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Hledá se papírová padesátikoruna

Dobrodružně charitativní akce

Pomozte shromáždit co největší počet neplatných papírových 
padesátikorunových bankovek

Tisková zpráva CPDM, o.p.s. Český Krumlov ze dne 27. února 2017
Autor: Vlastimil Kopeček s použitím informací neziskové organizace Házíme lano, z.s.

Dobrodružně charitativní akce „Hledá se papírová padesátikoruna“ má za cíl shromáždit co 
největší počet již neplatných papírových padesátikorunových bankovek a po jejich výměně za 
platné peníze je použít na vybrané účely v daném městě / regionu. 

Republikovým organizátorem akce „Hledá se papírová padesátikoruna“ je nezisková 
organizace Házíme lano, z.s. Frýdek – Místek (web: http://www.hazimelano.cz, e-mail: 
hazimelano@seznam.cz)

Použití vybraných prostředků mohou jednotliví dárci ovlivnit tak, že vhodí do pokladničky 
spolu s padesátikorunou i „vzkaz“ s nápadem na jejich využití v místě/regionu. 
Pokud budou dárci chtít spolurozhodovat o konečném výběru nápadů a projektů, mohou do 
pokladničky spolu s padesátikorunou vhodit také  papírek se svým emailem. 

Místním koordinátorem akce pro region Český Krumlov je Centrum pro pomoc dětem a 
mládeži, o.p.s. Český Krumlov (web: http://www.cpdm.cz, e-mail: cpdm@cpdm.cz). 
CPDM, o.p.s. je zároveň sběrným místem „padesátikorun“ pro okres Český Krumlov. 



Neplatné papírové padesátikoruny mohou dárci přinést do sídla CPDM v Českém 
Krumlově, projektové pracoviště ICM, ul. T. G. Masaryka 114 (bývalé jesle) a vložit je 
osobně do pokladničky v pracovních dnech od 1. do 24. března 2017 v těchto časech: 
PO - ČT: 8.00 – 17.00,   PÁ: 8.00 – 15.00.           

Jak projekt vznikl? V novinách si organizátoři přečetli, že mezi lidmi je ještě cca 12 milionů 
již neplatných papírových padesátikorunových bankovek, které však lze ještě do 31. března 
2017 vyměnit za platné peníze v České národní bance a tak je napadlo, že by se alespoň část z 
těchto peněz neměla nechat propadnout a mohly by se využít k nějakému dobrému účelu.
Hlavní myšlenkou projektu je, že každý bude moci neplatnou bankovku odevzdat ve sběrném 
místě a poté bude moci rozhodnout o tom, k čemu budou takto získané prostředky v jeho 
regionu použity. Projekt má navíc i rozměr dobrodružný a to hledání papírové 
padesátikoruny, jelikož jich má být okolo 12 milionů, tzn. více než 1 bankovka na každého 
Čecha. Ze zkušeností organizátora akce ale nemusí být její nalezení úplně jednoduché… 

Pomozte shromáždit co největší počet neplatných papírových 
padesátikorunových bankovek a podořte některý z veřejně prospěšných 

projektů v regionu Českokrumlovska.

Více informací (včetně pravidel akce) mohou zájemci nalézt na oficiální webové stránce 
projektu http://www.hledase50.cz a také na webu Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 
Český Krumlov http://www.cpdm.cz  

Jsme zvědavi, kolik se na Českokrumlovsku najde starých papírových „padesátikorun“.  
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