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MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ  | 

Místostarostka města 
Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš 

 
Prosba o součinnost 
Vedení města se snaží vytvořit databázi kontaktů těch, co v současné výjimečné situaci potřebují pomoc, a 
naopak i těch, co jsou ochotní pomáhat. Na základě toho vytváříme tzv. seznam dobrovolníků. V případě 
zájmu, a samozřejmě i s jakýmkoliv jiným dotazem, se obracejte na níže uvedené kontakty: 
Alena Malá 
tel. č.:  702 224 023 
e-mail: alena.mala@vbites.cz. 
 
Moc děkuji, a to už i za projevenou iniciativu, je to vážně fajn pocit v téhle složitější době. S každým z vás  
budou telefonicky projednány konkrétní parametry spolupráce, abyste se mohli rozhodnout, co je pro vás 
přijatelné. Vhodnou formu určitě spolu najdeme. 
Seznam dobrovolníků bude průběžně aktualizován. 
 
JUDr. Alena Malá 
místostarostka města 
 
Seznam místních dobrovolníků, které mohou potřební přímo oslovit  
(kontakty zveřejněny po výslovném souhlasu dotyčných osob)  
 
Jméno   tel.:  e-mail:    forma pomoci: 
David Dvořáček  607 546 143  Dvoracekzachranar@seznam.cz nákupy potravin, léků, individuální 
         domluva možná 
Oto Budín  731 935 651 otobudin17@gmail.com nákupy potravin, léků, individuální  
         domluva možná 
Jan Vrba  607 002 922 džany.vrba@seznam.cz  nákupy potravin, léků, individuální  
         domluva možná 
Miroslava Prokešová 775 679 735     nákupy potravin, léků, individuální 
         domluva možná 
Michaela Janštová 605 844 766     nákupy potravin, léků, individuální 
         domluva možná 
Lukáš Navrátil  733 481 123 manzel.tisnov@seznam.cz nákupy potravin, léků, individuální 

domluva možná, k dispozici i pár ks
       látkových roušek připravených  

k okamžitému použití   
JUDr. Tereza Chadimová 604 255 616 tereza@akchadimova.cz nákupy potravin, léků, individuální 
         domluva možná 
Jiří a Šárka Dohnalovi 727 899 086  dj.dohny@gmail.com  nákupy potravin, léků, individuální  
         domluva možná 
Markéta Lavická 605 110 073 lavicka.marketa@centrum.cz nákupy potravin, léků, individuální  
         domluva možná 
Petr Vondrák  605 246 458 vondrak@pevoplast.cz  nákupy potravin, léků, individuální  
   564 571 621     domluva možná 
Petr Malý  731 467 186 malynkac@seznam.cz  nákupy potravin, léků, individuální 
         domluva možná 
Michaela Vodičková 731 774 095 michaela.vodickova@email.cz nákupy potravin, léků, pohlídání  
         dětí, individuální domluva 
Vít Vodička  722 410 458 drakovars1@seznam.cz  nákupy potravin, léků, individuální 
         domluva možná. 
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