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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 10.6.2021  Alena Kosmáková 

zakladatelka ústavu
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Co pro nás byl rok 2020 
   
 
 
Vážení a milí, vy všichni, kdo nám pomáháte, fandíte. 
 
Po roce přicházíme znovu poděkovat za vaši stálou podporu naší neziskové organizace  
Společnou cestou s námi z.ú. 
Jak podporu finanční, materiální i lidskou, která je kolikrát více potřebná než vše ostatní. 
 
Vzhledem k situaci, která nastala v celém světě díky pandemii covidu, jsme neměli možnost uspořádat 
žádnou z našich akcí. Z tohoto důvodu přísun financí, kterými pomáháme potřebným rodinám, byl značně 
omezen. I tak jsme se snažili podporovat, díky prostředkům získaných z předcházejícího ročníku Charity Day. 
 
Přípravy na Charity Day 2020, který se měl uskutečnit v Těšanech byly v plném proudu, téměř těsně 
před uskutečněním akce bylo konání zrušeno. 
 
Tak díky golfové tůře GRITT, která se uskutečnila v omezené míře během letních měsíců, kdy byly restrikce 
uvolněnější, naše organizace obdržela úžasných 116 655 Kč. Tyto využila na podporu potřebných rodin. 
 
I během náročného období plného zákazů a omezení jsme se snažili pomoci, alespoň radami, ostatním 
rodinám, které řešily vyřizování důchodů, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka pro svoje dospělé 
dítě. A další legislativní záležitosti, týkající se problematiky lidí s handicapem. 
 
V měsíci září proběhla kontrola vyúčtování veřejné sbírky povolené 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, která dopadla na výbornou. 
 
Díky této sbírce a transparentnímu účtu k ní zřízenému, můžeme stále přijímat finanční dary případných 
dárců, které jsou určeny organizaci pro využití v širším okruhu rodin nebo určené konkrétním rodinám.  
Díky sbírce jsou tyto dary daňově ošetřené a částky vložené na účet, jsou v celé výši rozděleny  
do potřebných rodin. Celá naše organizace pracuje formou dobrovolnictví bezplatně. 
Ať členové rad nebo i spousta lidí, kteří věnují svůj volný čas přípravě i průběhu všech aktivit, které 
pořádáme. 
 
Jedinou akcí, která v loňském roce proběhla, bylo červnové setkání rodin spojených s oslavou osmnáctin 
trojčat Koláčkových. Tato se uskutečnila pro nás v nových prostorách Orlovny v Telnici. 
Pro děti jsme uspořádali tradiční tombolu, ze které mají pokaždé radost, zatančili si a zazpívali, osladili si 
život sladkostmi, které připravily maminky. 
 
A celý zbytek roku, jsme jen vzpomínali s úsměvem na tváři a nadějí, že zase bude brzy lépe. 
 
Všichni věříme, že v dalším roce se opět setkáme na našich akcích.                             
 
 

Alena Kosmáková 

zakladatelka ústavu Společnou cestou s námi 
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Kdo nás dále letos podpořil: 
 

Opakovaně soukromé osůbky: 
 

Odehnalová Miroslava  

Hlaváček Roman  

Mgr. Novotný Petr  

Stružková Iva  

Šťastná Zdenka  

Zachařová Jana  

Zezulová Barbora  

Bc. Dostál Jiří  

pí. Radkovská  

p. Krátký  

Hučíková Jitka  

Bašusová Jiřina  

manželé Moštkovi  

 

Poděkování 
 
 
 

V rámci akce Aukce pro Oliverka Máš srdce-pomáhej: 
 

Díky jednotlivcům, kteří i opakovaně posílali příspěvky v průběhu aukce 
a poté i jako pozdrav na Vánoce, se na sbírkovém účtu nastřádalo kolem 100 000 Kč. 

 
Za tuto podporu děkujeme paní Marianě Andltové, která nás zařadila 

mezi vybrané lidičky, ke kterým šla jejich pomoc. 
A za doporučení Sabině Fleišingerové. 

 
Našimi stálými podporovateli jsou též KNIHOMILOVÉ, v čele s panem Bc. Igorem Dostálem. 

Tito posílají procenta z prodeje knih na náš účet pro kluky Koláčkovi. 
 

Všem vám, které se nedá vyjmenovat, byl by to dlouhatánský seznam. 
Mockrát děkujeme za váš zájem a pomoc. 
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Firmy, organizace a projekty, které přispěly též na podporu rodin 
sociálně a zdravotně znevýhodněných, na pořízení materiálů 

určených k tvoření nebo prostředků souvisejících se zajištěním námi pořádaných akcí: 
 

Knihomilové  

Římskokatolická farnost Batelov  

Charity Jam Brumov – Bylnice  

Charity Night (manželé Ročákovi)  

Obec Vážany nad Litavou  

Obec Žatčany  

Veselý Bazárek Těšany  

Motobanda Vacenovice  

Andělé bez křídel  

KBC tým 

Vekobs s.r.o. 

Alfa pasáž s.r.o.  

Wellprint s.r.o. 

Gua Sha Europe s.r.o.  

Xfer s.r.o.  

 
 

Golfová tůra GRITT pořádaná firmami:  
 

Railco  

V.K.S. On Rail  

CID International  

IoT smart  

Techniserv. IT  

Teestarter. IT  

 
Speciální poděkování patří firmě MOVITAX, Ing. Moniky Vítkové, která nám od založení 

organizace zajišťuje bezplatně účetnictví . Díky! 
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Rodiny, kterým jsme mohli díky Vám pomoci 
 

Leden:  

Lucka a Lydka Jasparovy 
 úhrada stacionáře ve výši 

11 977 Kč 
 

Adélka Svobodová  
platba lekcí hipoterapie částkou 

7 000 Kč 
 

Adélka Svobodová  
nákup rehabilitačních pomůcek ve výši 

2 395 Kč 
 

rodině Bulových  
jsme proplatili speciální matraci částkou 

6 781 Kč 
 

dětem maminky Gavendové 
zaplaceny zálohy na oběd ve škole částkou 

1 115 Kč 
 

Vojtovi, Oldovi a Davčovi Koláčkovým 
jsme částečně přispěli na pořízení auta s úpravou pro převoz imobilních osob částkou 

64 720 Kč 
 

Tomáškovi Doubravovi 
uhrazeno školné ve výši 

3 500 Kč 
 

Trojčatům Koláčkovým 
zaplacena rehabilitace na měsíc ve výši 

19 500 Kč 
 

sourozencům Frkovým 
zaplacené dvě matrace částkou 

6 058 Kč 
 

Honzíka Středulu 
jsme podpořili proplacením rehabilitací částkou 

9 000 Kč 
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Únor:  

Olda, Vojta a Davča Koláčkovi 
dostali peníze na úhradu faktury za fyzioterapeuta v částce 

47 750 Kč 
 

Filipovi Weinhoferovi 
jsme doplatili elektropohon vozíku částkou 

1 370 Kč 
a uhradili měsíční pobyt ve stacionáři ve výši 

3 218 Kč 
 

rodině Bulových  
jsme proplatili odsávačku částkou 

7 730 Kč 
 

sourozencům Frkovým 
jsme mohli pořídit postele za 

13 600 Kč 
 

 čtyřem dětem maminky Gavendové 
jsme proplatili obědy ve škole ve výši 

1 980 Kč 
 

Michalkovi Kirschnerovi 
bylo přispěno na speciální obleček Theratogs částkou 

10 000 Kč 
 

Lukáši Rybeckému 
proplaceny rehabilitace ve výši 

19 500 Kč 
 

 
Březen:  

Filipovi Weinhoferovi 
jsme přispěli na plavání částkou  

4 500 Kč 
 

Nikolce Pavlíčkové 
jsme s velkou bolestí uhradili pohřební náklady 

16 825 Kč 
 

úžasňákovi Matymu Bašusovi 
jsme koupili tablet za 

3 278 Kč 
 

Jeníkovi Dostálovi 
jsme mohli proplatit ubytování na rehabilitačním pobytu ve výši 

19 200 Kč 
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Barunce Haráskové 
uhrazen doplatek vozíku ve výši 

16 000 Kč 
 

dětem maminky Gavendové 
poslána záloha na obědy ve škole ve výši 

1 710 Kč 

 

 
Duben:  

Honzíkovi Mrázkovi 
uhrazena speciální výživa při jeho dietě ve výši 

4 392 Kč 
 

Filip Dvořák 
uhrazeny léky částkou 

1 391 Kč 
 
 

Květen:  

Adélka Svobodová 
doplatili jsme speciální autosedačku pro převoz za 

5 738 Kč 
 
 

Červen:  

Samuel Auda 
zakoupen tablet v hodnotě 

16 768 Kč 

 
 

Červenec:  

Marku Petružálkovi 
jsme proplatili servis výtahu částkou 

2 508 Kč 
 
 

Srpen:  

Adriance Kilianové 
jsme mohli koupit vozík za kolo v hodnotě 

6 000 Kč 
 

Kubík Sedláček 
byly uhrazeny hiporehabilitace ve výši 

20 000 Kč 
 

trojčatům Koláčkovým 
proplaceny asistenční služby částkou 

8 864 Kč 
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Září: 

Florimonu Krouzovi 
jsme přispěli na speciální vozík uhrazením doplatku ve výši 

20 000 Kč 
 

Janě a Sáře Sedlačkovým 
uhrazen pobyt ve stacionáři ve výši 

11 616 Kč 
 
 

Říjen:  

Julince Vitouchové 
jsme zakoupili rehabilitační pomůcky v hodnotě 

4 264 Kč 
 

Adélka Svobodová 
rehabilitační pobyt v hodnotě 

4 572 Kč 
 

holkám Sedlačkovým 
uhrazen pobyt ve stacionáři částkou 

10 473 Kč 
 
 

Listopad:  

kluci Koláčkovi 
Zakoupeny zimní pytle v hodnotě 

5 640 Kč 
 
 

Prosinec:  

Vojta, David a Oldřich Koláčkovi 
dostali proplacené rehabilitace částkou 

52 500 Kč 
 

Andrea a Jana Zajícovy 
proplatili jsme služby asistentů částkou 

7 055 Kč 
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