
Výroční zpráva 2010 
 
Na následujících stránkách přinášíme souhrnný přehled práce Nadačního fondu Klíček v roce 2010. Textovou část 
doplňuje zpráva o hospodaření, která má podobu standardního účetního přehledu (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty – 
ve zjednodušeném rozsahu).  
  
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. 

IČO:  
45247234 

Bankovní spojení:  
21130111/0100, KB Praha Východ 

Adresa pro písemný kontakt:  
Nadační fond Klíček, Renoirova 654, 152 00 Praha 5  
Nadační fond Klíček, Malejovice 22 (škola), 285 04 Uhlířské Janovice 

Telefon:  
775 204 109, 603 204 109 

E-mail:  
klicek@klicek.org 

Internetové stránky: 
http://www.klicek.org, http://www.detivnemocnici.cz 
 
Hlavní cíle (dle statutu Nadačního fondu Klíček) 

• Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin 
• Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných a hospitalizovaných dětí 
• Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě 
• Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení 
• Vybudovat dětský hospic  
• Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem a okolnímu světu, inspirovat 

k uvažování v souvislostech 
• Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce 
• Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem „zdravých“ a světem 

„nemocných“. 
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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 je samozřejmě záležitostí velmi komplikovanou a nákladnou a Energeia musí překonávat řadu 
překážek, od nedůvěřivosti bank, jež žádá o úvěr, po pletichy podnikavců, kteří by si potenciálně velmi lukrativní 
projekt rádi přivlastnili. 

Vlastní spolupráce mezi Nadačním fondem Klíček a společností Energeia, o.p.s., má podobu plného partnerství na 
většině hlavních projektů – nejintenzívnější je spolupráce 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 se vůči roku 2009 nezměnil – stejná zůstala rovněž finanční a organizační 
nejistota na cestě k realizaci vodní elektrárny; poslední vývoj však snad opravňuje ke zdrženlivému optimismu. 
(Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách www.energeia.cz)  

 
 

http://www.energeia.cz)


Z nadační práce v roce 2010 

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, funguje už od roku 1993. Chce být místem, jež nabízí nejen střechu nad hlavou, ale vlídné, důstojné a praktické 
existenční zázemí, jaké rodina pro svůj dočasný pobyt mimo domov potřebuje. A ubytovna má ještě jeden důležitý 
rozměr – rádi bychom, aby v lidech, kterým slouží, zároveň posilovala občanské uvědomění a vzájemnou ohleduplnost 
a solidaritu; 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 2010 to 
bylo 40,- Kč za první a 30,- Kč za každou další noc), je pouhým příspěvkem na reálné provozní náklady. 

Kapacita ubytovny je relativně malá (pohodlně jsme schopni ubytovat 8–10 lidí) a celá ubytovna funguje ve velmi 
skromných podmínkách – ty se během let prakticky nezměnily, ač jsme je od počátku vnímali jen jako provizorium  
a od roku 1996 jsme vedení motolské nemocnice předkládali projekt většího a komplexnějšího rodičovského střediska. 
Naděje na to, že se nám takové středisko jednou podaří vybudovat, se stále nevzdáváme, ač je zřejmé, že současné 
vedení FNM není našim aktivitám nakloněno ani v jejich stávajícím rozsahu. Sám fakt, že ubytovna i po více než 
sedmnácti 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 (a současně nejstarší) projekty Nadačního fondu Klíček – je vlastně rozvinutím 
a praktickým naplněním plánů na tzv. „otevřený dům na venkově“ z roku 1991. Původní „otevřený dům“ měl sloužit 
jako útočiště, kam mohou nemocné děti a jejich blízcí kdykoli přijet – a kde vždy najdou střechu nad hlavou, vlídnou 
a přátelskou společnost a také svobodné, bezpečné a podnětné prostředí.  

Přerod „otevřeného domu“ v dětský hospic byl pozvolným procesem, na němž se zásadně podílely dva souběžné vlivy: 
Tím prvním byl kontakt s rostoucím počtem dětí, u nichž se léčba jejich onemocnění ukázala jako dále neúčinná. 
Poprvé jsme si tehdy uvědomili, v jak těžké situaci a v jakém osamění se celá rodina může v takové chvíli – a také 
potom, kdy dítě z tohoto světa odejde – ocitnout. Druhým vlivem bylo setkání se sestrou Frances Dominicou, zdravotní 
a řádovou sestrou, která v roce 1982 založila v Oxfordu vůbec první dětský hospic a stala se zakladatelkou dětského 
hospicového hnutí. Sestra Frances Dominica definovala jako základ a podstatu dětského hospice „rozšířené přátelství“ – 
a my najednou ke svému velkému překvapení zjistili, že její dětský hospic – Helen House – se ve velmi mnoha 
ohledech kryje s představou našeho „otevřeného domu“. 

Dětský hospic je – ve srovnání s hospicem pro dospělé – úplně jiným druhem zařízení. Těžištěm jeho péče není péče 
terminální (byť i tu musí být schopen zabezpečit), ale péče odlehčovací, respitní – děti, zpravidla i se svými blízkými, 
sem často přijíždějí opakovaně a po duševním i tělesném osvěžení a nabrání sil se zase vracejí domů.  

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 více blížit prvotnímu „otevřenému 
domu“. Ve druhé fázi by pak měl na pozemku za školou vyrůst nový objekt tzv. ošetřovatelské jednotky, v níž bude 
nemocným dětem možné nabídnout plné spektrum paliativní péče, včetně intenzívního odborného ošetřování. 

První část hospice byla zkolaudována v roce 2004 a od té doby dům slouží svému účelu – máme-li tento účel citlivě 
charakterizovat, hovoříme o „asistované rodinné rekreaci“. 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. 

Stávající provoz respitního hospicového domu s sebou nese potřebu řady průběžných vylepšovacích kroků a úprav. 
V roce 2010 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 – zatím 
mají v podstatě charakter hrubé stavby, postupně (podle aktuálního stavu na nadačních účtech) pracujeme na jejich 
zvelebení. V tuto chvíli jsou v objektu hotové rozvody vody, odpadů, elektřiny a topení – dosud však chybí například 
připojení na zdroj vody (a ostatně i sám zdroj – plánována je vrtaná studna) a odpadní jímka. 

 



Tábor 2010 
Letní tábory Nadačního fondu Klíček se konají od roku 1992, v posledních jedenácti letech je pořádáme na louce přímo 
za budovou naší malejovické školy. V roce 2010 tábor proběhl ve dnech 17.– 31. července. Tábor je určený zejména 
dětem, kterým nějaké těžkosti (obvykle zdravotní či sociální) brání v tom, aby se zúčastnily běžného táborového 
pobytu, ale tábora se samozřejmě mohou zúčastnit i děti, které žádný takový handicap nemají. Pokud chtějí, mohou si 
s sebou děti vzít své rodiče či kamaráda. Na naše tábory často přijíždějí i pozůstalí sourozenci či přátelé dětí, které 
zemřely - a výjimkou nejsou ani samotní pozůstalí rodiče.  

Zázemí tábora tvoří jednak táborová louka s velkými indiánskými stany a menšími podsadovými stany, jednak krásný 
zrekonstruovaný dům bývalé vesnické školy. Snažíme se, aby táboru nedominovaly soutěživé hry, ale aby se všichni 
jeho účastníci - děti i dospělí - těšili ze společně trávených dní.  

 

DĚTI V NEMOCNICI 
Snažení Nadačního fondu Klíček  na tomto poli lze zjednodušeně charakterizovat jako úsilí o důsledné zavádění 
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. V současné době pracujeme 
s Chartou EACH – tato charta práv hospitalizovaných dětí vychází ze stejného zdroje, jako ta výše zmiňovaná, 
v průběhu let byla ovšem doplněna vysvětlujícími komentáři, které se staly její nedílnou součástí.  
 
Herní práce s dětmi v nemocnici 

Už od počátků své existence usiluje Nadační fond Klíček o to, aby se součástí (zejména) zdravotnické institucionální 
péče (zejména) o děti stala i v České republice nová role, role herního specialisty – tak, jak je známa zejména 
v anglosaském, světě. Po několika pilotních pokusech se nám v roce 2003 podařilo rozběhnout třísemestrální 
certifikovaný program "Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči", který organizujeme ve 
spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. 
Čtvrtý běh programu bude zahájen v roce 2011. 
V roce 2010 pokračovala podpora praktické herní práce na dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO),  
kde od roku 2008 – na základě smlouvy o spolupráci mezi Nadačním fondem Klíček a  MNO – pracují dvě herní 
specialistky. Tuto aktivitu i v roce 2010 částečně spolufinancovalo Statutární město Ostrava, které přispělo na plat jedné 
ze specialistek. 
 
Se starým autobusem proti starým pořádkům 
I v roce 2010 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 objíždíme česká a moravská města a upozorňujeme na praktiky, které by v moderní demokratické 
společnosti neměly mít místo – ať už jde třeba o 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.  
V roce 2010 se Nadační fond Klíček připojil k protestu na podporu zatčené maďarské lékařky a porodní asistentky, paní 
Ágnes Geréb, která byla za velmi problematických okolností zadržována v Maďarsku. Ve čtvrtek 14. října jsme naším 
starým autobusem vyrazili na demonstraci před budovu maďarského velvyslanectví a předali tam dopis pro pana 
velvyslance. Autobus, pomalu projíždějící hustým provozem, pak posloužil jako pojízdné upozornění v dalších částech 
Prahy. 
 
Studijní cesta do Velké Británie – odměna pro vítěze soutěže „Jak si poradit“ 
Za velké pomoci paní Peg Belsonové, žijící legendy v oblasti péče o hospitalizované děti, se v roce 2010 podařilo 
uspořádat pro vítěze soutěže „Jak si poradit“ (podrobnosti o soutěži lze nalézt na webové stránce 
www.detivnemocnici.cz) studijní cestu do několika londýnských dětských nemocnic. Účastníky bylo nutno rozdělit do 
dvou menších skupin, aby exkurze nenarušovaly provoz navštívených oddělení; polovina účastníků tedy stáž 
absolvovala v červnu, druhá polovina v září. Coby organizátoři doufáme, že návštěva londýnských nemocnic přinesla 
účastníkům (primář dětského oddělení, zdravotní sestry, učitelky ZŠ při nemocnici, psycholožka, herní specialisté) 
inspirativní podněty, které budou moci využít ve své praxi   
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Konference a zasedání EACH v Dublinu 
Zástupci Nadačního fondu a Sdružení Klíček se v červnu 2010 zúčastnili velké celoevropské konference o dětských 
nemocnicích konané v irském Dublinu. Tématem konference byl zejména aktivní postup proti používání omezovacích 
prostředků a postupů ve zdravotnické péči o děti. Pořadatelem konference byla Evropská asociace na podporu dětí 
v nemocnici (European Association for the Welfare of Children in Hospital - EACH), jíž jsme – zatím stále jako jediní 
zástupci zemí bývalého socialistického tábora – řádným členem.  
V EACH jsou sdružené všechny hlavní evropské organizace, které se věnují dětem v nemocnici a zasadily se například 
o vznik evropské Charty práv dětí v nemocnici – viz její česká verze, kterou jsme zpřístupnili na stránkách 
www.detivnemocnici.cz. 
 
Účast na konferenci o herní práci s dětmi v nemocnici v Padově 
Ve dnech 20. a 21. prosince 2010 se v italské Padově konala konference o herní práci s dětmi v nemocnici, jíž se 
zúčastnili i zástupci Nadačního fondu a Sdružení Klíček. Iniciátorem a hlavním organizátorem této konference byl 
italský pediatr Carlo Moretti; při svém pobytu ve Spojených státech se setkal s prací tamějších herních specialistů  
(v USA ovšem označovaných jako „child-life specialists“ – tedy „odborníci na život dítěte“) a rozhodl se, že by 
americký model herní práce rád přenesl do Itálie a případně i do zbytku Evropy. Problémem celé akce ovšem byla 
neobeznámenost pořadatelů s herními programy, které fungují v řadě evropských zemí, zejména ve Velké Británii, jež 
je přitom i pro současné americké „child-life specialists“ dlouholetou inspirací. Padovská konference si kladla poměrně 
ambiciózní cíle –součástí programu byla mj. diskuse o založení celoevropské výhradně odborné organizace zaměřené 
na prosazování herní práce v americkém pojetí; tento bod byl ale naštěstí odložen až na příští konferenci, plánovanou na 
rok 2012 – a do té doby snad původní záměr dozná zásadnějších změn.  
 
 
ROZDĚLENÁ RODINA 
Při své práci se už od roku 1988 setkáváme s vážně nemocnými a hospitalizovanými dětmi a jejich blízkými. Během 
období více než dvaceti let členové našeho týmu vstoupili do kontaktu s několika tisíci rodin; přišli jsme tak přirozeně 
do osobního kontaktu také s dětmi, jejichž rodiče se rozváděli nebo byli rozvedení, s dětmi, jejichž rodič byl ve výkonu 
trestu, s dětmi, které musely strávit nějaký čas v léčebnách nebo ústavech, s dětmi, které žily ve velmi skromných 
i chudých podmínkách, a také s mnoha dalšími „jinými“ dětmi – dětmi, které se od svých vrstevníků něčím výrazně 
odlišovaly a způsobovalo jim to trápení – ať už to bylo proto, že měly jinou barvu pleti, nebo měly nějaké zdravotní či 
jiné potíže. Postupně jsme získávali zkušenosti, jak lze účinně těmto dětem a jejich blízkým pomoci a alespoň trochu 
zmírnit zátěž, se kterou se musejí vyrovnávat. 
Dětem, které se ocitly v podobné situaci, a také jejich rodičům (prarodičům, pěstounům či dalším blízkým lidem), kteří 
o to projeví zájem, nabízíme praktickou pomoc a podporu v rámci našich na míru vytvářených projektů. 
 
 
 
Benefiční a propagační akce 
 
Veřejná sbírka 
V roce 2010 stále trvala 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"; v létě 2010 nově přibyla možnost shromažďovat finanční prostředky formou dárcovských 
textových zpráv (DMS).  
Čistý výtěžek sbírky během 2. sbírkového roku činil 53.410,89 Kč (včetně částky 6.439,23 Kč představující 
nevyčerpaný zůstatek z předešlého období). Žádné peníze nebyly čerpány a celý zůstatek byl převeden do následujícího 
období. 
 
Tříkrálový koncert 
Tradiční Tříkrálový koncert, jímž se loučíme s dobou Vánoc a vítáme příchod nového roku, proběhl jako obvykle 
v kostelíku sv. Františka z Assisi na Praze 4, a to 10. ledna 2010. Koncert byl zcela v režii hlavního organizátora 
(a jednoho ze tří králů), hudebníka a předsedy naší správní rady, Csaby Farkase. Kromě tří králů a spontánně zpívajících 
diváků účinkoval i sbor Pražská kantiléna. Po koncertě následovalo vánoční občerstvení a valná hromada občanského 
sdružení Sdružení Klíček. 
 
S nadějí ve shledání I. 
Jarní optimismus ovládl další benefiční koncert Nadačního fondu Klíček, opět organizovaný Csabou Farkasem. Koncert 
nesl podtitul "S nadějí ve shledání" a uskutečnil se v pátek 16. dubna ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné v Praze. 
Členové Spolku přátel komorní hudby zahráli skladby A. Dvořáka, G. Pucciniho, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, 
F. Poulence, M. Arnolda, J. Rychlíka, C. Saint–Saense a J. Ježka. 

http://www.detivnemocnici.cz


 
S nadějí ve shledání II. 
Další výjimečný benefiční koncert, opět nazvaný podle motivu, který už mnoho let podpírá veškerou naší prací – 
"S nadějí ve shledání" – se uskutečnil na Staroměstském náměstí v Praze, v historickém domě U kamenného zvonu, 
v sobotu 5. června. Koncert představil výběr z hudby a poezie Leony Zezulové, maminky naší dlouholeté kamarádky 
a účastnice našich táborů Hanky Zezulové. Sama Hanka na koncertě vystoupila coby klavíristka, druhým hráčem na 
klavír byl Petr Mádr. Jako recitující host se koncertu zúčastnila také naše příznivkyně a podporovatelka, paní Hana 
Maciuchová. 
 
Adventní koncert 
Benefiční adventní koncerty se staly stejnou tradicí, jako koncerty tříkrálové: adventní koncert proběhl 19. prosince 
2010, tentokrát ovšem výjimečně v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Účinkovaly sbory Pražská kantiléna 
a Iuventus paedagogica, sopranistky Jitka Paličková a Hana Žárová a Adventní kvarteto příčných fléten. Iniciátorem 
a organizátorem koncertu byl opět pan Csaba Farkas. 



Poděkování dárcům za rok 2010  

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:  
 
ADV Communication s.r.o.    15.000,- 
Agris, s.r.o.     50.000,- 
Akcent Praha Group, a.s.    15.000,- 
Betatel, s.r.o.     50.000,- 
Jaromír Bohatý      12.000,- 
Bomart, s.r.o.     20.000,- 
Ivan Burda     13.600,- 
PharmDr. Jaroslav Dvořák   25.000,- 
Miroslav Emmer      45.000,- 
eD´ system Czech, a.s.    33.840,- 
Fashion Stores, s.r.o    10.000,- 
Jan Fér       13.000,- 
Manželé Fuskovi     10.000,- 
Servisní centrum – R. Havlíček   10.000,- 
Kateřina Hlavatá     15.000,- 
Bohumila Kaňová     50.000,- 
Ondřej Klazar      50.000,- 
Klub třeboňských kaprů     10.000,- 
KODYS, s.r.o.     400.000,- 
Vladimír Kreidl     30.000,- 
Lions Club Praha Hartig    10.000,- 
JUDr. Jan Mach     15.000,- 
Městské kulturní středisko Dobřany  25.020,- 
MIBCON, a.s.     697.000,- 
MSS Energy, s.r.o.    25.000,-  
OPTIK Horáček      10.000,- 
Izabella Papp      25.200,- 
Stanislav Picek      20.000,- 
Raurica – Dent Zubní keramika   10.000,- 
Alena Rychnovská     10.000,- 
Římskokatolická farnost Jablunkov   20.000,- 
SAFE TREES, spol. s r.o.    25.000,- 
Lékárna Salvia     10.000,- 
Vladimír Sassmann    10.000,- 
Philip Selbie     18.000,- 
SITTEK, s.r.o.      25.000,- 
JUDr. Klára Slámová     15.000,- 
Bart Spierenburg     151.850,- 
Zdeněk Svěrák      10.000,- 
Dárce si nepřeje být jmenován   400.000,- 
Věra Tauchmannová    10.000,- 
Dárce si nepřeje být jmenován   400.000,- 
Ing. Tomáš Velík     15.000,- 
Karel Walter     20.000,- 
Stanislav Zindulka     10.000,- 
ZO OS DOSIA      13.000,- 
 
 
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:  

ADP Employer Services Česká republika a.s., Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, Nadační fond Anima, 
Aleš Baloun, Pavel Bečvář, Jan Bečvařík, Barbora Běloušková, Petr Beránek, Lenka Beranová, Jana Bludská, Michal 
Boubín, Jiří Brynda, Jana Buch, Hana Bulíčková, Roman Čecháček, Tomáš Dostál, Csaba Farkas, Helena Havířová, Jiří 
Holý, Jan Horalík, Iltisová Zdeňka, Integrity CZ, s.r.o.,  Zdeněk Jakubínský, Eliška Jašková, Jihlavská právní 
společnost, Lenka Jilečková, Jan Jindra, JK Services, s.r.o., J.T.O. System, s.r.o., Jiřina Kábová, Lumír Kadaník, 
Dagmar Kadlecová, Darina Kadulová, Petr Kello, Jana Klimešová, Josef Kohel, Radovan Kohút, Kryštof Komanec, 



Michal Kopper, Jiří Kratochvíl, Karel Křížek, Drahomíra Křížková, Lenka Kurzweilová, Lenka Kusáková, Pavel 
Lazecký, Luboš Legát, Josef Lomič, Marek Mackovík, Eliška Macháčková, Pavla Malisová, Jaromír Marušin, Ludmila 
Mayerová, Štěpánka Melčáková, Jana Mojžíšová, Pavel Moravec, Tomáš Mucka, Ctirad Navrátil, Radmila Navrátilová, 
Ing. Daniel Nedoma, Jaroslava Nehybová, Josef Nešvara, Vladimír Nohál, Jindřiška Nohavicová, Eva Nováková, 
Jaromíra Nováková, Petr Novotný, Martin Pavlíček, Dobroslava Pezlarová, Aleš Písařovic, František Pittner, Kateřina 
Pojkarová, Vlastimil Polák, Daniel Polášek, Robin Karel Popper, Elvíra Rendulová, Jiří Rocek, Jan Rosen, MUDr. 
Luděk Ryba, Martin Řeháček, Pavel Říha, JUDr. Marie Sárová, Sdružení Ageus Třebíč, Karla Sedláková, Staron CZ, 
Marek Stratil, Jiřina Strelingerová, Martina Suchánková, Irena Šilhanová, Jan Šísl, Pavel Šlusarčík, Bořivoj Šourek, 
Jaroslav Štekl, Dana Štubňová, Klára Šumová, Petr Tichý, Samuel Titěra, Martin Tomášek, Tomáš Velinský, M.A., Jiří 
Vorlíček, Dita Votavová, Petr Vymazal, Tomáš Waněk, Eduard Waloszek, Stanislav Wilczek, Ing. Petr Wurm, Olga 
Zabloudilová, Richard Zelníček, Klára Zuzáková, Eva Žiláková, ZŠ Dobřany, ZŠ Třešť, ZŠ Arménská Brno, ZŠ J.A. 
Komenského Čelákovice. 
 

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.  



 
 
 
 

 


