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Výroční zpráva 2005
Na následujících stránkách najdete přehled hlavních aktivit a
událostí, jimiž byl uplynulý rok naplněn. K textové části je připoje-
na 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 přeregistrová-
na 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 Praha5, nebo
Malejovice 22 (škola), 285 04 Uhlířské Janovice
Telefon: 775 204 109
E-mail: klicek@friends.cz, klicek@klicek.org
Internetové stránky: http://www.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

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

Čestný výbor:
ÖMarieanne Drew, předsedkyně (zemřela 6. září 2005)
Clara Istlerová
Luděk Rejchrt
Zdeněk Svěrák

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

Změny ve složení orgánů
Nadačního fondu Klíček v roce 2005

Úmrtí paní Marieanne Drew, 
předsedkyně čestného výboru
Dne 6. září 2005 v Londýně zemřela
paní Marianne Drew, původní profesí
psycholožka, dlouholetá dobrovolnice
na dětském oddělení nemocnice 
St. Mary's v londýnském Paddingtonu
a od roku 1991 také předsedkyně
čestného výboru našeho nadačního
fondu. 
Paní Drew - ve své dobrovolnické "roli" – hovoří i ve filmu
"Nezůstat sám", na jehož natočení jsme se v roce 1992
podíleli (film je k zapůjčení ve videotéce Státního zdravot-
ního ústavu). V mládí prožila paní Marianne dva roky
v Praze – a k našemu překvapení tak byla i po mnoha
desítkách let schopna komunikovat téměř bezvadnou
češtinou.

Ustavení dozorčí rady
Velkou a potřebnou organizační změnou bylo ustavení
dozorčí rady Nadačního fondu Klíček - tímto krokem byla
zároveň zrušena funkce revizora, kterou dlouhá léta 
obětavě vykonával pan Jaroslav Glos z Třince. 
Dozorčí rada je tříčlenná a její působení je nehonorované. 

Další prohloubení spolupráce
se společností Energeia, o.p.s.
Spolupráce s obecně prospěšnou společností Energeia,
o.p.s. začala již v roce 2004. Energeia je organizací, která
mj. usiluje o vytvoření nového mechanismu fungování
neziskové organizace: prostředky, které získává, se z velké
části snaží investovat do zbudování trvale obnovitelného
zdroje financí – malé vodní elektrárny na řece Labi, ve Štětí-
Račicích. (Podrobnější informace lze nalézt na webových
stránkách www.energeia.cz.)

Jedním z hlavních cílů této obecně prospěšné společnosti,
výslovně uvedeným už v její zakládací listině, je spolupráce
s Nadačním fondem Klíček, zejména v oblasti výstavby
a provozu dětského hospice v Malejovicích. Energeia, o.p.s
a Nadační fond a Sdružení Klíček jsou tedy ideově – a dnes
již i personálně – propojeny: jeden ze zakladatelů Nadačního
fondu Klíček, Jiří Královec, je v současné době předsedou
správní rady společnosti Energeia.

V roce 2005 uvolnila Energeia, o.p.s., částku 200.000,- Kč
na zlepšení personálního zajištění dlouhodobější péče
o klientku malejovického dětského hospice v konečné fázi
nádorového onemocnění, a poskytnutím svého mikrobusu
Peugeot 807 se Energiea podílela i na zorganizování studi-
jní cesty po vybraných dětských hospicích ve Velké Británii
(o studijní cestě píšeme podrobněji na jiném místě této
výroční zprávy). V roce 2006 počítáme s partnerským při-
stoupením společnosti Energeia do většiny hlavních projektů
a aktivit Nadačního fondu a Sdružení Klíček.



Z nadační práce v roce 2005:

Svépomocná rodičovská ubytovna 
ve FN Motol
Rokem 2005 vstoupila svépomocná ubytovna pro rodiče
hospitalizovaných dětí, kterou Nadační fond Klíček založil a
spravuje společně se Sdružením Klíček, do třináctého roku
své existence. Hlavním úkolem svépomocné ubytovny je
ubytovávat ty mimopražské rodiče či jiné blízké osoby hos-
pitalizovaných dětí, kterým neposkytne ubytování motolská
nemocnice a pro něž je jiná forma noclehu finančně nedos-
tupná. Péče, kterou se rodičům snažíme poskytovat, přitom
nespočívá jen v poskytnutí noclehu, ale v nabídce odpoví-
dajícího zázemí: rodič si musí mít kde uvařit, vyprat a
vyžehlit, potřebuje i příležitost a prostor k regeneraci
tělesných a duševních sil, a je rovněž třeba, aby věděl, že je
mu stále k dispozici někdo, kdo mu ochotně pomůže s pří-
padnými praktickými problémy. Samotná ubytovna ovšem
celá léta funguje v nevyhovujících a v podstatě provizorních
podmínkách a její služba je možná jen díky nadstandardní-
mu nasazení našich zaměstnanců a dobrovolníků a díky tol-
eranci a pochopení ubytovaných rodičů. Podpora ze strany
vedení motolské nemocnice je, žel, stále minimální.

V roce 2005 také došlo ke změně na postu správce naší
svépomocné ubytovny: pan David Michal, který v této funkci
působil od roku 2003, byl vystřídán novou zaměstnankyní
Sdružení Klíček, paní Lenkou Lando.

Podpora rodičů hospitalizovaných dětí
Kromě již zmíněné svépomocné ubytovny pro rodiče pod-
poruje náš nadační fond, v úzké spolupráci se Sdružením
Klíček, společné pobývání rodičů s jejich hospitalizovanými
dětmi, a vůbec partnerské postavení rodičů v rámci zdravot-
nického systému. Snažíme se rovněž posílit aktivní rodi-
čovskou roli v celém procesu hospitalizace. Rodičům, kteří
se v souvislosti s hospitalizací svého dítěte ocitli v nesnázích,
slouží naše kontaktní telefonní číslo 775 204 109. 

Navíc přibývá rodičů, kteří ke vznesení svého dotazu nebo
prosby pro radu využívají e-mailového spojení. I proto jsme
v roce 2005 zaregistrovali doménu detivnemocnici.cz, na níž
hodláme spustit rozsáhlejší webové stránky, které budou
rodičům nemocných dětí i zdravotnickým profesionálům
sloužit jako komunikační kanál a informační zdroj. 

Koncem roku 2005 nás oslovila redakce časopisu Děti a my,
která si u nás na celý rok 2006 vyžádala seriál článků na
téma "Děti a rodiče v nemocnici".

Dětský hospic v Malejovicích
Respitní hospicový dům –
kompletně zrekonstruovaná
budova bývalé malejovické
školy a v současné době
první budova zamýšleného
širšího komplexu dětského
hospice – byl zkolaudován
v roce 2004 a od té doby
nabízí své služby rodinám
s vážně nemocnými dětmi
a poskytuje rovněž zázemí
osvětovým a vzdělávacím
akcím. Prioritou domu jsou
respitní pobyty, mající charakter asistované rodinné
rekreace. S pobytem dětí v terminálním stádiu, které
vyžadují intenzívnější odbornou ošetřovatelskou péči, se
počítá až v novostavbě ošetřovatelské jednotky; se stavbou
této jednotky bychom rádi začali v roce 2007. Služeb respit-
ního domu ovšem v roce 2005 využila i jedna klientka 
v terminální fázi nádorového onemocnění, jejíž stav tuto
alternativu umožňoval – dívka zde v prosinci 2005 zemřela.

Návštěva senátora Bedřicha Moldana
Navzdory kalamitní situaci,
která toho dne panovala na
dálnici D1, nás dne 10. břez-
na 2005 v Malejovicích poctil
svou návštěvou senátor za
Čáslavsko a Kutnohorsko,
pan  Bed ř i ch  Mo ldan .
Návštěva měla milou a osob-
ní podobu, pan senátor se
kromě jiného pozdravil s něko-
lika našimi klienty a dobrovol-
nými pomocníky, prohlédl si
hospicový dům a zajímal se o

historii naší práce i o plány do budoucna, zejména o záměr krýt
budoucí provoz dětského hospice z výtěžku zamýšlené
vodní elektrárny ve Štětí.

Výstava fotografií
V březnu 2005 jsme ve
spolupráci s Městským úřa-
dem ve Zruči nad Sázavou
uspořádali ve výstavních
prostorách zručského zámku
putovní výstavu fotografií,
nazvanou Spoušť v Male-
jovicích. Výstava, která
zachytila proměnu bývalé
malejovické školy v respitní
část dětského hospice, byla
slavnostně zahájena dne
17. března Rev. Sheilou Foreman z Velké Británie.
Duchovní občerstvení zajistil zručský pěvecký sbor
Diphteria pod vedením P. Jaroslava Konečného, o malé
občerstvení těla se postaraly kutnohorské Pekárny
p. Jaromíra Středy. Nad výstavou převzal záštitu starosta
města Zruč nad Sázavou, p. Mgr. Martin Hujer. 



Malejovické brigády

I v roce 2005 se v Malejovicích odehrávaly tradiční brigády,
a to ve dvou podobách - v podobě individuální a v podobě
skupinové, "firemní". Pro jednotlivce, kteří projevili zájem
přiložit v hospicovém domě a jeho okolí ruku k dílu, a pro
menší skupinky (většinou např. skautské oddíly) jsme
vyhradili každou první sobotu v měsíci, s většími organizo-
vanými skupinami jsme termíny domlouvali individuálně.
V roce 2005 nám takto přijeli pomoci zaměstnanci
společnosti Baxter Bioscience (duben), Britského velvys-
lanectví (červen) – brigády se osobně zúčastnila i sama paní
velvyslankyně, Linda Joy Duffieldová, a Britské rady (British
Council - září). Všichni brigádníci odvedli úctyhodné
množství práce a patří jim náš velký dík.

Den otevřených dveří

Pořádání dnů otevřených dveří s počátkem nového školního
roku se v Malejovicích stalo téměř tradicí. V roce 2005 tento
den připadl na sobotu 3. září. Byl ovšem pojat skromněji a
pracovněji než v předešlých letech - a to i proto, že od
počátku roku je "otevřená" každá první sobota v měsíci, kdy
do Malejovic mohou přijíždět jak brigádnici, tak lidé, kteří se
s naší prácí chtějí seznámit podrobněji. Den otevřených
dveří navštívilo více než 50 lidí, mezi nimi i zástupci měst-
ského úřadu v Uhlířských Janovicích; s nimi jsme hovořili
mimo jiné o potřebě zřídit přes velmi rušnou malejovickou
silnici - a to nejen v zájmu našich hospicových hostů, ale
také v zájmu trvale žijících obyvatel - přechod pro pěší a
osadit nejkrizovější úsek dopravními značkami. 

Naše velké díky tradičně patří manželům Němcovým, panu
Jaromíru Středovi a jejich Středovým pekárnám za vynika-
jící občerstvení.

Nákup ojetého osobního vozu

Dne 5. září 2005 jsme za cenu 99.900,- Kč zakoupili ojetý
vůz Ford Mondeo kombi, rok výroby 1996, s alternativním
pohonem na LPG. Automobil byl pořízen jako náhrada za
dosluhující Škodu Forman - Forman byl, už jako ojetý,
pořízen coby náš první nadační vůz v roce 1998. V posled-
ních dvou letech ovšem už jeho spolehlivost výrazně slábla
- rostoucí ceny benzínu navíc dále citelně prodražovaly jeho
provoz, takže nákup auta s plynovým pohonem se začal
jevit jako výhodný a hospodárný krok. 

Věcný dar z Holandska

Na sklonku října 2005 jsme
se stali příjemci navýsost
užitečného věcného daru.
Prostřednictvím paní Wilmy
van Roekel z organizace
Linda Funds jsme navázali
kontakt se zástupci holand-
ské nadace Stichting
M e i s j e s j e u g d w e r k
Ulestraten. Tato nadace od
roku 1962 provozovala velmi
úspěšné komunitní středisko
pro děti a mládež, jehož
práce se nesmazatelně za-
psala do duší nejméně dvou generací tamějších obyvatel.
Středisko však pro neshody s majitelem objektu muselo
v roce 2005 ukončit svou činnost a jeho zakladatelé se
rozhodli věnovat veškeré vybavení (tj. hry, hračky, herní
materiály, nábytek) neziskovým organizacím v zahraničí –
jedním z příjemců byl i náš nadační fond. Koncem října jsme
se do Meerssenu vypravili část věcí převzít, zároveň jsme
se domluvili také na budoucí vzájemné spolupráci, zejména
při přípravě letních táborů a programů pro herní specialisty.
Naše zvláštní díky patří Agnes van Hinsberg, Annemie
Erkens, Anny van Helvoort a Adrianu van den Houtovi.

Letní tábor 2005
Na louce za bývalou malejovickou školou se ve dnech 
16. - 30. července 2005 uskutečnil již 14. letní tábor, který
pořádáme ve spolupráci se Sdružením Klíček a Asociací 
turistických oddílů mládeže. Tábory jsou tradičně určeny
zejména dětem, které se pro nějaký svůj handicap, ať
zdravotní, psychický či sociální, nemohou zúčastnit
běžného tábora. Pravidelně s námi jezdí také pozůstalí
rodiče a sourozenci dětí, které zemřely. Počtem účastníků
byl letošní tábor spíše nadprůměrný - zúčastnilo se jej 33
dětí a 28 dospělých. Tématem celotáborové hry se znovu
stalo "námořní putování" – symbol lidské pouti světem
a životem. 

Na tábor volně navázalo podzimní setkání pořádané
v Malejovicích ve dnech 17. – 20. listopadu; toho se
zúčastnilo 30 táborníků. 

Paní velvyslankyně s jedním z pracovníků ambasády.

Při nakládání v Meersenu.



Příprava herních specialistů
Po celý rok 2005 probíhal druhý běh
třísemestrálního certifikovaného pro-
gramu "Specialista pro hru a komu-
nikaci v institucionální a domácí
péči", který společně pořádají Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze, Vyšší zdravotnická škola v
Plzni a Nadační fond Klíček za asistence Sdružení Klíček
a Společnosti pro herní práci s dětmi v nemocnici. Cílem
programu je vyškolit herní specialisty, schopné pracovat
zejména v dětských nemocnicích. Program je důsledně vys-
tavěn na principech péče zaměřené na celou rodinu (family-
centred care), a zároveň vychází ze specifik současné 
situace českého zdravotnictví, které s rodinou dětských
pacientů ani s multidisciplinární týmovou spoluprací (o niž
se práce herních specialistů v zahraničí opírá) v praxi příliš
často nepočítá.

V roce 2005 jsme také zaregistrovali domény herniprace.cz,
playwork.cz a herniterapie.cz, na nichž budou spuštěny
internetové stránky zaměřené na vzdělávání v oblasti herní
práce a na propagaci profese herního specialisty.

Studijní cesta do Velké Británie
Rok 2005 byl zakončen dlouho plánovanou studijní cestou
po vybraných dětských hospicech ve Velké Británii. Projekt
financovalo britské velvyslanectví v Praze a organizačně jej
zajišťoval Nadační fond Klíček ve spolupráci s o.p.s.
Energeia. Cesty se zúčastnil šestičlenný tým, připravující
podklady pro prováděcí dokumentaci druhého objektu dět-
ského hospice v Malejovicích (ošetřovatelské jednotky) -
členy týmu byli dva lékaři, dvě zdravotní sestry, maminka,
která se svým dítětem zažila neúspěšný konec onkologické
léčby v nemocnici a je již deset let aktivní spolupracovnicí
Nadačního fondu a Sdružení Klíček, a dobrovolník-herní
specialista. Účelem cesty bylo jednak seznámit se s různý-
mi modely dětské hospicové péče, jednak probrat se zás-
tupci jednotlivých zařízení ošetřovatelské a technicko-
provozní otázky související s naším projektem. Studijní
cesta vedla přes Kinderhospiz Balthasar v německém Olpe,
hospic Demelza House v Kentu, Helen House v Oxfordu,
Acorn's ve Worcesteru, Horizon House v Belfastu a St.
Oswald's v Newcastlu. Výstupem desetidenní exkurze byla
nejen detailní zpráva z cesty, doplněná bohatou foto- 
a videodokumentací, ale také příslib profesionální pomoci 
a spolupráce ze strany všech navštívených hospicových domů.

Benefiční akce
Veřejná sbírka

Nadační fond Klíček má od 1. listopadu 2004 registrovánu
novou veřejnou sbírku na podporu budování a provozu dět-
ského hospice v Malejovicích. Sbírku svým rozhodnutím č.j.
MHMP/150012/2004 ze dne 21. října 2004 povolil pražský
magistrát; ukončena bude 20. října 2007, neboť současný
zákon o veřejných sbírkách delší než tříletou sbírku
neumožňuje. Pro účel této veřejné sbírky je vyhrazen účet
4443720267/0100. 

Průběžné vyúčtování se podává v ročních intervalech,
ovšem s tím, že rok veřejné sbírky se počítá od data pov-
olení sbírky, a nekryje se tedy s rokem kalendářním. Za
první rok nové sbírky, tj. za období od 1. listopadu 2004 do
31. října 2005, se podařilo shromáždit 118.486,50 Kč, čistý
výtěžek (tedy výtěžek po odečtení uplatňovaných nákladů)
činí 117.378,50 Kč.

Prostředky shromážděné veřejnou sbírkou nebyly v roce
2005 čerpány a převádějí se do roku 2006.

Spolupráce s dětskými knihovnami

Spolupráce s dětskými knihovnami, navázaná již v roce
2003, pokračovala i v roce 2005. Kromě drobnějších akcí
spíše lokálního rázu proběhlo v tomto roce i několik událostí
většího rozsahu:

Noc s Andersenem

Noc z 1. na 2. dubna byla v mnoha dětských knihovnách po
celé republice další "Nocí s Andersenem" - za pozdravy a
krásné obrázky děkujeme "dětem i dospělákům" z Bakova
nad Jizerou, Březové nad Svitavou, Českého Těšína,
Dobříše, Dolan, Fulneku, Grygova, Hodonína, Hradce
Králové, Hradce nad Moravicí, ZŠ J. Malíka v Chrudimi,
Jindřichova Hradce, Kardašovy Řečice, Králík, Kralup nad
Vltavou, Kraslic, Krnova, Lokte, Nové Role, Nového Sedla,
Paskova, ZŠ Jánošíkova v Praze 4, Knihovny Novodvorská
v Praze 4, DDM v Praze 8, Skalné, Starého Města, Šardic,
Šitbořic, Třeboně, Týniště nad Orlicí, Uherského Hradiště,
Všetat a Žďáru nad Sázavou.

Knihovnický happening

V pátek 30. září, k zahájení celostátního Týdne knihoven,
uspořádali Městská knihovna Český Těšín a Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a
Olomouckého kraje akci nazvanou "Knihovnický hapening".

Sjelo se na něj kolem 200 knihovníků z celé republiky a jed-
ním z bodů slavnostního odpoledního programu na těšín-
ském náměstí bylo i předání symbolického šeku zástupcům
našeho nadačního fondu. Šek byl vystaven na částku
118.000,- Kč, což je součet výtěžku všech benefičních akcí,
jimiž dětské knihovny v Čechách a na Moravě přispěly
v uplynulých dvou letech na podporu naší práce.

Útulná zahrada dětského hospice Helen House, Oxford.



Výstava Země živitelka

Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci se Svazem
knihovníků a informačních pracovníků připravil pro výstavu
Země živitelka (na Výstavišti v Českých Budějovicích konala
ve dnech 25.- 31. srpna 2005) několik aktivit, jejichž cílem
bylo pomoci naší nadační práci a dát o ní návštěvníkům výs-
tavy vědět. V domku Petra, v rámci akce Petra dětem, byla
umístěna expozice fotografií a textů o činnosti našeho
nadačního fondu.

Dětští návštěvníci výstavy zde v režii jihočeských kni-
hovníků malovaly pohlednice, které pak pod hlavičkou naší
veřejné sbírky také prodávaly – souhrnný výtěžek činil
10.000,- Kč.

Expozice i malování pohlednic se nesly v duchu pomněnky
- kytičky, která je jakýmsi mottem našeho dětského hospice.
Z iniciativy Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje
se v době konání výstavy prodávala rovněž modrá
dožínková chrpa v ceně 30,- Kč. Výtěžek prodeje, v roce
2005 určený na podporu našeho malejovického domu, 
činí 6.328,- Kč. 

Benefiční koncert Na Topolce

Baptistický sbor v Praze Na Topolce se i v roce 2005 rozhodl
uspořádat benefiční koncert ve prospěch našeho nadačního
fondu. Koncert se uskutečnil ve středu 15. června na
tradičním místě, tedy v parku "Slepičárna", ulice Na Topolce.

Na koncertě vystoupili: K.R.A.P. - scoutrock z Pankráce,
MESSENJAHZ - reggae dub ze Žižkova, ZAOBZOR -
obklopující hudba pro didgeridoo a housle a DJ YUKIMURA
- worldvibez.

Všichni účinkující hráli s plným nasazením, ač se tentokrát
na posluchačské účasti poněkud podepsala výrazná
nepřízeň počasí. Pořadatelům - a zejména panu Ladyovi
Mečkovskému - děkujeme za jejich setrvalou podporu.

Adventní benefiční koncert

Nádherný adventní benefiční koncert ve prospěch dostavby
prvního dětského hospice v České republice se uskutečnil v
pátek 2. prosince 2005 ve 20.00 hodin v kostele Panny
Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze.

V podání Přemysla Kšici (varhany), Nového literátského
bratrstva CHOROSCH, Pražské Kantilény (sbor), Jitky
Paličkové (zpěv) a Bona Fide Kvartetu zazněl rorátní chorál
a duchovní skladby J. S. Bacha, F. Baldiho, L. Vierneho, Ch.
Gounoda, A. Piazzolly, J. Nováka, A. Dvořáka, C. Francka a
G. Bizeta.

Na dobrovolném vstupném se vybralo 10.750,- Kč. 

Malování pohlednic v domku Petra. Země živitelka, 2005.



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

Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, v.o.s.,
Vladimír Altmann, Arcidiecézní charita Praha, Věra
Bajnarová, Ing. Aleš Baloun, Barbora Běloušková, Petr
Benda, Lenka Beranová, Ing. Jana Bludská, CSc., Ctirad
Borský, Martina Brezinová, Lenka Brozková, Marie
Brozková, Nina Brzorádová, Helena Cichá, Roman
Čecháček, Lukáš Devera, Dobrá nálada, o.s., a obyvatelé
obce Čeperka, Ing. Dr. Tomáš Dostál, Farní sbor českobra-
trský, Tomáš Fatrle, MUDr. Markéta Fischer, J. Foniog,
FORTERRA, s.r.o, manželé Fuskovi, Marie Haslová,
Veronika Hegárová, Ing. Ivan Herynek, CSc., Nataša
Herynková, Ing. Andrea Hinková, Šárka Holíková, Aleš
Holub, Jiří Holý, Mgr. Martina Hrozenská, Tomáš Imlauf, Ing.
Zdeněk Jakubínský, Vladimír Javorský, Lenka Jilečková,
Lumír Kadaník, Petr Kapalín, Silvie Karolová, Vratislav
Kašpar, Dětský sbor Klíček, Klub křesťanských žen,
Knihovna BBB Uherské Hradiště, Knihovna Sudkov, Josef
Kohel, Radovan Kohút, Jiří Kratochvíl, Karel Kulig, PhDr.
Lenka Kusáková, Jan Lacina, Jan Landa, E. Lejčková,
Lékárna SALVIA, Josef Lomič, Vladimíra Lomičová, Zdeněk
Louda, Lucie, Marek Mackovík, Lucie Majchránková,
P. Mališová, Malus s.r.o., Město Rájec - Jestřebí, Město Zubří,
Městská knihovna Kamenický Šenov, Městská knihovna
Litomyšl, Městské kulturní středisko Dobřany, Michal
Mezera, MUDr. J. Miklová, Zdena Musilová, Karla
Navrátilová, Ing. Renáta Nedomová, Robert Němec, Josef
Nesvara, Jana Neumannová, Ing. Jan Novák, Eva
Nováková, Jaromíra Nováková, Knihovna Brloh, Obecní
Knihovna Petrovice, Ivana Pašková, Jan Paulus, Martin
Pavlíček, Mgr. Dobroslava Pezlarová, Markéta Peňázová,
Lenka Pletichová, Běta Plíšková, Vlastimil Polák, Marek
Popov, Jiří Pyšný, Marie Rajalová, Jiří Roček, Ing. Michael
Rychnovský, Pavel Říha, JUDr. Marie Sárová, Zdeněk
Sedlák, Lucie Sedmihradská, Rodina Selbie, Severočeská
energetika a.s., Martin Sittek, Miloslav Sittek, SOU
Zvolenská Strakonice, Jiří Stach, Stapox s.r.o., Jiřina
Strelingerová, Helena Svobodová, Milena Svobodová, ŠD
při 2. ZŠ Sokolov, Irena Šilhanová, Ing. Dana Šilhartová, Jan
Šísl, Jan Šmíd, Milena Tichá, Ing. Karel Tomeš, TŘI PYRA-
MIDY, s.r.o., MVDr. Josef Vencl, Antonín Vrsa, Gabriela
Veselá, Hana Vobinušková, Petr Vymazal, Karel Walter,
Miroslav Walter, Antonín Zabloudil, Jiří Zajíc, Základní škola
Doksy, Základní škola Všetaty, Základní škola Jaroměřice,
Základní škola Ledčice, Základní škola Lužice, Základní
škola Bakov nad Jizerou, Základní škola Benita Juaréze
Praha, Klára Zuzáková, Žáci ZŠ Košařiska.

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.

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: 

Automotive Lighting s.r.o. 50.000,- Kč

Avon Automotive a.s. 20.000,- Kč

Baxter Bioscience, s.r.o. 13.500,- Kč

Ing. Jan Bečvařík 11.400,- Kč

ČCE, povšechný sbor, Praha 18.289,- Kč

Dárce si nepřeje být jmenován 100.000,- Kč

Jaroslav Dvořák 25.000,- Kč

Emmer Miroslav 20.000,- Kč

Energeia, o.p.s. 200.000,- Kč

GORDIC, s.r.o. 15.000,- Kč

HEWLETT-PACKARD, s.r.o. 26.000,- Kč

Ing. Petr Jaburek 20.000,- Kč

Jan Kučírek, Natural Jihlava s.r.o. 15.000,- Kč

Ing. Ondřej Klazar 25.000,- Kč

KODYS, s.r.o. 200.000,- Kč

Ing. Vladimír Kolomý 30.000,- Kč

LIPNICKÁ, s.r.o. 60.000,- Kč

JUDr. Jan Mach 10.000,- Kč

Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. 15.000,- Kč

RAURICA - DENT zubní keramika, s.r.o. 10.000,- Kč

Anna Rausová 44.000,- Kč

SAFE TREES, s.r.o. 10.000,- Kč

Vladimír Sassmann 10.000,- Kč

Sbor církve bratrské 30.000,- Kč

Zdeněk Svěrák 10.000,- Kč

T-SOFT, s.r.o. 100.000,- Kč

Ing. Michal Vaněček 20.000,- Kč

Kristýna Žákovcová 10.000,- Kč

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



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

ROZVAHA ke dni 31.12.2005
(v celých tisících Kč)

Aktiva:
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 15676 15053
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 46 46
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 17974 18088
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 2344 –3081

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 2123 2051
Zásoby celkem 94 81
Pohledávky celkem 126 53
Krátkodobý finanční majetek 1887 1894
Jiná aktiva celkem 16 23

AKTIVA CELKEM 17799 17104

Pasiva:

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 11421 16975
Jmění celkem 4733 10765
Výsledek hospodaření celkem 6688 6210

CIZÍ ZDROJE CELKEM 6378 129
Dlouhodobé závazky celkem 6031 0
Krátkodobé závazky celkem 245 129
Jiná pasiva celkem 102 0

PASIVA CELKEM 17799 17104

Stav
k 1. 1.

Stav 
k 31. 12.

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2005

(v celých tisících Kč)

Náklady: činnost

Spotřebované nákupy celkem 857 0
Služby celkem 567 0
Osobní náklady celkem 340 0
Daně a poplatky celkem 2 0
Ostatní náklady celkem 89 0
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek 755 0
Poskytnuté příspěvky celkem 101 0
NÁKLADY CELKEM 2711 0

Výnosy:
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 144 27
Ostatní výnosy celkem 52 0
Přijaté příspěvky celkem 1927 0
Provozní dotace celkem 110 0
VÝNOSY CELKEM 2233 0

Výsledek hospodaření před zdaněním –478 0

Výsledek hospodaření po zdanění –478 0

Sestavil Pavel Vlček - ECQUO s.r.o.,dne 27.6.2006
Osoba odpovědná za sestavení: Pavel Vlček

Osoba odpovědná za účetnictví: Jiří Královec

hlavní       hospodářská



Výroční zpráva Nadačního fondu Klíček
za rok 2005.

Vydal Nadační fond Klíček 
jako svou účelovou publikaci 

v září 2006.


