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Na následujících stránkách přinášíme souhrnný přehled 
hlavních oblastí práce Nadačního fondu Klíček v roce 2011. 
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 později přijatým nadačním zákonem byla následně
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 

Sídelní adresa: 
Renoirova 654, 152 00 Praha 5

Adresa pro písemný kontakt: 
Malejovice 22 (škola), 285 04 Uhlířské Janovice

Telefon:
775 204 109, 603 204 109, 327 544 043 

E-mail: 
klicek@klicek.org 

Internetové stránky:
http://www.klicek.org 
http://www.detivnemocnici.cz 
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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) 
Mgr. Markéta Hoskovcová (místopředsedkyně) 
Ing. Daniel Raus (místopředseda) 
Ing. Helena Vonásková 
Marek Černocký

Dozorčí rada: 
Michal Richter 
Milan Vrbata 
RNDr. 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 obecně prospěšné společností Energeia, o.p.s., 
s Nadačním fondem Klíček je deklarována již v zakládací listině
této společnosti a probíhá tedy od samotného vzniku společnosti
v roce 2004. Cílem Energeia, o.p.s., je zřídit na Labi ve Štětí ( již
existující jez Štětí – Račice) malou vodní elektrárnu (MVE) 
a výtěžek z prodeje elektřiny používat k financování obecně 
prospěšných aktivit, zejména dětského hospice v Malejovicích. 

Výstavba MVE se v roce 2011 přiblížila své realizační fázi: 
ve veřejné soutěži byl vybrán zhotovitel projektu, konsorcium
firem Zakládání staveb, a.s., a Metrostav a.s. Vzhledem k nedůvěře
bank vůči projektu zajišťovanému neziskovou organizací bylo třeba
hledat jiné způsoby financování, než bankovní úvěr: díky pocho-
pení dodavatelského konsorcia se začala rýsovat nová, schůdná
cesta: cesta dodavatelského financování. 

Ta, zjednodušeně řečeno, spočívá v tom, že náklady spojené 
s výstavbou by po dobu samotné výstavby nesl dodavatel. 
Energeia, coby objednatel, by stavbu splatila až po uvedení 
elektrárny do trvalého provozu, tedy ve chvíli, kdy elektrárna již
bude zkolaudována, bude plně funkční a bude dodávat elektřinu
do rozvodné sítě. V této fázi by také mělo být pro společnost 
Energeia snazší bankovní úvěr získat. 

Aktuální přímá spolupráce mezi Nadačním fondem Klíček 
a společností Energeia, o.p.s., má už řadu let podobu plného 
partnerství na většině hlavních projektů – nejintenzívnější je spolu-
práce v dětském hospici v Malejovicích, kde Energeia dlouhodobě
hradí plat dvou zaměstnanců a provoz dvou osobních vozů, jež
pro tento účel pořídila a vyčlenila (ostatně i v projektu plánované
novostavby ošetřovatelské jednotky figuruje jako hlavní investor). 

Celkový rozsah vzájemné spolupráce zůstává vůči předešlému
roku beze změny.

(Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách www.energeia.cz)
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Z nadační práce v roce 2011 

Svépomocná rodičovská ubytovna ve FN Motol 

Svépomocná ubytovna pro rodiče (či rodiny) nemocných dětí, které se
léčí ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole, funguje od roku 1993, tedy 
již více než osmnáct let. Nabízí nejen střechu nad hlavou, ale snaží se
ubytovaným poskytnout veškeré existenční zázemí, jaké pro svůj dočasný
pobyt mimo domov potřebují. 

Má být podpůrným prostředím, které rodičům současně nabídne přímou 
či zprostředkovanou pomoc při řešení rozmanitých problémů, jež je
v souvislosti s hospitalizací jejich dítěte mohou potkat. 

Snažíme se, aby ubytovna v lidech, kterým slouží, zároveň posilovala 
občanské uvědomění a vzájemnou ohleduplnost a solidaritu; i proto 
je důležité, aby se ubytovaní rodiče na provozu ubytovny nějakým 
způsobem sami aktivně podíleli – třeba pomocí s úklidem společných
prostor, s praním a žehlením ložního prádla nebo s občasným vedením
jednoduché ubytovací agendy. 

Ubytování je poskytováno na zcela nekomerční bázi – poplatek, který 
vybíráme (i v roce 2011 to bylo 40,- Kč za první a 30,- Kč za každou další
noc), je pouhým příspěvkem na skutečné provozní náklady. 

Kapacita ubytovny je poměrně malá (pohodlně jsme schopni ubytovat 
8–10 lidí), fungujeme navíc ve velmi skromných podmínkách. 
Tyto podmínky zůstávají během let bez výraznějších změn, ač ubytovna
začala původně fungovat v podstatě jako provizorium a ač už od roku
1996 usilujeme o zřízení samostatného a komplexněji pojatého střediska
pro rodiče. Současné vedení FNM se však k tomuto projektu staví spíše
odmítavě; otázka společného pobývání rodičů s hospitalizovanými dětmi
je ze strany managementu nemocnice stále řešena velmi nekomplexně.

Dětský hospic 

Dětský hospic je svou podstatou zařízením jiného druhu, než hospic pro
dospělé – je k dispozici rodinám s dětmi, u nichž byla diagnostikována
život omezující nebo život ohrožující choroba (rodiny do takovéhoto 
zařízení přijíždějí opakovaně, často už od stanovení diagnózy, v případě
některých onemocnění tedy i s nadějí na uzdravení). Samostatnou oblastí
práce je podpora rodin bezprostředně po úmrtí dítěte a (velmi často 
dlouhodobá) podpora pozůstalých.
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Dětský hospic Nadačního fondu Klíček je od počátku koncipován jako
dvoustupňový projekt – v první fázi jsme zrekonstruovali budovu bývalé
školy v Malejovicích, kterou nám pro tento účel věnovalo zastupitelstvo
Uhlířských Janovic. Rekonstrukce skončila v roce 2004 a od té doby dům
slouží k „odlehčovacím“ pobytům rodin, jejichž dítě nevyžaduje intenzívní
ošetřovatelskou péči. Podstatou nabízených pobytů je vlastně „asistovaná
rodinná rekreace“ pro rodiny s vážně nemocnými dětmi. Služby domu
doplňují návštěvy rodin, které se o své nemocné děti starají doma, 
a půjčovna pomůcek a zařízení, které péči v domácím prostředí usnadňují
(polohovací postele, antidekubitní matrace, kyslíkové koncentrátory, 
odsávačky, vozíky apod.).

Ve druhé fázi by měl na pozemku za školou vyrůst nový objekt tzv. ošetřo-
vatelské jednotky, v níž bude nemocným dětem možné nabídnout plné
spektrum paliativní péče, včetně intenzívního odborného ošetřování,
a včetně péče terminální. Novostavba ošetřovatelské jednotky vznikne
ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Energeia – díky investici
Energeia, o.p.s., je hotova projektová i prováděcí dokumentace, v roce
2009 bylo vydáno pravomocné stavební povolení – to však bude nutné
obnovit, protože stavba nebyla zahájena ve stanovené lhůtě, tedy do 
listopadu 2011. Vybudování novostavby (a následné zabezpečení jejího
provozu) je otázkou dostatečného množství finančních prostředků –
v tomto ohledu vkládáme velké naděje do realizace projektu vodní 
elektrárny ve Štětí (Energeia, o.p.s.). 

Zázemí prvního hospicového domu bude od roku 2012 doplňovat objekt
domu č. p. 3 na malejovické návsi. Dům je v majetku Nadačního fondu
Klíček a v uplynulých letech prošel kompletní rekonstrukcí, díky níž v něm
vznikly čtyři pokoje s příslušenstvím a dvě samostatné bytové jednotky.
V objektu jsou hotové rozvody vody, odpadů, elektřiny a topení – připo-
jení na zdroj vody (a ostatně i sám zdroj – vrtaná studna) a instalace 
odpadní jímky byly z finančních důvodů přesunuty na rok 2012. V roce
2011 jsme pořídili peletkový kotel ústředního topení a elektrické bojlery
pro ohřev vody, a také veškeré vnitřní dveře. Zakoupili jsme rovněž ojetý
fekální vůz Praga V3S, s jehož pomocí budeme převážet obsah septiku do
čistírny odpadních vod (ČOV) u objektu školy – stávající ČOV má totiž
dostatečnou kapacitu na to, aby zpracovala i odpady z domku č. p. 3,
a varianta automobilové přepravy se ukázala jako investičně i provozně
nejlevnější řešení.
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Tábor 2011 

Letní tábory pořádá náš Nadační fond Klíček již od roku 1992 – zprvu
probíhaly na zapůjčených tábořištích na různých místech republiky, po-
sledních dvanáct let využíváme jako táborovou základnu naši vlastní
louku, přímo za budovou našeho malejovického hospicového domu.
V roce 2011 tábor proběhl ve dnech 16.– 30. července. 

Účastníkům táborových pobytů se snažíme nabízet příjemné, zajímavé
a smysluplné strávení dvou letních týdnů v hezké přírodě středního 
Posázaví, ale současně se zázemím plně vybaveného nadačního domu.
V programu záměrně nepřevažují soutěživé hry, naším cílem je, aby se
účastníci našich pobytů měli možnost něčemu novému naučit a také, 
aby se prostě těšili ze společně strávených dní. 

Tábor je určený zejména dětem, kterým nějaké těžkosti (obvykle 
zdravotní či sociální) brání v tom, aby se zúčastnily běžného tábora. 
Táborů se tradičně účastní také pozůstalí rodiče, sourozenci či přátelé
dětí, které zemřely.

DĚTI V NEMOCNICI 

Od svého vzniku usiluje Nadační fond Klíček o důsledné zavádění 
principů „family-centred care“ (péče soustředěné na rodinu dětského 
pacienta) do české pediatrické praxe. Od roku 1997 spravujeme 
a aktualizujeme internetovou  databázi všech nemocničních dětských
oddělení v České republice (www.detivnemocnici.cz) a poskytujeme 
telefonické a e-mailové poradenství v situacích, kdy rodiny narazí 
v souvislosti s hospitalizací svého dítěte na nějaký problém. Vzděláváme
herní specialisty a podporujeme herní práci s děti v nemocnici. 

Už v roce 1992 jsme vypracovali českou verzi Charty práv dětí v nemoc-
nici, 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 zdravot-
nictví ČR. V současné době pracujeme s Chartou EACH – tato charta
práv hospitalizovaných dětí vychází ze stejného zdroje, jako ta výše zmi-
ňovaná, v průběhu let byla ovšem doplněna vysvětlujícími komentáři,
které se staly její nedílnou součástí. 
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Herní práce s dětmi v nemocnici 
Podpora herní práce se i v roce 2011 ubírala dvěma směry: jednak 
realizací dalšího, v pořadí již čtvrtého běhu vzdělávacího programu pro
herní specialisty ( jedná se o třísemestrální certifikovaný program 
"Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči", který
zajišťujeme ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni
a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze). 
Druhou formou podpory bylo pokračování praktické herní práce na dět-
ském oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO), kde již nepřetržitě
od roku 2008 – na základě smlouvy o spolupráci mezi Nadačním fondem
Klíček a MNO – pracují dvě herní specialistky. V roce 2011 jsme počet
specialistek rozšířili na tři (2,5 pracovního úvazku). 

Se starým autobusem proti starým pořádkům 
Naše kampaň, zaměřená na zviditelňování „přežitých praktik“ v (nejen
zdravotnické) péči o děti, pokračovala i v roce 2011. Ve srovnání s přede-
šlým rokem bylo jízd o něco méně, nicméně každá jízda našeho autobusu
(včetně táborových výletů či účasti na tradičním setkání Klubu českých
historických autobusů) byla pojata jako jízda agitační a osvětová.

Zasedání výboru EACH ve Vídni 
Zástupci Nadačního fondu a Sdružení Klíček se v listopadu 2011 zúčast-
nili třídenního zasedání výboru Evropské asociace na podporu dětí 
v nemocnici (European Association for the Welfare of Children in Hospi-
tal – EACH) ve Vídni. Organizace EACH sdružuje všechny hlavní evropské
organizace, které se věnují dětem v nemocnici – každý z řádných členů je
zároveň zastoupen ve výkonném výboru asociace. Tématem vídeňského
zasedání byla, kromě běžné „monitorovací“ agendy, příprava konference
chystané na říjen 2012 do britského Manchesteru.

ROZDĚLENÁ RODINA 

Časově neohraničený projekt „Rozdělená rodina“ vychází z podpory 
zbytečného neoddělování dětí od jejich blízkých, což je téma, které má
náš nadační fond už od počátku své existence ve svém statutu. Potřeba
samostatného projektu vykrystalizovala s rostoucím počtem situací, kdy
se rodiny, s nimiž jsme přišli do kontaktu v souvislosti s hospitalizací jejich
dítěte, musely současně potýkat s reálnou (a někdy i realizovanou) 
hrozbou umístění jejich dítěte do ústavní péče.
V České republice je cesta dítěte z domácího prostředí do ústavní péče
stále znepokojivě snadná a rychlá a názor pracovníků OSPOD je v praxi
často interpretován jako definitivní závěr soudu. 
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Vytržení dítěte ze známého protředí, z domova, s sebou přitom vždy nese
pro dítě riziko újmy. Dítě by nemělo být izolováno od svých blízkých,
pokud k tomu nejsou opravdu závažné důvody, posouzené soudem –
i v takovém případě je pak na místě velká citlivost a vnímavost k potře-
bám dítěte, a to nejen k potřebám hmotným. Vycházíme z přesvědčení,
že vytržení dítěte ze známého prostředí je vždy až krajním řešením, ke
kterému by se mělo přistoupit jen v nezbytně nutném případě, pokud
byly vyčerpány všechny ostatní možnosti pomoci a podpory. Tato oblast
naší práce měla v praxi podobu zachycování a mapování jednotlivých 
případů a zprostředkování právní i bezprostřední praktické pomoci. 
Vybrané příběhy budeme prezentovat na internetových stránkách
www.ditevkleci.cz, jejichž spuštění plánujeme na konec roku 2012.

BENEFIČNí AkCE A OSLAVY 

Tříkrálový koncert
Tradiční Tříkrálový koncert, jímž se loučíme s dobou Vánoc a vítáme pří-
chod nového roku, proběhl jako obvykle v kostelíku sv. Františka z Assisi
na Praze 4, tentokrát  9. ledna 2011. Koncert opět proběhl v režii 
hlavního organizátora – hudebníka a předsedy naší správní rady, 
Csaby Farkase, ani tentokrát nechyběli zpěváci Pražské kantilény.

Oslava 20 let od vzniku Nadačního fondu klíček 
Počátkem října 2011 uplynulo rovných dvacet let od chvíle, kdy byla 
naše nadace zaregistrována. V úterý 4. října 2012, tedy přesně ve výroční
den, odsloužil v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze děkovnou
mši svatou P. František Lízna. Součástí narozeninových oslav byla plavba
po Vltavě na parníku Vyšehrad dne 8. října 2012 a nazítří i Den otevře-
ných dveří v Malejovicích, kdy se naším hostem stal zpěvák Jaroslav Hutka.
Po delší odmlce také na podzim 2011 znovu vyšel náš zpravodaj Svižník.

Veřejná sbírka 
Ke dni 31. října 2011 byla ukončena veřejná sbírka, která nám byla 
Magistrátem hlavního města Prahy povolena rozhodnutím č.j. 
S-MHMP/739130/2008 ze dne 12. listopadu 2008. 
Čistý výtěžek sbírky za rok 2011 činil 35.461,99 Kč, veškerý výtěžek byl
vyčerpán v souladu s účelem sbírky, závěrečné vyúčtování bylo zkontrolo-
váno a odsouhlaseno Magistrátem hlavního města Prahy.

Adventní koncert 
Další tradicí je pořádání adventních koncertů – v roce 2011 se koncert
uskutečnil dne 16. prosince, tentokrát znovu v kostele Panny Marie
Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. Účinkovali ženský sbor 
Iuventus Paedagogica, Přemysl Kšica (varhany) a Jakub Janský (housle).
Iniciátorem a organizátorem koncertu byl opět pan Csaba Farkas. 
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Poděkování dárcům za rok 2011 
Velmi děkujeme všem našim podporovatelům, jimž vděčíme za to, že 
můžeme dělat práci, kterou děláme. Zvláštní poděkování patří násle-
dujícím jednotlivcům i společnostem, jejichž příspěvek přesáhl hranici
10.000,- Kč a které zde v souladu se zákonem jmenovitě uvádíme: 

Agris, s.r.o. 50.000,-
Eliška Balzerová 10.000,- 
Bomart, s.r.o. 30.000,-
Diecézní katolická charita Hradec Králové 10.000,-
Vladimír Drnek 10.000,-
PharmDr. Jaroslav Dvořák 25.000,-
Miroslav Emmer 45.000,-
Jan Fér 12.000,-
manželé Fuskovi 10.000,-
Miroslav Hájek 10.000,-
Václav Hořejší 20.000,-
Charlton, a.s. 50.000,-
Vladimír Javorský 30.000,-
Bohumila Kaňová 50.000,-
Kateřina Klasnová 20.000,-
Ondřej Klazar 50.000,-
KODYS, s.r.o. 550.000,-
Lenka Kreidlová 30.000,-
Lions Club Praha Hartig 10.000,-
Hana Maciuchová 20.000,-
JUDr. Jan Mach 15.000,-
Alexandr Mareš 20.000,-
Blahoslav Mareš 40.000,- 
Alexander Marchenko 19.700,- 
Městské kulturní středisko Dobřany 25.384,-
MIBCON, a.s. 720.000,-
Nadační fond Anima 12.000,-
Daniel Nedoma 11.000,-
Izabella Papp 25.200,-
Stanislav Picek 10.000,-
Iva Průžková 10.000,-
Raurica – Dent Zubní keramika 10.000,-
Nabanita Saha 25.000,-
Lékárna Salvia 10.000,-
Vladimír Sassmann 10.000,-
Sbor církve bratrské 16.000,-
Philip Selbie 15.900,-
SITTEK, s.r.o. 25.000,-
Bart Spierenburg 132.613,-
Jiří Suchánek 30.000,-
Zdeněk Svěrák 10.000,-
Eva Šustová – Mitisková 10.000,-
Bronislava Tarašková 10.000,-
Karel Walter 25.000,-
Stanislav Zindulka 10.000,-
ZO OS DOSIA 20.000,-

Součástí tohoto seznamu nejsou příjmy, byť přesahující částku 
10.000,-Kč, které byly shromážděny v rámci veřejné sbírky. 
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Naše poděkování samozřejmě patří i všem dalším dárcům 
a pomocníkům, mezi něž patří zejména: 

Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, AGRIO Moderní zemědělské
služby, s.r.o.,  Pavel Bečvář, Jan Bečvařík, Bianca Bellová, Barbora Běloušková,
Petr Beránek, Lenka Beranová, Hynek Blaha, Jana Bludská, Jaromír Bohatý, 
Ctirad Borský, Hana Bulíčková, Ivan Burda, Martin Burian, Zdeněk Buřival, 
Eva Cerniňáková, Aleš Čáp, Gabriela Čapková, Karel Čáslavský, Roman Čecháček,
Zbyněk Černý, Lukáš Devera, Věra Dittrichová, Tomáš Dostál, Jitka Doubnerová,
Blanka Dybová, Csaba Farkas, Táňa Fischerová, Jan Fišar, Tamara Franková, 
Milena Grodlová, Radek Havlíček, Dana Hegerová, Nataša Herynková, Jiří Holý,
Václav Holý, Daniel Horák, Jan Horalík, Luboš Hylský, Tomáš Hyka, 
Marie Charvátová, Iltisová Zdeňka, Karel Janda, Eva Jarošová, Eliška Jašková,
Jihlavská právní společnost, Lenka Jilečková, Jan Jindra, Kateřina Jodasová, J.T.O.
System, s.r.o., Jiřina Kábová, Lumír Kadaník, Dagmar Kadlecová, Michal Koblížek,
Josef Kohel, Dalibor Kohout, Renáta Kohutová, Radovan Kohút, Jana Konvičná,
Iva Kopecká, Ivana Korbelářová, Tomáš Korytář, Herbert Košacký, František
Kozel, Jiří Kratochvíl, Lubomír Krejčí, Kateřina Krejčiříková, Ivana Křížová, Vlasta
Křížková, Milena Kučová, Lenka Kusáková, Marie Kvochová, Pavel Lazecký,
Luboš Legát, Josef Lomič, Michaela Machovcová, Dagmar Malénková, Ludmila
Maléřová, Pavla Malisová, Petr Mašek, Stanislav Matějka, Ivanka Matoušková, 
Štěpánka Melčáková, Michal Mezera, Jana Mičulková, Libor Minichbauer, 
Jana Mojžíšová, Jana Mourková, Jaroslava Mrázová, Irena Muknšnáblová, 
Radmila Navrátilová, Jaroslava Nehybová, Martin Němec, Josef Nešvara, Soňa
Neumannová, Vladimír Nohál, NORA, a.s.,  Jiří Notzl, Jan Novák, Dagmar Nová-
ková, Jana Nováková, Jaromíra Nováková, Jana Novotná, Petr Novotný, Helena
Opletalová, Martin Pavlíček, Jana Pavlincová, Pekařství Lumír Boček, Dobroslava
Pezlarová, Dagmar Pohunková, Vlastimil Polák, Robin Karel Popper, Roman 
Raczyński, Vladimír Regner, Elvíra Rendulová, Václava Richterová, Jiří Rocek,
Ivana Rohlíková, Petra Rojiková,  Kristýna Roubalová, Květoslav Rydval, Michael
Rychnovský, Blanka Rychnovská, Martin Řeháček, ŘKF Suchdol nad Lužnicí,
JUDr. Marie Sárová, Karla Sedláková,  Martin Schmied, Libor Scholze, Jiří Skácel,
Vladimíra Sylva Sodomková, Taťána Spejchalová, Iveta Sporková, Věra Stehlíková,
Zdeněk Sternberg, Jakub Stránský, Marek Stratil, Jiřina Strelingerová, Martina 
Suchánková, Karel Svoboda Petr Šajnar, Pavol Šepelák, Irena Šilhanová, Renata
Šišková, Jan Šísl, Pavel Šlusarčík, Bořivoj Šourek, Jaroslav Štekl, Dana Štubňová,
Klára Šumová, Vít Tauchman, Petr Tichý, Samuel Titěra, Hedvika Tomšová, 
Jaromír Tyc, Marie Vacková, Radek Vala, Tomáš Velinský, Libuše Vojtová, Petr 
Vymazal, Marie Vysloužilová,  Tomáš Waněk, Stanislav Wilczek, Libor Winkler,
Dana Wrbiková, Petr Wurm, Olga Zabloudilová, Richard Zelníček, Klára 
Zuzáková, Alena Žbánková, Eva Žiláková. 

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

po
d

ěk
o

vá
n

íd
ár

ců
m

— 
10



11 — ro
zvah

a



vý
k

az
zi

sk
u

a
zt

rá
ty

— 
12



Vydal
© Nadační fond Klíček,

Renoirova 654, 152 00 Praha 5,
v červnu 2012.


