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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 10.6.2022  Alena Kosmáková 

zakladatelka ústavu
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Co jsme zažili v roce 2021 
   
 
Vážení a milí dárci, spolupracovníci a přátelé. 
 
Utekl další rok a nastal čas informovat vás o našich aktivitách v uplynulém roce. 
 
Jako v letech minulých, pro nás ten nejhlavnější úkol je, zajišťování finančních prostředků, 
díky kterým následně podporujeme potřebné rodiny. 
Po zřízení veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s účelem podpora 
sociálně a zdravotně znevýhodněných rodin, můžeme přijímat finanční dary, buď pro konkrétní rodiny 
nebo pro organizaci celkově. Pomocí sbírky jsou tyto peníze i daňově ošetřené. 
 
Další naší aktivitou je pořádání kulturních akcí, na kterých se snažíme ukázat lidem zdravým, jak se žije 
s handicapem. Návštěvníci mají možnost vyzkoušet si různé kompenzační pomůcky, slepeckou hůl, 
stezku bosou nohou, na vozíku zdolat překážky, které často potkávají lidé na vozíku v denním životě. 
Napsat si dopis na psacím stroji pro nevidomé. A podobné. 
 
Pro mnohé rodiny zajišťujeme i poradenskou činnost v oblasti sociálních služeb, v legislativě a různé. 
V jarních měsících jsme začali připravovat další ročník Charity Day, která se uskutečnila 18.9.2021. 
Tentokrát ve spolupráci s panem starostou obce Hrušky u Slavkova, Janem Kaufem. 
Do akce samotné se zapojila spousta spolků a dobrovolníků z široké veřejnosti. 
Přátelé a rodiny sdružující se kolem naší organizace, též přiložili ruku k dílu. 
Okolní obce se připojily finančními dary, sponzorsky ať finančně nebo materiálně přispěly i firmy z okolí. 
Celý výtěžek z této krásné akce, putoval právě na náš sbírkový transparentní účet. 
A následně tato částka se postupně využívá k úhradě 
rehabilitací, asistenčních služeb, kompenzačních pomůcek a nezbytných potřeb pro určené rodiny. 
 
Týden po uskutečnění Charity Day v Hruškách, jsme obdrželi na stejném místě v rámci akce 
Vyhodnocení cykloakce 2021 a 25.výročí od založení mikroregionu, 
šek od společnosti ČEZ, na krásnou částku 51 573 Kč, 
kterou pro nás v rámci akce mikroregionu, vyšlapali návštěvníci. 
 
Po tragickém tornádu, které postihlo v červnu obce na Jižní Moravě, se nám podařilo pro rodinu Dlabajovu, 
které pohroma zničila zcela domov, zajistit na našem sbírkovém účtu krásných 92 500 Kč. 
 
I přes covidová opatření se uskutečnila také golfová túra firem, nesoucí název GRITT. 
Výtěžek z této akce opět věnovali naší organizaci k podpoře lidí s postižením. 
Úžasná částka 117 922 Kč byla připsána na náš sbírkový účet. Děkujeme za jejich opakovanou podporu. 
 
Ke konci roku firma Xfér po covidové odmlce též uspořádala další ročník jejich charitativní akce 
Vyber si, Vydraž si, Zahraj si… 
Část výtěžku ve výši 90 000 Kč, prostřednictvím firmy PIGIFIN s.r.o., byl darován naší organizaci. 
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Během roku proběhla zasedání správní i dozorčí rady, na kterých byly všechny členky rad průběžně 
informovány o dění v organizaci i v aktivitách s ní spojených. 
Těmto ženám velice děkujeme za jejich bezplatnou, dobrovolnickou činnost pro Cestu. 
Všechny mají svoje rodiny, zaměstnání, některé z nich nepřetržitě pečují právě o svoje handicapované 
rodinné příslušníky, a přesto věnují práci pro Cestu spoustu svého volného času. 
Některé zajišťují přísun finančních darů, jiné tvoří např vánoční stromky, 
připravují tombolu na Charity Day i občerstvení na akci samotnou. 
 
Naším cílem i v dalších letech je pokračovat v pořádání úspěšné akce Charity Day, na které je krásné vidět, 
jak se myšlenka tohoto projektu naplňuje. Odpoledne si společně užívají zdraví lidé i lidé s postižením. 
Pro lidi s handicapem je podobných akcí připravováno poskrovnu. Zde mají možnost prožít svoje pocity 
často limitované mentálním postižením bez omezování se. Okolím jsou přijímáni se všemi svými projevy 
radosti atd. I akce menšího rozsahu, jako mikulášská besídka, Den dětí z našeho projektu nevymizí. 
 
Nadále budeme provádět poradenskou činnost, protože přibývají stále nové rodiny s postiženým dítětem 
a postupně se seznamují se všemi úskalími toho našeho trochu jiného světa. 
Povolená veřejná sbírka je na dobu neurčitou, z toho důvodu můžeme i v budoucnu pomáhat daňově ošetřit 
případné dary konkrétním rodinám. 
 
 
 

Alena Kosmáková 

zakladatelka ústavu Společnou cestou s námi 
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Charity Day Hrušky 2021 
 
Sobotní odpoledne s datem 18.9.2021, jsme měli možnost propojovat světy zdravých lidí 
a lidí s handicapem. Program byl opět bohatý a zaměřený na všechny věkové kategorie. 
 
Hlavními hvězdami byli bezesporu zpěvák Petr Bende 
a několikanásobný mistr světa v biketrialu Vašek Kolář. 
Na podiu dále vystoupil sportovní klub Glitter stars, Wikyho svět se svými Zmrzlinohrátkami, 
taneční skupina s handicapovanou členkou nesoucí název ProtyBoty, mistr hantecu Honza Žanek Hlaváček, 
bubenická show Cyranovy boty, mladí tanečníci The floor kids crew z Ostravy. 
Svoje dovednosti předvedla také asistenční fenka Amálka a canisterapeutický pejsek Jessy. 
 
V doprovodném programu v areálu, se mohli návštěvníci proletět vrtulníkem díky firmě Blu sky service. 
Děti si užily skákací hrad firmy Remax, nafukovací terč pana Příhody, malování na obličej, 
také vyzkoušet aquazorbing na místním rybníku, cyklokuriozity pana Zehnala umožnily 
projet se na různých typech kol. Zajímavá byla i prohlídka MOBIDIKU, autobusu městské policie Brno. 
Děti se mohly povozit na konících a pohrát si se zvířátky díky lidem z organizací 
Koně Újezd, Poník Emil a Koně Vážany. Opět nás podpořili lidé organizace Panto graff 
a nově si mohli všichni vyzkoušet umění spadající do Urban stylu. 
Workshopy vedli DJ Rubenz, DJ Opia a Djing, rapper Tas, B-boy TAS. 
 
Občerstvit jste se mohli dobrou kávou od Kisscofee, fotku z akce na památku vám věnoval Canon. 
Další občerstvení věnovali přátelé, restaurace Tom Vařečkin, Sklep u Balátů, Frgal catering. 
 
Celá akce se uskutečnila jen díky dobrovolné pomoci lidí z místních spolků, přátel 
a podporovatelů naší organizace. Za to všem patří VELKÝ DÍK i jménem rodin, které z výtěžku podpoříme. 
 
Celková částka výtěžku ze dne samotného i peněz zaslaných dárci předem, 
na sbírkový účet pro rodiny činila krásných 364 331 Kč. 
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Podporovatelé Charity Day Hrušky 2021 
 
 

Obec Kobeřice  
5 000 Kč 

Obec Vážany nad Litavou  
5 000 Kč 

Obec Hrušky  
úhrada vystoupení Petr Bende a zajištění toalet.  

Obec Křenovice  
5 000 Kč 

Vecobs s.r.o.  
30 000 Kč 

Prostavby a.s.  
25 000 Kč 

Basketbalový klub Žabiny  
20  000 Kč 

Zaměstnanci Dětského domova se školou Chrudim  
20 000 Kč 

Kinalisoft s.r.o.  
15 000 Kč 

Gua Sha Europe s.r.o.  
15 000 Kč 

Swietelsky stavební a.s.  
10 000 Kč 

Liko-sport s.r.o.  
10 000 Kč 

Colorprofi industry s.r.o.  
10 000 Kč 

Mobe Stav s.r.o.  
10 000 Kč 

Technické služby CZ s.r.o.  
10 000 Kč 

Vlček autodoprava  
10 000 Kč 

Real network s.r.o.   
5 000 Kč 

Navah coffee  
1 100 Kč 

Sič Zdeněk  
10 000 Kč 
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Sič Michal  
3 000 Kč 

Konopka Jan  
10 000 Kč 

Brázdilová Monika  
5 000 Kč 

Kindlová Miluše  
3 000 Kč 

Výtěžek dražby obrazů malovaných na akci umělci ze spolku Panto graff  
14 100 Kč 

 

 
 

Materiální podpora 
 

Hotel Sladovna  

Tesco a.s.  

Elektro Kauf s.r.o.  

Tabson  

Vašstav  

Belle Boutique  

Práh Jižní Morava  

Čokolandia  

Wikiho svět  

Naše akce byla propagována v  Dobrém ránu na ČT 2.  
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Firmy a soukromé osoby, které nás v roce 2021 dále podpořili 
 

TJ Sokol Chornice  

Knihomilové  

Alfa pasáž  

Delauda s.r.o.  

Gua Sha Europe s.r.o.  

A.H.Media s.r.o.  

Auto Žižkov s.r.o.  

Bascotrans s.r.o.  

Pigifin s.r.o.  

Motobanda Vacenovice  

Koně Újezd  

Tabson s.r.o.  

Belle Boutique  

Movitax  

 
Judr. Venclíková, paní Tomanová, paní Jiříková, pan Konečný, pan Vítek, paní Kadeřávková, 

pan Setler, paní Tůmová, pan Šťastný, paní Jarošová, paní Haková, paní Jasparová,  
pan Volný, pan Dula, paní Čapková, pan Lopaur, pan Svoboda, pánové Sičové,  

paní Kindlová, paní Ing. Dočkalová, paní Brázdilová, paní Kašparová, paní Knoflíčková,  
paní Zezulová, pan Hlaváček, paní Odehnalová, paní Zachařová, paní Bendová,  

paní Stružková  
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Děti a rodiny, které jsme podpořili v roce 2021 
 

Leden:  

sestry Zajícovy 
 úhrada asistenčních služeb 

7 095 Kč 
 

Únor:  

trojčata Koláčkova 
úhrada asistenčních služeb 

7 920 Kč 
 

rodina Zatloukalova 
příspěvek na úpravu bezbariérové koupelny 

30 000 Kč 
 

Adélka Svobodová  
příspěvek na hiporehabilitace 

6 400 Kč 
 

Vojta, Davča a Olda Koláčkovi 
příspěvek na uhrazení rehabilitací 

52 500 Kč 
 

 sestry Jana a Andrea Zajícovy 
úhrada asistenčních služeb 

7 435 Kč 
 

Březen:  

Marek Petružálek 
proplacení servisu výtahu  

6 347 Kč 
 

Květen:  

Adélka Svobodová 
zaplacení hiporehabilitačního tábora 

9 800 Kč 
 

Davča Koláček 
doplatek na speciální ortézu 

1 549 Kč 
 

trojčata Koláčkova 
zaplacena rehabilitace 

52 500 Kč 
Martin Pokorný 

zaplacený elektrický pohon vozíku 
17 260 Kč 
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Červen:  

Matěj Bašus 
uhrazené Aquaklim rehabilitace v Klimkovicích 

33 510 Kč 

 
Erik Čalkovský 

příspěvek na rehabilitace 
7 000 Kč 

 
Roman Hlaváček 

proplacena oprava vozíku 
10 144 Kč 

 
Matěj Bašus 

uhradili jsme náhradní díly ke speciálnímu kolu 
2 900 Kč 

 
Červenec:  

Pavlík Procházka 
zaplacená oprava automobilu 

5 646 Kč 
 

Vojta, David a Olda Koláčkovi 
uhrazena osobní asistence 

12 650 Kč 
 

Eliška Hrušková 
příspěvek na nákup automobilu 

20 000 Kč 
 

Srpen:  

trojčata Koláčkova 
zaplacena rehabilitace 

51 000 Kč 
 a hipoterapie 

5 000 Kč 
dále uhrazeny služby asistentů  

13 173 Kč 

Září: 

Pavlík Jágr 
zaplacena neurorehabilitace 

24 950 Kč 
 

Roman Fučík 
příspěvek na opravu automobilu 

10 000 Kč 
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Vojta, Olda a Davča Koláčkovi 

zaplacena rehabilitace 
15 120 Kč 

A asistenční služby 
11 990 Kč 

 
sestry Zajícovy 

uhrazena asistenční služba 
12 255 Kč 

 
Říjen:  

Jana Sedlačková 
uhrazen pobyt ve stacionáři 

4 901 Kč 
 

Andrea Pospíšilová 
zaplacen pobyt ve stacionáři 

6 480 Kč 
 

Julinka Dvořáčková 
proplacen nákup odsávačky 

5 787 Kč 
 

Ladislav Garcia 
zakoupen loped 

6 500 Kč 
 

Lucka a Lydka Jasparovy 
uhrazen pobyt ve stacionáři 

20 096 Kč 
 

Tomáš Doubrava 
zaplacen pobyt ve stacionáři 

7 600 Kč 
 

Listopad:  

kluci Koláčkovi 
proplacena operace Ulzibat 

120 000 Kč 
 

Jana Sedlačková 
uhrazen pobyt ve stacionáři 

4 959 Kč 
 

Kamila Petruchová 
proplaceny rehabilitace 

20 000 Kč 
 

Filip Železný 
příspěvek na speciální postel 

20 000 Kč 
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Sára Kalinová 
uhrazeny rehabilitace 

5 000 Kč 
 

Lucka Kamenská 
proplacen pobyt ve stacionáři 

8 472 Kč 
 

Dominika Janečková 
zaplacen pobyt ve stacionáři 

9 375 Kč 
 

trojčata Koláčkova 
uhrazeny služby osobní asistence 

12 815 Kč 
 

Pavlík Procházka 
proplacena nákup speciální obuvi 

2 059 Kč 
 

Kristýna Pavlíčková 
zakoupen inhalátor 

1 719 Kč 
 

Kubík Sedláček 
pořízeny muzikoterapeutické a rehabilitační pomůcky 

10 598 Kč 
 

Prosinec:  

Andrea Pospíšilova a Adélka Svobodová 
zakoupen terapeutický bubínek 

3 800 Kč 
 

rodina Čalkovská 
proplacen lázeňský rehabilitační pobyt 

8 546 Kč 
 

Tomáš Doubrava 
uhrazen pobyt ve stacionáři 

12 400 Kč 
 

Dominika Janečková 
obdržen příspěvek na pobyt ve stacionáři 

2 947 Kč 
 

trojčata Koláčkova 
zaplaceny asistenční služby 

13 860 Kč 
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