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Act for Others 

Senát Parlamentu ČR 

Sdružení Neratov 

Slavnostní předání symbolického šeku ku příležitos; ročního výročí charita;vního trhu v Senátu PČR. 

Předsedkyně charita;vní organizace Act for Others Melanie von Schilling a paní Kancléřka Senátu 
PČR Jana Vohralíková si společně se zástupci Sdružení Neratov Ing. Antonínem Nekvindou a 
Monsignorem Josefem Suchárem, připomněli roční výročí charita;vních trhů v prostorách Senátu 
PČR, jejichž výtěžek putoval na podporu výstavby domu seniorů s pos;žením.  

„Z důvodů pandemie nemoci Covid 19 se bohužel letos musíme bez tradičních charita=vních trhů 
obejít, ale chtěli jsme touto cestou připomenout loňský ročník, při kterém se podařilo vybrat 540 000,- 
CZK na podporu Sdružení Neratov“ připomíná zakladatelka organizace Act for Others Melanie von 
Schilling. Peníze na účet Sdružení Neratov putovaly hned po účetní uzávěrce roku 2019, ale slavnostní 
předání pamětního šeku bylo z důvodu pandemie několikrát odloženo. „Jménem Senátu PČR jsme 
rádi, že jsme mohli přispět k dobré věci, a to obzvláště v takto těžkém roce, jako byl tento 2020. Naše 
podpora dokazuje, že Senát je místem setkávání pracovitých lidí a prospěšných myšlenek, které 
mohou pomoci potřebným ze všech koutů České republiky.“ Vysvětluje paní Kancléřka Jana 
Vohrálíková.  

„Nadační fond Act for Others nás dlouhodobě podporuje a my jsem velice vděčni, že peníze 
z populárních a bezpochyby z jedněch z nejkrásnějších adventních trhů putovaly právě k nám. Využili 
jsem je na výstavbu speciálního domu seniorů s pos=žením.“  Sdělil novinářům Ing. Antonín Nekvinda 
ze Sdružení Neratov. A jeho slova doplnil Mons. Josef Suchár „Je krásné setkávat se právě 
v předvánočním čase s lidmi, kterým není lhostejný osud potřebných spoluobčanů a kteří svou 
dobrovolnou činnosV pomáhají zacelit jizvy na tváři naší země. Přeji všem krásné Vánoční svátky, a 
hlavně hodně zdraví a rados= v příšVm roce. Věřím, že ten uplynulý bude pro nás všechny takovým 
malým pomníkem solidarity, protože probíhající pandemie nám dostatečně ukázala, že vzájemná 
pomoc je Vm nejcennějším, co může naši společnost spojovat a sjednocovat.“  

Nadační Fond Act for Others hYps://www.ac]orothers.cz se dlouhodobě věnuje podpoře oblas; 
obce Neratov hYps://www.neratov.cz/ a společně se organizací Pink Crocodile hYps://www.pink-
crocodile.org/ připravuje v průběhu roku několik akcí jejichž výtěžek putuje na podporu vybraných 
potřebných organizací.  
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