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Milí členové a p říznivci, prosíme o Vaši podporu:  

Co nezbytn ě pot řebujeme pro další provoz a využití základny ZO ČSOP 
KOSENKA?  

Potřebujeme bezodkladně finančně zajistit rekonstrukci havarijního stavu komína, na který je 
napojeno centrální vytápění základny KOSENKA. Na celoročním i zimním provozu základny závisí 
dnes pravidelné komunitní vzdělávání dětí ve spolupráci s Rodinným centrem Kaštánek, ekologické 
vzdělávací a osvětové programy ZO ČSOP KOSENKA, trvalá funkčnost základny, ohřev teplé 
užitkové vody, provoz ubytovny, dílny, kuchyňky, kurzy angličtiny, odborné programy a exkurze ve 
spolupráci s partnery ZO ČSOP KOSENKA, prostě celoroční provoz základny. Zima se blíží a musíme 
řešit situaci operativně.  

Cestu k řešení vidíme ve spolufinancování (crowdfunding) s kterým nám pomůže společnost 
Hithit /viz www.hithit.cz/. Věříme, že se nám tak podaří získat potřebné finance pro demoliční 
a rekonstrukční práce na postavení komína, aby provoz základny KOSENKA pro následující podzimní 
a zimní období a další roky byl zajištěn. Nezbytné náklady na rekonstrukci byly určeny na 75 000 Kč.  

 

Co pot řebujeme od Vás, co m ůžete pro v ěc udělat Vy? 

Abychom v rámci projektu Hithit oslovili co největší počet potencionálních dárců financí, 
nabídneme jim praktickou kompenzaci za jejich finanční dary z našich spolkových nefinančních 
možností. K tomu bychom rádi využili spolupráci s Vámi, s Vaš í nabídkou, s Vašimi nápady.  
Můžete nabídnout tradiční, drobné i velmi neformální dary, kreativní služby, např. pobyty, zážitkové 
akce, něco co umíte, něco co vyrábíte, produkujete. Příklad: uspřádám pro dárce kurz v pečení 
valašských frgálů, nabídnu vycházku po okolí mého bydliště, dodám určitý výrobek, službu, zážitek. 
K tomu se přiřadí finanční hodnota, za kterou dárci naši nabídku získají. 

Prosím volejte k vysvětlení na tel. 736 777 144 Miroslav Janík, nebo Jitka Šviráková 
tel. 603 950 255 nebo Zdeněk Žilák tel. 603 742 660 nebo pište na e-mail:kosenka@kosenka.cz. 
Dohodneme přesnější formu, doladíme Váš nápad.  

Vaše nabídky, návrhy pro pomoc Kosence v projektu Hithit /viz www.hithit.cz/  potřebujeme 
znát do konce září, abychom z nich sestavili celkovou nabídku ZO ČSOP KOSENKA pro sbírkovou 
akci v projektu. Projekt bude zveřejněn nejpozději do 10. října 2016. Věříme, že nutnou rekonstrukci 
komína zvládneme do začátku plné zimní sezóny. Můžete pomoci i brigádou při demoličních 
a rekonstrukčních pracích. 

Děkujeme za zavolání, nabídku, konzultaci, jakýkoliv další námět k řešení aktuálního stavu. 
Těšíme se na Vaše návrhy a spolupráci. Stojí za námi kredit naše dosavadní práce.  

  S poděkováním 

         Miroslav Janík 
        předseda ZO ČSOP KOSENKA 
Valašské Klobouky, 22. září 2016 


