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Milí přátelé,
přinášíme opět po roce výroční zprávu o naší činnosti,
zprávu o životě Nadačního fondu Klíček. I v roce 2014 se
nám podařilo udržet všechny oblasti naší práce, i když to
nebylo vůbec snadné. 

Ohlížíme se za uplynulým rokem, a až se nám točí
hlava z tolika událostí a setkání, jimiž byl rok 2014 nabitý:
navázali jsme spolupráci s mnoha lidmi a několika or-
ganizacemi doslova z celého světa a při své práci jsme
potkali spoustu dobrých lidí.

Ovšem podzim a konec roku pro nás byly velmi těžké,
takže když jsme v e-mailové poště našli na sklonku roku
následující e-mail, bylo to jako pohlazení: 

Dobrý večer, milá paní Královcová,
konečně jsem se dostal k přečtení článku v Respektu
a shlédnutí dokumentu.
Jsem nesmírně rád, že mi bylo dopřáno poznat Vás
i manžela osobně!
Bude mi ctí, pokud Vám budu moci při svých omeze-
ných možnostech pomáhat.
Poslal jsem Vám zpět na účet peníze za zapůjčení 
mikrobusu, faktura je zřejmě již vystavena, platbu jsem
označil tedy jako dar. Do budoucna jsem vám k dispo-
zici s případnou dopravou i většími minibusy, auto-
busy… 
O tom, jak je péče o nemocné dítě vyčerpávající vím,
máme synka extrémně těžkého atopika a alergika, je
na imunosupresi, nemá spoustu očkování, a proto se
téměř s nikým nestýkáme, nemá kontakt s dětmi,
je otázka, jak to bude se školou, takže chápu i smyslu-
plnost pobytů u vás, táborů pro děti s rodiči...

Moc dobře si uvědomujeme a doufáme, že je to v pod-
statě sranda, proti fatálním následkům nemocí, o kte-
rých se např. zmiňuje článek v Respektu.
Díky tomu jsem výrazně více vnímavý k vašemu
poslání.
S pozdravy
Jiří Vlasák

Jak se můžete dočíst dál v textu této výroční zprávy,
naděje léta vkládané do stabilizování a finančního zajiš-
tění naší práce prostřednictvím vodní elektrárny u Štětí
se na podzim v roce 2014 poněkud otřásly (ačkoli byla
elektrárna dobudovaná a podle plánů začala fungovat),
což nám přidělalo nemálo starostí. Podpora pana Vlasáka
nám však v těžkých dnech vlila novou naději a opět při-
pomněla, že jsou lidé, kteří se naši práci rozhodnou pod-
pořit prostě pro to, jaká je.

Chci moc poděkovat všem, kdo naši práci v roce 2014
podpořili – mnozí naši dárci nás znají a podporují už léta.
My si jejich důvěry moc vážíme – i toho, že se o jejich
podporu nemusíme ucházet prostřednictvím bilboardů
s fotkami smutných nemocných dětí – to totiž Klíček ne-
dělal a dělat ani nechce. Jsme moc rádi, že našim podpo-
rovatelům stačí vědět, co a jak děláme, a nemusejí vidět
vděčné nebo smutné tváře těch, se kterými se setkáváme
– ať už na půdě nemocnic, v domácím prostředí, kam 
rodinám vozíme pomůcky ke snazšímu ošetřování jejich
nemocných dětí, nebo v našem respitním a hospicovém
domě v Malejovicích.



Ohlížení se za uplynulým rokem je vždycky příležitost
k bilancování – a my máme přes mnohé nečekané rány
a otřesy tolik důvodů k radosti a vděku! 

Děkuji i všem spolupracovníkům za obětavou a neleh-
kou práci – za to, že si dokázali i v dalším roce poradit,
i když všichni víme, oč lépe by se nám všechno dělalo,
kdyby  nás  bylo  víc  a  kdybychom měli  i  lepší  zázemí. 
Děkuji našim dobrovolníkům – je stále tolik práce, kterou
nám pomáhají zastat! 

Všem příznivcům děkuji za veškerou jejich podporu,
za všechnu praktickou pomoc i za modlitby, které nás 
posilují  a  připomínají,  že  na  všechnu  tu  těžkou  práci 
nejsme sami…

Markéta Královcová
ředitelka Nadačního fondu Klíček

V Malejovicích, červenec 2015



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
Kontakt: Malejovice 22, 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

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 (místopředsedkyně) (od 4. 12. 2014)
Marek Černocký (do 4.12. 2014; na funkci člena rezignoval)
Jiří Suchánek (od 9. 7. 2015)
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, 
Sestra Frances Dominica (od října 2014)

(*) Na realizaci společných projektů se dlouhodobě podílejí také
zaměstnanci Sdružení Klíček, společnosti Energeia, o.p.s., a řada
dobrovolníků.



Zpráva o spolupráci s obecně prospěšnou
společností Energeia, o.p.s.

Spolupráce mezi společností Energeia, o.p.s. a Nadač-
ním fondem Klíček se datuje od počátku samotné exis-
tence Energeii, tedy od podzimu 2003. Zakladatelé této
obecně prospěšné společnosti, manželé Marek a Jana Čer-
nočtí, nás s nabídkou spolupráce oslovili ještě předtím,
než Energeia formálně vznikla – a s naším souhlasem se
pak v zakládací listině výslovně „ztotožnili s programem
a posláním Nadačního fondu Klíček“ a v soupisu „sdíle-
ných činností“ také doslovně ocitovali většinu hlavních
cílů Klíčku. 

Výchozí myšlenkou projektu obecně prospěšné spo-
lečnosti Energeia bylo zřídit na řece Labi ve Štětí  (jez
Štětí – Račice) malou vodní elektrárnu (MVE) a výtěžek
z prodeje elektřiny pak používat k financování obecně
prospěšných aktivit, zejména pak dětského hospice v Ma-
lejovicích. Vodní elektrárna jakožto zařízení, které po po-
čáteční investici přináší trvalý zisk, měla dle vizí Energeii
zajistit dlouhodobou nezávislost nejen malejovickému
hospici, ale i dalším neziskovým aktivitám deklarovaným
ve statutu (zejména v oblasti vzdělávací, populárně-vý-
chovné, mediální, etické aj.). 

K  postavení  elektrárny  ovšem  vedla  velmi  dlouhá
cesta – šlo o dílo v objemu miliardy korun, jez v Račicích
byl navíc posledním volným  jezem na Labi;  není  tedy
divu, že Energeia musela v průběhu let čelit mnoha pro-
tivenstvím  a  konkurenčním  tlakům.  Během  celé  této
doby se Energeia profilovala svým spojenectvím, ba pro-
pojením s Nadačním fondem Klíček.

Už v roce 2006 uzavřely Energeia a Klíček rámcovou
smlouvu o spolupráci; na dosahování společných cílů se
obě organizace reálně podílely dle svých aktuálních mož-
ností (Energeia, na základě vlastního požadavku, zejména
zaměstnáváním členů společného týmu, sestaveného Na-
dačním fondem Klíček, a poskytnutím osobního automo-
bilu (v letech 2007-13 dvou aut) pro společnou práci). 

Ve své organizační struktuře vyhradila Energeia spo-
lečné práci s Klíčkem samostatné středisko, označované
jako středisko 004. Počet zaměstnanců tohoto střediska
během let kolísal v závislosti na její finanční situaci. Po
všechna  léta  byla  práce,  deklarovaná  jako  společný 
projekt, hlavní tzv. obecně prospěšnou službou společ-
nosti Energeia. Zásadním přelomem, který měl umožnit
stabilizaci a rozšíření společné práce, se mělo stát dokon-
čení elektrárny a její uvedení do provozu. 

Staveniště MVE Štětí v dubnu 2014.  Foto: Jiří Královec jr.



Elektrárna byla dobudována koncem léta 2014 díky
dodavatelskému úvěru, který poskytlo konsoricum tvo-
řené společnostmi Zakládání staveb, a.s., a Metrostav, a.s.
S přibližujícím se úspěšným dokončením elektrárny však
začala  být  komunikace  Energeii  vůči  Klíčku  poměrně
komplikovaná a objevilo s v ní několik pro nás znepoko-
jivých rysů, které zástupci Energeii nebyli dosud ochotni
vysvětlit, a k jejichž jednoznačné interpretaci stále ne-
máme dostatek vstupů. 

V roce 2014 zaměstnávala Energeia v rámci společné
práce s Nadačním fondem a Sdružením Klíček 5 zaměst-
nanců  (objem 4,5 pracovního úvazku,  zatím nejvíc  za
celou historii vzájemné spolupráce): podíleli se na zajiš-
tění provozu svépomocné rodičovské ubytovny v motol-
ské  nemocnici  (1  úvazek),  na  zajištění  herní  práce
v Městské nemocnici v Ostravě (1 úvazek) a na zajištění
provozu hospicového domu v Malejovicích a souvisejících
aktivit (2,5 úvazku). 

Současně  mělo  „středisko  004“  k  dispozici  devíti-
místný osobní automobil Ford Tourneo Custom; jeho vy-
užívání pro původně společnou práci se však během roku
neobešlo bez problémů a Klíček byl ve dvou případech
nucen si vůz, vlastněný Energeiou, od Energeii pronaj-
mout za cenu odpovídající nájmu v komerční autopůj-
čovně;  ve  třetím  případě  jsme  služeb  komerční
autopůjčovny využili rovnou. 

Velkým přínosem byl podíl Energeii na pořádání me-
zinárodní konference „Pediatrie z druhé strany“ a setkání
Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici (EACH)
v  Praze;  Energeia  se  na  této  akci  podílela  částkou
300.000,- Kč.

Během roku 2014 jsme také s Energeiou vedli jednání
o  plánované  stavbě  ošetřovatelské  jednotky  dětského
hospice v Malejovicích – po oznámení, že v horizontu
příštích 10-15 let se Energeia nebude moci na budování
novostavby nijak podílet (podzim 2013) jsme počátkem
roku 2014 dostali informaci o tom, že stavba nakonec
bude možná už v roce 2015. V dubnu 2014 jsme na toto
téma absolvovali se zástupci Energeia, za přítomnosti au-
ditorů a právních zástupců, samostatné jednání. Vyšlo při
něm najevo několik potenciálně sporných bodů (Energeia
například, argumentujíc daňovou optimalizací, trvala na
tom, aby budoucí klienti dětského hospice za pobyt platili
nesymbolickou částku, což je v rozporu jak s naší dosa-
vadní  praxí,  tak  s  rozšířenou  praxí  dětských  hospiců
všude na světě) – výsledkem jednání byla dohoda, že Klí-
ček připraví návrh smlouvy, která by vztah Klíčku a Ener-
geii  ke  stavbě  a  provozování  ošetřovatelské  jednotky
podrobněji  specifikovala. Dříve,  než  byl  návrh našeho
textu hotov, oznámil nám ředitel Energii, že prostředky
na  stavbu  v  dohledné době přeci  jen nebudou  (srpen
2014) a přišel dokonce s nijak neodůvodněným návrhem,
aby se na dávno hotový a vyprecizovaný projekt novo-
stavby vypsala nová architektonická soutěž.

Bez komplikací se neobešlo ani čerpání prostředků
dle rozpočtu, který si Energeia na rok 2014 pro středisko
004 stanovila; vedoucí střediska dostával od vedení spo-
lečnosti zmatené a protichůdné informace o tom, zda
a jaké položky může středisko ze svého rozpočtu čerpat.
Energeia se pak koncem roku poněkud překvapivě roz-
hodla část nečerpaného rozpočtu střediska 004 poskyt-
nout  Klíčku  formou  dvou  darů,  vázaných  na  původní



účel: na nákup vybavení (278.918,- Kč) a na odměny ex-
terním spolupracovníkům formou DPP (300.000,- Kč).
Společný projekt počítal s tím, že Energeia bude peníze
na tento účel čerpat prostřednictvím střediska 004 v prů-
běhu  celého  roku.  Překvapivým  rozhodnutím  správní
rady Energeii v prosinci 2014 jsme se ocitli v situaci, kdy
jsme prostředky najednou mohli vyčerpat sami, ovšem
pro účel, který vzhledem k pokročilé fázi roku a okolnos-
tem, za nichž jsme po celý rok sami svou práci zajišťovali,
nevycházel z aktuálních priorit. Lhůta, kterou nám Ener-
geia pro vyčerpání darů stanovila, byla velmi těsná; toto
řešení  jsme však,  i přes  jeho nesystémovost a určitou
praktickou náročnost, samozřejmě i tak přijali s velkým
povděkem.

Od října 2014 začali zástupci Energeii v souvislosti s tvor-
bou  „nového  systému  řízení“  přicházet  bez  bližšího 
vysvětlení  s kroky, které dle našeho názoru postavení
Klíčku oproti původním deklaracím a příslibům výrazně
oslabovaly, a spolu s řadou dalších překvapivých kroků
Energeii během roku zatížily vztah mezi Energeiou a Klíč-
kem  mnoha  nezodpovězenými  otázkami.  Předseda
správní rady Klíčku se opakovaně pokusil iniciovat jed-
nání, které by vzájemný vztah vyjasnilo a stalo se zákla-
dem domluvy o další podobě spolupráce na společném
projektu.  K  takovéto  otevřené  komunikaci  ze  strany
Energeii vůle nebyla; do roku 2015 jsme tedy vstoupili se
značnou nejistotou, neboť není zřejmé, na co se ze stra-
ny svého dosavadního partnera můžeme spolehnout.

Staveniště vodní elektrárny
u Štětí (s horou Říp v pozadí).
Místo, kam se v uplynulých více
než deseti letech upínaly naše
velké naděje.
Foto: Jiří Královec jr.
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Svépomocná rodičovská ubytovna
Svépomocná ubytovna pro rodiče (a další blízké) ne-

mocných dětí, které se léčí ve Fakultní nemocnici v Praze-
Motole, funguje od roku 1993, tedy více než 21 let. Vznik
ubytovny  byl  z  velké  části  iniciován  mimopražskými 
rodiči (část z nich tvořili první členové občanského sdru-
žení Sdružení Klíček, které vzniklo v roce 1992 na pod-
poru  aktivit  Nadace  Klíček),  kteří  si  přáli  být  svému
hospitalizovanému dítěti nablízku, a neměli v Praze žád-
nou možnost ubytování.  Založení ubytovny  velmi
pomohla tehdejší hlavní sestra FNM, paní Jana Nováková,
a také paní Eliška Balzerová, která se účastnila hlavních
jednání s tehdejším motolským vedením. Ubytovna začí-
nala s velmi skromným vybavením – její snahou ovšem
od samého počátku bylo, poskytovat rodičům víc, než jen
střechu nad hlavou: posiluje rozměr mezilidské solidarity
a občanské uvědomělosti a rodinám nemocných dětí na-
bízí vlídnou a přátelskou pomoc a praktickou podporu
v obtížné situaci, jakou onemocnění a léčba dítěte před-
stavuje.
Ubytovna  může  nabídnout  relativně  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 po-
moci s úklidem společných 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 mezilidských vztahů.
Ubytování je poskytováno na nekomerční bázi – popla-
tek, který vybíráme (i v roce 2014 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.

Mzdovými  náklady  na  jednu  zaměstnankyni  se  na
provozu ubytovny podílela společnost Energeia, o.p.s.

Za  rok 2014 ubytovna poskytla 2.650 noclehů 890
lidem (z toho 369 využilo ubytovnu poprvé).

Byt v Hodkovičkách
Na jaře 2013 rozšířil ubytovacích možnosti také byt
v pražských Hodkovičkách, v areálu našeho nejvýznam-
nějšího sponzora, společnosti Mibcon. Jde o malý, plně
vybavený dvoupokojový byt s kuchyňským koutem.
Velkou výhodou tohoto bytu je mimo jiné jeho nezávi-
slost na motolské nemocnici: ubytování tedy můžeme na-
bídnout  i  rodinám, které  se  svými dětmi přijíždějí do
jiných pražských zdravotnických zařízení. Jako určitá
nevýhoda  se  po  dvou  letech  provozu  ukazuje  poloha
mimo centrum a omezená kapacita – vzhledem k tomu,
že byt může pohodlně sloužit vždy pouze jedné rodině
naráz, je prakticky nemožné tuto službu otevřeně inze-
rovat.



Dětský hospic
Dětský hospic je zařízením, které se přes určité styčné
body v mnoha ohledech výrazně liší od hospice pro do-
spělé: jiná je nejen cílová skupina, ale také kapacita zaří-
zení a povaha a převládající typ poskytované péče.

Náš projekt dětského hospice vychází z konceptu za-
vedeného v 80.  letech zakladatelkou dětské hospicové
péče, Sestrou Frances Dominikou z Oxfordu – s ní sdílíme
jak étos, tak filosofii přístupu k nemocným dětem a jejich
blízkým; ona sama v této souvislosti pracuje s pojmem
„rozšířeného přátelství“ („extended friendship“).

Podstatou tohoto přístupu je individuální praktická
pomoc, respektující vůli, aktuální potřeby a individuální
příběh každé rodiny: nejde primárně o vstup dalších spe-
cialistů do životního prostoru nemocného a  jeho blíz-
kých,  ale  o  nabídku  pokorného  (byť  aktivního)
doprovázení v tom nejhlubším smyslu slova. Dětská
hospicová péče (a původně hospicová péče obecně) se 
dotýká  témat,  která  přesahují  veškerou  odbornost
a souvisejí se samotným lidským bytím a nazíráním
jeho smyslu. 

To, co dětské hospice dělají, dnes také v určitém smyslu
jen supluje někdejší úlohu širší rodiny a solidárního
obecního společenství – a součástí našeho snažení je sou-
časně obojí znovu posilovat, a tím zároveň zlepšovat
postavení rodin s nemocnými dětmi a snižovat počet nut-
ných specializovaných intervenčních vstupů ze strany ex-
terních pomáhajících subjektů. Dětská hospicová péče se
nekryje s péčí paliativní – je s ní v určitých ohledech sou-
běžná a v určitých ohledech je vůči ní doplňková.

Cílovou skupinou dětského hospice jsou rodiny dětí,
u nichž byla diagnostikována život omezující nebo život
ohrožující choroba; děti se svými blízkými zpravidla
přijíždějí do dětského hospice opakovaně, často po řadu
let (v závislosti na charakteru a prognóze konkrétního
onemocnění). Na rozdíl od hospice pro dospělé jsou zde
ale možné i pobyty 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, prarodiče a sourozence.
Dětský  hospic  Nadačního  fondu  Klíček  je  projektem
dvoustupňovým. Prvním stupněm byla rekonstrukce bu-
dovy bývalé školy v Malejovicích (dům i s přilehlým po-
zemkem  nám  roku  1997  věnovalo  zastupitelstvo
Uhlířských Janovicích, pod jehož správu obec Malejovice
patří).
Dům  byl  po  stavebních  úpravách  zkolaudován  v  roce
2004 a od té doby nabízí možnost „odlehčovacích“ po-
bytů zejména rodinám, jejichž dítě nevyžaduje intenzívní
ošetřovatelskou péči.Pomněnka – častý symbol dětských hospiců... 



Pobyty ve zrekonstruované škole mají charakter asistované
rodinné rekreace pro rodiny s vážně nemocnými dětmi –
rodiny, s nimiž se obvykle 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.). 

Na zajištění této práce se spolu s Nadačním fondem Klí-
ček a Sdružením Klíček podílí i Energeia, o.p.s., která v roce
2014 zaměstnávala 1 hospodyni a 2 kontaktní a terénní
pracovníky  (1,5 úvazku), hradila provoz svého devítimí-
stného vozu, který pro společnou práci pořídila, a v půj-
čovně  ošetřovatelského  vybavení  a  pomůcek  disponuje
jedním pulsním oxymetrem.

Druhým stupněm – který projekt malejovického dět-
ského hospice završí – bude výstavba nového objektu, tzv.
„ošetřovatelské jednotky“. V něm už bude možné systema-
ticky poskytovat plné spektrum služeb dětského hospice,
včetně intenzívního ošetřování a terminální péče.

Provoz ošetřovatelské jednotky by měl být zajišťován
ve spolupráci s o.p.s. Energeia. Vzhledem k nejistotě, jakou
pro nás současné chování Energeii představuje, je však

konkrétní podoba další spolupráce otevřenou otázkou.
Nejistá je v tuto chvíli i perspektiva samotné výstavby –
nový dům představuje investici ve výši zhruba 100 miliónů
Kč. Energeia podle svého posledního prohlášení prostředky
na stavbu v dohledné době mít nebude, my sami se samo-
zřejmě budeme o shromáždění potřebné částky snažit, ale
vzhledem k výši částky nepůjde o úkol nikterak snadný.

Abychom – nezávisle na zamýšlené novostavbě – zlep-
šili zázemí a ubytovací podmínky, které nabízí budova
bývalé školy, začali jsme již před lety s postupnou a pozvol-
nou rekonstrukcí domu č. p. 3 na malejovické návsi.

Dům je majetkem našeho Nadačního fondu Klíček a po
stavebních úpravách v něm vznikly čtyři pokoje s příslušen-
stvím  a  dvě  samostatné  bytové  jednotky.  Po  stavební
stránce byly úpravy prakticky dokončeny už v roce 2013,
v roce 2014 jsme se soustředili zejména na dovybavení inte-
riéru.  Velikou  pomocí  pro  nás  byla  podpora  ze  strany 
Nadace Jistota Komerční banky (100.000,- Kč) a společnosti
Alza, a.s. (360.000,- Kč).

„Dětský hospic je místo pro úplně obyčejné a všední věci...“ 



Studijní cesta po dětských hospicích ve Velké Británii 
V říjnu 2014 se podařilo uskutečnit týdenní cestu po vy-
braných dětských hospicích ve Velké Británii (Londýn,
Oxford, Manchester). Účel cesty byl několikerý: 

Diskusi ohledně plánované stavby ošetřovatelské jed-
notky jsme pojali jako příležitost znovu celý projekt projít
a s odstupem jej doplnit nebo upravit. Kontaktovali jsme
kvůli tomu autora projektu a informovali ho o nové situaci.

Rozhodli jsme se rovněž sestavit přípravný tým spo-
lupracujících lidí – oslovili jsme několik lékařů, zdravot-
ních sester, rodičů (pozůstalých, i těch, jejichž děti s váž-
nou diagnózou žijí), psychology, herní specialisty, sociální
pracovníky a kněze – a domluvili se s nimi, že společně
celý projekt “doprovodíme" až k jeho realizaci. Některým
z nich jsme zadali konkrétní téma k rozpracování. V této
souvislosti jsme zároveň vnímali jako účelné znovu oslo-
vit vybrané dětské hospice a probrat s jejich provozními
řediteli a zakladateli a některými členy personálu kon-
krétní otázky, týkající se jednak provozu (včetně perso-
nálního zajištění), jednak legislativního rámce jejich práce
– zákonná úprava pro fungování dětských hospiců u nás
totiž dosud neexistuje, a současně lze předpokládat, že
se její tvorba, k níž se nyní schyluje, nebude řídit pouze
praktickými hledisky, ale bude podléhat i různým zájmo-
vým tlakům. 

Zamýšlená novostavba ošetřovatelské  jednotky
s sebou zároveň přinesla potřebu podívat se na současné
řešení nových domů, vznikajících při dětských hospicech,
tzv.  “respiců” – tedy domů pro starší děti a mladé 
dospělé, jak je definována cílová skupina od cca 16 do
cca 35 let. Stejně tak jsme se chtěli seznámit s novými

zkušenostmi, které týmy dětských hospiců za poslední
léta nasbíraly. 

Mezi hosty našeho malejovického domu patří  i se-
dmnáctiletý  Lukáš.  Jezdí  k  nám už  několik  let.  Nikdy
nebyl v zahraničí a velice si přál někam vycestovat. Uvě-
domili jsme si, že bychom mu jeho sen mohli splnit –
navrhli jsme mu, aby se i se svou maminkou stal součástí
našeho  konzultačního  týmu  pro  malejovickou  novo-
stavbu a aby se oba zúčastnili obhlídky britských dět-
ských hospiců. Lukáš v uplynulých  letech přednášel
i herním specialistům v našem vzdělávacím programu
a  jeho  zkušenosti  zazněly  i  na  konferenci  „Pediatrie
z druhé strany“.

Cestu se nakonec přes mnohé peripetie podařilo zor-
ganizovat – pro Lukáše jsme zajistili nepřetržitý dohled
naší obětavé spolupracovnice Kamily Zikmundové, kvali-
fikované zdravotní sestry z ARO se specializací na umělou
plicní ventilaci. 

Křídové útesy, mořské řasy, pláž plná oblázků a mořská voda – opravdu
slaná! Lukáš se pod šálou směje... Poprvé v životě u moře, i když jen na skok
a u studeného, na anglickém pobřeží.   Foto: Jiří Královec, jr.



Do Británie a zpět jsme Lukáše a jeho doprovodný
tým dopravili letecky, k přepravě po Británii jsme využí-
vali automobil.

Celá výprava nakonec byla velmi úspěšná, ba po všech
stránkách předčila naše očekávání. Veliké díky patří panu
Bastlovi ze společnosti Klimatex, který na Lukášovu cestu
přispěl částkou 25.890,- Kč, organizačně nám velmi po-
mohla Sestra Frances Dominica, zakladatelka dětského
hospicového hnutí z Oxfordu, a Stephen Vaudrey, sociální
pracovník z východního Londýna.

Partnerská organizace Energeia, o.p.s., se na organizaci cesty na-
konec rozhodla nepodílet, přičemž uváděné důvody postupně ně-
kolikrát změnila; vůz pořízený pro potřeby společné práce jsme
si od ní museli pronajmout za cenu 3,70 Kč bez DPH za každý
ujetý kilometr (celkem 20.057,- Kč). Pohonné hmoty jsme hradili
sami, členové týmu, zaměstnaní Energeiou, museli cestu absolvo-
vat v rámci neplaceného volna – nebylo jim umožněno uskutečnit
ji jako součást své práce, ani jim nebylo umožněno vzít si na dobu
studijní cesty řádnou dovolenou. 

Návštěva dětského hospice Balthasar, Olpe, Německo
Dětský hospic Balthasar v Olpe byl prvním dětským hos-
picem  v Německu. Nadační  fond Klíček  byl  v  relativně
úzkém kontaktu s jeho původním vedením krátce po ote-
vření hospice na konci devadesátých  let  (hospic zahájil
provoz v září 1998). V roce 2009 byl při dětském hospici
otevřen ještě hospic pro mladistvé a mladé dospělé pacienty. 

V sobotu 6. prosince 2014 pořádal hospic Balthasar
Den otevřených dveří – rozhodli jsme se navázat na přede-
šlé kontakty a s čerstvou zkušeností z návštěvy Velké Bri-
tánie se na den otevřených dveří vypravit, spolu s členy
týmu, kteří zajišťují provoz malejovického domu: aby si –
i s ohledem na chystanou novostavbu ošetřovatelské jed-
notky – mohli vytvořit představu o tom, jak může provoz
kompletního dětského hospice vypadat a co obnáší. Cesty
se zúčastnil i autor projektu malejovické novostavby, ing.
arch. Vít Polák.

S dopravou nám kromě společnosti Pragotour poskyt-
nutím svého vozu a řidičských schopností pomohl i náš
dlouholetý dobrovolník, doc. Petr Somberg. 

Světoběžník v metru...
Lukáš během pobytu
ve Velké Británii nasbí-
ral ohromné množství
informací a zkušeností.
Asi nejvíce si považoval
toho, že mohl na
vlastní oči vidět, co
všechno mohou tzv.
„respice“, šité na míru
lidem jeho věkové sku-
piny, svým hostům na-
bídnout. 
Foto: Jiří Královec, jr.

Naše výprava do Olpe. Už v Olpe.   Foto: Jiří Královec, jr.



V souvislosti s péčí o vážně nemocné a umírající dětské
pacienty se v roce 2014 událo na národní i meziná-
rodní scéně několik událostí, které bychom v textu této
výroční zprávy měli zachytit také, neboť se k naší práci
nějakým způsobem vztahují.

Belgický zákon o eutanázii u nezletilých
V  únoru  2014  přijal  belgický  parlament  zákon,  který
umožňuje provádět eutanázii i u nezletilých pacientů. Je
to krok, který dle našeho soudu představuje velmi nebez-
pečné prolomení ochranného tabu – vydali jsme k němu
toto prohlášení: 

Belgický parlament schválil dne 13. února velkou vět-
šinou hlasujících poslanců zákon, který povoluje eutaná-
zii i u nezletilých. Belgičtí zákonodárci argumentují
lidskou svobodou a právem na důstojnou smrt – a lec-
komu taková argumentace, tváří v tvář bolesti a trápení,
může připadat rozumná a správná. Obáváme se ale, že
jde o další krok na cestě, která je sice dlážděna dobrými
úmysly, ale přesto nevede správným směrem.
Rozhodnutí belgického parlamentu vnímáme jako další
krok směrem ke zplošťování pohledu na lidský život
a jeho smysl, jako zasahování v končinách zahalených ta-
jemstvím, jako volbu zkratky někam, kam nám není dáno
vidět.
Eutanázie v pravém slova smyslu by měla být láskyplným
uměním nechat druhého odejít, neprodlužovat život,
který spěje ke svému konci, neperspektivními interven-
cemi proti vůli nemocného; uměním být nemocnému na-
blízku a sloužit mu až do konce. Dnes jako eutanázii
označujeme zásah, jehož cílem je úmyslné zkrácení 

života – taková eutanázie nemocného člověka nenechává
odejít, ale posílá ho pryč. 
Během let jsme byli v kontaktu s mnoha rodinami, které
se svými umírajícími dětmi zůstaly až do konce – a i když
si někteří rodiče stěžovali třeba na nedostatečné tlumení
bolesti nebo necitlivý přístup lidí kolem sebe, nesetkali
jsme se s tím, že by zpětně litovali toho, že neměli mož-
nost život svého nemocného dítěte ukrátit. Jedna z ma-
minek před pár lety charakterizovala poslední dny
strávené se svou dcerou jako "pracně posbírané
střípky štěstí". 
Mnozí rodiče si naopak vyčítali, že poslední čas nedoká-
zali využít lépe, že neměli odvahu mluvit se svými dětmi
o věcech, které jim ležely na srdci, že nedokázali dřív
ukončit léčbu, která jejich dítě trápila a zatěžovala, aniž
slibovala naději na zlepšení stavu, že svým dětem nedo-
přáli víc svobody a radosti, ale omezovali je svou vlastní
úzkostí, a sebe že nechali svázat představami a očekává-
ním, které na ně uvalovalo jejich okolí. 
Hlasy požadující eutanázii jsou tím silnější, čím méně si
víme rady se životem a vlastní smrtelností. Před 
rovnými deseti lety se mělo legalizací eutanázie
v členských zemích Evropské unie zabývat parlamentní
shromáždění Rady Evropy – proti předkládanému
návrhu jsme se tenkrát ozvali s protestem, který vyja-
dřuje náš názor i dnes: text protestu najdete pod
http://www.klicek.org/petice/protest.html.



Konference o pediatrické paliativní péči v Praze
Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 se v Praze konala kon-
ference o pediatrické paliativní péči, pořádaná o.p.s. TŘI
za podpory Asociace paliativní hospicové péče, minister-
stva zdravotnictví a dalších subjektů. Zástupce Nadač-
ního  fondu Klíček,  Jiří Královec,  se účastnil práce
v přípravném výboru, a na samotné konferenci vystoupil
v panelové diskusi o stavu paliativní péče v ČR. Druhý den
konference pak manželé Královcovi vystoupili s příspěv-
kem o principech family-centred care v práci dětského
hospice.

Konference svedla dohromady řadu lidí, kteří se na
péči o umírající děti podílejí – a kromě velkého zájmu
o velmi citlivé téma ukázala i rozdílnost představ, které
ve vztahu k roli, významu a možných podobách pedia-
trické paliativní a hospicové péče panují. 

Jako velmi silný se jeví trend, jemuž, žel, nedokázaly
odolat hospice pro dospělé – trend spočívající v příliš 
medikalizovaném (ve smyslu medicínské či obecně zdra-
votnické optice podřízeném) přístupu k otázkám konce
života. 

Evropská konference o pediatrické paliativní péči, Řím
Od středy 19. do pátku 21. listopadu 2014 proběhl v Římě
2. kongres o pediatrické paliativní péči – kongresu (a sou-
běžně s ním pořádaných seminářů) se zúčastnili Markéta
a Jiří Královcovi. Šlo o inspirativní setkání, na nějž přijela
i řada osobností, které se v uplynulých desetiletích podí-
lely  na  formování  dětské  paliativní  péče  a  přístupu
k vážně nemocným a umírajícím dětem – například Myra

Bluebond–Langner,  jejíž  kniha  The  Private  Worlds  of
Dying Children (Soukromé světy umírajících dětí) před-
stavovala počátkem 80. let minulého století velký průlom
v nahlížení na prožívání vážně nemocných dětí (a zaujímá
čestné místo v naší nadační knihovně), nebo Barbara
Sourkes, jejíž kniha „Plná náruč času“ byla pro zakladatele
Klíčku v počátcích jejich práce také velkou inspirací. 

Barbara Sourkes během přestáv-
ky vpisuje Klíčku věnování do své
knížky, jejíž výtisk jsme si právě
kvůli téhle chvíli s sebou do Říma
přivezli. Smutné téma konference
vyvažovalo krásné a slunečné po-
časí – a ačkoli byl listopad, v Římě
dozrávaly citróny...
Foto: Archiv Klíčku



Tábor 2014
Letní tábory pořádáme už od roku 1992 a jsou určené ze-
jména dětem, které pro svůj zdravotní nebo jiný handicap
nemohou nebo nechtějí  jet  na  běžný  táborový  pobyt.
Naše táborové společenství je velmi otevřené – děti si s
sebou mohou vzít dalšího blízkého člověka nebo tvora:
kamaráda, rodiče, oblíbené domácí zvíře. Táborů se už
dlouhá léta pravidelně účastní i pozůstalí rodiče a souro-
zenci zemřelých dětí.
Táborníci mohou být ubytováni buď ve stanech (velkých
indiánských týpí s ohništěm uprostřed nebo v klasických
stanech s podsadou), nebo využít bezpečného zázemí
malejovického hospicového domu. Podle počasí a zdra-
votních dispozic lze ubytování pod střechou a nocleh na
tábořišti pružně střídat.

V porovnání s klasickými tábory panuje na tom našem
relativní volnost (která ovšem neznamená absenci pravi-
del). Snažíme se, aby tábory nabízely především nesou-
těživé hry a aby všem účastníkům – dětem i dospělým –
dávaly možnost naučit se něčemu novému: věnujeme se
výtvarným  technikám  (třeba práci  s  barvami,  dřevem
a hlínou), fotografování, filmování, hudbě a mnoha dal-
ším zajímavým věcem. 
Nejdůležitější ale je, aby táborníci i ti, kdo se o ně starají,
mohli trávit podnětný čas ve vlídném, otevřeném a přá-
telském prostředí, aby zažili svobodu, odpovědnost i so-
lidaritu,  aby  jim  společný  pobyt  dal  něco,  co  svým
významem a dopadem přesáhne hranice pouhých dvou
prázdninových týdnů.
Někteří táborníci přijíždějí podle svých možností třeba
jen  na  několik  dní  nebo  na  týden:  v  roce  2014  se  na
našem táboře vystřídalo 85 účastníků.
Na obnovu táborového vybavení (pořízení nových týpí)
nám v roce 2014 z iniciativy manželů Kellových přispěla
částkou 30.000,- Kč Nadace ČEZ.

Zvlášť důležití jsou zvířecí přátelé. Naslouchají, neradí, nezradí.
Foto: Jiří Královec, jr.



Děti v nemocnici
Impulsem ke vzniku Nadačního fondu Klíček (tehdy 
Nadace Klíček) byl osobní kontakt s hospitalizovanými
dětmi – zjištění, co všechno děti v nemocnici trápí, co 
potřebují, jak hospitalizace působí na ně i na jejich blízké,
a co by se dalo udělat pro změnu situace k lepšímu.

Na děti v nemocnici je proto zaměřena podstatná část
naší práce – usilujeme o důsledné zavádění principů 
„family-centred care“ (péče soustředěné na rodinu
dětského pacienta) do tuzemské péče o nemocné děti.

Od roku 1997 spravujeme internetovou databázi
všech nemocničních dětských oddělení v České repub-
lice (jak tato databáze, tak stránky detivnemocnici.cz, na
nichž je umístněna, v současnosti off-line procházejí radi-
kální přeměnou a aktualizací) a poskytujeme telefonické
a e-mailové poradenství v situacích, kdy rodiny narazí
v souvislosti s hospitalizací svého dítěte na nějaký problém
– věnujeme se tedy tomu, co je v zahraničí označováno
jako rodičovská nebo klientská advokacie (kde advokacií
není míněno poskytování právních služeb, ale posilování
hlasu „klienta“, který je ve vztahu k instituci ve znevýhod-
něném nebo oslabeném postavení, v našem případě jde
nejčastěji o rodiče hospitalizovaných dětí, popřípadě
o samotné dětské pacienty.).

Další důležitou oblastí práce, vztaženou k tématu dětí
v nemocnici, je vzdělávání herních specialistů a pod-
pora rozvoje herní práce. 

Samostatnou kapitolou je podpora lidských práv
v souvislosti s hospitalizací a zdravotnickou péčí. 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 organizací ze zemí býva-
lého východního bloku, které EACH na základě zhodnocení
její práce  statut řádného člena přiznal.

Herní práce s dětmi v nemocnici
Oproti původním plánům jsme se z finančních a organi-
začních důvodů rozhodli neotevřít v roce 2014 další běh
programu pro přípravu herních specialistů. Po dohodě
s Vyšší zdravotnickou školou v Plzni, která  je od roku
2003 hlavním spoluorganizátorem programu,  a  se  zá-
stupci FHS UK, která se na některých bězích programu
také podílela, chystáme rozšíření původní koncepce;
současně usilujeme i o to, aby se roli herního specialisty
konečně dostalo i systémového ukotvení. 

Za tím účelem jsme začali vytvářet pracovní skupinu,
sestávající zejména ze zahraničních profesionálů (z Velké
Británie, USA a  Japonska) ochotných napomoci svými
zkušenostmi tomu, aby se idea herní práce s dětmi v ne-
mocnici v českém prostředí nepokřivila pod vlivem zá-



jmových tlaků. Znovuotevření obnoveného vzdělávacího
programu plánujeme na rok 2016.

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.
Zaměstnávání herních specialistek podporuje i ostravský
magistrát, jednu z nich zaměstnávala v roce 2014 také
obecně prospěšná společnost Energeia. V souvislosti s ne-
jistotou ohledně financování společné práce stěhujeme
zázemí naší moravské pobočky do menších a levnějších
prostor. 

Navázání spolupráce s herními specialisty v USA
V roce 2014 jsme poprvé navázali přímou spolupráci se
zástupci herní profese v USA (ve Spojených státech je
označována jako „child-life“ a charakterizována šířeji jako
poskytování psychosociální podpory hospitalizovaným
dětem). 

Profesní organizace Childlife Council (CLC), sdružující
více než 5.000 členů, uspořádala v květnu 2014 zároveň
se svou výroční konferencí v New Orleans poprvé v his-
torii  také mezinárodní  summit,  kam  byli  pozváni  zá-
stupci ze 40 zemí celého světa. Za Českou republiku se
pozvání dostalo Nadačnímu fondu Klíček, jehož zástupci,
Jiří a Markéta Královcovi, na summitu vystoupili s pří-
spěvkem o historii, postavení a perspektivách herní práce
v ČR.

Ve Spojených státech se současně podařilo navázat
přímý osobní kontakt s celou řadou herních specialistů
z různých zemí a dohodnout se s nimi na perspektivě
další spolupráce. Na základě těchto kontaktů se pak na-
příklad  prezidentky  CLC,  Carla Oliver  a  Sheri Mosely,
zúčastnily pražského jednání Evropské asociace na pod-
poru dětí v nemocnici (EACH) a vystoupily se svým pří-
spěvkem na konferenci Pediatrie z druhé strany / The
Other Side of Paediatrics.

Pražské setkání EACH 10.– 11. a 13. 9. 2014
Evropská asociace na podporu dětí v nemocnici (Euro-
pean Association for Children in Hospital – EACH), jejímž
řádným členem je Nadační fond Klíček od roku 2008, kaž-
doročně pořádá setkání členů výboru, jež je vždy jednou
za dva roky doplněno „generálním shromážděním“ (toho
se účastní i členové individuální a přidružení, přičemž
počet zástupců z jednotlivých organizací není, na rozdíl
od setkání výboru, omezen. Výstupem generálního shro-
máždění je rezoluce, která mj. určuje téma práce EACH
pro další období). Setkání se pokaždé konají v jiné členské
zemi; pro rok 2014 připadla hostitelská úloha na Českou
republiku. 

Jednání výboru se odehrávalo ve dnech 10. a 11. září
v prostorách pražského hotelu Corinthia a  jeho hosty
byly mimo jiné i prezidentky americké profesní organi-
zace Childlife Council (CLC) Sheri Mosely a Carla Oliver –
poprvé v historii evropské asociace se tak na půdě EACH
podařilo v oblasti herní práce přemostit evropské země
s USA.



Generální shromáždění EACH se potom uskutečnilo
v sobotu 13. září, rovněž v hotelu Corinthia;

Přijatá rezoluce se týkala práva na neomezovanou
přítomnost rodiče u jejich hospitalizovaného dítěte. 

Závěrečná rezoluce, 
přijatá na 12. konferenci EACH v Praze

S odkazem na článek 2 Charty EACH se obracíme na
vlády jednotlivých zemí a na všechny poskytovatele
zdravotní péče s požadavkem, aby zajistili, že:
Děti a mladí lidé, o něž je pečováno v nemocnicích
nebo v rámci jiných zdravotnických služeb, budou
mít bez ohledu na svůj věk zajištěno právo na pří-
tomnost svých rodičů či těch, kdo pro ně rodičov-
skou roli suplují, a to vždy a všude, po 24 hodin
denně.
To se vztahuje na veškeré situace, ať jsou děti či
mladí lidé léčeni a/nebo vyšetřováni za použití či
bez použití lokální anestézie a sedace, nebo uvá-
děny do celkové anestézie či z celkové anestézie
probouzeny. Uvedený požadavek se vztahuje i na
situace, kdy se dítě nachází na novorozenecké či
pediatrické jednotce intenzivní péče, v prostředí
zdravotnických přepravních služeb, na úrazové
pohotovosti, izolačním pokoji, oddělení zobrazo-
vacích metod, porodnických odděleních a obecně
v jakémkoli zdravotnickém prostředí, ať už se na-
chází v rámci či mimo rámec nemocničního zaří-
zení.
Přijato za přítomnosti zástupců z Rakouska, České 
republiky, Spojeného království, Finska, Německa, 
Islandu, Irska, Itálie, Japonska, Nizozemí, Švédska,
Švýcarska a Slovinska

Mezinárodní konference Pediatrie z druhé strany
Konference Pediatrie z druhé strany / The Other Side of
Paediatrics proběhla 12. září v Národní technické kni-
hovně (NTK) v Praze. 

Název konference byl převzat z titulu knihy britské
autorky June Jolly – kniha byla v osmdesátých letech prů-
kopnickým dílem v oblasti family-centred care a její pře-
klad, který náš nadační fond připravil k vydání, byl na
konferenci také představen. Pro potřeby konference jsme
připravili vzorový výtisk knihy, vydání v plném nákladu
jsme byli nuceni prozatím odložit – z finančních důvodů
stále zvažujeme různé varianty nákladu, včetně nouzové
možnosti uvést knížku na trh formou POD (print-on-de-
mand).

Jedním z významných zahraničních hostů byla zakladatelka dětského
hospicového hnutí, Sestra Frances Dominica z Oxfordu (od loňského
roku také členka našeho čestného výboru).
Foto: Jiří Královec, jr.



Program konference byl rozdělen na dvě části – dopole-
dne bylo věnováno příspěvkům zahraničních přednášejí-
cích,  odpoledne  příspěvkům  tuzemským.  Mezi
zahraničními hosty jsme uvítali zakladatelku dětské hos-
picové péče, Sestru Frances Dominicu, sociálního pracov-
níka  a  publicistu  Stephena  Vaudreyho, metodistickou
duchovní a psycholožku Sheilu Foreman, která se věno-
vala mj. práci v hospicích, vězeních a sociálně vylouče-
ných lokalitách. Zástupkyně Childlife Council (CLC) z USA
promluvily o formách psychosociální péče o hospitalizo-
vané  děti  a  zástupci  asociace  EACH  představili  slabé
a silné stránky nemocniční péče o děti ve svých zemích. 

V odpoledním bloku hovořili rodiče, dětští pacienti,
sestry, herní specialisté i lékaři. Mezi přednášejícími byl
například PhDr. Václav Mertin z katedry psychologie
FF UK, dětský onkolog a praktický lékař MUDr. Michal
Weinreb,  mající  zkušenosti  s  prací  v  České  republice
i Velké Británii, nebo primář vyhlášeného dětského oddě-
lení v Ústí nad Orlicí a člen výboru České pediatrické spo-
lečnosti, MUDr. Luděk Ryba.

O konferenci referovaly ve svém zpravodajství jak Český
rozhlas, tak Česká televize, která do živého vysílání po-
zvala Markétu Královcovou a jednu ze zakládajících čle-
nek  asociace  EACH,  paní  Hanne  Sieber  ze  švýcarské
organizace Kind & Spital.

Ke konferenci vznikla samostatná webová stránka,
z vybraných příspěvků připravujeme elektronický sbor-
ník.

Charta EACH – tiskové vydání
V souvislosti s konferencí Pediatrie z druhé strany jsme
tiskem  vydali  revidovaný  český  překlad  Charty  EACH,
tedy charty práv hospitalizovaného dítěte (a jeho blíz-
kých), jak ji – včetně interpretačních komentářů – připra-
vila a šíří asociace EACH. 

Na přípravě konference se
podílela  společnost  Ener-
geia (částkou 300.000,- Kč
a  157  pracovními  hodi-
nami svých zaměstnanců).
Za  sponzorské  příspěvky
děkujeme panu Ing. Milanu
Královi  (60.000,-  Kč), 
společnosti  KPMG  ČR
(50.000,-  Kč),  společnosti
KODYS, a.s. (příprava a tisk
plastových účastnických jme-
novek) a paní Marii Mičkové
(pomoc s ušitím originál-
ních konferenčních tašek).

Podobně pestré, jako
skladba přednášejících,
bylo také složení pub-
lika: v auditoriu NTK
v Dejvicích se sešli herní
specialisté, zdravotní
sestry, lékaři, rodiče
vážně nemocných dětí,
bývalí i současní dětští
pacienti, studenti, 
pedagogové... Ohlasy
na konferenci byly pro
nás jako organizátory
velmi povzbudivé.
Foto: Jiří Královec, jr.

Charta EACH – konečně v českém
tištěném vydání!



Rozdělená rodina
Časově neohraničený projekt „Rozdělená rodina“ vznikl
jako reakce na situaci, s níž jsme se ve své práci opako-
vaně setkávali (a stále setkáváme): některé 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 
(podrobnější informace o projektu jsou na našich webo-
vých stránkách na adrese www.klicek.org/rodina). 

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

I v roce 2014 jsme v rámci této oblasti naší práce po-
skytovali individualizovanou praktickou asistenci a zpro-
středkování  právní  a  další  odborné  pomoci  –  kromě
kratších  intervencí  jsme  dlouhodobou  systematickou
pomoc poskytovali čtyřem rodinám.

V rámci tohoto projektu nezprostředkováváme jen
odborné poradenství a právní pomoc, ale organizujeme
např. také společné pobyty a výlety pro rodiče s dětmi. 

Únor 2014. Fotografie z výletu na farmu s islandskými koňmi v Milevu 
u Kladrub. Trpělivá trenérka Anna Dives dětem umožňuje nejen zážitek 
z jízdy na koni, ale citlivě je učí o koníka pečovat. Mnohokrát jsme se na
vlastní oči přesvědčili, jak blahodárný účinek má na děti kontakt se zvířaty
– a to jak na děti nemocné, tak zdravé. Děti s poruchami chování nejsou
výjimkou. Za ochotu a vstřícnost patří Anně náš dík!
Foto: Archiv Nadačního fondu Klíček



Benefiční akce a další události
Tříkrálový koncert
Rok 2014 jsme začali (a vánoční období ukončili) tra-
dičním Tříkrálovým koncertem, který se konal v neděli
12. ledna v kostelíku sv. Františka z Assisi v Praze na Hab-
rovce. Návštěvníci  koncertu  i  tentokrát  obdrželi malý
zpěvníček s programem a se známými i méně známými
koledami a po samotném koncertě následovalo malé po-
sezení nad čajem a cukrovím v blízkém farním klubu.
Velké díky patří zejména pěveckému sboru Pražská kan-
tiléna a hlavnímu organizátorovi, panu Csabovi Farkasovi. 

Den neziskových organizací v Praze 5
2. září jsme měli možnost prezentovat svou práci na již
tradičním festivalu neziskových organizací, pořádaném
Městskou částí Prahy 5 na pěší zóně Anděl. Ve velkých
stanech jsme spolu s mnoha dalšími neziskovými organi-
zacemi nabízeli jednak informační materiály o naší práci,
jednak jsme se zájemci mohli hovořit na konkrétní té-
mata, týkající se celého záběru naší práce. Návštěvníky
nejvíce zajímaly možnosti společného pobytu rodičů s je-
jich dětmi v nemocnici. Děkujeme Městské části Prahy 5
za tuto příležitost oslovit zájemce v rámci tradiční orga-
nizované akce!

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pořádáme v malejovickém hospi-
covém domě každoročně – v roce 2014 připadl na 29. 11.,
tedy na poslední listopadovou sobotu. Pojali jsme jej ten-
tokrát komorněji než v předchozích letech – bez dopro-

vodného kulturního programu, spíše jako přátelské se-
tkání nad čajem a vánočkou otevřené všem, kdo se o naší
práci chtějí osobně dozvědět víc.

Adventní koncert
Rok 2014 uzavřel náš tradiční Adventní koncert – malé
zastavení  v  tajemném adventním čase a  současně hu-
dební  poděkování  našim  poporovatelům.  Koncert,  na
němž zazněly skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, G. Cacci-
niho, proběhl v pátek 19. prosince v kostele sv. Ignáce
v Praze. Účinkovali Tomáš Svoboda na varhany, Jakub Jan-
ský na housle, Denisa Geislerová na příčnou flétnu, Jiří
Beránek na klavír, zpívali Jitka Šafářová a Ladislav Antoš.

Veřejná sbírka
Veřejná  sbírka  Nadačního  fondu  Klíček,  č.j.  S-
MHMP/1539720/2012, byla zahájena 12. prosince 2012 a
ukončena bude 29. 11. 2015. Účelem sbírky je shromaž-
ďovat prostředky na budování a provoz dětského hospice
v Malejovicích, propagace principů dětské hospicové péče
a podpora principů family-centred care v českých dět-
ských nemocnicích. Prostředky jsou shromažďovány ze-
jména  prostřednictvím  individuálních  darů,  sběracích
pokladniček, dárcovských SMS a prodejem vlastních
výrobků.
Průběžné vyúčtování se provádí každoročně, nekopíruje
však kalendářní rok, ale období dvanácti měsíců od data
zahájení sbírky. Za období většinově spadající do roku
2014 bylo sbírkou shromážděno 75.279, 60 Kč, z přede-
šlého období na sbírkovém účtu zůstávalo 55.461,65 Kč.



Z prostředků shromážděných sbírkou byla v roce 2014
hrazena oprava konvektomatu a akontace na nákup no-
vého osobního vozu Škoda Octavia (viz níže); celkem byla
vyčerpána částka 100.388,- Kč. Do následujícího období
se převádí zůstatek ve výši 30.353,25 Kč.

Sbírka v Lucemburku
Díky iniciativě paní Petry Magerotte, žijící v Lucembur-
sku, se podařilo zařadit projekt našeho nadačního fondu
na program mezinárodního lucemburského vánočního
bazaru (Bazar International de Luxembourg). Projekt byl
zaměřen zejména na podporu ubytovny pro rodiče hos-
pitalizovaných dětí a během bazaru se podařilo shromáž-
dit neuvěřitelných 214.287,20 Kč. Částka byla na účet
našeho nadačního fondu převedena až v březnu 2015,
proto výtěžek z bazaru do účetnictví roku 2014 fakticky
nevstupuje.

Nákup nového osobního vozu Škoda Octavia
Naše práce obnáší časté cesty po České republice i do za-
hraničí a vozový park našeho nadačního fondu přitom už
dlouhá léta postrádá spolehlivé a úsporné osobní auto.
Po velkých úvahách jsme se proto rozhodli vzít si poprvé
po bezmála třiadvaceti letech své práce bankovní úvěr a
takový vůz zakoupit. Zvolili jsme automobil Škoda Octa-
via Combi 1,6 TDI v ceně 454.999,- Kč, úvěr nám poskytla
Česká spořitelna. Hned po svém zakoupení začalo auto
spolehlivě sloužit – těší nás nejen jeho malá spotřeba, ale
také to, že nám konečně odpadly každodenní starosti,
zda auto dojede do plánovaného cíle.

Články v tisku
Respekt
V souvislosti s konferencí o pediatrické paliativní péči,
pořádané v listopadu 2014 v Praze, otiskl časopis Respekt
velký tématický článek Petra Třešňáka; v části textu je
zmíněna i práce Nadačního fondu Klíček. Odkaz na člá-
nek najdete v archivu našeho webu.

Katolický týdeník
Velký materiál o naší práci publikoval v předvánočním
čase Katolický týdeník; odkaz na článek najdete v archivu
našeho webu.

Český rozhlas – zpravodajství v souvislosti 
s kauzou vraňanského hospice
V pondělí 8. prosince 2014 se Český rozhlas na stanici Ra-
diožurnál znovu věnoval případu údajného dětského hos-
pice, který měl vzniknout ve Vraňanech na Mělnicku. Na
podivný projekt poskytlo v roce 2008 pětatřicetimilióno-
vou dotaci ministerstvo zdravotnictví. Nyní chce stát po
příjemci dotace, občanském sdružení „V dobré víře“, při-
dělené peníze zpět, a to včetně penále. Při práci na po-
řadu  se  redaktoři  Českého  rozhlasu  obrátili  s  žádostí
o vyjádření či komentář na zástupce Asociace paliativní
hospicové péče a na zástupce našeho nadačního fondu,
takže jsme měli možnost znovu se k problému veřejně
vyjádřit.



Další publikace
Svižník
O Vánocích 2014 vyšlo po delší odmlce další číslo našeho
nadačního zpravodaje Svižník. Svižník odchází na více
než pět a půl tisíce adres a zdražující se služby České
pošty nám na čele přidělávají stále hlubší vrásky. Vydání
ale není náročné jen kvůli poštovnému – ani poskládat
pět a půl tisíce listů papíru a vložit je do obálek není jen
tak: tentokrát nám velmi pomohla pučerská tiskárna Pro-
fiprint, kde nám celé vydání rychle a zdarma poskládali.
Ke Svižníku byly přiloženy i kalendáříky pro rok 2015 –
sponzorsky nám je vytiskl pan Jaroslav Olejko ze Šlapanic
a jeho tiskárna Olprint. A za pomoc s vydáním děkujeme
také společnosti Auros z Příbrami.

Putování spokojeného člověka
Už druhého – tentokrát rozšířeného – vydání se dočkaly
sebrané scénky z našich letních táborů. Zachycují příběhy
„Spokojeného člověka“ – jakéhosi novodobého Všudybyla,
s jehož pomocí jsme se snažili upozorňovat naše tábor-
níky na některá úskalí vezdejšího světa: jak toho, který je
obklopuje během tábora, tak toho, do nějž se po skončení
tábora vracejí. 

Drobnou knížečku vydala Asociace turistických oddílů
mládeže (ATOM) pod názvem „Putování Spokojeného člo-
věka“, a my se rozhodli požádat o zvýšení nákladu a část
výtisků od ATOMu odkoupit: podarovali  jsme  jimi ně-
které z našich dárců a podporovatelů.

Ke stažení na webu. K zapůjčení v malejovické knihovně.



Poděkování dárcům za rok 2014
Velmi děkujeme všem našim podporovatelům, jimž
vděčíme za to, že můžeme dělat práci, kterou děláme.
Zvláštní poděkování patří následujícícm jednotlivcům
i společnostem, jejichž příspěvek dosáhl hranice
10.000,- Kč nebo tuto hranici přesáhl, a které zde v sou-
ladu se zákonem jmenovitě uvádíme.

Agris, s.r.o. 50.000,-
Alza.cz 360.000,-
Jan Bečvařík  12.000,- 
Dobrá nálada Čeperka 13.054,-
Energeia, o.p.s. 578.918,- 
(nevyčerpaná část rozpočtu Energeia 
určeného na společnou práci v roce 2014 
– poskytnuto formou účelově vázaného daru)
Jan Fér  12.000,-
Charlton, a.s. 25.000,-
MUDr. Eva Jarošová 10.000,-
Vladimír Javorský 30.000,-
JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. 10.000,-
Jiřina Kamarádová 10.000,-
Ondřej Klazar 50.000,-
KODYS, s.r.o. 500.000,-
KPMG, ČR 50.000,- 
Ing. Milan Král 60.000,- 
Vladimír Kreidl 50.000,-
KX Power, a.s. 25.890,- 
Lékárna Salvia  10.000,- 
Miloslav Lukeš 10.000,-

Hana Maciuchová 10.000,-
JUDr. Jan Mach 10.000,-
MIBCON, a.s. 900.000,-
MKS Dobřany 29.136,-
Jan Muzikář 10.000,-
Nadace ČEZ „DARY“ 30.000,-
Nadace KB Jistota 100.000,-
Nadační fond Anima  12.000,-
Nakladatelství Kniha Zlín  30.000,-
Radek Nohál 18.000,-
MUDr. Iva Průžková 10.000,-
Michael Rychnovský 10.000,-
Jan Řehák 10.000,-
Servisní centrum, s.r.o. 20.000,-
Sittek, s.r.o. 25.000,-
Martin Sodomka 10.000,-
Speciální technologie, s.r.o. 10.000,-
Bart Spierenburg 10.783,- 
SSI Real, s.r.o. 20.000,-
Martina a Jiří Suchánkovi 18.600,-
Sundry Creditors 31.790,-
Zdeněk Svěrák 12.000,-
Universum Thera, s.r.o. 24.000,-
Výzkumný ústav pletařský (VÚP) 10.000,-
Libor Winkler 80.000,-
Součástí tohoto seznamu nejsou příjmy, byť přesahu-
jící částku 10.000,- Kč, které byly shromážděny v rámci
veřejné sbírky.



Naše poděkování samozřejmě patří i všem dalším 
dárcům a pomocníkům, mezi něž v roce 2014 patřili
zejména:
Advokátní  společnost  Pánek,  Beránek,  Melichar,  Jakub
Antoš, Věra Bainarová, Aleš Baloun, Eliška Balzerová, Pavel
Bečvář, Adrian T. Bell, Barbora Běloušková, Petr Beránek,
Pavel Bezděk, Jana Blažková, Jana Bludská, Ctirad Borský,
Zdeněk Březina, Hana Bulíčková, Ivan Burda, Eva Cerniňá-
ková, Corha Jihlava, Czech Knowledge Company, Roman
Čecháček, Jan Čermák, Monika Černochová, David Červíček,
Jana Čížková, ČS Lékařská komora OSL ČLK Český Krumlov,
Daniela Danešová, DIRIGO, s.r.o., Markéta Dojavová, Tomáš
Dostál, Blanka Dybová, Pavel Exner, Csaba Farkas, Ivo Franc,
paní  Gausová–Zórnerová,  Jana  Guluškinová,  Miroslav
Hájek, Karel Hajkal, Marie Haslová, Iva Havlová, Antonín
Hejda, Eva Hlouzková, Václav Holý, Daniel Horák, Anna Hyl-
ská, Tomáš Hyka, Miroslava Chlumská, Zdeňka Iltisová, Re-
nata  Jagrová,  Zdeněk  Jakubínský,  Karel  Janda,  Martina
Janišová, František Janota, JANUS–M, s.r.o., Tomáš Jelínek,
Jihlavská právní společnost, Lenka Jilečková, Jan Jindra, P.
de Jonge, Jiřina Kábová, Lumír Kadaník, Dagmar Kadlecová,
Martin Kala, Silvie Karolová, Vratislav Kašpar, Pavel Kauf-
mann, Josef Kavalec, Lenka Kelarová, Pavel Klevcov, Dalibor
Kohout,  Renata  Kohútová,  Radovan  Kohút,  Filip
Korbel/Altron,  Herbert  Košacký,  Jiří  Koutník,  Zdeněk
Kozák, Lenka Královcová, Marek Kratěna, Jiří Kratochvíl,
Miloš Krejčíř, Eva Krupková, MUDr. Jarmila Křikavová, Dag-
mar Kubíčková, Milena Kučová, Magdaléna Kupková, Lenka
Kusáková, Pavel Lazecký, Luboš Legát, Naděžda Línková,
Petr Lojkásek, Josef Lomič, Ľubica Lukáčiková, Jakub Ma-
chačka, Michaela Machovcová, Dagmar Malénková, Pavla
Malisová, MALUS, s.r.o., Marie Marešová, Petra Masopust–
Šáchová, Petr Mašek, Stanislav Matějka, Medibaby, s.r.o.,

Jitka Miletová, Martin Möller, Dana Mužíková, Radmila Na-
vrátilová, Josef Nešvara, Soňa Neumannová, Jana Nováková,
Jaromíra Nováková, Jana Novotná, MUDr. Dagmar Nowá,
Petr Novotný, Iveta Nývltová, Daniela Okrouhlá, Ordinace
klinických psychologů, Andrea Pacalová, Zdeněk Pagač, Eva
Pánková, Richard Papík, Martin Pavlíček, Markéta Peňá-
zová, Dobroslava Pezlarová, František Pittner, Miroslav Pod-
hajský,  Jan  Pojsl,  Marie  Pokorná,  Robin  Karel  Popper,
Pragotour, s.r.o, Raurica Dent – zubní keramika, Mary He-
lena Reid, Elvíra Rendulová, Jiří Rocek, Rodinné centrum
Milura, Jan Rosen, Martin Řeháček, Pavel Říha, Nabanita
Saha, Karla Sedláková, Philips Charles Selbie, Jaroslav Seno-
hrábek, Martin Schmied, Marie Schneeweissová, MUDr. Jiří
Skácel, Petr Skořepa, Zuzana Součková, Taťána Spejchalová,
Stapox, s.r.o., Miroslava Staříková, Marek Stratil, Dana Stub-
ňová, Jiří Suchánek, Dagmar Sulová, Petra Svobodová, He-
lena Šarochová, Irena Šilhánová, Vojtěch Široký, Jan Šísl,
Pavel  Šlusarčík,  Petra  Šrubařová,  Jaroslav  Štekl,  Robert
Šťastný, Klára Šumová, Radmila Švejcarová, Tomáš Tayerle,
Samuel Titěra, Martin Tomášek, Marta Tomková, Hedvika
Tomšová, Marek a Irena Tomšovi, Barbara Tanová, Libor
Trojan, Irena Troupová, Milena Týcová, Pavel Vančura, Mi-
roslav Včelař, Tomáš Velinský, David Vícha, paní Volková–
Balvanová, Dušan Vrážel, Peter Vymazal, Eduard Waloszek,
Tomáš Waněk, Stanislav Wilczek, Petr Wurm, Olga Zablou-
dilová, Jaroslav Zábrša, Jiří Zajíc, Tomáš Zelený, Richard Zel-
níček,  Zemědělská  družstvo  Roštýn,  Svatopluk  Ždímal,
Václav Žemlička.






