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O hladovém dítěti, kterému koukají všech-
na žebra, asi málokdo pochybuje, že doma 
nedostává najíst. Tedy pokud netrpí nějakou 
nemocí. Ale co morbidně obézní holčička, 
která se zadýchá už na druhém schodě a od-

mítá kvůli posměškům dětí chodit do školy? 
Devítiletá Helenka byla lehce mentálně 
retardovaná a  od malička o ni pečovala 
její babička. Matka se totiž dcerky po sdě-
lení diagnózy zřekla a přerušila s matkou, 

i  svým dítětem, veškeré kontakty. Helenka 
byla bezproblémové dítě, babičku poslou-
chala na slovo a dokonce byla oblíbená i ve 
školce, kam chodila. Potom se ale všechno 
nějak zvrtlo. 

Babička začala mít velké zdravotní problémy 
a vnučku přestala zvládat. V první třídě měla 
Helenka zameškaných víc než sto hodin! 
Vše omluveno, ale ani zde nebylo nikomu 
nic podezřelé, přestože omluvenku nikdy 

Příjem jedenáctileté holčičky byl o trochu 
složitější, než pracovníci Klokánku před-
pokládali. Jejím nerozlučným přítelem byl 
totiž pejsek, bez kterého nemohla být. Ani 
na minutu! A  tak musela vstupní zdravot-
ní prohlídku absolvovat nejen Valinka, ale 
i  její čtyřnohý přítel. Oba dostali povolení 
k pobytu v kolektivu. Valinčin Béďa, jak mu 
říkala, musel být řádně oočkován, odčerven 
a  samozřejmě důkladně vykoupán. I tak, 
přes všechna ujištění, byl se svojí majitelkou 
ubytován v  samostatném malém pokojíku, 
aby si mohl zvyknout na přítomnost ostat-
ních dětí. Vše probíhalo dobře. Béďa, který 

dostal jméno po oblíbeném Méďovi Béďovi, 
byl ten nejhodnější pejsek pod sluncem! Kří-
ženec čivaváčka a pudlíka měl usměvavý vý-
raz a každý, kdo na něho pohlédl, se musel 
usmát. I kdyby nechtěl! Na všechny obyvate-
le Klokánku včetně personálu, působil ryze 
psychoterapeuticky. Valinka ho milovala. 
Vždyť právě on byl jejím důvodem k  útěku 
z domova. 

„Když táta řezal řemenem mámu nebo 
mě, tak mi to už ani moc nevadilo. Byly jsme 
obě zvyklé. Ale on začal kopat do Bédi. Ne-
snesla jsem, jak můj pejsek brečel!“ svěřila 
se tetě a při hrozné vzpomínce se neubráni-
la slzám. Valinka měla slabost nejen pro své-
ho pejska, ale milovala snad všechna zvířata. 
I o obyčejné mouše věděla víc, než leckterý 
student přírodovědy! Informace si vyhledá-
vala na internetu. Když dostala notebook, 

pořízený ze sponzorského daru, neznalo její 
štěstí mezí. Stále si zjišťovala něco nového 
ze zvířecí říše a  zapisovala do speciálního 
sešitu. „Budu zvěrolékařkou! Ale pro chudá 
zvířátka, co žijí s lidmi na ulici!“ svěřila se pra-
covníkům Klokánku a ukázala jim plán, který 
si napsala ze zadu na desky sešitu. Byl jedno-
duchý: gymnázium, vysoká škola veterinární 
a brigáda v cizině. Vlastní ordinace a nada-
ce… Na jedenáctiletou holčičku slušné, ne? 

Když ji teta vyjádřila obdiv, Valinka jen pokr-
čila rameny: „Klokánek nemusí přece být jen 
pro děti, zvířátka si taky zaslouží svůj kousek 
štěstí!“ Valinka se po delším čase mohla 
vrátit k  mamince, která kvůli dceři, aby 
ji získala, opustila násilnického manžela, 
a přestěhovala se do mnoho kilometrů vzdá-
leného města. V současné době je v prvním 
ročníku gymnázia. Přesně podle plánu!

Dva sourozenci si byli podobní jako vejce 
vejci. Oba blonďatí a modroocí. A také měli 
podobné chutě! Jediné, co chtěli jíst, byly 
kočičí granule. Nic jiného od matky již 
pár dnů, možná i  týdnů, nedostávali. Na 
vše se přišlo v porodnici, kde se měl narodit 
jejich sourozenec. Maminka se netajila tím, 
že doma nemá nic. Jídlo pro děti ani pro mi-
minko, natož pro sebe. 

Elektřinu měla odpojenou. O děti se jí 
v době porodu měla starat jakási kamarád-
ka, ale nedostavila se a tak musela vzít děti 
s sebou. Z nemocnice putovala pětiletá Pe-
truška a přesně o deset měsíců mladší Petr 
do Klokánku. Zde oba vyprávěli o kocourovi 
a jeho moc dobrých granulích! „Chleba nám 
nechutná, vy tu nemáte ty malé hnědé bon-

bónky, co jí náš kocour?“ ptala se Petruška 
a tvářila se zklamaně. Neměla co chroupat! 
K  překvapení všech pracovníků Klokánku 
zůstalo čerstvě narozené miminko u matky, 
přestože u sourozenců v Klokánku už mělo 
nachystanou postýlku. Zvědavost neda-
la sociální pracovnici ani vedoucí a  obě se 
vyjely za novorozencem podívat k  němu 
domů. Přivítaly je rozbité dveře, zima 
a špína. Matka ležela v posteli, u prsu mi-
minko, které ale spokojené nebylo a hlasi-
tě plakalo. „Nepije, nemám mléko!“ konsta-
tovala a stočila se ke zdi do klubíčka. Hlavu 
si přikryla peřinou, prý aby mohla spát a ne-
slyšela ten hrozný řev! Pomoc odmítla. Ne-
chtěla odvézt do azylového domu ani svěřit 
miminko do Klokánku. O pomoc naopak 
prosil zmiňovaný kocour, kterému patřil 
velký pytel granulí opřený v obýváku u zdi. 
Nasedl do auta, zabral zadní sedadlo a hla-
sitě mňoukal. Bez svolení ale jet za Petruš-
kou a Petrem nemohl. Z celé rodiny byl totiž 
jediným, kdo měl dostatek jídla…„Prosím, 

mohla byste vykonat u té paní a novoroze-
ného miminka návštěvu?“ prosil Klokánek 
tamní dětskou obvodní lékařku, když jí byla 
podrobně vylíčena situace v rodině. Neměla 
čas. Prý až za dva dny! 

Dlouhé dny, kdy mohlo být dítě ohrože-
no dehydratací a hladem. Nakonec se jela 
k matce domů podívat záchranka a převezla 
miminko okamžitě do nemocnice. Děti se 
svého sourozence nedočkaly, ale naučily se 
jíst normální jídlo a  také prodělaly mnohá 
vyšetření. Zjistilo se, že mají těžkou alergii 
na lepek. Tety jim proto začaly připravovat 
bezlepková jídla a během pár dnů se nesta-
čily divit. Petruška i Petr se neuvěřitelně změ-
nili! Zklidnili se, vyrostli o několik centimetrů, 
zmizela jim úporná vyrážka, na kterou dopo-
sud nezabíraly žádné masti. I chování bylo 
jiné. Najednou je zajímaly pohádky a básnič-
ky sypali z rukávu! Bylo to až neuvěřitelné. Po 
půl roce ale museli oba do dětského domo-
va. Svoji malou sestřičku nikdy neviděli. 

VALINKA
Příběh z Klokánku 

TA HOLČIČKA JE HROZNĚ TLUSTÁ!
Příběh z Klokánku 

PETRA A PETR   
 Příběh z Klokánku 

Fond ohrožených dětí každý den pečuje ve svých 15 zařízeních o téměř 300 dětí.
Staňte se součástí projektu i VY a podpořte KLOKÁNKY finančním příspěvkem.
ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU FOD: 3055103/0300
Možnost ONLINE PLATBY přes internetové stránky www.fod.cz 



Nevšímavost, nezájem, neochota a  nedo-
statek svědomí. Jak jinak nazvat chování všech 
blízkých i  sousedů, kteří několik let přihlíželi, 
aniž by kohokoli upozornili  na chování rodičů 
vůči svým dvěma dcerkám? Holčičky do Klo-
kánku přijely sanitkou z nemocnice, kde se 
léčily s těžkými zažívacími problémy, domně-
lou cukrovkou, vysokým tlakem a dalšími cho-
robami. Ani lékaři si nevěděli zpočátku rady, 
když nevěřícně prověřovali výsledky krevních 
testů. Až když děvčata pojala důvěru k jedné 
ze sestřiček a svěřila se jí, co doma zažívají. 

Jejich rodiče pili tak, že občas proleže-
li na chodníku před domem skoro celý 
den. Sousedé je překračovali, aniž by se 
zamysleli, kde jsou děti a kdo je hlídá? Ha-
ničce bylo necelých sedm a  Aničce pět let. 
Staraly se o sebe samy a to přiměřeně věku. 
Pár dnů jedly jen kostkový cukr a někdy 
zase ztvrdlé pečivo z popelnice. Výjimkou 
nebyly ani kočičí granule, které si „půjčova-
ly“ tajně od kocoura z vedlejší ulice. Potom 
na svých toulkách objevily jakýsi kontejner 
s poškozeným zbožím. 

„Teto, do plechovek jsme se nemohly 
dostat, i když se nám podařilo zatlouct do 
víčka hřebík. Ale vaječný koňak, ten nám 
chutnal. Ale potom ho objevila máma a se-
brala nám ho!“ líčila Hanička všem obyva-
telům svého klokaního bytu. I v nemocnici 
tato zpráva pomohla vyluštit záhadu vý-
sledků testů. Po několika dnech, či spíš týd-
nech, byla děvčata téměř zdravá! Zbývalo 
vyřešit, jak, a  hlavně kde, se bude odvíjet 
jejich další život. 

Příbuzné se nepodařilo dohledat a  rodiče 
měli zájem jen o jedno. Svoje pití. Že nej-
větším pomocníkem bývá náhoda, už pro 
nás není nic nového. Zafungovala spoleh-
livě i  v  tomto případě. Jedna ze zdravot-
ních sestřiček se svými malými pacient-
kami navázala přátelství tak hluboké, že 
si je s požehnáním úřadů mohla přímo od 
nás odvést domů. Naše holčičky se koneč-
ně dočkaly toho, po čem dlouho toužily. 
Klidného a bezpečného domova! Po dvou 
letech přibyl do rodiny i  malý chlapeček 
a děvčátka tak získala i bratříčka!

NA DĚTECH NEZÁLEŽELO SNAD VŮBEC NIKOMU
Příběh z Klokánku 

Ilustrativní foto.

nevystavila lékařka, jen babička. Helenka za-
čala tloustnout, a čím byla silnější, tím měla 
méně pohybu. Zato znala všechny seriály 
a  bohužel i  názvy všech sušenek, které se 
v obchodě objevily. „Ta holka nic jiného ne-
chce!“ stěžovala si babička všem kolem a ni-
kdo o jejích slovech nezapochyboval. Pravda 
ale byla jiná. Babička už nemohla vařit ani 
nakupovat. Začala posílat tehdy sedmiletou 
vnučku se seznamem potravin, které měla 

nakoupit. Byl krátký: sušenky, oplatky a káva 
pro babičku. Když skončila babička v nemoc-
nici, ocitla se Helenka u nás. Plakala a doža-
dovala se svého oblíbeného jídla. Sladkostí! 
Zeleninu v  podstatě neznala a  ovoce také 
ne. Naposledy totiž měla vitamíny ve školce 
a už se na ně pamatovala jen matně. 

Že se jedná o zanedbávání, jakýsi opak tý-
rání hlady, bylo celkem těžké dokázat, ale 

nakonec se vše povedlo. Helenka se poprvé 
v  životě setkala s  otcem, který do té doby 
nejevil žádný zájem. Nejevil ho ani nyní, ale 
jeho manželka ano. 

Do Helenky se přímo zamilovala! A  tak se 
ocitla Helenka v celkem dobře fungující ro-
dině. Její nová maminka se jí maximálně vě-
nuje. Helenka  zhubla. Jezdí na kole a v zimě 
lyžuje. Vyrostla z ní krásná holčička!

Co je to KLOKÁNEK?

Zařízení Klokánek poskytují přechodný 
a  okamžitý domov dětem, které byly tý-
rané, zanedbávané nebo jinak ohrožené. 
Útočiště v něm naleznou děti ve věku od ně-
kolika dnů po dosažení dospělosti. Pomoc 
poskytuje nepřetržitě – v  kteroukoliv 
denní i noční hodinu, o pomoc nás může 
požádat i samo dítě. Sourozenecká skupi-
na, jakkoliv početná a  věkově různorodá, 
zůstává vždy pohromadě. Jejich vzájemné 
pouto je často to jediné, co jim zůstalo.

Způsob péče o děti se co nejvíce přibli-
žuje rodinnému způsobu života. Děti by-
dlí s  tetou v  samostatných bytech, kde se 
společně starají o svou domácnost, vaří si, 
uklízejí, hrají si a připravují se do školy. O ví-
kendech podnikají výlety, chodí na koupali-
ště i do kina, o prázdninách jezdí na tábory. 
V každém bytě se o 3-4 děti starají dvě tety, 
které se u dětí střídají v týdenním intervalu. 
Další podpůrnou péči zajišťuje psycholož-
ka, sociální pracovnice a další odborníci.

Pokud se děti nemohou vrátit zpět do pů-
vodní nebo širší rodiny, spolupracujeme 
s úřady, aby děti mohly jít do rodiny náhrad-
ní, v krajním případně do zařízení poskytují-
cí dlouhodobou péči.

Děkujeme Vám za Vaši podporu!

Nabízíme Vám možnost BÝT SOUČÁSTÍ 
SKVĚLÉHO PROJEKTU KLOKÁNEK. 

Máte chuť a zájem věnovat se péči  o děti, 
které z různých důvodů pobývají v našich 
zařízeních?

Přidejte se k nám jako týdenní teta 
nebo strýc! 

Získáte smysluplné zaměstnání, 
netradiční pracovní dobu (po týdnu 
pobytu s  dětmi v  zařízení máte týden 
volna), zajištěné bezplatné celodenní 
stravování v  pracovním týdnu, služební 
tarif v  mobilu s  neomezeným voláním 
a daty a příspěvek na dopravu.

V případě Vašeho zájmu nás 
kontaktujte na e-mail: fod@fod.cz



PÉČE V KLOKÁNKU V ČÍSLECH

Fond ohrožených dětí je nevládní nezisková organizace. 
Byl založen v  roce 1990 na pomoc týraným, zanedbá-
vaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně 
ohroženým dětem. Od roku 2000 realizuje FOD projekt Klo-
kánek, což je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde 
je o děti postaráno na principech rodinné péče po dobu, dokud se 
nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nale-
zena trvalá náhradní péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do 
výchovy třetí osobě) nebo jinak vyřešena jejich situace.

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ROKY:
Za 21 let (do 31. 12. 2021) projektu pomohly Klokánky 10 567 dě-
tem, z toho 2 305 bylo mladších tří let. V roce 2021 jsme zajisti-
li potřebnou péči 907 dětem, z toho nově přijato bylo 706 dětí, 
z nichž 160 bylo mladších tří let. Více než 50% dětí je v Klokánku 
maximálně 3 měsíce. V zájmu dítěte se snažíme jeho situaci rychle 
řešit, aby pobývalo mimo rodinu co nejkratší dobu.

Doba pobytu dětí 
v Klokánku ke dni 
jejich odchodu

2021

do 1 měsíce 37%

do 3 měsíců 26%

do 6 měsíců 19%

do 1 roku 14%

delší pobyt 4%

Kam děti z Klokánku 
odešly 2021

zpět domů 44%
do azylového domu 
s rodičem 6%

do péče druhého rodiče 4%
k příbuzným 8%
do osvojení,  
do pěstounské péče 6%

do ústavu 31%
po dosažení zletilosti 1%

V  říjnu 2022 je v  provozu nadále 15 zařízení Klokánek s  max. 
260 místy. Od začátku tohoto roku do konce měsíce srpna 2022 
jsme přijali nově 452 dětí a celkem v Klokánkách pobývalo 626 dětí.

Zpráva o hospodaření za rok 2021 

věk
leden – srpen 2022

dětí přijatých v % 
do 3 let 91 20
do 6 let 84 19
do 10 let 113 25
do 15 let 113 25
do 18 let 51 11
celkem 452 100
celkem jsme pomohli 626 dětem
důvody pobytu dětí leden – srpen 2022
domácí násilí, podezření z týrání 
a pohlavního zneužívání 11 %

zanedbání péče, alkohol nebo drogy u rodičů 13 %
nezvládání péče, rozvod, neshody v rodině, 
děti na útěku 16 %

hospitalizace rodiče, výkon trestu, úmrtí rodiče  14 %
bytové problémy, hmotná nouze *) 46 % *)

PŘÍJMY FOD v roce 2021
státní příspěvek na děti v Klokánkách 48 043 400
čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 24 969 265
účelové dotace 25 308 225
dary mimo sbírku (sponzorství, propagace, osvěta, KlokArt) 18 202 699
příjmy z vlastní činnosti (reklama, pronájem, nájmy, 
přídavky a výživné, ostatní příjmy) 3 634 196

odkazy (dědictví) 1 308 086
splátky bezúročných půjček (poskytnutých 
rodinám v předchozích obdobích) 130 600

členské příspěvky 89 955
příjmy z prodeje HIM, DHIM 17 630 000
CELKEM 139 316 426

VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2021
projekt Klokánek 110 414 626
propagace a osvěta, KlokArt 7 908 825
splátky bankovních úvěrů a účtů, závazků a půjček 15 842 420
úhrada mezd, SP, ZP a daně ze závislé činnosti 
minulých období 5 150 555

CELKEM 139 316 426

Na  internetových stránkách www.fod.cz naleznete veškeré další 
informace o  naší organizaci a  její činnosti, včetně Výroční zprávy 
FOD, Výroku auditora a kontaktů na všechna zařízení Klokánek.

Olomouc 

Praha 4 – Láskova

Ústí nad Labem

Dolní Benešov 

Dlouhá Loučka 

Brno Janovice
nad Úhlavou 

Chomutov 

Litoměřice

Teplice 

Hostivice

Praha 10 – Štěrboholy 

Praha 8 – Chabařovická

Žatec 

Pardubice 

*) Bytové problémy a  hmotná nouze jsou často primární příčinou po-
bytu dětí, avšak následně se objeví i další důvody k pobytu v Klokánku.

Důvody příjmu dětí do Klokánku

Statistika dětí umístěných do Klokánku hovoří jasně. Čelní místo 
vždy obsadí nenápadný a  nezpochybnitelný důvod, čímž je 
BYTOVÁ NOUZE. Člověk neznalý poměrů by si řekl, proč prostě 
rodina nedostane nějaký sociální byt, aby nemusela posílat děti do 

Klokánku, nebo rovnou do nějakého dětského domova? Pravdou 
je, že sociálními byty žádné město zrovna neoplývá a je jich velký 
nedostatek. V případě dětí k nám svěřených ale tomu bývá trochu, 
nebo spíš hodně, jinak. Je to vždycky taková malá detektivka.  
Za absencí slušného bydlení se nezřídka schovává domácí 
násilí, drogy, gamblerství či pohlavní zneužívání a týrání.
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Domácí násilí, podezření z týrání 
a pohlavního zneužívání

  dítě je svědkem domácího násilí, které často 
dopadá i na ně samotné
  je nepřiměřeně trestáno, je zde podezření 

na fyzické a/nebo psychické týrání
  zvláštní reakce a  chování dítěte nasvědčují 

možnosti pohlavního zneužívání členem rodiny 
nebo dalším dospělým, se kterým se dítě setkává 
a je na něm závislé při svých vzdělávacích či vol-
nočasových aktivitách. Svěří-li se rodiči, tak tento 
tomu nepřikládá důraz a problém „tiše toleruje“

Příběhy některých dětí  
před příchodem do Klokánku
Liduška přišla do Klokánku, když jí bylo 16 
let. Žije odmala v domácnosti tety a strejdy. 

Ve škole se svěřila své kamarádce s  tajem-
stvím a  zapřísahala jí, že ho nesmí nikde 
vyzradit. Její strejda s ní spí. A to už několik 
let. Ona si nejdřív myslela, že je to normální, 
chodil k ní do postele vlastně odmala a ona 
si myslela, že je to tak v  pořádku, když jí 
hladí a všude se jí dotýká. Že je to hra, když 
jí do bříška strká něco, co jí nejdřív bolelo 
a pak už ne. Když už chodila do školy a po-
chopila, co je sex, ptala se ho na to a on jí 
zakázal o tom mluvit, že jí ublíží. Snažila se 
najít pochopení u tety, ta ale dělala, jakože 
nevidí, že k ní strejda chodí do postele. Když 
s ní o tom chtěla mluvit, okřikla jí, že je hol-
ka nevděčná a ať je zticha. Liduška si zvykla. 
Dělá, co se po ní chce. Úplně všechno. Je to 
ale horší a  horší. Strejda si sex s  Liduškou 
nahrával... 

 

„Když jsem nestihla domů doběhnout včas, 
čekalo mě klečení. Zkusili jste někdy klečet 
půl dne a dívat se do zdi? Někdy taky s před-
paženýma rukama a na nich těžký kastrol?“ 

„Nesměla jsem si dojít na záchod. Zna-
menalo by to další klečení. A tak jsem se 
někdy vyčůrala do oblečení, abych nedě-
lala loužičky.“

„Je mi smutno, že se mi chce plakat a že 
už nemám co. A tak se škrábu anebo řežu 
něčím ostrým, abych cítila něco jiného, 
třeba i bolest.“

„Naším domovem bylo roští. Máma 
s  tátou nám v  našem roští udělali pe-
líšky. Vystlali nám je natrhanou trávou 
a tou se také přikrýváme, jakože se do 
ní zahrabeme.“

Zanedbání péče, alkohol nebo drogy u rodičů
  rodiče dávají přednost alkoholu nebo drogám před potřebami svých dětí
  zanedbávají péči o své děti, neposílají je do školy, nestarají se o ob-

lečení, o jídlo, o zdraví dětí

Příběhy některých dětí před příchodem do Klokánku
Rodiče Aleška jsou mladí, oba vyrůstali v  dětském domově. Otec vyšel 
z dětského domova první, připravil „domov“ ve vybydleném domě, v ko-
munitě lidí s podobným osudem. Začal užívat pervitin, vydělával si na něj 

krádežemi a nabízením sexuálních služeb. Matka vyšla z dětského domova 
krátce po otci a už byla těhotná. Přidala se k otci a na narození dítěte čekali 
ve svém provizorním domově. Otec nabízel k sexu i matku Aleška, nevadi-
lo, že je gravidní, naopak, její cena byla vyšší... Pak se narodil Alešek a oni 
si ho z porodnice odnesli k sobě domů. To už si nedobré situace rodiny 
všimly pracovnice OSPOD a daly rodině lhůtu pro nápravu. Rodina tedy 
odešla do azylového domu, zde ale opakované pozitivní testy rodičů na 
drogy vedly k okamžitému ukončení nájemní smlouvy. Aleška doslova za-
chránilo umístění do Klokánku.

Nezvládání péče, rozvod, 
neshody v rodině

  děti jsou svědky neshod a hádek rodičů, 
rozvodových tahanic a rozporů rodičů
  rozcházející a rozvádějící se rodiče využí-

vají děti jako zbraň proti sobě
  v kritických situacích rodiče nezvládají 

péči o děti

Příběhy některých dětí před příchodem 
do Klokánku 
Dva chlapci (dvojčata) vyrůstali v  pěs-
tounské péči své babičky a hodně zlobili. 
Babička přivedla jednoho z nich na Kloká-
nek s tím, že tohoto zlobivějšího nezvládá 
a  požádala o jeho přijetí. Chlapeček byl 
vychováván bez jakýchkoliv hranic, byl 
hodně divoký, neuměl si hrát s hračkami, 

jen je ničit. Jakmile si ale přivykl životu 
v  Klokánku, byl výrazně hodnější a  dob-
ře zvladatelný. Babička si při návštěvě 
okamžitě všimla změny v  jeho chování 
a  vyslovila zvláštní přání. „Přijměte to-
hoto druhého a  toho hodného vnuka mi 
vraťte.“ Na chování a péči pěstounky jsme 
upozornili OSPOD. Chlapci dnes žijí spo-
lečně s novými pěstouny. 

Hospitalizace rodiče, výkon trestu,  
úmrtí rodiče

  v životě dětí a jejich rodin dochází k nepředvídaným situacím, kdy 
není nikdo, kdo by se o děti mohl postarat
  rodič musí nastoupit do nemocnice nebo na dlouhodobé léčení
  rodič musí nastoupit k výkonu trestu
  dojde k úmrtí rodiče

Příběhy některých dětí před příchodem do Klokánku
Před obchod přijede houkající sanita RZS. Uvnitř zkolabovala ma-
minka s ročním chlapečkem. Sanitka ale odjela prázdná, maminka 
odjela pohřebním vozem. V rodině chlapečka nebyl nikdo, kdo by 
si jej převzal do péče a volný nebyl ani žádný přechodný pěstoun. 
Chlapečka OSPOD odvezl do Klokánku, kde strávil téměř rok svého 
života.  Naštěstí pak se podařilo nalézt vhodné pěstouny a chlape-
ček už žije v nové, pěstounské rodině. 

Bytové problémy, hmotná 
nouze

  řada rodin žije na hranici chudoby, přijde 
o bydlení, nezvládá ani podmínky na 
ubytovně
  jejich hmotná nouze neumožňuje zajistit 

potřebnou péči o dítě
  při této primární příčině pobytu dítěte se však 

většinou následně objevují i další důvody 
k pobytu v Klokánku

Příběhy některých dětí před příchodem 
do Klokánku
Bezradné matky s šesti dětmi na pískovišti 
si všimla z okna paní, která se „neschova-
la za záclonu“. Matka ten den ráno odešla 
na nákup, a  protože měla nedoplatek na 
nájmu, majitel bytu ji v  té době vyměnil 
zámek ve dveřích a už ji do bytu nepustil. 
Všímavá paní rodinu přivedla do Klokánku, 
o děti bylo postaráno a matka mohla hle-
dat nové bydlení. 
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PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH KLOKÁNKŮ – BRNO

Brněnský Klokánek vznikl rozsáhlou re-
konstrukcí hrazenou z dotace Magistrá-
tu města Brna a Jihomoravského kraje, 
za symbolické nájemné 100 Kč ročně 
pomáhá již více než 15 let. 

Najdete u  nás pět klokaních bytečků 
pojmenovaných podle ovoce, které je 
namalováno na vstupních dveřích. To, 
aby děti trefily „domů“ - bydlí tedy na-
příklad v jahodě, melounu, hrušce… 

Největší místností v  Klokánku je spo-
lečenská místnost, která je hernou, 
místem společných oslav narozenin 
nebo porad pečujících osob spolu s od-
bornými pracovníky. Děti z ní mohou 
rovnou vyběhnout do velké zahrady, 
kterou si užívají téměř celoročně.

Klokánek je druhým domovem nejen 
pro všechny jeho umístěné děti, ale 
i pro nás dospělé, kteří se snažíme udě-
lat klokáňatům jejich svět o něco lepší 
a vynahradit jim to, co v jejich životech 
nejvíce chybí – péči, zájem, pochope-
ní a  bezpečí. Děti říkají „Tady jsme teď 
doma“, i když je to pro ně domov pouze 
dočasný a z počátku třeba chvíli nevěří, 
že jídlo v ledničce nezmizí, voda pote-
če stále teplá a  světlo jim v  pokojíčku 
bude svítit…

Marcela Bublová, ředitelka

V minulém zimním vydání Zpravodaje 
jste se již o tomto Klokánku dozvěděli

Za posledních 10 let (2011 – 2021) naším 
Klokánkem prošlo celkem 680 dětí, z toho 
každé čtvrté dítě bylo mladší 3 let, naše tety 
se během těchto let dokázaly s láskou posta-
rat o 53 miminek a dokonce 3x se jelo pro 
maličkého človíčka přímo do porodnice. 
Přicházely k nám děti, které byly svědky do-
mácího násilí, které dopadalo i na ně, další 
pro podezření z týrání a pohlavního zneuží-
vání – i těch 8% takovýchto důvodů za 10 let 
je hodně. Od rodičů, kteří dávali přednost 
alkoholu a  drogám před péčí o  své děti 
a tím je výrazně zanedbávali, k nám do Klo-
kánku přišlo 11 % chlapců a dívek.

Když navíc v  rodině dochází k  nezvládání 
péče, neshodám a  následně i  rozvodu, 
potřebují děti přejít někdy do jiného pro-
středí, některé to řeší i  útěkem z  domova. 
Toto byly důvody přijetí u 21% dětí. Před-
stavme si – maminka či otec – samoživite-
lé - musí na operaci, nastoupí výkon tres-
tu, dojde k  jejich úmrtí nebo nastane jiná 
nenadálá situace a  není nikdo, kdo by se 
o dítě postaral. Péče v našem Klokánku do-
káže pomoci. V uplynulých 10 let toto byly 
důvody u 18% přijatých dětí.

Nejvyšší procento – 42% - byly bytové 
problémy nebo hmotná nouze. Rodina 
s dětmi se ocitne bez střechy nad hlavou, 
rodiče nedokáží dostát požadavkům při 
ubytování v azylovém domě, v létě s dětmi 
skončí pod stanem nebo jen tak v  parku, 
vaří na ohni, perou v  potoce. Rodina žije 
v garáži, polorozbořeném stavení ve špíně, 
nedostatku, s  krysami okolo dětí. To není 
prostředí pro život dětí, nesvědčí jim ani 
jejich neustálé stěhování z místa na místo. 
Po umístění dětí do Klokánku se rozkrý-
vají další problémy a důvody pro jejich 
pobyt, rodiče musejí často výrazně změnit 
své chování a jednání, aby vytvořili potřeb-
né podmínky a děti se k nim mohly vrátit.

Vzpomínky  dnešních mladých 
dospěláků, kteří si Klokánkem prošli 
jako puberťáci ...

 Pavel 23 let
„Na Klokánek vzpomínám docela často. Za-
chránil mě z ulice. Než jsem tam přišel, pře-
spával jsem se svojí mámou různě, kde se 
dalo, často jen tak venku. V Klokánku jsem 
měl svoji postel, tety se o mě fakt dobře sta-
raly a bylo tam moc dobré jídlo.

Zažil jsem tam svoje nejhezčí Vánoce. Teta 
sociální mi pomohla se školou, abych ne-
propadl a škola mě tenkrát i bavila. Když mi 
bylo 18, nechtěl jsem odsud, ale musel jsem.  
Nikde už pak tak dobře nebylo. Školu jsem 
bohužel nedodělal. Občas tam zajdu na ná-
vštěvu i  teď a  jsem rád, když si na mě tety 
udělají chvilku čas. Jsou vlastně moje jedi-
ná rodina, která mi zbyla.  Mámu, která za 
mnou do Klokánku nikdy nepřišla, jsem už 
nikdy nehledal…“

Lucie 21 let
„Klokánek a všechno v něm jsem od začátku 
úplně nesnášela. Byla jsem naštvaná na celý 
svět. Strašně jsem se styděla - odebraná soci-
álkou, protože máma pila. Nechtěla jsem, aby 
to věděli ve škole. Každý den jsem prosila tetu, 
která mě vezla do školy, aby zastavila za ro-
hem a nikdo neviděl služební auto Klokánku.

Často jsem volala mámě a prosila ji, ať můžu 
domů. Někdy to zvedla a tvrdila že pít pře-
stala, jindy slibovala, že fakt přestane a já jí 
věřila a čekala... Byla jsem nešťastná a vyčer-
paná z každodenní přetvářky ve škole - kde 
jsem spolužákům nic nepřiznala. Svůj vztek 
a zlost jsem si vybíjela v Klokánku - na všem 
co šlo, hádala se s  tetama, prala jsem se 
s ostatníma děckama - mnozí z nich odešly 
z Klokánku už dávno domů a  já pořád nic. 
Když jsme měli závěrečný školní ples, máma 
mi odpřísáhla, že si pro mě určitě přijde na 
"propustku" a  že mě na ples doprovodí. 
Měla jsem nádherné šaty, které jsem si moh-
la vybrat z půjčovny společenských šatů, 
do které mě vzala teta ředitelka. Byly jako 
svatební, strašně moc jsem se těšila. Chtěla 
jsem mámě ukázat kluka ze třídy, který se mi 
líbil. Všechno ale dopadlo jinak, máma ne-
přišla a ani nikomu nezvedala ani telefon...

Dodnes jsem vděčná, že mě na ples dopro-
vodila teta, která narychlo zajistila hlídání 
ostatních dětí z našeho bytu u jiné klokánčí 
tety. Na ples jsme sice dorazily pozdě, já na-
víc celá ubrečená, ale stejně to stálo za to. 
Byl to den, kdy jsem pochopila, že na svoji 
mámu už nechci spoléhat a  že jí prostě už 
nikdy a  nic neuvěřím. Následný přechod 
a umístění do dětského domova jsem přijala 
naprosto rezignovaně. Až tam jsem pocho-
pila, co jsem v  Klokánku měla a  čeho jsem 
si nevážila. Poděkovat tetám a omluvit se za 
svoje chování, jsem přišla až za dva roky.

Byla jsem překvapená, jak vlídně a  chápa-
vě mě přijaly, objaly a omluvu ani nechtěly 
slyšet... V Klokánku se prostě nic nezměnilo, 
přijetí a  pochopení tam najde každá zra-
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„O SVOJI ŽENU JSEM SE NAUČIL DĚLIT“
Letos to budou páté Vánoce, kdy moje žena začala 
pracovat v Klokánku jako týdenní teta. Život se nám 
od té doby hodně změnil. Začali jsme ho měřit jiným 
časem. Dělíme ho přesně na dvě poloviny a to týden 
pracovní, kdy žena odjíždí a celý týden žije s dětmi 
v Klokánku v Brně a potom na týden, kdy přijíždí domů 
a jsme spolu.

Slovy mé ženy – já doma týden odpočívám a potom 
týden společně doháníme všechnu práci kolem domu. 
Zpočátku to nebylo snadné, ale za tu dobu už jsem 
si nějak zvykl. Začali jsme více plánovat a vážíme si 
společného času a po 30ti letech manželství, mohu 
upřímně říct, že se na ni vždy těším.

Svoji ženu obdivuji, má nejen velké srdce pro všechny 
děti, o které v Klokánku s láskou pečuje, ale vydrží 
snad úplně všechno. Někdy si říkám, kde bere tu sílu. 
Její práce určitě není snadná, ale nikdy si nestěžuje 
a vidím na ní, že by neměnila.

Po příjezdu je na ni znát únava, ale má „šťastnou 
a naplněnou“ duši. Takže vím, že až příště půjdeme 
nakupovat, uslyším „Tondo, tohle by se nám do Klo-
kánku taky hodilo, to by se dětem líbilo..“ moje žena 
je totiž neskutečná. Na závěr bych ještě dodal, že 
si to doma myslíme úplně všichni – naše dvě dospělé 
dcery i našich pět vnoučat!

 Antonín P.

něná dětská duše - i  ta nejzlobivější! Další 
návštěvu do Klokánku plánuji příští rok, to 
dokončím sociální školu a budu doufat, že si 
mě tam zase nechají, tentokrát jako "tetu". „

Očima našich dětí: 
Co se mi v Klokánku LÍBÍ a NELÍBÍ?

Nelíbí se mi chodit každý den do školy.

Nelíbí se mi, že je máma ve vězení.

Nebaví mě trénovat do logopedie.

Nelíbí se mi, že teta chce, abych si 
uklízel   hračky a oblečení.

Líbí se mi, že se tady nebojím a mám 
svou postel.

Úplně nejvíc se mi tady líbí, že se tady 
nekřičí a nedostávám tresty.

Líbí se mi, že tu mám svou hodnou tetu 
i v noci když se vzbudím.

Líbí se mi, když s tetou vaříme 
a chodíme nakupovat.

Klokánek Brno
Michalova 4/2586

628 00 Brno - Lišeň
www.klokanekbrno.cz

Klokáňata přejí svým tetám:
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Ředitelka Klokánku Brno - Marcela Bublová 

MARCELA BUBLOVÁ 
Životní motto: Mít odhodlání, znamená být na 
půli cesty k cíli.

V brněnském Klokánku pracuji již 9 let 
a v pozici ředitelky jsem nyní šestým rokem. 
Od prvního dne mne fungování  Klokánku 
naprosto nadchlo a vzalo za srdce. Jedineč-
ná myšlenka - poskytovat ohroženým dětem 
v krizové situaci náhradní péči způsobem co 
nejvíce podobným běžné rodinné péči, je 
tady totiž skutečností.

Jednotlivé osudy a  příběhy umístěných 
dětí nás nikdy nepřestanou překvapovat, 
šokovat a  bolet. Je to něco, na co se nedá 
zvyknout. V takovou chvíli se Klokánek stá-
vá místem, kde tyto děti nachází pomoc. 
Může se zdát, že Klokánek poskytuje dětem 
jen přechodnou a  krátkodobou péči. Ale 
pro umístěné děti je  především místem, 
kde jsou v bezpečí, je o ně postaráno, a kde 
najdou pochopení, pohlazení a  odbornou 
péči. Fungování Klokánku je možné jen díky 
obětavé práci úžasných lidí, kteří ho tvoří. 
Nejsou to jen tety, které o děti pečují, ale 

také sociální pracovnice, které slouží nepře-
tržitou pohotovost, paní psycholožka, kte-
rá je pro děti nepostradatelnou odbornou 
pomocí. Důležitou posilou v našem týmu je 
i pan správce, který musí umět opravit úplně 
všechno. V naši práci věříme a  dáváme do 
ní mnoho, přesto, že to často není snadné. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen 
všem našim zaměstnancům, ale i jejich rodi-
nám za podporu a  pomoc. Ani já bych bez 
té své nemohla tuto práci dělat s potřebným 
nasazením, a proto i jí patří můj upřímný dík.

Přátelská a  rodinná atmosféra, která u  nás 
v Klokánku panuje, se nedá předstírat, ta buď 
je, nebo není a  děti to poznají. Pocit „jako 
doma“  je smyslem naší práce. Největší od-
měnou je nám šťastný a  bezstarostný dětský 
smích a klidný dětský spánek. Měla jsem mož-
nost potkat se s mnoha úžasnými a inspirující-
mi lidmi, kolegy a  kolegyněmi. Fond ohrože-
ných dětí, který Klokánky provozuje po celé ČR, 
sice sídlí v Praze, ale pečuje o nás dnem i nocí. 
Kdykoliv něco potřebujeme, víme, že se na naši 
centrálu můžeme obrátit. S trochou nadsázky 
jim tady v Brně říkáme „naši Pražáci“. 

Chtěla bych také poděkovat za podporu 
a pomoc všem našim dárcům, kteří na naše 
děti myslí. Někdy ani netuší, jak moc jsou 
pro nás důležití. Nejsmutnější je takový svět, 
v němž vyrůstají smutné děti. Mějte prosím 
oči otevřené, nikdy nevíte, komu právě Váš 
zájem pomůže změnit život k dobrému.

Milý Ježíšku,

k Vánocům bych si teoreticky přála tyhle věci:

- nabíječka, sluchátka

- černé trička

- posilovací gumu

- voňavku, nějaké ty přípravky na vlasy ( řasenku)

- kryt na mobil

- samozřejmě ponožky (BEZ PONOŽEK NEJSOU 
VÁNOCE)

Na začátku jsem psala slovo TEORETICKY » znamená 
to, že žádnou z těchto věcí nechci a nepotřebuju. 
Chtěla bych , aby jsi  sečetl kolik by to dohromady 
stálo a našel nějakou organizaci nebo nadaci a ty 
peníze daroval někomu kdo to v životě nemá lehké 
a třeba si nemůže Vánoce užít tak jak by chtěl … Já 
vím -  život není fér a já nemůžu pomoct všem, ale 
udělalo by mi obrovskou radost zpříjemnit Vánoce 
alespoň někomu. Protože si myslím, že o tom Vánoce 
jsou – šířit radost a být s lidma, kterým na Tobě 
záleží a pomáhat těm co to potřebují… TOHLE by byl 
pro mě ten nejlepší dárek, protože já bych se nemohla 
radovat z věcí , které jsem očekávala a doufala, 
že je dostanu jen , protože si je moje rodina může 
dovolit a mezitím vědět, že jsou na světě lidé, kteří 
takovéhle štěstí nenašli nemají a proto Tě prosím, 
aby jsi  mi pomohl POMOCT.

   Alespoň o tom přemýšlej

    DĚKUJU

     Kiki
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Často se mě lidé ptají, jak se máme. 
Jak jsme přežili dobu covidovou a  také tu 
po ní? A  jak trávíme prázdniny, jak vychá-
zíme s  penězi, když všechno tak podražilo! 
A  jak se mají nejen naše děti, ale i pečující 
tety a ostatní personál. Přiznávám, že někdy 
není vůbec lehké opovědět pravdivě. Ne, 
že bych chtěla lhát. Naopak. Jenže na nic  
neexistuje jen jeden pohled. Tak, jak někdo 
vidí onu pověstnou sklenici poloprázdnou 
nebo z poloviny plnou, tak i náš pohled na 
realitu je ovlivněn mnoha faktory. 

K těm nejzásadnějším a naprosto nejdůležitěj-
ším patří podpora veřejnosti, všech  „našich“ 
hodných lidí, jak jim říkáme. Týká se samo-
zřejmě financí, bez kterých bychom nemohli 
dětem poskytnout zcela vše, co chceme a co 
si zaslouží. Obrovsky nám pomohla dvouletá 
pomoc firmy Mondi a  třeba také pravidelný 
přísun potravin z Potravinové banky. Prázdni-
ny by měly děti mnohem chudší, kdybychom 
včas nezískali prostředky na nejrůznější po-
byty, tábory či výlety. Ani do školy by děti ne-
mohly hrdě odejít s pěknými brašnami na zá-
dech a hezkém moderním oblečení. Vždyť už 

jen to, že je nedrží za ruku maminka, jako jejich 
ostatní spolužáky, ale teta z Klokánku, je svým 
způsobem stigmatizuje. Často musíme dětem 
odpovídat, proč nepřišla maminka nebo proč 
alespoň nezavolala? Pobyty dětí někde u vody 
nebo v přírodě, letos krásně vyřešily samy tety. 
Chatičky za minimální platbu a  dokonce pár 
dní zdarma, výlety vláčkem či pobyt na našem 
krásném litoměřickém koupališti, kde nám 
naše město dává vstup zdarma a k tomu ještě 
i tobogan! Největší úspěch měly u dětí každo-
roční akce Letní Vánoce. Díky hodným lidem 
jsme mohli dětem nadělit malé dárečky, oz-
dobit náš obrovský fíkus, který jsme kdysi 
dostali při slavnostním otevření Klokánku! 

Je pro nás obrovskou vzpruhou, když někdy 
i  úplně neznámí lidé přinesou ze zahrádky 
třešně či rajská jablíčka, nebo zánovní ko-
čárek, který by jistě mohli výhodně prodat. 
O pár dnů později přiveze paní melouny 

a dětem míče na hraní. Ještě týž den se ozve 
zvonek u dveří a pán, co jede kolem, přiveze 
krabici sušenek. A  mnoho dalších, které ani 
nemohu vyjmenovat, abych na nikoho neza-
pomněla! To vše nám pomáhá a dětem dělá 
velkou radost. Je toho hodně, za co můžeme 
být, a  jsme vděční. Ale za sebe bych ráda 
zdůraznila ještě jeden aspekt. Díky Klokán-
ku si máme my, jeho zaměstnanci, možnost 
uvědomit, kolik hodných lidí kolem nás žije, 
je ochotných pomáhat a ještě navíc ani neče-
ká žádné velké díky. Svoji nezištnou pomoc 
berou jako samozřejmost. A to je myslím úpl-
ně nejvíc, čím jsme obdarováni. Vědomím 
hraničícím s jistotou, že lidé jsou hodní a em-
patičtí i navzdory těžším dobám, které nám 
nastaly! Přes všechny problémy, těžkosti, čas-
to neřešitelné zádrhele a dokonce i úplné ne-
dostatky v sociálním systému, které se musí 
řešit na těch nejvyšších úrovních, si jsme jistí, 
že všechno zvládneme a budeme moci činit 
to, co nám dělá největší radost – pomáhat 
dětem, které v životě neměly tolik štěstí, jako 
jejich vrstevníci! 

Odpověď na otázku, jak se máme, je tedy 
mnohoznačná. Těžce i  lehce, sladce i hořce. 
Ale jedno je zcela jisté. Naše práce je smy-
sluplná a potřebná. A tento pocit je víc, než 
všechny peníze světa!

Iva Prudičová, ředitelka

Zdalipak můžete v Čechách, jen tak ven-
ku, potkat klokana? My jsme ho potkali 
- výška 130 cm, tmavé oči a slyší na jméno 
Fanouš. Že je to nesmysl? Ne tak docela. Ale 
od začátku...

Na počátku prázdnin stojíme s  "plnou pol-
ní" před branou jednoho malého tábořiště 
v severních Čechách, kde hodláme postavit 
svůj nový stan a zahájit náš "kurz přežití". Lo-
kalita nebyla zvolena náhodně, je to pro nás 
důvěrně známý kemp, a také trochu srdeční 
záležitost, protože nás k tomuto místu pojí 
mnoho krásných vzpomínek. 

Nemaje kolem sebe žádné blízké, nebo 
přátele, jsme zpočátku odsouzeni trávit 
čas v kempu pouze sami se sebou, což jsou 
již samy o sobě podmínky dosti bojové, to 
snadno potvrdí všechny, dlouhodobě sez-
dané, páry. Z poklidu nás ale záhy nečeka-
ně vytrhuje příjezd větší skupiny dětí a do-
spělých, ze které se vyklube Klokánek, tedy 
nikoliv známý australský hopsal, ale parta 
dětí, dočasně v nouzi, a jejich "tety". 

No a hned bylo v kempu veseleji, spousta kři-
ku a hádání, běhání a rámusení, jak to u těch-
to dětí bývá. Nestydí se a brzy se s námi při-
chází seznámit, nakouknout do stanu, který 
některé vidí prvně v životě, zatroubit na klak-
son našeho auta a vůbec zjistit, co jsme jako 
zač. Obstáli jsme v tomto testu se ctí a tak se 
čas od času u  našeho stanu některé z "klo-
káňat" objeví. Jeden malý klokánek si nás ob-
zvláště oblíbil, už o něm byla zmínka v úvo-
du, je to asi 8 letý cikánský kluk a  jmenuje 
se Fanouš. Není drzý, ani sprostý, ani vlezlý, 
chce si jen povídat a chce si také hrát. A tak 
jsme si s ním povídali a hráli. Vyzval jsem ho 
na pexeso, že ho jako něco naučím. Když 
jsem prohrál potřetí za sebou, usoudil jsem, 
že už toho asi umí dost a šel jsem si léčit po-
chroumané sebevědomí ke stanu luštěním 
křížovek. Takovou potupu nemám zapotřebí. 
Ale nedalo mi to a  rozhodl jsem se vyzvat 
ho na odvetné klání. Provedl jsem intenzivní 
mentální trénink a  čekal na vhodnou příle-
žitost, abych toho malého drzouna náležitě 
ztrestal. Ta přišla dříve, než jsem čekal. Obje-
vili se u  našeho stanu dva, Fanouš si přive-
dl ještě stejně starého kamaráda (který ale 
nepatřil do klokaní skupinky) a že půjdeme 
na to. A tak jsme šli. Výsledky mé přípravy na 
mentální souboj se pochopitelně projevily, 
takže tentokrát jsem neskončil druhý, ale až 

třetí. Na konci jsem sice měl v ruce 6 kartiček, 
ovšem jen dvě z nich tvořily pár, což moji dva 
soupeři brzy odhalili a  odmítli mi je uznat. 
Taková opovážlivost. Mě přece vždy všech-
ny moje triky bez problémů procházely. Co 
je tohle za generaci... Našich pár dní pod 
stanem tak proběhlo ve znamení otužování 
nejen těla, ale i ducha, prohrát v nějaké hře 
byla pro mě osobně nová zkušenost. Nako-
nec jsme se s "klokany" i celým kempem mu-
seli rozloučit a zamířit zase do civilizace. Ale 
celá akce v nás zanechala poměrně intenziv-
ní dojmy a jsme sami se sebou spokojeni, že 
jsme to zkusili a že jsme to (ve svém pokro-
čilém věku) zvládli. Když jsme balili a  loučili 
se s klokanem Fanoušem, požádali jsme ho, 
zda by odnesl do popelnice dva lístky za par-
kování, které nám zbyly v autě. Ochotně si je 
vzal a pak, k našemu velkému překvapení, se 
zeptal, jestli se je smí nechat... Jen jsme udi-
veně přikývli a on si je běžel schovat kamsi 
za chatku, aby mu je někdo nevzal. Člověk se 
pořád něčemu učí. Tak jen doufáme, že snad 
mu na nás zbyde, kromě těch "parkovaček", 
také nějaká hezká vzpomínka. My jsme si jich 
domů odvezli celou fůru.

A to je náš příběh o setkání s  "klokánkem" 
Fanoušem.

Aleš Liber, Všenory

KLOKAN
napsal pro nás Aleš Liber

JAK SE V TOM NAŠEM 
LITOMĚŘICKÉM 
KLOKÁNKU MÁME?

Ilustrativní foto.
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Společnost MAXPROGRES, s.r.o. nabízí 
slaboproudé a zabezpečovací technologie, 

vývoj softwaru a systémové integrace 
softwaru. Poskytujeme komplexní dodávky 

těchto technologií – návrh, projektovou 
dokumentaci, realizaci zakázky, záruční 

a pozáruční servis v trvalém režimu 
365/7/24.

Společnost MAXPROGRES patří 
ke špičce v oboru.

�příspěvkem na účet veřejné sbírky
     FOD 3055103/0300 (potvrzení zasíláno 

na počátku dalšího roku dárcům, kteří re-
agují na náš dopis a použijí přidělený vari-
abilní symbol – ostatním dárcům zašleme 
na základě domluvy nebo žádosti)

online platbou na www.fod.cz
�sponzorským darem na  základě uzavře-

né darovací smlouvy – kontaktujte nás 
na fod@fod.cz nebo 224 236 655
�zasláním dárcovské SMS „DMS 

FODKLOKANEK“ – více na www.fod.cz

JAK MŮŽE VEŘEJNOST PODPOŘIT PROJEKT KLOKÁNEK?

��ZAKOUPENÍM PRODUKTŮ  
ZNAČKY KLOKART  
na www.klokart.cz

��ZAKOUPENÍM PRODUKTŮ, 
DĚTSKÝCH OBRÁZKŮ A DAROVACÍCH 
CERTIFIKÁTŮ prezentovaných  
na www.fod.cz v e-shopu 

��ZAKOUPENÍM OBRÁZKŮ vystavených  
na www.galerieproklokanek.cz

��ODEVZDÁNÍM ODĚVŮ, OBUVI 
A TEXTILU DO KONTEJNERŮ 
SPOLEČNOSTI KLOKTEX 
více na www.kloktex.cz

��NÁKUPEM V INTERNETOVÝCH 
OBCHODECH PŘES PORTÁL GIVT.cz 

��PROSTŘEDNICTVÍM WEBU 
PozdravOdJeziska.cz

ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ:
•  PRÁVNICKÉ OSOBY – podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu: Od zá-

kladu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hod-
nota daru činí alespoň 2 000 Kč. 

•  FYZICKÉ OSOBY – podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu: Od základu 
daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota 
darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí 
alespoň 1 000 Kč.

Fond ohrožených dětí je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které spolek získá, tak mohou být v nezdaněné výši využity na pomoc ohroženým dětem.

Kalendář pro rok 2023

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO E-SHOPU, 
KDE SI MŮŽETE VYBRAT ORIGINÁLNÍ DÁREK 
Z NABÍDKY ROZMANITÝCH PRODUKTŮ

CO JE TO PROJEKT KLOKTEX?
Charitativní a  ekologický projekt podporu-
jící Klokánky. Po celé republice naleznete 
stovky zelenočervených kontejnerů na sběr 
nepotřebného, avšak použitelného obleče-
ní, obuvi a hraček. 
Více na www.KlokTex.cz.

Placky

Bloky A5

Pastelky

Tašky Kuličkové pero 

Originály dětských ilustrací

Rostoucí tužka

Hrnky

Vánoční 
magnetky

Udělejte jedním pohledem radost svým 
nejbližším i dětem z Klokánku

I letos můžete poslat pohlednici od Je-
žíška a potěšit tak své nejbližší. Na webu  
www.pozdravodjeziska.cz jednoduše vyberete 
pohlednici, kterou chcete poslat a napíšete na 
ni svůj vlastní vzkaz. Ten pak přijde vašim dě-
tem, rodině nebo přátelům do schránky. Na le-
tošní Vánoce se Ježíšek rozhodl rozšířit svou na-
bídku o prodej tradičních vánočních dárků. Ty 
najdete na adrese eshop.pozdravodjeziska.cz. 
Projekt Pozdravu od Ježíška v minulém roce 
podpořil FOD částkou 700 000 Kč.

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e.Traťová 1, 619 00 Brno

tel. 533 444 111, info@maxprogres.cz

Slapská 1, 100 00 Praha 10
obchod@maxprogres.cz

Pohled od Ježíška
pro vaše děti

Pečlivě prosím zkontroluje vizualizaci a přečtěte si „pravidla a technická upozornění“ na poslední straně PDF!
Please check carefully the proof and read terms and information about your responsibility for approving the proof stated on the last page!
Výrobní termíny začínají běžet až po schválení vizualizace a po přijetí zálohové platby.
Production dates commence only after the official approval of the proof and receipt of a prepayment.
Jak schválit vizualizaci? Zašlete nám prosím e-mailem souhlas a přiložte zpět tuto vizualizaci.
How to approve the proof? Please send us an email with your consent and attach this proof.

!
!
?

www.inetprint.cz

vizualizace k objednávce/visualization for the order 5010426066

1:1

artikl/item 
Kovové kuličkové pero KOYAK 

technologie/technology
laser

velikost motivu/size of motif
35 x 4,9 mm

Pošlete svůj pohled od Ježíška na
www.PozdravOdJeziska.cz
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DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají v minulém i letošním roce. Děkujeme za 
podporu panu JUDr. Vojtěchu Mádrovi a advokátní kanceláři Kestlová, Rotterová & Mádr. Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili 
do naší zimní sbírky 2021 a letní sbírky 2022. Soupis finančních i věcných darů od hodnoty 5 000 Kč výše je uveden na www.fod.cz.

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022:
NADAČNÍ FOND PREZIDENTA REPUBLIKY ING. MILOŠE ZEMANA 
(1  400  000 Kč), projekt KLOK.TEX – charitativní sběr textilu, 
obuvi a  hraček (950 011 Kč), Spolek HELPING DOLLS (700  000 Kč), 
POZDRAV OD JEŽÍŠKA s.r.o. (700  000 Kč), RB (HYGIENE HOME) CZ 
s.r.o. (550  000 Kč), MONDI Štětí a.s. (374 900 Kč), MMC – MORAVIA 
MARKETING COMPANY s.r.o. (300  000 Kč), VAFO PRAHA s.r.o. 
(300  000 Kč), LR GLOBAL KIDS FUND E.V. (240  940 Kč), VYKRUT 
ZAHRADNÍ SLUŽBY a.s. (200  000 Kč), SILNICE GROUP a.s. 
(160 000 Kč), ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA a.s. (150 000 Kč), 
MARY KAY (CZECH REPUBLIC) (149  554 Kč), MERCHANDISING 
FOR YOU s.r.o. uskutečněním prodeje produktů značky KlokArt 
na podporu projektu FOD Klokánek (129 013 Kč), SAINT-GOBAIN 
CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s. (128 108 Kč), GOMPRODUCTION 
s.r.o., (120  000 Kč), VOLVO CAR CZECH REPUBLIC s.r.o. (120  000 Kč), 
ROMEO´S BABERSHOP OLOMOUC (119 000 Kč), PARKER HANNIFIN 
INDUSTRIAL s.r.o. (106  767 Kč), MIRAKULUM s.r.o. (135  000 Kč), 
DONIO s.r.o. (134 344 Kč), ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A  SYN s.r.o. 
(110 200 Kč), PALATINUM s.r.o. (105 000 Kč), ARABELATEAM.CZ s.r.o. 
(100 000 Kč), PRIMARK PRODEJNY s.r.o. (100 000 Kč), SUDOP GROUP 
a.s. (100 000 Kč), pan Ing. Jiří SUCHÁNEK (100 000 Kč), TEPER IMPORT 
s.r.o. (100 000 Kč), Výtěžek z uskutečněného prodeje produktů značky 
KlokArt v  prostřednictvím Dopravního podniku hl. m. Prahy (98 
840 Kč), ALZA CZ a.s. (98 300 Kč), MOVIANTO Česká republika s.r.o. 
(86 722 Kč), paní Věra VLACHOVÁ (80 000 Kč), VV SaZ s.r.o. (80 000 Kč), 
ZAPA BETON a.s. (80 000 Kč), GLOBUS ČR k.s. (79 110 Kč), PROFI-UNION 
s.r.o. (76 252 Kč), SCHINDLER s.r.o. (71 000 Kč), ELFIS s.r.o. (70 000 Kč), 
OCNET s.r.o. (70 000 Kč), FEED THE HUNGRY – dar z „vánoční sbírky 
Amway/Setzer“ (68 450 Kč), VK ŠELMY BRNO (65 000 Kč).
Dary ve výši 60 000 Kč věnovali: 
DEBA BOHEMIA s.r.o., paní Martina FORMANOVÁ, navazuje na 
dar pana Miloše FORMANA, LIVESPORT s.r.o., pan Ing. Jan MILER, 
MONETICA a.s., TOMMAU STAVEBNÍ s.r.o.. STARTUPJOBS.COM 
s.r.o. (56  000 Kč), paní Dagmar MAČUGOVÁ (55  000 Kč), VATS 
PRAGUE s.r.o. (54 000 Kč), HENKEL ČR s.r.o. (51 584 Kč).
Dary ve výši 50 000 Kč věnovali: 
BOUDA – MBO s.r.o., ELEKTROMĚRY s.r.o., pan Vlastimil HARENČÁK, 
CHEMELEK s.r.o., JOHN CRANE a.s., pan Ondřej KARLÍK, Ivana 
KOMÁRKOVÁ – MHF elektromotory, PORADENSTVÍ PRO 
PODNIKY s.r.o., PROFIT s.r.o., S&D PHARMA CZ s.r.o., TECH4BET 
s.r.o., TECHNOMIX s.r.o., TEKRO s.r.o.. CHANCE a.s. (47 000 Kč), BLUE 
LINE PATRIOTS LE a přátelé (47 500 Kč), BEK CONSTRUCTION s.r.o. 
(42 000 Kč), výtěžek dražby hokejových artefaktů, předmětů a zážitků 
– KLUBŮ CHANCE LIGY (41 650 Kč), ARTIN s.r.o. (41 000 Kč).
Dary ve výši 40 000 Kč věnovali: 
BÁNSKÝ & PARTNEŘI a.s., KOMFORT a.s., PLASTMONT BUREŠ s.r.o., 
SICO RENT s.r.o., YATE s.r.o.. IMCD CZECH REPUBLIC s.r.o. (38 300 Kč), 
RP-PUE s.r.o. (38 300 Kč), ODYSSEY PERFORMANCE ENHANCEMENT 
NETWORK s.r.o. (36  300 Kč), The CO2IN a.s. (36  200 Kč), HRUDKA 
& PARTNEŘI advokátní kancelář (36  000 Kč), EAST PORT PRAHA 
s.r.o. (35  000 Kč), OKIN FACILITY a.s. – společnost a  zaměstnanci 
(32  900 Kč), HOGO FOGO s.r.o. – dar VIVOBAREFOOT (32 000 Kč), 
paní Dagmar MACUROVÁ (32 000 Kč), pan Pavel KNOB (31 000 Kč).
Dary ve výši 30 000 Kč věnovali: 
ACI – AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o., BŘÍZA & TRUBAČ 
s.r.o. advokátní kancelář, ČSOB a.s., pan Mgr. Jan KUBICA, LEPŠÍ ZAČÁTEK 
z.s., LIBOR CHLOUPEK s.r.o., QCM s.r.o., REINCO s.r.o., STAVITELSTVÍ 
HOULÍK s.r.o., VAPE s.r.o., VÍT HORČIČKA s.r.o., YUARD s.r.o.. KVB 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o. (27 000 Kč), 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 
(26 300 Kč), TELEPERFORMANCE CZ a.s. (25 300 Kč).
Dary ve výši 25 000 Kč věnovali: 
ELAKOV PRODUCTION s.r.o., HKS-CZ s.r.o., NAKLADATELSTVÍ 
SAGIT a.s., SKUTEČSKÁ INVESTIČNÍ s.r.o., TRIASTER GROUP a.s., 
V – GRIP s.r.o.. FAIROBCHOD s.r.o. (24  000 Kč), PRIVATBANK a.s. 
(23 664 Kč), CONNECTRONICS s.r.o. (23 639 Kč), ZETOR TRACTORS 
a.s. (22 800 Kč), pan Dušan KEJMAR (22 000 Kč), VÁNOČNÍ JARMARK 
BRNO (20 106 Kč).
Dary ve výši 20 000 Kč věnovali: 
ADRIA GYN s.r.o., ALFA FRUCT s.r.o., ALSIMA a.s., AMIL COMPANY a.s., 
ASPIRE SPORTS s.r.o., ASTACUS DENT s.r.o., BERNDORF BÄDERBAU 
s.r.o., BYTASEN s.r.o., CS PROFIL s.r.o., paní Soňa DRESSLEROVÁ, 
MUDr. Aleš DVOŘÁK – Interna a  diabetologie s.r.o., EMRO s.r.o., 
ESD OSVĚTIMANY s.r.o., EXIMPOTRANS s.r.o., FLUIDPOINT a.s., 
GLENMARK PHARMACEUTICALS DISTRIBUTION s.r.o., GRABER 
TECHNIK s.r.o., HB DŘEVO s.r.o., HONORIS a.s., pan JUDr. Jan HUTAŘ, 
pan Robert JAVŮREK, pan Marian JUREČKA, paní Jitka KRAMÁŘOVÁ, 
KRIMPSYSTEMS s.r.o., MDDr. FILIP KRÁL s.r.o., MÚZO PRAHA s.r.o., 
OPPRIMENDI s.r.o., PROKREATIV s.r.o., PRONA – SLUŽBY KLADNO 
s.r.o., PŘIKRYL CONSULTING s.r.o., Q TECH s.r.o., QUICKSEAL 
INTERNATIONAL s.r.o., REMIS-NBC s.r.o., ROBE LICHTING s.r.o., 
SAUNUJEME s.r.o., SIPRAL a.s., VEMAG SERVIS s.r.o., WANGLE 
SCHOOL s.r.o., WORLD INVEST v.o.s., manželé Ing. Jana ZELENÁ 
a  Radek ZELENÝ. URTICA PHARM s.r.o. (19  723 Kč), FAKULTNÍ 
NEMOCNICE OLOMOUC IPCHO (19 200 Kč), VUJO s.r.o. (18 440 Kč), 
OCEAN NETWORK EXPRESS (Europe) Ltd. (18 000 Kč), REMEI CZ s.r.o. 
(18 000 Kč), ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s. (16 450 Kč), JUALDENT 
s.r.o. (16 000 Kč), ZAPLO FINANCE s.r.o. (16 000 Kč). 
Dary ve výši 15 000 Kč věnovali: 
ALERGOLOGIE KARLOV s.r.o., AVRORA CAPITAL s.r.o., AXL 
ELECTRONICS s.r.o., B + D s.r.o., pan Ing. Jaroslav BERAN, BETON 
FLOOR s.r.o., EPIGON s.r.o., INFINITE COMPANY s.r.o., HIGH SPEED 
STEEL s.r.o., KOVODRUŽSTVO v.d. Strážov, LANOS s.r.o., paní LÉ 
THI HUÉ, MAKO COLOR s.r.o., pan MUDr. Ivan KARPELES, pan 
Ing. Milan MACAN, NEOVIZE s.r.o., OCULI UNIČOV s.r.o., PONECO 
PODĚBRADY s.r.o., PRO TRUCK AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ s.r.o., 
pan Jaroslav SYCHRA, pan Pavel ŠKODA, paní Jitka ŠKODOVÁ, 
VEGA TRUKS s.r.o., ŽPSV s.r.o.. DATA COLLECT s.r.o. (14  250 Kč), 
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – IPCHO (14  200 Kč), pan 
Jan BAUMANN (14  000 Kč), CHYTRÝ DŮM s.r.o. (14  000 Kč), OS 
TEPLICE (14 000 Kč), PETR PODRAZKÝ s.r.o. (14 000 Kč), BM ART 
AGENCY – dobročinný koncert v Rasochách 26. 8. 2022 (13 550 Kč), 
PROJEKT „S LÁSKOU“- paní Alena SKÁLOVÁ (13  528 Kč), Ing. Jiří 
BŘEZINA INFORMATIKA V  DOPRAVĚ (13  000 Kč), ELDACO a.s. 
(12 831 Kč), pan Luděk HURT (12 001 Kč).
Dary ve výši 12 000 Kč věnovali: 
AJ TECHNOLOGY s.r.o., AVECO s.r.o., FAIR TRADE CENTRUM 
s.r.o., GYN PLUS s.r.o., HC Teplice Huskies z.s., pan Ing. Jaroslav 
HOLOUBEK, INCYB SOLUTIONS s.r.o., INTEBO s.r.o., JB GROUP s.r.o., 
pan Rudolf MALÝ, PIKR-DENT s.r.o., SHIGERI TAKAMATSUB, paní 
Martina ZAORALOVÁ, paní Markéta ŽÁDNÍKOVÁ. SEVEROČESKÉ 
VODOVODY A KANALIZACE a.s. (11 600 Kč), BOHEMIA MEDICAL 
s.r.o. (11  300 Kč), EDUPRESS s.r.o. (11  111 Kč), paní Ing. Růžena 
BÁRTOVÁ (11  000 Kč), LORENC LOGISTIC s.r.o. (11  000 Kč), 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 (11  000 Kč), SAT-AN BUILDING s.r.o. 
(11  000 Kč), KIMBERLY-CLARK s.r.o. (10  989 Kč), pan Pavel BÁČA 
(10 500 Kč), ZŠ MASARYKOVA Litoměřice (10 247 Kč).
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Dary ve výši 10 000 Kč věnovali: 
1A REKLAMA s.r.o., AGNOSTIX s.r.o., AGUANORD s.r.o., AIMEX 
s.r.o., ALLE GROUP s.r.o., ALLIED GROCERS s.r.o., ALLIED TECH 
s.r.o., AK MEDICAL s.r.o., AMMBO s.r.o., ANDONE s.r.o., ANOPACK 
s.r.o., ANTARALOGIS s.r.o., ARBOLES s.r.o., ARETS GRAPHICS 
s.r.o., ARTEXPORT s.r.o., AUDIT JIHLAVA s.r.o., AV AUTO s.r.o., 
AVT s.r.o., BAKR CZ a.s., BENEŠ BOHUŇOVICE s.r.o., BETONUS 
s.r.o., BLUE MIND s.r.o., BOMAR s.r.o., pan Pavel BUREŠ, BYDLENÍ 
a  DOMOV s.r.o., C.M.K. STEEL s.r.o., CASH TRADE s.r.o., CEMA 
SERVIS s.r.o., COLTERRO s.r.o., COVERDIO s.r.o., CSGUARD s.r.o., 
ČEJP REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČESKÁ MAILINGOVÁ 
SPOLEČNOST s.r.o., DAKUMA s.r.o., DEMASTAR s.r.o., DEAS s.r.o., 
DEOS.CZ s.r.o., eBRÁNA s.r.o., EKOČEK s.r.o., ELIV s.r.o., ELKOSI 
s.r.o., EUROGYM FITNESS s.r.o., EVERYDENT s.r.o., EXBAL s.r.o., 
EXKASO s.r.o., FILAMOS s.r.o., FVECHZ s.r.o., GAMELLA s.r.o., 
GREEN TOP s.r.o., GRYGARTRUCK s.r.o., GYNLED s.r.o., HALKO 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., HAUSBOTY KOSTIK s.r.o., paní 
Ivana HEMERKOVÁ, pan Zdeněk HOCHMAN, HORBRAIN s.r.o., 
paní Veronika HRABALOVÁ, HROŠÍ STAVBY MORAVA a.s., pan Jan 
HRUŠÍNSKÝ, CHESTERTON ČR s.r.o., INVELT-ELEKTRO s.r.o., JAST 
UL s.r.o., JK ENVI s.r.o., KAREL KULT – STAVO s.r.o., KATEGA s.r.o., 
KK ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ s.r.o., pan Miroslav KOBLIH, KOHIMEX s.r.o., 
pan JUDr. Radek KRAUS, pan Stanislav KRAUS, KRINNER MULTI FIX 
s.r.o., KRTKŮV SVĚT s.r.o., LÉKÁRNA U SV. DUCHA s.r.o., MEDIFORM 
s.r.o., MUDr. Jana PIVOŇKOVÁ, MUDr. KLÁRA PROCHÁZKOVÁ 
s.r.o., LUX INTERIER s.r.o., OPINIO JURIS s.r.o., OPTIKA VIZUS s.r.o., 
PAS NATURA s.r.o., PIVOVARY CZ GROUP a.s., PJF PROSPERTY 
s.r.o., PK OTVÍRAČE OKEN s.r.o., PM & SA s.r.o., PORTA SALUTIS 
MB s.r.o., PRAGOFLORSERVIS s.r.o., PŘÍHODA s.r.o., PŘÍRODNÍ 
PIVNÍ LÁZNĚ s.r.o., R-SA s.r.o., REALM GROUP s.r.o., REM s.r.o., 
paní Daniela ŘÍČAŘOVÁ, S-A-S s.r.o., SALON GABRIELA s.r.o., 
SEMPER CORPORATION s.r.o., SINUHET s.r.o., SIXTA ARCHITEKT 
s.r.o., SKYHILL s.r.o., STARBURG s.r.o., TARGO PROMOTION PRAHA 
s.r.o., TASPEK s.r.o., TF PRAKTIK s.r.o., paní Lenka THINOVÁ, pan 
Jaroslav TOMAN, paní Elena TOMANOVÁ, pan Stanislav TOŠNER, 
TUZI s.r.o., VALUE 4INDUSTRY s.r.o., Jan VAŇKÁT – SADOVÉ 
A PARKOVÉ ÚPRAVY, VARIA-PLUS s.r.o., pan Štěpán VACHOUŠEK, 
VERSINO CZ s.r.o., VIDO SYSTEMS s.r.o., VILLA GAMES SECOND 
s.r.o., VOCHOC TRADE s.r.o., WORKING GROUP s.r.o., YPERIT s.r.o., 
ZAHRADY A  ZELEŇ s.r.o., ZÁMEČNICTVÍ – BERAN s.r.o., ZUBNÍ 
ŘÍČANY s.r.o., ŽELEZÁŘSTVÍ U HEJÁTKŮ s.r.o.. Děkujeme.
NADAČNÍ DARY:
Nadace RSJ (531 204 Kč), Nadace NOVA (100 000 Kč), Nadace VIA 
(47  956 Kč), Nadační fond VEOLIA (46  200 Kč), CHARITIES AID 
FOUNDATION AMERICA  (37 049 Kč), Nadace BPD PARTNERS 
(30  000 Kč), Nadace POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA (30  000 Kč), 
Nadační fond SEVEROČESKÁ VODA (30 000 Kč), Nadace MALÝ NOE 
(20 000 Kč). 

Děkujeme.
DOTACE KRAJŮ, MĚST, OBCÍ:
Město LITOMĚŘICE (200  000 Kč), Statutární město PARDUBICE 
(83  100 Kč), Statutární město TEPLICE (49  000 Kč), Město BÍLINA 
(45 000 Kč), Obec STRAŠKOV – VODOCHODY (32 000 Kč), Městská 
část PRAHA – ŠTĚRBOHOLY (30  000 Kč), Město HOSTIVICE (21 
922 Kč), Obec DLOUHÁ LOUČKA (20  000 Kč), Obec MEDLOV 

(20  000 Kč), Obec LIBINA (10  000 Kč), Obec PASEKA (10  000 Kč), 
Obec PŇOVICE (10  000 Kč), Město ŠTĚPÁNOV (10  000 Kč), Obec 
ŠUMVALD (10 000 Kč). 

Děkujeme.
NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022:
VIAPHARMA s.r.o. (386 533 Kč – potřeby pro děti a Klokánky), DANONE 
a.s. (198 597 Kč – mléčné výrobky), TRACTO s.r.o. (179  640 Kč – 150 
balení desinfekčních gelů), paní Dominika BABORSKÁ (174 000 Kč – 
služby na úseku marketingu, PR aktivit), GLOBUS ČR v.o.s. (168 902 Kč 
– zboží), OFFICEO s.r.o. (166  500 Kč – respirátory a  další ochranné 
pomůcky), AKACIA GROUP s.r.o. (160 119 Kč – produkty pro děti), NEW 
YORKER CZ s.r.o. (144 614 Kč – textilní zboží), INTEGRITTY CENTURES 
s.r.o. (120  000 Kč – zajištění provozu e-shopu FOD), ČLOVĚK V TÍSNI 
o.p.s. (115 558 Kč – stavebnice LEGO), ODYSSEY PERFORMANCE 
ENHANCEMENT NETWORK s.r.o. (100 692 Kč – 10 dětských kol včetně 
příslušenství), RB (HYGIENE HOME) CZ s.r.o. (100  114 Kč – produkty 
VANISH), DRŮBĚŽÍ SEN s.r.o. (100  000 Kč – potravinářské výrobky), 
ANTÝGL s.r.o. (86  721 Kč – pobyt Klokánků na Šumavě), FANY 
GASTROSERVIS s.r.o. (60 000 Kč – ovoce a zelenina po celý rok), pan 
Ondřej FRÖSSL (60 000 Kč – podpora projektu KLOKART), PERFETTI 
VAN MELLE CZECH REPUBLIC s.r.o. (55 870 Kč – 13 koloběžek), BAUMIT 
s.r.o. (50 397 Kč – barvy), pan Ján SKLENÁRIK (47 000 Kč – elektronika, 
kuchyňské spotřebiče, nábytek), P + P s.r.o. (42 955 Kč – zelenina a ovoce 
pro Klokánek Štěrboholy), paní Nikola BAUMRUKROVÁ (40  000 Kč 
– aktivity na podporu projektu KlokArt FOD a  zajištění provozu jeho 
e-shopu), pan Jaroslav NOSKA (40 000 Kč – potraviny, hračky, drogerie 
– výtěžek z prodeje svých vybraných fotografií), BONPLAN MEDIA s.r.o. 
(27 933 Kč – inzerce projektu KLOKART), JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ 
a.s. (25 200 Kč – pět velkokapacitních kontejnerů), MWP GROUP s.r.o. 
(25  032 Kč – kuchyňské a  úklidové potřeby), PONNATH ŘEZNIČTÍ 
MISTŘI s.r.o. (22  219 Kč – výrobky), KINDERKAMIOŇÁCI (22  000 Kč 
– herní prvky), XERTEC a.s. (21  793 Kč – 31 ks magnetických tabulí), 
Nadační fond ALBERT (20 910 Kč – lego hračky), WIKY s.r.o. (20 721 Kč 
– hračky, sportovní a školní potřeby), projekt KLOK.TEX – charitativní 
sběr textilu, obuvi a hraček (20 408 Kč – materiální podpora Klokánků), 
Zaměstnanci HELLA CZ, s.r.o. (20  000 Kč – dataprojektor a  plátno), 
pan Jan LIDMAŇSKÝ (20 000 Kč – podpora projektu Klokart), pan Jan 
NĚMEC (20  000 Kč – úpravy webových stránek KLOKART.CZ), VEBA 
PLYN a.s. (20  000 Kč – dárky k  Vánocům), MUDr. TOMÁŠ BAUMRT 
s.r.o. (18  046 Kč – potraviny do Klokánku), P-LAB a.s. (11  500 Kč – 
produkty), FRENCH FLAIR s.r.o. (14  820 Kč – oblečení), TATJANA 
SPURNÁ – LIMBA (14 300 Kč – výroba a montáž skříní), AGENTURA 
PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHINVEST (PC technika 
pro Klokánek Praha 4), GOODYEAR DUNLOP TIRES CZECH s.r.o. (sady 
zimních a letních pneumatik na dva automobily), Autosalon KLOKOČKA 
(dlouhodobé zapůjčení osobního vozidla pro Klokánek). 

Děkujeme.
DĚDICTVÍ:
In memoriam děkujeme zesnulé paní Ludmile PŠENIČNÉ za 
odkaz finanční hotovosti v  celkové výši 363  412,68 Kč, zesnulému 
panu Jaromíru FAIXOVI za odkaz cenných papírů ČSOB Premiera 
v hodnotě 201 706,85 Kč, zesnulé paní Františce VERBERGROVÉ za 
odkaz finanční hotovosti v celkové výši 129 305,78 Kč, zesnulé paní 
Zdence KULVAITOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 110 000 Kč. 

Děkujeme.


