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1) Úvodem  

 
 
Naším cílem je pomoci dospívajícím z dětských domovů, aby dokázali žít mezi ostatními 

zodpovědným způsobem, byli soběstačné. Abychom tohoto cíle dosáhli, musí svoboda a 

práva dětí růst spolu s povinnostmi a zodpovědností a to především v souladu s jejich 

vývojem a schopnostmi. Proto je důležité, aby děti, které prožily trauma, byly obklopeny 

lidmi, kteří je mají rádi, kteří budou při nich stát, podporovat je, chválit a povzbuzovat.  

Sociální znevýhodnění bývá v souvislosti s materiálním zázemím téměř vždy spojeno se 

specifickými životními podmínkami, charakteristickými náročnou socioekonomickou situací 

rodiny. Jde většinou o situaci, kterou rodina dítěte neumí či nemůže adekvátně řešit vlastními 

silami (postrádá určité nutné schopnosti, znalosti, možnosti či sociální kontakty).  To pak 

s sebou přináší problémy ovlivňující výrazně i vzdělávání dítěte.  Dlouhodobé sociální 

znevýhodnění je zatíženo i problémy související s izolací a segregací rodin, stereotypním 

nahlížením na ně a negativním hodnocením jejich sociálního postavení. Vzdělávací situaci 

sociálně znevýhodněného dítěte v tomto smyslu nezřídka zatěžuje společenská stigmatizace 

spojená s handicapem jeho rodiny. Dopady stigmatizace na psychiku dítěte, jeho jednání a 

chování jsou často přehlíženým nebo chybně interpretovaným jevem.  Dětem, jimž se během 

fáze primární socializace nedostalo dostatečného základu, který by umožnil bezproblémovou 

adaptaci na školní prostředí, ale i na přechod na trh práce, by měla být věnována zvýšená 

pozornost a péče. Neboť investice do kvalitního a plnohodnotného vzdělávání dítěte ze 

sociálně vyloučené rodiny je výrazně menší, než následná celoživotní podpora dospělého 

člena společnosti žijícího v podmínkách sociálního vyloučení.  Tyto děti se dostaly do 

nerovného postavení bez vlastního přičinění. Dětský mozek nejvíce potřebuje lásku, 

kamarádství, svobodně si hrát. Jedna z nejdůležitějších věcí je ale potřeba se naučit těmto 

dětem naslouchat a věnovat jim pozornost. Ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí tedy 

musí včas, systematicky a dlouhodobě intervenovat instituce a jiné organizace 

s celospolečenskou odpovědností.  

Spolupráce, úcta a společné úsilí, které jsme s těmito dětmi a dospívajícími prožili, nám dali 

naději, že můžeme něco změnit.  Byla to pro nás čest pracovat s dospívajícími, kteří nás 

potřebují. Hodně nás obohatili a divili jsme se, jakou mají odvahu vypořádat se se situacemi, 

které bychom těžko zvládali.  
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2) Klub přátel dětí dětských domovů 

 

 

 
PRÁVNÍ FORMA: Spolek 

 

NÁZEV:  Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí 

 

IČO:   63806495 
 

DIČ:   CZ-63806495 

 

REGISTRACE: Ministerstvo vnitra České republiky č. II./OVS/1-32761/97-R 

 

VZNIK:  rok 1997 

 

PŮSOBNOST: Česká republika 

 

NÁŠ ÚČET:  KB Rakovník, expozitura Nové Strašecí 

   č. 19-1815510217/0100 

 

SÍDLO:   Mšecká 769, 271 01 Nové Strašecí 

 
KORESPONDENČNÍ  

ADRESA:   Martina Vosmíková 

   Chotíkov 354 

   330 17 Chotíkov 

 

TELEFON:  605534310, 736681974 

  

WEB:   www.prateledetidd.cz 

 

E-MAIL:  klubprateldetidd@seznam.cz 
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Seznam členů Rady klubu, členů klubu a aktivistů 

 
 
 

Složení Rady klubu: 

Milada Karasová – předsedkyně 

Tamara Kotvalová, členka a generální sponzorka  

Jarmila Dolejšková  

Ing. Alena Bažantová 

PhDr. Jarmila Divišová, PhD. 

Ivanka Židková 

Vlasta Hemalová 

Ing. Jarmila Králová 

Martina Vosmíková - jednatelka 

 
 

Čestný člen: 

Alexander Hemala 
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3) Informace o činnosti, poslání a historii organizace 
 

Sociální projekt podporovaného bydlení pro děti z dětských domovů, realizovaný naším 

Klubem, nese název DOMOV DĚTEM a skládá ze čtyř částí: 

 

a) Dům na půl cesty v Novém Strašecí, Rakovnická 707 - „Startovací byty“ 

b) DOMOV – Rakovník, Pražská 97 

c) DOMOV – Velvary, Chržínská 47 

d) VLASTNÍ BYDLENÍ - Individuální podpora již plně společensky 

integrovaných svěřenců v jejich snaze získat vlastní nájemní smlouvu nebo byt.  

 

 

Rok 1998 - I. etapa: zahájení provozu DOMU NA PŮL CESTY – Nové Strašecí, 

Rakovnická 707 dne 1. 7. 1998 

V sídle Klubu jsme pořídili dva chráněné byty. Jeden pro tři chlapce a druhý pro tři dívky. 

Byty fungovaly jako Dům na půl cesty. Za pomoci členek Klubu si naši svěřenci nacvičovali 

jednání s úřady při hledání práce, hospodaření ve vlastní domácnosti a hlavně zvládání 

nelehké finanční situace. Učili se, být dobrými bezkonfliktními sousedy dalším nájemníkům 

v domě. Zaměstnání jsme vždy našim svěřencům pomohli zajistit a motivovali jsme je k jeho 

udržení. V Domu na půl cesty v Novém Strašecí mohli být naši svěřenci nejdéle tři roky. Měli 

tedy podnájemní smlouvu na dobu určitou. 

 

 

Rok 2001 – II. etapa: „DOMOV“ – byt Rakovník, zahájení dne 4. 2. 2001 

Třem chlapcům již plně adaptovaným a navíc s perspektivním zaměstnáním v okresním městě 

Rakovník jsme pomohli získat trvalé bydlení. Získali jsme pro ně do nájmu byt v Rakovníku 

4+1, kde má každý svůj samostatný pokoj a společné jsou: kuchyň, sociální zařízení a malý 

obývací pokoj. Náklady na bydlení si již chlapci hradí plně sami. Tito chlapci získali 

v Rakovníku s naší pomocí a díky své adaptabilitě trvalé bydliště, ale především vhodné 

pracovní uplatnění, bez kterého by se nedokázali stát platnými členy naší společnosti. 

Vzhledem k tomu, že se nedokázali samostatně o sebe postarat, bylo potřeba je vést, ale také 

je zařadit do rekvalifikačních kurzů. Během této doby se jim věnovala zvýšená pozornost a 

péče.  

 

 

Rok 2002  

Dne 1. února 2002 bylo zahájeno chráněné bydlení pro děti z Dětského domova v Nymburku 

na adrese Milovice čp. 595. Jedná se o pronájem a vybavení tří bytů pro dospělé jedince 

z dětského domova a jeden velký byt pro život rodinné buňky. Osm až deset dětí ve věku od 

tří do osmnácti let zde žije se dvěma tetami a jedním strýčkem jako rodina. Provoz zajišťuje 

personálně a organizačně Dětský domov Nymburk. 

 

 

Rok 2003 

Ve spolupráci s městem Velvary byla zahájena rekonstrukce bytového domu v Chržínské ul. 

č.p. 47, Velvary.  Na základě smlouvy o smlouvě budoucí, jsme se podíleli na rekonstrukci 

finančně, s cílem získat tři byty pro další etapu našeho projektu chráněného bydlení. 
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Rok 2004 - II. etapa: „DOMOV“ - byty Velvary  

Cílem našeho projektu DOMOV DĚTEM je umožnit jedincům z dětských domovů, kteří 

prožili svoje dětství bez lásky a péče vlastních rodičů vybudovat si svůj vlastní domov. S naší 

pomocí si osvojí řadu návyků a dovedností potřebných k vedení samostatného života. Naučí 

se nést odpovědnost za vlastní jednání a rozhodnutí. Postupně se plně společensky integrují a 

získají mimo jiné šanci být jednou svým dětem lepšími rodiči, než byli jejich vlastní. 

 

Po dokončené rekonstrukce bytového domu ve Velvarech, v Chržínské 47, jsme převzali tři 

byty. K 31. 12. 2004 jsme byty vybavili. Uživatelkou jednoho bytu je absolventka sociálně 

právní školy, která v prosinci 2004 byla propuštěna z Dětského domova v Sazené. Dva byty 

jsou určeny od roku 2005 matkám samoživitelkám, nacházejícím se v tísnivé sociální situaci.  

 

 

Rok 2005 

Podpořili jsme našeho chlapce z chráněného bytu v Rakovníku v jeho úsilí pořídit si vlastní 

bydlení. V té době jsme oslovili všechny obecní úřady na našem okrese, zda by nepomohli 

s přidělením bytů pro naše klienty.  Starosta Kounova přidělil obecní byt s podmínkou, že na 

vlastní náklady budou provedeny nutné opravy.   Poskytli jsme našemu odchovanci půjčku ve 

výši 60 000 Kč, aby mohl rekonstrukci bytu provést. V prvním čtvrtletí r. 2005 se odstěhoval 

z našeho bytu v Rakovníku do vlastního bytu v Kounově. Na jeho místo nastoupil chlapec 

z Dětského domova z Nového Strašecí Antonín Hejda. 

 

Usilovali jsme o zakoupení bytu, který by byl majetkem KLUBU a sloužil našim již 

samostatným, plně do života připraveným svěřencům. Zatím se nám vhodná koupě 

nenaskytla. 

 

 

Rok 2006 

Náš chlapec ze startovacího bytu v Rakovníku Antonín Žižlavský zahájil jednání k zakoupení 

vlastního bytu. V této době již pracoval jako pomocný kuchař a byli jsme s ním v častém 

kontaktu.  Klient Míra Gabčo z téhož bytu ukončil přípravu na samostatný život v rámci 

projektu „DOMOV“ a získal v Rakovníku sociální byt. Začátkem roku náš chráněný byt 

opustil a začal žít samostatně v novém bytě. 

 

 

Rok 2007 – III. etapa: „VLASTNÍ BYDLENÍ“ 

Úspěšně žije ve svém vlastním bytě, pořízeném s naší finanční pomocí Antonín Žižlavský, 

který se odstěhoval z bytu „DOMOV“ v Rakovníku. Přesto je potřeba mu věnovat nadále 

zvýšenou péči, jak ze strany zaměstnavatelů, tak i z naší. Jeho místo zaujal plnoletý 

odchovanec dětského domova v Novém Strašecí. Zakoupili jsme malometrážní byt v Lubné u 

Rakovníka. Nájemní smlouvy na tento byt získal po ukončení přípravy pro samostatný život 

klient David Berki a má náš příslib možnosti v budoucnu si tuto garsoniéru odkoupit a získat 

do osobního vlastnictví. David je úspěšný jak v zaměstnání, tak v osobním životě. Naši péči a 

pomoc potřebuje minimálně. 

 

Rok 2008 

Byty v Novém Strašecí sloužily do roku 2008, jako DPC. Po celý rok 2008 již plnily funkci 

„Startovacích bytů“ = podporované bydlení. Přijali jsme do bytu v Rakovníku 2 nové klienty. 

Podpořili jsme vlastní bydlení studujících odchovanců z dětských domovů. 
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Rok 2009 

Navázali jsme spolupráci s Nadací Terezy Maxové a jejím občanským sdružením „Člověk 

hledá člověka“ v rámci projektu „Centrum pro rodiny“. Preventivní prvek projektu je 

zakotven v individuální a soustavné práci s dětmi, jejich biologickou rodinou a pěstounskými 

rodinami a bude se snažit zabránit dlouhodobému pobytu dětí mimo rodinné prostředí. Prvek 

systémového řešení spočívá ve vytvoření funkčního a efektivního modelu transformace služeb 

ústavního zařízení, jenž bude přenosný a aplikovatelný plošně. Projekt byl iniciován Dětským 

domovem Nové Strašecí. 

 

V rámci projektu podporovaného bydlení jsme poskytli finanční pomoc studentovi, Martinovi 

Kuglerovi z dětského domova Domino v Plzni, ve formě úhrady ročního nájmu za startovací 

byt. 

 

 

Rok 2010 

Vlastní bydlení získal klient našeho DPC Miroslav Rakaš. K 1. 9. 2010 převzal byt 

v Rakovnické 707, v Novém Strašecí na základě nájemní smlouvy. Nadále jsme 

spolupracovali na projektu „Centrum pro rodiny“. Pokračoval provoz „Startovacích bytů“. 

Podpora podobných projektů realizovaných jednotlivými dětskými domovy: DD Plzeň – 

student Martin Kugler, DD Most – studentka Martina Vávrová. 

 

 

Rok 2011 

Klienti bytů v Rakovníku, v Novém Strašecí a ve Velvarech dále využívali bydlení v projektu 

společenské integrace a pomoci členek Klubu hlavně při hledání nových zaměstnání.  

 

Klub finančně podpořil vlastní bydlení bývalého klienta Antonína Žižlavského. 

 

Klub dále pomohl finančně zabezpečit studenty z Dětského domova Česká Lípa. Ondrik 

Troiak a Miloš Nguyen studují v Praze. 

 

 

Rok 2012 

K 30. 6. byl ukončen provoz startovacího bytu v Rakovníku. Všichni klienti dovršili 

hraničního věku 26 let a k tomuto datu byla ukončena podnájemní smlouva s Antonínem 

Hejdou a Michalou Holubovou. Michala Holubová nastoupila jako podnájemník v Krizovém 

a sociálním centru farní charity Plzeň - západ. Klient Antonín Hejda si založil rodinu a další 

bydlení bude řešit vlastními silami společně se svojí družkou. Vybavení bytu bylo částečně 

převedeno do užívání klientů v jejich vlastním bydlení. Následně získal do podnájmu byt od 

města Rakovník Dětský domov Nové Strašecí, který ho bude dále provozovat jako Dům na 

půl cesty. Klub podpořil provoz tohoto bytu finančním zajištěním nájemného a potřebného 

vybavení. 

 

Klub pomohl získat plně společensky integrovanému klientovi Tomášovi Matějkovi druhý byt 

v Rakovnické 707 v Novém Strašecí do vlastního nájmu od města.  

 

Klub finančně podpořil vlastní bydlení bývalého klienta Antonína Žižlavského. 

 



 

- 9 - 
 

Klub dále pomohl finančně zabezpečit studenta z Dětského domova Česká Lípa. Miloš 

Nguyen studuje v Praze. Pro 2 studenty z dětského domova v Dolních Počernicích Martinu 

Kučerovou a Jakuba Alchimowicze jsme zajistili bydlení v Chýni sponzorované společností 

EUFI. Koncem roku jsme se společností dohodly novou smlouvu o pronájmu bytu, která již 

bude přímo mezi ní a dětským domovem, který personálně zajišťuje sociální asistenci 

studentům. 

Klientům projektu sociální integrace poskytoval Klub bezúročné půjčky v jejich tíživých 

finančních situacích spojených s osamostatňováním, konkrétně se jednalo o M. Holubovou, 

T. Matějku, M. Rakaše. Klientům dále Klub věnoval drobné dárky k narozeninám a v době 

Vánoc. 

 

 

Rok 2013 

Klub financoval osamostatňování dětí z dětských domovů, v nichž pro své odchovance 

realizuje podporované bydlení v rámci projektů přípravy dospělých jedinců do života. 

Dětskému domovu v Novém Strašecí jsme financovali část nákladů na chráněné bydlení 

v Rakovníku, jedná se o byt dříve užívaný pro tyto účely Klubem.  

 

Část nákladů na samostatné bydlení odchovanců jsme financovali Diagnostickému ústavu a 

SVP Hodkovičky, který zapojuje do společnosti svobodné matky z ústavní péče po dovršení 

jejich zletilosti.  

 

Pomohli jsme ve finanční krizi klientce Michale Holubové, která se osamostatňuje, částečnou 

úhradou jejích současných nákladů na bydlení. Míše Holubové je věnována zvýšená péče a 

podpora, a to především z důvodu jejího zdravotního omezení. Pro Tomáše Matějku jsme do 

jeho samostatného bydlení získali od sponzora vybavení a finančně jsme pomohli při úhradě 

přepravy nábytku.  

 

Klientky ve Velvarech využívaly asistenci a pomoc Klubu v mnoha záležitostech. Klient 

David Berki využíval byt Klubu v Lubné u Rakovníka naprosto samostatně a náklady za byt 

hradil bez problémů. 

 

Přispěli jsme na ubytování studentům z dětských domovů - Miroslav Bartoš, Barbora 

Flegelová, David Výboch. 

 

 

Rok 2014 

Část nákladů na samostatné bydlení odchovanců jsme financovali Diagnostickému ústavu a 

SVP Hodkovičky, který zapojuje do společnosti svobodné matky z ústavní péče po dovršení 

jejich zletilosti.  

 

Klub finančně podpořil v samostatném bydlení klienta Miroslava Rakaše, Miroslava Gabča, 

Michalu Holubovou a Ivu Kračmarovou. 

 

K získání vlastního samostatného bydlení podpořil Klub Tomáše Matějku ve formě odložení 

splátek poskytnuté půjčky. 

 

Finanční podpora byla poskytnuta dále samostatně bydlícím a současně studujícím 

sourozencům Bartošovým v Plzni. 
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Asistenční služby, ale i poradenské v rámci řešení nejrůznějších životních situací využívali 

všichni klienti Domů na půl cesty i klienti samostatně bydlící. 

 

 

Rok 2015 

Část nákladů na samostatné bydlení odchovanců jsme financovali Diagnostickému ústavu a 

SVP Hodkovičky, který zapojuje do společnosti svobodné matky z ústavní péče po dovršení 

jejich zletilosti.  

 

Klub se podílel na financování provozu startovacího a chráněného bydlení v Rakovníku, které 

provozuje Dětský domov v Novém Strašecí. 

 

Klub finančně podpořil v samostatném bydlení klienta Miroslava Rakaše, Miroslava Gabča, 

Michalu Holubovou, Ivu Kračmarovou, Tomáše Matějku a Davida Berkiho. Potřebným 

klientům byla průběhu roku 2015 poskytována odborná psychologická pomoc členkou PhDr. 

Jarmilou Divišovou PhD. K získání vlastního samostatného bydlení podpořil Klub opakovaně 

Tomáše Matějku ve formě odložení splátek poskytnuté půjčky. Asistenční služby Radky 

Síčové v rámci řešení nejrůznějších životních situací využívali všichni klienti Domů na půl 

cesty i klienti samostatně bydlící. 

 

Finanční podpora byla poskytnuta dále samostatně bydlícím a současně studujícím 

sourozencům Bartošovým v Plzni.  
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4) Přehled činnosti v roce 2016 
 

 
Pravidelně již šestým rokem se setkává Jarmila Divišová s matkami v azylovém domě v Plzni. 

Nejdůležitější součástí prvních setkání je přirozeně obsah toho, co se na setkáních bude 

odehrávat, co matky přivádí, čemu se chtějí naučit. Ale také jak jim lze pomoci. Velký zájem 

byl o kurz vaření a stolování a velmi důležitá byla motivace změnit jejich postoj ke vzdělání, 

ale i ochota učit se něčemu novému. Od ledna se pořádala pravidelná setkání, kde se společně 

s klientkami vařilo, ale také se řešily problémy, které se jich nejvíce dotýkaly a co by si přály 

změnit.  Uvědomila si, že je i důležitá odborná lekce k výchově dětí a to, aby matky 

pochopily, co děti potřebují (věnovat jim volný čas, číst jim, chválit je apod.). Dětský mozek 

nejvíce potřebuje lásku, jedna z nejdůležitějších věcí je potřeba, aby se matky naučily svým 

dětem naslouchat, věnovat jim pozornost. Musíme matky v azylových domech vzdělávat 

v tom, jaké potřeby mají děti. Dalším cílem bylo naučit ženy spolupracovat v kolektivu, 

dokázat si navzájem pomoci a umět jedna druhé naslouchat. Na závěr dostaly prostor, aby 

reflektovaly svoje pocity ze setkání.  

S naší pomocí byly realizovány motivační kurzy vaření a stolování v azylovém domě pro 

matky s dětmi, ale i pro sociálně slabé klienty z komunitního centra v Rumburku. Tyto kurzy 

již probíhají třetím rokem a je o ně stále velký zájem.  

 

 

Již osmým rokem pí. Topinková každý měsíc pravidelně stříhá jak maminky, tak děti 

v azylovém domě v Plzni bez nároku na odměnu. Připravila soutěž o nejhezčí účes s módní 

přehlídkou. Naše sdružení jí moc děkuje za její obětavost a doufáme, že s námi bude i nadále 

spolupracovat.  

 

 

Dlouhodobě podporujeme dětský domov v Berouně, ve kterém žijí děti s kombinovanými 

vadami. Díky naší podpoře se mohl uskutečnit ozdravný pobyt ve Šlovicích. Děti měly 

možnost využívat vyhřívaný bazén s mořskou vodou, bylinkové lázně. Pohyb, ale i animační 

programy jim pomohly ke zlepšení jejich zdravotního stavu a k podpoře imunitního systému. 

Přispíváme jim každým rokem na hipoterapii, arteterapii a muzikoterapii.  

 

 

Již čtvrtým rokem podporujeme a spolupracujeme s Mgr. Zavadilovou, která pomáhá matkám 

s handicapovanými dětmi a naše organizace přispěla na pomůcky, ale i na rozvíjení určitých 

specifických dovedností pro tyto děti. Vzhledem k tomu, že naše sociální politika není 

dostatečně připravena pomoci těmto dětem, je potřeba, aby se i jiné instituce zapojily do 

pomoci.  

 

 

Finančně jsme podpořili zdravotně handicapované a přispěli na vzdělávací programy 

v chráněných dílnách (pletení košíků, tkaní koberců, výroba drobné keramiky, výroba mýdel) 

ve stacionáři „Ráček“ v Rakovníku. S paní ředitelkou spolupracujeme téměř dvacet let a naše 

členka Jarmila Divišová je ve správní radě, tuto funkci vykonává bez nároku na odměnu. Dále 

podporujeme terapeutické programy v OS Sluneční paprsek, NF Slunce pro všechny.  
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IX. charitativní aukce 
 V květnu jsme uspořádali IX. Charitativní aukci uměleckých děl známých umělců. 

Za sponzorování a možnost pořádat akci v Restauraci Žofín Garden děkují členky Klubu 

společnosti Zátiší Group. 

Celou aukci moderoval a licitoval sponzorsky pan Alexander Hemala, kterému náleží velké 

poděkování za vytvoření krásné atmosféry a za skvělou zábavu.  

Svá díla pro tuto aukci věnovali umělci: Jiří Anderle, Ivana Barazi, Tomáš Bím, Jan 

Brabenec, Irena Budweiserová, Alena Ciková, Jiří Frič Vladimír Halla, Lukáš Hausenblas, 

Tomáš Hřivnáč, Ivo Chvátil, Merlin Jahodová, Eva Jandejsková, Boris Jirků, Kristian Kodet, 

Zuzna Kořistková, Jarmila Králová, Dominik Mareš, Ivana Mašková, Iva Mrázková, Josef 

Nálepa, Vratislav Noha, Milan Novák, Alexandr Onishenko, Vladimír Pechar, Tomáš Rohan, 

Jiří Slíva, Ema Srncová, Vladimír Suchánek, Jaroslava Šetelíková, Josef Velčovský, Maxim 

Velčovský, Bohunka Waage, Světlana Žalmánková,  

Za skvělý výtěžek 916 000,- Kč patří velké poděkování všem uvedeným umělcům i tetičkám, 

které se podílely na přípravě a organizaci této akce. Pomoc s organizací celé akce přijeli i 

odchovanci našich startovacích bytů, kteří nám nyní dobrovolně pomáhají. Pro všechny 

přítomné zahrál český houslový virtuóz světového renomé Pavel Šporcl a tím přispěl 

k nádherné atmosféře celého večera, děkujeme.  

 

 

Sbírka Letiště 

 Sbírka Letiště Václava Havla, Praha zajišťovaná paní Hanou van der Hoeven zahájená v říjnu 

2007 úspěšně pokračovala i v roce 2016. Účastníky sbírky je Centrum paraple, Nadace Naše 

dítě, dětský domov Kladno, FOD Klokánek Hostivice, ČSAP a náš Klub přátel dětí dětských 

domovů, který získal z letošních výběrů kasičky celkem 76.609 Kč. Dobrou spolupráci a 

celkovou organizaci zajišťuje pan Július Szabó, děkujeme. 

 

 

VIII. charitativní koncert „Děti dětem“ 
 Hlavní myšlenkou benefičního koncertu je, aby děti z dětských domovů pomohly zdravotně a 

sociálně handicapovaným vrstevníkům. V průběhu koncertu byl věnován občanskému 

sdružení Sluneční paprsek finanční dar 50 000,- Kč. 

Naším cílem je představit šikovné děti z dětských domovů ve městě, kde před dvaceti lety 

vznikl spolek Klub přátel dětí dětských domovů a seznámit veřejnost s výsledky jeho činností. 

Rádi bychom z této akce udělali tradici a pokračovali i v dalších letech. Záštitu nad akcí 

převzal starosta města Nové Strašecí pan Mgr. Karel Filip. Poděkování náleží všem 

organizátorům, DD Nové Strašecí za přípravu pohoštění a za pomoc při organizaci. 

Velké poděkování náleží moderátorovi Honzovi Lukavskému, který večerem provázel 

účinkující děti i diváky. V neposlední řadě děkujeme ředitelce NKC Nové Strašecí za ochotu 

a spolupráci. Poděkování a pochvala náleží též dětem z dětských domovů Olomouc, Nové 

Strašecí, Sázava, Žatec, Tachov, Plzeň, které pod vedením tetiček a strýčků předvedly své 

dovednosti. Velké poděkování patří též Hance Křížkové, která vystoupila jako host večera. 
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5)  Informace o předpokládané činnosti na rok 2017  

 
a) Nadále pokračovat v realizaci projektu sociální integrace dětí z dětských domovů formou 

podporovaného bydlení: provoz DOMOVA - Velvary, dle potřeby jim pomáhat řešit nastalé 

problémy, ale i řešit nelehké životní situace. Podporovat vlastní bydlení pro klienty v Lubné, 

být s nimi i nadále v kontaktu, pomáhat jim, podporovat je a spolupracovat se zaměstnavateli. 

Podpořit dětské domovy, které po vzoru DD Nymburk a DD Nové Strašecí začínají realizovat 

startovací byty pro odcházející děti z dětských domovů. Aktivně pomoci dětským domovům, 

které mají zájem realizovat dům na půl cesty a to především proto, že si tím máme mnoholeté 

zkušenosti, které jim můžeme předat. Samozřejmě se budeme snažit je podpořit i finančně. 

 

b) Podporovat akce dětských domovů: Olympiádu DD, sportovní hry DD, celorepublikový 

divadelní festival DD, celostátní sraz turistů DD, dětský domov CUP.  Podporovat rozvíjení 

talentovaných dětí z dětských domovů a to formou finančních příspěvků na vzdělávací akce, 

kurzy, programy. Spolupracovat nadále s řediteli DD a finančně podpořit zájmové činnosti a 

vzdělávání dětí v dětských domovech. Neboť investice do vzdělávání dítěte, které se, ne 

vlastní vinou, dostalo do nerovného sociálního postavení, je velmi důležitá. 

  

c) Spolupracovat nadále s azylovými domy pro matky s dětmi v Plzni a v Rumburku a 

podpořit vzdělávací aktivity, rekvalifikační kurzy. Vzdělávat matky v azylových domech a to 

především ve výchově dětí se zaměřením na jejich potřeby (odborné přednášky zajistí zdarma 

Jarmila Divišová). 

 

d) Nadále rozvíjet spolupráci se zařízeními, které pečují o mentálně a tělesně postižené děti a 

mládež. Jedná se o: Domov Ráček v Rakovníku, Speciální školu na Stochově, DD v Berouně, 

sdružení Mgr. Zavadilové. Psychoterapeutické, ozdravné a vzdělávací programy jsou 

nedílnou součástí jejich terapie. 

 

e) Finanční podpora SOS dětských vesniček, protože je důležité, aby děti, které prožily 

trauma, byly obklopeni lidmi, kteří je mají rádi, budou jim naslouchat, věnovat jim pozornost, 

ale co nejvíce zahrnovat je láskou. Tyto děti se dostali do nerovného postavení bez vlastního 

přičinění a proto je potřeba jim pomoci.  

 

g) Uspořádat již IX. ročník benefičního koncertu “děti dětem“ a výtěžek opět věnovat 

onkologicky nemocným dětem.  

 

h) Uspořádat X1. ročník Charitativní aukce uměleckých děl známých umělců v Praze dne 3. 

5. 2017 v prostorách restaurace Žofín Garden, za podpory skvělých, soucitných a štědrých 

lidí, bez jejich pomoci bychom nemohli pomáhat. 
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6) Seznam všech sponzorů a příznivců KPDDD, 

kteří nás podpořili od roku 1997 
 

Poděkování náleží všem, kdo od roku 1997, kdy náš spolek vznikl, podpořili naše aktivity: 

 

 

Pražská energetika a. s., Praha 10 – generální sponzor v letech 1997 - 2004 

Vydavatelství LOTOS, Praha 8, Služská 21/537 – sponzor v letech 1997 - 2004 

Česká móda a design – YANNY, Praha 2 – sponzor v letech 1997 - 2004 

FIMOS a. s., Praha 6 – Tamara Kotvalová – generální sponzor v letech 2002 - 2009 

SERVIND s. r. o., Praha 6 – Tamara Kotvalová - generální sponzor od roku 2002 

Carollinum s. r. o., Praha 1 – Tamara Kotvalová - generální sponzor od roku 2002 

RINGIER ČR, a. s., Praha 3 

ETNA expo s. r. o., Lysá nad Labem - Jiří Hladík 

EUROMEDIA GROUP – divize BSC Nové Strašecí 

Krajský úřad – Fond hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla 

František Tomáš Kolowrat – Krakowský, Praha 1 

ELWOOD s. r. o., Praha 3 – Lenka Vlachová, Radka Pavelková – Sochůrková 

Barbara Kovačková, Okoř 

Helena Kotlíková, Praha 1 

Vize 97 – nadace Dagmar Havlové, Praha 

Královský pivovar Krušovice a. s. 

Čokoládovny a. s., Praha 4 – Modřany 

ČESTAV s. r. o., Nové Strašecí – Petr Dolejšek 

ELEKTRO SINKULE, Rakovník 

PHILIPS, Praha 

J+J Zoubkovi – Nábytek, Rakovník 

ARTIKL, Rakovník 

NADACE CHARTY 77 – Konto Bariéry, Praha 

IPB Pojišťovna, a. s. 

RAKONA Procter & Gamble, Rakovník 

RAKO a. s. – Šamotka, Rakovník 

SPECTRUM Nábytek, Rakovník 

Dům keramiky – manželé Staňkovi, Rakovník 

Občanské sdružení KIWANIS KLUB CZ – paní Lüftnerová, Rakovník 

Duchovní správa u svatého Vojtěcha, Praha 6 

Konto Bariéry, Praha 

Manželé Strenger, Nizozemsko 

Cornelia Rice, Nizozemsko 

Agentura KREYSON – Ladislav Křížek 

Mistr Josef Suk 

VITANA a. s., Praha 

AUTOPŮJČOVNA Šustek, Nové Strašecí 

CZECHOSLOVAK MODELS s. r. o. – Milada Karasová 

Lenka Šusteková, Nové Strašecí 

Dana Mařincová, Hředle 

Ing. Alena Bažantová, Praha 

Hana Hančová, Praha 

Ing. Vladimír Bičík CSc., Praha 

Jana Němcová, Praha 
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Ing. ak. arch. Michael Bořko, Praha 

Dagmar Kyndlová, Průhonice 

PhDr. Jarmila Divišová, PhD., Chotíkov 

Ing. Jana Sedláková, Praha 

Tamara Kotvalová, Lány 

QUALT s. r. o., Rakovník 

Kavárna KORZO, pan Olič, Rakovník 

Eva Zelenková, Praha 

Kamil Tomášek, Nové Strašecí 

Jana Rýdlová, Lysá nad Labem 

Ing. Tomáš Kapsa, Lubná u Rakovníka 

Barbora Knorová, Rakovník 

Manželé Beckovi, Praha 6 

JUDr. Milan Kováč 

Jarmila Dolejšková, Nové Strašecí 

Major holding, a. s., Praha 4 - Petr Joran 

Nadační fond (Naděje třetího tisíciletí), Praha 1 

JHP, spol. s r. o., Praha 10 

MAO s. r. o., Kladno 

Hotel Moráň, Praha 4 

Global Refund ČR, s. r. o., Praha 2 

Petr Nebeský, Praha 1 

Unimex Group, a. s., Praha 1 

H. S. Trade, a. s., Praha 8 – Ing. Jaromír Sedlák 

Česká móda a design, Praha 1 

Milena Stránská, Praha 5 

Marie Brejchová, Praha 

Renata Kopřivová, Praha 10 

Pavel Straka 

Monika Absolonová 

Jitka Zelenková 

Jaroslav Svěcený 

Felix Slováček 

Sisa Sklovská 

Šárka Kubelková 

Alfagraf, Praha 10 

ASKO Nábytek, spol. s r. o., Praha 3 

Prágr Luboš, Tachlovice 

X Tech, Nové Strašecí 

GROUPE SEB, Praha 1 

Stavební spořitelna Modrá Pyramida – pobočka Rakovník 

Ak. malíř Sabahudin Čečo, Praha 1 

Humanitární fond Středočeského kraje na sociální oblast 

Gorenje s. r. o., Praha 4 

Národní dům – KDŽ s. r. o., Praha 2 

Mgr. Iva Dlabačová, speciální pedag-služby, Nové Strašecí 

Metznerová 

Ivana Žídková, Praha 5 

Jiřina Tůmová 

Zuzana Kopečná 
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Ing. Richard Hauba, Praha 

Radka Brewer, Praha 6 

Richard Pavelka, Praha 10 

Vltava-Labe-Press a. s. 

Janssen Cilag s. r. o. 

Milada Karasová, Praha 4 

Šárka Mourková, Rakovník 

Martin Tuček, Bílina 

Zdeněk Nejdl, Rakovník 

Jaroslav Hala 

František Brada, Nové Strašecí 

Jan Čenský 

Jana Jonášová 

Hana Jonášová 

Peter Paul Pačut 

Josef Štágr 

Hana Křížková 

Kadeřnický salon Matrix Plzeň – Romana Topinková 

MERO ČR a. s. 

Pramacom Prague s. r. o., Praha 6 – Ing. Augustin Sobol 

MPI Group s. r. o., Praha 5 

Larcos a. s., České Budějovice 

Pramacom – HT s. r. o., Praha 6 – Ing. Augustin Sobol 

Pharma Nord Praha s. r. o., Praha 8 

Rainbow Productions s. r. o., Praha 2 – Barbara Kovačková 

Hewlett-Packard s. r. o. 

Alfagraf s. r. o., Praha 10 

Linet s. r. o., Slaný 

Petr Dolejšek, Nové Strašecí 

Zdenek Toman, Praha 7 

Iveta Hessingová 

Jiří Šlesinger, Praha 7 

Patricie Čížová, Praha 4 

Buzz, s. r. o., Praha 5 – „Vánoční bazar v Mokré čtvrti“ 

3T Group, s. r. o., Praha 1 

ZEBRA Praha, s. r. o. – Ing. Alena Bažantová 

Duhan Scientific Consulting, s. r. o. – MUDr. Petr Vaculík 

Nadační fond Slunce pro všechny, Unhošť – Blanka Dvořáková 

Václav Kosík, Kladno 

MUDr. Petr Vaculík, Ostrava 

Tomáš Janeba, Praha 4 

Miroslav Jonák, Praha 4 

Sunny days, s. r. o., Praha 5 – Ridha Ben Ahmed 

Vyšehrad 2000, s. r. o. – Kavárna a restaurace hotelu Loreta – Jaroslav Novák 

Baťa, a. s., Zlín – Ing. Michal Janský 

Ing. Miroslav Zíka 

Alexander Hemala 

Barbora Fišerová 

Liana Sass 

Sára Bukovská 
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Dominik Mareš 

Vera Tataro 

Robert Vano 

Jiří Anderle 

Jan Brabenec 

Andrea Forsterová 

Lukáš Hausenblas 

Věra Hörstová 

Milan Chabera 

Jan Kanyza 

Ing. Jarmila Králová, Řež u Prahy 

Kateřina Parik 

Alexandra Parik 

Aldin Popaja 

Pavel Roučka 

Alice Vegrová 

Josef Velčovský 

Barbara Issa Wagnerová 

Václav Zoubek 

Zdeněk Pátek 

Orca s. r. o., Praha 2 – Jan Hájek 

Nadační fond TREBBIA, Praha 1 

Vostrovska s. r. o., Praha 6 

Nadační fond ERUDIKON 

Ing. Petr Bendl, Lány 

Ing. Pavel Závitkovský, Praha 10 

Ing. Leo Anderle, Praha 9 

Tomáš Rohan, Sušice 

MUDr. Pavel Boček, Dolní Počernice 

Whirlpool CZ, s. r. o., Praha 5 – Ing. Radek Novotný 

Ing. Marie Kousalíková, Praha 6 

Michaela Jenčová, Praha 5 

PhDr. Barbora Pánková, Nové Strašecí 

Heidi Janků 

ANTE Nadia Pešautová 

Tomáš Bím 

Josef Bolf 

František Ringo Čech 

Václav Hartman 

Iva Hüttnerová 

Boris Jirků 

Jan Jüngling 

Ivana Barazi 

Valerie Némethyová 

Jiří Němec 

Eva Nemoudry 

Tomáš Hřivnáč 

Vráťa Paur 

Jaroslav Šerých 

Jan Vodňanský 
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Bohunka Waage 

Jan Saudek 

Sekyra Group, a. s., Praha 8 – JUDr. Luděk Sekyra 

Sinai, s. r. o., Praha 6 – Zora Boháčová 

Casteam, s. r. o., Praha 7 - PhDr. Jana Kasalová 

Quinary Capital Group, s. r. o., Praha 2 – Ivana Lühnová 

Leisztner Roley, Praha 1 

Czech One Prague, s. r. o., Praha 1 – Hana Spoladore 

RH úklid, s. r. o., Nové Strašecí - Renata Hajná 

Newton Solutions Focused, a. s., Praha 1 

Trigon C. V., s. r. o., Plzeň 

Václav Dejčman, Praha 1 

Ing. Augustin Sobol, Praha 6 

Kateřina Luisa Paděra, Buchlovice 

Ing. Petr Hejma, Praha 1 

Lucie Vávrová, Praha 5 

Lešek Wronka, Praha 4 

JUDr. Petr Meduna, Praha 1 

Advokátní kancelář JUDr. Libuše Svobodová, Praha 7 

Ludmila Kučerová, Plzeň 

Petr Němeček, Praha 5 

Jarmila Králová, Praha 10 

Vlastimil Vyskočil, Řevničov 

Ivan Mráz, Plzeň 

Michal Rieger, Jana Zoubková, Plzeň 

Hájek – Boušová, s. r. o., Praha 1 

Jiřina Anna Jandová 

Dalibor Janda 

Markéta Janoušková 

Adolf Born 

Tomáš Durňák 

Jan Gabler 

Libor Kaláb 

Kristian Kodet 

Josef Nálepa 

Jiří Slíva 

Vladimír Suchánek 

Jadran Šetlík 

Milan Vácha 

Eva Pelcová 

manželé Honcovy 

EUFI – uzavřený investiční fond, a. s., Hostivice – Konstyantyn a Yevgen Tonkoshkurovi 

Aqua com, s. r. o., Kladno 2 – JUDr. Miloslav Svoboda 

Paris Renaissance, s. r. o., Praha 1 

Letiště Václava Havla, a. s., Praha 6 

Hotel Rajský, Český Krumlov – Ilona Rajská 

Larix Consulting, s. r. o., Praha 2 – Ing. Richard Jahoda 

SFM Group, s. r. o., Praha 4 – Jana Frňková 

Lékárna U České koruny, Nové Strašecí – PharmDr. Jarmila Chytrá 

Stavebniny Nové Strašecí – Iveta Horynová 
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Ing. Miroslav Sedlák, Praha 

Linda Valošková, Praha 5 

Ing. Richard Jahoda, Praha 5 

JUDr. Miloslav Svoboda, Kladno 2 

Ing. Roman Štechmiler, Praha - Východ 

Markéta Sobolová, Praha 6 

MUDr. Helena Koželuhová, Plzeň 

Václav Hudeček 

Zora Jandová 

Duo Kamélie 

Jana Felixová 

Karel Gott 

Merlin Jahodová 

Zuzana Kořistková 

MgA. Táňa Macholdová 

Milan Neubert 

Olga Pokorná 

Petr Urban 

Světlana Žalmánková 

Chodov Reality, a. s., Praha 6 - JUDr. František Jelínek 

AZ Prima, s. r. o., Praha 5 – Nataša Křížová 

Naděžda Drábová, Braškov 

Petr Juruš, Praha 1 

Thomáš Bach, Praha 5 

Jana Frňková, Odry 

Václav Dejčmar, Praha 1 

Ing. Jiří Hrabák, Praha 10 

Zdeňka Molnárová, Praha 4 

Radim Lukeš, Praha 6 

Blanka Dvořáková, Unhošť 

Ing. Karina Uhlíková, CSc., Zdiby 

Zátiší Group: Žofín Garden, Praha 1 – Sanjiv Suri 

Palác Žofín – JUDr. Jan Nekola, Jan Hrubý 

TRICO, s. r. o., - Vladimír Zámiš 

Rámování Aleš Hůlka, Roztoky u Prahy 

Milan Červený – Pasparty, Rakovník 

Alena Kopřiva Chadová 

Andrea Kalivodová 

Vlasta Kahovcová 

Aleš Knotek 

Z. Oluthorová 

Jaroslav Róna 

Patrik Saudek 

Berenika Saudková 

Emma Srncová 

Jaroslava Šetelíková 

Jiří Valeš 

Jitka Hladíková 

Pavel Šporcl 

Řízení letového provozu ČR, Jeneč - Ing. Luboš Hlinovský, MBA 
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Placard, s. r. o., Praha 4 

Wadia, a. s., Praha 10 - Jaromír Jech 

MUDr. Magda Svobodová - prakt. lékařka, Kladno 4 

AT car, s. r. o., Kladno - Milada Prošková 

Germaine de Capuccini, s. r. o., Praha 1 - Eva Ludvíková 

Agentura Helas, s. r. o., Praha 1 - Helena Kohoutová 

Newton College, a. s., Praha 1 - MUDr. Jan Mojžíš 

Markéta Mátlová 

Iveta Lébrová 

Faraz Mahmood 

Vladimíra Jechová Vápeníková, Praha 10 

Natalie Petuchovová, Praha 3 

Jana Jurušová, Praha 1 

Ing. Ivana Bandžaková,CSc. 

Petra Husková 

Amerty Praha 

Karel Demel 

Gillet 

Eva Jandejsková 

Helena Leisztner-Kroftová 

Miroslav Pošvic 

Roman Sejkot 

Joska Skalník 

Český Aeroholding, a. s., Praha 6 - Ing. Václav Řehoř, Ph.D.,MBA 

Rechtsanwaltskanzlei, Frankfurt am Main - Marcela Pawelka 

MUDr. Svatava Šedová, Praha 6 - soukromá stomatologická ordinace 

Centrum komplexní péče Dobřichovice, s. r. o. - MUDr. Jenšovská 

Růžena Nechanská, Praha 3 

Omar Bach, Praha 5 

Marcela Dvořáková, Praha 5 

Tomáš Kreč, Praha 3 

Hana Nekolová, Praha 5 

Pavel Štěpán, Měřín 

Svorová 

Honza Lukavský, moderátor 

Dallmayr kaffee - René Sion 

Viktoriya Kudrya, Statuss magazine, Praha 

Galerie Miro, Praha - Miro Smolák 

Katerina Bohac Linares 

Ddeisy 

Jan Drocár 

Ivo Chvátil 

Alexandr Onishenko 

Vladimír Pechar 

Pavel Vavrys 

Vladimír Větrovský 

ČSAP, z. s. sbírka SEVER 2 kasička – Letiště Václava Havla Praha 

Klinika JL, Praha 5 - Ján Lešták 

Stomatologická ordinace Davle, s. r. o., - Hana Nekolová 

Cornhill, s. a., Luxembourg - Jana Frňková 

http://rejstrik.penize.cz/ivana-bandzakova
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Fest Tech, s. r. o., Praha 9 - Radek Zykmund 

Ticketpro, a. s., Praha 10 

Origin Media, s. r. o., Praha 1 - Karel Hromádka 

Ambition, s. r. o., Praha 5 - Ing. Kateřina Daczická 

Drogerie - Hana Burešová, Nové Strašecí 

Ing. Pavel Schreiber, Svojetice 

Ilona Holečková, Praha 6 

Marta Kovaříková, Praha 5 

Tomáš Bílek, Praha 5 

PaedDr. Jaroslav Dvořák, Unhošť 

Hana Pelánková, Žďár nad Sázavou 

Ilona Anderlová, Praha 9 

Eva Benetková, Starý Plzenec 

Helena a Milan Štajerovi, Vráž u Berouna 

Galerie Jakubská, Praha 1 

Radka Fišarová 

Aliaksandr Yasinski 

Viktoriya Kudrya, Praha 

Markéta Plšková, Praha 

Milada Fišerová 

Genadij Alexandrov 

Jiří Bouda 

Martin Bouda 

Lucie Gelemová 

Josef Ladislav Jícha 

Pavel Sivko 

Jiřina Nováková 

Milan Novák 

Kateřina Caira Hrachovcová 

Martin Vavrys 

Otakar Štembera 

Tereza Vosková 

Sinai, s.r.o., Praha 6 

JUDr. Miroslav Svoboda, Kladno 

Vratislav Noha 

Irena Budweiserová 

Alena Ciková 

Jiří Frič 

Vladimír Halla 

Irena Mašková 

Iva Mrázková 

Marie Vejvodová, Praha 

WORK PRESS .s.r.o., Plzeň 

Irena Šroubková, Plzeň 

Libor Satýnek 

K. Škarková, Davle 

Nadace Naše dítě 
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7) Hospodaření v roce 2016 
 

Příjmy  
   

Finanční dary 1 467 838,-- 

Nájem - Velvary 101 600,-- 

Nájem - Lubná 12 000,-- 

Splátka půjček 41 200,-- 

Vyúčtování služby MÚ Velvary 29 365,--   

Celkem 1 652 003,-- 

 

Výdaje 

  

DD Solenice – 53. Olympiáda DD Středních Čech a Prahy 90 000,-- 

DD Liptál – letní tábory a mimoškolní aktivity 130 000,-- 

DD Žatec - činnost v oblasti školství 41 200,-- 

DD Nové Strašecí – letní tábory 45 000,-- 

DD Beroun - prázdninové pobyty pro handicapované děti 50 000,-- 

DD Sázava – XI. Celorepublikový divadelní festival DD 25 000,-- 

DD Olomouc – Hudební skupina Popová škola 25 000,-- 

DD Praha 2 - volnočasové aktivity dětí 20 000,-- 

SOS Dětské vesničky 3 600,--  

DD Domino Plzeň - volnočasové aktivity 40 000,-- 

DD Ústí nad Labem  10 000,-- 

DD Tachov - náklady na studium klienta DD 30 000,-- 

DÚ a SVP Hodkovičky - samostatné bydlení odcházejících dětí 40 000,-- 

OS Sluneční  paprsek - ozdravný pobyt u moře 100 000,-- 

OS Půjčovna 3P - terapie pro matky s handicap. dětmi 75 000,-- 

NF SLUNCE pro všechny o.p.s. - podpora programů NF 29 500,-- 

Domov Ráček - terapeutické dílny 55 000,- 

CEDR komunitní centrum - nákup pomůcek pro klienty 35 000,-- 

AD sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – vzdělávání dětí 26 000,-- 

Rytířský řád Sv. Václava - dětský tábor 43 200,-- 

Člověk v tísni - vzdělávací program 10 000,-- 
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Asociace bil. Diagnostiky – pomoc soc. slabým 10 000,-- 

Šilhanová - polohovací židle pro nemocnou dceru 20 000,-- 

Romana Topinková - kadeřnický salon 25 000,-- 

Zlata Vonostránksá - vzdělávání 10 000,-- 

Andrea Němečková  - vzdělávání 12 000,-- 

Miroslav Bartoš odchovanec DD Plzeň - pěvecké kurzy  6 000,-- 

Bohunka Sommerová odchovankyně DD Plzeň  3 500,-- 

Boříková - vzdělávání 1 500,-- 

Matějka - příspěvek na uzavření sňatku a založení rodiny 15 000,-- 

 

MZDOVÉ NÁKLADY 120 100,-- 

Čisté mzdy 117 000,-- 

Odvody FÚ 3 000,-- 

Zákonné pojištění 100,--   

 

REŽIJNÍ VÝDAJE  47 166,-- 

Telefonní poplatky 20 770,-- 

Internet, webové stránky 4 961,-- 

Kancelářské potřeby 3 787,-- 

Cestovné 471,-- 

Poštovné 5 324,-- 

Bankovní poplatky 2 853,-- 

Účetnictví 9 000,-- 

 

DALŠÍ VÝDAJE 187 913,-- 

Charitativní akce 144 318,-- 

Drobné dárky sponzorům 24 509,-- 

Poradenská činnost  5 500,-- 

Daň z nemovitosti Lubná 140,-- 

AD sv. Zdislavy pro matky s dětmi - potraviny vaření 13 446,-- 

 

Půjčky 2 000,-- 

Půjčka Holubová 2 000,-- 
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Běžný účet 

Počáteční stav k 1. 1. 2016 1 106 469,70 

Příjem na účet 1 601 374,-- 

Výdej z účtu 1 358 031,-- 

Konečný stav k 31. 12. 2016 1 349 812,70 

 

Pokladna 

Počáteční stav k 1. 1. 2016 7 032,-- 

Příjem do pokladny 110 629,-- 

Výdej z pokladny 85 648,-- 

Konečný stav k 31. 12. 2016 33 549,-- 

 

  

 

VYÚČTOVÁNÍ 

 

Počáteční stav celkem 1 113 501,70 

Příjmy celkem s průběžnými položkami 1 712 003,-- 

Výdaje celkem s průběžnými položkami 1 443 679,-- 

Konečný stav celkem 1 381 825,70 

   

   

Počáteční stav 1 113 501,70 

Příjmy 1 652 003,-- 

Výdaje 1 383 679,-- 

Konečný stav 1 381 825,70 

   

   

Příjmy - výdaje 268 324,-- 
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8) Děkovné dopisy 

 

Do DD v Novém Strašecí jsem se dostala v 16 letech. Bohužel až v šestnácti, co bych dala za to, být 

tam dřív. Bohudík alespoň za ty dva krásné roky. Díky tetě Dolejškové, která mě a mou sestru narychlo 

přijala a zařídila pokračování ve studiu s nástupem rovnou do třetího ročníku SŠ, jsem mohla v klidu 

dokončit studium střední školy. Díky pohodě a úžasným tetám a strejdovi jsem stihla za ty dva roky v 

domově zažít mnoho pěkných chvil, které jsem do té doby neznala. Ač to bude příští rok neskutečných 

dvacet let, co jsem domov opustila, stále jsem s tetami Majkou a tetou Dolejškovou v kontaktu a 

pravidelně se navštěvujeme. Tetu Majku můj syn, stejně jako já, oslovuje teto. Jsme tak nějak rodina.  

A na závěr jedno kdyby: kdybych se do domova nedostala, vím, že bych ani já, ani má sestra 

nedopadly dobře. Protože jsem mohla v klidu dostudovat, ubírá se můj život úplně jinou cestou, než 

kdybych školu nedokončila. Jsem od svých osmnácti let samostatná a soběstačná. A to je asi ten 

nejlepší obrázek skvělé práce tet z domova - když děti vyrostou v samostatné a soběstačné jedince. 

Nešlo by to bez obětavosti a lásky, kterou tety dávají dětem.  

Jsem za to dodnes vděčná. 

Andrea 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Chtěla bych poděkovat celému Klubu přátel dětí z dětských domovů nejen za podporu mou, ale všech 

dětiček. Je krásné a úctyhodné, co pro děti děláte, ať už v jakékoli oblasti. 

Dále též můj upřímný dík patří některým tetičkám z dětského domova v Novém Strašecí, jmenovitě tetě 

Majce Mildorfové a tetě Radce Blechové za velkou trpělivost a toleranci v době, kdy to se mnou nebylo 

vůbec snadné, ale i za podporu a rozvoj v určitých oblastech života, jako zpěv a divadlo. Dále díky též 

panu Václavu Barošovi za podporu ve sportovních aktivitách. Vše pro mě bylo požehnáním, po 

psychické, duševní i fyzické stránce. 

A ač až nakonec, tak však především, z celého srdce bych ráda velmi poděkovala tetě Jarmile 

Dolejškové za její nádhernou duši, za její obrovské srdce, které vždy pro všechny měla zcela na dlani. 

Děkuji tetě Jarmile Dolejškové za neskutečnou podporu, jak finanční, tak lidskou v tom, co mě vždy 

tak naplňovalo a naplňuje, co bylo a je mým zdrojem energie, co je mým duševním balzámem a co mě 

dělá samu sebou a šťastnou. Je to zpěv a hudba jako taková. Teta byla vždy mým věrným průvodcem, 

přítelem, tetou, mamkou. Doprovázela mě na koncerty, většinu z nich mi umožnila právě ona, na lekce 

zpěvu, které mi umožnil klub přátel po finanční stránce, brávala si mě k sobě domů, kde mě i ona sama 

trpělivě a citlivě zdokonalovala ve zpěvu, hudební teorii apod. 

A proto, na závěr bych chtěla říct, že si nesmírně vážím vás všech, takových lidiček s čistým a 

obrovským srdcem, kteří dělají maximum proto, aby vykouzlily úsměvy dětem v očích a ve tváři a 

udělaly je šťastnými jak jen je to možné. 

  Do dalších let Vám přeji především pevné zdraví a nechť máte srdce jako v bavlnce, naplněné 

neutuchající láskou, štěstím a porozuměním. S láskou a upřímným poděkováním 

 

 Natália Némethyová, bývalá chovanka Dětského domova v Novém Strašecí 
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Zdravím Vás tety! 

Vůbec si nedovedu představit, jak bych tenkrát jako studentka končícího druhého semestru na VOŠ 

řešila, kde budu bydlet a jak si bydlení zaplatím. Měla jsem ohromné štěstí, že už tehdy existoval Klub. 

Teta Jarmilka mi nabídla bydlení v chráněném bytě a umožnila mi bez jakýchkoli problémů, se kterými 

bych se v životě musela sama potýkat, dostudovat. 

Klubu vděčím a děkuji za to, že mi pomohl právě v této svízelné situaci, a poskytl mi zázemí na pár 

dalších let, během kterých jsem získala sebejistotu postavit se na vlastní nohy. 

Iva 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tímto chci vyjádřit Díky za podporu tety Jarmily Dolejškové, které se mi od ní dostávalo ještě několik 

let po mém odchodu z DD. Byla pro nás vždy… Jako ředitelka domova, jak jsem jí zažila i jako teta, 

kdy svou roli ukončila. Troufám si říci, že kdybych ji požádala o podporu ještě dnes, snažila by se mi 

vyjít vstříc. Velkorysá i přísná, vzezřením malinká,  touhou pomáhat ohromující..  

 

S Díkem Valerie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dobrý den, jmenuji se Zdeňka Malá je mi 32let jsem vdaná a mám malého syna Lukáška (5let). Od 

svých15 let jsem vyrůstala v Dětském domově v Žatci, v 18ti letech mi bylo nabídnuto jít bydlet do 

domu na půl cesty v Novém Strašecí, který měla na starosti paní Jarmilka Dolejšková (teta). V tomto 

bytě jsem bydlela 5 let a naučila se vše, co je do života potřeba: vařit, hospodařit s penězi, jednat s 

úřady atd. Vše pod dohledem tety, která měla vždy trpělivost a ochotu vše vysvětlit a naučit, ale nejen 

to, teta byla jako "rodina" vždy jsem věděla, že se na ní mohu kdykoliv a s čímkoliv obrátit a to platí 

dneška. Je to moc hodný člověk a jsem ráda že, jsem ji mohla poznat. 

Zdeňka 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dětský domov Solenice od roku 1992 organizuje sportovní olympiádu dětských domovů Středočeského 

kraje. Později se k této akci připojily i dětského domovy z Prahy. Další aktivitou v průběhu minulých 

let bylo organizování Sportovních her DD ČR. 

Od vzniku OS KP DD je nemyslitelné, že bychom se bez finanční podpory tohoto sdružení obešli. Díky 

každoročním příspěvkům se obou akcí zúčastnily stovky dětí vyrůstajících nejen v dětských domovech, 

ale i v dalších zařízeních pro výkon ústavní výchovy. 

 

OS nepodporuje pouze olympiádu a sportovní hry. V roce 2002 jsme díky finančnímu daru uspořádali 

(bohužel) poslední Turistický sraz DD ČR a také přímo našemu dětskému domovu KP DD pomohl 

mnohokrát uhradit náklady na letní aktivity našich dětí. 

 

OS KP DD je nemyslitelné bez Jarmilky Dolejškové, která stála na začátku vzniku této organizace a 

po celou dobu její existence svým nadšením soustřeďuje kolem sebe další zlaté lidičky, bez jejichž 

nadšení oslovovat sponzory a dárce, by nic z výše popsaného nebylo. 

 

Děkujeme. 

 

Mgr. Olga Vernerová 

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42 
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Klub přátel dětí dětských domovů v Novém Strašecí podporuje náš domov již řadu let. Teta Jarmilka 

Dolejšková kdysi slyšela na některé z akcí pro dětské domovy naši hudební skupinu. Od té doby 

KPDDD podporuje umělecké aktivity našich dětí každoročním nemalým příspěvkem. Z těchto 

příspěvků platíme především hudební vzdělávání dětí. V naší hudební skupině se za 22 let její existence 

vystřídalo zatím 31 dětí. Další položkou je drobný materiál pro hudební skupinu. Několikrát jsme také 

zafinancovali výtvarné aktivity našich dětí.  

Jsme rádi, že můžeme alespoň jednou do roka recipročně vystoupit na charitativním koncertu Děti 

dětem, který pořádá právě KPDDD. Hráváme a zpíváme na nejrůznějších akcích – dětských dnech, 

rozsvěcení vánočních stromků, plesech, maškarních bálech, reklamních akcích, výstavách, soutěžích, 

festivalech, přehlídkách i na samostatných koncertech.  

Během doby existence naší hudební skupiny jsme absolvovali téměř 1000 vystoupení po celé ČR, 

několik koncertů jsme měli i na Slovensku. Mohli jsme se i díky podpoře KPDDD setkat na jednom 

pódiu s osobnostmi pop music – Luneticem, Vašo Petejdlem, Karlem Zichem, Věrou Špinarovou, 

Petrou Janů a dalšími. Na koncertech KPDDD pak např. s Heidi Janků a Hankou Křížkovou. 

Za podporu mnohokrát děkujeme 

Mgr. Dalibor Křepský 

Ředitel DD Olomouc 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Klubu přátel dětí z dětských domovů za dlouhodobou pomoc  

Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi  tísni v Plzni. Díky Vaší podpoře se mohou v azylovém domě 

realizovat výchovně vzdělávací aktivity, především dlouhodobé kurzy vaření, jejichž cílem není pouze 

motivovat maminky k pravidelné každodenní přípravě kvalitní a vyvážené stravy, ale také stmeluje 

kolektiv našich klientek a přispívá tak k celkově lepší atmosféře celého domova. Další podporovanou 

aktivitou jsou kadeřnické služby zprostředkované Vámi, které prakticky v našem zařízení realizuje 

kadeřnictví Matrix z Plzně. Jedná se o službu, kterou si v současné situaci naše klientky nemohou 

běžně dovolit, takže je velice vítaná a oceňovaná. Kromě klientek ji mohou využít i jejich děti. I tato 

aktivita podporuje klientky v jejich motivaci učinit změny ve svých životech, podpoří sebevědomí a 

koneckonců i potěší. Finanční prostředky, které nám sdružení poskytlo, pak umožnilo v loňském roce 

zrealizovat prázdninový pobyt klientek s dětmi v Krušných horách a nabídnout tak maminkám aktivitu, 

která jim umožnila vystoupit z všedních dnů do života, jež zažívají běžně ostatní rodiny.  Díky 

finančnímu příspěvku jsme mohli dětem také zpříjemnit Vánoce hezkým dárkem pod naším vánočním 

stromkem. 

           Vážíme si této podpory, bez které bychom mohli poskytovat jen standardní sociální služby "bez 

přidané hodnoty".  Děkujeme mnohokrát všem členům sdružení a především p. Jarmile Divišové. 

Za Domov sv. Zdislavy Markéta Štychová 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

" DEJ, A BUDE TI DÁNO. PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO." 

Přesně tímhle příslovím se řídí Klub přátel dětí dětských domovů z Nového Strašecí. Úžasná 

spolupráce mezi Ráčkem a Klubem začala před devatenácti lety. Společně jsme se setkávali na 
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mnohých kulturních a společenských akcích. Velikým přínosem pro nás byla postupem času hlavně 

finanční podpora od Klubu. Za celou dobu činnosti, dostal náš Domov neuvěřitelných 200.000 Kč. 

Děkujeme za vše! Všem, ale největší dík patří dvěma milým Jarmilkám. Paní Jarmilce Dolejškové, 

dobré duši celého Klubu, a paní doktorce Jarmilce Divišové, dobrému srdci Klubu. 

Klubu přátel dětí dětských domovů přejeme krásné 20té narozeniny, mnoho přátel, sponzorů, hodných 

lidí a hlavně hodně sil do dalších let. 

Ilona Hrušková, ředitelka 

Domov Ráček o.p.s. Rakovník  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení přátelé a kolegové, přátelé dětí dětských domovů!  

Dovolte, abychom poděkovali za dlouholetou spolupráci, která je založena zejména na Vaší 

donátorské činnosti.  

Naší klientelou jsou zejména dívky po ukončení povinné školní docházky (cca 150 ročně v základním 

diagnosticko terapeutickém programu) a přestože jsme zaměřeni na krátkodobou diagnostiku a 

terapii, stává se často, že u nás klientka v „ústavní výchově“ dosáhne zletilosti. Největší současný 

problém přechodu do samostatného života u těch, kdo nemá zdatnou rodinu, je bydlení. Spustili jsme 

proto před lety projekt na samostatné bydlení dívek před zletilostí a následně po zletilosti.  

V první fázi jde o byty spravované naší organizací, stále více je ale potřeba asistovat (zejména 

finančně) u bydlení, kde si klientka pronajme za naší asistence vhodný byt, pomůžeme s prvními nájmy 

a vybavením, sociálně právní podporou, ambulantní podporou v problematice psychosociální a s 

nastavením školy a vhodného zaměstnání. Právě v této oblasti je Vaše pomoc nesmírně cenná!  

Vážíme si Vaší práce a doufáme, že podpora našich klientek má i nadále u Vás budoucnost.  

S pozdravem PaedDr. Jan Toman  

ředitel  

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dětský domov a Základní škola Liptál upřímně a od srdce přeje vše nejlepší ke krásnému jubileu 

trvání 20 let Klubu přátel dětí DD. Tento klub je pro naše školské zařízení spojen s osobou paní 

Jarmily Dolejškové, která vždy a ochotně naslouchala našim potřebám a neváhala pomoci. KPDDD 

již 13 let přispívá na vydávání Kalendáře DD a ZŠ Liptál, kde jsou prezentovány obrázky našich dětí, 

které dělají radost dalším sponzorům a přátelům našeho dětského domova. Rovněž máme možnost 

jezdit s dětmi do zajímavých cyklistických lokalit, kde si díky KPDDD můžeme na přívěsném vozíku 

dovézt kola, a děti se nemusí na místo přemisťovat po rušných a nebezpečných cestách. Díky těmto 

prostředkům si děti mohou vychutnávat výlety v kouzelné přírodě Beskyd. V neposlední řadě nesmíme 

zapomenout poděkovat za finanční příspěvek pro děti našeho DD a ZŠ na zahraniční relaxační pobyt v 

Chorvatsku, který na dětských tvářích vykouzlil mnoho úsměvů a radosti.  
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Co závěrem? Ještě mnoho a mnoho nápadů a chuti pomáhat, a také neutuchající zájem o ty, kteří Váš 

zájem a podporu potřebují.  

Přejí všichni malí i velcí z DD a ZŠ Liptál  

Mgr. Eva Žůrková 

ředitelka 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dovolte mi Vašim prostřednictvím poděkovat Klubu přátel dětí DD za opakovaně poskytnutou finanční 

pomoc na realizaci některých našich aktivit. Získané prostředky byly vždy použity ve prospěch 

pečujících osob a také osob se zdravotním postižením. Dobře víme, kde všude pomáháte, proto si 

velice vážíme Vaší pomoci i vstřícného postoje k naší neziskové organizaci. Do budoucna rádi maličko 

pomůžeme i my Vám, náš Klub dovedných rukou i v letošním roce připraví drobné dárkové předměty 

pro Vaše sponzory.  

Ještě jednou děkuji.  

Mgr. Jana Zavadilová  

Půjčovna 3P Praha, z.s.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jsme zařízení, které pečuje o děti s kombinovaným postižením, děti hluchoslepé, zrakově a sluchově 

postižené a děti s narušenými komunikačními schopnostmi. Klub přátel dětí dětských domovů již 10 let 

pravidelně finančně podporuje naše speciální zařízení. Díky finanční podpoře Klubu přátel dětí DD se 

daří realizovat podpůrné terapie pro děti se specifickými potřebami. Canisterapii, muzikoterapii, 

hipoterapii, či plavání pro děti se zdravotním postižením si děti velmi oblíbily. Poděkování patří 

celému pracovnímu týmu lidí, kterým není lhostejný život dětí v dětském domově a podílejí se tak na 

zlepšení kvality jejich života a začlenění se do společnosti.  

Prostřednictvím tohoto článku chceme poděkovat Klubu přátel dětí DD, že existuje a že jsou k nám tak 

vstřícní.  

Mgr. Jana Müllerová  

DD a MŠ speciální, Beroun, Mládeže 1102  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Děkujeme Klubu přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí a zejména paní PhDr. 

Jarmilce Divišové za poskytování darů ve formě finančních prostředků, které od roku 2014 do 

dnešního dne využíváme ve prospěch maminek a dětí v Azylovém domě v Rumburku. Za 3 roky trvající 

spolupráce a podpory jsme díky Klubu přátel dětí dětských domovů podpořili činnosti vzdělávací - 

v oblasti sociálních kompetencí, vaření a hospodaření žen s dětmi. Všechny realizované aktivity, 

podpořené Klubem se setkávají s velkým úspěchem u maminek i dětí, naučily se mnoho dovedností, 

které by samy bez podpory zvládaly jen obtížně.  

http://www.prateledetidd.cz/
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Za dobu spolupráce jsme obdrželi 54.000 Kč, za tuto pomoc děkujeme a velmi si jí vážíme.  

 Za CEDR – komunitní spolek, provozující Azylový dům v Rumburku  

Pavlína Šafusová  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rádi bychom touto cestou poděkovali celému pracovnímu týmu Klubu přátel dětí dětských domovů se 

sídlem v Novém Strašecí, s kterým náš dětský domov spolupracuje od doby jeho počátků. Za tu 

dlouhou dobu se prostřednictvím, Vámi poskytovaných finančních prostředků, podařilo získat 

významnou pomoc pro děti z našeho domova. Finanční prostředky byly využity zejména na úhradu 

ozdravných a jazykových pobytů, prázdninových výjezdů, volnočasových aktivit, ale i k financování 

plnoletých studentů, žijících samostatně ve startovacích bytech.  

Velice si této podpory vážíme a jako poděkování, vždy rádi přijmeme pozvání a s dětmi vystoupíme na 

benefičních koncertech Děti dětem, jehož je Klub přátel DD pořadatelem.  

Jménem vedení DD, jménem dětí i celého pedagogického kolektivu, který s dětmi jejich zážitky sdílí, 

bychom Vám chtěli poděkovat za tak záslužnou práci, kterou pro děti z dětských domovů děláte. 

Děkujeme a těšíme se na každé další setkání.  

Mgr. Naďa Erbová – DD Domino, Plzeň  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení představitelé rady spolku „Klubu přátel dětí dětských domovů“, dovolte mi touto cestou Vám a 

Vašemu spolku poděkovat za finanční dar ve výši 30.000,- Kč pro účely využití nákladů spojených se 

studiem našeho chovance Michala Dužby, který studuje ve II. Ročníku na taneční konzervatoři v Praze 

a volnočasové aktivity dětí z Dětského domova Tachov. 

Velice si vážíme Vaší pomoci, která nám umožňuje vylepšit výchovně-vzdělávací proces o aktivity, na 

které nezbývá prostor ve finanční dotaci na provozní náklady našeho Dětského domova v Tachově. 

Přeje Vám v roce 2017 pevné zdraví a spoustu úspěchů a pohody. Moc se těšíme na další spolupráci a 

setkání s Vámi. 

S pozdravem a přáním plného zdraví 

Ředitel DD Tachov – Mgr. Zdeněk Kropáč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Děkujeme Klubu přátel dětí dětských domovů za poskytování darů ve formě finančních prostředků, 

které využíváme na podporu dětí a mládeže z DDŠ Jana Masaryka, Praha 2. 

Díky Vaší podpoře jsme vyrazili na zimní sportovní pobyt do Rokytnice nad Jizerou. Zažili jsme zde 

plno zábavy. Byli jsme na běžkách, podívali jsme se na Mumlavské vodopády, šli jsme na exkurzi do 

místní sklárny a stavěli jsme sněhuláky.  

Další dar jsme využili na výtvarnou a pracovní činnost, např. na výrobu mýdel, které jsme vyrobili pro 

Vás na charitativní aukci 2016. Dále jsme pracovali se sklem, dřevem, papírem, pedigem atd.  Při 

těchto aktivitách se děti učí pracovat individuálně i ve skupině. Rozvíjejí svou kreativitu, fantazii, 
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vytrvalost, schopnost pro spolupráci a toleranci druhého. Naučí se správně držet štětec, míchat barvy, 

používat předměty denní potřeby atd.  

Poslední dar byl využit na podporu sportovního využití dětí a mládeže a dalších zájmových činností. 

Děti si podle svého zájmu vybraly kroužek, který pravidelně navštěvují (od září 2016). Jedná se např. 

o kroužek taneční (MTV style, Zumba a show dance), výtvarný (Art I.), jazykový (Angličtina trochu 

jinak II. stupeň) aj. Cílem zájmových aktivit je orientace v neznámém prostředí, seznamování se 

s novými aktivitami, vytrvalost, odvaha, získávání nových přátel. 

Mgr. Markéta Plšková, DDŠ Praha 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chtěli bychom poděkovat Klubu přátel dětí DD. Kdyby Klub v čele s Jarmilkou Dolejškovou nepomohl 

a finančně nepodržel náš DD v roce 2005, tak snad ani nezačal první ročník divadelního festivalu. V 

letošním roce již máme 12 ročník. Dětská divadla mají úspěch, rozrůstají se a Vy jste naší jistotou 

každý rok. Pak se pochopitelně k Vám přidali i další sponzoři, takže můžeme dětem dopřát nejen dobrý 

oběd a trochu dárků, ale také hezké vyžití v Praze. Kdyby nás Klub na začátku nepodporoval, tak 

bychom to asi vzdali, protože jste byli jediní, kdo dal finanční prostředky. FICE to sice povolilo, ale 

nic nedalo a MŠMT a Kraj také ne. Velké díky. 

Nováková Alena 

Ředitelka DD Sázava 
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9) Fotografie 
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DD Nové Strašecí 
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Beroun - terapie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azylový dům Plzeň    
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Olympiáda  - DD Solenice 
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MATRIX Plzeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert Nové Strašecí 
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Tonda  – odchovanec DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní festival Sázava 
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