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sOs kOrmidlO  
Každoročně se dospívající 
děti z SOS Kormidla zapojují 
do letních brigád. Denisa a 

Žaneta už druhým rokem úspěšně pracují 
v hotelu Marriott 
v Praze, bydlely na 
vysokoškolských 
kolejích a v hotelu 
pracovaly ve VIP 
salónku. Karel 
pracoval celé 
dva měsíce pro 
společnost LAMA 
v Hradci nad 
Moravicí v rámci 
administrativy a 
několik dalších 
dětí pracovalo pro Školní lesní podnik 
ve Křtinách jako pomocníci při práci 
v lese. Velice děkujeme spolupracujícím 
organizacím za to, že dětem z SOS 
Kormidla umožňují získat pracovní 
zkušenosti a vyzkoušet si, jak to chodí       
v reálném pracovním prostředí. 

SOS KOrMIDLO 
Společnost Samsung, dlouholetý 
partner SOS dětských vesniček, 

se v letošním roce rozhodla podpořit 
přístup dětí z pěstounských rodin ke 
vzdělání a věnovala 600 000 korun 
na podporu programu SOS Kormidlo. 
Děkujeme!

Sedm a půl tisíce  
nahlášených případů 
tý   rání, zneužívání  
a zanedbávání dětí,  
a přesto je to jen pou-
há desetina toho, co se 
v domácnostech sku-
tečně odehrává. Zdá 

se to přehnané? Jsme přesvědčeni,  že 
špatné zacházení s dětmi je u nás vzác-
ností, a domníváme se, že pouze to nej-
hrubší násilí zanechá na dětech oprav-
dové stopy. Není tomu ale tak. Týrání  
a zanedbávání dětí má mnoho podob  
a všechny poznamenají děti hlubokými, 

nezhojitelnými jizvami. Rychlá pomoc 
je proto nesmírně důležitá. Čím dříve se 
dětem dostane pomoci, tím větší šanci 
mají nejen na uzdravení, ale také na to, 
aby jejich život mohl nabrat nový směr. 
Přidejte se k nám a podejte těmto dětem 
pomocnou ruku.

Děkujeme Vám za podporu naší kampa-
ně proti týrání, zneužívání a zanedbává-
ní dětí Tak snadno se to nepozná.

Jindra Šalátová
Programová ředitelka 
SOS dětských vesniček

sOs kOrmidlO  
Konec školního roku všem 
v SOS Kormidle přinesl velkou 

radost v podobně prvního maturanta. 
Slávek z SOS dětské vesničky v Brně 
ukončil studium na Střední průmyslové 
škole chemické a nyní si hledá zaměstnání. 
Další  mladí lidé z SOS Kormidla, Patrik 
a Naďa, se úspěšně vyučili ve svých 
oborech – podlahář a pečovatelka. Oba 
budou ve studiu dále pokračovat, takže jim 
přejeme hodně sil, motivace a úspěchů.

Patronem SOS 
dětských vesniček 
se stal světoznámý 
houslista Pavel Šporcl. 
„Domov je místem, 
kam se těšíme a vždy 
rádi vracíme. Může být 
kdekoli na světě, kde 
vás čekají ti, kteří vás 
milují, kterým na vás 

opravdu záleží. Děkuji lidem, kteří se o své 
city, čas, zázemí, porozumění, důvěru i pocit 
jistoty a bezpečí umí rozdělit s dětmi, které 
by takové štěstí jinak nepotkalo. Dávají jim 
ten nejcennější vzor do dospělosti. Jejich 
dobrosrdečnost a lidskou sounáležitost 
podporuji s velkou pokorou a rád.“ 

pavel Šporcl

SOS SLuNíčKO  
Karlovarské SOS Sluníčko v létě 
žilo celkem poklidným životem. 

Všechna malá sluníčka jsou zdravá, 
spokojená a opálená. Hodně se výletilo a 
máchalo v bazénku. Náš nejmladší u nás 
oslavil rok, kterému úspěšně utekl – naučil 
se v SOS Sluníčku chodit! Momentálně 
pracujeme na návratu miminka k mamince. 
Eriček, který je u nás se svým bráškou 
nejdelší dobu, oslavil v létě třetí narozeniny.

sOs kOmpas  
Někdy stačí podaná pomocná 
ruka v pravou chvíli, aby se život 
otočil k lepšímu. Tu nabídly panu 

Pavlovi pracovnice střediska SOS Kompas 
v Přerově a zabránily tak tomu, aby jeho 
rodina přišla nejen o střechu nad hlavou, 
ale také o děti. Nerozvážnost a nesplácené 
dluhy vedly až k uvalení exekuce na dům, ve 
kterém bydleli.  Podpora sociální pracovnice 
při jednání s úřady a pomoc při sestavení 
splátkového kalendáře pomohla postavit 
rodinu na vlastní nohy, postupně splatit 
všechny dluhy a zachránit svůj domov.
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„vědomé ubližování dítěti, ať fyzické 
nebo psychické, je selháním přírody      
a mravního zákona v nás.“
Jiří Dunovský, Zdeněk Dytrych, 
Zdeněk Matějček
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Jeden z mnoha skvělých zážitků byl 
průvod městem, který jsme absolvovali 
na ozdobeném náklaďáku s nápisem 
EUROPE-AFRICA. Lidem jsme mávali, 
házeli bonbóny a odznáčky s logem Czech 
baseball. Všichni se snažili chytnou cokoliv 
a bylo vidět, že mají opravdový zájem a 
radostně nám mávali a pokřikovali na nás. 
Taky jsme rozdávali 
pár lístků na naše 
zápasy, ten pocit byl 
úžasný. Na snídaně, 
obědy a večeře jsme 
mívali míchaná 
vajíčka, opečenou 
slaninu, omelety, hot-
dogy, hamburgery 
a hranolky. Prostě 
typická americká jídla 
a zmrzlinky bylo taky 
dost :-).

aHOJ, 
JÁ Jsem 
marTin 
JSEm JEDEN Z máLA kLUků, 
kTERémU SE SPLNIL NáDhERNý 
SEN. PO LOňSkEm NAVLékNUTí 
DRESU NáRODNí REPREZENTACE V 
bASEbALLE V kATEgORII žáků NA 
mISTROVSTVí SVěTA NA TAIwANU 
SE mI PODAřILO PRObOJOVAT SE Až 
NA SVěTOVé FINáLE ORgANIZACE 
LITTLE LEAgUE, kTERé SE 
kONá kAžDOROČNě V USA, VE 
wILLIAmSPORTU V PENSyLVáNII.

Začátek nádherného snu začal na 
jaře výběry kluků z jižní moravy a 
Vysočiny. bylo to náročné a na konci 
tohoto snažení zůstalo 13 odvážných. 
Pokračovali jsme českou kvalifikací, 
kde o postup do kutna (Polsko, 
evropská kvalifikace) soupeřilo 5 týmů, 
které hájily svůj kraj.
Turnaj a cestu do kutna jsme s naším 
týmem vyhráli, ale v Polsku nás čekalo 
dalších 14 silných evropských týmů. 
Tento ročník Little League byl už 75. 
v řadě a v Polsku to bylo cítit i vidět 
na každém kroku. Zúčastněné týmy 
letošní evropské série si sem nepřišly 
jen zahrát, ale tvrdě bojovat o postup 

na světovou sérii do USA. bylo 
neskutečné, když se nám podařilo 
i tento turnaj vyhrát a tím si zajistit 
postup a letenky na vysněnou cestu  
do Ameriky.
Společně s týmem jsme 9. srpna 
dorazili do areálu Little League ve 
williamsportu. Další den nás čekalo 
focení, rozhovory a natáčení spotů 
pro americkou televizní stanici ESPN, 
která po celou dobu živě přenášela 
všechny zápasy a dění v celém areálu 
Little League. 

Martinovi je čerstvých 13 let a žije 
v brněnské vesničce s maminkou 
pěstounkou a čtyřmi sourozenci. Ze všeho 
nejraději má baseball a svého psa, maminka 
pěstounka ale tvrdí, že je rozený komediant 
a že by měl hrát divadlo. Možná i proto 
Martina ve škole kromě tělocviku nejvíc  
baví hudebka. 

Pak začal turnaj a nejlepší na tom bylo, 
že když jsem se někde objevil, tak všichni 
chtěli ode mne podpisy a fotky. Cítil jsem se 
jako baseballová hvězda. každý den jsem 
si užil, protože jsme věděl, že už se na toto 
hřiště ve williamsportu nikdy nevrátím. 
Zbydou mi jen skvělé vzpomínky a fotky. 
Neumíte si představit, kolik chodilo diváků 
na naše zápasy, to se prostě dá zažít v tomto 
věku jen v Americe. Chcete vědět kolik 
diváků tam bylo? Posaďte se, ať se Vám 
nepodlomí kolena jako mně, když jsem 
to viděl na vlastní oči. bylo jich 10 tisíc           
a někdy i více.
V Americe jsem strávil krásných 16 dní a 
užíval jsem si to každičký den. Ještě nyní  
se mi nechce uvěřit, že jsme to dokázali.
Chtěl bych poděkovat mojí mamce, která 
se mi věnuje, podporuje, trénuje, vozí 
na zápasy, turnaje, soustředění a spousty 
dalších věcí, bez toho bych nebyl tam kde 
jsem. Děkuji Ti. :-) Poděkování patří i všem 
těm, kteří mě finančně podpořili, protože 
bez nich bych nezažil můj sen: Cestu do 
Ameriky. :-)



kDyž SE SAmíkOVI RODIČE OCITLI 
NA ULICI A SOCIáLNí PRACOVNICE 
PřIVEDLA ChLAPCE DO SOS SLUNíČkA, 
Aby měL ALESPOň ON STřEChU 
NAD hLAVOU, JEJí kROk měL ZCELA 
NEOČEkáVANý VýSLEDEk. TEPRVE 
PEČOVATELky Z SOS SLUNíČkA 
NEDOkáZALy PřIVříT OČI NAD 
mNOžSTVím PODLITIN NA ChLAPCOVě 
TěLE A PřEDALy SAmíkůV PříPAD 
POLICII. 

Při šetření případu vyšlo najevo, že fyzické 
i psychické týrání Samíka trvalo dlouhý 
čas, zůstalo však zcela bez povšimnutí 
kohokoli v chlapcově okolí. Navzdory 
zlomenině klíční kosti zaznamenané dětskou 
lékařkou nebo četným podlitinám svědčícím 
o hrubém násilí a patrným dokonce na 
fotografiích ze školky, nikdo nenahlásil 
podezření na chlapcovo týrání. kdyby 
přitom okolí správně vyhodnotilo známky 
týrání na jeho těle, Samíkovo utrpení mohlo 
skončit již před třemi lety.

PODEJ ruKu, ZACHrÁNíŠ      
DĚTSKÝ ŽIVOT

Samíkův případ se teprve díky našemu 
zásahu zařadil do statistiky nahlášených 
případů týrání a Samík se tak stal jedním 
z mála dětí, jejichž život mohl konečně 
nabrat nový směr. Pouze za loňský rok bylo 
zaznamenáno 7527 případů zneužívání, 
zanedbávání a týrání dětí, ve všeobecném 

konsensu však odborníci odhadují, že 
nahlášena bývá pouhá jedna desetina ze 
všech případů násilí na dětech. Desítky tisíc 
dětí v České republice nyní pravděpodobně 
trpí a čekají, až si jejich utrpení všimneme   
a podáme jim pomocnou ruku. 

TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ

Týrané dítě si většinou neumí říct o pomoc, 
protože jeho psychika není dost zralá a také 
ze strachu, aby nebylo ještě více trestáno. 
Zažívá pocit ohrožení a strach z opuštění, 
což je pro něj horší než aktuální fyzická 
nebo psychická bolest. Je tedy na jeho 
okolí, aby si všímalo i drobných náznaků 
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Až 80 tisíc dětí v České republice je 
týráno, zneužíváno či zanedbáváno. 
Právě vy můžete rozhodnout  
o jejich dalším osudu.  

sos-vesnicky.cz

TAK SNADNO 
SE TO NEPOZNÁ

kOlik UTrpenÍ mUsÍ dÍTĚ 
snÉsT, aBYCHOm Řekli 
dOsT?

TÝrÁNí, ZNEuŽíVÁNí A ZANEDBÁVÁNí 
DĚTí ZA POSLEDNí 3 rOKy

21 694 případů týrání, zneužívání a 
zanedbávání dětí bylo nahlášeno

9 698 nahlášeno případů opakovaného 
týrání, zneužívání a zanedbávání

1 005 dětí bylo umístěno do zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc

600 dětí muselo být převezeno        
do nemocnice

317 z nich skončilo s tělesným 
poškozením

28 dětí zemřelo na následky 
zanedbání péče či týrání



SOS kAJUTA, NíZkOPRAhOVé 
ZAříZENí PRO DěTI A mLáDEž V 
bySTřICI POD hOSTýNEm, má 
ZA SEbOU PRVNí PůLROk SVOJí 
ČINNOSTI. DěTEm Z VyLOUČENé 
LOkALITy NAbíZí SmySLUPLNé 
VyUžITí VOLNéhO ČASU. 

Vedle možnosti zahrát si biliárd, stolní 
fotbal či deskové hry nebo využít ke hrám 
i vzdělávání několik počítačů nabízíme 
dětem doučování a pomoc s přípravou do 
školy. Děti se nám také mohou svěřit se 
svými problémy a poradit se. Vše je zdarma 
a anonymní a zatímco během školního 
roku využívají děti standardních služeb 
centra, během letních prázdnin vyrážejí 
s pedagogy z SOS kajuty také na výlety do 
okolí. Podívat se tak mohly například do 
historických uliček kroměříže, na mamutí 

stezku u Přerova, starobylý hrad Lukov       
u Zlína či na hranickou propast, což by se 
jim bez podpory SOS kajuty nepoštěstilo. 
V srpnu jsme dokonce uspořádali společný 
výlet s dětmi v péči SOS kompasu z 
Přerova na zámek do Tovačova. Výlety 
byly pro děti navíc i poučné, dozvěděly se 
nejrůznější zajímavosti například z české 
historie či přírodovědy.  

Služby SOS Kajuty v Bystřici pod 
Hostýnem využilo za uplynulý půlrok téměž 
100 dětí. Podzimní program jim přináší 
řadu novinek – chystáme besedy, promítání 
naučných filmů, nové soutěže a turnaje.                   
Provoz SOS Kajuty je spolufinancován 
s podporou Zlínského kraje, města 
Bystřice pod Hostýnem a zejména našeho 
dlouholetého dárce společnosti Kaufland.

kUlečnÍk, pOčÍTač, UčeBniCe
Aničko, co vlastně znamená, že je zařízení 
„nízkoprahové“?
Znamená to, že je zařízení dětem snadno 
dostupné, nemusí se nikde přihlašovat nebo 
objednávat, a hlavně je zdarma. Nízký práh, 
dostupný pro úplně všechny. Pokud rodiče 
nemají finanční prostředky na různé kroužky 
a chtějí, aby jejich děti trávily efektivně 
svůj volný čas, mohou je poslat navštěvovat 
právě nízkoprahové zařízení.

Umím si ale představit, že pro většinu dětí 
je stejně zajímavějším programem vyvádět 
na ulici lumpárny než se pod dohledem 
učit. když je nepošlou rodiče, co k vám děti 
přitáhne?
Jako všechny děti, tak i „naše děti“  mají 
hlavní zájem o počítač, který doma nemají. 
Ale není to jenom o tom počítači :-) 

Pomáháme jim se školními úkoly, schází se 
tady s kamarády, mají možnost hrát stolní 
hry, výtvarné činnosti. mají i sportovní 
vyžití, navštěvujeme s nimi hřiště. Také 
pořádáme různé besedy a promítáme 
filmy. Snažíme se, aby nabídka byla široká              
a zaujala všechny děti. 

Pokud se vám podaří probudit v dětech 
zájem o vzdělání, dáte jim tím obrovskou 
šanci zlepšit jejich budoucí život. 
Zaznamenala jsi už, byť fungujete teprve 
chvíli, nějaké pozitivní změny u dětí, které 
k vám chodí pravidelně?
To je ještě krátká doba na posouzení. Ale 
nepatrné krůčky tam jsou. hlavně pracujeme 
na mezilidských vztazích, chováním k 
druhým. Je to běh na dlouhou trať, ale 
snažíme se, aby naše úsilí mělo smysl.
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a poznalo, že s dítětem není všechno 
v pořádku a že za jeho uzavřeností či naopak 
agresivitou se může skrývat strach a trýzeň. 
Jenže tak snadno se to nepozná. 
Abychom těmto dětem pomohli, připravili 
jsme ve spolupráci s odborníky z řad 

psychiatrů, sociálních pracovníků, lékařů 
a Policie ČR kampaň Tak snadno se to 
nepozná. Našim cílem je upozornit na to, že 
týraných, zneužívaných či zanedbávaných 
dětí žije mezi námi mnohem více, než 
tušíme. O jejich osudu může rozhodnout 
kdokoliv z nás. Nebuďme lhostejní, 
nezavírejme oči a překonejme svůj vlastní 
strach, pokud vidíme, že některé z dětí 
v našem okolí trpí. Náš včasný zásah může 
zcela změnit jeho život.

PODPOŘTE KAMPAŇ TAK 
SNADNO SE TO NEPOZNÁ                                              
A SDíLEJTE INFOrMACE MEZI 
SVÝMI PŘÁTELI A ZNÁMÝMI.                                        
VíCE NA WWW.SOS-VESNICKy.CZ

Násilí na dětech nejsou jen modřiny a 
zlomené kosti. Přestože fyzické násilí 
lze rozeznat nejsnáze, jiné typy např. 
zneužívání, dlouhodobé zanedbávání 
či psychické násilí, poznamenají děti 
hlubokými, nezhojitelnými jizvami. rychlá 
pomoc je proto nesmírně důležitá: čím dříve 
se dětem dostane pomoci, tím větší šanci 
mají nejen na uzdravení, ale také na to, aby 
jejich život mohl nabrat nový směr.

ANNA ADámkOVá PRACUJE         
V NíZkOPRAhOVém ZAříZENí 
SOS kAJUTA. DříVE SE 
VěNOVALA POSTIžENým 
DěTEm. PRáCE S DěTmI JI bAVí                    
A NAPLňUJE A ANNA Věří, žE má 
SkUTEČNý SmySL. 



kDyž JANě A JEJím TřEm DěTEm 
NAříDIL mAJITEL VySTěhOVáNí Z byTU 
PRO NEPLACENí NáJEmNéhO, VZALA 
SI JANA VE SNAZE ZA kAžDOU CENU 
ZAChRáNIT RODINU A ZAOPATřIT DěTI 
RyChLOU PůJČkU. NOVé ZAměSTNáNí 
VŠAk VČAS NENAŠLA, A TAk Jí ZAČALy 
NARůSTAT NEřEŠENé DLUhy. 

Po krátké době se Jana ocitla psychicky     
na dně, ztratila sílu na řešení svých 
problémů a nevěděla, kam se obrátit pro 
pomoc – ani nevěděla, že by jí vůbec někdo 
pomoci mohl. Zapomenout na problémy 
s pomocí alkoholu bylo zpočátku snadné, 
jenže utéci úplně se nedalo... Tak Jana 
přestala postupně dbát na školní docházku 
dětí, na jejich výživu a hygienu. Škola 
ovšem po pár týdnech nahlásila záškoláctví 
dětí a Janu navštívila pracovnice Odboru 
sociálně-právní ochrany dětí s informací,   
že jestli se okamžitě nesebere, hrozí riziko, 
že o děti přijde. 

JEDNOu Z MNOHA 

Příběh Jany a jejích dětí není nijak 
neobvyklý. S narůstajícím počtem rodin, 
které se dostaly do těžké, zdánlivě 
bezvýchodné životní situace, přibývá také 
dětí, jimž se nedostává potřebné péče. 
Pokud rodiny situaci dlouhodobě neřeší, 
hrozí dětem odebrání. Takto ohroženým 
rodinám se snažíme pomoci a motivovat je  
k řešení jejich krizové situace. 
Nejčastějšími problémy, se kterými 
rodiny za námi přicházejí, jsou zejména 
problémy s bydlením a dluhy. V programu 

SOS kompas pomáháme vyřešit s rodiči 
všechny důležité záležitosti, které pomohou 
stabilizovat situaci a zajistit dětem zdravé 
rodinné prostředí. Velice důležité pro nás 
je ale pracovat také na motivaci rodičů a 
snažit se vzbudit v nich zájem řešit vzniklou 
situaci vlastními silami, jako to udělala i 
paní Jana. 
Střediska sociálně aktivizačních služeb SOS 
kompas nyní fungují v Přerově, karlových 
Varech a v brně a za prvních pár měsíců 
své činnosti pomohly už téměř 150 dětem          
v několika desítkách rodin. 

SOS SLuNíčKO: OKAMŽITÁ POMOC 

Ne vždy se však potřebná pomoc dostane 
k ohroženým rodinám včas, někdy také 
v dané oblasti není potřebná služba 
dostupná, a tak se může stát, že děti jsou 
z rodiny odebrány. Pro tyto děti a také pro 
děti týrané či zneužívané, jsou zde naše SOS 
Sluníčka. Ta díky láskyplnému prostředí a 
intenzivní péči tet – pečovatelek pomáhají 
dětem zahojit šrámy, než se budou moci 
vrátit k rodičům či si najdou novou rodinu.
Ve všech regionech naší vlasti pravidelně 
mapujeme potřebnost jednotlivých služeb 
a na základě aktuální potřeby realizujeme 
další projekty. V nejbližší době tak 
plánujeme otevřít SOS kompas v Lipníku 
nad bečvou. Poprvé začneme také                                     
pomáhat zanedbávaným, týraným                 
a zneužívaným dětem v Praze, pro něž 
už nyní intenzivně připravujeme otevření 
dalšího SOS Sluníčka. 

Není jednoduché vyrovnat se 
s psychickou nemocí svých dětí. 
Ani paní Aleně se to nedařilo. 
Vážnost celé situace si nechtěla 

připustit a výchovné problémy svých dětí 
považovala za své osobní selhání, zatímco 
děti, trpící psychickými problémy, se díky 
své nemoci často dostávaly do konfliktu 
se sousedy a ostatními obyvateli vesnice. 
Díky ohleduplnému zásahu sociálních 
pracovníků SOS Kompasu se postupně 
podařilo zajistit oběma dětem potřebné 
léčení a jasným důkazem úspěchu je i 
výrazné vylepšení sousedských vztahů.

sOs prOGramY
nadĚJe prO OHrOŽenÉ dĚTi

Největší akcí letošního léta bylo 
otevření druhého zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc SOS 

Sluníčko. Druhé SOS Sluníčko je stejně jako 
to první v Karlových Varech, společně budou 
moci pomáhat asi 40 dětem ročně.
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vŠiCHni Jsme na JednÉ lOdi
V SObOTU 6. Září NASTAL V bRNěNSké 
VESNIČCE POřáDNý ŠRUmEC. NA 
ZábAVNé RODINNé ODPOLEDNE 
VŠIChNI JSmE NA JEDNé LODI SE 
PřIŠLO PObAVIT NA DVě STě DěTí! 
malými šikulkami obsypaná soutěžní 
stanoviště nám udělala obrovskou radost. 
Za ukořistěná razítka na 11 stanovištích 
děti získaly titul pirátského kapitána a 
malý dárek od firmy hasbro. Poctivě a 
odhodlaně soutěžili i ti nejmenší a bylo to 
skvělé!

 Na pódiu zatím dětské soubory Romane 
Čhave a merci rozvibrovaly vesničku 
pořádnou energií a ulítlé songy báry a Léni 
alias mateřská.com pobavily asi nejvíce 
všechny utahané mámy. Všem účinkujícím 
i návštěvníkům děkujeme za báječnou 
zábavu a krásnou atmosféru, které přispěly 
k pohodě nádherného zářijového dne.

Děkujeme za podporu akce také firmám 
kaufland a Db Schenker a za bezvadnou 
organizaci agentuře Promo Planet.
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Vystoupení romane čhave

Závod ve skákání na balónech.

Z malých diváků se na chvíli stali herci.Bára a Léňa, Mateřská.com
Pohyb je vždy zábava 
a radost 

razítka na stanovištích musela být zasloužená! Představení Cirkus bude, divadlo Genus.Soutěžní stanoviště byla obsypaná dětmi.



můžu nyní trošku z jiného soudku? koalice 
za snadné dárcovství, která sdružuje 
téměř dvacet významných českých a 
mezinárodních neziskových organizací, 
zahájila nedávno revoluční kampaň Závěť 
pomáhá. Jak se na tuto možnost díváte?
kampaň jsem letmo zahlédl. V minulých 
staletích bývalo obvyklé, že lidé po dosažení 
určitého věku a zejména moudrosti rozdělili 
svůj majetek mezi příbuzné, kláštery nebo 
církev a chudinu a věnovali se duchovním 
aktivitám. Navázat na tuto dobrou tradici by 
bylo velmi vhodné.

máte dva syny, jaké dětství byste jim rád 
dopřál a jaké hodnoty se jim snažíte vštípit?
Dětství bych jim přál takové, na které budou 
vždy vzpomínat radostně, které jim otevře 
obzory a možnosti všehomíra, upevní jejich 
morální kvality a nezatíží je předsudky 
mými ani společenskými.  

Vy máte předsudky? Jaké třeba?
že se člověk musí podřídit společenským 
pravidlům, že ho pravidla omezují, že 

má nárok jen na to, co si zaslouží, že má 
omezené možnosti, že je nedostatek času, že 
většinu událostí nemohu ovlivnit ... 

Aleši, přejeme Vám tedy mnoho štěstí, 
co nejvíce času, neomezených možností           
a ovlivněných událostí a moc děkujeme     
za podporu!

ZAPOJTE SE I Vy!
ZKuSTE SI, JAKÉ JE BÝT TíM, KDO 
PODNĚCuJE ZÁJEM O DOBrOu VĚC 
V OSTATNíCH. ZAPOJTE SVÉ PŘÁTELE 
NEBO KOLEGy V PrÁCI A SPOLEčNĚ 
ZíSKEJTE PrOSTŘEDKy VE PrOSPĚCH 
SOS DĚTSKÝCH VESNIčEK. 

DOBrOčINNÝ VÝVAr
Vaříte rádi? uspořádejte dobročinnou večeři 
pro své přátele. Předvedete své kulinářské 
umění a zároveň podpoříte dobrou věc.  
Každý z vašich hostů na oplátku za výborné 
pohoštění daruje určenou částku SOS 
dětským vesničkám. 

DOVOLENÁ K NEZAPLACENí
Koho by nepotěšil den volna navíc? 
uspořádejte v práci dražbu jednodenní 
dovolené. Požádejte svého šéfa, aby Vám 
věnoval den dovolené, a vydražte jej v aukci. 
Nezapomeňte stanovit odpovídající vyvolávací 
cenu. Výtěžek akce může pomoc třeba dětem 
v SOS Sluníčku!

FANTAZII SE MEZE NEKLADOu. POKuD 
VÁS NAPADÁ VLASTNí ZPŮSOB, JAK NÁM 
POMOCI PŘI ZíSKÁVÁNí FINANčNíCH 
PrOSTŘEDKŮ, NEVÁHEJTE NÁS 
KONTAKTOVAT NA TELEFONu 233 335 452 
NEBO EMAILu DETEM@SOS-VESNICKy.CZ. 
rÁDI VÁM POrADíME S rEALIZACí VAŠICH 
SKVĚLÝCH NÁPADŮ!

nOrmÁlnÍ Je pOmOCi

Aleš Zeman žije v Praze, má dva syny, 
Viktora (11) a Pavlíka (6). Na charitu přispívá 
od roku 1997, SOS dětské vesničky 
podporuje od roku 2008. Kromě ohrožených 
dětí věnuje prostředky především na pomoc 
při humanitárních krizích a přírodních 
katastrofách. Ve volném čase se zabývá 
filozofií východu, úvahami nad věcmi, které 
jsou velmi pravděpodobné, ale vědecky 
neprokázané, a také sportem.

JAKÁ JE VAŠE MOTIVACE? PODĚLTE SE 
O NI S LIDMI, KTEŘí VIDí SVĚT PODOBNĚ 
JAKO Vy.  
NAPIŠTE NA DETEM@SOS-VESNICKy.CZ.
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ALEŠ ZEmAN PODPORUJE SOS 
DěTSké VESNIČky Už ŠESTým 
ROkEm. O JEhO mOTIVACI POmáhAT 
POTřEbNým I O TOm, JAké DěTSTVí 
by SI PřáL PRO SVé DěTI, JE NáŠ 
ROZhOVOR.

Aleši, proč by podle Vás měli lidé přispívat 
na charitu?
Považuji za normální přispět, když můžu. 
Většina lidí očekává jen to, že někdo 
přispěje jim, až nebudou mít, a postará       
se o ně.
Ale třeba v zemích, jako jsou Spojené státy 
americké nebo kanada, podporuje charitu 
přes 60 procent obyvatel, zatímco u nás je to 
pouze 20 procent. Proč myslíte, že to tak je? 
myslím, že v jiných zemích je sounáležitost 
v lidech mnohem více zakořeněná. Pokud 
vím, jsou v tom vychováváni už od školky, 
slyšel jsem, že už malinké děti třeba o 
haloweenu sbírají po sousedech bonbóny    
a zároveň nosí kasičku pro jejich oblíbenou 
charitu. k tomu se snad jednou také 
dopracujeme.

mnoho lidí prý také nepřispívá na 
dobročinnost, protože se domnívají, že se 
jejich finanční pomoc stejně potřebným 
nedostane a skončí v kapsách podvodníků...
Často odradí nedostatek konkrétních 
informací, jak a pro koho jsou dary použity. 
Určitě by pomohlo, vědět na co nebo komu 
přispíváme, znát tváře nebo osobní příběh 
obdarovávaných. 

Ne vždy je to ale možné, když podporujete 
třeba SOS Sluníčko, tak v něm děti jsou 
třeba jen dva měsíce, stejně tak SOS 
kompasy pomáhají rodinám dostat se          
z problémů a jít dál... mimochodem, co 
na naší práci Vy osobně považujete za 
nejdůležitější?
Pomoc někomu, kdo ji potřebuje nejvíce      
a komu může nejvíce prospět, dětem.

A co Vás oslovilo na naší pomoci dětem,    
že jste se rozhodl nás podporovat?
Abych řekl pravdu, bylo to tenkrát na 
doporučení mojí partnerky, které důvěřuji.



U PříLEžITOSTI SVěTOVéhO 
hUmANITáRNíhO DNE, kTERý PřIPADá 
NA 19. SRPNA, OCENILA EVROPSká 
kOmISE mImOřáDNOU ODVAhU 
ISSACA JONESE, SOS PRACOVNíkA 
Z JIhOSúDáNSkéhO mALAkALU. 

Isaac, vedoucí místní komunity mládeže, 
se v prosinci 2013 v SOS dětské vesničce 
dostal společně s desítkami dětí a pěstounek 
pod palbu povstalců. Po několika hodinách 
strachu využil krátké přestávky v ostřelování 
a evakuoval prvních 36 dětí a osm matek 
pěstounek. Pak se vrátil pro ostatní. 

Do vesničky ale mezitím vtrhlo na 60 
ozbrojených povstalců. Vyrabovali a zničili, 
co jim přišlo do cesty. „řekli mi, že teď si 
přišli jen pro majetek, příště ale že nás už 
přijdou postřílet,“ vzpomíná na mrazivé 
setkání Isaac. Věděl, že musí okamžitě 
odvést také zbývající děti. Nevěděl však, že 
jejich cesta za záchranou potrvá celé měsíce.

Isaac se zbývajícími 33 dětmi uprchli pod 
palbou z SOS vesničky a pokusili se dostat 
na druhý břeh řeky Nil. malé děti, z nichž 
nejmladšímu byly teprve dva roky, se vešly 
do loďky, Isaac spolu se staršími dětmi 
museli řeku plnou krokodýlů přeplavat. Pak 
teprve mohla začít jejich dlouhá cesta do 
bezpečí, která nakonec trvala celé tři měsíce. 

Skupina dětí během ní urazila několik 
set kilometrů o hladu, bez vody a bez 
kontaktu se svými rodinami. „byl jsem 
nešťastný, protože jsem se nemohl o děti 
pořádně postarat. Neuměl jsem jim zajistit 
jídlo ani pořádné místo na nocleh. malé 
děti byly neklidné, chtěly si hrát a v noci 
plakaly steskem za svými pěstounkami. 
Nedokázal jsem s tím nic udělat,“ vypráví 
Isaac. Dvakrát byli zadrženi vojenskými 
jednotkami a postaveni před nabité hlavně 
pušek, aby nakonec dorazili do města, 
v němž mohli vyhledat pomoc. „Skvělé byly 

uKrAJINA
Humanitární situace na ukrajině se stále 
nelepší. SOS dětská vesnička v Lugansku 
zůstává uzavřena, rodiny byly evakuovány 
na začátku července. Po mnoha měsících 
bojů se v oblasti zcela zhroutila civilní 
infrastruktura. 

JiŽnÍ súdÁn: pŘÍŠTĚ 
vÁs pOsTŘÍlÍme

starší děti, byly velmi statečné a pomáhaly 
mi po cestě nést své malé kamarády, když 
už nemohli,“ vzpomíná Isaac.
18. března letošního roku, tři měsíce od 
svého útěku z ostřelované SOS dětské 
vesničky, byla skupina zachráněna 

a převezena do súdánského města 
Juba. Isaacovu mimořádnou statečnost, 
která vedla k záchraně desítek lidských 
životů, ocenila u příležitosti Světového 
humanitárního dne Evropská komise.

Podle psychologů se situace na Ukrajině 
dotýká úplně všech a stres a strach způsobený 
dlouhotrvajícími boji pouze zhoršuje už beztak 
silnou ekonomickou a společenskou krizi.

Piotrova rodina uprchla z Krymu                          
a útočiště nalezla v SOS dětské vesničce                            
v ukrajinském Brovary.

GAZA
Válečný konflikt mezi Palestinci a Izraelci 
těžce zasáhl život v SOS dětské vesničce 
poblíž ostřelovaného města rafah ležícího 
v jižním cípu Pásma Gazy. Letecké údery 
už zničily mnoho budov v bezprostředním 
okolí vesničky. Děti jsou prozatím v pořádku, 
jsou ale vyčerpané a mají strach. už tři 
měsíce nevycházejí z domků, ukazuje se 
ale, že v SOS vesničce je pro děti přece jen 
bezpečněji než kdekoli jinde. 

Děti z SOS dětské vesničky v Rafahu žijí už celé 
měsíce v nezaslouženém domácím vězení. 

Jawahel z SOS dětské vesničky v Rafahu 
ukazuje sešit s omalovánkami, které mezi 
děti z válečných oblastí distribuuje UNRWA 
(United Nations Refugees and Works Agency). 
Z obrázků se děti mají poučit, jak se chovat, 
když najdou granát či raketu, a jak se chránit 
třeba v případě bombardování.
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Děti z SOS dětské vesničky v Rafahu žijí už 
celé měsíce v nezaslouženém domácím vězení. 

naprOsTÁ ZkÁZa více než půl roku po svém odvážném 
činu se isaac vrátil do palbou zničené sOs dětské 
vesničky v malakalu. Foto: Till muellenmeister.



POmáháTE ZA žIVOTA, POmáhEJTE 
I PO Něm. ODkAZ V ZáVěTI JE VE 
SVěTě VNímáN JAkO PřIROZENé 
POkRAČOVáNí PODPORy DObRé 
VěCI.
Sabina Zahlerová prožila bohatý život. 
manželství, děti, práce, krakov, Izrael, 
berlín. Tím, co ji vždycky hnalo kupředu, 
byla její dcera maria. maria však na střední 
škole tragicky zemřela a Sabinin svět se 
zhroutil. Nebylo pro ni jednoduché najít 
sílu dál žít. když v březnu 2012 paní 
Sabina zemřela, zanechala po sobě dědictví, 
kterým chtěla přispět na dobrou věc. Ve 
své poslední vůli napsala: „Děti potřebují 
ochranu a pocit bezpečí a právě to jim 
poskytují SOS dětské vesničky.“  Z jejích 
prostředků se nyní v Izraeli staví nový SOS 
rodinný dům, který ponese jméno její dcery.

V zahraničí je dar ze závěti běžným jevem. 
Například ve Velké británii lidé ročně na 
dobročinné účely odkazují přes 2 miliardy 
liber. V naší zemi není sepisování závěti 
zatím příliš časté a pokud nemáte dědice 
a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. 
V minulých letech tak státu každoročně 
propadlo asi 150 milionů korun.

DArOVÁNí ZE ZÁVĚTI 

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč 
sepsat poslední vůli. Nejen že tím můžete 
předejít případným sporům ve své rodině, 
ale také máte možnost darovat každému 
přesně to, co si přejete, aby po vás 
zdědil. Navíc i malý dar pro dobročinnou 
organizaci vám dává jistotu, že pomůžete 
tam, kde je to podle vás nejvíce potřeba. 

„Když mi 
zemřela 
žena, musel 
jsem se začít 
sám starat o 
veškeré finanční 
záležitosti. Když 

jsem se konečně ve všem zorientoval, 
uvědomil jsem si, že si můžu dovolit 
odkázat značné jmění svým vnoučatům, 
a zároveň ve své poslední vůli věnovat 
peníze dobročinným organizacím, které 
jsme se ženou podporovali už řadu let.“ 
Calvin S., 74 let, dárce SOS dětskcých 
vesniček Kanada 

„Má vnučka 
se mě jednou 
zeptala: 
,Babičko, kde 
se bere dobro?“ 
Odpověděla 
jsem: ,Dobro 

dělají  všechni ti, co myslí na druhé.           
I ty, protože se o své dědictví rozdělíš 
s ostatními dětmi.“  Vnučka je na mě moc 
hrdá.“ 
Maria H, 78 let, dárkyně SOS dětských 
vesniček Německo

vÍTe, Že….

• 58 % českých seniorů považuje pomoc 
formou daru ze závěti za správnou.

• 82 % lidí by nevadilo, kdyby jejich příbuzní 
odkázali majetek na dobročinnost.

• pokud v čr nemáte dědice a nezane-
cháte závěť, dědí po vás stát.

• lidé, kteří sepíší závěť ve prospěch  
dobročinné organizace, se dožívají    
vyššího věku než zbytek populace.

ZÁvĚŤ pOmÁHÁ

„Sice nemám 
vlastní děti, ale to 
mi nebrání v tom, 
abych měla děti 
ráda a nebylo 
mi jedno, když 
trpí. Také proto 

odkáži část svého majetku Sdružení SOS 
dětské vesničky Francie.  Díky tomu vím, že 
mé peníze budou dobře využity a navíc mě 
těší vědomí, že po sobě zanechám něco 
dobrého.“                 
Joséphine B., 82 let, dárkyně SOS dětských 
vesniček Francie

POrAďTE SE S NOTÁŘEM 

Sepsání závěti je relativně jednoduchý úkon, 
ale vždy je lepší sepsat ji u notáře ve formě 
notářského zápisu. Tak je zaručeno splnění 
zákonných podmínek, a tedy její platnost.  
Jednou sepsanou závěť není problém 
kdykoliv změnit, případně i úplně zrušit. 
Pro jakékoliv další informace nebo dotazy 
jsme vám k dispozici na emailové adrese  
detem@sos-vesnicky.cz nebo na telefonu 
233 335 452. Více informací lze najít také 
na webu koalice za snadné dárcovství  
www.zavetpomaha.cz. 

NAŠIMA OčIMA

Může se zdát, že se jako koordinátorka péče 
o dárce nesetkávám s ničím, co by bylo 
nějakým způsobem zajímavé. A už vůbec 
ne tak,  aby stálo za to o tom napsat. Je to 
téměř pravda, nepřicházím osobně do styku 
s ničím neobvyklým. Přesto bych se ráda 
podělila o jeden příběh laskavého člověka.

Když jsem nedávno třídila poštu, našla 
jsem mezi mnoha smlouvami a fakturami 
obálku nadepsanou na starém psacím stroji. 
Otevřela jsem ji a v ní byl krásný a velice 
dojemný dopis od našeho dlouholetého 
dárce spolu s velkou čokoládou.

Pan František byl na své poslední cestě 
životem, téměř slepý, a přesto našel sílu 
napsat obsáhlý dopis. Místy bylo velmi těžké 

ho přečíst, ale nebylo to nic, co by bránilo 
tomu, abych pochopila. V dopise s obdivem 
chválil naši pomoc dětem a zároveň se 
několikrát omlouval, že v budoucí době už 
nebude schopen přispívat, neboť mu zbývají 
poslední dny jeho života.

Každý odchod – opravdu laskavých lidí – 
je velmi bolestivý. Dopis našeho dárce mě 
velice dojal a zároveň zahřál na srdci, protože 
jsem si uvědomila, že děláme něco opravdu 
prospěšného. Pokaždé, když čtu podobný 
dopis nebo vidím úsměv na tváři dětí ve 
vesničkách, který vytvářejí lidé, jimž není 
lhostejný život druhých, řeknu si, že moje 
práce má skutečně nějaký smysl.

I když jsem panu Františkovi obratem 
odepsala, zásilku si již nemohl přečíst. Jeho 
žena mi s politováním oznámila, že ještě ten 
den, co odesílal své psaní SOS dětským 
vesničkám, zemřel. 

Vážíme si každého, kdo se neotáčí zády 
k těm, kteří to skutečně potřebují. Chtěla 
bych tento krátký článek věnovat všem 
laskavým lidem, jako byl pan František, a 
poděkovat všem našim současným přátelům 
za jejich podporu a zájem.

MONIKA DrOZDOVÁ 
koordinátorka péče o dárce
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pOdpOŘTe nÁs. 
dĚkUJeme.
PrAVIDELNÝM DÁrCOVSTVíM TrVALÝM 
PŘíKAZEM     

Staňte se pravidelným dárcem, zřiďte si  
u své banky trvalý příkaz k úhradě.  
číslo účtu: 120 777 711/0300. 

JEDNOrÁZOVÝM  FINANčNíM 
PŘíSPĚVKEM

Bankovním převodem zaslaným na účet 
120 777 711/0300.

ON-LINE PŘíSPĚVKEM PLATEBNí 
KArTOu

Na webu www.sos-vesnicky.cz najdete 
vstup do on-line platební brány.

DÁrCOVSKOu SMS

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS 
VESNICKY na číslo 87 777. Cena jedné 
SMS je 30 Kč. SOS dětské vesničky obdrží 
27 Kč. 

PrAVIDELNĚ POMOCí DMS

Pomocí DMS můžete přispívat také 
pravidelně. Pošlete dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS ROK VESNICKy na 
číslo 87 777. Každý měsíc vám bude 
automaticky odečtena částka 30 Kč.  
SOS dětské vesničky obdrží za rok 
celkem  324 Kč. 

DArOVÁNí ZE ZÁVĚTI 

Pro více informací nás kontaktujte. 

KDE NÁS NAJDETE

SOS-VESNICKY.Cz

facebook.com/SOS vesnicky

PŘEJETE SI DOSTÁVAT INFOrMACE 
ELEKTrONICKy?

Pošlete nám email s Vašimi kontaktními 
údaji na detem@sos-vesnicky.cz. 
Elektronicky vám pak můžeme zasílat 
potvrzení o daru nebo informace o využití 
vaší finanční podpory.

Generální partner Hlavní partneři


