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„S dospělostí zjistíte, že máte dvě ruce. Jednu, abyste pomáhali 

sobě, druhou abyste pomohli světu.“  

  

Audrey Hepburn britská herečka 1929 - 1993 
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1) Úvodem 

 

Jsme dobrovolná organizace Klub přátel dětí dětských domovů se 

sídlem v Novém Strašecí. V květnu letošního roku se náš Klub dožívá 

dvacátého třetího jubilea. Zakladatelkou a hlavní iniciátorkou byla 

ředitelka dětského domova paní Jarmila Dolejšková, která po odchodu 

do důchodu i nadále chtěla pomáhat dětem z dětských domovů v jejich 

nelehké životní situaci. Stovkám dětí jsme ve spolupráci s dětskými 

domovy umožnili rozvíjet jejich talenty, vzdělávat se, sportovat, 

zmírnit jejich traumata zažitá v prostředí jejich rodin.  V rámci 

hlavního sociálního projektu společenské integrace bylo poskytnout 

nejen přístřeší, ale i odpovědnou přípravu pro samostatný život. 

V rámci tohoto projektu financujeme i tzv. startovací byty, jejichž 

provoz si zajišťují dětské domovy samy. Nadále pomáháme našim 

„dětem“ ze startovacích bytů při řešení problémů jak v osobním životě, 

tak v zaměstnání.  

Činnost Klubu se postupně během let rozšiřovala ve snaze pomoci 

nejen dětem z dětských domovů, ale i dětem ze sociálně slabých rodin, 

handicapovaným a nemocným dětem i maminkám s dětmi v azylových 

domech.  

 

 

 

 
Současné složení Rady: 

 

Milada Karasová - předsedkyně 

Tamara Kotvalová -  generální sponzorka 

Jarmila Dolejšková - zakladatelka  

PhDr. Jarmila Divišová, PhD. 

Vlasta Hemalová 

Ing. Alena Bažantová 

Ivanka Žídková   

Ing. Jarmila Králová 

Bc. Martina Vosmíková - jednatelka 

Lenka Nikodýmová  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prateledetidd.cz/
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3) Informace o činnosti 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 4+1 

v Rakovníku, 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 postarat o sebe samostatně, 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. 
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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. 

 

 

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 nepomohly 

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 smlouvu 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. 
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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. 

 

 

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 a to 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. 
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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. 

 

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 dohodli 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. 
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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. 

 

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 v 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.  Miroslav Bartoš je člen opery Plzeňského divadla. Pomoc byla poskytnuta i 

Bohumile Sommerové, Michaele Holubové a Tomášovi Matějkovi. Finančně jsme pomohli i 

matkám samoživitelkám, které žijí ve Velvarech v bytových jednotkách a  nacházely se 

v tísnivé sociální situaci. 

 Pomoc šla  do dětského domova v Berouně, ve kterém žijí děti s kombinovanými vadami. 

Díky naší podpoře se mohl uskutečnit ozdravný pobyt ve Šlovicích. 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 na podporu a pomoc rodičům těchto dětí. 

Finančně jsme podpořili zdravotně handicapované a přispěli na vzdělávací programy 

v chráněných dílnách ve stacionáři „Ráček“ v Rakovníku. 
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Rok 2017 

 

Tento rok jsme se zaměřili na pomoc dětským domovům, které si zajišťují sociální bydlení 

pro své již dospělé jedince. Přispěli jsme na chráněné bydlení pro dva chlapce s mentálním 

postižením z DD Liptál, protože bylo potřeba zajistit bydlení s podporou.  

Příspěvek putoval do DD v Tachově na dovybavení sociálních bytů pro jednu dívku a tři 

chlapce.  

Pomoc byla poskytnuta DD v Praze 2 na nájem v tréninkovém bytě, kde žije jedna rodinná 

skupina. DD v Novém Strašecí byl předán finanční dar na psychologa, který byl zajištěn na 

externí úvazek po dobu 6 měsíců. 

Pomoc byla i nadále poskytnuta dospělým jedincům, kteří již žijí samostatně, sociálně slabým 

rodinám s dětmi, azylovým domům i matkám s handicapovanými dětmi. 

 

 

Rok 2018 

 

Tento rok jsme pomohli například DD Staňkov dovybavit jednu rodinnou jednotku a přispěli 

jsme na rekonstrukci kuchyňky. Dlouhodobě přispíváme DD Liptál na ozdravné pobyty u 

moře pro chronicky nemocné děti. Finanční pomoc putovala i do DD Nepomuk na myčku 

nádobí a letní pobyty pro děti a do DD Krásná Lípa na vybavení dětských pokojů. 

I nadále pomáháme Azylovým domům v Plzi a Rumburku, kde jsme přispěli na pračku a 

sušičku pro klientky, ale také na vánoční dárky a Mikuláše pro děti. 

Opět jsme tento rok přispěli na mezinárodní tábor dětí z DD, který pořádá Rytířský řád Sv. 

Václava a spolupracujeme i s organizací „DOBRÉ VÍLY DĚTEM“, která též pořádá tábory 

pro děti z DD. 
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4) Přehled činnosti v roce 2019 

 

 
 

4.1. Podpora dětských domovů 

 

V roce 2019 jsme se především snažili pomoci dětským domovům, které si zajišťují sociální 

bydlení pro své již dospělé jedince. DD Tachov, díky naší podpoře v tomto roce, 

zrekonstruoval sociální byty pro dospělé jedince. Momentálně je využívají dva chlapci a jedna 

dívka. Aby byla rekonstrukce kompletní, potřeboval ještě DD Tachov finanční pomoc na 

rekonstrukci společné kuchyně, kterou jsme jim poskytli.  

Díky naší pomoci probíhala i rekonstrukce koupelny v DD Staňkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážené členky Klubu přátel dětí dětských domovů, 

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za vaši vstřícnost při schvalování finančního daru pro náš 

Dětský domov, Staňkov. Z darovaných finančních prostředků jsme kompletně zrekonstruovali 

koupelnu našich dětí. Dětem se moc líbí a plně ji využívají. 

Rekonstrukce napomohla zlepšit další část prostředí domova, které je příjemnější pro děti i 

pro pracovníky dětského domova. 

 

Srdečně Vás zvu na návštěvu našeho zařízení. 

 

       PaedDr. Jan Koubová 

       ředitelka DD 
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 Věc: poděkování za finanční pomoc při realizaci vybudování sociálních bytů v DD Tachov.  
 

Vážená paní Vosmiková,  
dovolte mi touto formou poděkovat Vám a celé správní radě „ Klubu přátel DD – 97“, za 
neskutečně obrovskou pomoc, kterou pro nás, ale i všechny děti z dětských domovů v ČR 
děláte.  
 
Náš Dětský domov v Tachově s Vámi spolupracuje již od roku 2014 a nejen, že podporujete 
náš folklorní soubor „ Tachovský Kolowrátek“ a umožnujete pobyt našim dětem na letních 
táborech, ale v letě 2018, jste nám významně finančně pomohli částkou 200000,- Kč s 
realizací výstavby nových sociálních bytů v našem dětském domově. Tyto sociální byty jsme v 
roce 2019 dokončili a nabízíme je dětem po odchodu z našeho domova po ukončené ÚV na 
přechodnou dobu cca 2 – 3 roky.  
Myšlenka byla jasná, nabídnout dětem následnou péči na cestě do dospělosti po odchodu z 
DD.  
 
Jsem přesvědčen, že Klub přátel DD – 97“ se stal již neodmyslitelně součástí našeho domova. 
Rád bych Vám ještě jednou velice poděkoval za všechny děti a popřál, pevné zdraví, spoustu 
energie, radosti a pohody v Novém roce 2020.  
Moc se těšíme na další spolupráci a setkání s Vámi.  
 
 
S pozdravem  
ředitel DD Tachov – Mgr. Zdeněk Kropáč  
V Tachově 29. 1. 2020  
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20.000,- bylo předáno DD Nepomuk jako příspěvek na letní tábory pro děti, které nejezdí o 

prázdninách k rodinám.  Stejná částka byla např. poslána do DD Nové Strašecí, nebo do DD 

Beroun na psychoterapeutickou činnost pro děti z DD. V tomto dětském domově jsou děti 

s kombinovaným postižením a potřebují individuální přístup. 

 

Před třemi lety jsme navázali spolupráci s Klubem přátel dětí DD, která je pro náš domov 

velice přínosná. 

Díky podpoře naše děti mohou během školního roku navštěvovat volnočasové a vzdělávací 

aktivity.  Příspěvek byl využit i na letní tábory a rekreační pobyty v období letních prázdnin. 

Mohli jsme na rodinné skupiny pořídit nové pračky a myčky. 

Děkujeme a velmi si vážíme vaší spolupráce, 

děti a tety z DD Nepomuk 

 

 

Finanční pomoc byla poskytnuta také DD Žíchovec. Díky této pomoci mohly děti na zimní 

pobyt do Železné Rudy a přispěli jsme i na pobyt klienta na letním táboře ve Varvažově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek na volnočasové aktivity šel i do DD Blovice, kde jsme přispěli na Mikulášskou 

nadílku. 

 

Tento rok jsme opět pomohli částkou 60.000,- dětskému domovu Liptál na realizaci 

ozdravného pobytu u moře, protože děti s trvalým handicapem se nemohou účastnit pobytů, 

které pořádají pojišťovny. Ale právě těmto dětem pomáhají tyto pobyty ve zmírnění jejich 

chronických potíží. 
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4.2. Mezinárodní tábor dětí z DD 

 

Tento rok jsme opět finančně přispěli na mezinárodní dětský tábor, který pořádá Rytířský řád 

Sv. Václava. Tento tábor funguje již více jak dvacet let a účastní se ho děti z dětských 

domovů z Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska a České republiky. Letní setkání se 

konalo na začátku prázdnin v rekreačním areálu zátiší u obce Hamr na Jezeře. Součástí letního 

tábora byl i výlet do Polska a možnost zúčastnit se zde sportovní olympiády. Klub přátel dětí 

DD zajistil na táboře účast dvou zdravotnic, které děti učily, jak poskytnout první pomoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.3. Pomoc matkám i dětem v azylových domech v Plzni a Rumburku 

 

Finančně podporujeme všechny vzdělávací aktivity „pro matky s dětmi“ v azylovém domě jak 

v Plzni, tak v Rumburku. Tento rok jsme AD v Rumburku poskytli finanční prostředky na 

letní výlety dětí do přírody, ale také na Mikulášskou nadílku. Pro děti byla připravená besídka 

s Čertem, Mikulášem a zábavným programem, maminky společně s dětmi napekly cukroví a 

hovořilo se o Vánocích, zvycích a tradicích. Na vánoční besídku byl poskytnut finanční 

příspěvek i AD v Plzni. 
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Velmi Vám děkujeme touto cestou jménem všech pracovníků v sociálních službách našeho 

komunitního spolku CEDR za finanční dar obdržený od Klubu přátel dětí dětských domovů 

se sídlem v Novém Strašecí, díky kterému jsme mohli uskutečnit edukativní jednodenní pobyty 

dětí v přírodě, v oblasti Národního parku České Švýcarsko. Tyto aktivity bychom bez podpory 

Klubem přátel dětí DD uskutečnit nemohli, a děti, které pobývají aktuálně v námi 

provozovaném Azylovém domě v Rumburku, by neměly možnost vyrazit za poznáním 

do přírody, která je bezprostředně obklopuje. 

Navštívili jsme Švédskou mohylu, u památníku jsme si popovídali o bitvách, které se zde 

odehrávaly. S průvodkyní, botaničkou Národního parku Ivanou Markovou jsme objevovali, 

jak žijí zvířata v zimě, poznávali jsme jehličnaté a listnaté stromy, stopovali zvěř a 

obkreslovali  kúry stromů. Stopovaná nás dovedla až ke ztracenému pokladu v okolí Skalky. 

U čedičové skály se sportovně založené děti seznámily s horolezeckými technikami, 

slaňováním, vázáním a jištěním.  Slaňování zaujalo hlavně chlapce, kteří ještě nikdy neměli 

možnost si něco takového vyzkoušet. 

Při dalším pobytu v přírodě na téma Jak přežít v přírodě jsme si postavili přírodní přístřešek 

ze dřeva, které leželo v blízkém okolí, povídali si o Velikonočních zvycích a učili se hrát na 

kytaru. Odnesli jsme si veselé a zajímavé zážitky, o kterých si dosud vyprávíme, jsou nám 

inspirací, jak se chovat v přírodě, k přírodě a k sobě navzájem.  

Renata Rambousková a Pavlína Šafusová 

CEDR – komunitní spolek, 2019 
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4.4. Denní stacionář Ráček pro handicapované děti a dospělé 

 I v tomto roce 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. My se snažíme přispívat na výchovné a aktivační programy 

v rámci sociálně terapeutických dílen. Finančně jsme také přispěli klientům na rehabilitační 

pobyt, který proběhl v termínu 17.6.2019 - 22.6.2019 u Slapské přehrady. 

 

 

 

 

 

 

 
ROK VOLNOSTI 

Domov Ráček poskytuje sociální služby 35 uživatelům s mentálním, tělesným nebo 

kombinovaným postižením. Kromě denního stacionáře poskytuje domov ještě následující 

služby: sociálně terapeutickou dílnu, odlehčovací službu a chráněný byt. 

Provoz domova je od pondělí do pátku, od 6.30 do 17.30 hodin, služba chráněného bytu a 

odlehčovací služby probíhá nepřetržitě, po celý rok. 

 

Rok 2019 jsme nazvali ROKEM VOLNOSTI. 

Po dvaceti plnohodnotně prožitých letech, jsme chtěli nadále zůstat zařízením rodinného 

typu a společně s uživateli si s volností užívat každý den, každý výlet, 

každou chvilku. 

 

Tyto naše představy se nám podařily naplnit nejen díky naší přičinlivosti, 

ale hlavně i díky dobrým lidem kolem nás. 

Mezi ty bezesporu patří i Klub přátel dětí dětských domovu, díky němuž jsme mohli 

rozvíjet ergoterapeutické činnosti v naší sociálně terapeutické dílně. 

Mohli jsme pilně malovat, plést košíky z proutí a pedigu, tkát, malovat na sklo, na porcelán a 

na trička, mohli jsme vyrábět krásné věci z keramiky a dokonce dělat voňavá mýdla. 

Díky podpoře klubu jsme si v červnu užili i slunečný týden na vodáckém pobytu 

u Slapské přehrady. 

Hezkým završením spolupráce v roce 2019 byla účast na akci Děti dětem, kterou klub 

každoročně pořádá, a na kterou se naši klienti vždy velmi těší. 

Náš rok 2020 se  jmenuje Rok pochopení. Těšíme se, jaký bude, a věříme, že ve spolupráci 

s klubem zase stejně krásný, naplněný výlety, koncerty, prací, láskou a pochopením. 

 

Ilona Hrušková 

Ředitelka 
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4.5. 3P Půjčovna 

 

Situace rodin s postiženým dítětem je velmi náročná. Jednak se musí vyrovnávat s faktem 

postižení dítěte a náročné je i zvládání každodenní péče. Přitom je ale potřeba, aby nadále 

fungoval celý systém rodiny. Čeká je velmi dlouhá a náročná cesta při jejich péči o dítě a my 

jim za to vyjadřujeme velkou úctu a respekt. Úkoly, před nimiž stojí celá rodina, kladou velké 

nároky jednak na rodiče, ale i celou širší rodinu. Proto dlouhodobě pomáháme a přispíváme 

např. na kurzy šití, kde jsou maminky handicapovaných dětí, ale i samotné děti (pokud to 

handicap dovolí) zapojeny do tvorby ručně šitých panenek. Finanční pomoc byla poskytnuta 

také na školení sociálních pracovnic.  

 

 

 

 

Vážení,  

prosím dovolte mi (za výše uvedený spolek) poděkovat Vám za pomoc, kterou naší organizaci 

a především našim klientům dlouhodobě poskytujete.  Od roku 2012 jste nám opakovaně 

pomohli při realizaci klubových aktivit i jednorázových akcí, na které bychom sami nestačili. 

Mohli jsme tak uspořádat motivační i vzdělávací přednášky pro matky s handicapovanými 

dětmi. Jednalo se např. o krátký kurz finanční gramotnosti, dále o dlouhodobou spolupráci 

s naším klubem dovedných rukou. Naše zkušené švadlenky“ společně s nimi šijí panenky (dle 

původního vzoru určeného pro UNICEF). Panenky i další drobné dárky jsou určeny jako 

dárky pro sponzory, kteří podporují činnost Klubu přátel dětí dětských domovů a pro děti 

z azylových domů. Jsme rádi, že zmíněná  spolupráce zatím přetrvává, chtěli bychom být tímto 

způsobem i nadále užiteční pro naše klienty i pro ty, kteří sponzorsky pomáhají KPDD.  

   

 Vaší pomoci si velice vážíme a děkujeme za všechny, kterým jsme společně pomohli. 

 

       Ing. Klára Macurová 

       Předseda spolku 
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4.6. Organizace „DOBRÉ VÍLY DĚTEM“ 

 

V roce 2018 jsme navázali spolupráci s organizací „DOBRÉ VÍLY DĚTEM“, která byla 

založena v roce 2015 z důvodu pomáhat také dětem z dětských domovů. Mezi jejich aktivity 

patří individuální pomoc těmto dětem, hledání talentu a rozvíjení jejich silných stránek, 

doučování, ale i zajištění uměleckých kroužků v DD nebo rekreačně vzdělávacích pobytů.  

Proto jsme i tento velmi rádi přispěli na realizaci již 4. ročníku letního tábora pro děti z DD. 

Tábor se konal od 10. 8. do 17. 8. v Jizbici pod Blaníkem a tento rok se ho účastnilo 58 dětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. XII. charitativní aukce 2019 

 

V květnu jsme uspořádali již XII. 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, Jiří Bouda, Martin Bouda, 

Jan Brabenec, Tomáš Bím, Alena Ciková, Alexandra Dětinská, Vladimír Halla, Tomáš 

Hřivnáč, Eva Jandejsková, Boris Jirků, Kristian Kodet, Zuzana Kořistková, Jarmila Králová, 

Dominik Mareš, Pavel Trucla, Elena Miškina, Milan Novák, Alexandr Onishenko, Jiří Slíva, 

Emma Srncová, Karel Svolinský, Vladimír Suchánek, Josef Velčovský, Vincenc Vingler, 

Bohunka Waage a Světlana Žalmánková.  

Hudební ozdobou večera bylo vystoupení české zpěvačky.Petry Černocké za doprovodu 

kytaristy Jiřího Pracného. Záštitu nad akcí převzal místostarosta MČ Prahy 1 Ing. Petr Hejma. 

Dohromady dražba vynesla 899 tisíc korun. 

Za skvělý výtěžek patří velké poděkování všem uvedeným umělcům i tetičkám, které se 

podílely na přípravě a organizaci této akce 
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- 20 - 
 

 

4.8. Sbírka Letiště 

 

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

2007 úspěšně pokračovala i v roce 2018. 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 19.700 Kč. Dobrou spolupráci a 

celkovou organizaci zajišťuje pan Július Szabó a paní Hana van der Hoeven, velmi děkujeme. 

 

 

 

4.9. XI. charitativní koncert „Děti dětem“ 

 

 22.10.2019 proběhl již XI. ročník benefičního koncertu, jehož hlavním posláním je, aby děti 

z dětských domovů pomohly zdravotně a sociálně handicapovaným vrstevníkům. Během 

večera byl, tak jako každý rok, předán šek v hodnotě 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 dvaadvaceti 

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. 

Poděkování patří též firmě Dallmayr, která celý večer nabízela úžasnou kávu, čaj a čokoládu. 

Veliká pochvala náleží dětem z dětských domovů Plzeň, Olomouc, Tachov, Nové Strašecí a 

Frýdlant. Hostem večera byla opět paní Hanka Křížková. Dalším hostem byla paní Jana 

Zenáhlíková, která zpívá v Praze v muzikálech a je stálou členkou divadla v Kolíně. 
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4.10. Podpora basketbalového klubu 

 

Basketbalový klub KELTI v Novém Strašecí se v roce 2019 připojil k celosvětové akci 

Giving Tuesday (Dárcovské úterý), která je protiváhou Black Friday. Během vánočních oslav 

a rozsvícení vánočního stromu na Komenského náměstí v Novém Strašecí rodiny KELTÚ a 

jejich přátelé prodávali ručně vyráběné vánoční předměty a utrženou částku věnovali Klubu 

přátel dětí DD. Tato částka byla ve výši 5.000 Kč a KELTI děkují všem dobrým lidem, kteří 

si ručně vyrobené produkty zakoupili a přispěli tak dětem v dětských domovech. Velmi též 

děkuje náš Klub přátel dětí DD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Ostatní aktivity 

Dlouhodobě finančně podporujeme nestátní organizaci SOS dětské vesničky, která pomáhá 

ohroženým rodinám v péči o své děti a poskytuje kvalitní alternativní péči dětem, jež 

nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině.  

 

Finančně přispíváme na činnost NF Slunce pro všechny, který zajišťuje podporu dětí a 

dospělých se speciálními potřebami.  

 

Tento rok jsme začali pravidelně přispívat na činnost neziskové organizace Centrum 

BAZALKA, která pomáhá lidem od 1 roku do 40-ti let s těžkým kombinovaným postižením 

(mentální, smyslové, tělesné) a s poruchami autistického spektra. 

 

Naše pomoc šla i do NF Mikuláše Daczického z Helsova, který pomáhá dětem ze sociálně 

slabých rodin formou příspěvků na obědy, školné a družinu. 

 

Pomoc jsme neodmítli ani ZŠ a MŠ Pavlíkov, která se na nás obrátila s prosbou o příspěvek 

pro děti ze sociálně slabých rodin na učební pomůcky a celoškolní výlety. 
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5) Informace o předpokládané činnosti na rok 2020 

 

 
a) Podpořit dětské domovy, které realizují startovací byty pro odcházející děti z dětských 

domovů. 

 

 

b) Podporovat akce dětských domovů sportovního, kulturního i vzdělávacího charakteru, 

rozvoj talentovaných dětí. 

  

 

c) Spolupracovat nadále s azylovými domy pro matky s dětmi, podpořit vzdělávací a 

rekvalifikační kurzy.   

 

 

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

zejména s Domovem Ráček v Rakovníku, s dětským domovem v Berouně, se sdružením pí. 

Mgr. Zavadilové. 

 

 

e) Finančně podpořit Centrum BAZALKA, NF Slunce a další nestátní organizace, které se 

snaží pomáhat 

 

 

f) Podpořit letní mezinárodní tábor pro děti z DD. 

 

 

g) Uspořádat tradiční benefiční koncert “DĚTI DĚTEM“.   

 

 

h) Uspořádat XIII. ročník Charitativní aukce uměleckých děl.  

 

 

ch) Podpořit vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 
 

6) Finanční dary 

 

Přijaté dary 
  

Dárce          Částka   

SOS vesničky 1 200,00 

Centrum Bazalka 2 400,00 

Domov Ráček 55 000,00 

Revma Liga 20 000,00 

Dětský domov Staňkov 150 000,00 

Chlupáči v nouzi 10 000,00 

Pesoklub 10 000,00 

Dětský domov Býchory 28 000,00 

Nadační fond Mikuláše Daczického 10 000,00 

AD Krásná Lípa 10 000,00 

Dětský domov Nové Strašecí 34 000,00 

Základní Škola Pavlíkov 15 000,00 

Dětský domov Solenice 60 000,00 

Krbková pavla 10 000,00 

Dětský domov Olomouc 20 000,00 

Bodollová Květa 21 000,00 

Nadační fond Slunce 44 500,00 

Dětský domov Žatec 10 000,00 

Dětský domov Nepomuk 55 000,00 

Dobré víly dětem 20 000,00 

Švejcarův nadační fond 25 000,00 

Rytířský řád sv. Václava 70 000,00 

Grulichová Iveta (Vaňková Michaela) 4 000,00 

Dětský domov Žíchovec 10 000,00 

Dětský domov Beroun 20 000,00 

Dětský domov Liptál 60 000,00 

Komunitní centrum CEDR 26 000,00 

Sluneční paprsek 50 000,00 

Dětský domov Domino 10 000,00 

Půjčovna 3P 20 000,00 

Dětský domov Frýdlant 10 000,00 

Dětský domov Tachov 25 000,00 

AD Plzeň 3 000,00 

Integrace 3P 2 500,00 

Ubytování pro děti z DD Hamr na Jezeře 95 000,00 

Projekt Cena Ď 5 000,00 

  

CELKEM 1 021 600,00 
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Poskytnuté dary 

 
Obdarovaný Částka 

Kapsa Tomáš  1 200,00 

AMOND spol. s r.o.  3 600,00 

Kotlíková Helena  117 000,00 

Juruš Petr  19 000,00 

Kovačková Barbara  217 000,00 

Závitkovský Pavel  40 000,00 

NF Slunce  29 000,00 

Major Holding a.s.  16 000,00 

Lukeš Radim  46 000,00 

Dejčmar Václav  40 000,00 

Sobolová Markéta  39 000,00 

Carollinum s.r.o.  50 000,00 

Kovařík Lubomír  56 000,00 

Vaculík Petr  30 000,00 

SINAI s.r.o.  24 000,00 

Hejma Petr  39 000,00 

Lékárna u České koruny  5 000,00 

Burešová Hana  5 000,00 

SERVIND s.r.o.  400 000,00 

Česká společnost pro AIDS  19 700,00 

město Nové Strašecí  5 258,00 

Ferba Monika  29 000,00 

SMD Consulting v.o.s.  18 000,00 

TRUSTAV s.r.o.  19 000,00 

JUDr. Svobodová Libuše  19 000,00 

Konopková Lenka  2 000,00 

Mixa Petr  12 000,00 

Anonymní dárci  25 838,00 

   

CELKEM  1 326 596,00 
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7) Seznam 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.  

 
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 

 Fond hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla 

František Tomáš Kolowrat – Krakowský, Praha 1 

Barbara Kovačková, Okoř 

Helena Kotlíková, Praha 1 

Vize 97 – nadace Dagmar Havlové, Praha 

Královský pivovar Krušovice a. s. 

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

Konto Bariéry, Praha 

Mistr Josef Suk 

CZECHOSLOVAK MODELS s. r. o. – Milada Karasová 

Ing. Alena Bažantová, Praha 

Hana Hančová, Praha 

PhDr. Jarmila Divišová, PhD., Chotíkov 

Ing. Jana Sedláková, Praha 

Tamara Kotvalová, Lány 

Jana Rýdlová, Lysá nad Labem 

Ing. Tomáš Kapsa, Lubná u Rakovníka 

Manželé Beckovi, Praha 6 

Jarmila Dolejšková, Nové Strašecí 

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

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 

Pavel Straka 

Monika Absolonová 

Jitka Zelenková 

Jaroslav Svěcený 

Felix Slováček 

Sisa Sklovská 

Šárka Kubelková 

Alfagraf, Praha 10 

X Tech, Nové Strašecí 

Humanitární fond Středočeského kraje na sociální oblast 

Národní dům – KDŽ s. r. o., Praha 2 

Ivana Žídková, Praha 5 

Milada Karasová, Praha 4 
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Jan Čenský 

Jana Jonášová 

Hana Jonášová 

Peter Paul Pačut 

Josef Štágr 

Hana Křížková 

Kadeřnický salon Matrix Plzeň – Romana Topinková 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

Martin Chodúr 

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 

Thomas 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 
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Palác Žofín – JUDr. Jan Nekola, Jan Hrubý 

TRICO, s. r. o., - Vladimír Zámiš 

Rámování Aleš Hůlka, Roztoky u Prahy 

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 

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 

Mimar Bach, Praha 5 

Thomas Bach 

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 
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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 

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 
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WORK PRESS .s.r.o., Plzeň 

Irena Šroubková, Plzeň 

Libor Satýnek 

K. Škarková, Davle 

Nadace Naše dítě 

Marcela Holanová 

Lenka Bílková 

Robert Plavec 

Ondřej Škarka 

Pavel Koťan 

Ing. Ladislav Karas 

Natálie Karasová 

Martin Holcát 

Šeberov Reality a.s. 

HELUZ, Dolní Bukovsko 

Ing.  Ondřej Lomecký 

PARIS RENAISSANCE s.r.o. 

Pavel Kotan 

Martina Dolejšková 

Irina Mušina 

Jitka Hrkalová, Stomatolog. klinika Kladno  

           Petra Černocká 

         Jiří Pracný 

Alexandra Dětinská 

         Vincenc Vingler 

     Karel Svolinský 

       Pavel Trucla 

       Milan Novák 


