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Základní údaje  

 
Název:  

Společnou cestou s námi z.ú.  
 

Sídlo:  
Na Zámečku 994, 664 53 Újezd u Brna  

 
IČ:  

055 26 906  
 

Zapsaný:  
v rejstříku ústavů, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl U, vložka 176  

 
Právní forma:  

ústav  
 

Datum vzniku:  
1.listopadu 2016  

 
Předmět činnosti:  

Provozování společensky užitečné činnosti s využitím své osobní a majetkové  

složky ústavu v oblasti péče o zdravotně znevýhodněné.  
 

Kontakt:  
e-mail: info@spolecnoucestou.cz www: www.spolecnoucestou.cz tel.:  605258505  

 
Statutární orgán:  

Ředitel:  

Alena Kosmáková  

 
Správní rada:  

Předsedkyně: Jana Jasparová  
Členka správní rady: Zdeňka Šťastná  

Členka správní rady: Hana Marišlerová  

 
Dozorčí rada:  

Předsedkyně: Mgr. Klára Vítková Rulíková  
Členka dozorčí rady: Jitka Hamerská Kopecká  

Členka dozorčí rady: Rebeka Ročáková  

 
 
V Brně, dne 10.6.2020  Alena Kosmáková 

zakladatelka ústavu
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Stav transparentních účtů k 31.12.2019:   

 
Veřejná sbírka na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných rodin : 

 115-3520510227/0100     854.474,73 Kč  
 

Veřejná sbírka za účelem vybudování polyfunkčního zařízení :  
 115-5864270297/0100      0 Kč  
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Ohlédnutí za rokem 2019 
   
 
 
Vážení a milí podporovatelé našeho zapsaného ústavu Společnou cestou s námi. 
 
Čas plyne jako voda, další rok za námi a opět nastala moje povinnost, seznámit vás s tím, co se během roku 
2019 v naší organizaci událo. 
 
Stejně jako v roce minulém, naším hlavním cílem a úkolem bylo zajišťování finančních prostředků  
na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných rodin… 
Ať přímo naší činností, nebo případným zaštítěním finančních darů konkrétním rodinám.  
Toto vše je možné díky veřejné sbírce, povolené Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně. 
 
Na všech akcích, námi pořádaných i spolupořádaných, se stále snažíme prezentovat život s postižením. 
Propojovat svět zdravých občanů se světem těch, co v životě neměli tolik štěstí. 
Formou představení a možností vyzkoušet si různé kompenzační pomůcky přímo na akcích samotných. 
 
Též i nadále provádíme poradenskou činnost v oblasti lidí s postižením. 
 
Začátkem roku 2019 nás oslovil, na základě doporučení manželů Rebeky a Michala Ročákových, pan starosta 
obce Těšany Ing. Miroslav Zborovský. Za jeho velké podpory, přispění spolku obcí Cezava a starostů dalších 
obcí v regionu, díky spoustě sponzorů a dobrovolníků přímo na akci, a za podpory Nadace ČEZ, se 25.5.2019 
v areálu fotbalového hřiště a přilehlých prostor konal první ročník krásné akce Charity Day Těšany, jejíž 
výtěžek byl věnován naší organizaci. Na přípravě i průběhu této akce se podílela i spousta rodin a přátel naší 
Cesty. Za což všem moc děkujeme. Atmosféra celého dne byla hodně silná.  
Plná nadšení pomáhat, proložená energií našich dětí, které se též zúčastnili a patřičně si den užili... 
 
Začátkem května Otničtí ochotníci hráli divadelní představení, ze kterého výtěžek byl věnován v rámci 
Charity Day Těšany našemu ústavu. 
 
Pro nás jako organizaci samotnou, zabraly hodně času přípravy na Charity Day a následně na mikulášskou 
besídku ve Velešovicích. Tuto jsme již podruhé spolupořádali s místním Sdružením dobrovolných 
hasičů, za podpory obce Velešovice a restaurace Velas Pub. 
 
Část finančních darů opět přišla od firmy Xfér, která nás podporuje již několik let. 
 
V září nás podpořil svým výtěžkem golfový turnaj GRITT.  
Velmi si vážíme nominace na tuto podporu panem Miloslavem Jakešem. 
 
Na konci roku správní rada odhlasovala zrušení veřejné sbírky s účelem výstavby polyfunkčního zařízení. 
Tato sbírka byla založena s myšlenkou zajistit finanční prostředky, na stavbu zařízení pro budoucnost našich 
velkých dětí a jejich podobně handicapovaných přátel. Bohužel po zkušenostech z jednání na úřadech 
a zjišťování informací ohledně vybudování takového zařízení v roce předešlém, jsme naznali, že není  
v našich silách takovou velkou myšlenku uskutečnit. 
Z přijatých peněz na sbírkovém účtu se uhradila faktura za služby projektanta, který nám pomáhal hledat 
vhodný objekt, účastnil se schůzek s makléři a celý rok byl našim velkým poradcem. 
Poté jsem zažádali na Krajském úřadě Jihomoravského kraje a zrušení této veřejné sbírky. 
 
Naše organizace nemá dosud žádné zaměstnance.  
 
Celý provoz a působení zapsaného ústavu Společnou cestou s námi zajišťují členové rad a spousta 
dobrovolníků zcela zdarma ve svém volném čase. 
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Účetnictví organizace po celou dobu naší existence zdarma zajišťuje firma Movitax s.r.o., paní Ing. Moniky 
Vítkové, čehož si moc vážíme. 
 
Naším cílem i nadále je zajištění podpory pro potřebné rodiny, jak formou finanční, tak i poradenskou. 
 
Organizování a spoluorganizování společenských akcí, které svým výtěžkem přispějí potřebným… 
 
Taktéž další propojování světa zdravých a handicapovaných osob je naší velkou prioritou.  
Protože během let, které pečujeme o naše blízké, jsme zjistili, jak málo informací má veřejnost  
o životě lidí s postižením. 
 
Jak je obtížné a časově náročné pro handicapovanou osobu i jejich blízké pečující, nekonečné vyřizování 
všech potřebných formalit, souvisejících s jejich postižením. 
 
Problematika pečujících osob, které nemají vlastní příjem, tím ztrácí možnost případných  
půjček např. ve svízelné životní situaci, je též tíživá. 
 
A v neposlední řadě málokdo tuší, že pečující osoba skoro nemá nárok na odpočinek, případné řešení 
vlastních zdravotních problémů je velkým problémem. Protože v tomto čase není možnost, jak zajistit 
postiženého příslušníka rodiny. Z důvodu nedostatku zařízení poskytujících odlehčovací služby. 
 
Je toho spoustu, co jsme zažili ve světě lidí se zdravotním postižením. Rádi s tímto seznamujeme okolí. 
A velice si vážíme každého projeveného zájmu, podpory a pomoci pro lidi s nelehkým osudem… 
 
 
 
Za ně moc a moc děkujeme… 
 
 
 
 
S přáním všeho dobrého a spousty štěstí a radosti i v obyčejných chvilkách života. 
 
 
 

Alena Kosmáková 

zakladatelka ústavu Společnou cestou s námi 
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Charity Day Těšany 2019 
 

 
CHARITY DAY TĚŠANY   
byla sobota nabitá programem pro celou rodinu. Výtěžek z akce šel na podporu dětí 
s handicapem, prostřednictvím našeho zapsaného ústavu.  
Během dne byly k vidění v dopoledních hodinách, fotbalové zápasy žákovských kategorií. 
Hlavním číslem odpoledne byl exhibiční zápas výběru starostů proti Mercedes týmu  
složeného Petrem Švancarou, který se stejně jako další známé osobnosti  
charitativního dne zúčastnil. 
Pro dospělé i děti byly k dispozici různé dráhy, kde si lidé bez postižení mohli vyzkoušet například jízdu  
na invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí nebo se seznámit s výcvikem asistenčního psa. 
Dále svoji práci předvedl sbor zdejších dobrovolných hasičů 
a posádka Lékařské záchranné služby Jihomoravského kraje. 
Pro děti byli přichystané skákací hrady, skluzavky, jízda na koni či hudební scéna na pódiu.  
 
Kromě muzikantů a sportovců akci podpořili také výtvarníci, kteří malovali  
na nadměrně velká plátna obrazy k vydražení. 

 
 
 

Akce se zúčastnilo přibližně 1 000 návštěvníků a díky ní  
a akcím s Charity Day  spojených se vybralo úctyhodných   

364 331 Kč  

 
 
 

Na zajištění akce se podíleli a velké díky patří podporovatelům jak finančních , tak 
materiálních darů. Stejně i dobrovolníkům, kteří celou akci zajistili svoji fyzickou pomocí.  

 

A těmi jsou:  

 
                 

Finanční zajištění akce:  

                                                                                                                      
Jihomoravský kraj  

Movitax   
10 000 Kč 

Auto-pneu centrum Telnice  
3 000 Kč 

paní Zdeňka Šťastná  
6 000 Kč 

Keseya Swiss GmBh  
20 000 Kč 

Pro Doma stavebniny  
10 000 Kč 

Kangaroo groupe a.s.  
20 000 Kč 
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Poskytovatelé výher a odměn: 

 
Hotel Sladovna Černá Hora  

Elektro Spáčil Újezd u Brna  

Balony.EU  

Dalešická přehrada  

 
Grafická a reklamní spolupráce: 

 
Grafika Radim Marada  

Kangaroo groupe a.s.  

IMP net s.r.o  

                                                
Zajištění občerstvení celé akce: 

 
Pivovar Dudák a.s.  

Pivovar Bernard a.s.  

Vínařství Rozařín Morava s.r.o  

Vinařství Vaněk Velké Bílovice  

Delikomat s.r.o 

Tesco a.s.  

Rodinné pekařství Kulhánek a Drápal  

Makro  

Penzion Maryša Těšany  

Potraviny Na radnici Újezd u Brna  

Velas Pub Velešovice  

 
Poskytovatelé atrakcí akce: 

 

PANTO GRAFF  

Atrakce strejdy Příhody  

Koně Újezd  

NADACE ČEZ 

WIKIHOSVĚT.cz  

KDU-ČSL  

Martin Pištěk  
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Podporovatelé veřejné sbírky: 
 

NADACE ČEZ 

50 669 Kč 

Vimixa Telnice  

10 000 Kč 

Veselý Bazárek Těšany  

8 000 Kč 

Město Újezd u Brna  

4 247 Kč 

Ochotnice Otnice  

14  200 Kč 

autodoprava Vlček  

10 000 Kč 

Hasiči Těšany  

5 000 Kč 

Obec Měnín  

13  500 Kč 

PANTO GRAFF  

20 500 Kč 

Potraviny Na Radnici Újezd u Brna  

9 650 Kč 

 
Mediální podpora: 

 
Rádio Krokodýl  

Rádio Petrov  

Český rozhlas Brno  

Česká televize  

Blesk  
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Technické zajištění akce: 

 
TJ SOKOL Těšany  

Obec Těšany  

SDH Těšany  

SDH Hrušky  

ZZS JMK  

Eurostany  

p. Milan Strouhal  

Ing. Pavel Trunda  

p. Milan Kura  

p. Eva Šišková  

Zomegal s.r.o  

 
Další pořádající subjekty: 

 
Region Cezava  

Společnou cestou s námi z.ú.  

Starostové a obce Brna venkova a okolí:  

Blučina  

Měnín  

Moutnice  

Nesvačilka  

Nikolčice  

Otmarov  

Otnice  

Telnice  

Žatčany  

Velatice  

Újezd u Brna  

Hrušky  
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Kdo nás dále letos podpořil: 
 

Jednotlivci, kteří podporují opakovaně a soukromé osůbky: 
 

Odehnalová Miroslava  

Hlaváček Roman  

Mgr. Novotný Petr  

Stružková Iva  

Ottová Magdalena  

Zdeňka Šťastná  

Kotasová Lucie  

Ludmila Ryšavá  

Pilařová Iva  

Ledvinová Olga  

Nechvátalová Petra  

Denkstein Jan  

Jargaš Dušan  

 

Firmy a organizace, které přispěly svými dary ať finančními, materiálními nebo technickým 
zajištěním a podporou akcí: 

 
ZUŠ Jevíčko  

Nadace ČEZ  

Vimixa a.s.  

Malý strom spolek  

Caza s.r.o.  

Veselý bazárek Těšany  

Obec Otnice  

Město Újezd u Brna  

PANTO GRAFF z.s.  

OLPE PLUS s.r.o.  
 

Golfový turnaj GRITT, jehož organizátoři jsou firmy: 
Railco  

V.K.S. On Rail  
CID International  

IoT smart  
Techniserv. IT  
Teestarter. IT.  

ELEKTROMONT Matějka s.r.o.  
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Poděkování 
 

Velké poděkování za podporu naší organizace patří všem lidem. 
 

Ať jsou to osůbky, které neúnavně a opakovaně přispívají konkrétním dětem. 
 

Nebo osoby, které se třeba náhodou dozvěděly o naší Cestě a rozhodly se věnovat svoje dary našim dětem. 
 

Všem těm, kteří ve svém volném čase s námi organizují  
a zajišťují vše potřebné, co se týká administrativy nebo fyzické práce na různých akcích.  

A to zcela zdarma, kolikrát ještě na vlastní náklady. 
 

Také nás velmi těší, jak se krásně propojil náš Charity Day a Společnou cestou s námi 
 celkově, s lidmi, kteří organizují Charity Jam v Brumově-Bylnici. 

To díky Michal Roxy Ročák, který kdysi navštívil naše kluky.  
Pak jsme byli pozváni a podpořeni jejich Charity Jamem, kde jsme poznali zbytek party. 
A ti s námi spolupracují na současných akcích. Díky Beky a Michale, že jste si nás našli. 

Díky vám se narodil i Charity Day, protože jste dovedli  
pana starostu Ing. Miroslava Zborovského, který poskytl spoustu svého času a možností k uskutečnění 

našeho snu…  
Zorganizování velké akce, jakou Charity Day určitě je. 

Tomu patří velký dík. 
 

Děkuji, jako každý rok říkám p. Ing. Monice Vítkové, která nejenže, celé roky vede účetnictví  
naší Cesty zdarma, ale je velkou podporou na všech našich akcích.  

I její rodině. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

mailto:info@spolecnoucestou.cz
https://www.spolecnoucestou.cz/


e-mail: info@spolecnoucestou.cz                 www: www.spolecnoucestou.cz tel.: 605258505 

Rodiny a děti, které jsme podpořili 
 

Leden:  

Andrejce Pospíšilové 
 uhradili jsme pobyt ve stacionáři ve výši  

3 634 Kč 
 

David Koláček  
zaplacena speciální polohovací postel, úhrada částky  

24 645 Kč 
 

Honzík Holý  
uhradila se nájezdová rampa ke vchodu do domu ve výši  

35 000 Kč 
 

Julince Vitouchové  
zaplatili jsme fakturu za odsávačku ve výši  

4 508 Kč 
 
 

Únor:  

Andrea Pospíšilová 
úhrada pobytu ve stacionáři ve výši  

5 123 Kč 
 
 

Březen:  

Andrea Pospíšilová 
platba pobytu ve stacionáři ve výši  

4 854 Kč 
 

Sára Sedlačková 
uhrazení doplatku na speciální přepravní židličku ve výši  

5 700 Kč 
 

Matěj Bašus 
úhrada speciální tříkolky v částce 

14 900 Kč 
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Duben:  

Vojtěch Koláček 
proplacení přepravního vaku ke zvedacímu zařízení ve výši 

7 407,20 Kč 
 

Matěj Bašus 
úhrada tabletu potřebného k výuce v částce| 

5 420 Kč 
 

Nikola a Kristýna Pavlíčkovy 
platba za nájezdovou rampu ke schodišti ve výši  

8 204 Kč 
 
 

Květen:  

Adélka Svobodová 
proplaceny rehabilitace ve Znojmě ve výši 

6 802 Kč 
 

rodina Indrákova 
zaplacena záloha na elektřinu ve výši 

3 540 Kč 
 

Tomášek Doubrava 
platba asistence ve škole v částce 

3 500 Kč 
 
 

Červen:  

Lucka a Lydka Jasparovy 
úhrada odlehčovacího tábora s asistenty ve výši 

13 000 Kč 
 

Tomáš Doubrava 
úhrada doplatku na vozík ve výši  

5 100 Kč 
 

Tomáš Doubrava 
platba asistence ve škole ve výši 

3 500 Kč 
 

Matěj Bašus 
platba intenzivní rehabilitace v částce 

19 080 Kč 
 

David Indrák 
uhrazení zálohy na tábor ve výši  

6 000 Kč 
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Červenec:  

Adam Radek 
proplacení zálohy na vozík ve výši  

12 000 Kč 
 

Andrea Pospíšilová 
úhrada odlehčovacího pobytu částkou  

7 534 Kč 
 

Lenka Řezáčová 
úhrada rehabilitací ve výši 

15 000 Kč 
 

Radim Kryštof 
úhrada rehabilitací ve výši 

15 000 Kč 
 

Lucka a Lydie Jasparovy 
proplacení odlehčovacího pobytu v částce 

17 018 Kč 
 

Honzík Mráz 
proplacení potravin a léků při dietě ve výši 

6 745 Kč 
 
 

Srpen:  

Marek Petružálek 
proplacení doplatku na vozík ve výši  

10 000 Kč 
 

trojčata Koláčkovy 
úhrada osobní asistence ve výši 

10 825 Kč 
 

Tomáš Doubrava 
platba za asistenci ve výši 

3 147 Kč 
 

Julinka Kočicová 
úhrada potravinových doplňků ve výši 

9 214 Kč 
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Září: 

dvojčátka Zachova 
koupě sušičky v hodnotě 

9 790 Kč 
 

Adam Radek 
úhrada zálohy na vozík ve výši 

8 000 Kč 
 

Tomáš Doubrava 
platba školného částkou 

3 500 Kč 
 

Ina Sedláčková 
příspěvek na výukový Ipad ve výši 

25 000 Kč 
 

Vojtěch, David, Oldřich Koláčkovi 
platba asistentů ve výši 

12 670 Kč 
 

rodina Kalinova 
uhrazení nájemného ve výši 

20 000 Kč 
 

rodina Zachova 
platba pneumatik v částce 

6 435,93 Kč 
 
 

Říjen:  

Pavel Procházka 
doplatek elektrického vozíku ve výši 

10 780 Kč 
 

rodina Kolínkova 
úhrada speciálního kurzu pro maminku ve výši 

8 800 Kč 
 

Marek Petružálek 
doplatek vozíku v částce 

2 530 Kč 
 

trojčata Koláčkova 
úhrada za asistenci částkou  

11 185 Kč 
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Listopad:  

Adriana Kilianová 
úhrada ergoterapie ve výši  

7 200 Kč 
 

Adriana Kilianová 
platba logopedie částkou 

8 100 Kč 
 

Honzík Mráz 
proplacení výživy a speciálního oblečení částkou 

6 545,19 Kč 
 

 

Prosinec:  

Roman Fučík 
úhrada výukového Ipadu ve výši 

16 079 Kč 
 

Marek Petružálek 
proplacení servisu výtahu v celkové částce 

2 508 Kč 
 

Filip Indrák 
proplacení zálohy na školní výlet částkou 

2 000 Kč 
 

děti Gavendovy a Frkovy 
proplacení zálohy na obědy ve výši 

1 112 Kč 
 
 

 
Trojčata Koláčkova 
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Holky Jasparovy  

 
Marek Petružálek  
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Romča Fučík  

 
Adrianka Kilian  

 
dvojčátka Zachova  
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