
Výroční zpráva 2004
Na následujících stránkách najdete přehled hlavních aktivit a událostí, jimiž byl uplynulý rok
naplněn. K textové části je připojena zpráva o hospodaření ve formě standardního účetního 
přehledu (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty). 

Stručné představení organizace
Nadace Klíček byla zaregistrována OÚ Prahy 8 dne 4. října 1991. V souladu s novým nadačním
zákonem byla přeregistrována na Nadační fond Klíček - ten byl do nadačního rejstříku vedeného
Krajským obchodním soudem v Praze zapsán dne 3. října 2000 a je plným právním nástupcem
Nadace Klíček.

IČO: 45247234
Bankovní spojení: 21130111/0100, KB Praha Východ
Adresa pro písemný kontakt: 
Nadační fond Klíček, Renoirova 654, 152 00 Praha 5 
Nadační fond Klíček, Malejovice 22 (škola), 285 04 Uhlířské Janovice
Telefon: 775 204 109
E-mail: klicek@friends.cz, klicek@klicek.org
Internetové stránky: http://klicek.org

Hlavní cíle:
– Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin
– Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných 

a hospitalizovaných dětí
– Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě
– Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení
– Vybudovat dětský hospic 
– Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem a okolnímu

světu,  inspirovat k uvažování v souvislostech
– Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce
– Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem

"zdravých" a světem "nemocných".

Správní rada:
Mgr. Tomáš Novotný, předseda
Mgr. Markéta Hoskovcová, místopředsedkyně
Mgr. Daniel Raus, místopředseda
Ing. Helena Vonásková, členka 
Bc. Csaba Farkas, člen
Jaroslav Glos, revizor (*)

Zaměstnanci:
Markéta Královcová, ředitelka (od října 2002 na
mateřské dovolené)
Jiří Královec, koordinátor projektů

Čestný výbor:
Marieanne Drew, předsedkyně
Clara Istlerová
Luděk Rejchrt
Zdeněk Svěrák

(*) V roce 2005 bude vzhledem k objemu finančních prostředků 
spravovaných nadačním fondem funkce revizora nahrazena 
tříčlennou revizní komisí.
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Z nadační práce v roce 2004:

Ubytovna pro rodiče
Svépomocná ubytovna pro rodiče hospitalizovaných dětí, kterou jsme založili a spravujeme
na půdě pražské motolské nemocnice, vstoupila v létě 2004 do dvanáctého roku své exis-
tence. 

Smyslem ubytovny je nejen nabízet rodičům střechu nad hlavou, ale také - alespoň skrom-
né - existenční zázemí a praktickou pomoc v problémech, které jim pobyt mimo domov
a péče o hospitalizované dítě přináší.

Velkým problémem je pro nás ovšem dlouhotrvající nespolupráce ze strany vedení motol-
ské nemocnice a jakási až programová nevstřícnost, na níž zde již mnoho let narážíme.
Fungovat ve stísněných prostorech, které máme k dispozici, nás i v roce 2004 stálo hodně
energie - služba, kterou rodičům nabízíme, se přitom pohybuje lehce pod spodní hranicí
toho, co bychom ještě mohli považovat za rozumný standard; vstřícnější přístup motol-
ského managementu by nám přitom umožnil, abychom s vynaložením stejného úsilí dosáh-
li daleko uspokojivějších výsledků. 

V roce 2004 ubytovnu využilo celkem 406 doprovázejících osob, nejčastěji rodičů, z toho
113 lidí vyhledalo naše služby v tomto roce poprvé. Během své hospitalizace na ubytovně
přespávalo v doporovodu svého rodiče také 16 dětských pacientů. Dohromady jsme v roce
2004 poskytli 3171 noclehů.



Dětský hospic
Nejnáročnějším nadačním projektem je vybudování a podpora provozu prvního dětského
hospice ČR. Jednotlivé dětské hospicové domy, jichž ve světě, a zejména ve Velké Británii,
funguje několik desítek, se jeden od druhého poměrně výrazně liší, zejméne v závislosti na
ideovém směřování a konkrétních představách svých zakladatelů. Náš projekt je od
počátku koncipován jako dvousložkový – komplex dětského hospice, který vzniká
v Malejovicích u Uhlířských Janovic (střední Posázaví) bude sestávat z respitního domu
a z novostavby ošetřovatelské jednotky.

Respitní dům
Respitní dům (na snímku dole) vznikal několikaletou rekonstrukcí zchátralé budovy bývalé
školy – v roce 2004 se po mnoha těžkostech a problémech s dodavateli podařilo rekon-
strukci dokončit a první část hospice zkolaudovat a otevřít klientům.

Respitní dům slouží především rodinám, které se starají o dítě trpící život omezujícím či
život ohrožujícím onemocněním, ale nabízí své služby i rodičům a sourozencům zemřelých
dětí, a do jisté míry je otevřen také veřejnosti, zejména studentům a dobrovolníkům.

Protože respitní dům není zdravotnickým zařízením, nejsme zatím otevřeni klientům, kteří
vyžadují intenzívní ošetřovatelskou péči – rozsah služeb, které jsme v současnosti schop-
ni poskytnout, zhruba odpovídá péči, jakou je s asistencí možno zajistit v domácím
prostředí. Naši klienti, zjednodušeně řečeno, přijíždějí na jakousi "asistovanou rodinnou
zotavenou", během níž se snažíme pružně vycházet vstříc jejich potřebám a vytvářet pro
celou rodinu co nejpohodlnější prostředí a zázemí.

Ošetřovatelská jednotka
Druhou budovou hospicového komplexu bude novostavba ošetřovatelské jednotky –
půjde o zdravotnické zařízení, po jehož dokončení bychom již měli být schopni nabízet
rodinám plné spektrum služeb hospicové péče, včetně péče paliativní a terminální. 



Práce a události v hospicovém domě v roce 2004

Spor s dodavatelskou firmou
I přes úspěšnou kolaudaci respitního domu pokračoval i během celého roku 2004 spor
s generálním dodavatelem druhé etapy rekonstrukce, stavební firmou Mátl a Kyšák, které
jsme – pro nesplnění dohodnutých podmínek – odmítli vyplatit zádržné ve výši 10 procent
výsledné ceny zakázky, což představuje částku cca 371.000,- Kč.

Zateplená fasáda
Rekonstrukce domu byla završena zhotovením zateplené fasády dle požadavků energet-
ického auditu. Dům bylo potřeba zateplit 10 cm minerální vaty a vzhledem k tomu, že jsme
chtěli zachovat původní ráz domu, ozdobeného římsami, parapety a šambránami, šlo
o investici velmi nákladnou. Práce na fasádě navíc začaly, žel, až poté, co vstoupil v plat-
nost nový zákon o DPH, který stavební práce začal danit devatenácti, namísto dosavadní-
mi pěti procenty. Celkové náklady tak stouply o bezmála 300.000,- Kč (v našem rozpočtu
zamýšlenými jako mzdová rezerva) na konečných 2.241.805,- Kč. Dodavatelem díla byla
pražská firma Epistav, s.r.o.

Čistírna odpadních vod
V roce 2004 byla do oficiálního zkušebního provozu uvedena domovní čistírna odpadních
vod – zajištěním zkušebního provozu byla pověřena společnost Ekos Žitenice, která je
autorem projektu i dodavatelem celého zařízení.

Ošetřovatelská jednotka – výběr vítězného projektu
Ke 31. 8. 2004 jsme obdrželi sedm architektonických návrhů na novostavbu ošetřovatelské
jednotky. Z nich jsme koncem roku vybrali projekt mladého architekta ing. arch. Víta Poláka.
Po konzultacích s pracovníky již fungujících dětských hospiců ve Velké Británii a v Německu
(konzultace jsou plánovány na prosinec 2005) bychom v roce 2006 chtěli nechat zpracovat
dokumentaci ke stavebnímu povolení a o toto povolení zároveň zažádat.

Novostavba ošetřovatelské jednotky v pohledu od severu
(model). Budova respitního domu v pozadí.



Spolupráce se společností Energeia, o.p.s.
V roce 2004 pokračovala spolupráce se společností Energeia, o.p.s. – s touto společností
jsme například konzultovali výběr vítězného projektu novostavby ošetřovatelské jednotky.
Společnost byla založena v roce 2003 a jedním z jejích cílů je podporovat práci Nadačního
fondu Klíček, s jejímiž "ideovými východisky" se ztotožňuje. Nejsmělejším plánem
společnosti Energeia, o.p.s.  je vybudovat na Labi, v lokalitě Štětí-Račice, malou vodní elek-
trárnu, jejíž výnos by v budoucnu financoval mj. provoz našeho dětského hospice (podrob-
nější informace jsou k dispozici na naší webové stránce na adrese http://klicek.org a na
stránkách společnosti Energeia – www.energeia.cz ). 

Nákup mikrobusu Fiat Ducato
Již několik let jsme pociťovali potřebu vícemístného osobního auta, s jehož pomocí by bylo
možné dopravovat do Malejovic klienty i dobrovolníky a brigádníky, pořádat pro klientské
rodiny výlety a pro studenty exkurze, a které by nám rovněž umožnilo spustit týmovou
návštěvní službu v rodinách nemocných dětí. 

Doufali jsme, že se nám podaří zakoupit nebo sponzorsky získat vůz nový – investice do
nového vozu se však nakonec ukázala nad naše síly, a tak jsme v prosinci 2004 zakoupili
ojetý mikrobus Fiat Ducato za 230.000,- Kč. Na nákup nám částkou 175.000,- přispěla
Nadace Vize 97 Václava a Dagmar Havlových, zbývající částka byla uhrazena z daru
manželů Horáčkových z Prahy (přijat v roce 2003).

http://klicek.org
http://www.energeia.cz


Letní tábor 

Letní stanové tábory pořádáme nepřetržitě od roku 1992. Jsou určeny především dětem po
náročné nemocniční léčbě a jejich rodičům, sourozencům a přátelům; pravidelně s námi
jezdí také několik pozůstalých rodinných příslušníků dětí, které zemřely.

Tábory zpravidla trvají dva týdny a v uplynulých pěti letech je již stabilně pořádáme
v Malejovicích, na vlastním pozemku za bývalou školou. Poté, co se škola rekonstrukcí
změnila v respitní hospicový dům, můžeme na tábor zvát i děti, jejichž zdravotní stav běžný
pobyt v přírodě (a tedy ani stanování) neumožňuje.

Hlavní snahou našich táborů je nabízet dětským i dospělým účastníkům příležitost k tvořivé-
mu odpočinku, ke hrám i k přemítání – a každé léto také táborníci dostávají příležitost něco
nového a užitečného se dozvědět a naučit. Rádi bychom, aby si děti i dospělí odváželi ve
svém nitru z tábora něco, k čemu se budou i v průběhu roku vracet a co obohatí jejich všed-
ní dny.

V roce 2004 byla motivem celého tábora – historicky již potřetí – námořní plavba, pojímaná
ovšem symbolicky jako hledání něčeho, co je člověku skryto za obzorem. 

Díky štědrému sponzorskému daru pana Jaromířa Středy z Kutné Hory jsme do léta 2004
vstoupili s pěti novými indiánskými tee-pee v hodnotě 50.000,- Kč.

Foto: Petr Somberg



Certifikovaný program "Specialista pro hru a komunikaci"

Podpora herní práce s dětmi v nemocnici je jednou z priorit našeho nadačního fondu již od
počátku jeho práce. Po řadě let mapování terénu a po zorganizování pilotního výcvikového
programu pro budoucí herní pracovníky v roce 1999, se roku 2002 podařilo otevřít tříse-
mestrální certifikovaný program"Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí
péči". Program vznikl pod záštitou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, ve
spolupráci s Vyšší zdravotnickou školou v Plzni. V roce 2004 úspěšně složilo závěrečnou
zkoušku prvních patnáct studentů, jimž byly za účasti zástupce Britského velvyslanectví
v Praze, pana Summerse, v malé aule Karolina slavnostně předány absolventské certifiká-
ty. Na podzim roku 2004 byl také zahájen druhý běh programu, jehož studenti přistoupí
k závěrečným zkouškám na jaře 2006.

Spolupráce s o.p.s. Člověk v tísni
V lednu, po schůzce s pracovníky obecně prospěšné společnosti "Člověk v tísni",
Kateřinou Kašovou a Jakubem Dvořáčkem, působícími v Namibii, byla dohodnuta naše
vzájemná spolupráce na projektu zavádění herní práce do namibijské nemocnice, v níž se
léčí děti s AIDS. Projekt se uskutečnil v srpnu a září 2004, jako instruktorky herní práce 
se jej zúčastnily Dita Votavová a Klára Ludvichová, které prošly studijní přípravou organi-
zovanou naším nadačním fondem. Podstatná část práce se odehrávala v nemocnici
v Keetsmanshoopu a byla zaměřena nejen na pacienty, ale především na stávající
a budoucí zdravotnický personál, tak, aby herní práce pokračovala i po skončení časově
omezeného projektu.

Foto: Klára Ludvichová a Dita Votavová



Veřejná sbírka 
Nový zákon o veřejných sbírkách, přijatý v roce 2001 (zákon 117/2001 Sb.), způsobil, že
sbírka, která nám původně byla povolena ministerstvem vnitra až do konce roku 2009,
musela skončit k datu 31. května 2004. Zmíněný zákon převedl agendu spojenou
s pořádáním veřejných sbírek pod pravomoc krajských úřadů (u organizací se sídlem na
území hl. m. Prahy – což je i náš případ – pak pod pravomoc pražského magistrátu) a nově
stanovil nejdelší možnou dobu trvání sbírky na tři roky (namísto původních deseti).

K datu 31. 8. 2004 jsme tedy zpracovali průběžné i dílčí vyúčování "staré" sbírky, souhrn-
ná bilance jednotlivých let vypadala takto:

Veškeré prostředky shromážděné veřejnou sbírkou byly použity na stavební práce při
rekonstrukci respitního hopicového domu v Malejovicích, poslední část výtěžku, čerpaná
v roce 2004, posloužila k úhradě zateplené fasády.

Magistrát hlavního města Prahy, pod nějž nyní ve věci veřejné sbírky spadáme, provedl
kontrolu závěrečného vyúčtování původní sbírky a na základě naší žádosti nám svým
rozhodnutím č.j. MHMP/150012/2004 ze dne 21. října 2004 povolil pro stejný účel sbírku
novou: zahájena byla 1. listopadu 2004 a ukončena bude 20. října 2007, neboť nový zákon
o veřejných sbírkách delší než tříletou sbírku neumožňuje. 

Výhradně pro účel této veřejné sbírky je vyhrazen účet 4443720267/0100, dosavadní
účet 21130111/0100 dál slouží k přijímání darů a sponzorských příspěvků.

Souhrnný přehled shromážděných a čerpaných prostředků 
v jednotlivých letech

Rok Výtěžek Čerpáno
1999 762028,90 Kč 0,00 Kč
2000 633078,90 Kč 1022880,10 Kč
2001 709916,20 Kč 1007380,30 Kč
2002 676716,20 Kč 751479,80 Kč
2003 1017684,30 Kč 0,00 Kč
2004 760324,00 Kč 1778008,30 Kč
Celkem 4559748,50 Kč 4559748,50 Kč



Spolupráce se společností Shell
Od podzimu 1999 do jara 2004 byla naše organizace příjemcem tzv. Smart bodů z věrnos-
tního programu společnosti Shell. Celý systém spočíval v tom, že zákazníci společnosti byli
za své nákupy u čerpacích stanic odměňováni bonusovými body, které poté mohli buď
proměnit za různé druhy zboží či slev, nebo je věnovat na podporu naší práce. Ve druhém
případě pak společnost Shell zdvojnásobila účetní hodnotu každého bodu, což v praxi zna-
menalo, že za každý takto věnovaný zákaznický bod připsala na náš nadační účet jednu
korunu.

Tento princip podpory byl převzat z Velké Británie, kde na čerpacích stanicích Shell fungu-
je již řadu let. Naše organizace byla v České republice první neziskovou organizací, již Shell
do zmíněného systému zařadil. Zatímco v Británii se přijímající neziskové organizace mění
v ročním intervalu, nám byla zákaznická podpora poskytována bezmála pět let; od jara
2004 se přesunula na další vybranou organizaci. Sbírání věrnostních bodů probíhalo pod
hlavičkou naší veřejné sbírky, přispět se nám za tu dobu rozhodlo 2.034 zákazníků
a celková shromážděná částka dosáhla 2.698.882,- Kč, což velmi výrazně napomohlo
úspěšnému dokončení rekonstrukce malejovického domu.

Spolupráce s dětskými knihovnami 
Už v roce 2003 začala – díky iniciativě paní Zuzany Ježkové z Národní knihovny v Praze a
Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) – spolupráce
našeho nadačního fondu a mnoha dětských knihoven v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.
Tato spolupráce – mající například podobu prodejních sbírek dětmi malovaných pohlednic
či dobročinných aukcí – se úspěšně rozvíjela i v roce 2004 – mezi nejaktivnější patřily
například knihovny v Šumperku, Sedlčanech, Pelhřimově či Hrochově Týnci, celkový
výnos "knihovenských" akcí činil v roce 2004 překvapivých 78.065,50 Kč.

Jakkoli je finanční přínos této spolupráce velmi příjemný a vítaný, těší nás vazba na dětské
knihovny i z jiného důvodu: knihovny leckde fungují jako kultivované ostrůvky podporující
přemýšlivý a tvořivý přístup ke světu, jako alternativa k pasívní televizní zábavě, jako místa,
která v dětech podněcují smysl pro poezii, romantiku, dobrodružství i pro takové hodnoty,
jako je spravedlnost, čestnost a soucit se slabšími. A tím, že se řada dětských knihoven
rozhodla nabídnout nám svou pomoc, se cítíme upřímně poctěni – a ve spolupráci budeme
rádi pokračovat.



Benefiční koncerty
V roce 2004 se uskutečnily tři benefiční koncerty na podporu naší nadační práce. Byly
pojaty v prvé řadě jako poděkování našim pomocníkům; finanční přínos obou akcí –
jakkoli příjemný – byl tím méně podstatným účelem. Hudba vnímáme jako zvláštní most,
který spojuje náš vezdejší viditelný svět s tím, co nás přesahuje, a benefiční koncerty se
stávají klidným a hlubokým zastavením v dnešní uchvátané době, a zároveň milým
setkáním s lidmi, jimž je to, oč usilujeme, blízké.

Koncert u Sv. Martina ve zdi – duben
V úterý 6. dubna se v pražském kostele u sv. Martina ve zdi uskutečnil benefiční koncert na
podporu našeho nadačního fondu. Koncert vznikl z popudu člena naší správní rady, pana
Csaby Farkase, který se také zhostil kompletní organizace hudebního večera – od komu-
nikace s účinkujícími až po výrobu a distribuci pozvánek 

V podání mladých sólistů a komorních souborů zazněly skladby J.S. Bacha, C. Francka, W.
A. Mozarta, A. Piazzolly, G. Bizeta a dalších. Koncert byl velmi příjemným setkáním a
velkým hudebním zážitkem: pro zájemce bude k dispozici CD se záznamem celého večera.

Velký dík patří jak p. Farkasovi, tak všem účinkujícím, kteří vystupovali bez nároku na hon-
orář: P. Kšicovi, J. Paličkové, J. Jánskému, H. Kučerové, O. Vokurkové a Bona Fide
Quartetu. Za organizační pomoc děkujeme studentům Gymnázia Opatov.

Výtěžek koncertu činil 7.428,- Kč

Koncert v kostele sv. Václava v Dolních Jirčanech
Koncert proběhl v sobotu 2. října 2004, v podání mladých sólistů Petra Janka (violoncello),
Jakuba Janského (jousle), Petra Graua (flétna) a souboru Nové literátské bratrstvo
Chorosch, Brécy de Chorus Angelus, sboru Jitky Paličkové, Pražské kantilény (ZŠ Křtinská,
Praha 4) a Bona Fide Kvarteta zazněl gregoriánský chorál a duchovní skladby od J. S.
Bacha, T. L. de Victoria, G. de Marzi, P. Ebena G. P. Telemana, F. Schuberta a W. A.
Mozarta. Naše díky směřují jak ke všem účinkujícím, kteří tradičně vystoupili bez nároku na
honorář, tak k páteru Stanislavu Hoškovi, který nám zdarma poskytl prostory kostela.

Na dobrovolném vstupném se sešlo 5.367,50 Kč.

Koncert u Sv. Martina ve zdi – prosinec
Další benefiční koncert se uskutečnil opět v kostele u sv. Martina ve zdi, dne 18. prosince
2004. Opět jej zorganizoval pan Csaba Farkas, účinkovali mj. Přemysl Kšica (varhany),
Bona Fide Kvartet a pěvecký sbor Pražská kantiléna. 

Všichni účinkující vystupovali zdarma, výtěžek akce činil 11.206,50 Kč.



Protest proti legalizaci euthanasie

Zkraje roku 2004, na zasedání 29.1., mělo Parlamentní shromáždění Rady Evropy projed-
návat návrh usnesení na revizi svého předchozího negativního vyjádření k euthanasii.
Rezoluci doporučující legalizovat euthanasii v členských zemích EU (dokument 9898) před-
ložil švýcarský liberální reprezentant Dick Marty, opozice  vůči tomuto návrhu se soustředi-
la kolem britského poslance Kevina McNamary.

V lednu 2004 jsme zformulovali prostestní prohlášení proti Martyho návrhu, k němuž se
během necelých dvou týdnů spontánně přidalo 160 jednotlivců a 31 organizací z České
republiky a ze Slovenska. Dne 25. ledna byl text i s přehledem signatářů odeslán 
sekretariátu poslance McNamary.

Pro onemocnění poslance Martyho, předkladatele návrhu, byl nakonec celý bod stažen
z programu lednové schůze (návrat na pořad jednání pak prožil až v dubnu 2005, kdy byl
definitivně odmítnut).

Parlamentní shromáždění Rady Evropy
Výbor pro sociální, zdravotní a rodinné záležitosti
Štrasburk
Francie

Protest proti návrhu poslance Dicka Martyho 
na legalizaci euthanasie

Dámy a pánové,

s rostoucím znepokojením sledujeme právě probíhající diskusi o euthanasii a
chceme tímto vyjádřit svůj rozhodný odpor proti záměru učinit z euthanasie
zákonem povolený postup. Jsme přesvědčeni, že by se jednalo o krok
nebezpečně a tragicky špatným směrem – euthanasie, bez ohledu na to, jak
důmyslná mohou být pravidla pro její provádění, by vždy měla, pokud by
došlo k její legalizaci, řadu škodlivých důsledků:

Její hlavní nebezpečí spočívá v tom, že mění způsob, jakým společnost
nazírá život a jeho hodnotu. Z uzákoněné euthanasie nutně vyplývá, že lid-
ský život, jakmile se přiblíží ke svému konci, už nemá skutečnou hodnotu a
skutečný význam; že zkrátka existují okolnosti, za nichž lidský život přestává
být cenný a žádoucí.

Samo pojetí euthanasie také naznačuje, že lidské utrpení nemůže mít smysl
a žádnou pozitivní hodnotu, zbavuje lidskou existenci jejího transcendentního
rozměru a jen posiluje představu, že je legitimní složitého problému se prostě
zbavit, místo toho, abychom usilovali o jeho řešení.

Kromě toho euthanasie také porušuje základní princip prosté logiky – jakákoli
péče může mít smysl jen tehdy, nesměřuje-li proti samotné existenci objektu
svého zájmu. Naléhavě protestujeme proti legalizaci euthanasie a žádáme
Radu Evropy, aby euthanasii odmítla a věnovala veškerou svou podporu
rozvoji paliativní péče.

Jiří a Markéta Královcovi, Nadační fond Klíček 



Seznam dárců a poděkování

Velmi děkujeme všem našim podporovatelům, jimž vděčíme za to, že můžeme dělat
práci, kterou děláme. Zvláštní poděkování patří následujícím jednotlivcům i společnostem,
jejichž příspěvek přesáhl hranici 10.000,- Kč a které zde v souladu s nadačním zákonem
jmenovitě uvádíme: 

Affair advertising, spol. s r.o. 14 000 Kč
Automotive Lighting, s.r.o. 50 000 Kč
Josef Batelka – BASPO 14 000 Kč
Katrina Crew 21 000 Kč
Diplomatic Ladies Association 70 000 Kč
Nadace Divoké husy 65 639 Kč
PharmDr. Jaroslav Dvořák 25 000 Kč
Miroslav Emmer 20 000 Kč
Gordic, s.r.o. 15 000 Kč
studenti z Gymnázia Čáslav 14 695 Kč
Dalibor Horáček 20 000 Kč
J.T.O.Systém 10 000 Kč
Ing. Petr Jaburek 10 000 Kč
Vladimír Javorský 10 000 Kč
Ing. Ondřej Klazar 25 000 Kč
Kodys, spol. s r.o. 400 000 Kč
Ing. Jaroslav Kolařík 15 000 Kč
Lékárna  Salvia, spol. s r.o. 10 000 Kč
JUDr. Jan Mach 20 000 Kč
Mateřské centrum Tábor 13 399 Kč
Ivo Mazaník 10 000 Kč
Městské kult. středisko Dobřany 18 843 Kč
MIMI, s.r.o 100 000 Kč
Ing. arch. Petr Novák 15 000 Kč
Pivovar Pardubice, a.s. 50 000 Kč
RAURICA DENT 10 000 Kč
Anna Rausová 55 000 Kč
REC, spol. s r.o. 15 000 Kč
JUDr. Marie Sárová 10 000 Kč
Ing. Vladimír Sasssmann 10 000 Kč
Zdeněk Svěrák 10 000 Kč
ing.arch. Radka Šindelová 26 500 Kč
T SOFT, s.r.o 100 000 Kč
Ing. Pavel Tykač 200 000 Kč
Ing. Michal Vaněček 40 000 Kč
Nadace VIZE 98 170 000 Kč
Výtahy Schindler, a.s. 100 000 Kč
ZŠ Školní, Vrchlabí 30 000 Kč
Dárce neuveden 134 316 Kč

Součástí tohoto seznamu nejsou příjmy, byť přesahující částku 10.000,- , které byly
shromážděny v rámci veřejné sbírky.



Naše poděkování samozřejmě patří i všem dalším dárcům a pomocníkům, 
mezi něž patří zejména:

Alena Adámková; dvokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar; ing. Aleš Baloun; Eva
Bártová; ing. Jan Bečvařík; Barbora Běloušková; Petr Beránek; Ctirad Borský; Jaroslava
Bořánková; Ann Bowdler; Central Methodist Church, Eastbourne; Copy General, s.r.o.;
MUDr. Vít Čajka; Jaroslav Čech; Roman Čecháček; Eduard Čermák; Jana Čermáková;
MUDr. Zdena Červenková; Dobrá nálada; mgr. Jiří Dočkálek; ing. dr. Tomáš Dostál;
Deacon Jean & Mr. Julian Duckworth-Lloyd; Katarína Ďurková; Csaba Farkas; Farní sbor
ČCE Kolín; Farní úřad Strážov; ing. Tomáš Fatrle; Radek Fischer; ing. Eva Fišerová; 
J. Foniok; Rev. Sheila Foreman; PhDr. Josef Förster, ml.; manželé Försterovi; Agnesa
Golaňová; Ing. Ivan Herynek, CSc.; Jiří Holý; Antonín Homola s rodinou; Tomáš Imlauf;
International Church of Prague; ing. Petr Jaburek; ing. Zdeněk Jakubínský; Alžběta
Janurková; Eliška Jašková; Lenka Jilečková; Junák - středisko Oheň, Praha; Lumír
Kadaník; Daniel Kalný; Stanislav Karásek; Rev. John Kirkpatrick; Petr Koblic; Radovan
Kohút; MUDr. Jiří Košťál; Jiří Kratochvíl; Kateřina Krejčiříková; Marie Křivánková; PhDr.
Lenka Kusáková; Josef Lomič; Vladimíra Lomičová; London Mission Plumstead Circuit;
plk. Zdeněk Louda; Lucie; Dana Madeová, MD; P. Mališová; Mateřské centrum Kopretina,
Vrchlabí; Michal Mezera; Emilie Michalicová; MUDr. J. Miklová; Petr Mraček; Helena
Mrskočová; Irena Muknšnáblová; ing. Renáta Nedomová; Matthew Frederick Nelson;
Robert Němec; Josef Nešvara; ing. Jan Novák; ing. Eva Nováková; Vladimír Novák;
Jaromíra Nováková; Eva Novotná; Ludmila Novotná; Yveta Novotná; Ivana Pašková;
Martin Pavlíček; Anna Pavlíková; Jarmila Pecharová; Markéta Peňázová; Jan Petkov;
mgr. Dobroslava Pezlarová; ing. Jitka Pfeifferová; Lenka Pletichová; MUDr. Dagmar
Pohunková; ing. Zora Popelová; ing. Leoš Procházka; ing. Michal Rejzek; Riverside
Primary School; Pavel Říha; Jiří Roček; Ivana Rohlíková; Milena Rychnovská; Michael
Rychnovský; Karla Sedláková; Martin Sittek; Miloslav Sittek; manželé Slavíčkovi; Bart
Spierenburg; Jiřina Strelingerová; Jitka Sůsová; Helena Svobodová; Milena Svobodová;
Juraj Szabo; Irena Šilhánová; ing. Dana Šilhartová; Jan Šisl; manželé Švarcovi; Markéta
Tichá; Hedvika Tomšová; ing. Petr Torma; Dagmar Urbanová; ing. Bronislava Urbánková;
MVDr. Josef Vencl; Vladimír Vojta; Petr Vymazal; Karel Walter; MUDr. Magda Weberová;
Veronika Winklerová; ing. Petr Wurm; Antonín Zabloudil; ZŠ Divišov; ZŠ Hukvaldy; ZS  N
POR Gym (tm) (dle bankovního výpisu); ZŠ Lužice; Město Zubří; Irena Zýková; ing. Anton
Žemlička, CSc.

Velmi se omlouváme všem, koho jsme v seznamu nebyli schopni uvést – zejména se to
týká těch dárců, kteří nám svůj příspěvek poslali prostřednictvím poštovní poukázky
a jejichž jméno nám zůstalo skryto.



Nadační fond Klíček
Renoirova 654, 152 00 Praha 5
DIČ CZ45247134   IČ 45247234

ROZVAHA ke dni 31.12.2004
(v celých tisících Kč)

Aktiva:
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 15676
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 46
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 17974
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem –2344

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 2123
Zásoby celkem 94
Pohledávky celkem 126
Krátkodobý finanční majetek 1887
Jiná aktiva celkem 16

AKTIVA CELKEM 17799

Pasiva:

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 11421
Jmění celkem 4733
Výsledek hospodaření celkem 6688

CIZÍ ZDROJE CELKEM 6378
Dlouhodobé závazky celkem 6031
Krátkodobé závazky celkem 245
Jiná pasiva celkem 102

PASIVA CELKEM 17799



Nadační fond Klíček
Renoirova 654, 152 00 Praha 5
DIČ CZ45247134   IČ 45247234

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2004
(v celých tisících Kč)

Náklady: činnost

Spotřebované nákupy celkem 676 0
Služby celkem 254 0
Osobní náklady celkem 340 0
Daně a poplatky celkem 2 0
Ostatní náklady celkem 508 0
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek 593 0
Poskytnuté příspěvky celkem 239 0
NÁKLADY CELKEM 2612 0

Výnosy:
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 103 27
Ostatní výnosy celkem 8 0
Přijaté příspěvky celkem 2698 0
VÝNOSY CELKEM 2809 27

Výsledek hospodaření před zdaněním 197 27

Výsledek hospodaření po zdanění 197 27

Sestavil Pavel Vlček - ECQUO s.r.o.,dne 29.6.2005
Osoba odpovědná za sestavení: Pavel Vlček

Osoba odpovědná za účetnictví: Jiří Královec

hlavní hospodářská




