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Kdo je Čestmír Horký?

Čestmír Horký se v sociálních
službách pohybuje od roku
2005. Od roku 2013 pracuje v
Nadačním fondu pomoci Karla
Janečka. V roce 2020 založil
společně s Karlem Janečkem
dárcovskou platformu
znesnáze21, která umožňuje
lidem v nouzi spustit sbírku.

Pamatujete si na své první
setkání s Freyou?

Pamatuji. Přestože to je už pár
let. S Freyou jsem se poprvé
setkal asi v roce 2016 nebo 2017.
Brzy po jejím založení. Myslím
si, že jsme už měli kancelář v
Boleslavově ulici. Přišly dvě
dámy, Lucka Šídová a Petra
Hamerníková. Nějak jsem tušil,
jak hovor plynul, že si budeme
rozumět. Spolupracujeme
dodnes a myslím, že i nějaké to
pivko jsme už společně vypili. 

Čím Vás tato organizace
zaujala? Vím, že Nadační fond
pomoci Karla Janečka Freye
umožnil otevřít 2 sbírky, a
navíc se rozhodl je podpořit
zlatým řezem, tedy násobit
jejich zisk ve sbírce.

Freya mě zaujala tématem,
kterému se věnuje. Vím, že dělá
mnoho úžasných věcí, mě ale
nejvíce oslovila sexuální
asistence pro lidi s postižením.
Důležité téma – hodně
tabuizované, přitom je tak moc
potřeba o tom mluvit. Nejen
mně tohle otevřelo oči. 



Je jasné, že ta rodina přišla o

živitele, ale také o blízkou osobu.

Víme, že peníze v první moment

nehrají žádnou roli, nicméně ale

také víme, že hrají velmi důležitou

roli hned na 2. místě. 

Bezprostředně po tragické

události má mnoho lidí velkou

potřebu pomoci. Nejsnazší cesta je

poslat peníze. 

S Freyou jsme u nás v kanceláři
dokonce točili reportáž na toto
téma. Při natáčení jsem se
seznámil se sexuální
asistentkou, která za sebou
měla více jak 5000 klientů.

Freya je organizace, kterou
máme zkrátka rádi. Když to jde,
rádi Freye pomůžeme. 
Ještě jsem si vzpomněl na
jednu, pro mě důležitou věc,
proč mě Freya zaujala. Vznik
organizace Freya mi velmi
připomínal mé období, kdy
jsme s kolegyněmi zakládali
obecně prospěšnou společnost
Aufori. Také jsme chtěli dělat
věci jinak, byli jsme nespokojeni
s aktuálním stavem a věděli
jsme, že dokážeme víc, když se
osamostatníme a založíme
novou, moderní a profesionální
organizaci. 

A podobně to bylo myslím u
organizace Freya. Lidí s takovou
odvahou a energií si vážím. 

Založil jste platformu
znesnáze21, co Vás k tomu
vedlo?

Představte si situaci, že se
někdo ve vašem okolí vážně
zraní, nebo zemře. Zůstane po
něm rodina s malými dětmi,
navíc o tom napíšou media.

Kam je ale poslat? Na

Facebooku proto začaly vznikat

nejrůznější neověřené příběhy s

přiloženým číslem účtu. Tohle

je ale cesta do pekel – sbírky

jsou totiž neověřené, žádné

potvrzení o daru nedostanete,

je zde riziko, že peníze budete

danit, je s tím velké množství

administrativy, nutnost

komunikace s dárci apod. 



Kolik to dalo práce je vysbírat,

to si ani nepředstavuji. Kačenka

tak od celé jednotky dostala

celých, teď se držte, 450 Kč.

Nebylo by snazší, kdyby každý

sáhl do kapsy a věnoval 100 Kč?

Naše znesnáze21 za rok

rozdělila tolik peněz, že by na

ně nestačilo 10 miliard víček. 

Vznik znesnáze21 tohle všechno
vyřešil. Sbírku můžete u nás
založit v řádu desítek minut.
Dárci mohou darovat
nejnovějšími metodami od QR
platby po Google Pay nebo
Apple Pay či on-line kartou.
Peníze se okamžitě přičtou ke
konkrétnímu příběhu a dárce,
ať firemní či soukromý, dostane
potvrzení o daru, které může
uplatnit při snížení daňového
základu. 
Každá sbírka je ověřená
sociálními pracovníky
Nadačního fondu pomoci Karla
Janečka a dárce má tak jistotu,
že darování je účelné a
efektivní. 

Bylo snadné přesvědčit lidi, že
je snadnější podpořit projekty
přes tuto platformu než sbírání
víček? 

Řeknu vám pár čísel a
odpovědět si pak můžete sama.

1 kg víček = 500 kusů = 4 koruny.
Když se vojáci z Kbel nechali
vyfotit na sociální sítě s pytli
víček, jak pomáhají Kačence,
tak jsem jim to spočítal.
Kačence předali víčka v 7
pytlích. 1 pytel = 13 kg víček = 65
kč/pytel = asi 455 Kč.
Tyto pytle pak ale musí rodina
např. postižených dětí přetřídit. 

Jaký ohlas měla platforma na
svém začátku?

Otázka je, co myslíte začátkem.
Už jen té myšlence ne každý
věřil. Kromě Karla Janečka,
tomu se nápad líbil od samého
začátku a byl si jistý, že to bude
fungovat...Je to vizionář, vidí
věci, které nevidí každý a
potenciál vycítil. Jsem rád, že
znesnáze21 podpořil a
podporuje. 



Od 21.1.2021, kdy jsme to celé
spustili, už za nás mluví
především čísla. Takže ohlas
beru jako výborný.

Co musí člověk udělat pro to,
aby si mohl v Znesnáze21
založit sbírku?

Otevřít stránku
www.znesnáze21.cz, kliknout na
založit sbírku. Pak už jen
intuitivně vyplnit všechny
požadované informace, nahrát
dokumenty ověřující situaci a
sbírku odeslat ke schválení k
nám. My sbírku buď spustíme,
nebo organizátory sbírek ještě
poprosíme o doplnění
informací. To je celé. 

"Na poli dárcovství v ČR chyběl nástroj, který by dokázal zkrátit proces
založení sbírky ze dnů na desítky minut. Znesnáze21 to umí. 

Dokážeme bleskově reagovat na nenadálé události a dáváme obyčejným
lidem možnost říct si o pomoc bez zdlouhavé administrativy a dalších

byrokratických komplikací."
— Čestmír Horký, zakladatel znesnáze21 —

 

Co byste Freye popřál do
dalších let?

Aby témata, kterým se věnují,
byla naprostou součástí našich
životů. Aby se na ně lidé s
důvěrou obraceli a nečekali
příliš dlouho. Přeji, aby jim
vydržela energie do dalšího
vzdělávání a práce s lidmi. Ať se
jim daří.

znesnáze21 a
Nadační fond
pomoci Karla
Janečka
podpořili sbírku
na vznik knihy
pro rozvoj
sexuality a
vztahů lidí se
znevýhodněním.

znesnáze21 v číslech:
Založena v roce 2020.

Celkově spuštěno 609 sbírek.
2 ze 3 sbírek vyberou více než 100 %

potřebné částky.
Celkem vybráno ve všech sbírkách

 108 milionů korun.
Nyní je aktivních 78 sbírek, 
které můžete podpořit na

www.znesnaze21.cz

http://www.xn--znesnze21-41a.cz/

