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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 2013 byl pro naše sdružení navzdory číslu „13” 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 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 5 908 256 Kč
• obdarovali jsme celkem 124 klientů, 121 finančně, 3 věcným darem
• uspořádali jsme Golf pro Dobrý skutek, setkání dárců na Zámečku a byli přizváni na
dalších dvacet sedm akcí, které přinesly 2 098 999 Kč
• rozšířili jsme dárcovskou základnu, navázali cenná partnerství a spolupráci se
společností SC&C, s projektem Čtení pomáhá či se slevovým portálem Pepa.cz
• svou činnost zahájil a prvním žádostem vyhověl Dobrý skutok SK
Přes všechny pozitivní rekordy jsme zaznamenali i rekordy méně veselé, např. rekordní
počet došlých žádostí o 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 i 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 i na poloviční časový úvazek, pracuje stále 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, Ing. Juliána Matoušková,
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 šestým rokem a agentuře GAAN CZ, která je naším
aktivním partnerem osmým rokem.
Rovněž děkuji všem ostatním, kteří s Dobrým skutkem sympatizují, ve svém volném
čase 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 - každý má možnost udělat
něco pro druhé…
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O SDRUŽENÍ

Dobrý skutek byl založen 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 (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek)
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
• tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku
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• 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. 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

Od svého založení 2005 Dobrý skutek pomohl 634 potřebným - lidem co se ocitli
v obtížené životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou - částkou
29 338 618 Kč.

Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Částka
1 700 000 Kč
3 300 000 Kč
2 702 177 Kč
2 823 465 Kč
3 114 950 Kč
2 770 651 Kč
6 264 597 Kč
6 662 778 Kč
29 338 618 Kč

Klientů
39
43
68
69
92
78
124
121
634

Za rok 2013 bylo rozděleno celkem 6 662 778 Kč, o 398 181 Kč více, než v roce 2012,
přestože darů se podařilo nashromáždit o 1 268 828 Kč méně. Vyšší rozdělená než
nashromážděná částka je dána rozdělením rezerv ze sbírkového účtu sdružení.
Očekávaný pokles nashromážděných byl způsoben zejména ukončením projektu
autistů, uspořádání opět jednoho dobroskutkového turnaje či neopakovatelnost úspěšné
dražby šperku Alo Diamonds. Většinu darů v roce 2013 jsme získali tradiční cestou, tzn.
pomocí internetu.
Pomoc u nás našlo celkem 121 osob (o 3 méně než loni), rodin nebo zařízení
(nemocnice, ústavy atp.), průměrná výše příspěvku činila 55 064 Kč (o 4 544 Kč více než
loni). Průměrně se stále dařilo obdarovávat více než 10 klientů měsíčně částkou
555 231Kč.
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.
Základní rozložení darů v roce 2013 ukazuje následující graf. Meziročně vzrostl podíl
firemních darů o 3%, pravidelných darů dokonce o 13%.
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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 2013, KARLŠTEJN
24.5. 2013 proběhl na Karlštejně sedmý ročník charitativního turnaje Golf pro Dobrý
skutek. Přestože počasí golfu opravdu nepřálo, akce měla rekordní účast - 104 hráčů
a 34 hostů. Také výtěžek byl rekordní. „Startovným – darovným“ hráčů, finančními dary
nehráčů, tichou dražbou a „trouble shotem” Dobrý skutek díky účastníkům turnaje získal
pro své klienty částku 617 830 Kč, částku, která ještě o 61 203 Kč převýšila loňský
výtěžek.
Částka 617 830 Kč ze 7. ročníku turnaje pomohla deseti žadatelům následovně:

Jméno

Účel

Částka

Zaorálkovi Jaroslav a Petra

Asistenční pes

131 433 Kč

Grebeň David

Adeli

65 000 Kč

Pospíšil Prokop

Klim-therapy

47 000 Kč

Šnajdar Kamil

Mechan. vozík

Nowakova Nela

Adeli

65 000 Kč

Pes pro tebe

buňky

123 650 Kč

Choma Bruno

Rekonst. koupelny

97 000 Kč

Tomáš Urbánek

Adeli

53 000 Kč

Daniel Vojtek

Odlehčovací služba

Jaroslava Kubová

Mecha. vozík část.

CELKEM

7 672 Kč

6 463 Kč
21 612 Kč
617 830 Kč

ZÁMEČEK, SETKÁNÍ DÁRCŮ
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AKCE S ÚČASTÍ DOBRÉHO SKUTKU

VÝROČNÍ KONFERENCE BROKER CONSULTING – 516 457 KČ
8.6.2013 proběhla v kongresovém centru ve Zlíně Výroční konference Broker
Consulting s oslavou 15. narozenin společnosti. Program zde obohatil Dobrý skutek
„tombolou” s kolem štěstí a dobráckým drinkem, který míchala Bára Hrubá, předsedkyně
sdružení a Vilém Podliska, obchodní ředitel Broker Consulting. Bylo úžasné sledovat, jak
se úmysl zdařil, slyšet radost, když se kolo zastavilo na tom správném poli, jak se kasičky
Dobrého skutku rychle plní ...
Celkový výtěžek z konference zahrnující vstupné a příspěvky do kasičky činil 516 457 Kč
a klientům našeho sdružení pomohl následovně. Výtěžek v eurech ve výši 1 890 €
putoval na Dobrý skutok SK.

FILM FESTIVAL GOLF TROPHY A VEČÍREK SKUPINY KKCG
– 76 050 KČ A 139 700 KČ, CELKEM 215 750 KČ
Skupina KKCG při pořádání svých akcí již tradičně myslí na pomoc potřebným.
Spolupracuje s Dobrým skutkem a umožňuje tak svým hostům i zaměstnancům aktivně
se podílet na dobré věci. Dobrý skutek byl v roce 2013 přítomen na dvou akcích. Na Film
Festival Golf Trophy 2013, jejíž hosté pomohli k motomedu Martě Dědové, matce tří dětí,
které byla diagnostikována roztroušená skleróza a na večírku skupiny s tématem
zimních olympijských her, jehož hosté pomohli pohybově postiženému Zbyňkovi
Charvátovi k závodnímu tricyklu.
Poděkování Marty Dědové:
Dovolte mi mnohokrát poděkovat celému o.s. Dobrý skutek, organizátorovi akce i všem
sponzorům za veškerou práci, kterou nám pomáháte a za darovanou částku, kterou jste
mi přispěli na zakoupení motomedu.
Díky vám se mi splnil sen pořídit si lékaři a fyzioterapeuty doporučovaný motomed
k dennímu cvičení při roztroušené skleróze. Po jeho převzetí od dodavatele jsem jej
hladila nejen rukama, ale i očima. Střídal se úsměv i slzy radosti. Připadalo mi, že se
vznáším. Byl to krásný nepopsatelný pocit, který trvá dodnes. Je to úžasný vysněný
přístroj, který mi moc pomáhá a předpokládaný efekt se opravdu dostavuje. Mám za
sebou okolo 300 km. Denně jej využívám celou 1,5 hodiny. Nepovolím, přestože dlouho
netrénované svaly se stále ozývají. O to větší radost mám, protože vidím, že vše zase
začíná fungovat :-). Zpočátku se motomed, který zaznamenával spazmy, i zastavoval.
Postupem času jsou nohy lehčí, při šlapání jdou i plynuleji bez trhavých pohybů,
zmírňují se spazmy, křeče i otoky nejen nohou, ale i v obličeji, podaří se cvičit
i s nevybočenými koleny a cítím tak, že se v chodidlech objevuje náznak síly, dokonce
jsem se přistihla i při aktivním cvičení!, což je velký pokrok. Nejúžasnější je i „vyšplhání”
po třech schodech s dopomocí. A hlavně - poprvé před skupinou známých lidí. Díky
posílenému tělu, je samozřejmě lepší i psychika, protože si víc věřím, že se mi přesun
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podaří:-). Zlepšuje se zažívání a někdy vydržím chvilku sedět bez opory. Jsem z něho
nadšená, protože se podle mého očekávání začíná lepšit samozřejmě fyzická stránka
(děti mi i přestávají přendávat nohy do auta), ale s ní i psychická ( zpevňují se i břišní
svaly, s odcházejícími otoky se objevuje i přirozenější úsměv :-)). Díky sponzorskému
daru o.s. Dobrý skutek mám každý den k dispozici to, co jsem si tolik přála:-). Sama jsem
tak dlouho cvičit nevydržela, lékaři doporučená pobytová rehabilitace je opět
v nedohlednu a cvičení u paní doktorky je fajn, ale není denně. Mám velikou radost nejen
já sama, ale celá rodina a určitě nejvíc děti, které mi pomáhají upínat končetiny k přístroji
a září jim oči, když jim sděluji „pokroky”. Udělám všechno pro to, abych se postavila na
hole a hlavně... mohla chodit. Moc tomu věřím:-). Jsem ráda, že mám motomed doma
a tak dostupný kdykoli.
Ještě jednou vám všem moc a moc děkuji za finanční pomoc i za psychickou podporu,
která je při RS velice důležitá a přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.
Marta Dědová, Jistebnice

AGENTURA GAAN CZ PRO DOBRÝ SKUTEK
Dobrý skutek, agentura GAAN CZ a další rok úspěšné spolupráce přinesl částku
182 285 Kč klientům našeho sdružení. Hosté pomáhali celkem na 11 akcích sedmi
žadatelům a jejich rodinám. Jejich ale i náš veliký dík patří nejen všem hostům, kteří
pomohli ale především jednatelce agentury Renatě Abtové a jejímu týmu, který dokázal
pomáhat i přes to, že byl rok 2013 k akcím pod širým nebem značně nepříznivý.
„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.
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Akce s účastí Dobrého skutku

Obdarovaní

Částka

Termín

HSGT 2013 Dýšina

Fanda a Vítek Hypšovi

11 354 Kč

18.09.2013

HSGT 2013 Benátky nad Jizerou

Fanda a Vítek Hypšovi

7 500 Kč

12.09.2013

GSGT 2013 Dýšina

Fanda a Vítek Hypšovi

19 410 Kč

05.09.2013

HSGT 2013 Ropice

Fanda a Vítek Hypšovi

5 100 Kč

22.08.2013

HSGT 2013 Mstětice

Ivanka Kuchařová

15 045 Kč

14.08.2013

HSGT 2013 Mladá Boleslav

Natálka Macháčková

7 812 Kč

08.08.2013

GSGT 2013 Mladá Boleslav

Honza Kosíř

24 000 Kč

07.08.2013

GSGT 2013 Karlovy Vary

Honza Kosíř

15 022 Kč

18.07.2013

GSGT 2013 Mariánské Lázně

Honza Kosíř

10 918 Kč

19.06.2013

HSGT 2013 Karlovy Vary

Samuel Mayers

23 699 Kč

16.05.2013

Otevření kavárny Med Café

Nikolka Hořejší

30 200 Kč

28.02.2013
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Poděkování: Honzík Kosíř
Vážení dárci Dobrého skutku,
z celého svého srdce bych vám chtěla moc poděkovat za finanční příspěvek pro mého
syna Honzíka Kosíře. Díky vám a vašemu štědrému daru Honzík dělá neuvěřitelné
pokroky. Honzíkovi jsou nyní 4 roky. Před rokem Honzíkovi diagnostikovali dětský
autismus - středně funkční, typ pasivní, 1x týdně má záchvat spojený s bezvědomím.
Honzík nastoupil do běžné mateřské školky s podporou asistentky pedagoga a skvěle se
tam adaptoval. Zatím do školky může chodit jen na 4 hodiny denně. Na delší dobu ve
školce být nemůže z provozních důvodů (na spinkání a odpolední program je ve školce
pouze jedna učitelka a z důvodu Honzíkové epilepsie, tam Honzík být nemůže, kdyby
Honzík dostal záchvat, učitelka by se musela starat o Honzíka a ostatní děti by zůstali
bez dozoru).
Situaci jsme díky vyřešili díky Vám osobní asistencí. Asistentka si Honzíka ve 12 ve
školce vyzvedne a pomaličku s ním dojde domů. Honzík si odpočine, asistentka mu čte
pohádku a pak si dají svačinku a přijde to nejdůležitější. Asistentka s Honzíkem
procvičuje logopedii, učí se formou hry rozvíjet své dovednosti v oblasti vnímání,
představivosti, logice, jemné motorice a sebeobsluze. Díky osobní asistenci Honzík
pomaličku dohání své vrstevníky, začal mluvit v jednoduchých větách (ještě před rokem
nemluvil vůbec, vydával pouze skřeky) Dokáže se najíst lžící a napít z hrnku. Začal si
adekvátně hrát s hračkami (donedávna z nich stavěl pouze řady). Zlepšil se oční kontakt
a neuzavírá se do sebe a svého autistického světa.
Je to pro mě velká pomoc, protože mám čas si odpočinout, postarat se o domácnost
a mladší dcerku Kateřinku a naučit se něco i do školy (studuji dálkově vysokou školu).
Bez osobní asistentky bych byla unavená a vyčerpaná. Mladší dcerku bych zvládala jen
obtížně, veškerá péče by se točila kolem Honzíka. Honzík se díky vám mohl zúčastnit
týdenního intenzivního logopedického pobytu, kde zlepšoval své řečové dovednosti.
Tyto pobyty by měl absolvovat minimálně 2x ročně po dobu jednoho měsíce.
Mockrát vám děkujeme za finanční pomoc a přejeme vám jen to nejlepší.
Maminka, Soňa Szwajnochová

ČÍSLO NA BOHA
Charitativní projekt Zdeňka Podhůrského pokračoval a i v roce 2013 zajišťoval finanční
pomoc hendikepovaným dětem prostřednictvím Dobréhu skutku. Konkrétně v tomto
roce pomohl celkem čtyřem klientům částkou
238 483 Kč. Z toho největší část připadla
dvojčatům Benešovým na léčbný program
v centru Adeli Piešťany. O dvojčatech byla
v rámci projektu natočena reportáž pro TV
Barrandov:
http://www.matakubik.estranky.cz/clanky/repo
rtaz-tv-barrandov---projekt-cislo-na-boha.html
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PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ
Unikátní charitativní projekt nadace Martina Romana pomohl v roce 2013 klientům
Dobrého skutku částkou 80 000 Kč, v roce 2014 to bude ještě více.
Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit
padesát korun, který věnuje na dobročinný projekt dle vlastního výběru. Knihy jsou
rozděleny do kategorií dle věku, nominuje je odborná porota a hlasuje o nich veřejnost.
Už v prvním roce (2011-2012) se do projektu přihlásilo 90 747 dětí.
Ať knihy odměňují stále dobrá srdce všech
malých i velkých čtenářů nejen v tomto
projektu.
Více na webu projektu: www.ctenipomaha.cz.

DOBRÝ SKUTEK S SC&C
Koncem roku 2014 jsme zahájili cennou spolupráci se společností SC&C působící
v oblasti marketingových a sociologických průzkumů již 20 let. Průběžně vybíráme
klienty našeho sdružení, kterým společnost SC&C a její respondenti finančně pomáhají.
Za pouhý měsíc v závěru roku dokázali pomoci Matyášovi Novákovi částkou
42 300 Kč.
Více na www.scac.cz.
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% Z PROVIZE NA DOBRÉ SKUTKY

Možnost darovat 1-2% z provize vznikla 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-li
se více, daruji více a opačně.“ Ty, které jsme pro pravidelné konání dobrých skutků dosud
nezískali, bychom chtěli motivovat sumou za rok, která je opět vyšší než ta předchozí,
přesně o 58 535 Kč. V roce 2013 průměrně pravidelně přispívalo 60 dobrých duší, suma
těchto příspěvků činí 702 779 Kč a představuje téměř 12 % všech darů.
Děkujeme jmenovitě všem, kteří se v roce 2013 na výše uvedeném výsledku podíleli:
Tatýrek Jiří, Rodywirja Rudolf, Bakrlíková Ivona, Hykelová Kateřina,
Kolomazníková Klára, Malý Emil, Birka Dušan, Šmardová Jana, Šimků Pavel,
Hošek Pavel, Langr Zdeněk, Hansel Libor, Dresslerová Jindřiška, Götz Karel,
Šafr Julius, Klátil Michal, Lamková Lenka, Strnadová Daniela, Kunertová Eva,
Fober Martin, Sůva Karel, Liška Čeněk, Bárta Ivan, Hruška Jiří, Řepíková Hana,
Sovková Pavla, Sichová Lucie, Staniczková Ilona, Kupilík Václav, Tatýrková Kateřina,
Medek Radim, Laštůvková Ilona, Pech Martin, Vokatý Martin, Novotný Jakub,
Kubík Lukáš, Hlaváčová Ivana, Ostárková Jarmila, Brada Petr, Staniczek Jan,
Kipielová Petra, Malá Šárka, Křivská Ivana, Červinková Zuzana, Jílek Petr,
Nikodým Jan, Strachoň Ivan, Losserová Monika, Vráblíková Alena, Racz Julius,
Kohnová Veronika, Vosika Jiří, Ryska Jiří, Havelka Tomáš, Slámová Dana, Bek Pavel,
Kopecká Karla, Brabcová Hana, Kubeš Jiří, Peša Dalimil, Kurka Martin, Fast Miroslav,
Vránová Ivona, Mayerová Magda.

DLOUHODOBÝ PROJEKT „ADOPCE DOBRÉHO SKUTKU“

V roce 2013 přispívali dárci v projektu „Adopce” kontinuálně deseti klientům na využívání
asistenčních a odlehčovacích služeb. Souhrnný součet měsíčních příspěvků činil
262 428 Kč, což jsou 4,4 % všech darů.
Projekt „Adopce Dobrého skutku” byl odstartován v prosinci 2006 s pěti klienty: Šimon
Hurych, Zdeněk Harnoch, Kristýna Peprná, Ondřej Nechvátal a Petr Šálek, kteří získali
nové adoptivní rodiče z řad spolupracovníků Broker Consulting a.s.
Ke konci kalendářního roku 2013 jsme evidovali tyto klienty „adoptované nablízko“:
Ondřej Nechvátal
Šimon Hurych
Kristýna Peprná
Petr Šálek
bratři Jaroslav a Tomáš Flídrovi
Marie Mádlová
Tomáš Hajda
Sestry Hejdukovy
Barbora Svobodová

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

Pravidelných dárců se do projektu se zapojilo dvacet sedm (o tří více než loni). Díky nim
se podařilo každému z klientů za rok shromáždit potřebnou částku 30 000 Kč – 36 000
Kč. Ke konci roku 2013 jsme evidovali tyto adoptivní rodiče, z nichž někteří darují i mimo
projekt Adopcí DS:

Jméno adoptivního rodiče

Částka ročně

Jméno adoptovaného

Odkdy

Schejbal Ondřej

30 000 Kč

Sálek Petr

2007

30 000 Kč

Hurych Simon

2007

Čmovšová Ivana
Paur Tomáš
Holátová Jana
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Jméno adoptivního rodiče

Částka ročně

Jméno adoptovaného

Odkdy

30 000 Kč

Peprná Kristýna

2007

11 000 Kč

Černohorský Jakub

2007

36 000 Kč

Mádlová Marie

2009

sourozenci Flídrovi

2009

30 000 Kč

Nechvátal Ondřej

2007

36 000 Kč

Hajda Tomáš

2009

36 000 Kč

Hejdukovy Hanka a Verča

2007

18 000 Kč

Svobodová Barbora

2012

Hrubý Petr
Hušek Petr
Šlaufová Jaroslava
Pfeifer David
Zemanová Jana
Pfeifer David
Zym Pavel
Siuda Richard
Zíbová Jana
Brabec Jiří
Vích Václav
Brabec Jiří
Štantejská Jana
Podliska Vilém
Holeczová Jitka
Čmovšová Ivana
Skala Roman
Čejka Jiří
Pfeiferová Martina
Veselý Luboš
Kubelka Juraj
TRIGA reality, s.r.o.
Baloušová Libuše

Někteří adoptivní rodiče změnili částky, rozhodli se darovat jinak, do kolektivu
adoptivních rodičů přivítali pět nových:
Brabec Jiří (adoptivní rodič, pravidelný dárce nyní opět adoptivní rodič)
Holeczová Jitka
Siuda Richard (dříve pravidelný dárce)
Zym Pavel (dříve pravidelný dárce)
Schejbal Ondřej (dříve pravidelný dárce)
TRIGA reality, s.r.o.
Děkujeme! Pravidelných dárců si velmi ceníme!
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KDE JSME DÍKY VÁM UDĚLALI DOBRÝ SKUTEK?

FINANČNÍ DARY
V roce 2013 bylo obdarováno celkem 121 klientů. Z toho 118 finančním darem, 3 darem
věcným (iPad, notebook, Vojtův rehabilitační stůl). Celková rozdělená finanční částka
činila 6 662 778 Kč.
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Částka

Č.

Jméno

1

Novotný Petr

70 419 Kč

zdravotní kočárek

2

Janištinová Zuzana

57 320 Kč

Klim therapy

3

Rališová Monika

58 742 Kč

bezbar. koupelna

4

Miňovský Jiří

15 000 Kč

invalidní vozík

5

Navara Jakub

15 290 Kč

ubytování Adeli

6

Hocková Barbora

35 000 Kč

polohovací zařízení

7

Sýkorovi Julie a Ester

119 264 Kč

Adeli

8

Klokočníková Jolana

67 378 Kč

Adeli

9

Bořánek Michal

21 000 Kč

zdravotní kočárek

10

Hořejší Nikola

77 639 Kč

polohovací zařízení

11

Zich Tadeáš

67 378 Kč

Adeli

12

Cmorjaková Nikol

13

Mokráň Robin

14

Folwarczny Karel

37 143 Kč

Klim therapy

15

Kubová Jaroslava

55 855 Kč

invalidní vozík

16

DD Korkyně

30 976 Kč

vybavení pokoje

17

Votavová Tereza

26 333 Kč

Adeli

18

Gožďálová Veronika

47 000 Kč

Klim therapy

19

Nadrchal Lukáš

11 540 Kč

sluchadla

20

Soukup Mir. - ÚSP Hrabyně

21

Votípková Ivana

30 000 Kč

sluchadla

22

Integrační centrum Zahrada

36 088 Kč

vojtův stůl

23

Sedláček Jakub

46 060 Kč

Klim therapy

24

EWSC Prah florbalisté

75 000 Kč

reprez. turnaje florb

25

Felix Grey

50 000 Kč

prostory pro zvířata

26

Reiner Lukáš

35 000 Kč

školné + inv.vozík

27

Hořínek Mikuláš

50 580 Kč

lehátko + ost.zdr.pot

28

Horák František

24 990 Kč

osobní asistence

29

Helegdová Agáta

30

Kuňák Jan

31
32

Účel

3 107 Kč

invalidní vozík

163 201 Kč

léčba autismu

7 044 Kč

ozdravný pobyt

57 600 Kč

rehabil. terapie

100 000 Kč

elektrický vozík

Chloubová Helena

50 000 Kč

elektrický vozík

Kleinovy Šarlota a Ester

10 834 Kč

terapeut. stolek

33

Fialová Jana

25 043 Kč

oprava auta

34

Rajznover Jan

48 163 Kč

invalidní vozík

35

Benjamín

27 258 Kč

zdravotní kočárek

36

Klekner Martin

11 373 Kč

oprava auta

37

Pokruta Radek

27 200 Kč

toaletní stolek

38

Sliwková Simona

46 060 Kč

Klim therapy

39

Hluštík Jan

33 169 Kč

invalidní vozík
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Částka

Č.

Jméno

40

Havlasová Karin

5 107 Kč

41

Karel Folwarczny

49 190 Kč

Klim therapy

42

Pospíšil Prokop

45 765 Kč

Klim therapy

43

Šnajdar Kamil

44

Exner Václav

45

Nowakova Nela

46

Zaorálek Jaroslav

47

Grebeň David

67 612 Kč

Adeli

48

Hrabec Vladimír

45 000 Kč

bezbar.koupelna

49

Čejkovský Maxim

16 663 Kč

odsávačka, zdr.mat

50

Urbánek Tomáš

67 425 Kč

Adeli

51

Dědová Marta

65 000 Kč

rehabilitač. přístroj

52

Choma Bruno

97 000 Kč

bezbar. koupelna

53

Petrošová Natálie

67 720 Kč

Adeli

54

Navara Jakub

37 209 Kč

Adeli

55

Fialová Sylvie

18 700 Kč

tříkolka

56

Šimanovská Adéla

64 100 Kč

Adeli

57

Schön Miroslav

80 000 Kč

Bezbar. úprava bytu

58

Smetana Matyáš

10 000 Kč

Klim therapy

59

Kleinovy Šarlota a Ester

60

Tereska Mixchal

54 530 Kč

61

Nowakova Nela

200 000 Kč

osobní auto

62

Kuchařová Ivanka

100 000 Kč

Bezbar. úprava bytu

63

Jendrulek Lukáš

46 060 Kč

Klim therapy

64

Malinová Viktorie

10 943 Kč

kočárek

65

Charvát Zbyněk

78 996 Kč

Tricykl

66

Benešovi Jakub a Matěj

67

Kunášek Jakub

68
69

7 672 Kč
100 000 Kč
67 612 Kč
151 160 Kč

9 000 Kč

143 835 Kč

Účel
invalidní vozík

doplňky k vozíku
osobní auto
Adeli
asistenční pes

úprava postelí
Adeli

Adeli

39 000 Kč

poradenství

Levý Lukáš

467 100 Kč

osobní auto

Hrabáková Linda

699 624 Kč

služby a produkty

70

Hrabáková Linda

75 000 Kč

lehátko ceragem

71

Novák Matyáš

69 999 Kč

fyzioter. + iPad

72

Kučný filip

25 298 Kč

Adeli

73

Mitrega filip

100 000 Kč

74

Munduchová Kristýna

26 747 Kč

příslu. k vozíku

75

Hédl Richard

18 029 Kč

invalidní vozík

76

Sokol Radovan

203 838 Kč

77

Kasan Dominik

7 896 Kč

78

Prudký Teodor

169 283 Kč

79

Koval Vojtěch

46 050 Kč

Klim therapy

80

Hadra Matyáš

20 000 Kč

kočárek

81

Centrum Hájek

62 117 Kč

polohovací zařízení

82

Knápek Bohdan

5 430 Kč

mechanický vozík

83

Myers Samuel

24 674 Kč

mechanický vozík

84

Meca Patrik

47 000 Kč

Klim therapy

85

Váňa Čestmír

30 000 Kč

mechanický vozík

86

Stříbrský Václav

20 000 Kč

plavání

zvukový procesor

služby a produkty
elekto spotřebič
biomod. + vakcíny

16

Částka

Č.

Jméno

87

Červeňáková Adéla

27 883 Kč

zvukový procesor

88

Jiranová Adéla

46 060 Kč

Klim therapy

89

Beňová Kristýna

46 060 Kč

Klim therapy

90

Roštoková lenka

20 400 Kč

plavání

91

Šindelář František

20 000 Kč

mechanický vozík

92

Dluhoš Petr

36 000 Kč

Klim therapy

93

Kretek Michal

48 808 Kč

mechanický vozík

94

Patočková Věra

30 000 Kč

Klim therapy

95

Prokopová Daniela

23 612 Kč

zdravotní pomůcky

96

Šimon Peter

46 000 Kč

rehabilitační cviče

97

Wald Tomáš

10 168 Kč

spec. výukový prog.

98

Čadová Nela

23 539 Kč

mechanický vozík

99

Kovačka Karel

24 056 Kč

lehátko na vojt. met.

100

Pöslová Šárka

28 000 Kč

bezbariérová kuch

101

Krákora Pavel

22 000 Kč

elektrický vozík

102

Stříbná Lucie

88 160 Kč

Klim therapy

103

Němec Martin

22 600 Kč

Alka

104

Černická Danuše

30 000 Kč

Aqua klim

105

Petříková Kristýna

71 665 Kč

doplňky k vozíku

106

Vojtek Daniel

5 600 Kč

osobní asistence

107

Koval Vojtěch

46 060 Kč

Klim therapy

108

Čejkovský Maxim

23 785 Kč

odsávačka

109

Kabelková Jana

22 550 Kč

elektrický vozík

Účel

Pozn.: Zbývajících 9 klientů bylo zmíněno v předchozí kapitole o adopcích.
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PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

SOUKROMÝ DĚTSKÝ DOMOV SOS 92 KORKYNĚ
Dětský domov Korkyně je první nestátní dětský domov v České republice. V roce 2012
oslavil dvacet let od svého založení. Vznikl díky velkému nadšení hrstky nadšenců.
Cílem domova je vytvořit takové prostředí, které se v co největší míře podobá
rodinnému. Snahou je, vybavit děti takovými dovednostmi a znalostmi, aby byly schopné
se po opuštění dětského domova úspěšně zařadit do společnosti.
Děti společně s vychovateli vaří, perou prádlo, uklízejí a jezdí na nákupy. Nyní má domov
20 dětí, z toho jednoho vysokoškoláka, dva středoškoláky a dva v učebním oboru.
Ostatní chodí do základních škol. Dětem jsou poskytovány i mimoškolní aktivity od
sportu až po kreativní kroužky.

V současné době je nutné vybavit dětský pokoj sourozenecké skupinky tří dětí. V nynější
podobě je vybavení pokoje již nevyhovující. Jako soukromé školské zařízení, zřizované
obecně prospěšnou společností, nemůžeme ze státních dotací hradit investiční náklady.
A to je důvod k oslovení Dobrého skutku a požádání o finanční podporu na vybavení
dětského pokoje pro tři děti.
Za podporu předem děkuje
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s., Korkyně
Dobrým skutkem pro dětský domov v Korkyni je finanční dar 30 000 Kč na
vybavení dětského pokoje pro tři děti.
Soukromý dětský domov SOS 92 Korkyně – poděkování
Vážení,
rádi bychom Vám velice poděkovali za poskytnutí daru 30 000 Kč v únoru tohoto roku.
Díky Vaší pomoci jsme mohli zrekonstruovat a dovybavit vhodným nábytkem dětský
pokoj, který obývají tři sourozenci. Každý sourozenec má vzhledem ke svému věku jiné
potřeby. Původní vybavení nemohlo tyto potřeby uspokojit. Díky vašemu daru se mohou
děti ve svém pokoji cítit příjemně, nejsou frustrováni nedostatkem prostoru pro sebe
a své věci. Tato skutečnost všem třem dětem pomáhá lépe zvládnout náročnou situaci
odloučení od své rodiny.
Velice vám za vaši pomoc děkujeme.
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
Korkyně 19
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JOSEF KORBELA
Dobrý den vážené sdružení,
prosím vaše sdružení o pomoc s financováním přenosného kyslíkového přístroje, který
má pořizovací cenu 99 499 Kč. Trpím těžkou obstrukční ventilační poruchou. Po
onemocnění TBC se stav velmi zhoršil.
V současné době jsem trvale napojen na kyslíkový koncentrátor a odkázán na
každodenní pomoc mé ženy. Bez kyslíkového koncentrátu nemohu vůbec vycházet
mimo domov. Přístroj je v chodu pouze po zapojení do elektrické sítě a váží cca 16 kg.
Bez přístroje mohu samostatně dýchat pouze cca půl hodiny.
Jediná moje cesta je z taxi do nemocnice a zpět. Jsem stále doma a nikam nemohu
vycházet. Rád bych se chtěl někdy podívat do parku, který je před naším bytem nebo
zajít si na chvíli k vodě na ryby, což byl můj koníček.
Prosím Dobrý skutek o finanční pomoc k zakoupení malého přenosného kyslíkového
koncentrátoru, který by mi dostatečně zajistil přísun kyslíku během cestování
a jakéhokoliv pohybu mimo pevný zdroj.
Přístroj je vybaven vlastní baterií a mohu jej tedy využívat kdykoliv a kdekoliv.
Předem děkuji a věřím, že se snad ještě někdy v životě podívám do přírody nebo za
doprovodu mé ženy podniknu malý výlet.
S úctou
Josef Korbela
Dobrým skutkem pro pana Josefa Korbela je finanční dar 74 499 Kč na pořízení
přenosného kyslíkového koncentrátoru.
Josef Korbela
Praha
Telefon: 734 736 159
Poděkování
Dobrý den vážení dárci.
Chtěli bychom Vám a všem lidem, kteří nám pomohli moc a moc poděkovat. Asi je těžké
si představit, co pro nás znamená jít na procházku kolem domu, podívat se do parku
a vidět, jak vše kvete. Vrátili jste nám po dvou letech chuť zase žít a radovat se z každého
dne. Vážíme si Vaši práce a všem moc a moc děkujeme. Jste dobří andělé.
Moc děkujeme.
Josef a Věra Korbelovi

JAROSLAVA KUBOVÁ
Jmenuji Jaroslava Kubová a je mi 37 let. Při autonehodě v roce 1992 jsem utrpěla vážný
úraz páteře. Došlo ke zlomenině hrudních obratlů (Th 7 – 8) a k úplnému přerušení
míchy. Jsem tedy paraplegička. Z důvodu ochrnutých a ochablých svalů se mi celá páteř
začala bortit a křivit mi tělo, což způsobovalo další potíže. Špatné dýchání, vychýlení
srdce ze své osy atd. Musela jsem proto podstoupit další velice náročnou operaci, kdy mi
kovovými výztuhami provedli fixaci celé páteře.
Žiji ve společné domácnosti s manželem a společně se staráme o 8letého syna. Bydlíme
v domečku na vesnici. Manžel je OSVČ a zároveň se částečně stará o mne.
Jsem na vozíku již 21 let, a jelikož ruce nadměrně zatěžuji, mám už nějakou dobu
problémy s pálením, brněním a pícháním v dlaních. V současné době absolvuji
rehabilitace, neboť bolesti byly již nesnesitelné. Velice by mi pomohly a usnadnily život
některé pomůcky, které by mi ulehčily pohyb a odlehčily mým rukám a páteři. Jednou
z pomůcek je mechanický invalidní vozík Helium, o který jsem žádala mou zdravotní
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pojišťovnu. Ta ale schválila jen částečnou úhradu. Cena vozíku je 88 547 Kč, doplatek
pro mne činí 55 547 Kč. V současné době není finanční situace rodiny dobrá
a neumožňuje mi doplatek uhradit.
Předem děkuji všem dárcům, kteří mou situaci pochopí a budou ochotni mi pomoci
s doplatkem.
Dobrým skutkem pro paní Kubovou je finanční dar 55 855 Kč na doplatek pořízení
mechanického vozíku od firmy Medicco s.r.o.
Jaroslava Kubová
Střelské Hoštice
Telelefon: 776 296 551

Poděkování.
Dobrý den,
chtěla bych tímto velice poděkovat o.s. Dobrý skutek a také
všem dárcům, kteří přispěli na doplatek mého invalidního
vozíku. Tato nemalá finanční částka, kterou mne Dobrý skutek
poskytl, mi dovolila pořídit si invalidní vozík uzpůsobený mým
potřebám. Finanční částku mne o. s. Dobrý skutek poskytlo již
v první polovině loňského roku, ale bohužel jsem měla velké
problémy s dodavatelem a nový vozík mi firma předala až nyní.
Jsem ráda, že se vše vyřešilo a konečně mohu užívat nový
vozík. Mohu také konečně poděkovat a zaslat fotografii na
tomto vozíku. Chtěla bych ještě tímto poděkovat i p. Haně Bořánkové (asistentce
Dobrého skutku) za její vstřícnost, ochotu mi pomoci při vyjednávání problémů
s dodavatelskou firmou a také psychickou podporu, neboť roční čekání na vozík
a nepříjemné vyjednávání bylo opravdu náročné. Kéž by byli všichni tak pohotoví
a ochotní jako v DOBRÉM SKUTKU!
Ještě jednou děkuji všem, kteří mne pomohli.
Jaroslava Kubová

JIŘÍK A JULINKA SÝKOROVI
Prosíme o finanční pomoc na speciální léčebný program v centru ADELI pro sedmiletá
dvojčata s DMO (dětskou mozkovou obrnou). Julie a Jiří se nám narodili předčasně, ve
25. týdnu těhotenství. Julinka vážila 490 gramů, Jiřík 410 gramů. Boj o život vyhráli, ale
daň je vysoká.
Diagnózy jsou nemilosrdné. U Julie DMO dětská mozková obrna) - kvadruparéza, PRM
(psychomotorická retardace), hypotonický syndrom, retinopatie nedonošených IV.-V.st.
(praktická slepota obou očí, zachovaný jen světlocit), epilepsie, porucha kousání. Jiřík
též DMO – kvadruparéza, PMR, hypotonický syndrom, oční vady, porucha vývoje řeči,
migréna.
Péče o obě děti je velmi náročná. Od narození cvičíme Vojtovu metodu, dojíždíme
k různým specialistům (neurologie, oční, ortopedie, logopedie), stimulujeme zrak,
cvičíme jemnou motoriku, řeč, dojíždíme na různé rehabilitace.
Jiřík začal sám chodit až ve čtyřech letech, dodnes zakopává, chodí ze široka. Celkově
má problém s rovnováhou. Do schodů i ze schodů se musí držet za ruku, neumí skákat,
nedokáže stát na jedné noze. Jakákoli překážka na cestě je pro něj problém.
Julinka udělala své první krůčky loni v listopadu (16.11.2011). Ten den jsme měli
předčasné vánoce. Díky slepotě je pro dceru chůze náročnější. Každá překážka – hrbol,
výmol, zkrátka cokoli je pro Julinku nepředstavitelný problém. Okamžitě si sedá na zem,
bojí se. Ve známém prostředí přitom dokáže sama chodit bez větších potíží. Je to také
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tím, že neudrží správnou rovnováhu, neumí překročit překážku, chodí hodně ze široka.
Snažím se jí stále povzbuzovat popisováním okolí. Julinka mluví velmi špatně, komolí
slova, okolí jí nerozumí. Nekouše a jí mixovanou stravu. I když se za poslední 3 měsíce
hodně zlepšila, je psychicky hodně opožděná.
O děti pečuji šestým rokem. Práce s nimi je opravdu náročná a i když se cítím vyčerpaná,
vynaložené úsilí stojí opravdu za to - prognóza byla, že oba nebudou chodit ani mluvit.
Naštěstí tomu tak není.
V současné době ale potřebuji pomoc i já, neboť cvičení, které provádím s dětmi je již
nedostačující, je to už nad mé možnosti..., a to i finanční...
Moc bych si přála pro děti speciální rehabilitační program, je šancí na zlepšení pro oba.
Ovšem částka za léčbu je astronomická, zvlášť když jsou děti dvě. Pojišťovna tento
program nehradí.
Moc Vás prosíme o finanční pomoc.
S pozdravem Michaela Sýkorová

Dobrým skutkem pro rodinu Julie a Jiříka je finanční dar ve výši 5 160 EURO (cca
128 900 Kč) na 2-týdenní léčebný program v centru ADELI Piešťany pro obě děti.
Cena pro jedno dítě činí 2 578 Euro (cca 64 450 Kč).
Michaela Sýkorová
Horní pěna
Telefon: 723 001 659
Jiřík a Julinka Sýkorovi - poděkování.
Vážený Dobrý skutku,
minulý týden jsme se vrátili z Adélu a chtěla bych vám touto cestou poděkovat za
velkorysý dar pro naše děti.
Ráda bych se s Vámi podělila o velikou radost, kterou s manželem právě prožíváme.
Jiřík se v Centru Adeli naučil chodit sám do schodů. (doposud vyšel tak 3 schody). Nyní
vyjde celé podlaží! Musí být pod dohledem, ale jde mu to! Je to úžasný pocit . Přála bych
toto prožít každé mamince a tatínkovi, kteří se perou s osudem jako my. Ta dřina opravdu
stojí za to.
Julinka se také zlepšila. Paní učitelka ve škole si sama všimla, jak se dcera "narovnala".
Chodí krásně rovně.
Jen nás mrzí, že je tato rehabilitace tak finančně náročná.
Moc moc Vám děkuji, že jste našim dětem takto pomohli.
Děkuji, že bojujete s námi.
S přáním všeho dobrého
Michaela Sýkorová, maminka
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BARBORA HOCKOVÁ
Rádi bychom vás touto cestou požádali o pomoc pro naši šestnáctiletou dceru Báru.
Narodila se ve 33. týdnu s váhou 850 g. Po prodělané infekci z inkubátoru se u ní
rozvinula Dětská mozková obrna – spastická kvadruparéza. Fyzicky i mentálně
zaostává.
Věřím, že během let jsme všichni pro Báru dělali maximum (lékaři, léčitelé, lázně,
intenzivní rehabilitace atd.), ale přesto zůstala plně odkázaná na cizí pomoc. V jejím
věku se už zdravotní stav nemění a tak se bez různých pomůcek neobejdeme.
Bára ráda kreslí, maluje čímkoli, modeluje, prohlíží si knížky a časopisy, lepí obrázky
a k tomu potřebuje speciální židli se stolečkem. Z té, co máme doma, už vyrostla
a protože každý den navštěvuje školu, tak tuto speciální židli potřebuje také tam. Z tohoto
důvodu musíme mít tuto, pro ni velice důležitou pomůcku, ve dvou vyhotoveních.
Zdravotní pojišťovna však pořízení židličky hradí jen jednou.
Rozhodli jsme se tedy požádat o finanční pomoc. Dosud jsme se snažili zvládat vše
sami, i když to kolikrát nebylo vůbec lehké. Bára má ještě mladšího bratra Vítka.
Manipulace s Bárou je velmi fyzicky náročná a zdravotní pomůcky nám moc pomáhají.
Předem děkujeme za laskavost a pomoc.

Dobrým skutkem pro Báru Hockovou je finanční dar 35 000 Kč na pořízení
speciální polohovací židličky.
Lenka Hocková – poděkování
Dobrý den,
chtěli bychom vám, Dobrému skutku, moc a moc poděkovat. Bára si užívá krásnou
novou židli, kterou jsme získali díky vaší finanční podpoře. I pro nás je to velký pomocník.
S díky, Lenka a Vít Hockovi.
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VÝBOR SDRUŽENÍ

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

Ing. Eduard Hlava
člen výboru
povolání: e-commerce konzultant,
manažer
+420 737 377 733
eduard.hlava@dobryskutek.cz
Ing. Martina Václavíková
členka výboru
povolání: projektová manažerka
+420 731 537 251
martina.vaclavikova@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
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. 2013
(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

3033

2675

52

250

50

1. Odběratelé

53

200

0

17. Jiné pohledávky

69

50

50

III. Krátkodobý finanční majetek

72

2783

2625

1. Pokladna

73

69

13

2. Ceniny

74

1

2

3. Účty v bankách

75

2708

2605

4. Majetkové cenné pap. k obchodování 76

5

5

AKTIVA CELKEM (ř. 1+41)

85

3033

2675

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem:

86

2983

2567

87

3223

2354

1. Vlastní jmění

88

551

551

2. Fondy

89

2672

1803

91

-240

213

1. Účet výsledku hospodaření

92

0

453

2. Výsledek hospodaření

93

-241

0

94

1

-240

95

50

108

106

50

108

1. Dodavatelé

107

21

79

5. Zaměstnanci

111

20

20

7. Závazky k institucím soc. zab.

113

9

9

134

3033

2675

(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: 20. 5. 2014
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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. 2013
(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

39

0

1. Spotřeba materiálu

3

39

0

Služby celkem

7

339

2

7. Náklady na reprezentaci

10

153

1

8. Ostatní služby

11

186

1

Osobní náklady celkem

12

436

4

9. Mzdové náklady

13

298

2

10. Zákonné sociální pojištění

14

81

1

11. Ostatní sociální pojištění

15

24

0

12. Zákonné sociální náklady

16

26

1

13. Ostatní sociální náklady

17

7

0

Ostatní náklady celkem

22

42

0

24. Jiné ostatní náklady

30

42

0

Náklady celkem:

43

856

6

B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vl. výkony a za zboží celkem 45

0

50

2. Tržby z prodeje služeb

47

0

50

Ostatní výnosy celkem

59

2

0

18. Jiné ostatní výnosy

66

2

0

Přijaté příspěvky celkem

75

1263

0

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

1009

0

28. Přijaté členské příspěvky

78

254

0

Výnosy celkem:

81

1265

50

C.

82

409

44

84

409

44

II.

III.

V.

IV.

VI.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření
po zdanění

Sestaveno dne: 20. 5. 2014
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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. 2013
(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 31.12.2013.
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 382 tis. Kč.
7) §30, písm. r - základ daně byl stanoven podle zák. č. 586/1992 Sb. ve znění platném
pro zdaňovací období 2013. Náklady na vedlejší hospodářskou činnost byly stanoveny
klíčováním. Účetní jednotka hospodařila v hlavní činnosti se ziskem 409 162,68 Kč a ve
vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 44 154,09 Kč . Účetní jednotka ve zdaňovacím
období 2013 využila daňovou úsporu, ve výši 8 740,-- 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 5 720
tis. Kč a poskytla dary v celkové hodnotě 5 942 tis. Kč. Významnými dárci byly:
Luky Auto, Brothánek Lukáš, Le&ko šunka, Martin Roman, Petr Kotek, Z a J Pospěchovi,
Karel Komárek, VZP, Pojišťovna VZP, Dana a Jiří Vojtěchovi, Conseq, Hana Blovská,
Šaroch Pavel, Ondřej Schejbal, Max Servis, Burešová Zuzana, Gaan CZ,
Černý Jaroslav, Koubek Michal, Rodywirja Rudolf, Šmardová Jana, Tatýrek Jiří.
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.
Účetní jednotka provedla v souladu se zákonem vyúčtování sbírky ke dni 21. 12. 2013.
Ke dni vyúčtování bylo vybráno 364 tis. Kč.

Sestaveno dne: 20. května 2014
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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 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 31.12.2013, kteří přispívají pravidelnou měsíční splátkou, bylo
třináct a našemu sdružení přispěli sumou 249 000 Kč. Děkujeme!
Poděkování čestným členům za zájezd k moři s CK Fischer. Sedm dní v září na
řeckém Kosu štěstěna dopřála rodině Klimešových a Klokočníkových:
„Vážený Dobrý skutku, chtěli bychom touto cestou poděkovat Dobrému skutku a CK
Fischer za zájezd, kterého jsme se zúčastnili. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo,
většinu času jsme trávili v hotelovém komplexu, což nebylo úplně jednoduché. Přesto
jsme moc vděční dárcům, bez kterých bychom se k moři vůbec nedostali. Poznali jsme
nové krásné místo, milé lidi a načerpali tolik potřebnou energii“. Za to patří Vám velké
DÍKY!!!
S pozdravem Klimešovi a Klokočníkovi“

SEZNAM DÁRCŮ

Dárci, kteří souhlasili s uveřejněním svého jména:
Rekstan s.r.o.
Birka Dušan
Malá Libuše
Lexová Markéta
Báštěcký Patrik
IBM ČR
Klusáčková Katka
Lukyauto L. Brothánek
Sauerová Jana
Španihel Zdeněk
Lukyauto L. Brothánek
Jansová Pivoňková Zuzana
LE&CO
Štantejská Jana
Slezáková Jana
Roman Martin
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Stankeová Marie
Neumannová Erika
Vojtěchová Dana
Vojtěch Jiří
Kvasnica Tomáš
Vávrová Regína
Lajblová Libuše
Frühbauerová Andrea
Libotovská Alena
Kubelíková Markéta
Katonová Monika
Lukyauto L. Brothánek
Lukyauto L. Brothánek
Pěchotová Andrea
AUFEER spol s r.o.
BRYMARK s.r.o.
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Tekhartová Hana
Lajblová Libuše
Štěrbová Jana
Jirouškovi Alena a Jirka
Krupková Marie
Kvasnica Tomáš
Franz Vladimír
Fuchsovi Lucie a Martin
Faschingová Iveta
Pýchová Iveta
Katona Petr
Tetzeli Michaela
Vašíček Josef
Novák Jan
Mičan Pavel
Vokoun Luděk
Haidlmayer Richard
Benešová Kateřina
Sůva Karel
Vojtěchová Dana
Janoušová Daniela
Nechutný Petr
Čeněk Liška
Vojtěch Jiří
Hodek Jiří
Hénik Radek
Rohanová Eva
Landsinger David
Smutný Jan
Schönbauerová Zuzana
Babilonová Dagmar
Nechutný Petr
Soler Petr
Gape Business
Urban Jakub
Pardeková Ilona
Vosyka Jiří
Václavíková Andrea
Veit Miroslav
Katona Petr
Hruška Jiří
Schmidová Pavla
Rosembaumová Eva
Burešová Zuzana
Gaan Cz
Habruň Pavel
Černý Jaroslav
Melichar Igor
Lukášková Michaela
Kochmanová Ivana
Lašek Karel
Podzimek Martin
Vokroj Vladimír
Vegrichtová Šárka
Malíková Jarmila
Šandová Miroslava
Vojtěch Jiří
Vojtěchová Dana
Brothánek Lukáš
Cardová Ivana
Folwarczny Zenon
Šimanovská Simona
Halmová Jarmila
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Štorová Jana
Tomanová Martina
Konečná Petra
C&C Group
Fogl Pavel
Kadlecová Světlana
Brelová Dagmar
PDQM
Spolana
Avia park
Folwarczny Zenon
Štancarova
Vích Václav
Křivánková Jiřina
Moravcová Michaela
Slezáková Kateřina
Černý Jaroslav
Katona Miroslav
Brothánek Lukáš
Hanausek Jiří
Nechutná Renata
Společnost V.Nezvala při ZUŠ
Vojtěch Jiří
Vojtěchová Dana
Kulíková Veronika
Dvorský Leoš
Kubrt Matěj
Soler Petr
Kvasnica Tomáš
Brothánek Lukáš
Brothánek Lukáš
AB via
Malá Kateřina
Brejcha Viktor
Hrozek Mario
AS KONRAD
Digital analog media group
Kotek Petr
West marine
Olga Style
Hanuliaková Sona
Pospěchovi Zdeněk a Jana
Prokůpek Petr
Liška Pavel
Komárek Karel
Kleinová zdena
Sládek Pavel
Vojtěch Jiří
Rusová Jitka
Malá Kateřina
Korda Pavel
Svoboda Tomáš
Malá Kateřina
Šimanovská Simona
Kopecký petr
Vokoun Luděk
Šimanovský František
Mlýnková Radka
Folwarczny Zenon
Kopecká Karla
Valachová Lenka
Koubek Michal
Brothánek Lukáš
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Budínová Romana
Vích Václav
Digitaiment
Levity
J&T banka
Šlosrová Kristína
Víno&spol.
Brothánek Lukáš
Varroc Lighting Systems
Krása v srdci
Brož Jan zlatnictví
Holeczová Jitka
Šaroch pavel
Komárek Karel
Babilonová Dagmar
Blažková Marie
Sadílková Eva
Krása v srdci
Kolářová Šárka
Kocurová Anna
Air Marine Rollpa
Blovská Hana
Max servis
Broker Consulting
HPCG-ISO Consulting
Paur Tomáš
Straková Hana
Dischinger Ivan
Axial Personel Agency
Sadílková Eva
Kvasničková Eva
HTH8
Brothánek Lukáš
Hromasová Petra
HSBC Bank
Šuk Pavel
Kolář Stanislav
Štěpánková Veronika
Laluha František
Bihari Zdeněk
Blínová Markéta
Brejchová Věra
Malá Kateřina
Malá Kateřina
Hrabáková Kateřina
VEGALL Pharma
Macháčková Lucie
Valachová Lenka
Vostřel Petr
Reisová Markéta
Jirků Jana
Red Quitars
Kvasnica Radim
Požární bezpečnost staveb
Boháčová Jitka
Šaroch pavel
Klofcová Alena
Švehlová Ladislava
Blínová Markéta
Fuji koyo czech
Bergová Jitka
Matušek Zdeněk
Nováková Jana
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Slezáková Hana
Janků Milan
Stříbný Jindřich
Pojišťovna VZP
Hrůšová Jana
Staňková Martina
Výtisk Jiří
Malá Kateřina
Dvořák Libor
Conseq Investment Management
Brothánek Lukáš
Nadace Martina Romana
Koubek Michal
Vacek Otík
Ptáčkovi D a P
Plátěnka Václav
Zajíčková Lucie
Mehesová Petra
Skala Roman
Biigood
Alexa Petr
Bárta Ivan
Boháč Petr
Havelka Tomáš
Hencl Roman
Kaplanová Jiřina
Kohnová Veronika
Kubát Martin
Kunertová Eva
Liška Čeněk
Muhič Vobořilová Jana
Muhič Jasmín
Plicková Zuzana
Šimků Pavel
Štěrbová Vlasta
Vaněk Ludvík
Vojáčková Marie
Soukupová Markéta
Záluský Tomáš
Chalupa Martin
Bregosan plus
J&T banka
Pasonk
Novák Jiří
Aegon Pojošťovna
Zají Petr
Rusňák Julius
Pojišťovna České spořitelny
Šaroch Pavel
Live Telecom a.s.
Nechutný Petr
Vokoun Luděk
M.B.A. Finance
Štantejský Radim
Vrtal s.r.o.
Válek
Broker Consulting
Dáňa Zdeněk
Liška Čeněk
Květinový svět
Hanausek Jiří
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PARTNEŘI PROJEKTU

Hlavní partner

Partneři

Projekt podporují

Spřátelené weby
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