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Na následujících stránkách přinášíme souhrnný přehled 
hlavních oblastí práce Nadačního fondu Klíček v roce 2013. 
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. 

Partnerská spolupráce obecně prospěšné společnosti Energeia,
o.p.s., a našeho Nadačního fondu Klíček je zakotvena mj. v zaklá-
dací listině této společnosti, a probíhá tedy od založení společnosti 
v roce 2003. Výchozí myšlenkou projektu obecně prospěšné 
společnosti Energeia je zřídit na řece Labi ve Štětí ( jez Štětí – 
Račice) malou vodní elektrárnu (MVE) a výtěžek z prodeje 
elektřiny používat k financování obecně prospěšných aktivit, 
zejména pak dětského hospice v Malejovicích. Energeia, což 
vyplývá z její právní formy, nemůže přímo podporovat práci jiné 
neziskové organizace, ale musí obecně prospěšnou činnost 
vykonávat sama: proto má spolupráce Nadačního fondu Klíček
a Energeii podobu partnerství na společných projektech. 

Toto partnerství se i v době před dobudováním elektrárny týká 
většiny hlavních projektů Nadačního fondu Klíček – pro tuto oblast
spolupráce Energeia vyčlenila samostatné středisko 04, nazvané
Středisko dětské hospicové péče. Jeho prostřednictvím zatím 
Energeia, o.p.s., vstupuje do společného projektu zajištěním dvou
pracovníků a jednoho motorového vozidla (stav k 31.12.2013) pro
hospicový dům v Malejovicích, a od března 2013 také zajištěním
jednoho pracovníka pro svépomocnou rodičovskou ubytovnu
v pražské motolské nemocnici. Díky zaměstnání dalšího člověka 
se rozsah spolupráce ve srovnání s předešlým rokem mírně navýšil.

Stavba malé vodní elekterárny ve Štětí byla po mnoha letech 
příprav a protivenství zahájena v březnu 2012, její dokončení je
plánováno na září 2014. Stavba je zajišťována dodavatelsky: až 
do předání elektrárny do trvalého provozu nese většinu nákladů
zhotovitel (konsorcium firem Zakládání staveb a Metrostav), poté
bude stavba refinancována prostřednictvím bankovního úvěru.
Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům (cca 900 mil. Kč) 
potrvá splácení řadu let, nicméně již od roku 2015 by určitá část
výnosu měla být k dispozici i pro financování neziskových aktivit. 

(Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách www.energeia.cz)
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Z nadační práce v roce 2013 

Svépomocná rodičovská ubytovna ve FN Motol 

Svépomocná ubytovna pro rodiče (a další blízké) nemocných dětí, které
se léčí ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole, vstoupila v roce 2013 do
jednadvacátého roku své existence. 

Ubytovna funguje od roku 1993 a její vznik byl z velké části iniciován 
mimopražskými rodiči, kteří si přáli být svému hospitalizovanému dítěti
nablízku, a neměli v Praze žádnou možnost ubytování. Ubytovna začínala
s velmi skromným vybavením – její snahou ovšem od samého počátku
bylo, poskytovat rodičům víc, než jen střechu nad hlavou: snažíme se ro-
dinám nemocných dětí nabízet také vlídnou a přátelskou pomoc a prak-
tickou podporu 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). To všechno je důležité nejen z praktického 
provozního hlediska, ale také v rovině sociální: snažíme se oživovat 
a posilovat rozměr solidarity v mezilidských vztazích.

Ubytování je poskytováno na nekomerční bázi – poplatek, který 
vybíráme (i v roce 2013 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.

Byt v Hodkovičkách

Dalším rozšířením ubytovacích možností je nově také byt v pražských
Hodkovičkách, v areálu našeho nejvýznamnějšího sponzora, společnosti
Mibcon. Jde o malý, plně vybavený dvoupokojový byt s kuchyňským 
koutem, který je  rodinám hospitalizovaných dětí k dispozici od jara 2013.
Velkou výhodou tohoto bytu je mimo jiné jeho nezávislost na motolské
nemocnici: ubytování tedy můžeme nabídnout i rodinám, které se svými
dětmi přijíždějí do jiných pražských zdravotnických zařízení.
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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; soustředí se nejčastěji na pozůstalé rodiče a sourozence.

Dětský hospic Nadačního fondu Klíček je projektem dvoustupňovým. 
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 
možnost „odlehčovacích“ pobytů zejména rodinám, jejichž dítě 
nevyžaduje intenzívní ošetřovatelskou péči. Pobyty mají v podstatě 
charakter asistované rodinné rekreace pro rodiny s vážně nemocnými
dětmi – rodiny, s nimiž se obvykle průběžně setkáváme i v jejich 
domácím prostředí, k nám během roku přijíždějí strávit několik dnů až
týdnů, a my se z nich během jejich návštěvy snažíme sejmout většinu 
jejich běžných praktických starostí. Kontakt s rodinami, ať doma, 
v malejovickém domě nebo v nemocnici, je součástí onoho „provázení na
cestě“, v němž spočívá podstata a smysl dětské hospicové péče.

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 
zapůjčení 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 završí –
bude výstavba nového objektu, který označujeme jako „ošetřovatelskou
jednotku“. V něm už bude možné poskytovat plné spektrum služeb 
dětského hospice, včetně intenzívního ošetřování a terminální péče. 

Provoz ošetřovatelské jednotky by měl být zajišťován (podobně, jako 
část dosavadní praktické práce) ve spolupráci s obecně prospěšnou 
společností Energeia. Vybudování ošetřovatelské jednotky představuje
velkou investici, která v současnosti přesahuje jak možnosti našeho 
nadačního fondu, tak naší partnerské organizace – nadále tak hledáme
zdroj finančních prostředků na výstavbu ošetřovatelského objektu s tím,
že následný provoz domu by měl být zajištěn díky projektu vodní 
elektrárny ve Štětí.

Vyhlídky na zahájení stavby ošetřovatelské jednotky jsou v tuto chvíli stále
nejisté – nezávisle na novostavbě jsme tedy začali s postupným rozšiřová-
ním zázemí bývalé školy – a v uplynulých letech jsme kompletně zrekon-
struovali 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. Po stavební stránce jsou úpravy prakticky dokončeny, v domě
fungují  rozvody vody, odpadů, elektřiny a topení. Před námi tak je už
pouze zateplení fasády, terénní úpravy kolem domu a práce na dovyba-
vení interiéru.

V roce 2013 se podařilo položit v obou poschodích dřevěné podlahy, 
dokončit většinu interiérových truhlářských prací a instalovat společnou
kuchyňskou linku. Plného vybavení a zprovoznění domu bychom rádi 
dosáhli v roce 2014.

K ohlédnutí za rokem 2013 v Malejovicích patří i jedna smutná zpráva –
3. prosince nečekaně umřel bílý pes David, který si svou milou a trpělivou
povahou získal srdce snad všech obyvatel a návštěvníků našeho domu –
byl tichým a empatickým společníkem a mnozí z nás měli pocit, že umí
nejen poslouchat, ale také mluvit – i když jen očima. 
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Tábor 2013

Druhá polovina července v Malejovicích opět patřila letnímu táboru, v
pořadí už dvaadvacátému. Byl – stejně, jako ty předchozí – určen ze-
jména dětem, které za sebou mají dlouhou nemocniční léčbu, těžkou ži-
votní zkušenost, nebo které se potýkají s různými jinými těžkostmi, třeba
zdravotními nebo sociálními. První tábory jsme pořádali na klasických tá-
bořištích v „divoké“ přírodě, dnes táboříme na louce za hospicovým
domem, který nám poskytuje bezpečné a pohodlné zázemí. Určitá ztráta
zálesácké romantiky je ovšem bohatě vyvážena tím, že na naše tábory
mohou jezdit i děti, jimž by jejich zdravotní stav v účasti na klasickém tá-
boře bránil.

V roce 2013 se k nám na část tábora znovu přidali i členové sdužení 
Willík, což je svépomocná organizace rodin dětí s Williamsovým syndro-
mem. Táborové společenství bylo i tentokrát velmi pestré a velmi početné
– opět se nás sešlo více než padesát. Dokonce až z holandského Meer-
senu se za námi vypravili Adrian, Agnes a Anny, kteří patří mezi naše
dlouholeté příznivce. Ač důchodového věku, jsou stále mladistvého
ducha: všichni tři se celý život věnovali práci s dětmi, a tak jim, krom ji-
ného, vděčíme i za mnoho důmyslných a nápaditých her.

Hry a samotný táborový program ale na našich letních pobytech nejsou
tím nejdůležitějším: hlavní je citlivé a přátelské společenství, vzájemná po-
spolitost a radost ze společně prožívaného času. 

Týden po skončení tábora se Malejovicemi prohnala velmi prudká bouře
s mimořádně silným větrem, který ničil, co mu v cestě stálo. A v cestě mu,
žel, stála i naše táborová týpí (stany necháváme stát celé léto). Kdyby ta-
kové běsnění živlů přišlo o pár dní dříve, byly by děti samozřejmě dávno
evakuovány do bezpečí domu, i tak jsme ale vděčni za to, že se nám
během tábora takové počasí vyhnulo. 
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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 tuzemské péče 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. 
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Herní práce s dětmi v nemocnici

V roce 2013 složili závěrečné zkoušky studenti v pořadí už čtvrtého vzdě-
lávacího programu pro herní specialisty. Třísemestrální certifikovaný pro-
gram "Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči",
zajišťujeme ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni). 

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 vždy alespoň dvou herních specialistek, které
jsme pro tuto práci vyškolili.  

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. Stejně jako v předešlém roce, také v roce
2013 byl počet výjezdů z finančních důvodů velmi limitován.

Zasedání výboru EACH v Reykajvíku

V září 2013 se v islandském Reykjavíku na svém pravidelném výročním
zasedání sešel výkonný výbor Evropské asociace na podporu dětí v ne-
mocnici (European Association for Children in Hospital – EACH); za Na-
dační fond Klíček se setkání účastnili Markéta a Jiří Královcovi. 

Kromě běžné agendy byla na programu i příprava konference a valné
hromady EACH (valná hromada (general assembly) a tematická konfe-
rence se konají každé dva roky, naposledy v roce 2012 v britském Man-
chesteru), která se uskuteční v roce 2014 v Praze; Česká republika byla
jako hostitelská země vybrána již v roce 2011 na zasedání EACH ve Vídni. 

Manželé Královcovi představili program připravované pražské konfe-
rence (ponese název Pediatrie z druhé strany / The Other Side of Paedia-
trics) a navrhli, aby se rezoluce, kterou každá valná hromada EACH na
závěr svého jednání přijímá, v roce 2014 týkala zdůraznění práva rodičů
na neomezovanou přítomnost u jejich hospitalizovaných dětí.
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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 2013 jsme v rámci této oblasti naší práce poskytovali individuali-
zovanou praktickou asistenci a zprostředkování právní a jiné odborné po-
moci. Od konce roku 2012 plánujeme spuštění samostatných
internetových stránek www.ditevkleci.cz – tento projekt jsme ovšem ani 
v roce 2013 nezvládli uskutečnit, a jeho naplnění jsme tak byli nuceni dále
posunout.

BENEFIČNí A PROPAgAČNí AkCE A DALŠí uDÁLOSTI

Tříkrálový koncert
Tříkrálový koncert, jímž se každoročně loučíme s vánoční dobou a vítáme příchod
nového roku, se v roce 2013 uskutečnil přesně na Tři Krále, v neděli 6. ledna, v
kostelíku sv. Františka z Assisi na Praze 4. Hlavním organizátorem byl (a ztvárnění
jednoho ze tří králů se ujal) jako již tradičně muzikant a předseda naší správní
rady, pan Csaba Farkas, koledy předzpívávali zpěváci souboru Pražská kantiléna.

klíček k Orientu
Benefiční hudebně taneční večer Klíček k Orientu proběhl v sobotu 9. února 2013
v 18:00 v pražském Divadle Kampa. Na podporu práce Nadačního fondu Klíček
jej uspořádala orientální tanečnice Tina Ahmed, vystoupila arabská hudební 
skupina Ziriab, dále skupiny Jedová růže, Falisha Dancers a Samirah a tanečnice
Tina Ahmed, Sahar, Karolina Idrisová, Galeb, Khattya, Lubka, Katyia Na'ilah, 
Dimitra a Khalida. Vystoupení to bylo naprosto úžasné!

Jarní benefiční koncert
Jarní benefiční koncert se konal dne 22. května 2013 v 18:30 v kostele sv. Voršily
na Národní třídě 8, Praha 1.Vystoupili žáci pěveckého oddělení třídy MgA. D. Ště-
pánové, MgA. H. Žárové a MgA. Václava Bartha, PhD. Jako hosté vystoupí O. Cvi-
ková - klavír, E. Matějková a MgA. M. Žára - kytary, A. Šubrtová - flétny. Na
programu byly mariánské písně na texty Z. Renčové a hudbu V. Renče a E. Matěj-
kové, a dále skladby A. Dvořáka, K. Bendla, B. Martinů a dalších.
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Den otevřených dveří v Malejovicích

Den otevřených dveří, určený všem, kdo si chtějí prohlédnout malejovický respitní
a hospicový dům a dozvědět se více o práci Nadačního fondu a Sdružení Klíček,
jsme tentokrát uspořádali v sobotu 16. listopadu. Dveře domu se pro návštěvníky
otevřely již v 10:00 a otevřené zůstaly až do časného podvečera. Dopoledne byla
v místním kostele sv. Jiří sloužena mše svatá. Kromě prohlídky domu čekalo na
děti i na dospělé návštěvníky několik hudebních lahůdek, chutné občerstvení a vý-
tvarná dílna. Pro zájemce jsme pak na odpoledne připravili kurz pletení a pečení
tradiční české vánočky - proběhl pod vedením naší skvělé kuchařky a pekařky,
paní Anděly Slavíčkové.

Adventní koncert

Tradiční adventní koncert je naším každoročním poděkováním všem těm, kdo
nám pomáhají a v dobrém na nás myslí (byť třeba na samotný koncert přijít ne-
mohou), a je také příležitostí k malému zastavení v předvánočním shonu. Tento-
krát se koncert konal v úterý 10. prosince v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí
v Praze 2. Vystoupil ženský sbor Iuventus Pedagogica se sólistkou Lucie Velento-
vou, flétnový sbor Flautus Vocis a na varhany hrál Martin Moudrý.Na programu
byly skladby J. S. Bacha, M. Regera, A. Dvořáka a dalších. 

Veřejná sbírka

V roce 2013 dále probíhala veřejná sbírka, registrovaná Magistrátem hlavního
města Prahy a zahájená  12. prosince 2012. Sbírka bude ukončena ke dni 29. lis-
topadu 2015 a jejím účelem je "získání peněžitých příspěvků na budování a pro-
voz dětského hospice, jehož zřizovatelem je Nadační fond Klíček v obci
Malejovice u Uhlířských Janovic, na propagaci dětské hospicové péče a na pod-
poru 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 pří-
spěvků. V rámci této sbírky je naši práci možné podpořit i prostřednictvím dár-
covských SMS.
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Rok 2013 byl, krom jiného, poznamenán i volbami prezidenta republiky. 
Byť prezidentské volby s naší bezprostřední prací přímo nesouvisí, průběh 
předvolební kampaně pro nás byl natolik skandální, že jsme se k němu vyjádřili
i na webových stránkách našeho nadačního fondu - a jako součást ohlédnutí 
za minulým rokem text svého vyjádření přetiskujeme i v této výroční zprávě

Několik slov k prezidentské volbě
Ač je Nadační fond Klíček organizací nepolitickou ve
smyslu spojenectví s politickými stranami, ve smyslu 
podpory demokratické občanské společnosti jsme organi-
zací hluboce angažovanou. Prezidentské volby, které máme
za sebou, jsou pro nás důvodem k hlubokému smutku, ale
současně také k silnému znepokojení:
Volební kampaň Miloše Zemana stála na prokazatelných
lžích a jasných úderech pod pás - mlčky jej přijmout jako
nového prezidenta znamená akceptovat to, že lež a podvod
jsou legitimními prostředky na cestě k moci a že nere-
spektování pravidel se toleruje a vyplácí. Volební zákon
přitom výslovně hovoří o tom, že kampaň musí být vedena
"čestně a poctivě" - jakou má v naší společnosti takový
zákon váhu?
Jsme přesvědčeni, že podstatou demokratických voleb není
prostý součet výsledných hlasů - ve sportovním zápase
vede vyšší počet branek k výhře jen tehdy, když oba týmy
hrají podle pravidel. Fauly mají mít za následek vylou-
čení, ne vítězství.
I proto jsme se rozhodli podat na průběh voleb stížnost
u Nejvyššího správního soudu - a po jejím zamítnutí 
i stížnost k Ústavnímu soudu. Jde však o naši občanskou
aktivitu, nikoli o aktivitu spojenou s Nadačním fondem
Klíček - referování o ní jsme proto vyhradili samostatné
stránky www.neninamjedno.cz.

Jiří a Markéta Královcovi,
zakladatelé Nadačního fondu Klíček 
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Poděkování dárcům za rok 2013 
Velmi děkujeme všem našim podporovatelům, jimž vděčíme za to, že 
můžeme dělat práci, kterou děláme. Zvláštní poděkování patří násle-
dujícím jednotlivcům i společnostem, jejichž příspěvek přesáhl hranici
10.000,- Kč a které zde v souladu se zákonem jmenovitě uvádíme: 

Agris, s.r.o. 50.000,-
Eliška Balzerová 10.000,-
Jan Bečvařík 11.500,-
Jaromír Burget 10.000,- 
Miroslav Emmer 20.000,-
Jan Fér 12.000,-
Ivan Foltman 10.000,-
Manželé Fuskovi 20.000,-
GORDIC, s.r.o. 30.000,-
Václav Hořejší 20.000,-
Charlton, a.s. 50.000,-
Vladimír Javorský 30.000,-
Milan Jíra 80.000,-
Ondřej Klazar 50.000,-
KODYS, s.r.o. 400.000,-
Filip Koutný 20.000,-
Milan Král 100.000,-
Vladimír Kreidl 30.000,-
Jarmila Křikavová 10.000,-
Petr Lojkásek 15.000,-
Daniel Lynch 70.000,-
Jan Mach 10.000,-
Alexandr Mareš 20.000,-
Alexander Marchenko 24.000,- 
Petr Marušiak 25.000,-
Michal Mezera 10.000,-
MIBCON, a.s.                                                                               1.000.000,- 
Nadační fond Anima 12.000,-
Radek Nohál 18.000,-
Vladimír Nohál 10.000,-
Stanislav Picek 10.000,-
Iva Průžková 10.000,- 
Raurica – Dent Zubní keramika 10.000,-
Michael Rychnovský 10.000,-
Lékárna Salvia 10.000,-
Vladimír Sassmann 15.000,-
Servisní centrum, spol. s r.o. 22.222,-
Karel Schwarzenberg 38.923,-
SITTEK, s.r.o. 25.000,-
Jiří Skácel 10.000,-
Martin Sodomka 10.000,- 
Bart Spierenburg 64.864,-
Jiří Suchánek 33.600,-
Zdeněk Svěrák 10.000,-
Ungelt Partners, s.r.o. 150.000,-
Universum Thera, s.r.o. 24.000,-
Karel Walter 25.000,-
Libor Winkler 50.000,-
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 2013 patřili zejména: 

Jitka Balcarová, Kamil Bartošák, Pavel Bečvář, Barbora Běloušková, Petr Beránek,
Jana Blažková, Božena Blažková, Oldřich Blín, Jana Bludská, Ctirad Borský, Jana
Braňková, Zdeněk Březina, BULLDOG – orientační systémy, Ivan Burda, Eva Cer-
niňáková, Josef Čech, Roman Čecháček, Radomil Dočekal, Markéta Dojavová, Petr
Dolanský, Tomáš Dostál, Blanka Dybová, Csaba Farkas, Jana Guluškinová, Gymná-
zium Nad Štolou Praha, Miroslav Hájek, Tomáš Halecký, Radim Haluza, Radek Hav-
líček, Václav Holý, Daniel Horák, Jana Hrdličková, Tomáš Hyka, Jindřich Chládek,
Zdeňka Iltisová, Zdeněk Jakubínský, Karel Janda, František Janota, Eva Jarošová, Ji-
hlavská právní společnost, Lenka Jilečková, Jan Jindra, Jiřina Kábová, Lumír Kadaník,
Dagmar Kadlecová, Martin Kala, Zdeňka Kalistová, Václava Kapitánová, Marie Ka-
pounová, Igor Keder, Lenka Kelarová, Dalibor Kohout, Jiří Knopf, Renáta Kohutová,
Radovan Kohút, Kryštof Komanec, Herbert Košacký, Petr Kozák, Zdeněk Kozák,
Jaromír Kozel, Janeta Kratěnová, Jiří Kratochvíl, Lubomír Krejčí, Miloš Krejčíř, Mi-
lena Kučová, Jiří Kuhn, Lenka Kusáková, Pavel Lazecký, Luboš Legát, Markéta Lisá,
Josef Lomič, Marie Machová, Michaela Machovcová, Dagmar Malénková, Ludmila
Maléřová, Malina - Vrše, s.r.o., Pavla Malisová, Radka Mandátová, Petr Mašek, Sta-
nislav Matějka,  Městská knihovna Sedlčany, Martin Moller, Jana Mourková, Radmila
Navrátilová, Daniel Nedoma, Josef Nešvara, Soňa Neumannová, Jana Nováková,
Jaromíra Nováková, Jana Novotná, Petr Novotný, OSL ČLK Český Krumlov, Helena
Opletalová, Martin Pavlíček, Perso International, s.r.o., Dobroslava Pezlarová, Fran-
tišek Pittner, Miroslav Podhajský, Vlastimil Polák, Robin Karel Popper, Mary Helena
Reid, Václava Rejlková, Elvíra Rendulová, Jiří Rocek, Martin Řeháček, Nabanita
Saha, Marie Sárová, Scribae, s.r.o., Karla Sedláková, Phillip Selbie, Martin Schmied,
Vladimíra Sodovková, Taťána Spejchalová, Miroslava Staříková, Marek Stratil, Jiřina
Strelingerová, Martina Suchánková, Zuzana Světlíková, Petra Šáchová, Olga Šan-
trůčková, Sylva Šidíková, Irena Šilhanová, Zdeňka Šírková, Vojtěch Široký, Jan Šísl,
Pavel Šlusarčík, Jaroslav Štekl, Dana Štubňová, Klára Šumová, Marie Šustrová, Vít
Tauchman, Petr Tichý, Samuel Titěra, Martin Tomášek, Marek Tomša, Hedvika Tom-
šová, Jiří Tvrdoň, Tomáš Velinský, Ludmila Veselá, Peter Vymazal, Tomáš Waněk,
Stanislav Wilczek, Petr Wurm, Olga Zabloudilová, Vendula Zárubová, Richard Zel-
níček, Ondřej Zezula, Klára Zuzáková, ZŠ Čelákovice, ZŠ Doksy, ZŠ a MŠ Hoštejn,
ZŠ německo-českého porozumění Praha, ZŠ Roztoky u Křivoklátu, ZŠ Třešť, 
Svatopluk Ždímal

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. 
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