
A ještě o jednom setkání bych se dnes chtěla zmínit. Je to už několik let, kdy nás v Malejovicích navštívil muž
se smělými plány, dokonce tak smělými, že jsme zprvu ani nemohli uvěřit, že to, co říká, myslí vážně. Přišel
totiž s myšlenkou vybudovat na řece Labi vodní elektrárnu, jejíž provozování by však nestálo na komerčním
základě, ale v podstatě na principech sociálního podnikatelství - zisk z prodeje elektřiny by totiž putoval na pod-
poru projektů, které si na sebe vydělat nemohou a slouží obecnému prospěchu. Tento muž nás navíc překvapil
tím, že si mezi velkým množstvím organizací vybral právě nás, protože mu, podle jeho slov, bylo blízké to, co
děláme, a jak to děláme. Celé nám to znělo jako z nějaké divné pohádky, a když ten člověk začal detailněji 
rozebírat náklady na stavbu takového vodního díla, měli jsme pocit, že asi trochu blouzní… Jeho argumenty 
sice působily v podstatě rozumně, ale zároveň jaksi neuskutečnitelně. Po čase nás v Malejovicích navštívil i se
svou paní a svými třemi krásnými dcerkami - všichni vypadali úplně normálně a obyčejně, jen ten jejich táta
stále opatroval svou vizi vodního díla coby zdroje prostředků pro užitečnou práci. A tak jsme udržovali vzá-
jemný kontakt, on detailně propracovával svou vizi vodní elektrárny a my pracovali na svých vizích směřujících
k pomoci nemocným a hospitalizovaným dětem a jejich blízkým. 
Ten člověk se jmenuje Marek Černocký a organizace, kterou se svou paní založil, je obecně prospěšná
společnost Energeia. I jeho vize vodního díla na Labi se jako zázrakem pomalu blíží uskutečnění. 
Jak si možná vzpomínáte z minulého Svižníka, Energeia nám v loňském roce přispěla na péči o těžce nemoc-
nou Andrejku, která našla v Malejovicích útočiště a zázemí v posledních měsících svého života. I když je zatím
obecně prospěšná společnost Energeia v naší zemi poměrně neznámou organizací, pro lidi kolem Klíčku má
naprosto zásadní význam. Energeia se sice nemůže nijak podílet na nákladech Nadačního fondu Klíček (zákon
to u nás ani neumožňuje), vstoupila však do naší práce jako partner a její část převzala – v těsné spolupráci 
s námi – na svá bedra: v současné době zaměstnává pro naše (dnes už společné) pracovní úkoly tři zaměstnance.
Díky prostředkům, které Energeia mohla uvolnit na projektovou dokumentaci malejovické novostavby, bychom
se také brzy měli dočkat stavebního povolení. Návštěvníci Dne otevřených dveří si 1. října budou moci prohléd-
nout celý projekt novostavby jak na papírových plánech, tak na zmenšeném modelu… 
Partnerství Energeii je pro nás velkou pomocí, zároveň ale musíme finančně zajistit zaměstnance a provoz
Nadačního fondu a Sdružení Klíček. Naše situace připomíná hospodářství, ve kterém se s vypětím sil daří zajis-
tit to nejnutnější, ale bez nadstandardního nasazení mnoha lidí by ani zdaleka všechno nefungovalo tak, jak má.
Na samotný závěr dnešního Svižníka bych ještě ráda se svolením autorky ocitovala jeden vzkaz z táborové
lahvičky (to je lahvička, kterou si každý táborník před koncem tábora pověsí na určený strom a ostatní mu do
ní mohou napsat, co jim leží na srdci - vzkazy se čtou až po návratu z tábora, doma). Jedna naše dospělá tábor-
nice, která sama před lety zažila na vlastní kůži náročnou nemocniční léčbu, nám jako vzpomínku na letošní
společně strávené táborové dny napsala:

Ahoj Markéto a Jirko. Cítila jsem se na táboře šťastně. Dokonce bych mohla říct, když se ohlédnu
zpět, že takhle šťastná jsem už po dlouhou dobu nebyla. Vrátili jste mi sílu do života, opět jsem nale-
zla samu sebe. Moc vám děkuji za projevenou lásku, ochotu, klid a pohodu, kterou jste na táboře šířili.
Bude se mi po vás  a po všech účastnících tábora moc stýskat. Doufám v naše setkání příští tábor.
Když budete potřebovat během roku mou pomoc, neváhejte se mi ozvat. Pokud mi to okolnosti dovolí,
ráda Vám pomohu. Přeji vám, ať se vám daří uskutečňovat vaše plány. A na cestě životem radost
a štěstí ať vás provází. S láskou Iveta.

Moc bych si přála, aby stejné pocity zanechával ve svých návštěvnících i náš malejovický hospicový dům - ten,
který už je v provozu, i ten, jehož stavbu máme teprve před sebou.
Z Malejovic Vás za Nadační fond Klíček zdraví a všechno dobré přeje

Markéta Královcová, ředitelka
V Malejovicích dne 20. září 2006
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Zpravodaj Nadačního fondu a Sdružení Klíček

Dnešního Svižníka jsem se rozhodla napsat v ještě osobnějším duchu, než obvykle: velmi mi totiž záleží na tom,
aby naše práce byla dobře "čitelná", aby bylo srozumitelné, co, proč a jak děláme, a abychom měli důvěru lidí,
kteří o nás vědí, naše usilování sledují a třeba i na dálku je podporují. Kromě informací dnešní Svižník přináší
i naši naléhavou prosbu o pomoc – naše práce se rozrůstá a už dávno přesáhla hranice sil a možností dvou lidí,
jimiž jsme dlouhá léta byli my dva s manželem. A i když už dnes nejsme na svou práci sami, potřebujeme náš
pracovní tým udržet a rozšířit, což je při současném stavu našeho účtu prakticky nemožné. Prosím proto Vás
všechny, čtenáře Svižníka, abyste se zkusili zamyslet nad tím, zda byste nám buď Vy sami nebo někdo ve Vašem
okolí nemohli nějakým způsobem pomoci. Na opakované pobídky mnohých z Vás jsme se také po dlouhém
váhání odhodlali k natištění složenek (ke každému Svižníku dnes jednu přikládáme) a budeme opravdu rádi za
každý, i drobný finanční dar.
Plán vybudovat na vesnici dům pro nemocné děti a jejich blízké je už, dalo by se říci, starého data. Je to myšlen-
ka, která se zrodila v době našich častých návštěv u dětí v nemocnici. Společně s dětmi jsme si tenkrát vysnili
útulný dům někde na venkově, kam by se dalo přijet kdykoli, bez ohledu na roční období, a kde by se mohla
podnikat mnohá zajímavá dobrodružství, kde by se dalo povídat a kde by i malý a nemocný člověk mohl být
"pánem situace". Naše představa o takovém domě se postupem času měnila – a poté, kdy několik z těch
společně plánujících dětí umřelo, dostala ještě jeden rozměr, rozměr odcházení. A právě tehdy jsme se setkali
se Sestrou Frances Dominikou z Oxfordu a ke svému překvapení jsme zjistili, že dům velmi podobný tomu, na
jaký myslíme, už někde stojí - že se jmenuje Helen House a je to dětský hospic.

Obětaví, pracovití, spolehliví a šikovní – takoví byli všichni naši pomocníci na letošním táboře. Na snímku
vlevo asistují čtyři z nich, Katka, Péťa, Radek a Michal, malé žokejce Anetce. Na fotografii vpravo vidíte
nejvděčnější a nejnavštěvovanější „atrakci“ letošního parného léta – bazén pro malejovický hospic pořídila,
k velké radosti všech koupajících, obecně prospěšná společnost Energeia.

Milí přátelé!
Za několik dnů, v neděli 1. října, nás v Malejovicích čeká důležitý den - za účasti Sestry Frances Dominiky,
ženy, která před bezmála pětadvaceti lety založila vůbec první dětský hospic na světě, Helen House v Oxfordu,
se chystáme položit základní kámen nového domu, ošetřovatelské části našeho dětského hospice. Dnešní
Svižník není jen pozváním, abyste se za námi 1. října přijeli do Malejovic podívat, je také jakýmsi ohlédnutím
za naší dosavadní cestou i za některými lidmi, kteří nás na ní provázejí. 



Po mnoha peripetiích se místem, kde od roku 1997 svůj plán na stavbu našeho dětského hospice krok za krokem
naplňujeme, stala posázavská vesnička Malejovice. Velmi zvláštní bylo moje osobní setkání s touto malou ves-
nicí. Malejovice leží jen několik málo kilometrů od Zruče nad Sázavou a Staré Hutě, míst, kde jsem strávila čas
svého dětství a dospívání - a přesto jsem tuhle vesnici dlouhé roky nenavštívila. Její jméno jsem ovšem už od
dětství znala dobře; měla jsem ho spojené s bolestnou událostí, která se tu před mnoha lety stala. Nepamatuji
se už, kolik let mi tenkrát bylo, když jsem se jako malé děvče dozvěděla, že Ivanka, holčička, se kterou jsem si
hrávala poblíž našeho zručského paneláku, kde jsme obě měly svůj domov, tragicky zemřela. Ivanka jezdívala
do Malejovic k babičce a jednoho smutného víkendového dne ji tady na silnici srazilo rychle projíždějící auto.
Velice živě si pamatuji, jak silně mě zasáhl popis té události: auto jelo rychle, Ivanku nějak nabralo na kapotu
a vláčelo několik metrů po silnici. Dlouhou dobu mi v uších zněly věty popisující tu hrůzu: podél silnice prý
pak ještě blízcí lidé sbírali Ivančiny vlásky. S Ivankou jsme si ve Zruči chodívaly hrát na místo, kterému jsme
říkaly pole - časem na něm vyrostly paneláky, podobné, jako byl ten náš, ale v době, když jsme byly malé, tam
rostly jen plané rostliny a mezi nimi vlčí máky; naší oblíbenou zábavou bylo trhat nerozvitá poupata, otvírat je
a hádat, jestli lístky uvnitř ukryté a poskládané jako Popelčiny šaty, budou bílé, růžové nebo sytě červené. Při
jedné naší dětské hře jsme se s Ivankou nepohodly, každá jsme odešla domů, a než jsme se mohly spolu příště
zase setkat, dozvěděla jsem se tu neuvěřitelně znějící zprávu o Ivančině tragické nehodě. Kromě pocitů
hlubokého smutku mě trápilo vědomí, že se spolu nemůžeme udobřit a že se spolu už nikdy neuvidíme. Tenhle
pocit mě provázel dlouhou dobu a byla jsem na něj docela sama. Když jsme po mnoha letech přijeli do
Malejovic obhlédnout polorozpadlou budovu bývalé školy, musela jsem myslet na příběh, který se tady na sil-
nici stal. Bylo to pro mě velice zvláštní setkání s místem, které se nám nečekaně nabízelo jako prostor pro
stavbu dětského hospice, s místem, které v mých vzpomínkách bylo zároveň spojené se ztrátou malé kamarád-
ky. Dnes večer jsem zažila ještě jedno překvapení: když jsem pod vlivem vzpomínek poprosila Ivančina strýce,
který tady v Malejovicích se svou paní žije, o upřesnění Ivančina věku v době oné nehody, dozvěděla jsem se
také, že babička, za kterou Ivanka jezdila, žila tenkrát ve školním bytě, tedy v té budově, kde dnes funguje první
část našeho dětského hospice. Z tohohle domu tenkrát Ivanka odešla a už se sem nevrátila. Nikdy předtím mě
nenapadlo, že je nám Ivančin příběh tak blízko, celá ta léta jsem měla za to, že Ivanka jezdívala do domku, kde
dnes bydlí její strýc...
Ovšem ještě dávno před naším příchodem do Malejovic, v době, kdy jsme o vlastním domě mohli jen snít, se
jeden náš dobrý kamarád a mimořádně činorodý člověk, Tomáš Novotný z Roztok u Prahy, rozhodl, že nám
půjčí táborové vybavení, abychom své malé kamarády a jejich rodiče mohli pozvat alespoň pod stan. Nevím,
jestli tenkrát věřil, že vůbec někdy nějaký dům mít budeme, ale jeho nabídka stála u zrodu tradice našich
"klíčkovských" táborů. Vzpomínám si, že to, co ho tenkrát přimělo více se zamyslet nad podstatou naší práce,
bylo zjištění, že osobně známe jednoho chlapce z jeho turistického oddílu: my ho znali jako pacienta, který
absolvoval nesmírně náročnou protinádorovou terapii, Tomáš ho znal jako "normální" dítě, které na čas přesta-
lo chodit kvůli zdravotním problémům do školy i do oddílu. Tomáš do té doby patřil mezi lidi, kteří se podi-
vovali nad tím, jak můžeme být v kontaktu s tak nemocnými dětmi – mnoho lidí má totiž představu, že je
k tomu nutná nějaká speciální výbava či průprava. Pro osobní lidský kontakt však člověk bývá vybaven jaksi
přirozeně, podobně, jako bývá vybaven pro zvládání těžkostí, které mu přináší jeho vlastní žití. Tomáš si tenkrát
uvědomil to, co nám zdravým často uniká, totiž, že propastí mezi nemocnými a zdravými dětmi není nemoc
těch nemocných, ale přístup nás zdravých.
Skutečnost, že se mnoho "lidí zvenčí" tak silně soustřeďuje na nemoc dítěte a na věci, které jsou s ní spojené,
jim často znemožňuje vidět všechno obyčejné a normální, co k životu dítěte patří, bez ohledu na to, zda je
zdravé, nebo nemocné. Schopnost vycítit a stále vidět, co dítě v tu kterou chvíli potřebuje nebo co mu chybí,
mívají ti, kdo mu jsou nejbližší, tedy nejčastěji  maminka s tátou. Proto je tak důležité, aby s dětmi v nemocni-
ci byli i jejich rodiče, nebo alespoň jeden z nich. I bez speciálního vzdělání a přípravy jsou to právě rodiče, kdo
dávají péči o nemocné děti nenahraditelný rozměr.
Znovu jsem si sílu rodičovské lásky uvědomila, když jsem v několika právě uplynulých měsících s velkým
obdivem sledovala příběh rodičů, kteří se doma starali o těžce nemocného syna, u nějž už byly všechny léčeb-
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Patrika a jeho maminku jsme poznali před několika lety v motolské nemocnici v Praze, kde Patrik podstoupil
náročnou neurochirurgickou operaci a následnou léčbu. Maminka ho po celou dobu v nemocnici doprovázela.
Dlouhou dobu bydlela přímo s Patrikem na jednom nemocničním pokoji, nějakou dobu využívala zázemí naší
rodičovské ubytovny. Patrik i jeho obětavá maminka vítali naše návštěvy na oddělení - vyprávěli nám o domově,
o babičce, která se po dobu, co jsou v nemocnici, stará o malou sestřičku Lucinku. Po propuštění z nemocnice
jsme Patrika přijeli několikrát navštívit k němu domů. V zimě strávil Patrik také pár dní v Malejovicích  a letos
v létě přijel i s maminkou, tátou a mladší sestřičkou na náš letní tábor.

né prostředky vyčerpány. V malé vesnici v horách, v domě s překrásným výhledem do kraje, se z mámy, táty
a bratra stali ze dne na den pečovatelé na víc než plný úvazek. V situaci, která se lidem zvenčí jeví jako bez-
nadějná, udělali, co bylo v jejich silách: vzali na sebe tíhu rozhodnutí odjet z nemocnice domů a vyměnit
nemocniční péči za péči vlastní. Pokud jste někdy museli trávit čas v nějaké izolaci, daleko od domova,
doceníte význam takového rozhodnutí. Štěkání psa na zahradě pod oknem, známé prostředí domova, nepřetržitá
blízkost mámy a ostatních členů rodiny – to jsou samozřejmosti každodenního života, jejichž vzácnost si často
uvědomíme, až když jsou nám odepřeny. 
Před pár dny jsme vzpomínali také na Vláďu ze Železného Brodu, o kterého se jeho rodiče před sedmi lety také
starali i v posledních dnech jeho života doma – 14. září to už bylo sedm let, co Vláďa z tohoto světa odešel.
S Vláďovými rodiči jsme se poprvé setkali na naší rodičovské ubytovně v motolské nemocnici v Praze; po
Vláďově smrti nám rodiče nepřestali pomáhat: zasazují se o zachování ubytovny, která letos oslavila už třináct
let své existence, navštěvují nás v Malejovicích…
Pro všechny, kdo nám pomáhali a drželi palce, je velikou radostí vidět náš hospicový dům opravený a v provozu
– naše práce se ale neodehrává jen v Malejovicích. Její mnohem širší záběr výstižně ilustruje následující
fotografická mozaika s malým Patrikem.


