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Na následujících stránkách přinášíme souhrnný přehled 
hlavních oblastí práce Nadačního fondu Klíček v roce 2012. 
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) 
Jana Hradilková 
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 

__________________________
(* Na realizaci společných projektů se dlouhodobě podílejí také zaměstnanci Sdružení 
Klíček, společnosti Energeia, o.p.s., a řada dobrovolníků.)
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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 od samotného vzniku společnosti v roce
2004. Koncept Energeia, o.p.s., se odvíjí od myšlenky zřídit na Labi
ve Štětí ( jez Štětí – Račice) malou vodní elektrárnu (MVE) a výtě-
žek z prodeje elektřiny používat k financování obecně prospěšných
aktivit, zejména dětského hospice v Malejovicích. Ačkoli štětská
elektrárna spadá do kategorie malých vodních elektráren, půjde
o jednu z největších říčních elektráren svého druhu v ČR – její 
instalovaný výkon bude 5,2 MW, ročně by měla v průměru vyrobit
31 GWh elektrické energie.

Po mnoha letech komplikovaných příprav došlo v roce 2012 
k zásadnímu kroku: dne 19. března byla oficiálně zahájena stavba
elektrárny předáním staveniště zhotoviteli, tedy konsorciu firem
Zakládání staveb, a.s., a Metrostav a.s. V úterý 12. června se pak
ve Štětí – za účasti kardinála Dominika Duky – uskutečnilo slav-
nostní požehnání základního kamene. 

Financování stavby je zajištěno dodavatelsky; po dobu výstavby
tedy náklady nese zhotovitel, Energeia, o.p.s., začne elektrárnu
splácet po jejím uvedení do trvalého provozu, tedy ve chvíli, kdy
elektrárna projde fází zkušebního provozu a bude zkolaudována.
Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům (cca 900 mil. Kč) po-
trvá splácení řadu let, nicméně již od roku 2015 by určitá, byť ne-
velká, část výnosu měla být k dispozici i pro financování
neziskových aktivit. 

Vlastní spolupráce mezi Nadačním fondem Klíček a společností
Energeia, o.p.s., má v současnosti podobu plného partnerství na
většině hlavních projektů – nejintenzívnější je spolupráce na dět-
ském hospici v Malejovicích. Pro tuto oblast práce má Energeia,
o.p.s., vyčleněno samostatné středisko, v němž i v roce 2012
hradila plat dvou zaměstnanců a provoz dvou osobních vozů.

Celkový rozsah vzájemné spolupráce se vůči předešlému roku 
výrazněji nezměnil, v následujících letech očekáváme jeho mírné
zvýšení.

(Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách www.energeia.cz)
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Z nadační práce v roce 2012 

Svépomocná rodičovská ubytovna ve FN Motol 

Svépomocná ubytovna pro rodiče (a další blízké) nemocných dětí, hospi-
talizovaných ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole, oslavila v roce 2012
plných devatenáct let svého fungování. 

Vznikla v roce 1993, aby rodinám nemocných dětí nabídla nejen střechu
nad hlavou a potřebné existenční zázemí, ale také vlídnou a přátelskou
pomoc v obtížné situaci, jakou onemocnění a léčba dítěte představuje.

Ubytovna může nabídnout pohodlné, byť skromné podmínky 8 – 10 
ubytovaným. Je koncipována jako ubytovna svépomocná, což znamená,
že ubytovaní rodiče se na jejím chodu do určité míry sami podílejí: podle
svých aktuálních možností mohou například pomoci s úklidem společ-
ných prostor, s praním a žehlením ložního prádla, či se správou základní
ubytovací agendy v hodinách, kdy na ubytovně není přítomna naše
služba (díky tomu jsme schopni ubytovat i rodiče, jehož dítě bylo přijato
do nemocnice náhle a neplánovaně, tedy zejména během noci nebo 
o víkendech či svátcích). 

Ubytování je poskytováno na zcela nekomerční bázi – poplatek, který 
vybíráme (i v roce 2012 to bylo 40,- Kč za první a 30,- Kč za každou další
noc), je pouhým příspěvkem na reálné provozní náklady, které nám
s péčí o ni vznikají.

Ubytovna v této podobě původně vznikla jako provizorium – již více než
šestnáct let marně usilujeme o to, aby se její kapacita zvětšila a abychom
na půdě motolské nemocnice mohli zřídit samostatné rodičovské středi-
sko, které by mohlo lépe naplňovat potřeby rodin hospitalizovaných dětí. 

Tento projekt se zatím nesetkává s přízní současného vedení FN Motol –
o postoji motolského managementu k naší práci poměrně výmluvně vy-
povídá i fakt, že o námi spravované ubytovně či o více než dvacetiletém
působení naší organizace není na oficiálním webu nemocnice ani zmínka. 
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Dětský hospic 

Aktivity na poli dětské hospicové péče představují jednu z nejdůležitějších
oblastí naší práce. První dětský hospic na světě vůbec – Helen House
v Oxfordu – založila Sestra Frances Dominica v roce 1982, tedy před 
pouhými třiceti lety. Jakkoli označení „hospic“ evokuje v obecném pově-
domí představu zařízení podobného hospici pro dospělé, mezi oběma
institucemi (pochopitelně přes určité styčné body) existuje řada zásad-
ních rozdílů. 

Začíná už kapacitou – dětský hospic málokdy umožňuje souběžný pobyt
více než 8 nemocným dětem a jejich blízkým. Dětský hospic je také pri-
márně orientován na celou rodinu dítěte. Rodiny dětí, u nichž byla dia-
gnostikována život omezující nebo život ohrožující choroba, zpravidla
přijíždějí do dětského hospice opakovaně, často po řadu let (v závislosti
na charakteru a prognóze konkrétního onemocnění). Možné jsou i po-
byty dětí, u nichž je i z lékařského hlediska naděje na uzdravení. 

Samostatnou oblastí práce je samozřejmě podpora pozůstalých – jak 
bezprostřední pomoc po úmrtí dítěte, tak časově neohraničená pomoc
dlouhodobá. 

Dětský hospic Nadačního fondu Klíček má od počátku podobu dvoustup-
ňového projektu. Prvním stupněm byla rekonstrukce budovy bývalé školy
v Malejovicích (dům i s přilehlým pozemkem nám roku 1997 věnovalo 
zastupitelstvo Uhlířských Janovicích, pod jehož správu obec Malejovice
patří). 

Dům byl po stavebních úpravách zkolaudován v roce 2004 a nabízí mož-
nost „odlehčovacích“ pobytů rodinám, jejichž dítě nevyžaduje intenzívní
ošetřovatelskou péči. Pobyty mají v podstatě charakter asistované ro-
dinné rekreace pro rodiny s vážně nemocnými dětmi. 

V malejovickém hospicovém domě je současně zázemí pro výjezdy do
rodin, které se o své nemocné děti starají doma a uvítají v nějakém
ohledu naši podporu či pomoc: nabízíme kupříkladu dlouhodobé zapůj-
čení pomůcek a zařízení, které umožňují či usnadňují péči v domácím
prostředí (např. polohovací postele, antidekubitní matrace, kyslíkové 
koncentrátory, odsávačky, vozíky apod.).
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Druhým stupněm – který projekt malejovického dětského hospice doplní
a završí – je výstavba nového objektu, který označujeme jako „ošetřova-
telskou jednotku“. 

V něm už bude možné poskytovat plné spektrum dětské paliativní péče,
včetně intenzívního odborného ošetřování a terminální péče. 

Provoz ošetřovatelské jednotky bude zajišťován (podobně jako dosavadní
praktická práce) ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Energeia
– ta také již před několika lety umožnila vypracování kompletní prováděcí
projektové dokumentace a získání stavebního povolení (povolení ovšem
bude před zahájením výstavby nutné obnovit, neboť jeho platnost již na
podzim roku 2011 vypršela). 

Vybudování ošetřovatelské jednotky představuje velkou investici, která
v současnosti přesahuje jak možnosti našeho nadačního fondu, tak naší
partnerské organizace Energeia – nadále tak hledáme zdroj finančních
prostředků na výstavbu ošetřovatelského objektu – následný provoz
domu by měl být zajištěn díky projektu vodní elektrárny ve Štětí.

Ještě předtím, než bude možné začít s budováním novostavby, jsme začali
s postupným rozšiřováním zázemí stávajícího hospicového objektu, tedy
bývalé školy – kompletně jsme zrekonstruovali dům č. p. 3 na malejovické
návsi. 

Dům je majetkem našeho Nadačního fondu Klíček a po stavebních úpra-
vách v něm vznikly čtyři pokoje s příslušenstvím a dvě samostatné bytové
jednotky. V objektu jsou hotové rozvody vody, odpadů, elektřiny a topení,
v roce 2012 přibyla vrtaná studna, k níž byl dům následně připojen,
a také nová betonová odpadní jímka. 

Z finančních důvodů pokračovaly práce pomalejším tempem, než jsme
doufali, takže se před koncem roku nepodařilo dokončit dřevěné podlahy
a vybavit dům nábytkem – přesto jsme se v roce 2012 kýženému stavu 
výrazně přiblížili.  
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Tábor 2012

Druhá polovina července v Malejovicích opět patřila letnímu táboru - byl,
jako tradičně, určen zejména dětem, které za sebou mají dlouhou nemoc-
niční léčbu, těžkou životní zkušenost, nebo které se potýkají s různými ji-
nými těžkostmi, třeba zdravotními nebo sociálními.

Táborové společenství obvykle bývá velmi pestré, tvoří jej děti i rodiče ze
všech koutů republiky (i ze Slovenska) – v některých dnech nás dohro-
mady bylo i padesát. Počasí bylo poněkud nestálé, takže několik nocí 
museli všichni táborníci strávit pod střechou - naštěstí už bylo možné 
provizorně využít i druhého nadačního domu na malejovické návsi.

Tábory pořádáme už jednadvacet let a jejich podoba doznává postupem
času různých změn - z divokých lesních luk jsme se zvolna dobrali až ke
komfortu, jaký dává zázemí zrekonstruovaného hospicového domu 
v Malejovicích (určitá ztráta romantiky je daní za to, že se táborů mohou
účastnit i děti, kterým jejich stav pobyt v přírodě neumožňuje), pevně
koncipované celotáborové hry zvolna ustoupily volnějšímu režimu, 
který stojí na nabídce rozmanitých herních a tvořivých aktivit.

Jedna věc se ale nezměnila - a doufejme ani v budoucnu nezmění: 
podstatou táborových pobytů je citlivé a přátelské společenství, radost ze
společně prožívaného času, vědomí spřízněnosti a pospolitosti, která není
omezena jen na dva červencové týdny.
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DĚTI V NEMOCNICI 

Impulsem ke vzniku Nadačního fondu Klíček (tehdy Nadace Klíček) byl
kontakt s hospitalizovanými dětmi – zjištění, co všechno děti v nemocnici
trápí, co potřebují, jak hospitalizace působí na ně i na jejich blízké. 
Na děti v nemocnici je proto zaměřena podstatná část naší práce – usilu-
jeme o důsledné zavádění principů „family-centred care“ (péče soustře-
děné na rodinu dětského pacienta) do tuzemsképéče o nemocné děti.
Od roku 1997 spravujeme (v současnosti před sebou máme – po delší
přestávce –  další aktualizační vlnu) internetovou databázi všech nemoc-
ničních dětských oddělení v České republice (www.detivnemocnici.cz),
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 rozvoj herní práce. 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.
V současné době pracujeme s Chartou EACH – tento dokument vychází
ze stejného zdroje, jako „naše“ původní charta, v průběhu let byl ovšem
doplněn vysvětlujícími komentáři, které se staly jeho nedílnou součástí.
Pokud jde o samotnou organizaci EACH (European Association for the
Welfare of Children in Hospital – Evropská asociace na podporu dětí
v nemocnici), Nadační fond Klíček je od roku 2008 jejím řádným členem
– velmi si toho vážíme, neboť jsme první členskou organizací ze zemí 
bývalého východního bloku. 

Úmrtí Peg Belsonové

Rok 2012 pro nás začal velmi smutně – zprávou o tom, že v Londýně ve
věku nedožitých 91 let zemřela paní Peg Belsonová, výrazná postava 
humanizačních změn v dětských nemocnicích nejen ve Velké Británii, 
ale v mnoha dalších zemích světa. Peg Belsonová mj. spoluzakládala 
Evropskou asociaci na podporu dětí v nemocnici (EACH) a našemu 
nadačnímu fondu byla po mnoho let velkou oporou a rádcem.

Peg Belsonová několikrát navštívila i Českou republiku - při její poslední
návštěvě v listopadu 2011 byl natočen rozhlasový pořad, který Radiožur-
nál odvysílal v neděli 8. ledna 2012. Už v průběhu předešlého roku –
tehdy jako dar k jejím 90. narozeninám – jsme zaregistrovali internetovou
doménu www.pegbelson.org - zde postupem času vzniknou stránky, 
mapující život a dílo této výjimečné osobnosti.

Dcera Peg Belsonové, Louise, se pak na jaře 2012 rozhodla věnovat na-
šemu nadačnímu fondu velkou část odborné knihovny své maminky –
tento dar, který je pro nás velkou poctou, jsme v Londýně převzali během
měsíce června.
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Herní práce s dětmi v nemocnici

Ani v roce 2012 nepolevilo naše úsilí napomoci tomu, aby se herní speci-
alista stal běžnou a systémově zakotvenou rolí ve struktuře zdravotnické
péče o děti. Pokračovala jednání s ministerstvem zdravotnictví o kvalifi-
kačních požadavcích, jež by měly být na herní specialisty v budoucnu kla-
deny, a rovněž o odborných kompetencích herních pracovníků. Pro další
jednání se podařilo dohodnout supervizní pomoc a odbornou záštitu
herních specialistů z Velké Británie.

Výukou v Plzni a v Malejovicích pokračoval čtvrtý běh vzdělávacího pro-
gramu pro herní specialisty (třísemestrální certifikovaný program "Speci-
alista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči", zajišťovaný
ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni).Frekven-
tanti programu přistoupí k závěrečným zkouškám v roce 2013. 

V Ostravě se zatím podařilo udržet další pokračování projektu praktické
herní práce na dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO).
Na základě smlouvy o spolupráci mezi nemocnicí a naším nadačním 
fondem (a za spolupráce a prostřednictví Sdružení Klíček) zde již od roku
2008 zajišťujeme působení 2-3 herních specialistů a specialistek, které
jsme pro tuto práci vyškolili. Z finančních důvodů jsme však byli v prů-
běhu roku 2012 nuceni snížit počet herních specialistek ze tří na dvě. 

Se starým autobusem proti starým pořádkům 

Takový je název časově neohraničené kampaně, při níž se snažíme jíz-
dami našeho historického autobusu RTO 706 upozorňovat na přežitky,
které (nejen ve zdravotnictví) přetrvávají v péči o děti a vůbec v přístupu
společnosti k dětem a rodičům. Z finančních důvodů byl i v roce 2012
počet výjezdů velmi limitován.

Zasedání výboru EACH v Manchesteru

Ve dnech 17. – 20. října se v britském Manchesteru uskutečnilo setkání
výkonného výboru této organizace a současně její valná hromada 
(general assembly – na rozdíl od každoročního setkání výboru probíhá
jednou za dva roky). Valná hromada rozhodovala i o nových funkcioná-
řích EACH: sekretářem organizace byl za zemřelou Peg Belsonovou 
zvolen zástupce Nadačního fondu Klíček, Jiří Královec.
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ROZDĚLENÁ RODINA

Časově neohraničený projekt „Rozdělená rodina“ vznikl jako reakce na 
situaci, s níž jsme se ve své práci opakovaně setkávali: rodiny, s nimiž
jsme přišli do kontaktu v souvislosti s hospitalizací jejich dítěte, se musely
současně potýkat s reálnou (a někdy i následně naplněnou) hrozbou
umístění jejich dítěte do ústavní péče. Postupem času se na nás ve stále
větší míře obracejí i rodiny, u nichž takovéto sociální těžkosti převažují
nad zdravotními – i v takové situaci se podle svých aktuálních možností
snažíme nabízet nějakou formu podpory.

Vytržení dítěte z domácího prostředí a z péče lidí, kteří jsou mu blízcí, je
podle našeho názoru krajním řešením, k němuž by se mělo přistoupit jen
na nezbytně nutnou dobu a teprve ve chvíli, kdy byla vyčerpána veškerá
mírnější opatření. V České republice je, žel, cesta dítěte z domácího pro-
středí do ústavní péče stále znepokojivě snadná a rychlá a názor pracov-
níků OSPOD je v praxi často interpretován jako definitivní závěr soudu. 

I v roce 2012 jsme v rámci této oblasti naší práce poskytovali individuali-
zovanou praktickou asistenci a zprostředkování právní a jiné odborné po-
moci. Spuštění samostatných internetových stránek www.ditevkleci.cz,
plánované původně na konec roku 2012, jsme byli z technických důvodů
nuceni časově posunout.

BENEFIČNí A PROPAgAČNí AkCE A DALŠí uDÁLOSTI

Tříkrálový koncert

Tříkrálovým koncertem se již tradičně loučíme s vánoční dobou a vítáme příchod
nového roku. Hlavním organizátorem a protagonistou koncertů bývá muzikant
a předseda naší správní rady, pan Csaba Farkas, nechybějí zpěváci z Pražské 
kantilény a místem konání je kostelík sv. Františka z Assisi na Praze 4. Ani v roce
2012 se nic z toho nezměnilo – koncert se uskutečnil v sobotu 8. ledna. 

Film „Životy dětí ve vysílání České televize

V únoru 2012 zařadila Česká televize do vysílání půlhodinový dokument režiséra
Tomáše Škrdlanta „Životy dětí“. Film vyrobila obecně prospěšná společnost Ener-
geia. Díky dokumentu mohli diváci nahlédnout do práce Nadačního fondu Klíček,
hlavně do prostředí dětského hospice v Malejovicích. Po premiéře, která proběhla
v neděli 26. února, následovaly dvě reprízy, ve středu 29. února a v sobotu 3.
března v brzkých ranních hodinách. Po odvysílání byl film zařazen archivu na
webu ČT, kde jej lze shlédnout i dodatečně. 

V souvislosti s televizním uvedením filmu „Životy dětí“ byli zástupci Klíčku, Jiří
a Markéta Královcovi, pozváni do živě vysílaného pořadu paní Jany Klusákové
„Nad věcí“. Pořad odvysílal Český rozhlas 1 – Radiožurnál v pondělí 27. února 
hodinu před půlnocí – i tento pořad je k nalezení v rozhlasovém archivu.
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Zpravodaj Svižník

Televizní premiéra filmu se stala také impulsem k tomu, abychom  vydali další
číslo našeho zpravodaje Svižník. Svižník vychází nepravidelně a čtenářům jej roze-
síláme poštou – mezi jeho příjemci jsou vesměs lidé, kteří v uplynulých letech při-
šli s prací Nadačního fondu Klíček do kontaktu: rodiče, kteří využili naší skromné
rodičovské ubytovny v Motole, přispěvatelé, podporovatelé a dárci... 
V elektronické podobě je každý vydaný Svižník k dispozici na našem webu.

Den otevřených dveří v Malejovicích

Den otevřených dveří pořádáme v Malejovicích každoročně – zpravidla na
sklonku léta či na počátku podzimu. Tentokrát se však dveře našeho hospicového
domu otevřely netradičně již před prázdninami, v sobotu 23. června. Na rok 2012
totiž připadlo 870. výročí první písemné zmínky o obci Malejovice, což se město
Uhlířské Janovice, pod nějž Malejovice administrativně spadají, rozhodlo připo-
menout a oslavit. Náš Den otevřených dveří se tak stal samostatnou součástí 
tradičních Uhlířskojanovických slavností. Naším milým a vzácným hostem byl
známý herec Stanislav Zindulka, dlouholetý podporovatel naší práce.

Veřejná sbírka

Magistrát hlavního města Prahy „přijal a osvědčil“ naše oznámení o zahájení ve-
řejné sbírky - platí pro území celé České republiky, zahájena byla 12. prosince
2012 a ukončena bude ke dni 29. listopadu 2015. Účelem sbírky je "získání peně-
žitých 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 107-3971190277/0100, účet
21130111/0100, který je hlavním účtem našeho nadačního fondu, dál slouží
k přijímání darů a sponzorských příspěvků. Od 20. prosince 2012 je naši práci
opět možné podpořit i prostřednictvím dárcovských SMS.

Cena Nadace Via Bona společnosti Mibcon

Společnost MIBCON patří už několik let mezi naše největší dárce a podporova-
tele. Způsob, jakým k dárcovství přistupují a který nazvali „Jeden den na charitu“,
byl jedním z důvodů, proč náš Nadační fond Klíček nominoval MIBCON na cenu 
vyhlášenou nadací Via Bona v kategorii "Cena pro malou a střední firmu".
MIBCON cenu skutečně obdržel - a bezpochyby zaslouženě. Z ocenění máme 
velikou radost – naše nominace ostatně byla jen malým vyjádřením velikých díků
za podporu, která už dávno překročila hranice "pouhého" sponzorství. 
Předání ceny proběhlo ve čtvrtek 13. září 2012 v Praze.

Předání pamětní medaile rodině Peg Belsonové 

Paní Peg Belsonová byla velmi výraznou postavou humanizačních změn v dět-
ských nemocnicích nejen ve Velké Británii, ale v řadě dalších zemích celého světa.
Velkou pomoc prokazovala už od počátku devadesátých let také České republice
– díky paní Belsonové získali mnozí čeští zdravotníci jedinečnou možnost vyjet 
do Velké Británie a navštívit nemocniční pracoviště, která by jim jinak zůstala 
uzavřena.  Peg Belsonová také mnohokrát navštívila Českou republiku, podílela 
se na výuce zdravotníků i herních specialistů, na formulování zásad pro chystané
legislativní zakotvení této profese, i na přípravě učebních materiálů.
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Když Peg Belsonová 2. ledna 2012 ve věku devadesáti let zemřela, uvažovali jsme
o tom, jak její pomoc co nejlépe symbolicky ocenit. Obrátili jsme se na zástupce
ministerstva zahraničních věcí a po poradě s nimi jsme navrhli udělit jí stříbrnou
pamětní medaili Jana Masaryka in memoriam. Tuto iniciativu vzápětí podpořila
řada dalších institucí a jednotlivců, kteří Peg Belsonovou znali, vážili si jí a sdíleli
naši potřebu nějak vyjádřit vděk za její mimořádnou práci – podpůrné stanovisko
poskytlo mj. ministerstvo zdravotnictví a řada českých nemocnic. 
Stříbrnou pamětní medaili Jana Masaryka udělil Peg Belsonové ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg a v jeho zastoupení ji zástupcům rodiny předal velvyslanec
ČR ve Velké Británii Michael Žantovský. Slavnostní předání se uskutečnilo v pro-
storách českého velvyslanectví v Londýně dne 10. října 2012, kde medaili přijala
dcera Peg Belsonové, Louise Belsonová. Udělení medaile je zmíněno i v profilu
Peg Belsonové na anglické Wikipedii.

Vánoční slavnost v Londýně

V prostorách Velvyslanectví ČR v Londýně se v pátek 7. prosince, pod záštitou
velvyslance, pana Michaela Žantovského, uskutečnila společenská akce k oslavám
tradičních Českých Vánoc. Součástí oslavy, pořádané ve spolupráci s britskou kra-
janskou komunitou a řadou dalších spoluorganizátorů, byl i charitativní prodej vá-
nočního zboží. Všichni prodávající věnovali veškerý svůj výtěžek na podporu
práce našeho nadačního fondu, celkem se podařilo shromáždit 3.760,60 liber,
tedy více než 113.000,- korun.
Slavnost na londýnském velvyslanectví pro nás byla velmi důležitá i proto, že nás
s Velkou Británií nás pojí dlouholeté a velmi pevné vztahy – britská inspirace se
do naší práce velmi výrazně promítá a je pro nás vzpruhou a povzbuzením. 
Někteří naši britští podporovatelé a přátelé se za námi do Londýna vypravili: na
slavnost například dorazila řádová sestra Frances Dominica z Oxfordu, známá
jako zakladatelka a průkopnice dětského hospicového hnutí, přišel i sociální 
pracovník a publicista Stephen Vaudrey, výtvarnice Myrna Shoa, manželé 
Daviesovi a řada dalších. 

Adventní koncert

Mezi příjemné klíčkovské "koncertní tradice" patří v předvánočním čase Adventní
koncert - tentokrát se uskutečnil nikoli v kostele Panny Marie Sněžné, jako ob-
vykle, ale na nedalekých Příkopech, v kostele Sv. Kříže. Připadl na krásně sou-
měrné datum (12. 12. 2012) a účinkovali na něm pěvecký sbor Iuventus
Paedagogica, flétnový soubor Flautus Vocis, varhaník Přemysl Kšica, houslista
Jakub Janský a vokální sólistky Jitka Paličková a Jana Francová–Kozlíková.

koncert v Českém krumlově

Okresní sdružení České lékařské komory v Českém Krumlově uspořádalo ve 
spolupráci s dalšími partnery krásný předvánoční benefiční koncert pro Nadační
fond Klíček a jeho dětský hospic v Malejovicích. Koncert, nazvaný „Čas radosti
a veselosti“, se uskutečnil v pátek 21. prosince od 19:00 v Městském divadle
Český Krumlov, účinkoval soubor Medvíďata ZUŠ Český Krumlov a Rozhlasový
swingový orchestr Václava Hlaváče. 

z
n

ad
ač

n
íp

rá
ce

— 
12



Poděkování dárcům za rok 2012 
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,-
Jaromír Burget 20.000,- 
Miroslav Emmer 45.000,-
Jan Fér 12.000,-
Miroslav Grödl 10.000,-
Miroslav Hájek 10.000,-
Miroslava Hanzlová 10.000,-
Ladislav Holík 100.000,-
Charlton, a.s. 50.000,-
Vladimír Javorský 30.000,-
Bohumila Kaňová 20.000,-
Ondřej Klazar 50.000,-
Milan Král 100.000,-
KODYS, s.r.o. 400.000,-
Vladimír Kreidl 30.000,-
Miroslav Lekeš 35.000,-
Hana Maciuchová 10.000,-
Jan Mach 10.000,-
Alexandr Mareš 20.000,-
Alexander Marchenko 20.000,- 
Městské kulturní středisko Dobřany 27.228,-
MIBCON, a.s. 800.000,-
Libor Minichbauer 10.000,-
Nadační fond Anima 12.000,-
Radek Nohál 16.500,-
Optik Horáček, s.r.o. 15.000,-
PROMAN, s.r.o. 30.000,-
Iva Průžková 10.000,-
Raurica – Dent Zubní keramika 10.000,-
Lékárna Salvia 10.000,-
Vladimír Sassmann 15.000,-
Sbor církve bratrské 21.939,-
Servisní centrum, spol. s r.o. 10.000,-
SITTEK, s.r.o. 25.000,-
Jiří Skácel 10.000,-
Bart Spierenburg 146.469,-
STARON CZ, s.r.o. 13.000,-
Jiří Suchánek 38.600,-
Zdeněk Svěrák 10.000,-
Tomáš Škrdlant 20.000,-
Universum Thera, s.r.o. 16.000,-
Karel Walter 25.000,-
Libor Winkler 42.000,-
Zakládání staveb, a.s. 450.000,- 
Stanislav Zindulka 10.000,-

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 v roce 2012 patřili zejména: 

Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, Markéta Bašová, Pavel Bečvář, Jan
Bečvařík, Bianca Bellová, Barbora Běloušková, Monika Bendíková, Petr Beránek,
Hynek Blaha, Kateřina Blahová, Božena Blažková, Jana Bludská, Ctirad Borský,  Jan
Bouda, Jiří Brynda, Pavla Břečková, Hana Bulíčková, Ivan Burda, Zdeněk Buřival,
Eva Cerniňáková, Jana Cvrkalová, Ladislav Čech, Roman Čecháček, Věra Dittri-
chová, Markéta Dojavová, Tomáš Dostál, Kamil Dubský, Blanka Dybová, Csaba Far-
kas, Four Clima, s.r.o., Tamara Franková, Jana Guluškinová, Barbora Haláčková,
Helena Havířová, Radek Havlíček, Iva Havlová, Dana Hegerová, Nataša Herynková,
Václav Holý, Daniel Horák, Pavel Hrabina, Květoslava Hrabovská, Antonín Husník,
Luboš Hylský, Jindra Hyková, Zdeňka Iltisová, Zdeněk Jakubínský, Karel Janda, Eva
Jandová, Eva Jarošová, Eliška Jašková, Jihlavská právní společnost, Lenka Jilečková,
Jan Jindra, Věra Jírová, J.T.O. System, s.r.o., Jiřina Kábová, Lumír Kadaník, Dagmar
Kadlecová, Monika Kajnarová, Silvie Karolová, Lenka Kazdová, Igor Keder, Lenka
Kelarová, Dalibor Kohout, Renáta Kohutová, Radovan Kohút,  Michal Kopper, Her-
bert Košacký, Zdeněk Kozák, Jaromír Kozel, Marek Kratěna, Jiří Kratochvíl, Miloš
Krejčíř, Ondřej Kubal, Lenka Kusáková, Pavel Lazecký, Luboš Legát, Lions Club
Praha Hartig, Josef Lomič, Michaela Machovcová, Jiří Málek, Dagmar Malénková,
Ludmila Maléřová, Pavla Malisová, Štěpánka Melčáková, Michal Mezera, Jakub Mo-
ravčík, Pavel Moravec, Jana Mourková, Jana Mudrová, Radmila Navrátilová, Daniel
Nedoma, Josef Nešvara, Soňa Neumannová, Vladimír Nohál, Jaromíra Nováková,
Jana Novotná, Petr Novotný, Dagmar Nowá, Helena Opletalová, Martin Pavlíček,
Jana Pavlincová,  Dobroslava Pezlarová, Hana Petrášková, Dagmar Pohunková, Vlas-
timil Polák, Petr Polášek, Robin Karel Popper, Martin Prchal, Roman Raczyński, Vla-
dimír Regner, Mary Helena Reid, Václava Rejlková, Jiří Rocek, Michael Rychnovský,
Martin Řeháček, ŘKF Suchdol nad Lužnicí, Pavel Říha, Nabanita Saha, JUDr. Marie
Sárová, Scribae, s.r.o., Karla Sedláková, Phillip Selbie, Martin Schmied, Jarmila
Skružná, Jan Smetana, Taťána Spejchalová, Zdeněk Sternberg, Jakub Stránský,
Marek Stratil, Jiřina Strelingerová, Martina Suchánková, Anna Šalamounová, Olga
Šantrůčková, Šidíková Sylva, Irena Šilhanová, Martin Šimáček, Vojtěch Široký, Ro-
mana Šišková, Jan Šísl, Pavel Šlusarčík, Bořivoj Šourek, Jaroslav Štekl, Dana Štub-
ňová, Klára Šumová, Vít Tauchman, Tomáš Tayerle, Petr Tichý, Samuel Titěra, Jakub
Tomeš, Tomáš Velinský, Jiří Vondráček, Ludmila Vrkočová, Petr Vymazal, Tomáš
Waněk, Wiesingerová Gabriela, Stanislav Wilczek, Petr Wurm, Olga Zabloudilová,
Radek Zach, Richard Zelníček, Ondřej Zezula, Klára Zuzáková, ZŠ Doksy 

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. 

Věcné dary
Jaroslav Čmiel – MEDO (ložní povlečení) v hodnotě 2.400,- Kč
Tomáš Jedlička (truhlářské práce) v hodnotě 19.800,- Kč
Jaromír Procházka (elektrický skútr – tříkolka) v hodnotě 25.900,- Kč. 
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