, osloví kolegy, přátele, kteří si ji zakoupí, a během křtu věnují
do pěstounských rodin. V říjnu proběhl křest knihy „Houslový klíč“, kterou následně
obdrželo 158 pěstounských rodin. Krásný projekt, kterému patří velký dík.
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Firma Howden ČKD Compressors, s. r. o. mě a naši patronku pozvala na návštěvu
do firmy, přímo do výroby. Bylo to pro nás netradiční, zajímavé. Při návštěvě jsme
obdrželi finanční dar pro 10 pěstounských rodin. Děkujeme za něj i za hezký zážitek.
Zvláštní poděkování patří za krásnou spolupráci ČSOB, a. s., se kterou spolupracujeme už 20 let. Její dlouhodobé podpory si nesmírně vážíme a radujeme
se, že můžeme pomáhat potřebným.
Albi, a. s. dělá radost dětem při našich setkáních, kdy účastníci obdrží stolní hry.
Finanční podpora je pro nás velmi cenná. Děkuji za ni.
Děkuji Vám všem, naši milí přátelé, za Vaši ochotu pomáhat a rozdělit se s dětmi,
které si pomoc zaslouží. Těžko se slovy vyjadřuje pocit sounáležitosti a vděčnosti.
Srdečně
Marie Řezníková, ředitelka

Křišťálové srdce
Milá paní Kricklová,
Nadační fond Rozum a Cit od roku
2016 uděluje za mimořádné zásluhy
v oblasti náhradní rodinné péče „Řád
citlivého rozumu“.
Mám velkou radost, že Vám mohu
oznámit, že pro rok 2019 jste byla vybrána k tomuto ocenění za dlouholetou
profesionální, krásnou a vřelou pomoc
opuštěným dětem.
Velmi si vážíme Vašeho poslání, které naplňujete několik desetiletí. Jste
příkladem všem náhradním rodinám a nakonec i celé společnosti svojí
laskavostí, trpělivostí, spravedlivým přístupem k výchově svěřených dětí
a nekonečnou láskou, kterou jim dáváte.
Jsme pyšní na to, že jsme měli možnost Vás poznat a řadu let s Vámi spolupracovat.
Přijměte prosím od nás křišťálové srdce a velké poděkování za Vaše rozhodnutí
stát se pěstounkou a přinášet do života mnoha opuštěných dětí naději, lásku,
porozumění a domov.
Přeji Vám do dalších let hodně zdraví a další krásná setkání s Vaší velkou rodinou.
Srdečně
Marie Řezníková
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Patroni Nadačního fondu
Myslím si celoživotně, že pomáhat si navzájem
je přesně to, k čemu by měl každý dříve či
později dospět. A děti bez domova pro mě
jsou jedny z nejpotřebnějších, kterým bych
mohla být užitečná. Ostatně, sama mám
z dětství osobní zkušenost s pobytem
v dětském domově, kde jsme se sestrou
z vážných rodinných důvodů musely trávit byť jen přechodné období. Proto je rodina, ať už vznikne jakoukoli cestou, pro
mě tím nejdůležitějším základem pro život.
Když jsem před dvaadvaceti lety začala
spolupracovat s Nadačním fondem Rozum
a Cit, ani jsem netušila, jak moc to můj život
obohatí a kolik radosti můžu darovat! Viděla jsem hodně smutných příběhů, které
pěstounská péče pomohla proměnit v kvalitní život. Díky ředitelce nadačního fondu
Marušce Řezníkové i díky samotným pěstounům a příběhům dětí, o které pečují,
jsem pochopila, jak důležité je nic nevzdávat a radovat se i z těch nejmenších
úspěchů. A taky jak důležité a potřebné je odpouštět… Statečnost, laskavost,
obětavost a velká srdce pěstounů mě nikdy nepřestávají naplňovat, učit a dojímat.
Naďa Konvalinková, patronka
Dnes a denně se mi před očima vybavuje jeden okamžik. Sedíme takhle s dětmi
na břehu Indického oceánu a díváme se na západ slunce. Vlny se dotýkají špiček
našich prstů u nohou a my se všichni navzájem tak trochu držíme. A já se přitom
opět a zase ujišťuji, že bez dětí by byl život poloviční. Nikdy jsem neodsuzoval
a ani odsuzovat nebudu ty, kteří se rozhodli žít z jakýchkoli důvodů bez nich.
Každý máme svoji cestu. A někdy to bohužel ani nejde. Koneckonců i já jsem
dlouho otálel. Ale dnes vím, že bych přišel o životní dimenzi, jakýsi vyšší level
života, který se nedá srovnat vůbec s ničím jiným, který nic jiného nenahradí.
Jsem ochránce, jsem kámoš, zažívám okamžiky, které bohužel tak rychle utečou
a zůstávají v nás tak hluboce zaryté. Okamžiky, při kterých se ještě jednou
v životě a dobrovolně stáváme zase dětmi. Moc mě to baví a taky dojímá.
A zároveň mě každá vteřina s nimi přesvědčuje o tom, že právě děti a jejich svět,
to je ten největší životní dar. Kdo jiný by vás chytil kolem krku a řekl:
„Taťuro, neboj se. Jsem tvoje čistá duše. Budu se tě držet a sosat tě. A ty
se budeš pořád dušovat”.
Úryvek z knihy Vojtěcha Bernatského „Dvojtáta“
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Příklady projektů
Do práce na kole
Do letošní kampaně Do práce na kole se zapojilo 365 zaměstnanců v 93
týmech.
Společně ujeli, uběhli nebo ušli 62 935 km, a zasloužili se tak o 125 870 Kč
pro Nadační fond Rozum a Cit – díky ČSOB, která za každý kilometr věnovala
2 Kč na pořízení jízdních kol pro děti z pěstounských rodin.
Děkujeme moc všem, kteří se zapojili! Vy ale dokážete překvapit!

Sluníčkový den 2019
Veřejná sbírka Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny proběhla
25. 4. v těchto městech: Praha, Brno, České Budějovice, Kutná Hora, Uherské
Hradiště, Strážnice, Opava, Boskovice, Židlochovice, Kyjov, Tišnov, Střelice,
Ivančice, Břeclav, Měřín, Vyškov.
Děkujeme všem, kteří zakoupením propisovací tužky nebo placky s motivem sluníčka podpořili pořízení rovnátek, vybavení pokojíčků, rehabilitační
a kompenzační pomůcky pro handicapované děti a vzdělávání dětí
v pěstounských rodinách.

Sluníčkový den v MŠ Bánov
Velké poděkování patří celému týmu v MŠ Bánov za uspořádání prvního
Sluníčkového dne v tomto roce. Opět celý tým se ujal nápaditého programu
a zorganizování zajímavého odpoledne pro děti a jejich rodiče. Všem patří
můj velký obdiv a uznání. Z každé fotky na nás dýchá krásná atmosféra. Paní
ředitelce ještě jednou děkuji. Přála bych si být dítětem v jejich školce!
Marie Řezníková

Charitativní aukce vzácných vín
RareWine získalo přes čtvrt milionu korun pro Nadační fond Rozum a Cit.
RareWine, organizátor degustací vzácných archivních vín, uspořádal 24. října
již 3. ročník Charitativní aukce vzácných vín. Celkový výtěžek 273 600 Kč
bude věnován Nadačnímu fondu Rozum a Cit pro podporu pěstounských
rodin. Od dárců se podařilo získat 38 láhví vzácných vín, které byly vydraženy
ve strhující aukci a spolu s výtěžkem z Charitativní degustace Bordeaux, jež
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se konala před aukcí, se pro Nadační fond Rozum a Cit podařilo získat
úžasnou částku 273 600 Kč.
Akce se konala v prostorách společnosti SansSouci, která vytváří exkluzivní
dekorativní osvětlení, a mezi zúčastněnými byli i Marie Řezníková, ředitelka
Nadačního fondu Rozum a Cit, a patron fondu Vojtěch Bernatský, již přítomné
seznámili s aktivitami fondu.
Ing. Rostislav Kuneš
Ten výtěžek je naprosto neuvěřitelný! Čekala jsem, že večer bude zase štědrý,
ale tak báječnou atmosféru, otevřenou a vřelou náladu všech, kteří se jí zúčastnili
a přispěli nádhernými částkami, tak to jsem nečekala, to mně naprosto vyrazilo
dech. Nepopsatelné emoce mě provázely ještě do druhého dne. Vy všichni jste
mě nabili další energií do charitativní práce.
Děkuji Vám MOC!!!
Srdečně
Marie Řezníková

Datová snídaně s LMC, s. r. o.
Děkujeme firmě LMC, s. r. o. za pozvání
na Datovou snídani pod vedením Tomáše
Ervína Dombrovského, analytika LMC,
který představil aktuální data
a novinky z trhu práce za 1. kvartál
2019. Měli jsme tu čest převzít
finanční dar ve výši 61 750 Kč
z projektu Smysluplné dárky.
Děkujeme všem firmám, které
se do projektu zapojily. Spolu
s námi byly obdarovány další
čtyři neziskové organizace.
Krásný projekt! Finanční dar
použijeme pro děti na doučování
a jazykové kurzy.
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Dary do rodin v roce 2019
LEDEN 2019
Urbanová

2 800 Kč

vzdělávání, doučování

Kubátovi

15 000 Kč

klavír

Flaková

8 000 Kč

volnočasové aktivity

Matznerová

17 000 Kč

vzdělávání, doučování 6 000 Kč,
volnočasové aktivity 11 000 Kč

Striová

10 000 Kč

vzdělávání

Kutálková

9 200 Kč

volnočasové aktivity

Hrubešová

21 280 Kč

letní kurz Aj pro 4 děti

Rejsová

13 000 Kč

vzdělávání

1 800 Kč

volnočasové aktivity

Holadová
Vytopilová

5 307 Kč

letní kurz Aj

Dobrá

2 750 Kč

volnočasové aktivity

Novákovi

4 000 Kč

volnočasové aktivity

Leden celkem

110 137 Kč

ÚNOR 2019
Vágner

14 200 Kč

vzdělávání

Urbanová

10 614 Kč

letní kurz Aj pro 2 děti

Adáškovi

10 000 Kč

bicí

Štěpánková

12 000 Kč

vzdělávání

Česákovi

10 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Polehňovi

7 000 Kč

letní kurz Aj pro 2 děti

Alanová

9 000 Kč

rytmický set Orffových nástrojů, stojany

Časnochovi

20 000 Kč

rovnátka pro 2 děti

Únor celkem

92 814 Kč

BŘEZEN 2019
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Macourková

6 200 Kč

bicí

Přecechtělová

5 000 Kč

buben djembe

Koutná

4 300 Kč

buben cajon

Švehlová

4 800 Kč

buben banga

Nevenka Zec

5 000 Kč

vzdělávání

Drábková

5 000 Kč

jazykový kurz

Horváthová

1 400 Kč

vzdělávání

Hejný

6 000 Kč

sociální výpomoc v tísni – sporák

Hobzíková

6 000 Kč

vzdělávání

Bandasová

2 000 Kč

volnočasové aktivity, ZUŠ

Zajícová

5 200 Kč

brýle, volnočasové aktivity, sociální
výpomoc v tísni

Krbková

20 000 Kč

rekonstrukce koupelny

Březen celkem

70 900 Kč

DUBEN 2019
Frantíkovi

20 000 Kč

Krepindel

10 000 Kč

vzdělávání

Polehňovi

750 Kč

doplatek – letní kurz s výukou PC

Hrubá

10 000 Kč

vzdělávání

Klímovi

2 900 Kč

letní kurz s výukou Aj

Bandasová

3 000 Kč

volnočasové aktivity

Křempková

5 500 Kč

léčba 1 300 Kč, volnočasové aktivity,
čistička vzduchu

Gubiš

10 000 Kč

vzdělávání

Formánková

12 000 Kč

housle

3 500 Kč

volnočasové aktivity

Voškerušová

10 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Duben celkem

87 650 Kč

Kudličkovi

vzdělávání

KVĚTEN 2019
Votrubová

20 000 Kč

volnočasové aktivity 10 000 Kč,
vybavení dětského pokoje 10 000 Kč

Morozová

5 000 Kč

osamostatnění, vybavení bytu

Kudličkovi

3 000 Kč

výtvarné potřeby
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Křížová

15 500 Kč

vybavení dětského pokoje 10 000 Kč,
volnočasové aktivity 5 500 Kč

Holadová

3 800 Kč

logopedie

Hauerová

7 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Mailbekovi

4 000 Kč

rovnátka

5 000 Kč

letní tábor pro dítě s handicapem

Navrátilová

Hackenschmiedová

15 000 Kč

volnočasové aktivity, kroužek Aj,
sociální výpomoc v tísni

Žádníková

4 000 Kč

volnočasové aktivity

Bartusková

10 000 Kč

rovnátka

Květen celkem

92 300 Kč

ČERVEN 2019
Týleovi

5 200 Kč

letní kurz s výukou PC

Brožová

5 200 Kč

letní kurz s výukou PC

Bačková

5 200 Kč

letní kurz s výukou PC

Švestkovi

5 200 Kč

letní kurz s výukou PC

Kvapilovi

20 800 Kč

letní kurz s výukou PC pro 4 děti

Těthalová

5 200 Kč

letní kurz s výukou PC

Nedasová

5 200 Kč

letní kurz s výukou PC

Kantor

3 800 Kč

letní kurz s výukou Pc

Ježová

10 400 Kč

letní kurz s výukou PC pro 2 děti

Rous Viktor

5 200 Kč

letní kurz s výukou PC

Rous Josef

20 800 Kč

letní kurz s výukou PC pro 4 děti

7 800 Kč

letní kurz Aj pro 2 děti

Vencl
Červen celkem

100 000 Kč

ČERVENEC 2019
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Krbková

16 000 Kč

rekonstrukce koupelny

Morozová

10 000 Kč

osamostatnění, vybavení bytu
handicapované dívky

Rousovi

12 000 Kč

kola

Kvapilovi

12 000 Kč

kola

Macáková

12 000 Kč

kola

Kutálková

12 000 Kč

kola

Rakašová

12 000 Kč

kola

Plškovi

12 000 Kč

kola

Havelkovi

12 000 Kč

kola

Povolná

7 000 Kč

kolo

Lešková

7 000 Kč

kolo

Týleovi

7 000 Kč

kolo

Dietrichovi

8 870 Kč

kolo

8 500 Kč

kolo

Vrbová
Červenec celkem

148 370 Kč

SRPEN 2019
Bielovi
Zářeckých

8 000 Kč

rovnátka

10 000 Kč

speciální vybavení dětského pokoje

Kučerovi

14 000 Kč

vozík 10 000 Kč, trampolína 4 000 Kč

Klimešová

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Lešková

13 000 Kč

postel 7 000 Kč, kolo 6 000 Kč

Osmíkovi

11 700 Kč

kolo

Peciválová

7 000 Kč

kolo

Zářeckých

15 000 Kč

rekonstrukce a vybavení pokoje
pro handicapované dítě

Vašková

15 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Srpen celkem

113 700 Kč

ZÁŘÍ 2019
Dostálová

5 000 Kč

Penkalovi

kolo

18 000 Kč

kurz Aj

Vrbová

5 000 Kč

volnočasové aktivity

Šerešová

1 600 Kč

volnočasové aktivity

Horáčková

4 700 Kč

volnočasové aktivity

4 600 Kč

kurz Aj

Doleželovi

Cinová

12 000 Kč

vzdělávání

Hrubešová

10 000 Kč

vzdělávání
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Bačková

7 000 Kč

rovnátka

Ebner

8 000 Kč

rovnátka

Vašková

15 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Peciválová

15 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Září celkem

105 900 Kč

ŘÍJEN 2019
Podolanová

10 000 Kč

vzdělávání

Kutálková

6 000 Kč

volnočasové aktivity

Volešová

6 000 Kč

vzdělávání, sociální výpomoc v tísni

Vytopilová

6 500 Kč

kurz francouzštiny

Ctiborová

10 000 Kč

brýle 2 800 Kč, doučování 7 200 Kč

Plachá

4 000 Kč

brýle

Dudnyk

5 400 Kč

volnočasové aktivity

Schrůtová

1 670 Kč

vzdělávání

Dvořáková

4 000 Kč

vzdělávání

Zimová

7 000 Kč

volnočasové aktivity

Bílá

4 500 Kč

volnočasové aktivity

10 000 Kč

vzdělávání – doučování

25 000 Kč

vzdělávání

Horáčková
Kutálková
Říjen celkem

100 070 Kč

LISTOPAD 2019
Němcová

10 000 Kč

vzdělávání

Hrubešová

20 000 Kč

vzdělávání

Zecová

15 000 Kč

vzdělávání

Podolanová

20 000 Kč

vzdělávání

Hubálková

10 000 Kč

vzdělávání

Sýkorová

8 000 Kč

volnočasové aktivity

Plachá
Bandyová
Vágner
Kopečková
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10 000 Kč

rovnátka

7 000 Kč

vzdělávání

10 000 Kč

vzdělávání

1 200 Kč

vzdělávání PC

Onderková

1 200 Kč

vzdělávání PC

Klesnilovi

1 200 Kč

vzdělávání PC

Machovcová

60 000 Kč speciální postel pro handicapované dítě,
schodolez

Rozum a Cit, spolek

70 000 Kč

služby pro pěstouny

Koutná

1 200 Kč

vzdělávání PC

Macourková

1 200 Kč

vzdělávání PC

Přecechtělová

1 200 Kč

vzdělávání PC

Ježová

4 800 Kč

vzdělávání PC

Kvapilová

3 600 Kč

vzdělávání PC

Švestková

1 200 Kč

vzdělávání PC

Chlumská

10 000 Kč

volnočasové aktivity

Votoupalová

13 000 Kč

vzdělávání

6 500 Kč

volnočasové aktivity

Dvořákovi

2 400 Kč

vzdělávání

Krišová

Votrubová

10 000 Kč

lékařský přístroj

Doleželová

20 000 Kč

vzdělávání 15 000 Kč,
sociální výpomoc v tísni 5 000 Kč

Listopad celkem

318 700 Kč

PROSINEC 2019
10 000 Kč

notebook

Klesnilovi

Vágner

1 200 Kč

vzdělávání PC

Volešová

12 000 Kč

vzdělávání 6 000 Kč,
sociální výpomoc 6 000 Kč

Balažovičová

12 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Brigandovi

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Cínová

15 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Frančová

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Hadrabová

20 000 Kč

rovnátka

Holadová

10 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Jančová

25 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Kutálková

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Kojanová

25 000 Kč

vybavení dětského pokoje
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Mertl

30 000 Kč

vybavení bytu

Prajzlerová

25 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Rozum a Cit spolek

10 000 Kč

terapeutické pomůcky, knihy

Řehákovi

15 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Pomajzl

25 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Votkeová

25 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Vroblová

20 000 Kč

vozík pro handicapovanou dívku

Poláková

15 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Verbergerová

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Langrovi

15 000 Kč

kadeřnický kurz

Kuttlerová

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Smetanovi

36 700 Kč

VDP 20 000 Kč, volnočasové aktivity
6 700 Kč, vzdělávání 10 000 Kč

Lázničková

14 000 Kč

rovnátka

Stašáková

13 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Gunárová

10 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Cebová

10 000 Kč

rovnátka

Dudová

20 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Pejšmanová

11 000 Kč

stomatologická léčba

Hovorková

4 000 Kč

brýle

Alexandrovová

2 200 Kč

brýle

Doleželová Nora

8 000 Kč

sociální výpomoc v tísni

Dordovi

8 000 Kč

kytara

2 000 Kč

sociální výpomoc v tísni

Kubátová

Hejný

15 000 Kč

vzdělávání

Machovcová

10 000 Kč

pojízdná žídlička
pro handicapované dítě

Novákovi

15 000 Kč

vzdělávání 12 000 Kč,
koloběžka 3 000 Kč

7 200 Kč

vzdělávání – doučování

Ruckaufová
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Stejskalová

15 000 Kč

volnočasové aktivity

Svitákovi

13 000 Kč

vzdělávání – doučování

Šandor

14 000 Kč

vybavení dětského pokoje

Thorandová

5 200 Kč

vzdělávání – doučování

Kleinová

15 000 Kč

volnočasové aktivity

Hnánická

25 000 Kč

vybavení kadeřnického salonu

Dzurková

20 000 Kč

vzdělávání – doučování

Doleželová Marie

10 000 Kč

vzdělávání

Navrátilová

10 000 Kč

vzdělávání

Prosinec celkem

723 500 Kč

DARY DO RODIN ZA ROK 2019 CELKEM
2 064 041 Kč

Napsali nám
Vážený pane Kobero,
jako sponzorovi mého studia Střední odborné školy sociální v Jihlavě u Matky Boží bych Vám ráda prostřednictvím tohoto dopisu poděkovala za Vaši
finanční podporu. Moc si toho vážím.
Díky Vaší podpoře jsem tento rok úspěšně odmaturovala. Didaktický test
z anglického jazyka, který mi chyběl k úspěchu, byl velice náročný, ale i přesto
se podařilo.
Než jsem úspěšně dokončila střední školu, měla jsem rok přestávku v učení.
Ten rok jsem využila prací v domově důchodců na Stříbrných terasách
v Jihlavě. Moc mě to bavilo a teď, v téhle době nejistoty z důvodu pandemie,
jsem se rozhodla pomáhat v onom domově důchodců. Už mám za sebou dvě
směny díky dohodě o provedení práce.
Další tři roky jsem se rozhodla studovat Vyšší odbornou školu pedagogickou
kousek od Prahy v obci Svatý Jan pod Skalou ve Středočeském kraji, okrese
Beroun, který leží v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras a společně
s Karlštejnem a starodávným Tetínem patří mezi nejzajímavější turistické lokality okresu.
Rozhodla jsem se pro tuto školu na základě informací od Aleše Dietricha
a jeho rodiny, kteří mají mého bratra Filipa Nováka v pěstounské péči. Naučí
mě hrát na klavír a těším se na to, že se přiučím něco nového. Tento klavír
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jsem si platila díky ušetřeným penězům.
Začínám na něj pomalu, ale jistě hrát a je
to pro mě zábavou.
Tato škola mi přijde ideální, přijímací
řízení proběhlo online přes aplikaci
Go to meeting. Většina pedagogických škol chce v přijímací řízení
hraní na hudební nástroj nebo zpěv,
v kterém rozhodně nevynikám. A to je
pro mě asi jeden ze zásadních problémů.
Hledám si podnájem, protože kolej mi
přijde celkem drahá. Podle mého názoru je
moc náročná na psychiku, protože bych musela být na pokoji se čtyřmi až osmi dívkami, což pro mě jako introverta není
vhodné. (Nakonec jsem na koleji zůstala, mám jednu spolubydlící – Janu Protivovou, která je moc príma a rozumíme si.)
Bude zajímavé a zároveň náročné studovat a někde si po škole přivydělávat.
Celkem se na to těším a zároveň i mám strach, abych něco nepokazila
a nedostala se do problémů.
V závěru tohoto psaní Vám musím ještě jednou moc poděkovat za to, co
pro mě děláte. V příloze dopisu přikládám fotku z notebooku, s kterým můžu
pokračovat na Vyšší odbornou školu pedagogickou a budu mít blíž k lepšímu
životu.
S pozdravem a přání hezkých dnů
Nikola Nováková, Luka nad Jihlavou
Dobrý den, paní Řezníková,
doufám, že se i v těchto těžkých dobách máte v rámci možností dobře
a jste zdravá.
Přála bych si, aby se vše zklidnilo a já mohla chodit do školy. V březnu to
nebylo tak hrozné, online výuka se dala zvládat a hlavně naši učitelé byli vstřícní
a snažili se nám vyhovět. Dobrá věc byla koupě počítače, kterou jsme spojili
s darem od pana Kobery a mými narozeninami. Hned asi za měsíc začala
pandemie a online výuka. Tím bych Vám chtěla poděkovat i jménem babičky
za finanční podporu, které si opravdu vážíme a opravdu to přišlo vhod. Takže
třetí ročník, především druhé pololetí, jsem dokončila úspěšně, ale online.
Plánuji dál vysokou školu. Ráda bych se dostala na Fakultu humanitních studií
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Univerzity Karlovy v Praze. Je tam více oborů a právě ta rozmanitost oborů
mě zaujala. Přemýšlela jsem i nad sociologií/psychologií, tak mě napadlo, že
bych ráda slyšela Váš názor. Už od malička mě fascinovalo, jak Vy a celá
organizace pomáháte ostatním. Kdybych se pro to nakonec nerozhodla, volila bych překladatelství. Budu maturovat z němčiny, ale zároveň ze základů
společenských věd. Obory se tam dají i takhle nakombinovat, tak uvidíme, jak
se nakonec rozhodnu. Asi tolik k mým cílům. Doufám, že nějak za ten rok Vám
budu psát, jak jsem to všechno zvládla a studuji v Praze:). Mimo školu a celé
dění se s babičkou máme celkem dobře. Snažíme se nikam moc nechodit
a dodržovat vládní nařízení.
Moc Vás s babičkou zdravíme a přejeme hodně zdraví
Zecovi

Poděkování za zážitky
s Rozumem a Citem
Milá paní Řezníková,
chtěli bychom Vám srdečně poděkovat
za úžasný zážitek. Je to sice už delší
dobu, co jsme s Vámi strávili celý den
na Macoše, ale doteď na to vzpomínáme. Všechno se nám moc líbilo,
hlavně to, jak jsme pluli lodičkou, jeli
jsme lanovkou a celkově celá prohlídka Macochy a taky výborný oběd
a koláčky, o kterých se nám zdálo ještě
druhý den :-)
Bylo to úžasné a my ještě jednou moc
děkujeme za pozvání. Chtěli bychom Vám popřát
krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce.
S pozdravem
Bronička, Boženka, Erička a celá rodina Suchých

Na anglickém táboře s rodilými mluvčími
Dobrý den,
díky Vaší nadaci, která mi přispěla na letní tábor s výukou Aj. Tento tábor
byl v krásném prostředí v Daňkovicích, obklopen lesy. Hlavní vedoucí Hanka
byla velmi příjemná a ochotná. Čeští vedoucí byli super. Angličtí vedoucí měli
připravený vynikající program, který mi v angličtině velmi pomohl. Našla jsem
si tam nové kamarády. Kdyby příští rok byla možnost jet na takový tábor, určitě
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bych neváhala a jela bych. Ještě jednou Vám děkuji za finanční podporu,
s táborem jsem byla velmi spokojená.
S pozdravem
Mariana

Dobrý den do nadace
Chtěla bych alespoň několika větami poděkovat Nadaci Rozum a Cit
za finanční podporu výuky angličtiny mých třech dětí. Všechny tři po celý
školní rok 2019 intenzivně doháněly, zlepšovaly, trénovaly a učily se i novým
tématům v anglickém jazyce.
Nejstarší Honza se konečně rozmluvil a podle jeho slov více rozumí textům
anglických písní, lépe chápe filmy v angličtině a začal si v tomto ohledu více
věřit. Doučil se gramatiku, kterou na učňáku nebrali moc vážně. Tudíž celkové
hodnocení je, že mu to velmi pomohlo.
Mladší Maruška... Připravila se nejen do školy, ale hlavně na přijímačky
z angličtiny. Lektor jazykového gymnázia s údivem řekl, že už dlouho neslyšel
uchazeče, který má takovou odvahu a slovní zásobu. Maruška sama
se z doučování vždy radovala a s nadšením plnila i zadané úkoly. Je studijní
typ. V angličtině ji slyším doma prozpěvovat písničky z YouTube :)
A nakonec Michal... Velmi se spřátelil s lektorem, konečně lektor mužského
pohlaví! Výsledkem práce a doučování je zlepšení známek a na vysvědčení
jednička! Vyšplhal se z trojky o dva stupně. On sám říká, že ho to neskutečně
baví, chtěl by v budoucnu žít a pracovat v zahraničí (jeho zatím dětský názor je, že... v Hollywoodu). Je velkým obdivovatelem filmu Marvel a všech
superhrdinů, tudíž ho USA přitahuje jak magnet.
A právě Michal byl smutný, když zjistil, že výuka angličtiny mu už končí... to
v jeho případě je dost neobvyklé, raději dovádí než se učit do školy...
Bylo-li by možné, aby jej Nadace finančně podpořila v doučování angličtiny
ještě další školní rok, tak by byl velmi vděčný a rád. Jeho lektor předběžně
souhlasí a je ochotný se ve školním roce 2020–2021 tomuto věnovat.
My, rodiče, vyjadřujeme poděkování, úctu k práci Nadace a dárcům přejeme
mnoho radosti a úspěchů. Věřím, že jsme všichni rádi, že celý projekt doučování
angličtiny dopadl v naší pěstounské rodině skvěle.
Hana a Martin Penkalovi
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Nový klavír pro Marka
Marek hraje již čtvrtým rokem na klavír (dva roky odchodil v klasické ZUŠ
a nyní druhým rokem chodí soukromě k učitelce hudby).
Mára má ADHD, a tak jsme „trochu“ bojovali s paní učitelkou v ZUŠ, která ho
neustále nutila do klasických etud a drilování stupnic. Bohužel se to neobešlo
bez křiku a ponižování. Klavír ho baví, a kdybychom ho u ní nechali déle, tak by
to zabalil a skončil. U nové paní učitelky je nadšený, upravuje jim písničky z filmů
a pohádek (Forrest Gump, Abba, Piráti z Karibiku, Harry Potter, Popelka...), stupnice se učí nenásilně a rovnou je používají při hraní, takže chápe, proč se je učí.
Doma máme sice starý klavír po Jirkově tatínkovi, ale je již nenaladitelný.
Po naladění vydrží maximálně dva měsíce a už by se mohl ladit znovu. Je holt
už na odpis. Mára na něj sice hraje, ale potřeboval by nový. Asi rok uvažujeme
o nákupu přenosného stage piana s klavírním úhozem. Márovi by se tak
otevřely nové možnosti. Nejen, že by tam nebyly falešné tóny, ale mohl by
si i nastavit doprovod, různé zvuky či metronom. Nezabere moc místa a mohl
by ho mít přímo v pokoji.
Maminka-pěstounka Marta
Díky projektu Čtení pomáhá Marek již nový klavír má.

Děti z pěstounských rodin na táboře
s výukou anglického jazyka
Vážená paní ředitelko
píši Vám za všechny holky ze Zlátenky, které se účastnily anglického tábora
v Daňkovicích. Ubytování na krásném místě v přírodě se nám velice líbilo.
Jídlo, kterého jsme se obávali nejvíce, nám chutnalo.
Diana měla na hodiny angličtiny lektora Joea, který působil velice příjemným
a rázným dojmem, dokonce své skupině předal i kontakt, na který se mohou
obrátit s jakýmkoliv problémem, týkajícím se gramatiky anglického jazyka.
Z českých společných aktivit se jí nejvíce líbila noční hra, škoda jen, že nebyla delší...
Klaudiin lektor Cliff byl ochotný a vysvětlil vše tak, že to celá skupina hned pochopila. Klaudie si našla hodně kamarádů a měla radost ze závěrečného vystoupení, protože společně s lektorem tančili na známé písně. Ze společných
aktivit ji nejvíce bavilo vymýšlení a sepisování týmového příběhu.
Natálka a Dianka měly štěstí na stejného lektora, jímž byl Derek, kterého
si hned po prvním dnu oblíbily. Nejvíce se jim líbilo, že mohly s lektorem
otevřeně komunikovat o čemkoliv, co je napadlo. Dianka měla největší radost
z kreslení vlajky, jelikož se jí hlava hada povedla. Natálka se nejvíce vyžívala ve hře
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na policajty a překupníky v lese. Všichni angličtí a čeští lektoři byli velice milí
a ochotní pomoct s jakýmkoliv problémem.
Za všechny Hrubešky ze Zlátenky

Díky Vaší štědrosti
Díky Vašemu daru v podobě notebooků a zaslání ve správný čas jsme mohli
bez problémů uskutečnit pilotní projekt Letní kurz PC v Bystřici pod Hostýnem
pro 18 dětí z pěstounských rodin.
Jinak v kursech budeme pokračovat celoročně, takže notebooky budou
smysluplně využity. Máme velkou radost ze spolupráce s Vámi, jste zkrátka
báječní. Pomůžete vždy, když to potřebujeme.
Hana Ježová, pěstounka
Dobrý den,
jmenuji se Jitka Kutálková, je mi 17 let, navštěvuji druhý ročník Střední pedagogické školy v Přerově. Loňský rok byl pro mě ze začátku náročný, protože
jsem nastoupila do nového kolektivu. Dle mých slov máme dobré vztahy a já
jsem si tady našla pár dobrých kamarádů. Musela jsem se vypořádat s novým
množstvím učení i novými učiteli. Postupem času jsem si na všechno zvykla
a můj vysněný obor mě začal bavit. První ročník jsem i přes uzavření školy
zvládla úspěšně a letos v září jsem nastoupila do druhého ročníku.
Touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za sponzorský dar. Díky tomuto
finančnímu prostředku jsem si pořídila učebnice, které jsem si zakoupila
od spolužáků z vyšších ročníků, pomůcky do vyučování a částečně jsem
si zaplatila adaptační kurz. Také díky těmto penězům mohu bydlet v domově
mládeže, protože dojíždět do školy z domova zabere spoustu času. Protože
jsem přes týden ubytována v Přerově, mohu navštěvovat ZUŠ a dodělat si
druhý cyklus hry na klavír, který mě baví. Pokud vše zůstane tak, jak je, chtěla
bych se profesi učitelky mateřské školy věnovat i v budoucnu, protože mám
ráda děti, mohu být kreativní a vymýšlet různé hry, taky zde mohu uplatnit hru
na klavír a rozvíjet v dětech hudební cítění.
Ještě jednou Vám moc děkuji za sponzorský dar.
S přáním hezkého dne
Jitka Kutálková
Vážená paní ředitelko,
jsem vděčná sponzorovi, s jehož pomocí mohu studovat na škole, kterou
jsem si vybrala. Děkuji mu velmi za zaplacení školného. Druhý ročník jsem
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i přes nelehké období, kdy se uzavřely školy a my studovali z domova formou
distančního vzdělávání, ukončila úspěšně. Vzhledem k tomu, že studuji střední
školu grafického designu, to nebylo moc lehké, protože nám všem chyběly
ateliéry a vedení zkušených pedagogů. Přesto, mé práce jsou vystaveny
ve škole i na výstavě.
Postoupila jsem do třetího ročníku s nadějí, že vše bude v pořádku, ale opět
máme uzavřené školy. Snad to nebude na dlouho. Při domácím studiu velmi
postrádáme praxi v ateliérech, vedení zkušeného fotografa při předmětu fotografie a chybí mi kolektiv. Chtěla bych tuto školu dokončit úspěšně a věnovat
se všemu, co jsem se naučila a pokračovat dál ve studiu. Jsou to má přání.
Ještě jednou děkuji, že mě podporujete
Anna Hubálková
Dobrý den,
v akademickém roce 2019/2020 jsem postoupil do druhého ročníku
bakalářského studia vysoké školy. Zimní semestr jsem s menšími problémy
zvládl a dostal jsem se do letního semestru, kde v půlce přišla pandemie
koronaviru a nastal chaos, protože nikdo nevěděl, jakým způsobem bude
probíhat výuka po zbytek roku. Také jsme se v březnu museli se spolubydlícími
přestěhovat do nového bytu, z důvodu nutné rekonstrukce bytu starého. Bydlení jsme sehnali, ale pronájem tohoto bytu je o něco dražší.
Druhou polovinu roku jsme tak měli výuku jen distančně. Bylo to náročnější
z důvodu komunikace s vyučujícími, ale i tak se mi podařilo letní semestr
úspěšně ukončit. Po znovuotevření škol jsem začal brigádně pracovat
v doučovací agentuře a pomáhal jsem dětem s přípravou na přijímací zkoušky.
Přes prázdniny jsem si našel brigádu ve firmě, která se zabývá opravou
notebooků a terminálů. Práce se mi zalíbila, tudíž jsem se rozhodl pokračovat
v ní i přes akademický rok, kdy zatím máme výuku opět distančně. Domů
se tedy vracím pouze na víkendy. Nyní už přemýšlím nad tím, jaké si zvolím
téma bakalářské práce.
Za Vaši pomoc Vám mnohokrát děkuji, pomáháte mi s výdaji, které hodně
zatěžují rozpočet naší rodiny. Jsem rád, že maminka tím pádem může více pomoci mým pěstounským sourozencům, kteří se mohou věnovat tomu, co je
baví, a rodina tak není tolik zatížena platbou mých výdajů za studium. Vzhledem
k této nejisté době ještě přesně nevím, co budu potřebovat v letošním roce.
Srdečně zdraví a děkuje
Dominik Podolan
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Dárci 2019
Našimi laskavými dárci jsou:
Patrik Bartoň, Marie Bartoňová, Miroslav Bartoš, Karel Benda, Vojtěch
Bernatský, Martin Bílý, Blanka Brýdlová, Michal David, Marek Dědič, Dana
Doležalová, Pavla Doubková, Ing. Petra Dvořáková, Miroslav Hájek, Miroslav
Horníček, Přemysl Hrůza, Vladimíra Hrůzová, Eva Jarošová, Miloslav Jurčík,
Michal Kalina, Jitka Kaminská, Mgr. Ladislav Kavan, Jiří Kopeček, Jakub
Kořínek, Jiří Koutník, David Kozák, Andrea Králová, Edita Kremláčková, Jiří
Kristek, Eva Krupková, Lukáš Křivonožka, Anna Křížová, Ing. Leoš Kulda,
Ing. Rostislav Kuneš, Leona Kurzová, JUDr. František Loskot,CSc., Dagmar
Mačugová, Roman Martin, Kristýna Mimrová, Martin Mrnka, Michal Nahálka,
Mgr. Hana Novotná, Andrea Ogořálková, Jiří Opíchal, Lenka Otradovcová,
Ing. Jiří Ovčáček, Miriam Pechmanová, Renata Petřvalská, Jitka Plánská,
Blanka Plzáková, Jana Rybenská, Jiří Seifert, Petra Scheiberová, Rita
Schliková, JUDr. Libuše Stehlíková, Jiří Sušický, Vojtěch Svoboda, Hana
Šašková, Josef Šebek, Pavel Šebek, Jiří Šimek, Jakub Špic, Vladislav Štědrý,
Mgr. Jana Šuranová Traplová, Ing. Štefan Végh, Ing. Jaroslav Vobecký, David
Zmek
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Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT; Anděl Přerov,
s. r. o.; BSJ Group, s. r. o.; BAMAR SERVIS, s. r. o.; CamasconConsulting,
s. r. o.; CASSIOPEA EUROPE, s. r. o.; CEREAS, s. r. o.; ComAp, a. s.; DEUS
GABRIELA; Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.; GSP SIGN DESIGN s. r. o.; Helske
Ltd. – Spojené království; Herbamedicus, s. r. o.; INEX Česká republika,
s. r. o.; Isolit – Bravo, s. r. o.; ISOTRA, a. s.; JB, s. r. o.; J. T. O. SYSTÉM,
s. r. o.; LK SERVIS, generální zastoupení; Lusto, s. r. o.; Nadační fond
Advokáti dětem; NADAČNÍ FOND ANIMA; OMS – MEDI, s. r. o.; Nidorée,
s. r. o.; PAP Trutnov, s. r. o.; Petrometal, s. r. o.; PONS SERVIS, s. r. o.;
S-A-S STAVBY, s. r. o.; Sofistina, s. r. o.; TK-stavby, s. r. o.; Vlaďka Hrubá hair
style, s. r. o.; ZŠ Duhovka Praha, s. r. o.
Zvláštní poděkování:
Albi Česká republika, a. s.: Antonínu Kokešovi a Lence Němcové
BH Green, s. r. o.
ČSOB, a. s.: Lindě Kaucké
Čtení pomáhá: Martinu Romanovi
GreenNature, s. r. o.
Davinus, s. r. o.: Miroslavu Majerovi
GERnétic International: Ing. Andree Trčkové
GLADIUS spol. s r. o.: Miroslavu Hlavatému
HÁJEK ELECTRONIC, s. r. o.
Gabriele a Zdeňku Hortovým
HOWDEN ČKD Compressors, s. r. o.
RareWine: Ing. Rostislavu Kunešovi
LK SERVIS: Mgr. Ladislavu Kavanovi
LMC, s. r. o.: Milanu Jasnému a Tomáši Dombrovskému
Maecenatafoundation
SAP Business Services Centre Europe, s. r. o.: Evě Dudové
S. M. K., a. s.: Zdeňku Kozmanovi a Františku Dvořákovi
Správě jeskyní Moravského krasu: Jiřímu Hebelkovi a Janě Gabrišové
TPA Audit, s. r. o.
TPA Tax, s. r. o.
Ing. Petru Tormovi
Za přímou podporu děkujeme:
Janě Černé, Fóru dárců, Haně Chmelíkové, Josefu Kondračinovi, Jaroslavě
a Juraji Málikovým, Zuzaně Maléřové, Mgr. Jitce Pospíšilové, M.A. Anetě
Řezníkové, Ing. Vladivoji Řezníkovi, Haně Švejnohové, Andree Trčkové.
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Velké poděkování za krásnou spolupráci patří našim laskavým
patronům paní Nadě Konvalinkové a panu Vojtěchu Bernatskému.
Srdečné poděkování středním školám, gymnáziím a mateřským
školám za účast na veřejné sbírce Sluníčkový den pro opuštěné děti
a pěstounské rodiny 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
SOŠ Kavčí Hory, Praha 4
OA A VOŠ, Uherské Hradiště
SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava
Gymnázium Boskovice
Gymnázium Strážnice
Gymnázium Jírovcova, České Budějovice
Střední zdravotnická škola, České Budějovice
Gymnázium pro zrakově postižené a střední odborná škola pro zrakově
postižené, Praha
• Mateřská škola Bánov
• Mateřská škola Hvězdička, Praha
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Finanční zpráva 2019
ROZVAHA (v tisících Kč)
AKTIVA

1 223 PASIVA

1 223

Dlouhodobý majetek
celkem

0 Vlastní zdroje celkem

1 081

Dlouhodobý hmotný
majetek

0 Vlastní jmění + fondy

1 081

Oprávky k dlouhod.
majetku

0 Výsledek hospodaření

Krátkodobý majetek
celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Jiná aktiva

1 223 Cizí zdroje

0
142

107 Dlouhodobé závazky

0

23 Krátkodobé závazky

142

1 093 Jiná pasiva

0

0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč)
NÁKLADY

2 940 VÝNOSY

2 940

Spotřebované nákupy
a nakupované služby

263 Tržby z prodeje služeb

0

Osobní náklady celkem

601 Tržby za prodané zboží

0

9 Ostatní výnosy celkem

419

2 067 Přijaté příspěvky (dary)

2 521

Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

Výsledek hospodaření

0
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www.rozumacit.org

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

Již 24 let hájíme jejich právo na bezpečný domov a odbornou péči
v rodině. Díky všem, kteří nám již pomohli podpořit přes 5 000 dětí
vyrůstajících v náhradních rodinách.
Pěstouni podporují pozitivní vývoj dítěte, jeho psychické uzdravení,
starají se o jeho vzdělávání a začlenění do běžného života, a tak
zamezují sociálnímu vyloučení dítěte.

Pěstouni se stávají většinou na mnoho let
a někdy i na celý život nejbližšími lidmi těchto dětí.

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

