
Výroční zpráva 2008 

Na následujících stránkách přinášíme souhrnný přehled práce Nadačního fondu Klíček v roce 2008. Textovou část 
doplňuje zpráva o hospodaření, která má podobu 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. 
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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, 603 204 109

E-mail:
klicek@klicek.org

Internetové stránky:
http://www.klicek.org, http://www.detivnemocnici.cz

Hlavní cíle (dle statutu Nadačního fondu Klíček)

 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“.

Personální obsazení:

Správní rada:
Bc. Csaba Farkas, předseda (dne 19. 11. 2008 nahradil dosavadního předsedu, Mgr. Tomáše Novotného) 
Mgr. Markéta Hoskovcová, místopředsedkyně 
Ing. Daniel Raus, místopředseda 
Ing. Helena Vonásková, členka
Marek Černocký, člen (od 19. 11. 2008) 

Dozorčí rada: 
Michal Richter, člen 
Milan Vrbata, člen 
Mgr. Vladimír Zbranek, předseda 

Zaměstnanci: 
Markéta Královcová, ředitelka  
Jiří Královec, koordinátor projektů 

Čestný výbor: 
Clara Istlerová
Luděk Rejchrt 
Zdeněk Svěrák 
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Zpráva o spolupráci s obecně prospěšnou společností Energeia, o.p.s. 
Spolupráce s obecně prospěšnou společností Energeia, o.p.s., je zakotvena už v zakládací listině této společnosti, a 
datuje se tedy od roku 2004, kdy byla Energeia založena. Jednou z hlavních snah této obecně prospěšné společnosti je 
vytvořit nový mechanismus fungování neziskové organizace – v rámci doplňkové hospodářské činnosti vybudovat a 
provozovat malou vodní elektrárnu na řece Labi, na již existujícím jezu Štětí-Račice. Veškeré prostředky získané z 
prodeje elektrické energie pak budou směřovat k financování neziskových obecně prospěšných aktivit, v prvé řadě pak 
na krytí provozu dětského hospice v Malejovicích. 
Původně volnější spolupráce získala v průběhu let podobu plného partnerství na všech hlavních projektech čního fondu 
a Sdružení Klíček. Nejintenzívněji se tato spolupráce projevuje v dětském hospici v Malejovicích, kde Energeia hradí 
plat dvou zaměstnanců a provoz dvou osobních vozů, jež pro tento účel pořídila a vyčlenila, a dále na svépomocné 
rodičovské ubytovně v motolské nemocnici v Praze, kde byl touto obecně prospěšnou společností zaměstnán jeden 
pracovník. Vzhledem k celkově velmi obtížné situaci, v níž se Energeia v roce 2008 ocitla, byl však její příspěvek 
rodičovské ubytovně od počátku roku omezen. 
Zásadním způsobem Energeia vstoupila do přípravy novostavby ošetřovatelské jednotky dětského hospice (novostavba 
by měla vyrůst v Malejovicích za současným respitním hospicovým domem a být s ním propojena – podrobněji se o 
celém projektu dočtete na jiném místě této výroční zprávy); Energeia figuruje jako investor stavby a kompletně uhradila 
jak zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, tak i podrobné prováděcí dokumentace. 
Od samého počátku existence obecně prospěšné společnosti Energeia existuje i úzké personální propojení mezi touto 
společností a Nadačním fondem Klíček; spoluzakladatel nadačního fondu, pan Jiří Královec, se stal zprvu členem, 
později předsedou správní rady Energeia, o.p.s. Vzájemná propojenost postupem času dále posílila, když ve správní 
radě společnosti Energeia začal působit i správní rada Nadačního fondu Klíček, pan Ing. Daniel Raus, a dovršena byla 
vstupem zakladatele Energeii, pana Marka Černockého, do správní rady našeho nadačního fondu. 
Rok 2008 byl pro Energeiu, jak již naznačeno, velmi náročný – po odchodu jednoho z hlavních sponzorů, který, jak se 
ukázalo v průběhu roku 2007, chtěl v této obecně prospěšné společnosti získat rozhodující vliv, byla Energeia zbavena 
pravidelného zdroje příjmů a musela zásadním způsobem omezit své dosavadní fungování. Veškeré síly byly napnuty 
směrem k přípravě vodní elektrárny ve Štětí – i zde se ovšem objevila řada překážek, a to jak ze strany státu 
(ministerstvo zemědělství, do jehož gesce spadá i správa vodních toků, začalo blokovat podpis kupní smlouvy na 
pozemky nutné pro stavbu elektrárny, neustále se měnily podmínky pro čerpání dotací z evropských fondů), tak ze 
strany konkurenčních komerčních společností, které měly (a mají) zájem získat lukrativní projekt elektrárny ve Štětí pro 
sebe.
Hlavní překážky se počátkem roku 2009 podařilo překonat a v současnosti je hlavním problémem jednání o konkrétních 
podmínkách bankovního úvěru (Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách www.energeia.cz).  

Změna ve složení správní rady 

Dne 19. listopadu proběhlo zasedání správní rady Nadačního fondu Klíček – na post předsedy i na členství ve správní 
radě z důvodů své velké pracovní vytíženosti rezignoval pan Mgr. Tomáš Novotný. Ve správní radě byl nahrazen p. 
Markem Černockým, výkonným ředitelem naší partnerské organizace, Energeia, o.p.s. 
Novým předsedou správní rady byl zvolen pan Bc. Csaba Farkas. Změny v roce 2008 ještě nebyly zapsány do 
nadačního rejstříku. 



Z nadační práce v roce 2008 

Svépomocná rodičovská ubytovna ve FN Motol 

Svépomocná ubytovna pro rodiče (a další blízké osoby) nemocných dětí, které se léčí ve Fakultní nemocnici v Praze-
Motole, vznikla na jaře 1993. Naší snahou bylo nabídnout ubytování mimopražským maminkám a tatínkům (babičkám, 
dědečkům, tetám, strýcům, sourozencům...), kteří chtěli zůstat s hospitalizovaným dítětem, a neměli v Praze žádnou 
jinou možnost noclehu. Protože jsme byli v kontaktu s řadou rodičů, kteří takovou situaci museli řešit, věděli jsme 
velmi dobře, co všechno jim při pobytu mimo domov chybí a naše ubytovna byla od počátku koncipována jako místo, 
které se snaží nabízet víc, než jen postel a střechu nad hlavou: chtěli jsme pro rodiče vytvořit sice skromné, ale domácké 
prostředí, které poskytne veškeré potřebné zázemí – vybavenou kuchyňku se sporákem, troubou i nádobím, pračku a 
žehličku, skládací sušáky na prádlo, knihovničku... ale především vlídného člověka, který bude hostům ubytovny k 
dispozici a bude připraven nabídnout jim praktickou pomoc ve všem, co bude v jeho silách.  

Přáli jsme si také, aby ubytovna posilovala občanské uvědomění a vzájemnou ohleduplnost a solidaritu – aby si naši 
hosté byli schopni a ochotni pomáhat navzájem a současně se sami na provozu ubytovny nějakým aktivním způsobem 
podíleli. Aby kupříkladu pomáhali s úklidem společných prostor, praním a žehlením ložního prádla nebo (v případě 
potřeby) s vedením jednoduché ubytovací agendy. Naším záměrem zároveň bylo poskytovat rodičům ubytování co 
nejlevnější – přesněji: díky svépomoci bezplatné, obnášející jen příspěvek na reálné režijní náklady. 

Přesně v souladu s těmito principy také ubytovna vznikla – díky vstřícnosti tehdejšího vedení nemocnice se podařilo 
získat k bezplatnému užívání několik prázdných místností v areálu nemocnice: místnosti jsme postupně vybavili vším 
potřebným od nábytku, přes lůžkoviny, pračku, žehličku až po hrnečky a příbory. Tehdejší stav jsme vnímali jako 
provizorium a doufali jsme, že se nám čase podaří vytvořit větší a lepší rodičovské středisko. Této naděje se stále 
nevzdáváme, byť jsme v průběhu let museli – a stále musíme – čelit nepřízni některých představitelů motolského 
managementu a sám fakt, že ubytovna i po více než patnácti letech stále funguje a posloužila bezmála osmi tisícům lidí 
z celé České republiky i Slovenska, je svým způsobem zázrak, za nějž jsme velmi vděčni. 

Dne 19. listopadu 2008 jsme v prostorách ubytovny oslavili patnáct let jejího fungování – dětským šampaňským si s 
námi přišla připít i paní Eliška Balzerová, herečka z Vinohradského divadla a naše stálá příznivkyně: v roce 1993 totiž 
stála u zrodu ubytovny a má na něm velký podíl: za Sdružení Klíček se totiž spoluúčastnila klíčových jednání s 
vedením nemocnice a svým přesvědčivým vystupováním a vahou své autority zásadně napomohla příznivému vývoji 
událostí. Oslavy se zúčastnila i hlavní sestra nemocnice, paní Mgr. Jana Nováková, MBA., bez jejíhož přispění by byl 
vznik ubytovny neskonale obtížnější. 

Dětský hospic 

Dětský hospic patří mezi největší projekty Nadačního fondu a Sdružení Klíček. Je rozvinutím původního záměru z roku 
1991, kdy bylo naším úmyslem a velkým přáním zřídit na venkově „otevřený dům“ – místo, kam by mohly nemocné 
děti a jejich blízcí celoročně přijíždět a kde by vždy našli střechu nad hlavou a laskavou společnost. Přáli jsme si, aby 
otevřený dům byl ostrůvkem svobody, místem, kde lze hovořit a přemýšlet o všem, co člověka zajímá a trápí, místem, 
které – jsouc zakotveno nikoli v umělém městském světě, ale v přírodě s jejími cykly a koloběhy – umožní svým 
návštěvníkům přiblížit se přirozenému řádu věcí.  

Původní plán se ovšem záhy rozšířil i o „hospicový“ rozměr – jednak pod vlivem zjištění, v jak těžké situaci se ocitá 
rodina ve chvíli, kdy z medicínského hlediska přestane být naděje na vyléčení, jednak díky inspirativnímu setkání se 
zakladatelkou dětského hospicového hnutí, sestrou Frances Dominicou. Na rozdíl od hospicových zařízení pro dospělé 
jsou hospice pro děti zaměřeny více na respitní, odlehčovací péči, nežli na péči terminální,byť i tu samozřejmě musejí 
být schopny zabezpečit. 

Nadační fond Klíček začal svůj hospicový dům pro rodiny s nemocnými dětmi budovat v obci Malejovice u Uhlířských 
Janovic, v polorozpadlé budově bývalé školy, kterou mu v létě 1997 pro tento účel věnovalo uhlířskojanovické městské 
zastupitelstvo. Celý projekt byl od počátku zamýšlen jako dvoufázový – rekonstrukcí bývalé školy měla vzniknout 
respitní část hospice – ta, která se svými parametry a způsobem fungování bude blížit prvotnímu konceptu „otevřeného 
domu“. Ve druhé fázi by pak měl na pozemku za školou vyrůst nový objekt tzv. ošetřovatelské jednotky, v níž bude 
nemocným dětem možno poskytovat plné spektrum paliativní péče, včetně intenzívního odborného ošetřování. 

První část hospic byla zkolaudována v roce 2004 a od té doby dům slouží svému účelu. Novostavba ošetřovatelské 
jednotky na svou realizaci teprve čeká – díky spolupráci s obecně prospěšnou společností Energeia je hotova projektová 
i prováděcí dokumentace a k dispozici máme pravomocné stavební povolení. Vlastní zahájení stavby je tedy v tuto 
chvíli otázkou finančních prostředků – zabezpečení stavby i provozu je v dlouhodobější perspektivě do značné míry 
vázáno na projekt vodní elektrárny ve Štětí, což je záležitost velmi křehká, ale současně také velmi nadějná. 

Aktuální fungování respitního hospicového domu s sebou nese potřebu řady průběžných vylepšovacích kroků a úprav. 
Mezi ně patřila například rekonstrukce bývalé stodůlky za domem a její přeměna v dílnu a letní kuchyň. V zimě 2008 se 



pak podařilo letní kuchyň vybavit i krásnými kachlovými kamny se sporákem a pecí. Za dotovanou cenu 82.367,- Kč 
nám je vyprojektovala a dodala kamnářská firma Temr z Brandýsa nad Labem (mimochodem – dárce krásného krbu a 
keramické teplovzdušné lavice v hlavní budově). Kamna v letní kuchyni umožní nejen topení, vaření a pečení, ale 
dětem také útulné vyhřívací posezení „za pecí“, což je zážitek, který je v dnešním moderním světě čím dál vzácnější. 

V roce 2008 také velmi výrazně pokročila rekonstrukce domku č. p. 3 na malejovické návsi – tento objekt bude sloužit 
jako pohodlné ubytování pro rodiny našich hostů, které nebudou vyžadovat žádnou bezprostřední péči, a rovněž jako 
ubytování pro zaměstnance. V domku rekonstrukcí vzniknou dvě větší a čtyři menší bytové jednotky s vlastním 
příslušenstvím. Dosud provedené stavební práce zahrnují především odizolování a opravu obvodových zdí, výměnu a 
zateplení krovu a montáž střešních oken. 

V sobotu 30. srpna, tedy na samém sklonku prázdnin, jsme pro všechny zájemce uspořádali Den otevřených dveří se 
mší svatou. Den otevřených dveří pro nás tradičně bývá příležitostí k poděkování za všechna dobrodiní, jichž se nám 
dostává, a současně dává každému, kdo projeví zájem, příležitost podívat se, jak naše práce pokračuje, a vyptat se na 
všechno, co ho v souvislosti s našimi plány zajímá.

Tábor 2008

Letní tábory pořádáme od roku 1992, z toho posledních devět let už na našem vlastním pozemku v Malejovicích. 
Tábory jsou určeny především pro děti po náročné léčbě a jejich blízké, ale jezdí s námi také pozůstalí sourozenci 
a rodiče dětí, které zemřely, a také děti a mladí lidé s různými jinými druhy životních těžkostí a starostí. Snažíme se, 
aby tábor byl živým a tvořivým společenstvím, které umožní smysluplně trávit čas, něco nového se naučit, poznat nové 
přátele a „odnést“ si něco i do běžného, každodenního života. Část táborníků spí v indiánských tee-pee s ohništěm 
uprostřed nebo v klasických stanech s dřevěnou podsadou, ale těm, kteří z nějakého důvodu pobyt venku absolvovat 
nemohou, je k dispozici náš respitní dům s jeho komfortním zázemím. 

Osnovou – jinak velmi volné – táborové hry je už po mnoho let příběh obyčejného člověka, který odvážně opouští 
pohodlné jistoty svého konzumního života a vydává se na nejisté, nepohodlné, leč vcelku dobrodružné a objevné 
putování za smyslem života ve vezdejším světě. 
Skupina lidí, kteří se na táboře každoročně scházejí, je natolik proměnlivá a nesourodá, a způsob, jakým plynou 
táborové dny je natolik netáborový, že už nějaký čas váháme, jestli pro tenhle druh letních setkávání nakonec nezvolit 
nějaký jiný název.  

DĚTI V NEMOCNICI 
Téma hospitalizovaného dítěte představuje velmi rozsáhlou a relativně samostatnou oblast práce Nadačního fondu a 
Sdružení Klíček – naše snažení na tomto poli lze zjednodušeně charakterizovat jako úsilí o důsledné zavedení principů 
„family-centred care“ (péče soustředěné na rodinu dětského pacienta, ne na samotné dítě vytržené z kontextu 
rodinných vazeb) do české pediatrické praxe. 
Tradičně spravujeme a aktualizujeme databázi všech nemocničních dětských oddělení v České republice (v elektronické 
podobě je dostupná je na stránkách www.detivnemocnici.cz) a poskytujeme rodičům, kteří v souvislosti s hospitalizací 
svého dítěte narazí na nějaký problém, telefonické a e-mailové poradenství, školíme herní specialisty a podporujeme 
herní práci s děti v nemocnici. V roce 1992 jsme vypracovali českou verzi Charty práv dětí v nemocnici, jež měla za 
svůj zdrojový text chartu britské organizace NAWCH (National Association for the Welfare of Children in Hospital). 
Českou verzi charty podpořila Centrální etická komise při ministerstvu zdravotnictví ČR.  

Herní práce – pokračování třetího běhu certifikovaného programu 

V roce 2008 probíhal další, v pořadí už třetí běh certifikovaného programu „Specialista pro hru a komunikaci v 
institucionální a domácí péči“. Program vychází z obdobných forem vzdělávání ve Velké Británii, byl však rozšířen a 
přizpůsoben české (nejen) zdravotnické realitě a důsledně vychází z principů péče zaměřené na rodinu – „family-
centred care“. Spolu s Nadačním fondem a Sdružením Klíček se na realizaci programu podílejí také Vyšší zdravotnická 
škola v Plzni a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Konference o herní práci

Ostravská Městská nemocnice se na jaře 2008 stala prvním zdravotnickým pracovištěm u nás, které využívá práce 
kvalifikovaných herních specialistů zaměstnávaných externí neziskovou organizací. Herní práce s dětmi v nemocnici se 
také stala tématem odborné konference, kterou jsme dne 3. září uspořádali ve spolupráci s Městskou nemocnicí v 
Ostravě a na její půdě. Akce byla určena především zdravotním sestrám působícím na dětských odděleních, ale otevřena 
byla i široké veřejnosti. 

Se starým autobusem proti starým pořádkům 
Součástí naší dlouhodobé, časově neomezené kampaně „Nezůstat sám“ se od září 2008 stala další kampaň, kterou jsme 
nazvali „Se starým autobusem proti starým pořádkům“. Protagonistou kampaně je náš historický autobus Škoda RTO 
706, s nímž budeme objíždět česká a moravská města, upozorňujíce na věci, které by už v roce 2008 (a později) měly 
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být minulostí – ať už se to týká třeba oddělování hospitalizovaných dětí od jejich rodičů, nerespektování vůle rodičů a 
starších dětí při rozhodování o léčbě, odnášení novorozeňat po porodu od maminek nebo odebírání dětí z rodin bez 
ohledu na nejlepší zájem dítěte. 
První cesta našeho autobusu vedla do Ostravy, kde nás dne 4. září přijal hejtman Moravskoslezského kraje, pan Evžen 
Tošenovský; při té příležitostí proběhla na palubě autobusu (zaparkovaného před budovou krajského úřadu) a v jeho 
bezprostředním okolí improvizovaná tisková konference.  

Konference EACH – Helsinky
Ve dnech 12.- 14. září proběhla ve finských Helsinkách konference Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici 
(European Association for Children in Hospital, EACH), jíž jsme byli od loňského dubna přidruženým členem. 
Konference se věnovala posílení role rodičů a jejich hospitalizovaných dětí – pro nás byl ovšem důležitý především 
fakt, že nás asociace v Helsinkách přijala – coby první organizaci ze zemí bývalého socialistického tábora – za plného 
člena, tedy za člena, který má svého zástupce ve výkonném výboru. V EACH jsou sdružené všechny hlavní evropské 
organizace, které se věnují dětem v nemocnici a zasadily se například o vznik Charty práv dětí v nemocnici. 

Konference s Peg Belsonovou v Ostravě a Praze 
Na pozvání Nadačního fondu Klíček přijela v listopadu do České republiky paní Peg Belsonová z Velké Británie, čestná 
členka Královské společnosti pro pediatrii a zdraví dítěte, jedna z ústředních postav humanizačních změn, k nimž ve 20. 
století došlo v dětských nemocnicích v Evropě i daleko za jejími hranicemi. Paní Belsonová vystoupila jako hlavní 
přednášející na konferenci “Humanizace dětských nemocnic v Evropě” – ta se konala dne 11.11.v Ostravě, pod záštitou 
primátora Ostravy, Ing. Petra Kajnara, a dne 13.11. v Praze – tam záštitu převzal starosta MČ Praha 5, JUDr. Milan 
Jančík. 
Spolupořadatelem konference byla Společnost pro herní práci. 

Vydání internetové verze Charty EACH
Dne 17. listopadu, symbolicky v den výročí velkých změn, jsme na webových stránkách www.detivnemocnici.cz
zveřejnili český překlad plného komentovaného textu Charty práv hospitalizovaných dětí, jak jej formulovala Evropská 
asociace na podporu dětí v nemocnici (EACH).  
Charta EACH vznikla v roce 1988, o třináct let později se však autoři původního textu Charty rozhodli doplnit ji 
vysvětlujícími komentáři, jež mají napomáhat snazšímu zavádění jednotlivých bodů do praxe. Všech 18 tehdejších 
členů Asociace pak na 7. konferenci EACH, pořádané roku 2001 v Bruselu, komentáře schválilo jako nedílnou součást 
textu Charty.
Od samého počátku je Charta EACH vizuálně spojována s kresbami francouzského karikaturisty Pefa, který dal své 
svolení k tomu, aby členské organizace EACH tyto kresby v souvislosti s Chartou (samozřejmě při respektování 
autorských práv) bezplatně používaly. Využili jsme této možnosti a jako součást propagace Charty jsme v listopadu 
vydali sadu odznaků s Pefovými ilustracemi. 

Benefiční a propagační akce 

Veřejná sbírka 
Magistrát hlavního města Prahy provedl kontrolu závěrečného vyúčtování předešlé veřejné sbírky a na základě naší 
žádosti nám svým rozhodnutím č.j. S-MHMP/739130/2008 ze dne 12. listopadu 2008 povolil sbírku novou: zahájena 
byla 21. listopadu 2008 a ukončena bude 31. října 2011.  
Účelem sbírky je "získání peněžitých příspěvků na budování a provoz dětského hospice, jehož zřizovatelem je Nadační 
fond Klíček v obci Malejovice u Uhlířských Janovic, na propagaci dětské hospicové péče a na podporu principů péče 
zaměřené na celou rodinu dětského pacienta (family-centred care) v českých dětských nemocnicích".  
Výhradně pro účel této veřejné sbírky je vyhrazen účet 4443720267/0100, účet 21130111/0100, který je hlavním účtem 
našeho nadačního fondu, dál slouží k přijímání darů a sponzorských příspěvků. 

Týden neziskových organizací Prahy 5
V týdnu od 6. října probíhala na pěší zóně před stanicí metra Anděl propagační akce „Týden neziskových organizací na 
městské části Praha 5“ – součástí akce bylo i představení Nadačního fondu a Sdružení Klíček. Modrý stan, v němž se 
jednotlivé organizace představují, byl slavnostně otevřen v pondělí v 11.00 hodin starostou MČ Praha 5 Milanem 
Jančíkem a radním hl. m. Prahy Jiřím Janečkem.  
Ačkoli "naším dnem" ve stanu byl čtvrtek 9. října, náš historický bus, součást kampaně Starým autobusem proti starým 
pořádkům, se zúčastnil i slavnostního zahájení.  

Aukce CVAK
Ve čtvrtek 11. prosince 2008 se v Galerii Josefa Adamce – Na Špejcharu 3 v Praze 7 uskutečnila charitativní aukce 
fotografií CVAK. Aukce, kterou s lehkostí a vtipem moderovali Zuzana Kajnarová a Jiří Panzner, vynesla Sdružení 
Klíček (jež bylo v tomto případě konečným příjemcem výtěžku) neuvěřitelných 76.150,- Kč – tuto částku ještě o 
dalších 40.000,- Kč navýšila nadace Divoké husy! Na aukci také byly naší organizaci slavnostně předány dva dětské 
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vozíky, sponzorský dar firmy Otto Bock.
Za nápad i za zorganizování celé akce velice děkujeme paní Veronice Schönové! 

Adventní koncert
V pátek 12. prosince se v Praze konal benefiční adventní koncert duchovní hudby; stejně jako v předešlých letech se 
uskutečnil v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.  
Účinkovali Přemysl Kšica (varhany), Jitka Paličková a její sbor, soubor Bona Fide, Martina Bohačiková (sólo housle).
Všichni hudebníci opět vystoupili bez nároku na honorář, za což jim – stejně jako organizátorovi koncertu, panu 
Csabovi Farkasovi – patří náš veliký dík! 
Ve sběrací pokladničce se na dobrovolném vstupném k naší velké radosti sešlo 8.473,- Kč! 

Předvánoční prodej v pasáži Rokoko 
O posledním adventním víkendu, v sobotu a v neděli 20. a 21. prosince 2008, se díky pochopení majitelů paláce 
Rokoko na Václavském náměstí v Praze konal v pasáži Rokoko předvánoční charitativní prodej. Se svým stolkem tu 
mezi dalšími hospicovými organizacemi byly zastoupeny i náš nadační fond a občanské sdružení. Za prodej drobných 
dárků – přáníček, ozdob, polštářků, keramiky... – jsme stržili celkem 13.425,- Kč; význam celé akce byl však především 
společenský a propagační. 



Poděkování dárcům za rok 2008 

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:  

Jan Bečvařík  11.000,– Kč 
Petr Beránek 11.000,– Kč 
Berkat, o.s. 36.569,– Kč 
Bezecný s.r.o., Ostrava 40.000,– Kč 
Jaromír Bohatý  11.000,– Kč 
Dobrá nálada, o.s.,  12.260,– Kč 
PharmDr. Jaroslav Dvořák 25.000,– Kč 
Miroslav Emmer  30.000,– Kč 
Eurokim, spol. s.r.o. 20.000,– Kč 
Jan Fér  12.000,– Kč 
GORDIC, s.r.o. 15.000,– Kč 
Autorizovaný servis Sony – Radek Havlíček 13.000,– Kč 
Dalibor Horáček  10.000,– Kč 
Václav Hořejší 10.000,– Kč 
Charlton a.s.  200.000,– Kč 
Industry Control, s.r.o.  10.000,– Kč 
Vladimír Javorský 45.000,– Kč 
JK Services s.r.o. 10.000,– Kč 
J.T.O. System, s.r.o. 10.000,– Kč 
Bohumila Kaňová 25.000,– Kč 
KASTT, spol. s r.o. 10.000,– Kč 
Ondřej Klazar  25.000,– Kč 
Jana Klimešová  10.000,– Kč 
KODYS, s.r.o. 400.000,– Kč 
Vladimír Kreidl 20.000,– Kč 
Dárce si nepřeje být jmenován 400.000,– Kč 
Hana Maciuchová 10.000,– Kč 
MAG Investment, s.r.o. 80.000,– Kč 
JUDr. Jan Mach 10.000,– Kč 
Martin Molnár 10.000,– Kč 
Most naděje – nadační fond 60.898,70 Kč 
Stanislav Picek  20.000,– Kč 
Dárce si nepřeje být jmenován 400.000,– Kč 
Raurica – Dent Zubní keramika 10.000,– Kč 
REC, spol. s r.o. 30.000,– Kč 
Alena Rychnovská  10.000,– Kč 
Lékárna Salvia 10.000,– Kč 
Vladimír Sassmann 10.000,– Kč 
Philip Selbie & family 18.000,– Kč 
SITTEK, s.r.o.  25.000,– Kč 
StringData s.r.o. 100.000,– Kč 
Zdeněk Svěrák  10.000,– Kč 
Dárce si nepřeje být jmenován 400.000,– Kč 
Trelleborg Fluid Solutions  30.000,– Kč 
Dárce si nepřeje být jmenován 451.000,– Kč 
Ivan Vrba  10.000,– Kč 
Karel Walter 17.500,– Kč 
Stanislav Zindulka  10.000,– 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:  

Lenka Adamová, Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, Vladimír Altmann, Arbonet s.r.o., Anna Balounová, 
Jan Bárta, Eva Bártová, Pavel Bečvář, Eduard Beránek _ INFODOS, Jana Bludská, Ctirad Borský, Jana Boudová, 
Milan Březina, Hana Bulíčková, Vladimíra Burgetová, Bulldog, orientační systémy, Roman Čecháček, Gabriela 
Čapková, Karel Čáslavský, ČCE Braník, Karel Čížek, Věra Dittrichová, MŠ Dobřany, Tomáš Dostál, Druhý farní sbor 
ČCE Praha 3, Blanka Dybová, Martina Franzová, Jaroslav Glos, Jiří Hadač, Marek Hájek, Jan Hamršmíd, Milena 
Harmáčková, Helena Havířová, Aleš Hejna, Nataša Herynková, Jiřina Holubcová, Jiří Holý, Daniel Horák, Zdeněk 
Jakubínský, Eva Jandová, Pavel Janoušek, Vilém Jansa, Karel Jaroš, Eliška Jašková, Jihlavská právní společnost, Lenka 
Jilečková, Jiřina Kábová, Lumír Kadaník, Dagmar Kadlecová, Darina Kadulová, Petr Kajnar, Marin Kala, Stanislav 
Karásek, Jiří Kareš,Martin Klusáček, Radovan Kohút, Renata, Kohutová, Kryštof Komanec, Jana Konvičná, Pavla 
Köpplová – Patagonie, MUDr. Ivana Korbelářová, Marie Kostohryzová, Jiří Kratochvíl, Lubomír Krejčí, Vlasta 
Křížková, Jaroslav Kučírek, Lenka Kusáková, Pavel Lazecký, Josef Lomič, Vladimíra Lomičová, Marek Mackovík, 
Dagmar Malénková, Stanislav Matějka, Ivana Matoušková, MC Putti, Štěpánka Melčáková, Michal Mezera, Libor 
Minichbauer, Eva Mitisková, Pavel Moravec, Jana Mourková, Hana Mrňáková, Irena Muknšnáblová, MUDr. Josef 
Nádvorník, Ctirad Navrátil, Radmila Navrátilová, Ing. Daniel Nedoma, Eva Nováková, Ing. Jana Novotná, Eva
Novotná, Petr Novotný, Ing. Miroslav Novotný, Jarmila Pecharová, Miroslav Peterka, Hana Petrášková, Františka
Petrová, Dobroslava Pezlarová, Aleš Písařovic, Tomáš Písařovic, MUDr. Dagmar Pohunková, Vlastimil Polák, Robin 
Karel Popper, MUDr. Iva Průžková, Kristina Radkovská, MUDr. Milada Radosová, Ing. Vladimír Regner, Elvíra 
Rendulová, Martin Řeháček, JUDr. Marie Sárová, Scribae, s.r.o., Karla Sedláková, Jitka Semrádová, Irena Šilhanová, 
Pavel Šlusarčík, František Spálenka, Zdeněk Sternberg, Věra Straková, Marek Stratil, Dana Štubňová, Helena 
Svobodová, Milena Svobodová, Jan Šísl, Romana Šišková, Jarmila Šmikmátorová, Bořivoj Šourek, Marcela Špoková, 
Jaroslav Štekl, Klára Šumová, Petr Tichý, Karel Tomeš, Martin Tušl, Milena Týcová, Dagmar Vaňková D- Consult, 
Věra Vašková, Tomáš Velík, MVDr. Josef Vencl, Jana Vlasáková, Petr Volejník, Petr Vymazal, Eduard Waloszek, 
Miroslav Walter, Tomáš Waněk, Stanislav Wilczek, Antonín Zabloudil, ZLD s.r.o., Jiří Zýka, Eva Žiláková 

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. 






