
  
 

Výroční zpráva spolku Pomoc od Srdce 2021 
 
Leden  
Díky velkému rozsahu a potřebám našich svěřenců, byl v prosinci roku 2020 založen 
zapsaný spolek Pomoc od Srdce, z.s. 
Tento spolek vešel v platnost přesně na Štědrý den 24.12.2020. Spolek hned založil účet, ten 
byl schválen, prověřen a otevřen 6.1.2021, tedy na Tři krále a milé je, že to bylo v pobočce 
České spořitelny na Andělu. Spolek byl založen proto, abychom mohli pomáhat potřebným 
ve větším rozsahu a transparentně, aby se všechny naše rozsáhlé aktivity sloučily a tím byla 
pomoc efektivní. Díky firmě Capexus máme i webové stránky.  
Nezahálíme a připojujeme se k Potravinové bance v Modleticích. Dále pomáháme 
onkologicky a jinak vážně nemocným samoživitelům, ale rozšiřujeme pomoc i pro 
samoživitele v dolním Poberouní ve větším rozsahu a navíc, teď už můžeme trvale. Proč? 
Díky potravinám z potravinové banky. Potravinová banka nám sice nevyřeší naše klienty 
celiaky a se speciální výživou, ale je to velká pomoc pro ostatní potřebné.  
 
Únor 
Snažíme se zajistit logistiku vyzvedávání potravin v bance, zajišťujeme nový sklad, hledáme 
vhodné prostory. Nastavujeme spolu s potravinovou bankou potřeby klientů, snažíme se 
domlouvat jídlo pro naše klienty s potravinovým omezením. Jsou vstřícní a postupně máme 
občas i něco pro ně. Jinak dále jídlo zajišťujeme od dárců, také od firem, pro které děláme 
recepty. Do banky jezdíme našimi osobními vozy, někdy i na dvakrát. Vzniká potřeba zajistit 
dodávku, lednice a mrazák. Někdy nám dávají fresh položky, musíme je rychle rozdat mezi 
potřebné. Je potřeba rychle reagovat, nedá se to stihnout. Vznikají proto soukromé fb 
skupinky s potřebnými rodiči, co mají zvláštní vyživovací potřeby. Soukromé, kvůli 
zachování anonymity. Přeci jen, je to jen dolní Poberouní a lidé se tu mezi sebou znají. 
Zachováváme lidem jejich soukromí a jejich důstojnost. Vznikají skupiny pro dárce. Zaveden 
systém SMS rozvozu. 
Připravujeme Velikonoční geocaching a Čarodějnice. 
Spolupráce s azylovým domem a s lidmi z chráněného bydlení. 
Školení a školení a školení, vše online a dost intenzivní.  
 
Březen 
Potravinová pomoc se rozrůstá. 
Potřebných je mnoho. Stále hledáme prostory pro potravinovou banku. Musíme zrušit fresh 
položky a můžeme brát pouze trvanlivé potraviny. 
Rozšiřujeme pomoc o psychologa, motivačního kouče, finanční poradce. Snažíme se pomoci 
více do hloubky. Stále platí, že se nevěnujeme sociálním případům, ale lidem, kteří se ne 
svou vinou dostali do krátkodobé finanční tísně. Výjimku tvoří několik maminek, které jsou 
dlouhodobě finančně nestabilní, ale mají v péči děti, které mají celiakii nebo jiná omezení ve 
stravě. Tam zabezpečujeme potřebné potraviny těmto dětem. Tyto rodiny nám doporučil 
pediatr nebo OSPOD. Spolupráce s okolními spolky, sociálním odborem atp. Startuje 
Velikonoční geocaching. Startuje SMS šeptandou. 
Děláme pravidelnou sbírku pro potřebné, většina darů je ošacení. Přemýšlíme o co 
nejlepším a efektivním využití. Dostali jsme darem výživu, se kterou si nevíme rady. 
Poskytujeme ji streetworkerům pro podvyživené matky na drogách, odvrácená strana 
slunce… 
Duben 
Pokračujeme v geocachingu a měníme trasu.  



  
 

Šeptanda měla super ohlasy a určitě ji budeme opakovat i v příštím roce. Celkem se 
zúčastnilo 360 lidí a hitem se stala finální odměna - slaný větrník. 
Pozvání od spolku Na jedné vlně na výroční setkání spolku. Pozvání k prezentaci našich 
aktivit v dolním Poberouní. 
Na Čarodějnice máme velké plány přímo nastavené na momentální pandemický stav v ČR. 
Máme vymyšleno několik variant a tras. Máme nové recepty a čarodějnické cupcakes. Akce 
dostala název Čarodějnická Odyssea a bylo na ní celkem 1115 lidí, měla totiž tak velký 
úspěch, že se mnoho lidí nevešlo do registrací na čas. Nejdříve se prodloužila na 3 dny za 
naší účasti a poté na celý měsíc. Odyssea byl pohádkový příběh a je součástí nové pohádkové 
knihy, která vzniká v Černošicích. Děti tak vlastně vstupují do děje.... no, uvidíte časem. 
Na akci pracovalo 8 lidí - dobrovolníků celkem 338 hodin 
Akce stála v nákladech 12100Kč město Černošice přispělo 4000Kč – děkujeme. 
Sběr odpadků v našem lesíku s Helenkou a Linduškou. 
Našli jsme konečně úžasný objekt, kde bude naše potravinová banka, pracovní místa pro 
maminky, dětský klubík pro jejich děti, které nevzali do školky. Máme vymyšlenou vlastní 
produktovou řadu. Z prodeje se bude financovat naše charita, aby byla samonosná. Získávat 
dary je totiž velmi těžké, na dotace zatím nedosáhneme... Jediná rada od státních 
zaměstnanců byla, změnit cílovou skupinu. Rodiče samoživitelé v nouzi nikoho moc 
nezajímají. A ti naši už vůbec ne. Pokud se rozvadíte, jste nemocní a ještě nemáte potřebné 
dokumenty- neproběhl soud apod. dostanete se do bubliny 6 - 9 měsíců, kdy nikoho 
nezajímáte. Může se to stát komukoliv, když se to stane... přijďte k nám. Nás to zajímá, my 
pomůžeme. Měnit záměr nebudeme. Naše nemocné rodiče samoživitele nazývaly outsidery. 
Jsme tedy také outsideři...hrdě si za tím stojíme. Snažíme se sehnat potřebné rady a časem se 
pokusíme pozměnit zákon, ale k tomu je ještě dlouhá cesta a je potřeba výsledků a příběhů. 
No jo, ale.... jak napsat příběhy. Vždyť se hned v okolí pozná o koho jde. Co soukromí. Co 
pubertální děti co se stydí i tak to mají těžké. Nechceme nikoho fotit a rozmazávat vaší 
momentální, špatnou životní situaci. V tuto chvíli přichází úžasná spisovatelka a člověk se 
srdcem tak velkým a s úžasnými nápady - Eva Vychodilová spojí několik příběhů v jeden, 
pozmění jména, ale pro veřejnost je to vypovídající o tom, jaká je realita těchto lidí. 
Děkujeme, paní Evo. 
Připravujeme den maminek. 
Opékání buřtů, lokace na hry a sběr odpadků na louce a v lese.  
Domlouvání výroby extra super kešek s Kubou Kozlem.  
Květen  
Máme prostory pro výrobnu a potravinovou pomoc v Řevnicích. Hned se dáváme do práce, 
malujeme, uklizíme, skládáme regály, stěhujeme potraviny. Je to mravenčí práce, vše 
stěhujeme vlastními osobními vozy. Stále je to pouze náš koníček, bez nároku na mzdu a vše 
děláme ve svém volném čase. Díky Helence Pecharové máme i krásnou předzahrádku. Dalo 
to mnoho hodin práce, ale ze zarostlé džungle je úhledná, malebná a funkční bylinková 
zahrádka. 
Máme rozpočet na výrobnu a kuchyňské studio. Předem bylo jasné, že financovat ho 
budeme z našeho spoření. Potřebujeme vytvořit pracovní místa pro naše klienty. Vzniká 
pomalinku program První krok. Vždy se snažíme o to, aby naše maminky, o to víc ty 
nemocné, zůstaly ve svých domovech. Snažíme se pomáhat a propojovat je s různými 
organizacemi nebo je k nám naopak jiné organizace posílají. Někdy se to, ale nedaří. Vzniká 
potřeba azylového bydlení a rozšíření programu. 
6. května prezentace na výročním setkání spolku Na jedné vlně, bylo to super. Prezentace 
měla být na 5 minut, ale to opravdu nejde při tom záběru, trvala trošičku déle, asi 15 minut, 
ale pak byla ochutnávka našich cupcakes, takže bolestné bylo. 
Garage Sale ve prospěch charity ve Zvonkové, utržilo se 1400Kč. Děkujeme. 



  
 

Děláme akci ke dni maminek, která se koná v lese na pozemku města Černošice. Akce je na 
dva dny. Byla náročná, ale krásná. Sice jsme málem umrzli ve spacáku, protože jsme tam 
museli spát, ale vzpomínáme na to s humorem. Byla to úspěšná akce, hodně o lásce. Vzniklo 
na ni moc krásné video od More Than Media, k vidění zde Navštívilo ji 750 lidí v časových 
rozestupech po rodinách. Na akci pracovalo 12 lidí celkem 365 hodin a dva poníci 8 hodin. 
Caravan Vivi zapůjčili zdarma, přivezli a odvezli Bára Makovka Nováková s manželem. Moc 
děkujeme, www.foodtrucky.cz 
Sběr odpadků v lesíku a okolí s Helenkou. 
 
Červen 
Máme podporu města Černošice a rada nám schválila pronájem bytu za výhodnějších 
podmínek, tedy 9000 nájem a 3 tisíce zálohy. Byt potřebuje hooodně práce, ale té se 
nebojíme a vrháme se do projektu s radostí a nadšením. 
Máme potřebné, které musíme do září nastěhovat. Mysleli jsme, že to bude o dost rychleji 
než v září, ale byt potřeboval větší úpravy, ale o tom po tom. 
Čeká nás workshop pro azylové domy. Různá školení pro sociální služby. Snažíme se o co 
největší rozhled a přehled. Nic nechceme podcenit. Chceme jít cestou ekologie, začínáme 
spolupráci s Bárou Makovkou Novákovou, která je přeborník na Re-use centra, recyklaci a 
upcykl. Dále s úžasnou a nápaditou architektkou Terezou Scarlett. Je jasné, že peněz není 
nazbyt a že je nutné používat věci, které již nikdo nevyužije. Je nám to o to více sympatické a 
přirozené, děláme to tak v běžném životě. Tento projekt by zasluhoval velké ocenění. 
Pracovalo na něm mnoho úžasných, kreativních sousedů, umělců, tvůrců, srdcařů, ale tady 
jsme teprve na začátku tohoto projektu.  
Dále pracujeme na projektu centra, kde chceme vybudovat pracovní místa pro maminky. 
Potravinová banka je hotová, proběhl nábor dětí na kroužek Nejen tanec pod taktovkou Aňi 
Wollemannové. Plánujeme doučování dětí na léto. 
Školení na Milostivé léto. 
Tornádo na Moravě.... katastrofa, která nás všechny zasáhla. Vlna solidarity šla celým 
Českem. Hned mě napadlo, připojíme se a pomůžeme celiakům, alergikům, diabetikům, 
ABKM, prostě všem, co mají intolerance.... Ale nebylo se ke komu připojit. Nikdo se o tyto lidi 
nestaral, nešlo to. Byla to velká pohroma. Tak jsme si řekli, když to není, tak to uděláme my. 
Od toho tu jsme. Propojili jsme se s Červeným křížem, následovaly živé vstupy na rádiu Jih, 
výzvy na Fb a nabídky všem krizovým centrům. Nabídka - jídlo pro lidi se speciální výživou z 
důvodu nemoci. Začal blázinec a drnčení telefonů. 
Hned jsme poprosili sponzory a veřejnost u nás v údolíčku o pomoc a vyrazili jsme na první 
misi. Vytvořit pointy pro nemocné lidi, šířit osvětu a rozvážet jídlo. Dále sbírat kontakty a 
všude předat kontakty na nás. Povedlo se a zavedený systém začal fungovat. Několik lidí se 
ozvalo až po několika dnech, nebyl signál, nebyl proud. Informace se k nim dostala se 
zpožděním. Měli hlad, několik dní neměli nic než třeba jablko či okurek. V tu dobu přišel ten 
silný pocit, ano má to cenu. Je to potřeba. Úžasná pomoc a zároveň velmi efektivní byla s 
firmou Expresmenu, Bionebio, Schär. 
Zajistili jsme díky nim mnoho obědů a večeří, než se povedlo zajistit pravidelné, teplé jídlo v 
místě. O týden později jsme jeli znovu, a to už i se zásobami pro dobrovolníky, kteří vařili 
teplá jídla v Hodoníně a rozváželi je do stanů. Během několika návštěv začali lidé chápat 
důležitost dodržování diety, že to není rozmar, vědí, co je kontaminace a vše okolo této 
problematiky. Jsme hrdí. Jsou úžasní. Musím říct, že to vše, ačkoliv to bylo smutné - všude ty 
trosky - tak ti lidé a dobrovolníci, byl to silný zážitek, ale nemohu říci, že špatný. Bylo tam 
hodně lásky, empatie, solidarity, pokory.Respekt. 
No a naše akce na Den dětí, ta byla hrozně moc fajn. Byla propojena s akcí města ve Sport 
parku Berounka. Propojení bylo doslova, trasu spojovala námi vymyšlená bojovka. 

https://www.pomocodsrdce.com/photos-videos?pgid=kk3xuor5-8175bfca-81d3-4837-b481-6d3ed760854f
http://www.foodtrucky.cz/


  
 

Něco málo o akci: 
Úžasná akce většího rozsahu, bojovka, malování obrazů, soutěže, výstava poníků, workshop 
o zvířatech, hry, zábava, soutěže, občerstvení, dárky, kreativní tvorba, prezentační video od 
More Than Media bylo darem. 
Ochutnávky místních receptů.  
Na akci v Husovce pracovalo 8 lidí - dobrovolníků a 2 zvířátka - poníci.  
Příprava trvala celkem cca 97hod. 
Například:  
Děvčata přivedla poníky jeden den z Radotína do Černošic pěšky, ustájila je, druhý den je 
odvedla na Husovku, večer zpět do stáje a další den opět do výběhu v Radotíně. Za jejich úsilí 
a nadšení dostala každá ze 3 žen symbolickou částku 600Kč a poníci dobré krmení. 
Celkové náklady 13500Kč včetně poníků a workshopu o zvířatech. Krmit či nekrmit cizí 
zvířata. Co může způsobit krmení cizích zvířat. Jak se zachovat. 
Toto zaplatila Beruška a Srdcem v kuchyni. Počítáme tedy náklady bez poníků a to je celkem 
11100Kč podíl pro město 3700Kč 
Začínáme domlouvat stavební úpravy ve výrobně. Pracujeme na bytě, který dostal název 
První krok. Zakládáme transparentní účet, chceme pomoci lidem na Moravě. 
Úklid lesa a sběr odpadků po okolí. 
 
Červenec 
Stále podporujeme tornádem poničenou Moravu. Zakládáme sbírku pro jednu rodinu 
celiaků v Mikulčicích. Už můžeme, máme transparentní účet. Tato rodina přišla o svůj dům, 
co zbylo, šlo k demolici. Jejich příběh je děsivý. Naštěstí přežili, ale bohužel ne bez následků. 
V bytě První krok už je díky Tereze Scarlett, Katce Matulové a šikovným lidem z firmy 
Kuťa.cz podlaha a kuchyňská linka. Je vymalováno v kuchyni, jsou opravené rozvody, 
přípojky vody. 
3.8.2021 jedeme opět na Moravu se zásobami cestou zpět volají naše děti, že jsou na 
balkoně, že u nás v domě hoří.  
Děti jsou naštěstí v pořádku, mladší syn dobře zareagoval a zachránil bratra i zvířata, avšak 
náš domov je pryč. Co nezničil požár, zničil kouř, co nezničil kouř zničila voda. Požár začal v 
koupelně od spotřebiče, díky hoření vany a spotřebičů je kouř velmi horký a toxický. Vše je 
nenávratně zničeno, škoda je vyčíslena až v říjnu a je ve výši 2 360 000, což bohužel úplně 
mění plány v charitě. Nemůžeme si dovolit použít své úspory na výrobnu. Musíme 
zafinancovat vlastní bydlení, je jasné, že pojistka nebude stačit. Takže plánovaná dodávka a 
výrobna jsou v nedohlednu. My bydlíme u kamarádky a bude tomu tak až do příštího léta. To 
je předpoklad optimistický, tak věřme tomu. 
Jedeme dál, jsme moc rádi, že jsou děti zdravé. To je nejvíc. Vlna solidarity se tentokrát 
strhla pro naši rodinu a sousedé nám pomohli překonat nejtěžší chvíle finančně i psychicky. 
Moc za to děkujeme, nikdy nezapomeneme. 
Máme teď možnost vidět charitu z obou stran. Píšeme o tom studii. Zajímá to více lidí. 
Naše aktivity nepřerušujeme, nechceme, aby kvůli jednomu neštěstí vznikala neštěstí a hlad 
jinde. Asi jsme magoři, ale raději vidět sklenici poloplnou a ne poloprázdnou. 
No jo, ale realita je realita. Výrobna se odsouvá, ale o objekt nechceme přijít. Je pro 
dobročinné účely ideální. 
Moravu zařizujeme na dálku, posíláme suroviny dvěma zdravotním sestričkám, které s námi 
dlouhodobě spolupracují a vaří na Moravě. A balíky potravin přímo na adresy potřebným. 
Přichází nám úžasná informace. Jsme nominování do kuchařské soutěže a do Moneta 
živnostník roku. Kuchařskou show a soutěž s těžkým srdcem odmítáme, na to teď bohužel 
není čas a účast je náročná. V Moneta živnostník roku jsme mezi top 10 za Středočeský kraj. 
Jsme nadšení, už toto je pro nás výhra a pocta. 

https://www.pomocodsrdce.com/photos-videos?pgid=kk3xuor5-ff8f1f3e-7ffa-4448-b654-0877ccb2bf26


  
 

Bojovka pro dospělé, skvělá akce pro naše dobrovolníky. Bylo to moc prima a určitě 
zopakujeme. Celkem byla účast 45 dospěláků a 6 psů. 
 
Srpen 
Dodělávání startovního bytu je hektické. Naštěstí máme oporu veřejnosti. Moc všem 
děkujeme za pomoc, seznam všech pomocníků je na FB. Nechci na nikoho zapomenout. Bez 
Vás by to opravdu nikdy nebylo. Byt má i krásné designové a ojedinělé prvky, díky místním 
umělcům. V knihovničce knihy od místních spisovatelů, prvků od kreativních sousedů. 
Rozepíšu to spravedlivě na webu. 
Mariánská pouť, prezentace a podpora charity. Pouť byla tento rok zvláštní. Zapojení do 
týmu města na podporu rozvoje Mariánské poutě v příštím roce. 
Potravinová banka frčí na plné obrátky. Už máme lednici, o to je to lepší. Můžeme brát i fresh 
položky. Sice opatrně, ale můžeme. 
Na seznamu přání je stále dodávka, mrazák a velká lednice do charity. 
Posledního srpna je velká událost, slavnostní otevření bytu První krok. Náš kmotr zpěvák, 
producent, herec a hlavně kamarád s velkým srdcem Tomáš Vaněk, přijel byt pokřtít. Přišla i 
Karolína Ponocná Kamberská, zástupci města a naší milování dobrovolníci, naší přátelé a 
rodina. U této příležitosti proběhla i ochutnávka piva Sněžka, od spřátelené Boudy Máma a 
Peckého pivovaru. 
Byla to krásná akce. Po ní se ještě do půlnoci uklízelo. Proč? No, protože hned ráno se tam 
stěhovala první maminka a 4 děti. 
Úkol splněn. Byt první krok, nedílná součást našeho programu Pomoc od Srdce,z.s. je 
obýván, používán a je užitečný. 
Díky vám všem. 
Stále cítíme, že musíme něco udělat a zajistit výrobnu a kuchyňské studio. Přemýšlíme o 
kampani na Hit Hit, ale to chce pořádně naplánovat a připravit. Času moc není a hlavně toho 
času, kdy by mohli i kluci z More Than Media a Tomáš Vaněk. Snažíme se sladit termíny, ale 
nevychází to. Chce to svůj čas... 
Teď už víme, že to potrvá minimálně půl roku a uvidí se. Na projektu hodně záleží a 
uspěchat se nedá. Vymýšlíme, jak využít domeček efektivně, vznikají kroužky, doučování, 
cvičení, terapie, vše se ladí dohromady. Vše do sebe zapadá. 
 
Září 
Pracujeme na zimním programu. Ten letní úplně nevyšel kvůli požáru u nás doma. 
Obchůdek je sice zavřený, jinak to nejde, ale nezahálíme. Dotisk kreativních triček - 
omalovánky od paní ilustrátorky Moravcové s motivem Černošic. 
Dostala jsem pozvání do Meandru, máme nominaci za naše aktivity v Síťovce. Zajímavá akce 
- setkání inspirativních sousedů v dolním Poberouní, kterou pořádá úžasná Bashka, 
zakladatelka FB Skupiny Sousedé od Berounky, lektorka, koučka. 
Nicméně - vyhráli jsme skvělé druhé místo a úžasnou cenu v podobě pórku. Jsme nadšení, 
akce byla super a lidem chutnalo naše gluten free občerstvení, no a nejvíc slané větrníky. 
O týden později vyhráváme další druhé místo, tentokrát za Středočeský kraj v prestižní 
soutěži Moneta živnostník roku. Máme velkou radost, že se naše projekty líbí. Je to výhra nás 
všech. Také skvělá akce a výhra - konev od ETA už slouží v charitě.  
Garage Sale od Srdce. Jak využívat zatím prostory výrobny a zároveň otestovat Re-use 
centrum které chystáme s Bárou Makovkou Novákovou v Černošicích? Nápad přišel hned, 
pak bylo hodně moc práce, moc shánění štendrů, ramínek, oblečení, polic. Hodně žen, hodně 
hodin práce a první testovací Garage sale v domečku byl na světě a měl velký úspěch. 
Výtěžky najdete ve výroční zprávě v číslech. 



  
 

Doma pracuje stále sanační firma, nic dělat nemůžeme, tak ve volném čase, stále posouváme 
projekty charity. 
Pracujeme dále na projektu osvěty celiakie a duševního zdraví. 
Plánujeme kostýmy na nadcházející akce. 
Jsme oslovení několika firmami ke spolupráci na charitě. Plánujeme Vánoční akce pro firmy 
na podporu našich chráněnců. 
Říjen 
Naše auta jsou k.o. jsou v servisu jedno po druhém. Museli jsme na chvilku přerušit dodávku 
potravin. Snažíme se vše co nejdříve vyřešit. Dobrovolníci pomáhají rozvážet jídlo 
potřebným. Do potravinové banky však nikdo dojet nemůže. Musíme vynechat jeden rozvoz. 
Pan Svátek nám pogratuloval, že jsme si zničili auta. Donutilo nás to sečíst podle přejímky 
zboží kolik kg jídla jsme od ledna přepravili. Nooooo, je to 2,9 tuny a to jen z banky a od 
sponzorů do naší třídírny. Kde jsou cesty k lidem, cesty na Moravu...takže jedno je jisté 
dodávku potřebujeme a ne jednu. Potřebujeme dvě. Potřebujeme nutně sponzory. Bez nich 
se neobejdeme, ale kde je vzít. Zatím nevíme, hledáme a oslovujeme, je to v řešení.  
Nabídka, co se neodmítá přišla od Člověk v tísni a Lego. Nabídli nám lego k Vánocům pro 
všechny děti v nouzi v našem registru. Spouštění kampaně pro maminky. Registrace a 
mravenčí práce, ale máme obří radost, no a maminky ty i brečely štěstím, když to zjistily. 
Hodně z nich již cítilo tíhu blížících se Vánoc. 
Pracujeme na pohádkové knize a příručce celiaka a jeho rodiny. 
Garage Sale v centru, další díl, opět super. Veliká účast, super nálada a výborné jídlo. 
Párty a oslavy nás vzali mezi sebe na jejich úžasnou akci k oslavě Dne mrtvých do Sport 
parku Berounka. Dia de los muertos. Krásná výzdoba, hudba, výborné jídlo a super aktivity. 
My jsme dělali, jak jinak, než bojovku a ochutnávku sladkého chleba Pan de Muerto v gluten 
free verzi a prodej benefičních cupcakes Muerto. 
 
Listopad 
Plánujeme a plánujeme. 
Garage sale v centru, tentokrát spojený i s bojovkou po řevnickém parku. 
Dále jsou v plné proudu přípravy a plánování na Vánoční trhy v Řevnicích a v Černošicích. 
26.listopadu startuje naše Vánoční pohádka na 9 týdnů, na tu se moc těšíme, stejně tak se 
těšíme na Mikuláše, který bude v domečku naší charity Pomoc od Srdce a bude i s tajemnou 
cestou, která každého zlobílka napraví a přivede na správnou cestu. Pak už bude návštěva u 
Lucifera hračka, že ano. No a s čistým štítem pak šup do „nebe“ pro odměnu a hurá domů . 
No a co nás ještě čeká: 
Od prosince máme nově i seniory v nouzi v okolí. Takže potraviny a dáreček pod 
stromečkem i pro ně, to je jasné. 
Také bude u nás v obchůdku Srdcem v kuchyni v Černošicích Pohádkový stromeček. Tam 
můžete splnit přání dětem nebo přidat rodinám peníze nebo poukazy na potraviny. 
Za vaše finanční dary od nás dostanete potvrzení o daru, které můžete uplatnit v daňovém 
přiznání jako slevu na dani a také plaketu dobrého člověka. 
Pleteme čepičky pro nedonošená miminka, letos pro Nedoklubko. 
Plánujeme rozvozy a koordinujeme dobrovolníky na vánoční rozvozy dárků a potravin. 
V polovině měsíce musíme vyzvednout Lego. 
Dále máme super novinku: Turistické známky nám vydají limitovanou benefiční známku. 
Bude k zakoupení pouze u nás v obchůdku Srdcem v kuchyni po dobu trvání akce 
Pohádkové Vánoce. 
 
Prosinec 



  
 

Chceme s Luckou navštívit Martinku. Jediné onkologicky nemocné dítě v naší péči. 
Pamatujete, jak jsme dělali sbírku korálky pro Martinku? Marťa tu má nové dárky i letos si 
na ní hodně z vás vzpomnělo a přinesli jste korálky. Martinka všechny dostane a věříme, že jí 
potěší. Je to veliká bojovnice a sluníčko. 
Musíme vyřešit, jak budeme rozvážet. V prvních dnech prosince musí být už rozvozy jasné.  
Pracujeme na pohádkové knize. 
5. prosince je Mikuláš v domečku. Registrováno máme přes 90 rodin na určitý čas, ale stejně 
nestačí kapacita, tak ti, na které se nedostalo, náš Mikuláš, čertíci i andělé přišli pozdravit na 
zahradu a nechali se s dětmi i vyfotit. Všechny bytosti, i ty svaté si akci velmi užili a nejhezčí 
na ní je to, že děti se nemuseli bát a užili si Mikuláše s čertem v klidu a v pohodě. 
Každý pátek musíme dát novou trasu Vánoční pohádky, naší vánoční pohádkové procházky 
v přírodě s příběhem na díly. Dále vybíráme dárky pro děti našich klientů a také peníze pro 
seniory, kteří budou mezi svátky sami bez služby pečovatelek a museli by tak jíst studené 
jídlo. Domluvili jsme, že jim místní restaurace bude zavážet obědy, tak aby měli teplé jídlo 
denně. Do 18 .12.2021 chceme mít všechny rodiny obstarané a zavezené dárky a potřebami. 
Chceme, aby si naše rodiny, děti a starouškové užili kouzlo Vánoc. Mohli si společně napéct, 
vydechnout, užít si to kouzlo Vánoc. 
Všem moc děkujeme za podporu a pomoc. Bez vás by to nešlo, i teď budeme rádi za každou 
pomoc. Peněz není moc. Budeme rádi za každou finanční podporu. Potvrzení o daru je 
samozřejmé. 
Děkujeme všem lidem dobré vůle 
Moc děkuji naším kolegům a kolegyním, všichni jsme dobrovolníci bez nároku na mzdu. Vše 
dáváme do charity, každou korunu. 
 

Příjmy Výdaje 

 
Obec 15 000,00 Kč Nákup surovin a potravin 150 000,00 Kč  

Nadace (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 Kč Nájmy 288 000,00 Kč  

Sbírky 41 000,00 Kč Energie (elektřina,vodné,stočné) 84 000,00 Kč  

Sponzorské dary 859 000,00 Kč Palivo 60 000,00 Kč  

Příjmy od klientů 21 900,00 Kč Nákup vozidel 360 000,00 Kč  

Dobrovolné příspěvky z našich akcí 70 000,00 Kč Opravy a provoz vozidel 35 000,00 Kč  

    Dětské akce, kostýmy 30 000,00 Kč  

    Hmotná pomoc klientům 24 000,00 Kč  

         

Příjmy celkem 1 036 900,00 Kč Výdaje celkem 1 031 000,00 Kč  

         

    Převod do 2022 5 900,00 Kč  

 


