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Poslání, historie a současnost spolku 

 

S nápadem na projekt s dlouhými rozhovory přišla v roce 2015 Silvie Dymáková. Po krátkodobé 

spolupráci s několika fotografy však cítila, že fotky, které si představuje, stále nemají duši a že nejsou 

důstojnými partnery pro příběhy, které chce přinášet. Až zahájení spolupráce s Markem Chaloupkou 

přineslo ono vytoužené „cink“ a definovalo dnešní podobu projektu.  

Změnu nastartoval rok 2018, který byl zásadní, protože se ukázalo, že naše příběhy / zpovědi, umí i 

pomáhat. Proto jsme v roce 2019 věnovali zpovědím už menší prostor, ale věnovali se konkrétní 

pomoci a to samoživitelkám a samoživitelům. 

        

Samoživitelkám jsme za dobu našeho fungování zajistili: 

• Vánoční nákupy 2019 – 42 rodin – potraviny a drogerie, přes 80 tisíc korun 
• Průběžné nákupy 2019 – 12 rodin – potraviny a drogerie, cca 25 tisíc korun 
• Vánoční nákupy 2018 – 28 rodin – potraviny a drogerie, cca 60 tisíc korun 
• Průběžné nákupy 2018 – 10 rodin – potraviny a drogerie, přes 20 tisíc korun 
•  
• Lýdii F., Markétě M., Vlaďce H. a Karle J. – každé z nich jsme zprostředkovali finanční 

příspěvek ve výši 5000,- 
• Aleně K. a Zitě Z. jsme zprostředkovali plně hrazený relaxační pobyt. Dárce poptával dvě 

pečující samoživitelky, z naší databáze jsme proto vyhledali a doporučili prověřené 
maminky. 

• Dvěma samoživitelkám jsme poskytli urgentní finanční podporu ve výši 3000,- a další 
mamince a jejím dvěma synům jsme splnili sen a udělali jim zážitkový den v Praze, 
s programem a obědem v restauraci. 

• atd. 

Při založení spolku pro nás bylo důležité přinášet kvalitní rozhovory, otevírat témata, o kterých se 

mluví. To s sebou přineslo fakt, že jsme organicky sbírali nabízenou pomoc a přesměrovávali ji na 

správné místo. Jenže přišel rok 2020 a s ním Covidová krize.  

 



 

SOUČASNOST: 

Výbor spolku pracoval v roce 2020 ve složení: 

Silvie Dymáková – předsedkyně spolku 

Marek Chaloupka – místopředseda spolku 

Petr Bělík – místopředseda spolku 

 

Rok 2020 byl doslova transformační a naše pomáhání se dostalo do úplně jiných rozměrů.  

Díky štědré pomoci sponzorů a dárců, jsme mohli pomoc začít poskytovat v mnohem masivnějším 

měřítku.  

 

Hlavní dárce: 

Dušan Šenkypl – poskytl během roku 2020 2x dar ve výši 750 000,- DĚKUJEME!! 

 

dále: 

Nadace ČEZ – 50 000,- 

Film Kolektiv, s.r.o. Dlabajová – 50 000,- 

Tomáš Janák 25 000,- 

Pavel Jechort 14 000,- 

 

a další dárci, kteří přispěli nižšími částkami.  

 

Nákupy jsme z velké části rozváželi osobně, ale při takto vysokém počtu nelze obsáhnout vše, 

proto většina mířila na ta správná místa skrze online supermarkety. My jsme vyráželi do terénu 

tam, kam rozvozové trasy kosik.cz, či rohlik.cz nezasahují.  

 

Nečekaným darem pro naši malou organizaci byly též potraviny z pořadu Masterchef, které jsme 

mohli rozdělovat mezi potřebné. Ovoce, zelenina, ale i trvanlivé potraviny jsme dostávali po dobu 

cca 2 měsíců a celkově byly v hodnotě přesahující 500 tisíc korun.  

• Vánoční nákupy 2020 – 118 rodin – potraviny a drogerie v hodnotě cca 350 tisíc korun. 
• Nákupy v koronakrizi 2020 – 443 rodin – potraviny a drogerie, 1,3 mil. Korun 

 

CELKEM se tedy pomoc od nás dostala do 551 NEÚPLNÝCH RODIN – v tomto čísle nejsou 
započteny neúplné rodiny žijící v azylových domech, které jsme obdarovali potravinami 
z televizního pořadu.  

 

 

 

 

 



 

POMOC FRANTIŠKU MOURKOVI 

 
V roce 2020 jsme měli též možnost pomoci Františku Mourkovi z Plzně, 

který je na vozíku a chtěl si splnit sen – pořídit si kvalitní elektrický 

vozík a hlavně, automobil s plošinou.  

 

 
 

Podařilo se!!  

Od 258 dárců se přes platformu Darujme.cz vybralo 218 299,76 Kč a František 

i s pomocí úspor dosáhl na realizaci svého snu a automobil na míru si 

mohl nechat postavit.  

 

 
 

 



 

 

Za své aktivity byla Silvie Dymáková nominována v roce 2020 poslaneckou 

sněmovnou na státní vyznamenání a od Nadace Karla Janečka získala titul Laskavec. 

 

 
 

 
 

Velké poděkování opět patří online supermarketu kosik.cz, díky němuž jsme mohli 

nákupy pořizovat s obří slevou 30%. Děkujeme!!!! 

 

                                
 

      

 

 

 

 

 

https://www.nadacekj.cz/
https://www.laskavost.cz/laskavci/silvie-dymakova


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Závěr 

Děkujeme všem čtenářů, spolupracovníkům, podporovatelům, že věří 

tomu, co děláme. Bez vás všech by činnost Příběhů lidí nebyla možná.  

Přejeme především hodně zdraví!  

Příběhy lidí, z.s. 

Silvie Dymáková, předseda organizace 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10.3.2021 


