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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ

Vážení a milí,
možná poprvé a možná opakovaně otevíráte výroční zprávu občanského sdružení
Dobrý skutek (DS). Rok 2012 byl pro naše sdružení šťastný a v mnoha směrech
dokonce rekordní.
Jen trocha historie pro ty, kteří se s Dobrým skutkem setkávají poprvé:
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 http://www.dobryskutek.cz, které jsou také hlavním prostředníkem
mezi dárci a příjemci charitativních darů a na jejichž modernizaci jsme závěrem roku
začali pracovat.
Společně s dárci pomáháme potřebným již devátým rokem. Po celou dobu naší
působnosti ctíme stejné zásady, jimiž jsou: naprostá přehlednost pro dárce, adresnost
pomoci, převod ﬁnančního daru beze zbytku – 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. Rostoucí náklady na administrativu a provoz sdružení se nám podařilo
zvládnout díky čestným členům a partnerům sdružení, kterým patří upřímný dík.
Roční bilancování bylo tentokrát obzvláště potěšující, neb jsme zaznamenali několik
rekordních výsledků, z nichž nejdůležitější jsou:
• podařilo se nám nashromáždit dary v celkové výši 7 177 084 Kč
• obdarovali jsme 124 klientů, z nichž 15 získalo ﬁnanční dar opakovaně
• uspořádali jsme dva golfové turnaje s celkovým výtěžkem 746 442 Kč
• vydražili jsme díky společnosti KKCG šperk od ALO Diamonds za 600 000 Kč atd.
Přes všechny pozitivní rekordy jsme zaznamenali i rekordy méně veselé, např. rekordní
počet došlých žádostí o ﬁnanční dar. Při nejlepší vůli jsme tak mnoha klientům zatím
pomoci nedokázali. Věříme, že se dostanou na řadu v době, kdy budou potřebovat další
pomůcku nebo službu.
Využiji úvodu výroční zprávy také k poděkování těm, kteří se nejvíce zasloužili o to, co se
podařilo. Děkuji za sebe i své kolegy dobrovolníky naší skvělé paní asistentce Haně
Bořánkové, jejíž svědomitý přístup a píle je jedním z pilířů naší existence. Děkuji
i Martině Václavíkové, která náš profesionální tým rozšířila a která, ač pracuje na
poloviční časový úvazek, pracuje naplno.
Svým jménem děkuji patronům sdružení Lucii Křížkové, Jaromíru Jágrovi a Ladislavu
Špačkovi za reprezentaci i skutečnou pomoc na akcích, kterých se DS účastní.
Můj osobní dík patří i všem kolegům - aktivním členům DS: Ing. Markétě Šarochové,
Ing. Eduardu Hlavovi, Michalu Popelkovi, Ing. Julianě Matouškové, Ing. Martině
Petříkové, Mgr. Mirce Kubrichtové, PaedDr. Zuzaně Kottové 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!
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ

Děkuji za sebe i své kolegy finanční skupině Broker Consulting, všem čestným členům,
kteří sponzorují naše rostoucí 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 pátým rokem a agentuře GAAN CZ, která je naším aktivním
partnerem sedmým rokem.
Rovněž děkuji všem ostatním... Lidem, kteří s Dobrým skutkem třeba jen sympatizují,
i těm jež ve svém volném čase aktivně pomáhají. Děkuji dárcům, kteří darují opakovaně,
i těm, kteří pomohou jen jednou za čas. Předem děkuji i všem, kteří se darovat teprve
rozhodnou. Věřím, že ze své pomoci budou mít dobrý pocit.
Hodně zdraví a úspěchů všem!
Bára Hrubá

Dobrý skutek
každý má možnost udělat něco pro druhé…
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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 dělí 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 psi 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. Výjimky posuzuje,
povoluje a schvaluje vždy celý výbor sdružení.
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.
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DOBRÝ SKUTEK V ČÍSLECH

Za rok 2012 bylo rozděleno celkem 6 264 597 Kč, což je o 3 493 946 Kč více než v roce
2011. Nárůst vybraných a rozdělených prostředků byl způsoben mimo jiné uspořádáním
dvou „dobroskutkových“ turnajů namísto jednoho, veleúspěšnou dražbou šperku Alo
Diamonds, příspěvkem nadačního fondu AVAST či rozšířením spolupráce s agenturou
GAAN CZ. Dary jsme získávali rovněž tradičními cestami, tzn. prostřednictvím internetu
a účastí DS na sportovních a společenských akcích.
Pomoc u nás našlo celkem 124 osob, rodin nebo zařízení (nemocnice, ústavy atp.), což
je o 46 obdarovaných více než loni. Průměrná výše příspěvku činila 50 520 Kč. Měsíčně
se tak dařilo uspokojit v průměru více než 10 klientů částkou 522 049 Kč.
Mezi více než osmdesáti známými osobnostmi, které podpořily či podporují trvale 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,
Jana Železného, Kateřinu Neumannovou, Ondřeje Soukupa a další známé osobnosti
s prokazatelně dobrým srdcem.
V roce 2012 přibylo s osobními dary i několik dalších: Vladimír Šmicer, Karel Komárek,
Jaroslav Satoranský, Zdeněk Izer, Vladimír Franz, Zdeněk Podhůrský či Marek Vašut.
Základní rozložení darů v roce 2012 ukazuje následující graf. Zvýšit podíl pravidelných
darů je naším cílem pro další období.
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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 deset 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 už několik let mám skvěle 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.“
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.
Marian Jelínek
Kdysi jsem byl přítomen rozhovoru mezi bohatými lidmi na setkání manažerů
jedné nadnárodní firmy. Rozhovor se stočil na otázky kolem charity, jak je to
hrozné, co se dnes ve světě děje, jaké a kolik má naše společnost problémů.
Vyslechl jsem si několik dojemných příběhů lidí, s nimiž si osud opravdu „zahrál
hru“, která vháněla slzy do očí a bolest do srdcí všech posluchačů. Všichni jsme
zadumaně a soucitně pohlíželi na řečníky a souhlasně pokyvovali hlavami...
Cestou domů jsem přemýšlel o tom, že nechci být jako spousty ostatních, kteří
mluví o tom, jak je to či ono hrozné, jak je nutné tam či jinde pomáhat, ale sami
nedělají nic. Jen mluví a „soucítí“ a zase mluví..... Toho večera jsem si uvědomil
pro mne bolavou pravdu, že takový jsem vlastně i já! .....To byl pro mne hlavní
impuls, který mne vedl založit Dobrý skutek! Jsem velmi rád, že se podařilo tuto
myšlenku uvést do života. Za to patří dík mnoha „bezejmeným“, kteří se o to
zasloužili. Já osobně bych chtěl poděkovat těm manažerům, bez nichž by možná
Dobrý skutek ani nevznikl a já bych patřil k těm, kteří jen mluví a „soucítí“ a zase
mluví... děkuji, páni manažeři!
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AKCE POŘÁDANÉ DOBRÝM SKUTKEM

GOLF PRO DOBRÝ SKUTEK 2012 KARLŠTEJN A KUNĚTICKÁ HORA
V roce 2012 uspořádalo naše sdružení poprvé dva turnaje pro Dobrý skutek - jarní
a podzimní.
25. května proběhl šestý ročník tradičního turnaje na Karlštejně, podzimní turnaj na
Kunětické hoře proběhl úplně poprvé 4. září.
„Startovným – darovným“ hráčů, finančními dary nehráčů, tichou dražbou a “trouble
shotem” získal Dobrý skutek díky účastníkům turnajů pro své klienty částku
746 422 Kč, která pomohla celkem čtrnácti klientům.
556 627 Kč z jarního Golfu pro Dobrý skutek na Karlštejně 2012 pomohlo devíti
žadatelům:

Částka

Jméno

Účel

Vojtek Daniel – Charčenko Galina

Rehabilitace Adeli Piešťany

67 000 Kč

Navara Jakub

Rehabilitace Klimkovice

18 000 Kč

Fiedlerová Petra

Mechanický vozík Otto Bock

10 000 Kč

Povalačová Věra

Oprava auta

Doležalová Martina

Doplatek osobního auta

Růžičková Jana

Zhotovení schodiště

Rishko Jaroslav

Doplatek mechanického vozíku

Hegenbartová Helena

Bezbariérová úprava

Vaculík Karel

Sportovní elektrický vozík –floorbal

CELKEM

22 026 Kč
110 000 Kč
90 000 Kč
16 251 Kč
100 000 Kč
125 000 Kč
558 277 Kč

189 815 Kč z 1. ročníku turnaje na Kunětické hoře pomohlo pěti klientůmžadatelům následovně:

Účel

Lara Kim Zrnovská (5 let)

Adeli Centrum Piešťany

2 578 EUR

David Svojanovský (3 roky)

Klim-therapy Klimkovice

87 790 Kč

Martínek Klimeš (4 roky)

MOTOmed

Miroslav Beránek (32 let)

Ivalidní vozík

CELKEM
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AKCE S ÚČASTÍ DOBRÉHO SKUTKU

CHARITATIVNÍ DRAŽBA ŠPERKU OD ALO DIAMODS A VÁNOČNÍ VEČÍREK
Díky investiční skupině KKCG činila částka pro klienty Dobrého skutku
neuvěřitelných 635 000 Kč.
Na večírku investiční skupiny KKCG, který se uskutečnil v červenci v rámci filmového
festivalu v Karlových Varech, byl vydražen přívěsek ve tvaru srdce, posetý diamanty za
závratných šest set tiscíc korun. Tvůrcem tohoto unikátního šperku byl majitel ALO
Diamonds Alojz Ryšavý. Návrh, podle kterého šperk více jak tři týdny vznikal v rukou
klenotnických mistrů z ALO Diamonds, vybrala Lucie Křížková - Váchová. A právě Miss
ČR z roku 2003 tento ve světě ojedinělý klenot na večírku KKCG Karla Komárka
předvedla.
Peníze z dražby byly použity na dobrou věc. Prostřednictvím občanského sdružení
Dobrý skutek pomohly nejen jednadvacetileté Dáše z Brna trpící vrozenou lámavostí
kostí k úhradě výcviku pro ni speciálně vycvičeného asistenčního pejska Bruta, ale
i dalším sedmnácti klientům Dobrého skutku:

Jméno

Účel

Částka

Pomocné tlapky-Mašková

vodící pes

186 570 Kč

Trdlla Daniel

zdravotní kočárek

27 780 Kč

Pišný Roman

odsávačka hlenů

10 830 Kč

Zhasil Radim

polohovací vozík

Kubíková Helena

zdravotní pomůcky

Klíčová Karolína

zubní zákrok

Šmídová Kateřina

příslušenství ke zvuk. proc.

12 500 Kč

Vinkler Martin

mechanický vozík

14 493 Kč

Hadra Matyáš

zdravotní kočárek

20 000 Kč

Macáková Jana

mechanický vozík

7 000 Kč

Novotný Petr

zdravotní kočárek

70 419 Kč

Forst Michal

rehab.pobyt Adeli

10 000 Kč

Kolínková A

osobní automobil

35 004 Kč

Wendligová Johanka

zdravot. boty+sociíl. služby

12 930 Kč

Hudeček Vratislav

Handbike

29 690 Kč

Bartáček Karel

elektrický vozík

22 900 Kč

Rubáš Zdeněk

elektrický vozík

28 209 Kč

Růžičková Jana

rekonstrukce schodiště

61 181 Kč

CELKEM
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4 000 Kč
40 494 Kč
6 000 Kč

600 000 Kč
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Skupina KKCG pomáhala ještě jednou – Lukášovi Reinerovi na vánočním večírku.
Originální „Bar pro Dobrý skutek“ s nápoji od moderátora Libora Boučka a Dana
Plovajka, tiskového mluvčího a ředitele komunikace skupiny KKCG, vynesl pro Lukáše
35 000 Kč. Získaná částka nejenže stačila na pořízení speciálního elektrického vozíku,
ale umožnila zaplatit i školné pro Lukáše.
„Lukáš má vyrobený speciální elektrický vozík s orientací přes
kameru.
Děkuji občanskému sdružení a všem dárcům nejen za
příspěvek na Lukášův vozík, ale i za zaplacení školného.
Ušetřili jste mi hodně času i práce a samozřejmě peněz. Velice
si vážím pomoci, kterou jste nám věnovali.
Přeji Dobrému skutku vydařené akce a hodně dárců, aby byli
potěšeni i další, kteří to potřebují. Jméno organizace plně
vystihuje Vaši naplňující práci.
DĚKUJEME.“
Reinerová Petra, maminka Lukáše
CYKLISTICKÁ CHARITATIVNÍ AKCE S MARKS & SPENCER
29. a 30. června jezdili zaměstnanci čtyř pražských prodejen Marks & Spencer v České
republice na trekingových kolech. Vyzývali tak své zákazníky, aby přispěli na
rehabilitační pobyt malé Adélce Šimanovské.
Veškeré prostředky vybrané do kasiček na prodejnách M&S v Palladiu, Melantrichu, na
Novém Smíchově a Chodově činily 91 320 Kč a všechny putovaly na pomoc pětileté
Adélce, která prodělala dětskou mozkovou obrnu (triparézu).
„Věříme a moc si přejeme, aby právě tyto vybrané peníze
pomohly splnit Adélce její velký sen – naučit se chodit a jít do
školy jako každý.“ zněla výzva managementu.
Vážený Dobrý skutku,
v minulých 14 dnech jsme konečně s Adélkou absolvovali
pobyt v Adeli. Prošli jsme náročným cvičením v kosmickém
oblečku a úspěšně vydrželi i přetlaky v hyperbarické komoře.
Adélka měla skvělou cvičební skupinu, která se jí věnovala
a povzbuzovala ji k lepším a lepším výkonům. Ona se jim za to
odměňovala trpělivostí a úžasnou vůlí cvičit a chodit.
Jako rodiče jsme rádi poslouchali chválu, že naše malá drobná
dcerka se ze všech svých sil snaží přemáhat spastické svaly, silné gumové tahy na
oblečku a ještě se přitom usmívá a nepláče.
Velkou odměnou nám bylo, že na konci pobytu nejenže chodila lehce jen za ruku po
dlouhých chodbách v rámci terapie, ale dokonce běhala a honila svoji milovanou
masérku.
Také hyperbarická komora a intenzivní logopedie měly svůj pozitivní účinek - Adélka
začala lépe ovládat svoji pusinku a nyní je schopna srozumitelně říci - “Ano, Ne, Ahoj“,
vyjmenovat všechny samohlásky a začíná se jí dokonce dařit i ta „máma“.
Proto bychom moc a moc chtěli poděkovat Dobrému skutku a všem sponzorům, kteří
nám umožnili svojí finanční pomocí zažít toto unikátní léčení a těšit se z dosažených
pokroků.
Simona a František Šimanovští
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AGENTURA GAAN CZ PRO DOBRÝ SKUTEK
Dobrý skutek a GAAN CZ mají za sebou úspěšnou sérii spolupráce. Tu iniciovala
jednatelka agentury Renata Abtová. Dobré skutky proběhly v roce 2012 na patnácti
akcích – hlavně na golfových turnajích GAAN SPORT GOLF
TOUR a HEALTHY SWING GOLF TOUR. Součet finančních
příspěvků hostů a obětavá profesionalita pořadatelského týmu
pomohla deseti klientům Dobrého skutku částkou 261 582
Kč. Je to pomoc, které si velmi ceníme a jsme moc rádi, že v ní
můžeme pokračovat také v roce 2013.
„Jsem šťastná, že se nám daří pomáhat těm, kteří jsou
odkázáni na pomoc druhých. Naše společnost se drží motta:
Zachraň jednoho a zachráníš celý svět!, a to by si měl
uvědomit každý z nás“, uvedla jednatelka společnosti GAAN
CZ, Renata Abtová.

Akce s účastí Dobrého skutku

Obdarovaní

Částka

Termín

ISOline EU – Humpolec

Josef Kuňák

26 188 Kč 12.12.2012

GSGT 2012 Dýšina - Finále

Jíří Sotona

50 000 Kč 3. a

HSGT 2012 Ropice

Zdeněk Rubáš

GSGT 2012 Karlštejn

Zuzana Janištová

57 140 Kč 6.9.2012

HSGT 2012 Benátky nad Jizerou

Zdeněk Rubáš

13 400 Kč 28.8.2012

GSGT 2012 Mladá Boleslav

Zdeněk Rubáš

11 130 Kč 10.8.2012

HSGT 2012 Mladá Boleslav

Patrik a Nikolas Tylš

6 000 Kč 9.8.2012

HSGT 2012 Mladá Boleslav

Zdeněk Rubáš

4 257 Kč 9.8.2012

GSGT 2012 Konopiště

Patrik a Nikolas Tylš

GSGT 2012 Kunětická Hora

Ondřej Pavel

HSGT 2012 Dýšina

Aneta Točíková,

4.10.2012
5 500 Kč 13.9.2012

15 154 Kč 19.7.2012
8 760 Kč 16.6.2012
21 450 Kč 7.6.2012

Dan Vávra
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8 613 Kč 10.6.2012

Pohár COM SOURCE - Velká Chuchle

Aneta Točíková

Pohár COM SOURCE - Velká Chuchle

Dan Vávra

13 720 Kč 10.6.2012

GSGT 2012 Karlovy Vary

Dan Vávra

20 280 Kč 10.5.2012
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„Ve 47 letech byl můj bratr Jirka postižen cévní mozkovou příhodou. Z nemocnice se
nám vrátil nemluvící, nechodící a s nulovými vyhlídkami na zlepšení. Nevzdali jsme se.
Po letech usilovného cvičení a rehabilitace se nám podařilo udělat z bratra úplně jiného
člověka. Sám vstává, ustrojí se, přemístí se na invalidní vozík, přejede si do kuchyně,
sám jí. Dokáže se pak sám i vrátit na lůžko. S oporou se postaví a natáhne kalhoty,
v chodítku zkoušíme chodit, i komunikace je stále lepší.
Pro nás je to zázrak, který má nevýslovnou cenu. Nelze ani slovy vyjádřit, jak moc jsme
vděční Dobrému skutku a všem dárcům, kteří nám k této rehabilitaci dopomohli.“
Eva Dušková, sestra a opatrovnice Jiřího Sotony

DOBRÝ SKUTEK A CHARITATIVNÍ PROJEKT ČÍSLO NA BOHA
Finančně pomoci dětem s hendikepem, to je smyslem nového projektu ČÍSLO NA
BOHA, skupiny Underhill Zdeňka Podhůrského. Projekt odstartoval křestem CD koncem
roku 2012. Kapela se tímto nejen hlásí k charitě, ale také se na ní aktivně podílí.
Připravuje akce, osobitým a originálním způsobem oslovuje své příznivce i veřejnost
a dává jim možnost přispět.
Všechny koncerty a vystoupení Zdeňka Podhůrského budou nadále spjaty s tímto
projektem a vždy budou mít za cíl přinést další finanční podporu.
Prvními dětmi-příjemci podpory byla dvojčata Julinka a Jiřík Sýkorovi, kteří oba trpí
dětskou mozkovou obrnou a potřebovali nákladný rehabilitační pobyt v centru Adeli.
A můžeme prozradit, že oba už mají díky projektu rehabilitaci za sebou.

Vážené sdružení, milí dárci,
rádi bychom poděkovali všem dárcům, díky kterým Jiřík a Julinka mohli absolvovat
rehabilitační pobyt v Adeli centru v Pieštanech ve dnech 25. 3. -6. 4. 2013.
Cvičení je hodně náročné a fyzicky namáhavé. Zpočátku se neobešlo bez slziček.
Odměnou dětem byla následná masáž, kterou si oba doslova užívali. Ostatní terapie
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zvládali bez problémů. Rehabilitace pozitivně ovlivnila držení těla a posílení svalstva.
Jiřík lépe chodí do schodů, dokáže sám sejít až tři schody bez držení (to doposud
nezvládl). Julinka se naučila skákat sama bez držení. Neumíte si představit, jakou má
radost. Pořád poskakuje a směje se. Celkově si oba zlepšili koordinaci pohybů,
rovnováhy a chůze. Nevidomá Julinka získala více jistoty při chůzi. Nevím, jak je to
možné, ale v Adeli centru si vůbec nesedala na zem. Nebála se. Běhala po chodbách,
a lidé, kteří dceru neznali, vůbec nepoznali, že nevidí. Musela jsem upozornit okolí, že se
nemůže vyhnout překážce. Takto se ještě nikde nechovala. Vždy vyžadovala podání
ruky.
Rehabilitační pobyt byl pro děti velkým přínosem. Oba musí neustále cvičit, máme před
sebou hodně práce.... Věřím v další pokroky dětí …. Věřím, že se nám podaří se do Adeli
vrátit.
Děkujeme všem úžasným lidem, kteří ochotně přispěli. Vážíme si toho, že pomáháte
dětem, kterým osud nadělil kromě št'astného dětství i čas plný dřiny, cvičení a boje za
lepší budoucnost. Děkujeme Vám, že těmto dětem pomáháte!
S úctou Michaela, manžel Jiří a děti Jiřík a Julinka Sýkorovi
JAK DALEKO JE OD SLOV K ČINŮM?
INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚH Z ŘÍJNA 2012: ADÁMEK JÍRŮ MÁ PODPORU RODNÝCH
TŘEBENIC I MÍSTNÍCH LIDÍ
Občanům Třebenic není příběh Adámka lhostejný, dokázali to už několikrát nejen svými
dary, ale i vlastním přičiněním. Výsledkem je uhrazená léčba v lázních Klimkovice,
pohybový léčebný přístroj MOTOmed a reálná vyhlídka na elektrický invalidní vozík. To
vše díky troše dobré vůle a ochotě pomoci.
První větší akcí byl Závod pro Adámka - charitativní závod na kolech pořádaný
cykloklubem Třebenice. Hlavní trasu pro zkušené cyklisty doplnila kilometrová trasa
ulicemi města „kdokoli na čemkoli“. Prvních 85 026 Kč pro Adámka z dobrovolného
startovného bylo na světě. Další větší akcí byl fotbalový zápas. Zároveň probíhala sbírka
na MOTOmed prostřednictvím našeho sdružení.
V listopadu proběhl společenský večer s koncertem v muzeu města Třebenice, a vybralo
se ještě na elektrický vozík.
To jsou jen některé z akcí, i mimo ně se na příspěvcích podílela celá řada lidí i firem.
„Když jsem se dozvěděl o Adamovi, zavolal jsem do Dobrého skutku a zeptal se, zda
můžeme pomoci. Jsem rád, že to vyšlo,“ popisuje Čeněk Liška, pravidelný dárce
Dobrého skutku, a dodává: „Tento druh pomoci druhým beru jako samozřejmost a svou
lidskou odpovědnost. Pocity se dají těžko popsat. Prostě děláte ve svém životě jednu
z těch věcí, u kterých si můžete být stoprocentně jisti, že je to správné. Ten pocit je super.
Pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje a nezůstat stát jen opodál jako ostatní...
Velmi mile mě překvapilo, jak se lidé umí spojit a zmobilizovat pro jednu věc. Bylo to
skvělé... ta soudržnost a to nadšení pro dobrou věc.“
Děkujeme moc za tento příklad hodný následování.
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% Z PROVIZE NA DOBRÉ SKUTKY

Projekt 1-2% z provize vznikl v polovině roku 2009. Tehdy se poprvé ozvali z řad
spolupracovníků našeho největšího sponzora - akciové společnosti Broker Consulting ti, kteří chtěli pravidelně přispívat dle výše svých provizí. „Daří se více, daruji více,
a opačně.“ Ty spolupracovníky, které jsme pro pravidelné konání dobrých skutků dosud
nezískali, bychom chtěli motivovat počtem 91zúčastněných a sumou 644 265 Kč za rok
2012. Pro srovnání - v roce 2011 to bylo o 286 878 Kč méně. Je vidět, že když se koruna
ke koruně přidá, je z toho nejen prospěch pro potřebné, ale také skvělý pocit všechny
zúčastněné!
Jmenovitě děkujeme všem, kteří se v roce 2012 na výše uvedené částce podíleli:
Bárta Ivan, Beck Petr, Becková Hana, Bakrlíková Ivona, Bek Pavel, Benešová Petra,
Bohuslavová K, Birka Dušan, Brabec Jiří, Brada Petr, Daubnerová M, Dlouhá Daniela,
Dresslerová Jindřiška, Fast Miloslav, Frgálová Jana, Fundová Monika, Golková Pavlína,
Hansel Libor, Havelka Tomáš, Hlaváčková Iv, Horák Vojtěch, Hošek Pavel,
Hušková Aurora, Jašková Zuzana, Jílek Petr, Klátil Michal, Klír Pavel, Kohnová Ver.,
Kolomazníková H.,Košina Michal, Kožený Miroslav, Krčmář Jakub, Křivská Ivana,
Kunertová Eva, Kupilík Václav, Kurka Martin, Lamková Lenka, Langr Zdeněk,
Liška Čeněk, Lomberská A., Medek Radim, Machtová Lenka, Malá Šárka, Malý Emil,
Myška Vratislav, Nakládal Vlad., Navrátil Ladisl., Norba Filip, Novotný Jakub,
Patová Eva, Patschesová L.,Peša Dalimil, Pech Martin, Přes Jiří, Prokešová E.,
Rada Petr, Rašková .,Repčíkvoá B., Rodywirjová P., Rožnovská I., Růžičková L.,
Ryška Jiří, Řehoř Zdeněk, Řepa Ondřej, Sedláková St., Sekená Dag., Sichová Lucie,
Slámová Dana, Sovková Pavla, Strachoň Ivan, Strmeňová J., Sybíková Lad., Šafr Julius,
Šimků Pavel, Šindelková M., Tatýrek Jiří, Tatýrklvá K., Vosyka Jiří, Zábojník M.,
Zounek Jan, Žák Ladislav, Žižka Miroslav, Bečková Z., Hykelová K., Linhartová L.,
Musílková K., Petřík Josef, Popovičová A., Ritter M., Šmardová J., Zahradník B.

DLOUHODOBÝ PROJEKT „ADOPCE DOBRÉHO SKUTKU“

Dlouhodobý projekt „Adopce Dobrého skutku“
Projekt „Adopce Dobrého skutku“ byl odstartován již v roce 2006.
Prvních pět klientů - Šimon Hurych, Zdeněk Harnoch, Kristýna Peprná, Ondřej Nechvátal
a Petr Šálek získalo nové adoptivní rodiče z řad spolupracovníků Broker Consulting a.s.,
kteří jim pravidelně přispívají na asistenční službu.
Ke konci kalendářního roku 2012 jsme evidovali osm klientů „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 projektu je zapojeno dvacet pravidelných dárců, kteří ročně každému z těchto klientů
darují částku 30 000 Kč – 36 000 Kč. Adoptivními rodiči ke konci roku 2012 byli a jsou
(někteří níže jmenovaní darují i mimo projekt Adopce DS):
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Jméno adoptivního rodiče

Jméno adoptovaného

Odkdy

Matouškovi Juliana a Pavel

Petr Šálek, Jakub Černohorský

2007

Paur Tomáš

Šimon Hurych

2007
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Jméno adoptivního rodiče

Jméno adoptovaného

Odkdy

Pfeiferovi Martina a David

Tomáš Hajda, Jakub Černohorský,

2007

Petr Šálek
Čmovšová Ivana

Petr Šálek, Tomáš Hajda

2007

Zíbová Jana

Mádlová Marie, sourozenci Flídrovi

2009

Vích Václav

Sourozenci Flídrovi

2009

Podliska Vilém

Ondřej Nechvátal

2007

Budín Michal

Marie Mádlová

2009

Hušek Petr

Kristýna Peprná

2007

Hrubý Petr

Kristýna Peprná

2007

Rejzek František

Jakub Černohorský

2007

Štantejská Jana

Ondřej Nechvátal

2008

Šlaufová Jaroslava

Kristýna Peprná

2007

Fundová Monika

Tomáš Hajda

2010

Veselý Luboš

Hejdukovy

2012

Dresslerová Jindřiška

Hurych Šimon

2007-2010

Zemanová Jana

Ondřej Nechvátal

2007

Holátová Jana

Kristýna Peprná

2009

Čejka Jiří

Tomáš Hajda

2010

Do kolektivu adoptivních rodičů jsme přivítali tři nové:

Jméno adoptivního rodiče

Jméno adoptovaného

Odkdy

Baloušová Miluše

Svobodová Bára

2012

Kubelka Juraj

Svobodová Bára

2012

Moravcová Lucie

Svobodová Bára

2012

Děkujeme! Pravidelných dárců si velmi ceníme!
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KDE JSME DÍKY VÁM UDĚLALI DOBRÝ SKUTEK?

FINANČNÍ DARY
V roce 2012 jsme obdarovali 124 klientů. Z toho 109 na základě běžné žádosti, 9 v rámci
projektu Adopce a 6 v rámci projektu Autismus.
Blahuta Miroslav
Stebel Tomáš
Grolmus Ivan
Bouzek Kryštov
Dangová Elizabeth
Havrdová Světluška
Hegenbartová Helena
Suman Josef
Anderle Michal
Maříková Sára
Ileová Milada
Bitomská Nikola
Šír Jan
Molnárová Nikola
Urbánek Tomáš
Fond ohrožench dětí
Stržínek Daniel
Eva Směšná
Čada Jakub
Bartoník Matěj
Česká Sledge Hok.asociace
Vorlíček Jiří
Gáborová Lucie
Němečková Zdeňka
Krejčová Milada
Zavřelová Andrea
Šimek Dan
Brachová Martina
Vávra Dan
Povalačová Radka
Votavová Terezka
Pomocné tlapky
Svobodová Barbora
Křížková Terezka
Janoštíková Věra
Vaculík Lukáš
Beneš Jakub
Widenková Veronika
Weinfurterová Kristýna
Charčenko Galina
Kučerová Ivana
Dostál Jakub
Herman Petr
Charvát Roman
Točíková Aneta
Wald Tomáš
Molnár Lukáš
Krupková Ludmila
Bajerová Bára
Friedlerová Petra
Spišák Pavel
Procházka Ondřej
Majerčíková Eliška
Burda Dominik
Tulisová Michaela
Šimanovská Adélka
Kleinovy Ester a Šarlota
Bártík Tomáš
Pavel Ondřej
Gerevič Martin
Doležalová Martina
Tylš Patrik
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výbava dvojčat
přísluš. K vozíku
mechanický vozík
elektrický vozík
podstavec
I4 Control
polohovací židle
doprovod léčebna
kanyly
autosedačka
mobilní schod.ploš
autosedačka
mech. vozík
mech. vozík
Adeli
doprava ozdr. pobyt
doplňky ke kočárku
reg. popl. Lázně
léky
specil. kočárek
Sledge
asistenční služby
odsávačka s bater.
schod . plošina
mech. vozík
mechanický vozík
odsávačka
zvukový procesor
Adeli
oprava osob. aut.
Adeli
asistenční pes
asistenč. služba
mechanický vozík
mechanický vozík
vozík elektrický
Adeli
Benecykl
řečový procesor
reg. popl. Lázně
kurz pro rodiny
víceúčelová toaleta
lehátko pro Vojt. metod.
elektrický vozík
sluchadlo
zdravot. kočárek
mechanický vozík
motomed
systém Scola
mech.vozík
Adeli
motomed
odsávačka
rehabilitace
odsávačka
Adeli
specil. kočárek
zdravot. kočárek
Adeli
odsávačka
osobní auto
výukové pomůcky
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Černá Petra
Rishko Jaroslav
Vojtek Daniel
Beránek Miroslav
Brýdlová Kateřina
Reblová Lucie
Jerman Ladislav
Kolínková Marcela
Gábor Martin
Doubek Michal
Zhasil Radim
Hudeček Vratislav
Klimeš Martin
Forst Michal
Franková Adélka
Hegenbartová Helena
Bosák Dušan
Gottwald Michal
Altmanová Nela
Zrnovská Kim Lara
Růžičková Jana
Bartáček Karel
Klekner Martin
Klíčová Karolína
Trdla Daniel
Sotona Jiří
Dufek Daniel
Prchlík Vilém
Rubáš Zdeněk
Šmídová Kateřina
Svojanovský David
Pišný Roman
Jíra Adam
Macáková Jana
Rosůlek David
Kubík Darius
Musil Jakub
Šmídová Anna
Mikovec Vladislav
Navara Jakub
Vinkler Martin
Wendligová Johana
Souček David
Štefanides David
Kleinovy Ester a Šarlota
Čejkovský Maxim
Hovorková Sofie
Mráčková Dagmar

elektrický vozík
zdravot. kočárek
Adeli
mechanický vozík
osobní asistence
zvukový procesor
Vojtův stůl
osobní auto
oprava osob. aut.
zdravot. kočárek
mechanický vozík
tříkolka
motomed
Adeli
chodítko
bezbar. úpr. vstupu
ozdrav. pobyt - moře
ozdrav. pobyt - moře
zdravot. kočárek
Adeli
bezpeč. schodiště
elektrický vozík
oprava osob. aut.
zub. zákrok - rozštěp
zdravot. kočárek
Adeli
Klim-therapy
pračka
elektrický vozík
sada nabíj. Aima
Klim-therapy
el. odsávací příst.
motomed
mechanický vozík
Klim-therapy
zdravot. kočárek
stave. práce - plošina
Klim-therapy
spec. optická pom.
Klim-therapy
mechanický vozík
zdravotní boty
Adeli
rehab., zdrav. p
Vojtův stůl
kočárek, odsávačka
soubor pomůcek
léčba chronovy choroby

PROJEKT ADOPCE
Černohorský Jakub (adopce)
Flídrovi
Hajda Tomáš
Hurych Šimon
Mádlová Marie
Peprná Kristýna
Nechvátal Ondřej
Šálek Ondřej
Hejdukovy

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

PROJEKT PRO AUTISTY
Kunášek Jakub
Sokol Radovan
Hrabáková Linda
Levý Lukáš
Prudký Teodor
Mokráň Robin

biologická léčba
biologická léčba
biologická léčba
biologická léčba
biologická léčba
biologická léčba

Projekt pro autisty byl na konci roku 2012 zastaven a ukončen.
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PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

PATRIK A NIKOLAS TYLŠ
Jmenuji se Lucie Machylová a mám 2 syny ve věku 6 a 3 let. Starší syn je kombinovaně
postižený – psychomotorická retardace s rozvojem triparetické (postižena je levá horní
a obě dolní končetiny)a spastické (zvýšené svalové napětí) formy dětské mozkové
obrny. K této základní diagnóze má přidruženou řadu dalších diagnóz: středně těžkou až
těžkou nedoslýchavost (oboustrannou), těžkou mentální retardaci, rysy autismu
(čekáme na další vyšetření), epileptické ložisko, abduktovalgozitu a deformaci chodidel
obou nohou, poruchu tonu a citlivosti v bukofaciální krajině (neschopnost přijímat
potravu s kousky).
Mladší syn má za sebou první
vyšetření u klinického psychologa,
které upozorňuje na podezření na
jednu z pervazivních vývojových
poruch (dětský autismus, Rettův
syndrom, Aspergerův syndrom).
Oba synové mají problémy
s komunikací. U staršího jsou tyto
problémy podstatně vážnější, jeho
IQ je pod hranicí 30. Komunikace je
opravdu minimální a zaměřená
spíše na to, že poznám, kdy má hlad
nebo žízeň. Nemluví ani neznakuje.
Mladší syn mluví, ale spíše se jedná
o slova hi, bú, bé, máma, táta …Velké problémy jsou s pochopením. Je hyperaktivní.
Oba mají poruchu pozornosti, problémy se spánkem a jídlem. U obou synů se snažím
vyřešit problém s komunikací. Zaměřujeme se především na komunikaci pomocí
obrázků či strukturového učení. To však vyžaduje spoustu komunikačních pomůcek,
které si nemohu dovolit uhradit. S partnerem jsme se během několika let zadlužili,
abychom staršímu synovi poskytli dostatečnou péči v oblasti pohybu. S odbornými lékaři
neměla naše zdravotní pojišťovna smlouvu. Hradili jsme speciální terapie či první
zdravotní pomůcky. Také dojíždění pro nás bylo velmi nákladné. Díky tomu se nám však
během půl roku podařilo z ležícího dítěte udělat dítě, které se dokázalo postavit. Dál
hradíme speciální terapie pro zlepšení tělesného či mentálního zdraví (hipoterapie,
canisterapie, rehabilitační plavání, tejpování…). Snažíme se doma vytvořit vhodné
prostředí pro rozvoj obou dětí. Nyní se snažíme vytvořit vhodnou pracovní plochu. Vše je
ale velmi finančně nákladné a nám po zaplacení nájmu, inkasa a splátek zbývá opravdu
málo. Na komunikační pomůcky pro obě děti nemáme. Měli jsme možnost vyzkoušet
doma jednu z komunikačních tabulek od střediska rané péče. Tabulka velmi zaujala
staršího syna. Díky ní se naučil dokonce slovo HAM. Patriček má ale problémy s tím, že
nabyté dovednosti může během jednoho dne ztratit a bez stabilně umístěných
komunikačních pomůcek je ztráta téměř jistá. Komunikační pomůcky by pro nás v životě
znamenaly velký průlom. Není nic těžšího, než když syn nekomunikuje a já nevím, proč
brečí i přesto, že mu dám najíst, napít, hrajeme si. Mladší syn je zase velmi snaživý
a jakékoliv technické věci ho velmi zajímají. Věřím, že u něho se podaří díky pomůckám
dojít opravdu daleko. Problém na něm není tolik znát.
Děkuji Vám za případnou pomoc.
Lucie Machylová s dětmi
Dobrým skutkem pro paní Lucii Machylovou, resp. syny Patrika a Nikolase byl
finanční dar 53 140 Kč na nákup komunikačních pomůcek.
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Jak to dopadlo:
Dne 15. 8. 2012 byla uhrazena částka 53 140 Kč na účet dodavatele Petit Olomouc. Za
Vašeho přispění byl dovršen dobrý skutek pro Patrika a Nikolase Tylšových.
Poděkování:
Dobrý den,
chtěla bych Dobrému skutku ještě jednou moc poděkovat za sbírku uskutečněnou na
Folklórním festivalu v Bakově n. J. Poděkovní patří také všem dárcům, kteří nás
podpořili. Moc a moc si toho vážím.
Lucie Machylová a synové Patrik a Nikolas.

JIŘÍ SOTONA
V roce 2009, v necelých 47 letech, byl můj bratr Jirka stižen cévní mozkovou příhodou.
Lékaři ho místo rehabilitace ve speciálním ústavu nechali ležet téměř půl roku na ARU,
pak byl přemístěn do LDN. V červenci 2010 byl Jirka na nátlak ošetřujícího lékaře opět
přesunut do stejně nevhodného domova pro seniory.
Po celou tu dobu jsem intenzivně
pracovala se soukromou fyzioterapeutkou, abych získala svého bratra
do péče a dokázala se o něj postarat
v rodinném domečku naší rodiny. Po
roce se mi to konečně podařilo. Brala
jsem si bratra Jirku jen ležícího, téměř
nehybného a nemluvícího, a na
plenách. Psychicky byl ve velmi
špatném stavu.
Na podzim roku 2010 a opakovaně na
jaře 2011 se mi konečně podařilo
bratra dostat do rehabilitačního ústavu
v Luži-Košumberku. Na péči doma jsem zařídila asistentku a zajistila tým odborníků –
soukromou fyzioterapeutku, paní z Tyfloservisu na zrakovou rehabilitaci, logopedku,
s pomocí nadací zakoupila motomed. Přes zimu 2011-2012 jsme spolupracovali s paní
na rehabilitaci a jezdili do bazénu, získali jsme šikovnou asistentku, která provádí
i masáže. Od podzimu 2011 absolvoval Jirka Vojtovu metodu celkem 23x, měsíčně
chodíme na kraniosakrální terapii. Z bratra jsme udělali úplně jiného člověka. Postupně
se dostal k tomu, že sám vstává, ustrojí se, přemístí se na invalidní vozík (speciálně
upravený pro ovládání výhradně levou rukou), přejede si např. do kuchyně, sám jí, i když
levou rukou. Dokáže se pak také sám vrátit na lůžko a stejným způsobem se sám
obslouží. U boku postele se postaví, natáhne si i kalhoty. Zkoušíme chodit v chodítku –
také venku na rovném terénu. Dále při opoře pravé ruky zvládne chůzi na kratší úsek
o čtyřboké berli. Navštívili jsme protetiku a nově máme bederní pás a peroneální dlahu
na pravou nohu pro lepší chození. I komunikace je stále lepší. Největším problémem
zůstala pravá noha, kde právě došlo k zanedbání a nastala kontraktura v koleni. Také
v pravé ruce je znatelný pohyb, ale nemůžeme ještě pohnout prsty. S touto
problematikou na jemnou motoriku může pomoci doporučované Centrum ADELI
v Piešťanech, kde jsou úspěšní v léčbě pacientů s poruchami podpůrného a pohybového
aparátu, které byly způsobené hlavně v důsledku poškození mozku. Specializují se
mimo jiné i právě na mozkovou mrtvici.
ADELI Centrum je mezinárodní rehabilitační centrum s mimořádně intenzivní
a individuální terapií a péčí. Tento koncept využívá poznatků lékařské vědy získaných při
rozvoji ruského kosmického programu a dalších znalostí, které zaručují maximální
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stupeň úspěšnosti léčby u každého pacienta. Dosahují pokroky ve stavu pacienta tam,
kde jiní selhali anebo se vzdali.
Za tímto účelem jsem již koncem května oslovila mnoho nadací, podnikatelů a zkusila
i nějaké zpěváky. Nevyšlo to úplně, ale za pomoci jedné nadace a bývalého
zaměstnavatele bratra a jednoho menšího daru se mi podařilo doplatit zbytek, a na první
rehabilitaci jsme se vydali s bratrem 5. srpna 2012, 19. srpna jsme se vrátili. Chtěla jsem
jet v létě, protože jsme museli využít vlakové spojení, se kterým jsme měli při zpáteční
cestě velké problémy.
Centrum ADELI pracuje přesně podle očekávání, věnuje se v maximálním rozsahu
pacientům. Nám velice prospívá hyperbarická komora (bratr si vybavuje další věci, lépe
vnímá okolí i co se zraku týká, pozorně poslouchá zprávy v TV,…). Velmi účinné je
dvouhodinové cvičení v ADELI obleku. Dosáhli jsme většího rozsahu jak aktivního, tak
pasivního pohybu rukou i nohou. Zmírnil se rozsah kontraktury v pravém koleni a pravá
ruka se konečně začíná aktivně zapojovat do cvičení! Jako doprovod jsem se naučila
novým cvikům, byly mi doporučeny speciální pomůcky přímo pro bratra a dáno spoustu
rad, kterými je třeba se dále řídit. Máme doporučeno pobyt opakovat, abychom mohli
pokračovat dále a zlepšovat pro nás tak důležitou chůzi.
Budeme moc vděční za každou částku.
Dobrým skutkem pro Jirku Sotonu byl finanční dar v hodnotě 2 849 Euro na
14 denní rehabilitaci v centru ADELI v Piešťanech.
Jak to dopadlo:
Dne 24. 10. 2012 byla uhrazena částka 72 300 Kč na účet dodavatele Adeli Center
Piešťany. Za Vašeho přispění byl dovršen dobrý skutek pro pana Jiřího Sotonu.
Poděkování:
Vůbec nenacházím slov, jak celému Dobrému skutku a také společnosti GAAN
poděkovat za mne a Jirku. Vůbec jsem nepočítala s tím, že bychom takhle hodně
finanční podpory získali najednou a právě od Vás. Měla jsem ještě žádosti u jiných
nadací a spoléhala na složení menších částí dohromady. Moc děkujeme i za skvěle
připravenou prezentaci s našimi fotkami.
Velice si Vaší práce ceníme, moc a moc oba děkujeme a pevně věříme, že další práce
s Jirkou v centru Adeli nám přinese pěkné výsledky. Však díky tomuto centru jsme se
dostali k hyperbarické komoře, kterou nám u nás nikdo nechtěl napsat. Jirka se cítí
mnohem lépe. Měl i velké potíže se zrakem. V této rehabilitaci nám nesmírně pomohly
služby Tyfloservisu a v poslední době právě hyperbarická komora. Jirka konečně začíná
lépe vidět i s brýlemi, které měl před průběhem CMP, a donedávna mu nepomáhaly
vůbec. Celkově jsme udělali opravdu hodně práce, která nám přináší úspěchy, radost
a další elán poprat se dál s tímto zdravotním stavem.
Vřele děkujeme za fotky z akce, sama jsem konečně udělala Jirkovi album za tu dobu, co
je u nás. Tuto sobotu oslavíme jeho 50. narozeniny. Pozvala jsem Jirkovi 2 kamarády
s partnerkama, které určitě rád uvidí. Smutné zůstává, že na Jirku zapomíná jeho vlastní
rodina. Můj syn mi včera řekl, že se potkal se starším synem Jirky, který se však o tátovi
vůbec nechtěl bavit, nechtěl vůbec nic slyšet a podotkl, že už žádného tátu nemá. To je
velice smutné. Udělala jsem jim "čáru přes rozpočet", že se mi podařilo Jirku získat do
opatrovnictví a jít si svým směrem a nebýt na nich závislá. Snad časem najdeme něco
jiného, z čeho bude mít Jirka radost a bude muset přijmout i tuto skutečnost. Zatím stále
věří, že se k němu manželka vrátí, budou bydlet ve svém, a to je jeho velká motivace.
Ještě jednou moc a moc děkujeme a přejeme hodně zdravíčka a úspěchů Vám všem.
Zdraví Eva Dušková a Jirka Sotona
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ONDŘEJ PROCHÁZKA
Vážené sdružení,
jmenuji se Ondřej Procházka a narodil jsem se 24. 6. 1982.
V roce 2003 jsem utrpěl vážný úraz, v jehož důsledku se můj zdravotní stav trvale změnil.
Moje diagnóza zní: paraplegie – tetraplegie, tzn., že jsem od prsou ochrnutý a pohyb mi
umožňuje pouze ortopedický vozík. Jsem držitelem průkazu ZTP/P.
Tímto dopisem vás bych Vás chtěl požádat o finanční
příspěvek na pořízení rehabilitačního přístroje Motomed, který
by mi pomohl zmírnit spastické obtíže způsobené mým
zdravotním stavem. Tuto léčebnou pomůcku jsem si vyzkoušel
během pobytu v rehabilitačním ústavu v Hrabyni a také
v Centru Paraple, kde je cvičení na Motomedu součástí
každodenního rehabilitačního programu. Díky pravidelnému
používání Motomedu v těchto zařízeních se mi výrazně
uvolnilo svalové napětí v dolních končetinách, v podstatě se
manipulace s dolními končetinami celkově hodně zlepšila.
Také u peristaltiky došlo k výrazným pozitivním změnám.
Sociální úřad mi přislíbil příspěvek ve výši 50% z celkové
částky (88 539 Kč), tj. 44 200 Kč. Moje finanční situace není
bohužel tak příznivá, abych mohl zbývající částku doplatit ze svých příjmů. Pobírám
invalidní důchod ve výši 8 230 Kč měsíčně, žiji sám v bytě 2+1 a téměř ve všem jsem
odkázán na služby osobní asistence. Většinu z těch mála peněz, které jsem schopen
ušetřit, dávám na služby fyzioterapie, aby můj zdravotní stav zůstával co možná
nejstabilnější, nebo se v některých ohledech ještě zlepšoval.
S díky a nadějí na pomoc
Ondřej Procházka
Dobrým skutkem pro Ondřeje Procházku byl finanční příspěvek ve výši 44 200 Kč
na doplacení rehabilitačního přístroje Motomed.
Jak to dopadlo:
Dne 28. 2. 2012 byla uhrazena částka 34 200 Kč na účet dodavatele Repo Reck
Jablůnka. Za Vašeho přispění byl dovršen dobrý skutek pro Ondřeje Procházku.

JANIČKA RŮŽIČKOVÁ
Maminka malé Janičky si po porodu všimla, že pravé očičko u holčičky není v pořádku.
Po vyšetření lékařů bylo rodičům Janičky sděleno, že jde o závažný zdravotní problém,
který vyústil v operační zákrok. Pravé oko bylo vyoperováno
a Janička má protézu. Bohužel časem vznikl zdravotní
problém i na levém oku.
Janička poznává osoby spíše podle hlasu. Orientuje se i podle
oblečení osob. Vidí jenom ve specifickém úhlu, mimo něj
naráží, špatně odhaduje hloubku schodů a je nejistá
v neznámém prostředí.
Vážené sdružení,
žádám o příspěvek na úpravu schodiště z důvodu postižení
dcery Janičky. Má těžkou zrakovou vadu. Zraková ostrost
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jednoho funkčního oka je v pásmu těžké slabozrakosti. Zrakové funkce jediného oka lze
posuzovat jako praktickou nevidomost.
Schody a zábradlí jsem postavil po povodni – neodborně. Na schodišti je málo světla,
plocha schodů je úzká, výška je vyšší, než co určuje norma. Rádi bychom požádali
o finanční pomoc, aby se schodiště a zábradlí upravilo tak, aby pro mé dítě bylo
bezpečné a snadno použivatelné.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků si nemůžeme stavební úpravy dovolit. Při
povodních v roce 2002 jsme přišli o vše. Museli jsme si vzít půjčku, abychom dům
opravili. V té době jsme měli tři nezletilé děti a oprava byla finančně velmi náročná.
Děkuji za jakoukoliv odpověď a pomoc.
Jiří Růžička
Dobrým skutkem pro Janičku Růžičkovou a její rodiče byl finanční dar 90 000 Kč
na úhradu nákladů rekonstrukce schodiště, zábradlí, osvětlení a podlahy pod
schodištěm dodanou firmou Zdeněk Šedivý – truhlářství, Zlonín.
Jak to dopadlo:
Dne 13. 9. 2012 byla uhrazena částka 90 000 Kč na účet dodavatele Zdeněk Šedivý –
truhlářství, Zlonín. Za Vašeho přispění byl dovršen dobrý skutek pro Janu Růžičkovou.

KEVIN A MICHAL Z DOMOVA BENJAMÍN
Vážené sdružení,
jsme organizace s celoroční pobytovou službou - domov pro osoby se zdravotním
postižením. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 3 let se středně těžkým, těžkým až
hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami do věku 64 let.
V domově žijí také děti se
zdravotním postižením, u kterých byla soudem nařízena
ústavní výchova. V současné
době poskytujeme službu 32
uživatelům. Benjamín je domov
pro lidi s mentálním postižením,
kteří nemohou žít ve svém
domácím prostředí či se svou
rodinou, a kteří potřebují
celoroční pobytovou službu.
S respektem a individuálním přístupem ke každému z uživatelů
usilujeme o jejich začleňování
do společnosti a běžného života, rozvíjení jejich schopností a dovedností, zvyšování
jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu k navazování
zdravých mezilidských vztahů.
Naším cílem je podporovat uživatele v samostatnosti a soběstačnosti tak, aby se stávali
co možná nejvíce nezávislými na naší službě a vytvářet podmínky k tomu, aby se život
uživatelů u nás co nejvíce blížil životu jejich vrstevníků v běžném životě.
Obracíme se na vaše sdružení s prosbou o podporu k zakoupení pomůcek pro dva
chlapce Kevina a Michala, kteří mají domov v naší organizaci Benjamín.
Kevin Baláž žije v našem domově už od roku 2007. Přišel k nám z dětského centra, kde
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žil již od malička. Je to dítě, které nemá vlastní rodinu. Má soudem nařízenou ústavní
výchovu a poručníka, kterým je Městský úřad v Orlově. Jeho blízkými lidmi jsou
zaměstnanci domova. Kevin je dítě s těžkým zdravotním postižením a kombinovanými
vadami.
Životnímu příběhu Kevina je podobný i ten Michalův. I on žije v Benjamínu už od útlého
dětství. Přišel k nám v roce 2005 společně se svou sestřičkou, která však před několika
lety zemřela, takže Michal zůstal úplně sám a jeho domovem je Benjamín.
Chtěli bychom získat pro Kevina i pro Michala zdravotní kočárky, vhodné pro transport
zdravotně postižených osob v běžném městském provozu i při cestování na delší
vzdálenosti. Díky robustní, ale přitom lehké, konstrukci je velice odolný. Dá se složit do
malého prostoru. I při plném zatížení je velice snadno ovladatelný.
K nákupu těchto dvou kočárků potřebujeme finanční prostředky, a proto se jménem
Michala i Kevina obracíme s prosbou na Vás, jestli je ve Vašich možnostech jim pomoci.
Dobrým skutkem pro Kevina a Michala z domova Banjamín v Petřvaldu byl
finanční dar 27 258 Kč na doplatek dvou zdravotních kočárků od dodavatele Otto
Bock.
Jak to dopadlo:
Dne 13. 5. 2013 byla uhrazena částka 27 258 Kč na účet dodavatele Otto Bock ČR, s.r.o.
Zruč – Senec. Za Vašeho přispění byl dovršen dobrý skutek pro Janu Růžičkovou.
Poděkování:
Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem dárcům, kteří na zakoupení těchto kočárků
přispěli, tedy panu Miloslavu Vaňáskovi, firmě Broker Consulting, a.s., paní Monice
Duškové a také Občanskému sdružení Dobrý skutek, který nám umožnil o dar požádat
a zprostředkoval naši žádost dárcům. Moc si toho vážíme. Je dobře, že jsou stále lidé,
kterým není lhostejný osud jiných lidí, a jsou ochotni pomoci. Ještě jednou Vám všem
moc děkujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve Vašem životě.
My všichni z Benjamínu
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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. Markéta Šarochová
člen kontrolní komise

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
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. 2012
(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

2590

3033

52

1

250

1. Odběratelé

53

0

200

9. Ostatní přímé daně

63

1

0

17. Jiné pohledávky

69

0

50

III. Krátkodobý finanční majetek

72

2589

2783

1. Pokladna

73

116

69

2. Ceniny

74

1

1

3. Účty v bankách

75

2369

2708

4. Majetkové cenné pap. k obchodování 76

103

5

AKTIVA CELKEM (ř. 1+41)

85

2590

3033

PASSIVA
A. Vlastní zdroje celkem:

86

2552

2983

87

2551

3223

1. Vlastní jmění

88

551

551

2. Fondy

89

2000

2672

91

1

-240

1. Účet výsledku hospodaření

92

0

-241

2. Výsledek hospodaření

93

225

0

94

-224

1

95

38

50

106

38

50

1. Dodavatelé

107

11

21

5. Zaměstnanci

111

19

20

7. Závazky k institucím soc. zab.

113

8

9

134

2590

3033

(součet ř. 42+52+72+81)

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

(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: 24. 5. 2013
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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. 2012
(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

105

3

1. Spotřeba materiálu

3

105

3

Služby celkem

7

338

9

7. Náklady na reprezentaci

10

218

6

8. Ostatní služby

11

120

3

Osobní náklady celkem

12

419

12

9. Mzdové náklady

13

287

8

10. Zákonné sociální pojištění

14

77

2

11. Ostatní sociální pojištění

15

23

1

12. Zákonné sociální náklady

16

25

1

13. Ostatní sociální náklady

17

7

0

Ostatní náklady celkem

22

18

0

24. Jiné ostatní náklady

30

18

0

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

31

0

98

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

0

98

Náklady celkem:

43

880

122

B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vl. výkony a za zboží celkem 45

0

200

2. Tržby z prodeje služeb

47

0

200

Tržby z prodeje majetku

67

0

100

20. Tržby z prodeje cen. pap. a podílů

69

0

100

Přijaté příspěvky celkem

75

461

0

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

171

0

28.Přijaté členské příspěvky

78

290

0

Výnosy celkem:

81

461

300

C.

82

-419

178

84

-419

178

II.

III.

V.

VI.

V.

zúčt. rezerv a op.

VI.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření
po zdanění

Sestaveno dne: 24. 5. 2013
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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. 2012
(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 31.12.2012.
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 431 tis. Kč.
7) §30, písm. r - základ daně byl stanoven podle zák. č. 586/1992 Sb. ve znění platném
pro zdaňovací období 2012. Náklady na vedlejší hospodářskou činnost byly stanoveny
klíčováním. Účetní jednotka hospodařila v hlavní činnosti se ztrátou 419 616,75 Kč a ve
vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 177 970,96 Kč . Účetní jednotka ve zdaňovacím
období 2012 využila daňovou úsporu, ve výši 54 720,-- Kč, podle §20 odst. 7 zák.
č. 586/1992 Sb. Získané prostředky budou v následujícím zdaňovacím období použity
ke krytí nákladů z hlavní činnosti.
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8) §30, písm. u - účetní jednotka přijala v účetním období dary v celkové hodnotě 6 332
tis. Kč a poskytla dary v celkové hodnotě 6 271 tis. Kč. Významnými dárci byly: Broker
Consulting a.s., Nadační fond Avast , Moravia Systems a.s., Pavel Horák, OVB Allfinanz,
a.s., Business Support s.r.o, Marek Štangl, Štanglová Irena, Petr Hrubý, Ďuriš Viliam, AC
Nielsen, Komárek Karel, Kotek Petr, Alianz Pojišťovna, a.s., Elias Neocleous, Mgr. Hana
Blovská, JVS Group s.r.o., Conseq Investment Management, s.r.o.
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: 24. května 2013
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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 jsou 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 12.2012, kteří přispívají pravidelnou měsíční splátkou,
bylo třináct a našemu sdružení přispěli sumou 303 000 Kč.
Děkujeme!

Poděkování čestným členům za zájezd k moři s CK Fischer. 7 dní na řeckém Kosu
strávili Bosákovi a Gottwadovi:
Vážení,
chtěla bych touto cestou poděkovat Dobrému skutku a CK Fischer za zájezd, kterého
jsme se zúčastnili. Nevím kde začít, co chválit víc… zájezd neměl jedinou chybičku.
Komplex Akti Beach na řeckém ostrově Kos byl nádherný, velmi jsme ocenili transfer
z letiště a na letiště, který nám ulehčil náročnou přepravu syna. Pak už jsme si jen užívali
teplé a čisté moře, stravu all inklusive, kdy si opravdu vybral každý, syn si nejvíc
pochutnával na moučnících a zmrzlině. Večerní animační programy byly skvělé, úsměv
a rozzářené oči syna o tom svědčily. My jsme načerpali sílu a tolik potřebnou energii,
nové dojmy a zážitky, z kterých budeme čerpat a žít celý život. Za to krásné patří Vám
velké DÍKY!!!
S pozdravem Jiřina a Dušan Bosákovi
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Velice rádi bychom touto cestou poděkovali Vaší nadaci DOBRÝ SKUTEK a CK FISHER
za krásný dar, kterým byl týdenní pobyt na řeckém ostrově Kos.
Máme pětiletá dvojčata Viktorii a Michálka. Míša má vzhledem ke svému postižení velmi
omezenou možnost konfrontace s okolním světem. Omezení pohybové, zrakové
a mentální mu neumožňuje poznávat svět tak, jak jej známe my. Velmi jsme se obávali,
jak vše zvládneme - cestování, let, změnu prostředí... - ovšem naše obavy byly zcela
zbytečné :-). Nebyla to pro nás jen dovolená, ale také léčebná kúra, neboť moře, teplo
a ovzduší působí dobře nejen na nemocné lidi, ale také nám rodičům pobyt dodal hodně
dalších sil. Péče o Michálka je velmi fyzicky, psychicky a v neposlední řadě také finančně
velmi náročná.
Vážíme si toho, že jsou lidé, kterým není lhostejný život nemocných dětí.
Mockrát děkujeme, rodina Gottwaldova

SEZNAM DÁRCŮ

Dárci, kteří souhlasili s uveřejněním svého jména:
Abus s.r.o.
ACNielsen Czech Republic s.r.o.
Adis
Advice Corporation s.r.o.
Aegon Pojišťovna
Air Marie-Rollpa Group s.r.o.
Alexa Petr
Alexová Veronika
Allianz pojišťovna, a.s.
Archa
Art Drive
Audesová Hana
AZ Products s.r.o.
Bachurová Jana
Bakrlíková Ivona
Balda Jiří
Barák Martin
Bárta Ivan
Bartovi
Bečáková Petra
Bečvář Martin
Bednářová Ladislava
Bella Idea Praha
Bělohorcovi Jiří a Naďa
Benda Marcel
Beneš Miroslav
Benešová Petra
Beránek Oldřich
Bernard Stanislav
Bernardová Helena
Beřich Klement
Bezděk Jan
Bihari Zdeněk
BiiGood s.r.o.
Birka Dušan
Bíšková Jana
Bitto Peter
Bizoňovi Tomáš
Bizoňovi Tomáš
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Bláhová Veronika
Blažková Eva
Blovská Hana
Bod zlomu
Boháč Petr
Brabec Jiří
Brezinová Irena
Broker Consulting a.s.
Brož Vojtěch
Brožová Michala
Brunclíková Romana
Brunclíkovi
Břoušková Markéta
Budín Michal
Business Support s.r.o.
Conseq Investment Management a. s.
Coufal Zbyněk
Coufalová
Čečková Veronika
Čejka Jiří
Čejpová Alena
Čeněk Liška
Černá Marie
Černý Jaroslav
Česká spořitelna
Čmovšová Ivana
ČPP
Derčalík Michal
Dlouhá Michaela
Doleželová R
Doleželová R
Doubková Jitak
Dresslerová Jindřiška
Dudková Martina
Ďuriš Viliam
Dyková Michaela
Eberlová Veronika
Epocha nakladatelství
Erawan s.r.o.
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Felix Matulka
Fialková Lenka
Fialková Lenka
Fialová Romana
Filipová Jitka
Filipová Veronika
Fireclay
Fišerová Irena
Flachs František
Formáínek Vladimír
Fousek Ondřej
Francová Vlaďka
Franková Vladimíra
Fuksová Zuzana
Fundová Monika
Furiant o.s.
Fürst Luděk
Fuxová Věra
Fuxová Věra
Gebertpvo Václav a ja
Grnár Milan
Grobnerová Ludmila
Grznárová Reninka
Gusto catering
Haasová Martina
Hádková Marie
Háje SOS o.p.s.
Hájková Gabriela
Halámka Stanislav
Hanausek Jiří
Hansel Libor
Harvilovi
Havelka Tomáš
Havelková Jana
Havelková Jana
Havlík Martin
Havlová Ivana
HC Buldoci Stříbro
Hencl Roman
Hocková Monika
Hoffmanová Božena
Hoffmanová Jana
Holan Jozef
Holátová Jana
Holeczová Jitka
Horák Pavel
Hošek Jakub
Hošek Pavel
Houfek Lubomír
Houšková Božena
Houštěk Jan
Hradovi Míra a Martina
Hrachovcová Lenka
Hrdý Jaromír
Hrubá Miluše
Hrubý Miroslav
Hrubý Petr
Hušek Petr
Hybšmanová Petra
Chroboková Jana
Imont
ISS Facility Services s.r.o.
J&T Banka
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Jakš Sebastián
Jaroševská Mirka
Jelínková Andrea
Jemelík Vladimir
Jeřábek pavel
Jezdinská Terezie
Jezdinská Terezie
Jonáš Luděk
JPP s.r.o.
Junek Josef
Junková Eva
JVS GROUP s.r.o.
Kadeřábek Radek
Kafka David
Kapicová Eva
Kaplanová Jiřina
Kaprovi
Karásek Ilja
Kasl František
kašík Milan
Katolický Pavel
Katonova Monika
Keplinger Jana
Klátil Michal
Kobyláková Jiřina
Kocandovi
Kocián Tomáš
Kohl Filip
Kohnová Veronika
Koiš Martin
Kolář Stanislav
Komárek Karel
Komosný Dan
Korda Pavel
Kotek Petr
Koubek Michal
Kovanda Filip
Králová Viola
Krbcovi Hana a Milan
Krčmář Jakub
Krčmářová Ivana
Krejzlová Jana
Krejzlová Jana
Krištofovičovi
Krůčková Blanka
Křížková Lucie
Kubát Martin
Kubát Petr
Kubelka Juraj
Kubelka Juraj
Kubrt Matěj
Kudelová Ludmila
Kuglerová Petra
Kuchta Ivan
Kunášek Antonín
Kunertová Eva
Kupilík Václav
Kváčová Štěpánka
Kvardovi
Kvasničková Eva
Kvator
Květinový svět s.r.o.
Lamková Lenka

31

Langr Zdeněk
Leitgeb Bronislav
Lekes Miroslav
Letiště Praha a.s.
Limbergová Štěpánka
Lingrová Andrea
Litmanová Radana
Live Telecom a.s.
Lobotka Josef
Lstibůrek
Lukes Karel
M+M Míča a Harašta s.r.o.
Maca Lukáš
Mácová Pavla
Machová Hana
Machovský Petr
Maindová Jana
Malá Šárka
Malíková Dana
Malý Emil
Managemant a.s.
Marek Vladan
Marešovi
Maškarinec Petr
Mašková Hana
Mašková Marie
Matas Aleš
Matějková Ivana
Matějů Marie
Mátlová Kateřina
Matoušek Pavel
Matoušková Juliána
Matulkovi Jana a Saša
Max Servis Marek Chudý
Max Servis Marek Chudý
Mechura Lubomír
Menclová Otýlie
Michnová Dita
Miklošík Martin
Mikulecká Jitka
Mikušová Hana
Mirzajevová Marcela
Moravia Systems a.s.
Motlová Jana
Mottlová Jřina
MTM Transport a.s.
Müllerová Jana
Musilová Jaroslava
Musilová Jaroslava
Musilová Jaroslava
Nadační fond AVAST
Nápravník Vladimír
Natovovi
Navrátilová Hana
Nechutný Petr
Němce Pavel
Němcová Hana
Němcová Martina
Němeček Martin
Neocleous Elias
Neugabauer Rudolf
Neuvirtová Hana
Nezvalová Zdeňka
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Noční vidění
Novák Jiří
Novotný Jakub
Novotný Radim
Odehnalová Hana
Oresi s.r.o.
Otto Martin
OVB Allfinanz, a.s.
Palánková Eva
Palánová Markéta
Paroubek Jiří
Paroubek Jiří
Paur Tomáš
Pavelková Martina
Pavelková martina
Pavlíčková Ranáta
Pavuchová Milena
Penzijní fond ČS
Petráková Patricie
Petráňovi
Petrlákováí Kamila
Petrová Nkkola
Pfeifer David
Pfeifer David
Pfeiferová Martina
Pinkasová helena
Pitrovi
Pitrovi
Pivoňková Zuzana
Plicková Zuzana
Plíhalová Karolína
Podliska Vilém
Pohanková šárka
Pojišťovna České spořitelny a.s.
Pokorná Elena
Pokorný Daniel a Kateřina
Poláková Petra
Pomyjovi jindra a Eva
Pražáková Lenka
Precision Castparts CZ s.r.o.
Press-Pygmalion, s.r.o.
Prokopcová Ivana
Prokopcová Stanislava
Promotým
Pudilová Kateřina
Rálková Kateřina
Reichrtová Marta
Reisová Markéta
Reklamka
Reklamka 1&1
Rodywirjová Palína
Roubalová Zdeňka
Roučková Ivana
Rusňák Július
Rušidi Jana
Řepíková Hana
S&K Kontakt spol. s r.o.
Sanetrník Josef Ing
Saszy Jiří
Semorádová Gabriela
Servitec s.r.o.
Schejbal Ondřej
Sichová Lucie
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Siuda Richard
Skala Roman
Sládková Miloslava
Sládková Simona
Slezáková Hana
Soc.teror, Dezinfekce,…
Sovková Pavlína
Spilková Štěpánka
Staňková Martina
Stehlíková Petra
Steiner Karel
Step Consulting s.r.o.
Stránský Jaroslav
Strnadová Dagmar
Strnadová Marie
Střeštíiková Helena
Střeštíiková Helena
Studio 66&Partners s.r.o.
Suchánková Věra
Svoboda Petr
Svoboda Tomáš
Svoboda Tomáš
Svobodo vá Jana
Svobodová Petra
Sýkora Pavel
Sýkorová Andrea
Synek Karel
Synková Hana
Synková Lenka
Sýsová Pavlína
Šafr Julius
Šaroch Pavel
Šesták Michal
Šichtancovi
Šimků Pavel
Šimun Jan
Šindlářová Darina
Šindlářová Darina
Škvára Milan
Šlaufová Jaroslava
Šmardová Jana
Šneberková Barbora
Špánková Lenka
Špetová Radovana
Štangl Marek
Štanglova Irena
Štantejská Jana
Šťastná Ivana
Štědrý Václav a Pavlína
Štefánek Jan
Štěrbová Vlasta
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Štičková Anna
Štíchová Petra
Šuk Pavel
Šustáčková Věra
Švejnohová Petra
Tancoš Josef
Tatýrek Jiří
Tisovská Marie
Tjunikov Dimitrij
TOP CZ s.r.o.
Trávníčková Helga
Trávničkovi
Urbanová Jana
Vaněk Ludvík
Vaňková Anna
Vanžurovi Jaroslav a Ivana
Váradiová Miroslava
Vaverka Petr
Vaverková Míša
Vedmochová Iveta
Vedral Jan
Vegall Pharma
Végh Štefan
Végh Štěfan
Velartová Jaroslava
Veselý Luboš
Vích Václav
Vlková Jaroslava
Vojáčková Anna
Vojáčková Marie
Vojtěch Jiří
Vojtěchová Dana
Vokounová Jaroslava
Voltner Michal
Vracovská Jiřina
Vyličil Martin
Vyšínovi
Wanzl spol. s r.o.
Weilová Líba
Wurmová Helena
Záluský Tomáš
Záruba Pavel
Zárubovi
Zelenková monika
Zemanová Jana
Zíbová Jana
Zíková I
Zlatý Arnika
Zouharová Andrea
Zym Pavel
Žofka Bohumír
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PARTNEŘI PROJEKTU

Hlavní partner

Partneři

Projekt podporují

Spřátelené weby
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