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Nová reality show,  
která vás chytne za srdce
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TELEVIZE PRIMA UVEDE  
CELOSVĚTOVĚ ÚSPĚŠNOU REALITY SHOW  
MILIONÁŘ MEZI NÁMI!
Reality show, která ve světě chytila za srdce miliony diváků, míří do Česka! Britský 
formát The Secret Milionaire dojal nejen Británii, ale i Ameriku, Austrálii a Irsko. 
Česko bude další zemí, která vytrhne vysoce postavené milionáře z komfortu 
a ukáže jim život na okraji společnosti. Navíc umožní i veřejnosti aktivně se 
zapojit do pomoci. Unikátní projekt „Milionář mezi námi“ odvysílá televize Pri-
ma poprvé už v pondělí 30. listopadu ve 21.35. Sedm českých milionářů rozdá 
v sedmi dílech necelé 4 miliony korun a také spoustu věcných darů. 

Ze dne na den se dostávají do světa, který je jim cizí. Pod změněnou identitou se 
ocitají na okraji společnosti, v problematických lokalitách, ale také v organizacích, 
které se soustředí na pomoc potřebným.

Václav Staněk, Simona Kijonková, Jiří Antoš, Lenka Hlavatá, Karel Janeček, Pe-
tra Plemlová a Martin Hausenblas. To je sedm statečných milionářů, kteří vyměnili 
teplo luxusního domova za skromnou ubytovnu, kaviár za čínskou polévku a ve-
doucí pozici v úspěšných firmách za manuální práci.

Na týden změní svůj život a identitu a s pouhými 550 korunami v kapse se vydají 
do sedmi českých měst, aby pomáhali. Prostřednictvím neziskových organizací 
poznají životy zdravotně či sociálně znevýhodněných a na konci své týdenní uta-
jené mise ze svých peněz věnují statisíce korun těm, kteří podle jejich vlastního 
uvážení pomoc potřebují. Pravou identitu milionářů nikdo nezná. Neziskové orga-
nizace milionářům zprostředkovávají spojení s pro ně vzdáleným světem v dom-
nění, že jsou objektem vznikajícího dokumentu představujícího jejich činnost. Mo-
ment překvapení tak přichází na konci týdne při odhalení identity a předání šeku 
na peníze, které znamenají snazší přežití a často i záchranu. Týden nezmění život 
pouze lidem, které milionáři odmění a pomohou jim, ale také promění samotné 
milionáře – uvědomí si, jak velkým bohatstvím je věnovat čas a pomoc těm, kteří 
to potřebují. 

Během své týdenní mise si milionáři vyslechnou silné životní příběhy, setkají se 
s dřinou, utrpením, ale i neskutečným odhodláním žít a užívat si život navzdory 

nepřízni osudu. „Nic není nahrané. Milionáře jsme nešetřili. Museli si ten týden 
odpracovat a prožít. Chtěla jsem, aby byli co nejvíce napojeni na ty, kterým 
pomáhají. Například pan Antoš má následkem vážné autonehody komplikovanou 
chůzi, běžel tedy celý dobročinný závod s vozíčkářem. I když byl úplně vyšťavený, 
nepřiznal to,“ říká režisérka projektu Markéta Ekrt Válková. „Milionář mezi námi 
je projekt, který si pohrál s emocemi nejen milionářů, ale i nás za kamerou. Prožili 
jsme silné momenty i těžké chvíle. Ale ty nejemotivnější přicházely vždy závěru, 
kdy dochází k odhalení pravé identity a předání šeků. I pro milionáře to byla 
obrovská satisfakce vůči lidem, které týden pozorují, a nemohou jim o sobě říct 
pravdu. Často tam došlo k vzájemnému napojení, najednou nehrálo roli, kdo je 
z jakého prostředí. Dokázali společně fungovat, mít společný humor. Ukázalo se, 
že všichni jsme ze stejného těsta,“ dodala režisérka. 

Pomoct hrdinům projektu mohou všichni. Skupina Prima prostřednictvím komunit-
ního projektu Prima SVĚT spojila síly s charitativní crowdfundingovou platformou 
Znesnáze21, která poskytuje bezpečné místo pro setkávání těch, kteří potřebují 
pomoc, s těmi, kteří ji nabízejí. Díky tomu může každý z diváků pomoci jednot-
livým neziskovým organizacím napřímo. Každá nezisková organizace, která se 
zúčastnila pořadu Milionář mezi námi, bude mít na dárcovské platformě založe-
nou sbírku. Dárci tak mohou přispět pomocí veřejné sbírky na konkrétní příběhy, 
které jsou jim nejbližší.

Kromě přívětivého a přehledného uživatelského prostředí nabízí platforma i vysok-
ou míru jistoty – dárci si mohou být jisti, že přispívají lidem či organizacím, kteří 
pomoc skutečně potřebují.

Termíny vysílání 2020: 
1. díl: Jiří Antoš – pondělí 30. 11. ve 21:35
2. díl: Karel Janeček – pondělí 7. 12. ve 21:35
3. díl: Simona Kijonková – pondělí 14. 12. ve 21:35

V lednu 2021:
4. díl: Václav Staněk
5. díl: Lenka Hlavatá
6. díl: Petra Plemlová
7. díl: Martin Hausenblas





Jiří Antoš
Majitel truhlářské firmy, která se specializuje na výrobu dětských hřišť z akátového dřeva. Ve 
velkém je prodává a instaluje v ČR i v zahraničí. Největší chloubou je Mirakulum, největší zábavní 
park v Česku, který ročně navštíví 300 000 lidí. Jeho správě a rozvoji věnuje Jiří Antoš nejvýraz-
nější část svého času a energie. Svoji firmu na týden opustil, aby se vydal do Ostravy pracovat 
jako dobrovolník v neziskové organizaci Mens Sana, kde poznal rodinu muže, který má vinou 
pracovního úrazu doživotně poškozený mozek. Zapojil se do činnosti problémové čtvrti Bedřiš-
ka i romského Boxing King Klubu, který je plný boxerských talentů. Nikdo z těch, které poznal  
a kterým pomáhal, neznal jeho bohatství. Na konci své mise rozdal statisíce korun.

„Myslel jsem si, že zapojení do pomoci bude naaranžované pro televizi. Ale ono to bylo doopra-
vdy! A jsem za to rád, protože mám z toho týdne mnoho silných zážitků.“ 



MENS SANA
Mens Sana, z.ú. vznikla v roce 1996 pro podporu 
a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce 
zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví, 
budování komunitní péče v Ostravě a vzdělávání 
v těchto oborech. V současné době poskytuje so-
ciální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní reha-
bilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové pro-
gramy, programy na podporu zaměstnávání lidí 
s duševním onemocněním a programy zaměřené 
na prevenci a destigmatizaci. Služby poskytujeme 
ročně více než 300 lidem se zdravotním postižením 
v Moravskoslezském kraji.

Více na: www.menssana.cz

BOXING KING CLUB 
Tři otcové se v roce 2016 rozhodli založit vlastní 
boxerský klub pro svoje děti v Ostravě, kde začali 
trénovat ve školní tělocvičně. Postupem let se klub 
začal rozrůstat, a dokonce se začal prezentovat i na 
zápasech. Jejich největším snem je vlastní tělocvična, 
která by pomohla v intenzivní přípravě na soutěže. 
Mladé lidi rozhodně nepodporuje k agresivitě, ba 
naopak. Všechny tréninky jsou náročné a zvládne 
je pouze ten, kdo se naučí vytrvalosti, disciplíně 
a odhodláním něco dokázat. Klub řídí dobrovol-
níci, kteří trénují s dětmi po práci s radostí a přes-
vědčením, že to co dělají, má smysl.

Více na: www.facebook.com/BoxingKingClub

OSADA BEDŘIŠKA 
(BEDŘIŠKA PŘE(ŽIJE)!)
Od svého vzniku se spolek intenzivně věnuje pod-
poře soužití majority a minority v lokalitě Bedřiš-
ka, která byla, a stále je, řazena mezi sociálně vy-
loučené lokality. Pomáhá zlepšovat sousedské 
vztahy, organizuje komunitní volnočasové aktivity, 
navazuje pozitivní a konstruktivní vztahy s institu-
cemi a úřady. Spolek se také významně podílel na 
zlepšení života v této lokalitě a její proměně v bez-
pečný a klidný domov jejich obyvatel. 
Od roku 2019 spolek provozuje také Komunitní  
centrum Bedřiška, kde probíhá řada výcho-
vně vzdělávacích, volnočasových, kulturních 
i společenských aktivit, především pro děti a mládež 
v rámci prevence kriminality, na kterých participují 
převážně místní obyvatelé. 

Více na: www.bedriskaprezije.cz





Karel Janeček
Matematik, podnikatel, miliardář a spoluvlastník firmy RSJ, která na světových burzovních trzích 
vydělává kolem miliardy korun ročně. Je i úspěšným investorem, vizionářem, bojovníkem proti ko-
rupci a jedním z největších českých mecenášů. Teď svůj život změní a na týden opustí svoji práci 
i rodinu a vydá se pomáhat jako dobrovolník do Plzně. Bydlet bude na ubytovně a celý týden si 
musí vystačit s částkou odpovídající životnímu minimu. Pomáhat bude lidem bez domova, tělesně 
postiženým i sociálně znevýhodněným dětem.

„Nejprve jsem si říkal, že týden je moc dlouhá doba, že to nemůžu dát, ale pak to ve mně začalo 
hlodat. Uvědomil jsem si, že tím můžu něco sdělit, bral jsem to jako osobní zodpovědnost, i když 
jsem tušil, že budu muset dělat bůhvíco, a možná ne všechno mě bude bavit. Byla to výzva!“



MOŽNOSTI TU JSOU
Obecně prospěšná společnost 
MOŽNOSTI TU JSOU byla založena 
v roce 2007 Diakonií Západ. Hlavním 
cílem je měnit pohled na zaměst-
návání lidí se zdravotním postižením 
v Plzeňském regionu. Společnost pod-
poruje vytváření nových pracovních 
míst, zaměstnávání lidi se zdravot-
ním postižením a jejich přípravou 
na trh práce. V současné době pro 
společnost pracuje více jak 200 lidí 
s různou formou hendikepu ve čtyřech 
sociálních projektech. Jsou to: Café 
Restaurant Kačaba, SECONDHELP 
second hand, Zdravá Svačina, která 
v Plzni zásobuje více jak 1 000 dětí 
denně a provozuje několik školních 
bufetů a EKOZAHRADA RAKOVÁ, 
zemědělský podnik v Rakové u Roky-
can, který se zaměřuje na pěstování 
zeleniny v biokvalitě a je prvním ko-
munitou podporovaným zemědělst-
vím (KPZ) na západě Čech. 

Více na: www.moznostitujsou.cz

BLÍZKÝ SOUSED 
Blízký soused, z. s. sdružuje lidi, kterým 
není jedno, v jakých podmínkách 
vyrůstají děti. Společně organizuje 
volnočasové aktivity, přizpůsobené 
pro děti ze sociálně vyloučených lo-
kalit v Plzni. V klubovně v centru Plzně 
probíhají několikrát týdně zájmové 
kroužky, pravidelně jsou pořádány 
výlety do přírody, děti se účastní 
sportovních i kulturních akcí a v létě 
vyrážejí na pobytové tábory. V rám-
ci všech aktivit spolku se dobrovolníci 
děti snaží všestranně vzdělávat, roz-
víjet a být jim pozitivním příkladem.

Více na: www.blizkysoused.cz

DAVID A GOLIÁŠ
David a Goliáš je spolek rodičů a přá-
tel handicapovaných dětí i dospělých 
v okolí Plzně. Zabývá se především tím, 
aby handicapovaným bylo umožnění 
prožít život plnohodnotně bez ohledu 
na jejich omezení. Proto pro děti i je-
jich rodiče organizují poznávací a re-
generační pobyty nebo vzdělávací 
a zábavné programy. Pomáhají 
všem handicapovaným dětem a je-
jich rodičům, kteří s prosbou o pomoc 
přijdou. Disponují také bezplatnými 
zdravotními pomůckami, které v kaž-
dodenních činnostech dětem i celé 
rodině výrazně pomohou. 

Více na: www.davidagolias.cz

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
Diecézní charita Plzeň je nestát-
ní nezisková organizace, zastřešená 
charitou Česká republika. Posláním 
organizace je pomoc lidem v nou-
zi bez rozdílu barvy pleti, nábožen-
ství či národnosti. V Diecézi plzeňské, 
rozkládající se na území Plzeňského 
a Karlovarského kraje, sama provozu-
je 26 sociálních služeb a charitativních 
projektů a podílí se na organizaci čin-
nosti farních, oblastních a městských 
charit.
Kromě poskytování služeb jako 
například: azylové domy, poradny, 
pečovatelské služby, sociálně terapeu-
tické dílny, je důležitou součástí také 
potravinová pomoc pro obyvatele 
s velmi omezenými příjmy. V dluhové 
pasti tak může rodina ušetřené peníze 
využít ve prospěch splátek dluhů.

Více na: www.dchp.cz





Simona Kijonková
Úspěšná podnikatelka, která ví, jak vypadá život bez peněz. Dnes vlastní společnost s více než 
miliardovým obratem, dětství a dospívání ale prožila v chudobě. Simona patří mezi nejvlivně-
jší ženy v Česku a je právem přezdívaná První dámou internetového podnikání. Její Zásilkovna 
doručuje zásilky zákazníkům ve třiceti zemích Evropy a expanduje na další kontinenty. V projektu 
Milionář mezi námi na týden změní svůj život a vydá se v utajení do Děčína. S pouhými 550 ko-
runami v peněžence opustí rodinu i své podnikání a bude pracovat jako dobrovolník. Zapojí se do 
pomoci seniorům, dětem ze sociálně slabých rodin a týraným ženám.

„Viděla jsem zahraniční verzi, která mě velmi oslovila a chytila za srdce. Chtěla jsem poukázat na 
potřebnost dobrovolnické práce a také na charakter a vnitřní krásu lidí v rámci neziskového sek-
toru. Tyto neziskové organizace byly neviditelné a veřejnosti neznámé. Příliš jsem se nerozmýšle-
la a šla do toho.“



SLUNEČNICE, Z.S.
Slunečnice pomáhá lidem s mentálním a zdravot-
ním postižením již od roku 1998. Bojuje za integra-
ci osob s postižením do běžného života a pomáhá 
jim při zajišťování důstojných podmínek. Základním 
kamenem celé organizace je provoz Centra do svě-
ta, které nabízí sociální rehabilitace a sociální tera-
peutické dílny. 
Služby ročně využívá okolo 70 osob s postižením 
z Děčína a okolí. Kromě stálých pracovníků se 
o spokojenost členů stará i skupina dobrovolníků. 
Samotný základ dobrovolnického týmu tvoří stu-
denti středních škol, kde Slunečnice každoročně 
pořádá vzdělávací besedy. Dobrovolníci pomáha-
jí především s volnočasovými aktivitami a působí 
v programu Dobré odpoledne, kde tráví čas jako 
společník člověka s postižením. Mimo jiné připravují 
také kulturní a veřejné akce. 

Více na: www.slundecin.org

INDIGO DĚČÍN
Organizace Indigo, kterou založil Miroslav Graj-
car v roce 1998, pomáhá zlepšit způsob života dětí 
a mládeže z Děčína, které se ocitají v nepříznivé 
sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy. 
Ve svém Nízkoprahovém zařízení dětí a mládeže 
Kamarád, poskytují bezpečné zázemí pro smys-
luplné trávení volného času, rozvíjení jejich zájmů, 
nápadů a seberealizace. V posledních dvou letech 
zaznamenal Kamarád téměř 100 % nárůst nových 
klientů. 
Komunitní prostory navštěvuje 20 dětí denně. Mimo 
jiné mají děti možnost i chodit na hřiště, jezdit na 
tábory nebo delší výlety. Indigo je ve spojení také se 
školou a sociálním odborem, kde pomáhá například 
dohlížet nad řádným zápisem do prvních tříd dětí 
ze sociálně slabších skupin.

Více na: www.indigodecin.cz

SPIRÁLA
Spirála je zřizovatelem Centra krizové intervence 
a Intervenčního centra, které pokrývá potřeby 
občanů nejen Ústí nad Labem, ale i Ústeckého kra-
je. Od roku 1998 nabízí aktivity v oblasti sociálních 
služeb, vzdělávání odborníků, profesionálů – posky-
tovatelů jiných služeb a také vzdělávání veřejnosti, 
pomocí společenských akcí.
Nabízí nonstop linku pomoci, osobní konzultace 
a krizová lůžka pro osoby, které se nacházejí ve 
složité životní situaci. Mimo jiné nabízí i poradnu 
pro jednotlivce či celé rodiny, právní a sociální po-
radenství i stěžejní terénní krizový tým pro osoby, 
které se ocitají v obtížných situacích.

Více na: www.spirala-ul.cz





Václav Staněk 
Ve svých 22 letech patří mezi nejmladší milionáře v Česku. Vlastní několik firem se ziskem v řádu 
desítek milionů korun. Vyrábí kožené zboží a doplňky, kvalitní nábytek nebo exkluzivní spod-
ní prádlo. Vlajkovou lodí jeho firemní flotily zůstává společnost Vasky, vyrábějící kvalitní kožené 
boty. Firmu založil ve svých 18 letech. Forbes ho zařadil mezi 30 nejlepších podnikatelů do 30 let. 
Na týden změní svůj život a vypraví se do Kyjova, kde bude pracovat jako dobrovolník v několika 
organizacích. Potká skvělé lidi, kteří pomáhají ostatním, i ty, kteří pomoc potřebují. Zapojí se do 
pomoci tělesně postižených a drogově závislých vrstevníků. Nikdo z nich nezná jeho bohatství, 
a on jim na konci své mise rozdá statisíce korun.

„Nikdy jsem nic podobného nezažil a netušil jsem, co mě čeká. Věděl jsem jenom, že jdu do ab-
solutního neznáma. Ale těšil jsem se, protože jsem věřil, že za ten týden prožiju řadu zajímavých 
příběhů a poznám zajímavé lidi. A to se také stalo.“ 



KROK
Od roku 1998 pomáhá Krok řešit problémy lidem, kteří se ocitli v obtížných život-
ních situacích a poskytují komplexní služby včetně diskrétního poradenství. 
Hlavním posláním je podpora osobního růstu ke změně kvality života. Hlavní 
činností organizace je především Terapeutická komunita Krok, pomáhá s léčbou 
závislostí na drogy, alkohol a automaty. Pro rychlejší začlenění do běžného živo-
ta a společnosti poskytují program následné péče, které mimo terapií zahrnuje 
i možnost podpory bydlení nejen v okolí Kyjova.

Více na: www.oskrok.cz

LIGA VOZÍČKÁŘŮ
Liga Vozíčkářů podporuje lidi s postižením a jejich posilování dovedností potřeb-
né pro samostatnost, sebeobsluhu a integraci. Ligá má osobní asistenty, kteří 
pomáhají lidem s hendikepem v domácnosti, speciálně upravený automobil, po-
radnu pro život s postižením, sociální rehabilitaci nebo centrum denních služeb. 
V letošním roce spustila také unikátní sociální projekt Klíč k samostatnosti, který 
nabízí možnosti využívat tréninkový byt, kde si vyzkouší kompletně samostatné 
bydlení. 
Do života lidí s postižením a jeho úskalí pomáhá nahlédnout osvětová kampaň 
PŘISEDNI SI, ale také otevřený bezbariérový kulturní prostor, DIVADLO BARKA, 
na jehož „prknech” se představují amatérské, poloprofesionální i integrované 
soubory, ve kterých společně hrají či tančí lidé zdraví i lidé s postižením.  

Více na: www.ligavozic.cz





Lenka Hlavatá 
Výkonná ředitelka, spolumajitelka firmy Hlavatý & Partners Consulting Group, kterou vybudovala 
s manželem a která patří mezi nejúspěšnější tuzemské poradenské skupiny. Od roku 2008 posky-
tuje ucelené strategické poradenství v řízení podniku a marketingové služby podnikům v ČR. Len-
ka je také zakladatelkou ocenění Český Goodwill (firmové Oscary). Lenka Hlavatá změní na týden 
svůj život a vydá se v utajení do Českých Budějovic. Bude pracovat jako dobrovolník, zapojí se do 
aktivit Potravinové banky, do programu traumatizovaných dětí a do pomoci při hipoterapii dětí.

„Poznala jsem řadu nových lidí, kteří jsou inspirativní, šikovní a zapálení do své práce v nezis-
kovém sektoru a jejichž životním posláním je pomáhat druhým. Zjistila jsem, kolik dobročinných 
organizací existuje na různých stupních sociální pomoci, které fungují jako záchranná síť pro 
lidi, co si z nejrůznějších důvodů nemůžou pomoct sami. Bez váhání bych do toho šla znovu!“



VLADYKŮV DVŮR
Spolek Vladykův dvůr, z. s. se věnuje od roku 
2007 hiporehabilitaci a vzdělávání dětí a mládeže 
s využitím alternativních metod při práci s koňmi, 
etologie koní a environmentální výchovy prostřed-
nictvím “Kroužku přirozené komunikace s koňmi” 
v Roudné. Kroužku se pravidelně účastní téměř 60 
dětí týdně ve věku od 4 do 17 let. Do těchto skupin 
patří děti s fyzickým či mentálním handicapem, 
kterým se dostává individuální péče. Toto propo-
jení má svůj význam jak pro děti s handicapem, tak 
i pro zdravé děti, které se tak učí toleranci a empatii. 
Cílem organizace je při pravidelné práci s dětmi 
rozvíjet jejich schopnosti vcítění se do jiného tvora, 
podporovat v nich zájem o etologii a výzkumnou 
činnost, umožnit jim prožít dobrodružství alterna-
tivních zážitků a díky aktivitám s koňmi je nenásilně 
doprovázíme na cestě za sebepoznáním.

Více na: www.vladykuvdvur.cz

POTRAVINOVÁ BANKA  
JIHOČESKÉHO KRAJE
Potravinová banka shromažďuje zdarma potraviny, 
které následně skladuje a rozděluje humanitárním 
nebo charitativním organizacím poskytující potra-
vinovou pomoc potřebným lidem. Činnost potra-
vinových bank spočívá v darování a rozdělování 
potravin, která se opírá o dobrovolnou bezplatnou 
pomoc a dárcovství. Hlavním cílem potravinových 
bank je bojovat proti plýtvání potravin, dělit se 
o ně s těmi, kteří je potřebují a obnovovat solidaritu 
mezi lidmi. Potraviny jsou rozdělovány neziskovým 
a charitativním organizacím mezi které patří posky-
tovatele sociálních služeb, klubů nebo pomáhajících 
organizací. 

Více na: www.potravinovebanky.cz

TEMPERI
Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace 
založená v roce 2012. Poskytuje sociálně akviziční služ-
by pro rodiny s dětmi. Sociální pracovnice jsou rodičům 
nápomocné při řešení problémů souvisejících s péčí 
o dítě a jeho výchovou, s hospodařením a zajištěním 
chodu domácnosti; při své práci se též zaměřují na 
vyhledávání ohrožených dětí. Další aktivita, kterou 
organizace od roku 2016 úspěšně realizuje, je dobro-
volnický program Pět P v Českých Budějovicích. Jedná 
se o sociálně preventivní program, který je určen pro 
děti a mladistvé nacházející se v náročné životní situ-
ací. Formou přátelského vztahu mezi dítětem a do-
brovolníkem přispívá k podpoře dítěte, k jeho osob-
nostnímu rozvoji. V rámci dobrovolnického programu 
je též zajištěno doučování dětí.

Více na: www.tempericb.cz





Petra Plemlová 
Založila a řídí prosperující textilní firmu UNUO. Ta vyrábí a prodává dětské oblečení i látkové 
zboží pro děti a maminky. Firma se rychle rozvíjí a obstojí i v celosvětové konkurenci. Petra  
Plemlová získala řadu podnikatelských ocenění a její příběh je tak trochu příběhem amerického 
snu v českých poměrech: jak obyčejná holka z Krnova dokázala vlastní pílí a nasazením vybu-
dovat z šicí dílny v obýváku během několika let firmu s milionovými zisky. Na týden změní svůj život, 
opustí práci i rodinu a vydá se do Liberce. Bude pracovat jako dobrovolník a hledat, komu by 
mohla pomoci. Bude si muset vystačit s částkou odpovídající životnímu minimu, potká skvělé lidi, 
kteří pomáhají ostatním, i ty, co pomoc potřebují. Zapojí se do činnosti Nábytkové banky, bude 
pomáhat v azylovém domě i tělesně postiženým. Na konci své mise rozdá statisíce korun.

„Díky tomuhle projektu jsem se vnitřně smířila s vlastní situací a uzavřela jednu z kapitol svého 
života. Ano, byla jsem na tom špatně, ale je to pryč. Beru to jako ukončení starého života 
a uvědomění, že žiji jiný život, který ale není lehčí než dříve.“



AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI, 
JIŘETÍN
Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou je 
zřízen a provozován Diecézní charitou v Litoměřicích. 
V domově jsou především matky se sníženými men-
tálními schopnostmi a jejich děti a matky s dětmi, 
které prožily domácí násilí v jakékoliv formě. Cílem 
domova je naučit matky pečovat o sebe, své děti 
a svěřenou domácnost. Je téměř normální, že matky 
přicházejí do domova s dětmi, bez finančních pros-
tředků, bez jídla i oblečení. 
Důležitou součástí programu jsou finance. Domov 
učí matky, pomocí asistovaného hospodaření, zach-
ázet s jejich velmi omezenými prostředky tak, aby 
je měli k dispozici celý měsíc. Hlavním posláním je 
vrátit matky s dětmi zpět do života a připravit je 
k začlenění do běžné společnosti. V současné době 
našlo dočasný domov v Jiřetíně 21 maminek a 39 dětí 
ve věku od dvou měsíců do 16 let.

Více na: www.dchltm.cz

NÁBYTKOVÁ BANKA
NA-BANK je unikátní projekt zaměřený pro sociál-
ně potřebné. Nábytková banka řeší zejména ná-
bytek, ale také další potřebné věci do domácno-
sti, především elektrospotřebiče, oblečení, obuv, 
hygienické prostředky a hračky. Redistribuuje ma-
teriální pomoc na základě doporučení ve spoluprá-
ci se statutárním městem Liberec a dalšími obcemi 
v Libereckém kraji. Kromě sociální fukce řeší pro-
jekt také tu ekologickou. Dává druhou šanci nábyt-
ku a elektrospotřebičům a šetří tak naši planetu. 
Poskytuje také informační činnost a osvětu ekolo-
gie mezi širokou veřejnost. 
NA-BANK bohužel neutáhl koronavirovou situaci 
a v prosinci končí se svou činností.

Více na: www.na-bank.cz

MUŽI A ŽENY
Obecně prospěšná společnost Muži a ženy nabízí 
síť osobních asistentů po celé ČR, kteří pomáhají ze-
jména seniorům a lidem se zdravotním postižením, 
včetně dětí a jejich rodinám v nejrůznějších osob-
ních a sociálních situacích. Protože si pomocní-
ci sami prošli zkouškou života se zdravotními či 
jinými potížemi, dokážou se velmi dobře vcítit do 
potřeb a pocitů druhých. Jsou empatickými po-
mocníky, většinu věcí vyřídí za klienty a poradí si 
s nejrůznějšími problémy, které život ve stáří, nemo-
ci či s postižením přináší.
Většina klientů tuto okolnost hodnotí pozitivně, něk-
teří dokonce vnímají tuto pomoc nikoliv jako jednos-
trannou, ale jako vzájemnou. Proto se celá služba 
programu nazývá Zrcadlovou pomocí.

Více na: www.muziazeny.cz





Martin Hausenblas 
Spoluvlastník firmy Adler, která patří s miliardovým obratem mezi největší dodavatele reklamního 
textilu v Evropě. V byznysové komunitě je Martin Hausenblas známý zejména pro své originální 
nápady a neotřelé myšlení, kterými předbíhá dobu. To se projevuje i v rychle se rozvíjející plat-
formě Liftago, kterou spoluzaložil a spoluvlastní. Na týden změní svůj život a vydá se v utajení do 
Prahy. Opustí partnera i své podnikání, bude pracovat jako dobrovolník a hledat, komu by mohl 
pomoci. Zapojí se do pomoci seniorům, bezdomovcům a lidem po výkonu trestu.

„Říkal jsem si, že rád posloužím dobré věci. Chtěl jsem upozornit na práci neziskových organi-
zací. Hodinu u televizního dokumentu o neziskovkách by asi nikdo nevydržel, ale když se do toho 
zapojí osobnost z jiného konce společnosti a nese to prvky reality show, začne to být napínavé.“



MEDICI NA ULICI
Spolek Medici na ulici sdružuje studenty lékařských 
fakult se zájmem o problematiku bezdomovect-
ví a poskytování zdravotní péče lidem na okraji 
společnosti. Medici na ulici se ve spolupráci s etablo-
vanými charitativními organizacemi (Naděje, Armá-
da spásy, Sant’Egidio a další), již čtvrtým rokem 
zapojují do poskytování zdravotní péče lidem bez 
domova v Praze a v Brně. Během akademického 
roku se podílejí na provozu kamenných a mobilních 
ošetřoven a terénních programů až pět dní v týd-
nu, v zimních měsících navíc organizují zdravotní 
pomoc v nouzových noclehárnách. Za celý rok tak 
lidem bez domova poskytnou až několik tisíc unikát-
ních ošetření. Přirozenou součástí jejich aktivit je 
i osvětová činnost na fakultní a odborné lékařské 
půdě. 

Více na: www.facebook.com/Medicinaulici

SENIOREM S RADOSTÍ
Seniorem s radostí je projekt zasazující se o udržitel-
nost a komplexní péči o seniory, mezigenerační dia-
log a navrácení úcty, kterou si stáří zaslouží. Svých 
cílů dosahuje pomocí stovky dobrovolníků z řad 
lékařů, psychologů, právníků a nadšenců, kteří vyt-
váří akviziční programy nebo pomáhají seniorům 
přímo. Nechybí ani přednášky a workshopy na téma 
stárnu, stárneš stárneme přednášené s lehkostí 
našimi lékaři, psychology nebo samotnými seniory. 
Nově se projekt rozšířil i o agenturu, která pomáhá 
seniorům najít férové přivýdělky a vyzkoušet si role 
modelek, konzultantů nebo hlídacích babiček.

Více na: www.senioremsradosti.cz

RUBIKON CENTRUM
RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace. 
Od roku 1994 pomáhá lidem, kteří se rozhodli překročit 
svou trestní minulost, protože věří, že je správné dát 
jim v životě druhou šanci. Usilují o to, aby se opět mohli 
stát plnohodnotnými členy společnosti – měli práci, 
řešili své dluhy, starali se o rodinu a blízké, žili spoko-
jený život. Snaží se odstraňovat překážky, které jim 
v tom brání. Některé si klienti nesou v sobě, jiné před-
stavují předsudky společnosti a další jim staví do ces-
ty systém. 
A protože spojení sil je důležité, spolupracují s dalšími 
aktéry v trestní justici, neziskovými organizacemi, 
orgány státní správy a samosprávy a zaměstna-
vateli. Společně usilují o změny systému integrace 
osob s trestní minulostí. Společně vytváří bezpečnější 
a otevřenější společnost. Trestní minulost má za sebou 
25 % našich zaměstnanců. Jsou zakládajícím členem 
Asociace organizaci v oblasti vězeňství. 

Více na: www.rubikoncentrum.cz
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Komunitní projekt Prima SVĚT představila skupina Prima v roce 
2018. Jeho cílem je pomáhat komunitám po celé České repub-
lice a zatraktivňovat veřejná prostranství, kde se budou moci 
potkávat rodiny i místní obyvatelé. Skupina Prima tak poskytu-
je nejen finanční a mediální podporu, ale do každého projek-
tu se mimo jiné zapojují i zaměstnanci a spolupracovníci, kteří 
společně s lokální komunitou budují místo svépomocí. 
Kromě veřejných prostranství pomáhá projekt Prima SVĚT 
i v nemocnicích nebo v přírodě.

Mezi nejnovější realizované projekty patří zábavně-naučná 
stezka Prima ZOOM v Zahrádkách u České Lípy. Navazuje tak 
na Primáčkovo dětské hřiště v Řevnicích, zábavně-naučnou 
stezku Prima ZOOM v Barokním areálu Skalka v Mníšku pod 
Brdy a dětské koutky na Klinice popáleninové medicíny Fakult-
ní nemocnice Královské Vinohrady a v Centru dětské chirurgie 
a traumatologie Thomayerovy nemocnice.



Za televizi Prima
Kateřina Kotalová  |  PR Manager
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