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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ

Vážení a milí,
otevřeli jste výroční zprávu občanského sdružení Dobrý skutek (DS) za rok 2011 na
1.stránce. Někteří z Vás se s Dobrým skutkem setkávají poprvé a právě těm patří
následujících pár řádků. Vy, kteří už nás znáte a jste nám nakloněni a věrni, si můžete
naši historii jen v rychlosti připomenout.
Dobrý skutek začal vznikat v závěru roku 2004. V dubnu 2005 bylo naše občanské
sdružení oficiálně založeno a přesně 18.června 2005 jsme zahájili provoz našich
webových stránek www.dobryskutek.cz. Ty jsou také hlavním prostředníkem mezi dárci
a příjemci charitativních darů.
Společně s dárci pomáháme potřebným již sedm let. Je důležité zmínit, že stále ctíme
naše hlavní zásady, jimiž jsou: naprostá přehlednost pro dárce, adresnost pomoci,
převod finančního daru beze zbytku – tedy ve stoprocentní výši na zvolený účel
(tj. zdravotní pomůcku, přístroj, službu, léčbu apod.), úsporná režie sdružení,
dobrovolná práce aktivních členů a možnost obdarování dárců zajímavými
suvenýry od známých osobností. Toto je linie, která bude vodítkem i pro naši další
práci.
Výroční bilancování bývá spojeno i s poděkováním a některé skutečnosti se oproti
minulým létům naštěstí nemění, proto děkuji za sebe i své kolegy – dobrovolníky naší
skvělé paní asistentce Haně Bořánkové. Její svědomitý přístup a píle je jedním z pilířů
naší existence.
Svým jménem děkuji patronům sdružení Lucii Křížkové, Jaromíru Jágrovi a Ladislavu
Špačkovi za reprezentaci i praktickou pomoc na akcích, kterých se DS účastní.
Můj osobní dík patří i všem kolegům - aktivním členům DS: Ing. Pavlu Matouškovi a jeho
manželce Ing. Julianě Matouškové, Ing. Eduardu Hlavovi, Michalu Popelkovi, Mgr. Mirce
Kubrichtové, Ing. Markétě Šarochové, PaedDr. Zuzaně Kottové, Ing. Martině Petříkové
a PhDr.Marianu Jelínkovi. Všichni výše jmenovaní věnují práci ve sdružení svůj čas bez
nároku na honorář. Zdarma pracuje na účetnictví DS pan účetní Šimon Ledvina, grafické
materiály vytváří Michal Zátko a Tomáš Kafka. Všem za Vaši práci - díky, přátelé!
Děkuji za sebe i své kolegy finanční skupině Broker Consulting a všem čestným členům,
kteří sponzorují naše, byť minimální, náklady. Bez jejich příspěvků bychom nemohli
finanční dary rozdělit ve stoprocentní výši mezi naše klienty. Zvláštní poděkování v této
výroční zprávě patří akciové společnosti KKCG, která našemu sdružení pomáhá již
třetím rokem.
Rovněž děkujeme všem ostatním, kteří sympatizují, pomáhají a darují opakovaně i těm,
kteří darují jednou za čas. Předem děkuji i všem, kteří se darovat teprve rozhodnou,
a věřím, že ze své pomoci budou mít dobrý pocit.
Hodně zdraví a úspěchů všem!
Bára Hrubá

Dobrý skutek - jen slova nestačí...
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O SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Dobrý skutek bylo založeno 21. 4. 2005 za podpory společnosti
Broker Consulting, a. s. a Jágr Team, s. r. o.
U zrodu stála skupinka lidí, kterou v jejich úsilí pomáhat druhým spojovala stejná
myšlenka: učinit tuto pomoc efektivní a transparentní pro všechny zúčastněné. Prioritou
byla od počátku snaha umožnit všem, kteří mají stejný úmysl a chtějí pomáhat, svobodně
si vybrat toho, komu chtějí pomoci, a mít nad poskytnutou pomocí maximální kontrolu.
Důležitou součástí původní myšlenky bylo „dobré skutky“ odměnit některým
z originálních předmětů, které na podporu projektu věnovaly významné osobnosti ze
světa sportu, kultury a šoubyznysu.
Ze spojení prvotních nápadů, ochoty a chuti pomáhat vzešla nynější podoba
občanského sdružení Dobrý skutek. Sdružení umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se
ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora
je realizována (na základě schválených žádostí) prostřednictvím finančních sbírek, které
jsou zveřejňovány na webových stránkách občanského sdružení Dobrý skutek. Kdo se
rozhodne pomoci, má možnost vybrat si sám adresáta svého finančního daru
a kontrolovat tok vložených finančních prostředků na transparentním účtu Dobrého
skutku. Ten je vedený u Raiffeisenbank.
Pro dárce finančního daru existuje i nadále možnost získat za svůj dobrý skutek odměnu
ve formě originálního předmětu – suvenýru od známé osobnosti (dle vlastního výběru
z internetového katalogu a dle výše poskytnuté finanční pomoci), jež mu i v budoucnu
může připomenout, že je dobrý skutek víc než dobrá rada.
Firemním dárcům umožňujeme nákup reklamních pozic na našem webu:
www.dobryskutek.cz. Lze zde najít mnoho míst, kde se dárci z řad firem mohou
prezentovat. Konkrétní podobu této spolupráce je nutné domluvit individuálně.

Dobrý skutek je spojnicí mezi těmi, kdo chtějí pomoci, a těmi, kdo pomoc
potřebují.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název:
Právní forma:
Datum vzniku:

DOBRÝ SKUTEK
občanské sdružení
21. 4. 2005

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Internetové stránky:
E-mailová adresa:

Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň
269 96 308
CZ269 96 308
2093558001/5500
www.dobryskutek.cz
info@dobryskutek.cz

HLAVNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí, které
pracovně dělíme do následujících pěti kategorií:
• děti (postižené, nemocné, opuštěné…) a zařízení, která o děti pečují (např. dětské
domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.)
• senioři a zařízení, která o seniory pečují
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• tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku
• pěstounské rodiny
• zvířata (asistenční pes výhradně pro plnoleté klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí, atd.)
Další kategorie mohou být dle potřeb vytvořeny, popř. stávající kategorie rozšířeny.

VÝBĚR KLIENTŮ

Každá žádost o finanční dar je na základě doložených dokumentů pečlivě
překontrolována. Důvodem k podání žádostí bývá zpravidla tíživá finanční situace
rodiny, jednotlivce nebo zařízení, jež pečuje o postižené osoby. Žadatel o finanční dar
musí občanskému sdružení Dobrý skutek dodat potřebné doklady, které dokazují
nezbytnost daru (např. lékařské zprávy) a potvrzují výši požadované částky (ceníky
dodavatele, kalkulace, atd.). Každý klient je také požádán o popsání své momentální
životní situace a o zdůvodnění svého požadavku, a to v písemné formě. Náš klient není
pro dárce anonymní. Má tvář, příběh, adresu, kontaktní telefon. Má zkrátka konkrétní
podobu.
Výběr z mnoha žádostí, které jsou Dobrému skutku adresovány, není snadný. Snažíme
se vybírat ty nejnaléhavější případy, kdy klienti potřebují životně důležité pomůcky
(odsávačky hlenů, speciální invalidní vozíky, sluchadla, atd.), případně požadují uhradit
náklady na léčbu či službu. Svou pomoc však zaměřujeme i tam, kde požadovaná
pomůcka poskytne nemocnému člověku větší svobodu a nový rozměr života.
Výběr není orientován na žádnou cílovou skupinu, věnujeme pozornost širokému
spektru lidí, kteří nás o pomoc požádají. Jediným kritériem zůstává výše požadovaného
finančního daru – přijímáme žádosti s požadavkem maximálně do 100 000 Kč. Je –li
požadovaná pomůcka, léčba či služba dražší, výše finanční pomoci zůstává limitována,
zbývající část si žadatel musí hradit z vlastních či jiných zdrojů.
Při převzetí daru podepisuje příjemce darovací smlouvu, která přesně vymezuje způsob,
jakým bude finanční dar využit. Ve většině případů je finanční dar poskytován
obdarovanému bezhotovostně na bankovní účet dodavatele zboží či služby, to
znamená, že darem je přímo požadovaná pomůcka či úhrada služby, o kterou
obdarovaný zažádal. Ve výjimečných případech je obdarovanému poskytnuta peněžitá
částka. Obdarovaný se pak podpisem darovací smlouvy zavazuje dar použít výhradně
dohodnutým způsobem a toto je povinen pečlivě doložit.

DOBRÝ SKUTEK V ČÍSLECH

Za rok 2011 bylo rozděleno celkem 2 770 651 Kč, které jsme získali pomocí internetu
a sportovních i kulturních akcí. Pomoc u nás našlo celkem 78 osob, rodin nebo zařízení
(nemocnice, ústavy atp.). V průměru se nám podařilo uspokojit téměř 7 klientů měsíčně.
Mezi více než osmdesáti známými osobnostmi, které podpořily Dobrý skutek, můžeme
nalézt například Jaromíra Jágra, Lucii Křížkovou (Váchovou), Václava Klause, Ladislava
Špačka, Petra Sýkoru, Rogera Federera, Thomase Mustera, Tomáše Berdycha, Lucii
Bílou, Radka Štěpánka, Peta Samprase, Tomáše Engeho, Jana Kollera, Ondřeje
Soukupa a další známé osobnosti s dobrým srdcem.
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PROČ POMÁHAT S DOBRÝM SKUTKEM

Lucie Křížková-Váchová
Podle světového trendu by mělo sociální cítění patřit k povinné výbavě všech
vítězek soutěží krásy. Zatímco ale velká část dívek o charitě pouze mluví, jsem
ráda, že existují vzácné výjimky, které v oblasti pomoci druhým zaznamenávají
obdivuhodné výsledky. Důkazem mluvícím za vše mohou být například světově
úspěšné krásky Helena Houdová či Taťána Kuchařová. V českých poměrech se
velmi daří také Lilian Sarah Fischerové. Za jejich úspěchy stojí nejen krásné
tváře, ale také osobní nasazení, správné kontakty a samozřejmě velké štěstí. Já
osobně sice žádný vlastní projekt nemám, už více jak sedm let ale příležitostně
pomáhám různým organizacím věnujícím se nemocným a opuštěným dětem.
Musím ale bohužel připustit, že nejednou jsem se setkala s případy, kdy lidé
využili charitativní příležitosti k vlastnímu obohacení a takové zkušenosti
samozřejmě změnily můj postoj v dalším působení v této oblasti. Začala jsem si
pečlivě vybírat. A v současné době už mohu říci, že mám vybráno. Našla jsem
Dobrý skutek. Sdružení, kde nepřijde jediná koruna nazmar. A to je pro mě
prioritou! Tisknout peníze bohužel neumím, ale budu se snažit, aby i mým
přičiněním přibylo v seznamu Dobrého skutku několik dalších jmen
uspokojených klientů.

Jana Adámková
Co lidštějšího by měl člověk v životě udělat, než podat pomocnou ruku těm, kteří
to potřebují? Dobrý skutek... cesta, která boří hranice, cesta, které důvěřuji.

Jaromír Jágr
Od dětství mám v paměti slova svých rodičů, že udělat něco pro druhého a nic za
to nežádat je výrazem dobra a postoje člověka k člověku... Ale až mnohem
později jsem přišel na to, že to v jistém smyslu vnímám také jako svoji „povinnost“
dělat v životě něco nejen pro sebe. A věřte mi, že příležitostí k dobrým skutkům je
všude kolem stále dost a dost, jen se neumíme dívat. A proto mám DOBRÝ
SKUTEK rád, je to příležitost vidět a konat.

Ladislav Špaček
Člověk žije mezi lidmi, je tvor společenský, zoon politikon, jak řekl Aristoteles.
Kdyby si lidé od počátku lidstva navzájem nepomáhali, náš rod by nepřežil. Ani
v bohaté společnosti s promyšleným systémem sociální péče, ve které dnes
žijeme, nepozbyla pomoc druhému smysl. Dnes už jde jen málokdy o život, spíš
o pomoc v tísni, v hmotném nedostatku, při zdravotním hendikepu. Mnozí jsou
odkázáni na pomocnou ruku nás, ke kterým byla příroda a osud příznivější.
Neváhejme pomoci, a to především prostřednictvím Dobrého skutku,
nejadresnější formy charity, jakou si lze představit.
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AKCE 2011 S ÚČASTÍ DOBRÉHO SKUTKU

BROKER CONSULTING - NÁŠ HLAVNÍ PARTNER
Finanční skupina Broker Consulting (BC) stála u zrodu o.s. Dobrý skutek a od té doby je
jeho nedílnou součástí. BC hradí naše minimální náklady na provoz, takže můžeme
dárcům garantovat rozdělení 100% všech darů potřebným, bezplatně nám pronajímá
kancelář, všechny velké akce pořádané společností BC mají charitativní svou část,
jejichž výtěžky jsou podstatnou částí našich darů atd. Když k tomu připočítáme
pravidelné příspěvky dárců z řad spolupracovníků BC, můžeme bez rozpaků říci, že je
skupina Broker Consulting naším hlavním a největším partnerem.
1. REPREZENTAČNÍ PLES FINANČNÍ SKUPINY BROKER CONSULTING
Kdo byl na 1. Reprezentačním plese, ten ví, kdo nebyl, nechť ví ☺:
26.3.2011 byl vysoko překonán dosavadní rekord sbírek, které se pořádaly na Výročních
konferencích skupiny Broker Consulting. Na zvedací a transportní systém zn. Roomer
pro dvanáctiletého Marka Baránka bylo potřeba nashromáždit 150 000 Kč. Mezi vámi
spolupracovníky a hosty plesu se pomocí losů do bohaté
tomboly (děkuji všem, kteří zajímavé ceny do tomboly
věnovali a tím dvojnásob motivovali☺) vybralo neskutečných
99 300 Kč a 61€, což je v přepočtu a součtu 100 815 Kč!!!
Pořádající agentura Sailer&Partners marketing services
přispěla šekem 30 000 Kč a chybějících 19 185 Kč po akci
doplatila akciová společnost Broker Consulting.
Podařilo se! ... a přála bych vám všem slyšet tu radost paní
Baránkové, když jsme jí tu skvělou zprávu oznámili!
Děkujeme všem dárcům za skvělý výkon i za důvěru, které si
velmi ceníme a kterou nezklameme!

GOLF 2011 - KUNĚTICKÁ HORA
Přestože počasí Dobrému skutku v úterý 21. června na Kunětické Hoře příliš nepřálo,
nadšení golfisté a přátelé Dobrého skutku si to užili. A nejen oni. Na Golfu pro Dobrý
skutek se stalo už tradicí, že vyvrcholením programu není vyhlášení nejlepších golfistů,
ale překvapení pro některého z klientů sdružení. A tak největší radost letošní ročník asi
udělal malému Davidu Štefanidisovi a jeho rodičům, kterým Bára Hrubá předala finanční
dar v hodnotě 62 000 korun na dvoutýdenní pobyt v rehabilitačním centru Adeli.
David se narodil s dětskou mozkovou obrnou a jedinečné (ale nákladné) rehabilitační
metody v tomto centru mu umožňují dělat obrovské pokroky a dávají mu naději, že se
bude moci zvednout z kolečkového křesla. Klientům občanského sdružení byla také
rozdělena částka 368 000 korun, která byla vybrána na Golfu pro dobrý skutek za
„startovné“. Startovné - darovné pro každého účastníka turnaje činilo 5 000 Kč (horní
hranice nebyla stanovena) a v plné výši bylo využito na dobročinné účely.
REGATA
Ač jsem nebyla přímým účastníkem Regaty Broker Consulting 2011, přece jste mne díky
Dobrému skutku symbolicky “vzali na palubu”. Celé posádky Ivony Bakrlíkové, Romana
Chlubny a Tomáš Paur jako kapitán “stříbrné” lodi osobně totiž věnovali své výhry
klientům našeho sdružení. Ivona o jejich rozhodnutí napsala:
“Rozhodnutí bylo velmi jednoduché a prozaické. Nepochybovala jsem o tom, že když
uděláme všechno pro vítězství, vyhrajeme! No a pak jsem jen tak mezi řečí podotkla, že
by bylo možná lepší finanční výhru nedělit. Na každého by včetně kapitána vyšlo kolem
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16.000,-Kč a to jsou částky, které si umíme lehce vydělat u klientů. Na druhé straně je to
suma, která nikomu z nás nic neřeší a nedělená by mohla někomu opravdu pomoci.
Všichni byli jednomyslně pro, a tak jsme si prostě dojeli pro vítězství a pro pohár a peníze
jsme rovnou nechali poslat na případ Jakuba Kunáška, protože jsme chtěli nějakého
“dětského klienta” Dobrého skutku. Zrovna Jakub, kterého vybrala na Renča Soukalová,
potřebuje nemalou částku, no a my doufáme, že mu to pomůže k vytouženému
uzdravení.” Jak jednoduché ☺!
Podobně to probíhalo i na lodi Romana Chlubny, která už jen čeká na nové klienty
Dobrého skutku, aby si mohla pořádně vybrat toho “svého”. Tomáš Paur pak “jen” zvětšil
sumu darů, které sám pravidelně již několik let posílá.
Vážím si všech vítězů a umístěných, kteří se vzdali výher v celkové částce 142 428 Kč
pro jejich sportovní výkony a hlavně dobrá srdce. Připojuji také poděkování Pavla
Matouška, který mi jako brokerský ekonomický ředitel, dobroskutkový dárce a
dobrovolný hospodář i jako účastník regaty v jedné osobě v e-mailové poště zkrátka
mluvil z duše:
“V úvodu bych rád za Dobrý skutek poděkoval posádkám za jejich rozhodnuti darovat
výhru na dobročinné účely. Moc si tohoto rozhodnutí vážíme a protože někdy méně
znamená více, tak za sebe pouze dodávám - díky, díky a ještě jednou díky ! Umístit se na
regatě byl výborný výkon, ale tohle rozhodnutí dodává vašemu výkonu další rozměr.
Zatímco plavba vyžadovala úsilí fyzické, rozhodnutí darovat výhru na dobročinné účely
je výkonem morálním, kteýy zaslouží nikoli jenom potlesk, ale i úctu druhých!”
SABINA CHROMEČKOVÁ ANEB SVATBA PRO DOBRÝ SKUTEK
Přišla k nám žádost, která se od ostatních nelišila. Způsob získání potřebné částky
70 000 Kč (zaokrouhleno, záleží na kurzu EURO v době platby) na rehabilitační pobyt
v centru Adeli v Piešťanech byl více než speciální. Sabinku si vybrali jako svůj „svatební
dar“ novomanželé Elfmarkovi a novomanželé Pažoutovi. Děkujeme oběma párům
a všem svatebčanům! Udělali jste výjimečný dobrý skutek! Celkem jste darovali
101 000 Kč!!!
A jak to vlastně bylo? Žádost paní Chromečkové:
Vážené sdružení, zasílám Vám tímto žádost o příspěvek.
Naší dceři Sabince je 9 let. Narodila se ve 32. týdnu těhotenství s váhou 1600 g. Krátce
po narození jí byla stanovena diagnóza DMO.
Sabinka žije se svými rodiči a 15letým bratrem v rodinném
domě v krásné vesnici na jižní Moravě. V současné době
navštěvuje 3. třídu speciální školy. Sabinka dobře
komunikuje, avšak s pohybem je na tom mnohem hůř. Sama
se nenají, neudrží tužku. Denně 3 hodiny cvičíme, jezdíme na
kole nebo na MOTOmedu, plaveme. Jezdíme pravidelně do
lázní a na různé rehabilitační pobyty, vyzkoušeli jsme také
rehabilitační pobyt v centru Adeli v Piešťanech. 14denní pobyt
vyšel na 70 000 Kč. Tuto částku Sabince zaplatili prarodiče.
Tento pobyt byl pro nás velkým přínosem. Sabinka se dostala
na 4bodové hole, chůzi zvládá s dopomocí. Rádi bychom
tento pobyt absolvovali znovu, ale protože manžel pracuje
jako řidič autobusu a já se starám o dceru, nemůžeme
takovou částku dát dohromady. Proto se s žádostí obracíme na Vaše sdružení. Moc
děkujeme za Vaši pomoc.
S pozdravem Ivana Chromečková
Zpráva svatebčanů:
Vyloženě tiskovou zprávu nevytvořím, napsala nám šťastná Darja Elfmarková. Prostě
bych řekla toto:
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S manželem jsme se oba dlouho hledali, než jsme se našli. Od té doby, co jsme spolu,
jsme velmi šťastní a spokojení a jsme jeden za druhého vděční.
Nápad udělat sbírku pro Dobrý skutek namísto klasických svatebních darů přišel tak
nějak od srdce, když jsme si povídali o svém štěstí, že jsme se našli, že se máme rádi
a hlavně že jsme oba zdraví.
Myslíme si, že je důležité pomáhat lidem, kteří tolik štěstí v životě neměli. Zvláště pokud
se člověk nenachází v hmotné nouzi, mělo by toto být jeho morální zásadou. Rozhodli
jsme se tedy, že v rámci svatebních oslav všechny naše přátele požádáme o finanční
příspěvěk na dobrý skutek pro Sabinku.
Tím, že jsme měli dvojitou svatbu a na náš “dvojitý svatební dar” se složili všichni
svatebčané, byla sbírka opravdu úspěšná. A byla při ní i legrace!
Z vybrané částky i ohlasu účastníků máme velmi dobrý pocit. Máme radost, že jsme
mohli zprostředkovaně pomoci někomu potřebnému. Nežádáme publicitu, netoužíme
po slovech díků, nás totiž hřeje vykonaný dobrý skutek u srdce .
Za všechny svatebčany Darja
P.S. O zbývajících penězích, které nevyužije Sabinka, prosím rozhodněte dle svého
uvážení tak, aby částka mohla být věnována na jeden případ jako celek. Děkujeme!
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1 % Z PROVIZE NA DOBRÉ SKUTKY

Projekt 1-2 % z provize vznikl již v polovině roku 2009. Tehdy se poprvé ozvali ti z řad
spolupracovníků našeho největšího sponzora akciové splečnosti Broker Consulting,
kteří chtěli darovat pravidelně dle výše svých provizí ten který měsíc. „Daří se více, daruji
více a opačně.“ Ty, které jsme pro pravidelné konání dobrých skutků dosud nezískali,
bychom chtěli motivovat sumou: 357 387 Kč / rok 2011. Když se totiž koruna ke koruně
přidá, je z toho výborný výsledek, spousta uspokojených hendikepovaných klientů DS
a skvělý pocit!
Děkujeme jmenovitě všem, kteří se v roce 2011 na výše uvedeném výsledku podíleli:
Lukáš Bárta, Hana Becková, Dagmar Bílková, Petra Benešová, Dušan Birka,
Petr Brada, Jindřiška Dresslerová, Miloslav Fast, Jana Frgálová, Monika Fundová,
Pavlína Golková, Libor Hansel, Tomáš Havelka, Marek Janšta, Zuzana Jašková,
Petr Jílek, Radim Kakáč, Tomáš Karásek, Michla Klátil, Veronika Kohnová,
Ivana Křivská, Eva Kunertová, Lenka Lamková, Zdeněk Langr, Čeněk Liška,
Šárka Malá, Emil Malý, Ivo Marek, Jakub Novotný, Eva Patová, Dalimil Peša,
Miroslav Pluháček, Lukáš Raim, Pavlína Rodywirjová, Ivana Rožnovská,
Liběna Ropková, Michal Rund, Jiří Ryška, Ondřej Řepka, Stanislava Sedláková,
Dagmar Sekená, Pavla Sovková, Josef Suchomel, Ivan Strachoň, Václav Šilhánek,
Pavel Šimků, Marcela Šindelková, Jiří Vosyka, Ladislav Žák.

DLOUHODOBÝ PROJEKT „ADOPCE DOBRÉHO SKUTKU“

V prosinci 2006 byl odstartován projekt „Adopce Dobrého skutku". Prvních pět klientů Šimon Hurych, Zdeněk Harnoch, Kristýna Peprná, Ondřej Nechvátal a Petr Šálek –
tehdy získalo nové virtuální adoptivní rodiče výhradně z řad spolupracovníků Broker
Consulting a.s., kteří jim pravidelně přispívali na asistenční službu. Ke konci
kalendářního roku 2011 jsme evidovali osm “adoptovaných nablízko“:
Ondřej Nechvátal
Šimon Hurych
Kristýna Peprná
Petr Šálek
Jakub Černohorský
bratři Jaroslav a Tomáš Flídrovi
Marie Mádlová
Tomáš Hajda

asistenční služba
odlehčovací služba
sociální služba
osobní asistence
odlehčovací služby
osobní asistence
osobní asistence
osobní asistence

Do akce je zapojeno dvacet pravidelných dárců - spolupracovníků akciové společnosti
Broker Consulting, kteří ročně každému z těchto klientů darují částku 30 000 – 36 000 Kč.
Adoptivními rodiči ke konci roku 2011 byli a jsou:
Petr Hušek, Tomáš Paur, Ivana Čmovšová, František Rejzek, Jana Zemanová,
Jaroslava Šlaufová, Petr Hrubý, Jindřiška Dresslerová, Martina Pfeiferová, David Pfeifer,
Pavel Matoušek, Vilém Podliska, Jana Holátová, Jana Štantejská, Jana Zíbová,
Václav a Jaroslava Víchovi, Michal Budín, Monika Fundová, Jiří Čejka.
Děkujeme! Pravidelných dárců si velice ceníme!
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KDE JSME DÍKY VÁM UDĚLALI DOBRÝ SKUTEK?

FINANČNÍ DARY
Hanzal Jaromír
Špunda Jakub
Kokošková Štěpánka
Havlásek Filip
Novák Radek
Dudová Kristýna
Marschavellová Eliška
Bořánek Michal
Integrační centrum zahrada
Löfflerová Nikol
Machuta Jan
Veselý Radek
Klimešová Klára
Gluchová Petra
Melkus Ivo
Hable Dominik
Votavová Terezka
Kameníček Lukáš
Pitra Lukáš
MŠ speciální Diakonie ČCE Praha
Braum Vladimír
Šimek Radek
Růžičková Romana
Hrabáková Linda II
Kretek Jan
Sojková Monika
Véber Milan
Bílková Zita
Píša Dominik
Hošek Patrik
Ladra Miloš
Smutná Simonka
Kuchynková Natálie
Hrabáková Linda
Lehečková Anna
Lehner František
Vávra Dan
Beneš Matěj
Kolečtí Nika a Michal
Štefanides David
Baránek Marek
Kyzlink Jiří
Prointepo MŠ
Pöslová Šárka
ÚSP Hrabyně
Baťková Zuzana
Janda Zdeněk
Žižková Romana
Zádrapa Jan
Pivoňka Ondřej
Sojková Monika
Kernerová Anetka
Kubr Josef
Sokol Radovan
Pokorná Hana
Asociace muskulárních dystrofiků
Zemanová Klára
Gottwald Michal
Ludvík Michal
Pátek Filip
Chromečková Sabina
Navara Jakub
Munduchová Kristýna
Grill Matouš
Čada Jakub
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mechanický vozík
chodítko
bezbariérová úprava
motomed
operace
tříkolka
Adeli
osobní automobil
elektrohydraulicka zdviž
tříkolka
chodítko
mechanický vozík
příslušenství k inval. Vozíku
příslušenství k zvuk.procesoru
invalidní vozík
invalidní vozík
Adeli
Adeli
motomed
postele, matrace, rošty
invalidní vozík
lehátko
úprava inv.vozíku
léčba autismu
toaletní vozík
kočárek Kimba
invalidní vozík
autosedačky
zvukový procesor
osobní automobil
úprava koupelny
bezbariérová úprava terénu
rehabilitační kočárek
léčba autismu
příslušenství k elektrickému vozíku
Adeli
Adeli
Adeli
osobní automobil
Adeli
Kolejnicový systém
rehabilitační přístroj Motomed
okna
bezbarierová úprava koupelny
doprava
invalidní vozík
osobní automobil
schodolez
zdravotní kočárek
tlumočník ve znakové řeči
ozdravný zájezd
Benecykl
Kolejnicový systém
zdravotní konsultace - testy
schodišťová plošina
doprava spec.upraveným autobus.
zařízení pro přesun vozíčkáře
Benecykl
chodítko
lehátko
Adeli
Adeli
notebook, polohovací lůžko
tříkolka
úhrada léků
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Maule Milan
Koptáková Emma
Zuzaňáková Lenka

odsávačka s baterií
koupací léhátko
mechanický vozík

VĚCNÉ DARY
Život bez bariér
Jochec Petr

stolní počítač, DVD
notebook

PROJEKT ADOPCE
Černohorský Jakub
Peprná Kristýna
Hurych Šimon
Nechvátal Ondřej
Mádlová Marie
Bratři Flídrovi
Šálek Petr
Hajda Tomáš
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Odlehčovací služba
Sociální služba
Odlehčovací služba
Asistenční služby
Osobní asistence
Osobní asistence
Osobní asistence
Osobní asistence
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PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

AMD
Asociace muskulárních dystrofiků (AMD) je celonárodní organizace, která sdružuje
občany postižené nervosvalovým onemocněním. Většina našich členů je odkázána na
elektrický vozík a pomoc druhých osob, postižení je navíc velmi progresivní.
Sociální situace takto tělesně postižených občanů je v naprosté většině velmi tíživá,
neboť jediným zdrojem jejich příjmů bývá invalidní důchod. Vzhledem k charakteru
postižení mívají naši členové velmi omezené pracovní možnosti, zejména pokud
dochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Cílem asociace je vyhledávat občany
postižené svalovou dystrofií a poskytnout jim potřebné informace z oblasti právní,
sociální či zdravotní. Pomáháme při odbourávání technických a psychických bariér,
a tím se snažíme integrovat postižené klienty do společnosti. Pro naše členy pravidelně
vydáváme Zpravodaj, organizujeme různé akce (turnaje v šachu, bowlingu apod.)
a pořádáme tuzemské či zahraniční rekondiční pobyty. Služby našim klientům
poskytujeme celý rok a finance na ně získáváme z dotací a grantů.
Z tohoto důvodu se obracíme také na Vás. Chtěli bychom Vás
požádat o finanční dar ve výši 50 000 Kč na rekondiční,
sportovně zaměřený pobyt pro naše tělesně postižené
klienty.
Pobyty, které organizujeme, mají pro naše klienty velký
význam. Seznamují se zde s ostatními členy, vyměňují si
mezi sebou zkušenosti z osobního života, poskytují si různé
praktické rady. Pobyty významně přispívají ke zlepšení jejich
psychiky, a to jak z důvodu změny prostředí, tak z důvodu
získání řady nových informací, neboť součástí programu jsou
i odborné přednášky z oblasti sociální a zdravotní, ukázky
nových zdravotních pomůcek, ale také cvičení a rehabilitace.
Předem děkujeme za podporu, s pozdravem Zdeněk Janda, předseda AMD ČR
Dobrým skutkem pro AMD je finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na rekondiční
pobyt, konkrétně na úhradu dopravy do Chorvatska k moři.

ELIŠKA MARSCHAVELLOVÁ
Eliška Marschavellová se narodila v roce 2006 jako krásná zdravá holčička. Naprosto
normálně se vyvíjela až do doby, kdy jí byly dva roky a tři měsíce. Tehdy Eliška dostala
teploty. Když nepolevovaly, převezli rodiče dceru do nemocnice ve Valašském Meziříčí. Tam rodině bylo sděleno, že se
jedná o febrilní křeče. Elišce nebyla provedena žádná jiná
vyšetření. Stav se nelepšil, ba naopak…
Maminka proto požádala o převoz do Olomouce, kde se po
vyšetření ukázalo, že jde o tzv. Herpetickou meningoencefalitidu, oboustranné poškození mozku v důsledku
napadení těla vzácným virem. Tato nemoc učinila ze dne na
den z nádherné zdravé holčičky dítě zcela odkázané na
stoprocentní péči rodičů. Po pár měsících strávených
v nemocnici byla Eliška propuštěna domů. Rodičům bylo
sděleno, že bude „ležící dítě“ neschopné samostatného
pohybu.
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Naštěstí má Eliška naprosto úžasné rodiče, kteří pro ni dělají maximum. Několikrát
denně cvičí, dojíždějí na rehabilitace, účastní se canisterapie, snaží se shánět
a pořizovat Elišce nejrůznější kompenzační pomůcky, které by ji pomohly a zároveň
zpříjemnily život. Díky neskutečné píli rodičů se stav Elišky pomalu zlepšuje. Udrží
hlavičku, pase koníčky, přetočí se na obě strany…
Rodiče se také dozvěděli o možnosti speciálních rehabilitací, a to v léčebném centru
Adeli. Lékaři tyto rehabilitace velmi doporučují, nejsou však hrazeny pojišťovnami
a rodiny si je musí financovat z vlastních prostředků. Eliščiny rodiče si na první léčebný
pobyt (19. 4. – 1. 5. 2010) peníze sehnali. Šlo o částku 74 450 Kč (bez stravy
a ubytování). Aby měla léčba potřebný efekt, je třeba ji ještě dvakrát zopakovat. Proto se
na nás nyní rodiče malé Elišky obrátili s prosbou o finanční pomoc.
Dobrým skutkem pro Elišku Marschavellovou je finanční příspěvek ve výši 74 000
Kč na druhý léčebný pobyt v rehabilitačním centru Adeli.

ŠÁRKA PÖSLOVÁ
Bývala jsem zdravá holka, chodila jsem do práce, navštěvovala večerní školu. Cvičila
jsem ve fitku, jezdila na vandry, měla jsem ráda turistiku. To mi bylo 24 let.
Zničehonic mě však začala brnět pravá noha. Říkala jsem si, to nic není, to přejde.
Najednou začala mravenčit i noha druhá. Obvodní lékařka mě poslala na vyšetření na
neurologii. Byl pátek. O víkendu se můj stav zhoršil, v pondělí jsem už nemohla chodit.
Lékaři se dle příznaků domnívali, že jde o roztroušenou sklerózu. Okamžitě mě vzali na
příjem, zavedli cévku a na lůžku odvezli na pokoj. Dali mi polohovací postel,
antidekubitní podložku a sdělili, že jsem prodělala boreliózu a zánět míchy. Ležák jsem
byla asi dva měsíce, pak jsem se přemístila na vozík a teprve po půl roce jsem byla
schopná udělat pár kroků s oporou.
Dnes je mi 36 let, k roztroušené skleróze se přidaly další
zdravotní problémy - osteoporóza, záněty močových cest,
nemocná štítná žláza. Můj zdravotní stav se bohužel stále
zhoršuje. Ataky roztroušené sklerózy se stále vracejí.
Pohybuji se pomocí invalidního vozíku a berlí. Někdy mám
problémy i s rukama, cítím v nich slabost, brnění, pálení,
křeče, nic v nich neudržím. Potřebuji pomoc druhých,
pomáhají rodiče, bratr i přítel. Jsem v plném invalidním
důchodu.
Dvoupokojový byt, kde pohyb na vozíku nebyl možný, se mi
podařilo vyměnit za větší, je však v původním stavu, bez
úprav. Tím jsem se ocitla ve složité situaci. Musím přebudovat
koupelnu na bezbariérovou, rozšířit vstupy do místností, instalovat všude posuvné
dveře, nechat snížit kuchyňskou linku na odpovídající míru. Celkové náklady na
bezbariérovou přestavbu bytu přesahují 230 tisíc. Proto Vás žádám o pomoc. K mojí
cestě být samostatnější pomůže každá koruna, za jakýkoliv příspěvek moc děkuji.
Šárka Pöslová, Most
Rozpočet na přestavbu bezbariérové koupelny je ve výši 147 000 Kč. Sociální odbor
města přispěje částkou 117 000 Kč. Doplatek činí 30 000 Kč.
Dobrým skutkem pro Šárku Pöslovou je finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na
dofinancování přestavby bezbariérové koupelny. Dodavatelem přestavby je firma
ATIP Most.
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VÝBOR SDRUŽENÍ

Mgr. Barbora Hrubá
koordinátorka projektu
předsedkyně sdružení
+420 731 537 537
barbora.hruba@dobryskutek.cz
Michal Popelka
místopředseda
povolání: fotograf, programátor
+420 731 537 290
michal.popelka@dobryskutek.cz

Ing. Pavel Matoušek
hospodář
povolání: ekonom, člen představenstva
Broker Consulting, a.s.
+420 731 537 000
pavel.matousek@dobryskutek.cz
Ing. Eduard Hlava
člen výboru
povolání: e-commerce konzultant,
manažer
+420 737 377 733
eduard.hlava@dobryskutek.cz

KONTROLNÍ KOMISE

PhDr. Marian Jelínek
předseda kontrolní komise
povolání: hokejový trenér
marian.jelinek@dobryskutek.cz
Ing. Juliana Matoušková
člen kontrolní komise
povolání: daňový poradce
juliana.matouskova@ese-cz.com

Paed.Dr. Zuzana Kottová
člen kontrolní komise
povolání: ředitelka hokejové školy

PATRONI SDRUŽENÍ

Jaromír Jágr
povolání: přední český hokejista,
olympijský vítěz, mistr světa z roku
2005, dvojnásobný držitel Stanleyova
poháru
Ladislav Špaček
povolání: mediální konzultant
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Lucie Křížková (Váchová)
Miss ČR 2003, modelka, moderátorka
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ROZVAHA

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Rozvaha (bilance)

Název, sídlo,
právní forma
a předmět činnosti
účetní jednotky:

v plném rozshu
ke dni 31. 12. 2011
(v celých tisících Kč)

Dobrý skutek o.s.
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
charitativní činnost

IČ
269 96 308

Název položky

Číslo řádku

Stav
k prvnímu dni
úč. období

AKTIVA
B. Krátkodobý majetek celkem

k poslednímu
dni úč. období

41

1420

2590

52

1

1

9. Ostatní přímé daně

63

0

1

6. Pohledávky za zaměstnanci

58

1

0

72

1419

2589

1. Pokladna

73

10

116

2. Ceniny

74

10

1

3. Účty v bankách

75

1198

2369

4. Majetkové cenné pap. k obchodování 76

201

103

AKTIVA CELKEM (ř. 1+41)

85

1420

2590

PASSIVA
A. Vlastní zdroje celkem:

86

1334

2552

87

1558

2551

1. Vlastní jmění

88

583

551

2. Fondy

89

975

2000

91

-224

1

1. Účet výsledku hospodaření

92

0

225

2. Výsledek hospodaření

93

-564

0

94

340

-224

95

86

38

106

86

36

1. Dodavatelé

107

53

11

5. Zaměstnanci

111

24

19

7. Závazky k institucím soc. zab.

113

9

8

134

1420

2590

(součet ř. 42+52+72+81)

II. Pohledávky celkem
(součet ř. 53 až 71)

III. Krátkodobý finanční majetek
(součet ř. 73 až 80)

(součet ř. 87+91)

I. Jmění celkem
(součet ř. 88 až 90)

II. Výsledek hospodaření
(součet ř.92 až 94)

ve schvalovacím řízení

3. Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem
(součet ř.96+98+106+130)

III. Krátkodobé závazky celkem
(součet ř.107 až 129)

a veřejného zdrav. poj.

PASSIVA CELKEM (ř. 86+95)

Sestaveno dne: 23. 5. 2012
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

Název, sídlo,
právní forma
a předmět činnosti
účetní jednotky:

v plném rozshu
ke dni 31. 12. 2011
(v celých tisících Kč)

Dobrý skutek o.s.
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
charitativní činnost

IČ
269 96 308

Název položky

Číslo řádku

Činnosti
hlavní

hospodářská

A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

53

0

1. Spotřeba materiálu

3

53

0

Služby celkem

7

156

0

7. Náklady na reprezentaci

10

127

0

8. Ostatní služby

11

29

0

Osobní náklady celkem

12

432

0

9. Mzdové náklady

13

296

0

10. Zákonné sociální pojištění

14

80

0

11. Ostatní sociální pojištění

15

24

0

12. Zákonné sociální náklady

16

25

0

13. Ostatní sociální náklady

17

7

0

Ostatní náklady celkem

22

13

0

24. Jiné ostatní náklady

30

13

0

Odpisy, prod. majetek, tvor. rezerv a op.

31

0

99

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

0

99

Náklady celkem:

43

654

99

B.

Výnosy

44

V.

Tržby z prodeje majetku

67

0

101

20. Tržby z prodeje cen. pap. a podílů 69

0

100

22. Výnosy z krátkodob. fin. majetku

71

0

1

Přijaté příspěvky celkem

75

877

0

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

584

0

28.Přijaté členské příspěvky

78

293

0

Výnosy celkem:

81

877

101

C.

82

223

2

84

223

2

II.

III.

V.

VI.

zúčt. rezerv a op.

VI.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření
po zdanění

Sestaveno dne: 23. 5. 2012
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PŘÍLOHA

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Příloha
v plném rozshu
ke dni 31. 12. 2011
(v celých tisících Kč)

IČ
269 96 308

Název, sídlo,
právní forma
a předmět činnosti
účetní jednotky:
Dobrý skutek o.s.
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
charitativní činnost

1. Vysvětlující a doplňující údaje k informacím obsaženým v rozvaze (bilanci)
v plném rozsahu a výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu (30 odst. 1 až 3)
1) Doplňující údaje k rozvaze: V položce B. III. 4 Majetkové cenné papíry jsou vykázány
podílové listy Fondu peněžního trhu ČP INVEST v ocenění reálnou hodnotou, držené
účetní jednotkou po dobu kratší než jeden rok za účelem obchodování s nimi
a dosahování zisku z cenových rozdílů.
2) §30, písm. a - Občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra České
republiky dne 21.04.2005. Hlavním posláním sdružení je společné provozování obecně
prospěšných činností v oblasti zdravotnictví, školství a tělovýchovy, provozování
internetového serveru "Dobrý skutek" za účelem shromažďování darů a jejich následné
poskytování na konkrétní charitativní účely. Vedlejší činnost sdružení spočívá zejména
v reklamní činnosti, provozované za účelem získání provozních prostředků na činnost
sdružení a na konkrétní charitativní účely. Nejvyšším statutárním orgánem sdružení je
členská schůze, dalším orgánem sdružení je výbor a kontrolní komise.
3) §30, písm. b - Zakladateli občanského sdružení jsou: Jaromír Jágr, PhDr. Marian
Jelínek, Ing. Pavel Matoušek, Mgr. Barbora Hrubá, Michal Popelka, Jonáš Veselý.
4) §30, písm. c - Účetním obdobím je kalendářní rok, účetní jednotka vede podvojné
účetnictví na počítači v souladu se zák. 563/1991 o účetnictví a prováděcí vyhláškou
č. 504/2002. Účetní doklady budou uloženy v sídle občanského sdružení. Krátkodobý
finanční majetek - cenné papíry k obchodování jsou oceněny reálnou hodnotou,
oceňovací rozdíl byl zúčtován výsledkově souvztažně s analytickým účtem příslušného
účtu finančního majetku. Rozvahovým dnem je 31.12.2011.
5) §30, písm. l - Výsledky hospodaření v členění na hlavní a vedlejší hospodářskou
činnost uvedené ve výkazu zisku a ztráty odpovídají rozdělení výsledků hospodaření pro
účely daně z příjmů.
6) §30, písm. m - průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců - 2, z toho 1
členem výboru sdružení (místopředseda), osobní náklady 432 tis. Kč.
7) §30, písm. r - základ daně byl stanoven podle zák. č. 586/1992 Sb. ve znění platném
pro zdaňovací období 2011. Jako náklady na vedlejší hospodářskou činnost byly
účtovány pouze přímé náklady. Režijní náklady nebyly z důvodu nevýznamnosti
stanoveny. Účetní jednotka hospodařila v hlavní činnosti se ziskem 223 168,-- Kč. Účetní
jednotka ve zdaňovacím období 2011 využila daňovou úsporu, ve výši 190,-- Kč, podle
§20 odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb. Získané prostředky budou v následujícím zdaňovacím
období použity ke krytí nákladů z hlavní činnosti.
8) §30, písm. u - účetní jednotka přijala v účetním období dary v celkové hodnotě 3 771
tis. Kč a poskytla dary v celkové hodnotě 3 022 tis. Kč. Významnými dárci byly: Broker
Conslulting, Conseq, Holub Martin, Rodywirjová Pavlína, Dresslerová Jindřiška, Jánský
Jiří, Šaroch Pavel, Zíbová Jana, Paur Tomáš, Matoušek Pavel, Hrubý Petr, Budín Michal,
Fischer a.s., Kvasnica Radim, Čmovšová Ivana, Šimků Pavel, Langr Zdeněk, Schejbal
Ondřej, Blovská Hana, Business Support s.r.o., Fundová Monika, Havlíček Václav,
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
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Horák Pavel, OVB Allfinanz, Paur Tomáš, Vlasák Marek, Imont, Bonver Win, Vích
Václav, Vedral Jan, Vyhnalová Jana, Sajler Partners, Radoch Jiří, Petrlíková Blanka,
Nycomed, Mercury’s Intacto, Jánský Jiří, GPA Noen a.s., Mountfield. Významnými
příjemci darů byly: Havlásek Filip, Kokošková Štěpánka, Smutná Simonka, Lehečková
Anna, Mš speciální Diakonie ČCE Praha, Beneš Matěj, Kameníček Lukáš, Hošek Patrik,
Marschavellová Eliška, Hrabáková Linda, Bořánek Michal, Lehner František, Novák
Radek, Píša Dominik.
9) §30, písm. v - účetní jednotka provádí veřejnou sbírku na podporu projektu Dobrý
skutek pro charitativní účely v oblasti zdravotnictví, sociální péče, školství
a tělovýchovy.V účetním období nedošlo k vyúčtování veřejné sbírky. Vybrané finanční
prostředky jsou vykázány v rozvaze jako součást položky A.I.2. Fondy.

Sestaveno dne: 23. května 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

18

ČESTNÍ ČLENOVÉ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOBRÝ SKUTEK

Čestným členem občanského sdružení Dobrý skutek se může stát každý, kdo splní
podmínky tohoto statutu.
Podmínky čestného členství sdružení Dobrý skutek:
• Čestný člen podporuje občanské sdružení Dobrý skutek formou členských příspěvků
ve výši minimálně 1 500 Kč /měsíc (možno platit vyšší částku).
• Kromě dobrovolně stanoveného pravidelného členského příspěvku nevznikají žadateli
z titulu čestného členství v občanském sdružení žádné další povinnosti.
• Každý čestný člen obdrží po třech měsících od data jeho přijetí certifikát potvrzující jeho
čestné členství v občanském sdružení.
• Čestní členové budou zváni na případné společenské akce DS.
• Příspěvky je možné platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně i ročně.
• Žádost o členství se podává písemně na formuláři.
• Každý čestný člen bude uveden ve speciální skupině „Čestní členové“ na webu o. s.
Dobrý skutek, pokud si nebude přát zůstat v anonymitě (viz. žádost).
• Čestné členství je platné po dobu placení členského příspěvku.
• Čestný člen obdrží výroční zprávu o hospodaření sdružení.
• Čestný člen nemá hlasovací právo.
Počet čestných členů k 31 12.2011, kteří přispívají pravidelnou měsíční splátkou,
je třináct a našemu sdružení přispěli sumou 289 500 Kč. Děkujeme!

SEZNAM DÁRCŮ

Dárci, kteří souhlasili s uveřejněním svého jména:
Adamcová Jana, Alexa Petr, Archa s.r.o., Art Deco, Balatka Bohdamn, Barák Martin,
Baráková Miroslava, Baranova Světlana, Bastis Alena, Begall, Benešová Petra,
BGA group, Bláha Jiří, Blovská Hana, Bona Litvínovu, Bonver win, Bořánková Hana,
Boudová Lenka, Boudová Nela, Brabencová Hana, Brízgalová Olga, Brožová Michala,
Břízová Ivana, Burdová Barbara, Burian Petr, Business Support, Camver s.r.o.,
Čápová Pavlína, Čejková Martina, Čejprová Alena, Dobišová Magdalena,
Dočekalová Jana, Dresslerová Jindřiška, Dudáková Ladislava, Dvořáčkvá Valerie,
Dyntar Radek, Easytogolf s.r.o., Elfo-ubytování, Fiala Tomáš, Formánek, Fořt Martin,
Fosek Denis, Gajdošík František, GPA, Groušl Martin, Hampejs Dalibor, Hanausek Jiří,
Harrisova Pavla, Havelka Tomáš, Hencl Tomáš, Horák Pavel, Houška Pavel,
Hrdrbolec Tomáš, Hrdý Jiří, Hrubá Miluše, Hruška Pavel, Hrušková Eva, Ianus Homese,
Imont, J.M.Pet, Jakub Něnička, Janoušková Jana, Jánský Jiří, Ječmen Jiří,
Jeřábková Jarmila, Jokešová Markéta, Kaplanová Jiřina, Knížek Pavel, Kobíková Zuzna,
Kocurová Radka, Kohnová Veronika, Kohoutová Jana, Koiš Martin, Kolářová Alex,
Kolektiv OTV, Konopčíková Martina, Košťálek Adam, Košťálová Marta, Kotyza Jan,
Kotyzová Pavla, Kouba Ladislav, Koucká Zdenka, Krákorová Gabriela, Králová Tereza,
Krčmářová Ivana, Krejčiřík Jiří, Krouzký Lukáš, Krovozová Marie, Křížková Lucie,
Kubát Martin, Kunertová Eva, Kupková Michaela, Kyzlink Vladímír, Landová Eva,
Lednická Karin, Likost spol. s r.o., Liška Čeněk, Lobotka Josef, Mácová Pavla,
Machová Veronika, Manda David, Mansour Otmar, Mendlová Marie, Mercury's Intacto,
Michenka Karel, Michnová Dita, Mikesková Jitka, Mikolášková Iva, Moravcová Monika,
Moravcová Pavla, Mountfield, Musilová Tereza, Němcová Dana, Němcová Jana,
Němečková Alena, Němečková Jana, Nezvalová Zdenka, Nobotná Dagmar, Noen a.-s.,
Nováček Michla, Nováková Naděžda, Novotný jaroslav, Novotný Josef, Nycomed,
Off Road club, Oláh Luděk, Ottová Jana, OVB, Pacák Antonín, Pátková Dana,
Pavelková Martina, Petrlíková Blanka, Pětrošová Doleželová R, Pfeifer David,
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Plicková Zuzana, Podaná Ivana, Pohanková Šárka, Pojar Jan, Polák Dominik,
Polášek Jiří, Poruba Tomáš, Poživil Martin, Pribina, Procházková Gabriela,
Pšenička Roman, Radoch Jiří, Reisová Martkéta, Řepíková Hana,
Římskokatolická farnost, Sadílek Arnošt, Sadílková Lenka, Sajler partners,
Sedláček Jiří, Sedlačkova Adela, Sedlák Jaroslav, Seimlová Jaroslava, Skala Roman,
Skořepa Jaroslav, Smetanová Klára, Snášel Petr, SOŠ Inter, Soudková Jana,
Sovadinová M, Srp David, Starosta Radek, Stehnová kateřina, Stejskal Ladislava,
Straka Martin, Strnadová Karin, Syrovátka Jiří, Šaroch Pavel, Škvára Milan,
Šlaufová Jaroslava, Špaček Ladislav, Španihel Zdeněk, Štantejská Jana,
Šteidlová Alena, Štěrbová Vlasta, Šuk Pavel, Šulová Aneta, Tajovský Alexandr,
Takáčová Petra, Tantryx cz, Tesařová Lída, Togol Radovan, Tománe Michal,
Trčková Kateřina, Vágnerová Eva, Valenta Radek, Valentová Blanka, Valiánová Hana,
Vaněk Ludvík, Vápeník Karel, Vašíček Radek, Vedmochová Iveta, Vedral Jan,
Vích Václav, Víno&spol.s r.o., Vlasák Marek, Vlasák Tomáš, Vocílkvoá Eva,
Vojáčková Marie, Vracovská Jiřina, Vyhnalová Jana, Záluský Tomáš,
Zlámalová Štěpánka, Žižková Marta.
Těm, kteří se rozhodli přispět na Dobrý skutek anonymně, patří také náš velký dík.

PARTNEŘI PROJEKTU

Hlavní partneři

Projekt podporují
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