
Výroční zpráva 2009 

Na následujících stránkách přinášíme souhrnný přehled práce Nadačního fondu Klíček v roce 2009. 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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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“.
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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 Nadačního 
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 v projektu 
plánované novostavby ošetřovatelské jednotky figuruje jako hlavní investor), a dále na svépomocné rodičovské 
ubytovně v motolské nemocnici v Praze – v minulosti se Energeia na chodu ubytovny podílela výrazněji 
(zaměstnáváním jednoho pracovníka), v roce 2009 už byla přímá finanční podpora ubytovny i ostatních společných 
aktivit nižší. Prioritou o.p.s. Energeia je vybudovat vodní elektrárnu ve Štětí, a rok 2009 byl v tomto ohledu plný 
finanční i organizační nejistoty. (Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách www.energeia.cz)



Z nadační práce v roce 2009 

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 za velkého přispění několika rodičů, kteří tehdy doprovázeli své děti na klinice dětské 
onkologie. Společně jsme se snažili vytvořit místo, jež by rodičům (ale i dalším blízkým lidem) hospitalizovaných dětí 
nabízelo nejen střechu nad hlavou, ale vlídné existenční zázemí – zkrátka všechno, co rodina pro svůj dočasný pobyt 
mimo domov potřebuje. 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 – třeba pomocí s úklidem společných prostor, s praním a žehlením ložního prádla 
nebo s vedením jednoduché ubytovací agendy. Naším záměrem současně 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 šestnácti letech stále funguje a posloužila více než osmi tisícům lidí 
z celé České republiky i Slovenska, je svým způsobem zázrak, za nějž jsme velmi vděčni. 

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. 
V roce 2009 dále 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 vznikly dvě větší a čtyři menší bytové jednotky s vlastním příslušenstvím.  

Jedním z „rozměrů“, který pobyt v Malejovicích nabízí našim hostům, je kontakt s přírodou a se zvířaty. Kromě psů 
a koček s námi žijí i větší zvířata ke koze a poníkovi v červnu 2009 přibyl i krásný šedivý dvouletý oslík jménem 
Marko, rodák z Bulharska. Oslíka jsme dostali darem od jednoho z našich přátel a příznivců, který jej krátce předtím 
sám obdržel jako dar ke svým narozeninám, avšak velkoryse (a správně) usoudil, že hosté, kteří k nám do Malejovic 
přijíždějí, budou mít z kontaktu s oslíkem větší potěšení. 

K velkému zarmoucení dětí i dospělých nás naopak zkraje prázdnin opustila hodná, věrná a odvážná fenka Míša, která 
podle všech příznaků sežrala během vycházky v lese otrávenou návnadu. 

Počátkem října nás v Malejovicích - takřka na den přesně po třech letech - navštívila zakladatelka prvního dětského 
hospice na světě, Helen House v Oxfordu, a vůbec celého hospicového hnutí pro děti - Sestra Frances Dominica, s níž 



nás už od roku 1991 pojí úzký přátelský vztah – kontakt s ní je pro lidi kolem malejovického hospice nejen cennou 
inspirací a studnicí praktických rad, ale i velkým povzbuzením ve chvílích, kdy bychom třeba měli sklon podlehnout 
malomyslnosti.

V neděli 11. října 2009 se v našem dětském hospicovém domě v Malejovicích uskutečnil tradiční Den otevřených dveří. 
Trochu jsme tím porušili tradici předešlých let, kdy se tato akce konala vždy na konci letních prázdnin nebo na samém 
začátku školního roku – tentokrát jsme se datem konání chtěli symbolicky přihlásit ke Světovému dni hospiců, který 
připadl na 10. října. Předpokládali jsme, že náš Den otevřených dveří bude mít podobu spíše komornějšího setkání - 
přesto se za námi do Malejovic přijela podívat asi stovka návštěvníků – někteří poprvé, jiní patřili už mezi pravidelné 
návštěvníky našich akcí. Setkání začalo mší v blízkém kostelíku sv. Jiří a sváteční odpoledne nám zpříjemnil spřízněný 
pěvecký sbor Klíček z Chrudimi. 

Tábor 2009

Letní tábory pořádáme od roku 1992, z toho posledních deset 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.  

Tento tábor byl v pořadí osmnáctý – a ačkoli se za sedmnáct let, která uplynula od toho prvního, mnohé změnilo, to 
základní dál zůstává stejné: hlavní snahou našich táborů stále je vytvářet přátelské, otevřené a podpůrné prostředí pro 
všechny, kdo na ně přijedou: pro děti i pro dospělé, ať si životem nesou jakékoli starosti a těžkosti. 

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 – ukončení třetího běhu certifikovaného programu 

Koncem roku 2008 složili závěrečné zkoušky poslední frekventanti dalšího běhu třísemestrálního certifikovaného 
programu "Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči", který náš nadační fond organizuje ve 
spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Studenti, kteří programem úspěšně prošli, jsou připraveni nejen pro práci v dětských nemocnicích, ale i v každém 
prostředí, kde jsou děti či dospělí nuceni trávit čas v izolaci od okolního světa. 
Slavnostní předání diplomů a odznaků odbornosti proběhlo ve čtvrtek 23. dubna 2009 v budově FHS v Praze-
Jinonicích.

Se starým autobusem proti starým pořádkům 
I v roce 2009 pokračovala naše dlouhodobá a časově neomezené kampaně „Nezůstat sám“ , včetně své „subkampaně“ 
nazvané „Se starým autobusem proti starým pořádkům“. Protagonistou kampaně je náš historický autobus Škoda RTO 
706, s nímž budeme objíždíme česká a moravská města, upozorňujíce na věci, které by už v našich časech měly 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.  

http://www.detivnemocnici.cz/


Vyhlášení výsledků soutěžě „Jak si poradit“ 
Soutěž, usilující o zlepšení podmínek pro děti a rodiče na dětských odděleních českých nemocnic, jsme symbolicky 
vyhlásili 17. listopadu 2008. Obdrželi jsme celkem 13 projektů, jeden projekt musel být vyřazen pro formální nesplnění 
zadání. Projekty posuzovala šestičlenná hodnotící komise, složená ze zdravotníků i laiků. 
Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo 1. července 2009 v pražských prostorách British Council – jíž tímto velmi
děkujeme. Výběr prostor nebyl náhodný – vztah soutěže k Velké Británii naznačuje i skutečnost, že cenou pro vítěze je 
studijní cesta do vybraných londýnských nemocnic, naplánovaná na jaro příštího roku. Výsledky soutěže byly 
zveřejněny na webové stránce www.detivnemocnici.cz.

Setkání výboru EACH v Paříži 
O prvním listopadovém víkendu se v Paříži odehrálo setkání výboru Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici
(European Association for the Welfare of Children in Hospital - EACH). Výbor je tvořen zástupci všech členských 
organizací, takže nám do něj naše loňské přijetí za řádného člena EACH automaticky otevřelo cestu. Setkání začalo 
návštěvou známé dětské nemocnice Hôpital Necker Enfants malades, hlavním bodem programu ovšem byla příprava 
konference, která se v červnu 2010 uskuteční v irském Dublinu. Hlavním tématem konference bude používání 
omezovacích prostředků v průběhu hospitalizace. 
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. 

Benefiční a propagační akce 

Veřejná sbírka 
V roce 2009 dále probíhala veřejná sbírka, jež byla našemu nadačnímu fondu povolena pražským magistrátem pod  
č.j. S-MHMP/739130/2008 dne 12. listopadu 2008. 
Účelem sbírky, která bude ukončena 31. října 2011, 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".  
Čistý výtěžek sbírky činil během 1. roku činil 166.148,23 Kč, z toho zůstalo nevyčerpáno 6.439,23 Kč (tato částka byla 
převedena do dalšího období).
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. 

Tříkrálový koncert 
Na začátku nového roku už se stal skoro tradicí Tříkrálový koncert, pořádaný v kostelíku sv. Františka z Assisi na Praze 
4. Tentokrát se koncert uskutečnil 10. ledna 2009, jako obvykle účinkoval sbor Pražská kantiléna, Tři králové a zpěvaví 
diváci. Na programu znovu byly známé i méně známé koledy. Pražská kantiléna zapěla několik vánočních písní a pak si 
všichni společně se třemi králi a jejich kapelou zazpívali koledy ze zpěvníčků, které obdrželi při příchodu.  

Koncert v Ratajích nad Sázavou
Naši dlouholetí příznivci – dívčí pěvecký sbor Pražská kantiléna – uspořádali v sobotu 22.8.2009 na zámku v Ratajích 
nad Sázavou koncert ve prospěch Nadačního fondu Klíček. I když byl koncert oficiálně oznámen jen několik dní 
předem, do rytířského sálu přišlo kolem stovky diváků! Toto letní hudební setkání se konalo za přispění OÚ Rataje nad 
Sázavou, který pronájem za sál věnoval Nadačnímu fondu Klíček. Že se jednalo opravdu o nevšední zážitek bylo 
zřejmé z reakcí spokojených posluchačů a dlouhého potlesku na závěr.  
.
Koncert v Chrudimi
Pěvecký soubor Klíček při MŠ Svatopluka Čecha v Chrudimi se rozhodl uspořádat ve prospěch našeho nadačního 
fondu benefiční koncert, nazvaný příznačně "O naději". Koncert se uskutečnil 19. listopadu 2009 v 18.00 hodin 
v divadle Dr. Karla Pippicha v Chrudimi, a kromě souborů Klíček a Klíčenky vystoupilo i několik spřízněných 
tanečních souborů a rovněž Karel Vágner se skupinou Family.Velký dík za zorganizování celé akce i za dlouhodobou 
a neustávající podporu patří ředitelce MŠ Svatopluka Čecha, paní Ivě Malinové. 

Adventní koncert
Adventní koncert v pražském kostele u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí je už rovněž předvánoční tradicí 
– tentokrát proběhl o čtvrté adventní neděli, 20. prosince. Účinkovaly Pražská kantiléna (dívčí sbor), Iuventus
Paedagogica (ženský sbor), Eva Flamíková (varhany), Kvarteto příčných fléten (Anežka Beščecová, Petr Grau, Dušan 
Navařík, Jiří Žák).

http://www.britishcouncil.org/czechrepublic
http://www.detivnemocnici.cz/charter/vyhlaseni.html
http://www.each-for-sick-children.org/
http://www.prazskakantilena.com/


Poděkování dárcům za rok 2009 

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:  

Jaromír Bohatý 15.000,-
Ivan Burda 13.300,-
Crude Invest, a.s. 30.000,-
Diplomatic Ladies Association 200.000,-
PharmDr. Jaroslav Dvořák 25.000,- 
Miroslav Emmer 45.000,-
Jan Fér 14.000,-
Manželé Fuskovi 10.000,-
GORDIC, s.r.o. 15.000,-
Servisní centrum, spol. s r.o., Radek Havlíček 10.000,- 
Dana Hegerová 10.000,-
Ing. Jaroslav Hruška 10.000,-
Charlton a.s. 50.000,-
Vladimír Javorský 40.000,-
JK Services s.r.o. 10.000,-
Manželé Krajícovi 10.000,-
Ondřej Klazar  50.000,- 
Jana Klimešová 10.000,-
KODYS, s.r.o. 200.000,-
Vladimír Kreidl 25.000,-
Lions Club Praha 10.000,-
JUDr. Jan Mach 10.000,-
Městské kulturní středisko Dobřany 18.995,- 
MIBCON, a.s. 578.000,-
Noordhuis Romke 15.000,-
Izabella Papp 24.250,-
Stanislav Picek 20.000,-
Občanské sdružení Pons 20.000,- 
RAN, spol. s r.o. 30.000,-
Raurica – Dent Zubní keramika 10.000,-
Anna Rausová 10.000,-
REC, spol. s r.o. 40.000,-
Alena Rychnovská 10.000,-
SAFE TREES, spol. s r.o. 40.000,-
Lékárna Salvia 10.000,-
Vladimír Sassmann 10.000,-
Sbor církve bratrské 35.306,-
Sbor ČCE Praha – Bráník 10.000,- 
Philip Selbie 18.000,-
SITTEK, s.r.o. 25.000,-
Bart Spierenburg 18.295,-
Petr Suchopárek 10.000,-
Zdeněk Svěrák  10.000,- 
Dárce si nepřeje být jmenován 400.000,- 
Ing. Tomáš Velík 20.000,-
Minigranty Veolia 30.000,-
Karel Walter 25.000,-
Stanislav Zindulka 10.000,-

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. 






