
Dobrý den, 

v bývalé zemědělské usedlosti „Pačesův statek“ v obci Pětihosty (20 minut z centra 

Prahy) chystá v současné době obecně prospěšná společnost Centrum Pětihosty, 
jejímiž zakladateli jsou fyzické osoby (zakladatel Ictus, o.p.s. a majitel této usedlosti), 

rehabilitační, vzdělávací a komunitní centrum, které by mělo společensky 
odpovědným a obecně prospěšným způsobem sloužit (jako sociální podnik, 
zaměstnávající primárně zdravotně postižené a sociálně vylučované) především lidem 

po mozkové příhodě, dalším zdravotně postiženým, sociálně vylučovaným lidem a 
obecně veřejnosti. 

 
Jedná se o dům se třemi podlažími, velkým dvorem a dvěma stodolami, zahradou 

4000 m2 se stodolou, téměř 19 hektary polí a malým lesem. 
 
Po vzájemné dohodě se nám podařilo získat dlouhodobý pronájem části tohoto 

objektu. 
O provoz a výstavbu objektu se stará Centrum Pětihosty, o.p.s. 

My, to je Ictus o.p.s., se staráme o lidi, kteří tam budou jednou přechodně bydlet při 
rehabilitačních pobytech. Zatím pořádáme tyto akce na různých místech, kde se 
pobyty podaří zajistit. 

Ale to je ještě daleko. Zatím jsou budovy v tomto stavu: 

      

Celý projekt rekonstrukce a zprovoznění areálu bude probíhat v několika 
samostatných etapách, v závislosti na zajištění finančních zdrojů. 

 
Chceme v budoucnu Centrum Pětihosty nejen užívat, ale i pomoci s výstavbou. Proto 

již teď sháníme peníze.    

Mnozí si řeknou, ať se stát postará. To by bylo hezké, ale spolehnout se na stát 

nemůžeme. Nemohli bychom dělat to, co děláme úspěšně řadu let. Kromě 
standardních procedur děláme i „nadstandardní“ procedury. Učíme lidi po cévních 
mozkových příhodách například plavat, lyžovat a mnoho dalších aktivit. Prostě je 

učíme znovu žít. 
 

My tomu říkáme „Nakopnout do života“ 
 

          

Kvůli tomu jsme založili konto u GE Money Bank, kde budeme za tímto účelem 
shánět drobné, ale pravidelné investory.  

Proto Vám chceme nabídnout 

virtuální „pronájem prostoru v Pětihostech“ 
 
 
 
 
 

 



 
 
Proč? Protože Vy získáte dobrý pocit, že děláte správnou věc pro lidi po mozkové 

mrtvici, a lidé s mozkovou mrtvicí s Vaší pomocí získají prostor, kde se znovu naučí 
věci, se kterými se už rozloučili. Vámi zaplacený virtuální pronájem prostoru přispěje 

na rekonstrukci, výstavbu, provoz centra a péči o lidi po mozkové mrtvici.  
 

Pokud se rozhodnete tuto příležitost využít, získáte: 
 Smlouvu, která slouží jako podklad pro snížení daňového základu 
 Výroční zprávu, ze které přesně uvidíte, jak jsme Vaši finanční pomoc využili 

 Dopis s poděkováním na konci každého roku 
 Fotografii nebo logo Vaší firmy v naší galerii mecenášů, jež bude vystavena na 

čestném místě ve vstupní hale našeho zařízení 
 Odkaz na našem webu, zveřejněnou Vaši fotkou nebo Vašim logem 

 

 
Pro začátek nám jde o část označenou jako etapa 1. 

 
 

Máme pro Vás tyto prostory: 
 

Přízemí hlavní budovy  300 Kč / m2 

Patro hlavní budovy 200 Kč / m2 
Podkroví hlavní budovy 150 Kč / m2 

Terapeutická dílna  100 Kč / m2 
Stodola       50 Kč / m2  

 

 

 

Jak to funguje: 

Napište nám na ppp@ictus.cz , nebo zavolejte na +420 734 614 567 a naše 
pracovnice se s Vámi spojí. 

Zjistí Vaše představy, o které „prostory“ se jedná, kolik „m2“ máte zájem a připraví 
pro Vás smlouvu. Smlouvu budeme uzavírat na rok s automatickým prodlužováním. 

Máte právo smlouvu kdykoliv okamžitě vypovědět.  

Je také možné uzavřít smlouvu na jakoukoliv částku. 

Při pronájmu do 500,- Kč měsíčně Vám vystavíme doklad  1x za rok  

Při pronájmu do 5 000,- Kč měsíčně Vám vystavíme doklad  4x za rok  
Při pronájmu přes 5 000,- Kč měsíčně Vám vystavíme doklad podle dohody 

Každopádně Vám vyjdeme maximálně vstříc.  

 
Dostanete v rámci akce „pronájem prostoru v Pětihostech“ přiděleno unikátní 

číslo, které budete používat jako Variabilní symbol při našich transakcích. Číslo 
banky je 204354986/0600.  

 

Přijďte a pronajměte si virtuální  

„pronájem prostoru v Pětihostech“ 


