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1) Úvodem  
 

Člověk není ostrov, sám a  jediný, 

je součástí celku, kusem pevniny. 
                

 John Donne ( 1572-1631) 

 

 

 

Dítě, ale i dospívající potřebuje uznání a schválení, potřebuje kladnou odezvu, ať už své úsilí 

věnuje jakékoliv činnosti. Z kladné odezvy se učí mít radost ze svých výkonů, aktivit , 

činností, a to je nesmírně důležité pro jeho další rozvoj. Neboť,  pokud se tlumí motivovanost  

dítěte a dospívajícího, pak se stává méně činorodým, lhostejným. Z větší části se život sestává 

z práce, překonávání zátěžových situací, které pak dospívající nesnadno zvládají. Zůstávají 

ztraceni v tom velkém světě, hůře nacházejí radost, smysl ze života, ale i zakotvení. Snažíme 

se mít úctu ke každému dospívajícímu, jeho lidské důstojnosti a k jeho právu na sebeurčení.  

 

Pro nás byl rok 2017 velmi významný a to především proto, že náš Klub přátel dětí DD 

oslavil 20 let  působení své činnosti. Již dvacet let se snažíme spravedlivě věnovat svou 

pozornost dětem a dospívajícím z nejrůznějších dětských domovů a podporovat všechny 

aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj. Během těchto let došlo k rozšíření naší činnosti 

i na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, matkám s handicapovanými dětmi v jejich těžké 

a náročné každodenní práci. Dlouhodobě podporujeme domov Ráček, celodenní stacionář pro 

handicapované děti, Azylový dům pro matky s dětmi v Plzni a v Rumburku, ale pomáháme i 

stacionáři pro tělesně postižené děti v Berouně. Finančně přispíváme na terapeutické 

programy v OS Sluneční paprsek, NF Slunce pro všechny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   DD Nové Strašecí 

 

 

To nejcennější, co ale vkládáme do naší práce, je především naše láska k potřebným 

dětem a snaha veškerou svou dobrovolnickou práci vykonávat z celého srdce. 

 

 

 



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prateledetidd.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. 
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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.  

 

 

Rok 2016  

 

V průběhu roku jsme se snažili pomoci našim klientům, kteří již žijí samostatně. Finančně 

jsme podpořili Miroslava Bartoše, aby mohl navštěvovat  pěvecké kurzy a tím se dále 

vzdělávat. Pomoc byla poskytnuta i Bohumile Sommerové, Michaele Holubové a Tomášovi 

Matějkovi. Finančí pomoc byla poskytnuta i matkám samoživitelkám, které žijí v Velvarech 

v bytových jednotkách a se nacházely v tísnivé sociální situaci. 

 

Finanční pomoc šla i do dětského domova 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. 

 

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 a 

v azylovém domě v Plzni. 

 

Pomoc byla poskytnuta i  Mgr. Zavadilové, která pomáhá matkám s handicapovanými dětmi. 

Naše organizace přispěla na pomůcky pro tyto děti a podporu a pomoc rodičům těchto dětí. 

 

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. 
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I tento rok proběhl koncert „DĚTI DĚTEM“, kde byl předán šek pro spolek Sluneční paprsek, 

který realizuje ozdravné pobyty pro onkologicky nemocné děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2016 
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4) Přehled činnosti v roce 2017 
 

4.1. Podpora dětských domovů 

Naše pomoc se stále nejvíce zaměřuje na dětské domovy a děti z DD. Tento rok jsme přispěli 

na vybavení a nájem v chráněném bydlení pro dva chlapce opouštějící DD Liptál. Tito chlapci 

mají mentální postižení, takže je potřeba zajistit bydlení s podporou. 

Finančně přispíváme také každý rok dětskému domovu na ozdravné pobyty u moře. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ozdravný pobyt u moře DD Liptál 

 

 

 

Příspěvek putoval do dětského domova v Tachově, ulice Jilemnického na dovybavení 

sociálních bytů pro čtyři děti - jednu dívku a tři chlapce, kterým končí pobyt v dětském 

domově. 

 

Pomoc byla poskytnuta i dětskému domovu v Praze 2 a to na nájem v tréninkovém bytě, kde 

žije jedna rodinná skupina. 

 

Dále dětskému domovu v Novém Strašecí, kterému jsme finančně zaštítili práci externího 

psychologa na půl roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tréninkový byt Praha 2     DD Nové Strašecí 
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Pravidelně podporujeme dětský domov v Berouně, ve kterém žijí děti s kombinovanými 

vadami. Přestože je rodinné prostředí i pro tyto děti velmi důležité, může být jejich umístění 

skutečně optimálním řešením v dané situaci rodiny. Dětský domov se speciální výukou pro 

postižené děti může nabídnout celkově lépe přizpůsobené prostředí s větším množstvím 

speciálních pomůcek, propracovanější individualizované speciálně- pedagogické postupy, ale 

i další potřebné služby ( vývojovou stimulaci, psychoterapii, arteterapii, muzikoterapii, 

rehabilitaci, hipoterapii). Důležité je, aby se dítě naučilo co nejvíce smysluplných dovedností. 

Cennými prostředky jsou vždy hudba, hra, ale i nejrůznější rekreační činnosti, které v našich 

podmínkách zůstávají jako jednou z mála příležitostí pro tyto děti. Práce s postiženým dítětem 

je velmi náročná, ať už je to každodenní zvládání péče, tyto děti potřebují speciální terapii a 

psychoterapii.  Úkoly, které jsou kladeny na pracovníky dětského domova, kteří jsou 

v každodenním kontaktu s dítětem, vyžaduje mobilizaci jejich sil, práce je velmi náročná. 

Podpořili jsme programy, které by dětem  mohly pomoci ke zlepšení jejich zdravotního stavu,  

a k podpoře imunitního systému, ale finančně jsme přispěli i na ortopedickou obuv pro tyto 

děti a dále psychoterapeutické  a rehabilitační  programy. 
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4.2. N cestě k samostatnému životu 

V průběhu roku jsme se snažili pomoci našim klientům, kteří již žijí samostatně v bytech, 

překonat obtíže, vyřešit určité životní problémy, pomoci při vyhledávání vhodného nového 

zaměstnání. Hledáme společně cíle, podporujeme pozitivní vlastnosti, schopnosti a 

dovednosti, které mohou využívat ve prospěch potencionálního zaměstnavatele, ale i v jejich 

osobním životě. Zvýšenou péči a pomoc potřebují naši klienti, přestože jsou již dospělí. 

Současná společenská nabídka pro ně obsahuje spíš různé lákavé příležitosti k úniku od 

praktických nároků života, a poté se dostávají do nesnází. Mají i menší ochotu pustit se do 

plnění náročnějšího úkolu a občas selhávají v činnostech vyžadující odvahu. Ve prospěch 

sociálně znevýhodněných dětí, dospívajících a (ne)dospělých je potřeba, aby i zde 

dlouhodobě, systematicky intervenovaly i jiné organizace s celospolečenskou odpovědností.  

 
 

 

 
Antonín jako pomocný kuchař v Rakovníku. 
 

 

 

 

 
Od 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchovanec DD  Plzeň. Nyní sólista v 

opeře Divadla J.K. Tyla v Plzni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   
Zdeňka odchovankyně DD Nové Strašecí. 
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4.3. Pomoc matkám i dětem v azylových domech v Plzni a Rumburku 

Již sedmým rokem  pravidelně  pomáháme matkám v azylovém domě se vzdělávat, 

především změnit jejich postoj k dalšímu vzdělávání, a to jak v motivačních kurzech vaření a 

stolování, ale také ve výchovných programech, které jsou zaměřeny na výchovu dětí a 

dospívajících. Praktické činnosti pro děti bývají různorodé. Jejich volba závisí na dostupných 

možnostech a na schopnostech a zájmech dítěte. Bývají to především zajímavé pracovní 

činnosti, sportovní aktivity, výtvarné činnosti, práce s hudbou a rytmem. Všechny tyto 

aktivity jsou pro rozvoj dítěte velmi důležité, protože dítě potřebuje podněty a aktivity, 

objevovat smysluplný řád, motivační naléhavost. Finančně podporujeme všechny vzdělávací 

aktivity „pro matky s dětmi“ v azylovém domě jak v Plzni, tak v Rumburku. V současné době 

náš klient z DD Honza, který je zaučený v oboru kuchař a pracuje jako asistent u policie 

České republiky vede kurzy vaření a stolování v azylovém domě v Plzni. Velmi ochotně se 

zhostil daného úkolu a naprostá spokojenost je jak ze strany matek, tak i ze strany pí. 

ředitelky. S naší pomocí jsou realizovány i motivační kurzy vaření a stolování v Rumburku 

v azylovém domě pro matky s dětmi, ale i pro sociálně slabé klientky z komunitního centra. 

Tyto kurzy již probíhají čtvrtým rokem a je o ně velký zájem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AD Rumburk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD Plzeň 
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Děkujeme Klubu přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí, zejména paní 

PhDr. Jarmilce Divišové za celoroční podporu, kterou v roce 2017 věnovali našim maminkám 

a jejich dětem z Azylového domu v Rumburku. Díky této nemalé podpoře jsme mohli zlepšit a 

rozšířit podporu rodinám s dětmi, které potřebují azylové bydlení. Darů bylo využito 

k podpoře vzdělávání rodičů s dětmi v oblasti sociálních kompetencí, vaření a stolování, 

zdokonalování jejich rukodělných činností a dovedností, v oblasti hospodaření. Děti jsme 

navíc podpořili v oblasti volnočasových aktivit, kdy pravidelně díky darům spolku 

navštěvovaly různé zájmovhé kroužky, které by bez této podpory pro ně byly jen snem. 

Malovaly, zpívaly, hrály, tancovaly a celkově se vzdělávaly v činnostech, které tak milují a 

vedou k celkovému jejich rozvoji. Děti a jejich maminky měly také díky darům krásnou oslavu 

Mikuláše a slavnostní Vánoce. Obě akce si samy děti ve spolupráci s maminkami připravily. 

Napekly, navařily, připravily výzdobu a vše si společně užily. Byl to krásný rok skvělé 

spolupráce. 

Pavlína Šafusová, CEDR, komunitní spolek 

  

 

4.4. Denní stacionář Ráček pro handicapované děti a dospělé 

 I v roce 2017 jsme podpořili zdravotně handicapované a přispěli na vzdělávací programy 

v chráněných dílnách ve stacionáři „Ráček“ v Rakovníku. S paní ředitelkou spolupracujeme 

již více než 20 let a naše členka Jarmila Divišová zastává funkci ve správní radě bezplatně a 

podporuje terapeutické programy. Každé onemocnění jakéhokoli člena rodiny pozměňuje do 

určité míry povahu dosavadního fungování rodiny. Důležité je především množství sociální 

opory, jíž se dostává rodině z okolí. Rodiny s postiženým dítětem mívají tendenci izolovat se 

od okolí, množství stresu v rodině negativně koreluje  s narušením kontaktů rodiny s okolím. 

Významné je přitom poskytování nejen emoční, ale i  případně finanční pomoci. Snažíme se 

zmírnit  negativní dopady na rodinu,  pomoci kvalitnějšímu sociálnímu porozumění, pomoci 

hledat přiměřené pozitivní cíle.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Domov Ráček 
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4.5.  3P Půjčovna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím dovolte mi  poděkovat za pomoc, kterou jste nám v roce 2017 poskytli. S Vaší pomocí 

jsme mohli uskutečnit řadu aktivit, které bychom jinak do naší práce nemohli zařadit. 

Pomohli jsme tak obstarat materiál pro Klub dovedných rukou, který vyrábí panenky pro 

azylové domy a jako dárky pro event. sponzory. Další materiál jsme zajistili pro činnost 

našeho Komunitního centra, kde maminky s dětmi tvořily podzimní, později vánoční 

výzdobu a pod vedením zkušené cukrářky všichni společně zdobili perníčky. Jiná skupina 

se v kurzu šití  věnovala šití dětských čepiček. Podpořili jsme i zajímavou akci -  

sportovní den v Lannově parku, kde se rodiče s dětmi učili správnému třídění odpadu. 

Díky Vaší pomoci jsme zaplatili školení GDPR naší handicapované kolegyni. Zkušení 

lektoři, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, poskytovali školení pro rodiče i děti na 

téma hospodaření s penězi a s kapesným. K dispozici měli zdarma jako „učební matriál“ 

brožuru Průvodce finanční gramotností pro osoby se zdravotním postižením.  

Spolupracujeme i na projektu Euroklíč. 

 

Část Vaší pomoci jsme využili i pro provoz tzv. sociálního auta, kterým pomáháme 

přepravovat rodiče s handicapovanými dětmi na rehabilitační plavání, na lázeňské 

pobyty a do stacionářů. 

Za poskytnutou pomoc velice děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů v činnosti, kterou tak 

významně pomáháte potřebným. 

 

Půjčovna 3 P Praha, z. s. 

Mgr. Jana Zavadilová 

       Předseda spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

4.5. X. charitativní aukce 2017 

 V květnu jsme uspořádali X. 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, Adolf Born, Jiří Bouda, 

Martin Bouda, Jan Brabenec, Alena Ciková, Vladimír Halla, XinbenHuang,  Boris Jirků, 

Kristian Kodet, Zuzna Kořistková, Jarmila Králová, Dominik Mareš,Taťana Macholdová, 

Michal Moravec, Josef Nálepa, Vratislav Noha, Alexandr Onishenko, Tomáš Rohan, Jiří 

Slíva, Ema Srncová, Vladimír Suchánek, Jaroslava Šetelíková,Robert Vano, Josef Velčovský, 

Maxim Velčovský, Bohunka Waage, Václav Zoubek a Světlana Žalmánková.  

Hudební ozdobou večera bylo vystoupení českého zpěváka, skladatele a hudebníka Martina 

Chodúra. Dohromady dražba vynesla 921 tisíc korun, do milionu částku vyrovnala generální 

sponzorka Klubu Tamara Kotvalová.  

Za skvělý výtěžek 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. 
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4.6. Sbírka Letiště 

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

2007 úspěšně pokračovala i v roce 2017. 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 ………………… Kč. Dobrou 

spolupráci a celkovou organizaci zajišťuje pan Július Szabó a paní Hana van der Hoeven,  

velmi děkujeme. 

 

 

4.7. IX. charitativní koncert „Děti dětem“ 

 Hlavní myšlenkou benefičního koncertu je, aby děti z dětských domovů pomohly zdravotně a 

sociálně handicapovaným vrstevníkům. Během večera byl, tak jako každý rok, předán šek 

v hodonotě 50.000 Kč spolku Sluneční paprsek, který realizuje ozdravné pobyty pro 

onkologicky nemocné děti v pražské nemocnici Motol.  

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. 

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. 

Dále děkujeme moderátorovi Honzovi Lukavskému, který večerem provázel účinkující děti i 

diváky a paní ředitelce NKC Nové Strašecí za ochotu a spolupráci. Veliká pochvala náleží  

dětem z dětských domovů Žatec, Olomouc, Tachov a Sázava Hostem večera byla opět paní 

Hanka Křížková, zazpívala také Bohumila Sommerová. 
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Tělesný pohyb, tanec, zpěv, má klíčové místo v životě dětí jako smyslové vnímání. U malých 

dětí je vlivným prostředkem poznávání sama sebe, zacházením s vlastním tělem, ale i jako 

projev výrazu vlastních citů. Povzbuzování a probouzení skutečných výkonových možností, 

ale i odvahy se může stát základním lékem na duši dítěte. Pohybové úkoly, od prostého 

chození, poskakování, tančení až po gymnastické pohybové etudy podporují nejen 

sebevyjádření,  fantazii, ale i cítění. Nenásilné vedení vychovatelem, pochvaly, kontaktu 

s druhými dětmi poskytuje dítěti možnost sebevyjádření, odreagování, k porozumění vlastním 

prožitkům, ale  také mu přináší radost.  
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5)  Informace o předpokládané činnosti na rok 2018  

 
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 X. ročník benefičního koncertu “děti dětem“ a výtěžek opět věnovat 

onkologicky nemocným dětem.  

 

h) Uspořádat XI. 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. 

 

 

 

 

6) Hospodaření v roce 2016 
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7) Seznam všech sponzorů a příznivců KPDDD, 

kteří nás podpořili od roku 1997 
 

Nemůžeme opomenout poděkovat všem vstřícným a slušným lidem, kterým tato problematika  

není lhostejná a  snaží se finančně podpořit naše sdružení, bez jejich pomoci, bychom nemohli 

pomáhat. Patří jim za to náš velký dík.  

( seznam sponzorů) 

 

 
 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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Jan Jüngling 

Ivana Barazi 

Valerie Némethyová 

Jiří Němec 

Eva Nemoudry 

Tomáš Hřivnáč 

Vráťa Paur 

Jaroslav Šerých 

Jan Vodňanský 

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 
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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 

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 
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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 

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 

http://rejstrik.penize.cz/ivana-bandzakova
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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 

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 
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Marie Vejvodová, Praha 

WORK PRESS .s.r.o., Plzeň 

Irena Šroubková, Plzeň 

Libor Satýnek 

K. Škarková, Davle 

Nadace Naše dítě 

 
 
 


