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Poslání
Zlatá rybka plní dětská přání. Chceme, aby se zájem  
o sny a touhy vážně nemocných dětí stal součástí péče o ně. 
Děláme vše pro to, abychom pomohli každému z nich 
jedno takové přání splnit.
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Je krásné být obdarován, ale ještě krásnější je moci darovat.  

A nejkrásnější je darovat splněný sen. Touto myšlenkou se začal psát příběh Zlaté rybky. 

Bylo to jednoho jarního večera roku 2014, kdy jsme se zase po čase zamýšleli nad rodin-

ným rozpočtem a vrátili se k tématu, jak bychom se mohli aktivněji zapojit do tématu dár-

covství v Čechách. To téma bylo ve vzduchu už dlouho a nápadů byla celá řada – některé 

ambiciózní, některé skromnější – ale všechny byly buďto nereálné, nebo jsme se v nich 

jednoduše nenašli oba. Ten večer ale bylo všechno jinak. 

Katka pracovala v paliativní péči a opakovaně se setkávala se situací, kdy je nemocný ob-

klopen rodinou a přáteli, daří se mu ulevit od fyzického utrpení, protože v dnešní době 

máme už dost účinné léky a zdravotní pomůcky, a v těchto chvílích, kdy nemusí tolik bojo-

vat s tělem, začíná nemocného napadat, co by ještě rád zažil, s kým by se rád potkal, kam 

by se ještě rád vypravil, komu by mohl udělat radost. Problém tkví ale v tom, že nemocný 

člověk potřebuje i ke zdánlivě jednoduchým aktivitám mnoho organizačně či finančně ná-

ročných opatření. Na ty však pojišťovna pochopitelně nepřispívá a rodina potřebuje pri-

márně zajistit zdravotní péči – léky, pomůcky, sestřičky, ošetřovatelky, pečovatelky  

a mnoho dalšího. A tak se najednou zrodil nápad, že bychom mohli nemocným pomáhat 

v oblasti, na kterou náš zdravotní a sociální systém nestačí. Zprostředkovat jim něco, co je 

alespoň na chvíli naplní radostí a nechá jim zapomenout na jejich nemoc a trápení. Sho-

dou náhod – nebo možná ne náhod – se Katka s tímto nápadem svěřila Ondřejovi ve chvíli, 

kdy zrovna dočetl knihu “Hvězdy nám nepřály“ od Johna Greena, vyprávějící o onkologicky 

nemocných dětech. Kniha to moc dobrá není, ale jedna z věcí, která ho v ní zaujala, byla 

jistá organizace, která plnila přání nemocným dětem. Hlavní hrdinové příběhu se díky této 

organizaci vypravili do Amsterdamu, aby se tam setkali se svým oblíbeným spisovatelem. 

Slovo dalo slovo a nápad byl tu: pojďme zkusit plnit sny těžce nemocným dětem!

Následovala fáze příprav. Komu všemu budeme pomáhat? Praha, nebo celá ČR? Jaké typy 

přání budeme plnit? Jak se budeme jmenovat? A jak budeme nemocné děti hledat? A jak 

to vlastně celé bude fungovat? Nejdůležitější otázkou však bylo, kde seženeme ty správné 

lidi.

Hledání ředitele zabralo poměrně dost času, a přineslo nám příležitost setkat se s řadou 

skvělých lidí. Ale až u Karin jsme měli od začátku po všech stránkách pocit, že bude oprav-

du tou pravou.  

Úvodní slovo
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A nezůstalo u pocitu, Karin je opravdu člověkem na svém místě a to, jak vypadá Zlatá ryb-

ka dnes, je v prvé řadě její zásluhou. Ona dokázala všechny naše představy – které byly v té 

době zatím spíš jedním velkým snem – proměnit v realitu. A s tímto úkolem se popasovala 

naprosto dokonale, v mnohém ještě dokonaleji, než bylo v našich představách. 

Rok 2015 jsme tedy zahajovali už s novou paní ředitelkou a poměrně konkrétní vizí. Na-

ším cílem bylo během tohoto prvního roku činnosti doladit detaily a splnit přání 12 dětem. 

Nakonec Zlatá rybka v roce 2015 splnila přání celých 24, a dalších 14 bylo ke konci roku 

v přípravě. Navíc se výrazně rozrostl tým a z pouhé vize se stala v rekordním čase fungující 

organizace, která si rychle začala získávat renomé mezi lékaři, sestrami, herními terapeuty  

i samotnými pacienty. Od začátku jsme všichni zažívali euforii z prvních splněných přání, 

ale bylo potřeba naučit se přenést i přes nové velmi těžké a smutné okamžiky, jako např. 

úmrtí dítěte velmi krátce po splnění přání. Nutno však dodat, že i přes tyto těžkosti Zlatá 

rybka funguje od začátku velice hladce, a je úžasné, co vše se podařilo vybudovat během 

tak krátké doby a jak skvěle funkční tým se Karin podařilo sestavit.

Co nás čeká v roce 2016? V prvé řadě se budeme snažit dále navyšovat kapacitu, ale samo-

zřejmě nikoli na úkor kvality. Dlouhodobou vizí Zlaté rybky je to, aby přístup k jejím služ-

bám měly všechny vážně nemocné děti v ČR. Víme, že cesta k tomuto cíli bude ještě velmi 

dlouhá, ale jsme odhodláni se po ní vydat. Svou významnou roli budou sehrávat i dobrovol-

níci a externí spolupracovníci, které jsme začali zvát už v loňském roce a jejichž důležitost 

nadále poroste. Velký důraz též musíme dát na pokračující osvětu a evangelizaci myšlenky 

Zlaté rybky v nemocnicích, hospicích, zájmových sdruženích a všech dalších zařízeních, do 

kterých nemocné děti docházejí a kde se mohou o Zlaté rybce dozvědět. V neposlední řadě 

bychom pak rádi nadále zvyšovali podíl finančních prostředků, které jsou vynaloženy na 

plnění konkrétních přání oproti nutné režii.

Sny se mají plnit, a Zlatá rybka plní sny vážně nemocným dětem. Zároveň ale splnila sen  

i nám, a to sen opravdu veliký. Přejeme jí do nového roku mnoho štěstí, hodně usměva-

vých dětských tváří a opravdovou radost z práce, která má smysl.

Vando, Tomáši, Rito, Karin – děkujeme!

Ondřej a Katarína Vlčkovi
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Jak vznikl nápad plnit přání vážně nemocným dětem? Proč Zlatá rybka? 
Bylo nebylo… mohl by začít náš příběh… žila jedna rodina a ta se rozhodla podělit o to, co 

má, s jinými rodinami. Zrodilo se velké přání. Přání plnit malé i velké sny vážně nemocným 

dětem. Ale jak dětem pomoci, aby se svěřily cizím lidem se svými nejtajnějšími tužbami  

a fantaziemi? Chtělo to kouzelnou bytost. A tak – trochu nečekaně to bylo v zimě – přišla 

na svět Zlatá rybka.

Naše inspirace 
Zlatá rybka dobře věděla o skvělých lidech, kteří dělají stejné či podobné věci v zahraničí  

i u nás v České republice. Než vyplula mezi děti, navštívila jich na jaře hned několik. Po-

slouchala jejich příběhy a rady. Obzvláště zkušeně a zapáleně na ni zapůsobila kolegyně 

z Polska. Má heslo: Nepřestávej toužit. 

Jak probíhala příprava metodiky, zázemí
Toužit, přát si, opravdu moc něco chtít… to rybce šlo. Však už měla kolem sebe lidi, kteří 

na rozdíl od ní měli ruce a nohy a toužili být užiteční s ní. Ale jak to vlastně udělat? Trvalo 

až do léta, než rybka vše pořádně promyslela a důkladně se připravila na setkání s prvním 

snílkem. I kouzla mají svá pravidla, to ví i ti nejmenší.

Každý má přání – příběh Zlaté rybky 
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Spolupráce s dobrovolníky
Zlatá rybka byla doslova okouzlená, s jakou vervou jí lidé v přípravách pomáhali. Umělci, 

právníci, virtuální realisté a srdcaři všech možných profesí. Začala jim říkat dobrovolníci  

a stali se jejími nepostradatelnými pomocníky.

Den otevřených dveří, spuštění webu
V brzkém létě se oteplilo a přišel čas vykouknout z bezpečí známých vod nad hladinu. Dát 

o sobě konečně vědět. A hle… v den D se na rybku přišel podívat dav zvědavců. Ti z větší 

dálky si o ní přečetli na stránkách ve svých počítačích. Zprávu o výskytu Zlaté rybky si bez-

pochyby nenechali pro sebe. 

První přihlášky a první splněná přání i překvapení
„Ty-dam, ty-dam“, vyzváněly vzápětí první přihlášky. V rybníce nastalo obrovské chvění. Ra-

dost, strach, těšení i pochyby, zda to rybka všechno zvládne. Když se poprvé dítěte zepta-

la: „Jaké je tvoje největší přání?“, třásl se jí hlas, a nebýt odhodlaného pohledu jeho očí, tak 

snad okamžitě zmizí v hlubině. A byla také zvědavá. Po čem děti touží? Co si budou přát? 

No věřte, že byla nejednou velmi, velmi překvapená. 

Navyšování kapacity 
Záhy Zlatá rybka zjistila, že neumí být na více místech najednou. Tohle kouzlo nespadalo 

do její kompetence. Potřebovala více pomocníků. Na podzim už měla celý tým lidí. Střída-

vě s nimi jásala a nořila se do hlubokých vod, aby si odpočinula a rozpustila slzy smutku, 

které si někdy ze svých setkání s dětmi odnesla. 

Spolupráce s nemocnicemi a rodiči
Věděla, že jsou její kouzla nesrovnatelná s kouzelníky v nemocnicích a neuvěřitelnými činy 

rodičů nemocných dětí. Přesto ji lékaři a další zdravotníci, psychologové i herní terapeuti 

vítali. Brzy si uvědomili, že oni musí děti držet při zemi, ale rybka naopak rozvíří a podpo-

ruje jejich fantazii a odpoutává je od často smutné reality. Rodičům ulehčila v tom, že se 

o přání dětí postarala od začátku až do konce. Překvapením pro mnohé bylo, když rybka 

nadělila malé dárky všem dětem v rodině. 

Poslední přání
Na blížící se Vánoce se Zlatá rybka moc těšila. Byla už hodně unavená a doufala v podpo-

ru dalších kouzelných bytostí. Cítila radost ze splněných přání a také závazek, vůči dětem, 

které na setkání a vyslovení svých tužeb čekaly. Zlatá rybka už věděla, že některé děti po-

třebují čas proto, aby si ujasnily, jaké je jejich největší přání, a tento čas jim mohla dopřát. 

Věděla, že jsou i děti, které už čas nemají. Jejich přání bylo přáním posledním. 
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Přihlášky 2015 – celkový přehled
Tři přihlášené děti nesplňovaly kritéria projektu. Jedno bylo mladší a dvě již byly zdravotně 

natolik v pořádku, že jejich ošetřující lékař nepotvrdil, že jsou v život ohrožujícím stavu. 

Bohužel, dvě děti naopak byly v natolik vážném stavu, že se setkání nepodařilo uskutečnit, 

než zemřely. 

3 děti  
nesplňují kritéria

4,3 %

2 snílci přemýšlí
2,9 %

24 snílků čeká na realizaci
34,8 %

Jak jsme pracovali a statistické údaje  
za rok 2015
Přihlášky přijímáme výhradně pomocí webové aplikace a v ojedinělých případech v papíro-

vé formě – přihlášky zaslané poštou. Klíčové je pro přijetí do projektu prohlášení lékaře  

o tom, že dítě má závažné nevyléčitelné onemocnění, nebo onemocnění s nejistou prognó-

zou. Velmi důležitým pravidlem je, že před prvním setkáním neznáme, resp. nechceme 

znát přání dítěte. Přání je vážná věc a my trpělivě čekáme a dítěti poskytujeme dostatečný 

čas a prostor, aby své přání se vší vážností vyslovilo v naší přítomnosti. Pečlivě zkoumáme, 

zda se jedná skutečně o přání dítěte. V roce 2015 se do projektu přihlásilo 69 dětí.

14 přání v realizaci
20,3 %
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24 splněných přání
34,8 %

2 děti zemřely  
před realizací

 2,9 %

Přihlášené děti bychom mohli rozdělit na dvě skupiny.  

Na děti s chronickým onemocněním a děti v akutní fázi onemocnění. 

V roce 2015 jsme se setkali s těmito nemocemi:
Diagnóza počet %

Cystická fibróza 18 26 %

Onkologická onemocnění a jejich komplikace 15 22 %

Onemocnění ledvin/jater, transplantace 17 25 %

SMA/SMD 5 7 %

Mukopolysacharidóza 4 6 %

Jiné 10 14 %

Celkem 69 100 %
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Protože naším posláním …
je uskutečnění toho, aby se zájem o sny a touhy vážně nemocných dětí stal součás-
tí péče o ně, je pro nás velmi důležité, odkud se rodiny o Zlaté rybce dozvídají. Náš 
projekt neinzerujeme v médiích ani na sociálních sítích. Velkou pozornost věnujeme 
komunikaci s lékaři a dalšími pracovníky v přímé péči o nemocné děti. Oni pomáhají 
ve správném načasování přihlášky, a jim naopak projekt přináší výbornou příležitost 
pro nové náměty v komunikaci s dítětem i jeho rodinou. 

Zdroj informací o ZR počet %

Lékař nebo jiný pracovník v nemocnici 46 67 %

Jiný pacient či rodina 12 17 %

Jiná organizace 5 7 %

Přímo od nás 1 1 %

Jiné 5 7 % 

Celkem 69 100 %

39 chlapců 
57 %

30 dívek 
43 %

Celkově se nám přihlásilo více kluků než dívek
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Graf věkového složení …
ukazuje, že skutečně největší záběr projektu je u náctiletých. Svoji nemoc prožívají jako 

zásadní okolnost či událost svého života. Výrazně ovlivňuje jejich sebepojetí a přemýšlení  

o sobě a svém místě na světě. Od toho se pak odvíjí povaha přání, které vysloví.

Věk snílka počet %

0–3 1 1 %

4–6 5 7 %

7–10 15 22 %

11–14 26 38 %

15–18 20 29 %

19+ 2 3 %

Celkem 69 100 %

„Z mého pohledu lékaře, který pečuje o děti s nevyléčitelnou nemocí, a zejména o děti, které ve velmi 
nestálém období puberty čekají na závažný výkon v podobě transplantace plic, je pomoc vaší organiza-
ce téměř nedocenitelná. V tak pro ně těžkém období jste schopni alespoň na chvíli rozptýlit myšlenky  
o vlastní existenci, a tím být velmi nápomocni v jejich léčbě, jelikož celkový psychický stav a spoluprá-
ce s lékařem jsou v tu dobu závratně křehké. V neposlední řadě je zde i další stránka věci, a to ta mate-
riální. Převážná část rodin pečujících o takto postižené dítě je v sociálně složité situaci a trpí nedostat-
kem finančních prostředků. Vaší pomoci a práce, velmi vstřícného jednání, si velmi vážím.“

MUDr. Tereza Doušová, Pediatrická klinika, FN Motol
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Vyslovená přání 2015 – kategorie

Přeji si mít

19 dětí / 48 %
Přeji si být jako

1 dítě / 3 %
Přeji si pro  

někoho jiného

2 děti / 5 %

Přeji si setkat se

2 děti / 5 %

Přeji si zažít

15 dětí / 38 %

Snílek přemýšlí

2 děti / 5 %
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V roce 2015 jsme se setkali se čtyřiceti dětmi a ony vyslovily svá přání. Dvaceti čtyřem 

jsme přání zvládli splnit. Na koci roku jsme pracovali na dalších čtrnácti z vyslovených 

přání. U některých přihlášených dětí jsme čekali na správnou chvíli, případně jsme čekali 

na zaslání dokumentů potvrzujících, že dítě můžeme do projektu zařadit. 

Zlatá rybka plní největší přání dítěte. Při osobním setkání, na kterém mi děti o svém přání poprvé 
povídají, dochází k velmi zvláštnímu silnému momentu, kdy děti zjistí, že se jejich přání může stát 
opravdu skutečností. Některé děti již své přání mají dopředu promyšlené a jsou si jím naprosto 
jisté. Některé děti však při samotném setkání znejistí a chtějí si své přání řádně promyslet – co 
všechno by bylo možné splnit. A to je přesně podstata mé práce, umožnit dětem zamyslet se nad 
svým přáním, dopřát jim tolik času, kolik potřebují, promluvit si o svém přání se svými nejbližšími 
a třeba někdy své přání zcela odsunout na lepší čas. I to je možné. Zřídka se stává, že dětem jejich 
přání odmítneme plnit, pokud si nejsou jisté. Pak dáváme dětem dostatečný prostor k tomu, aby  
o svém přání přemýšlely znovu. Zpravidla se totiž pozná, když si děti opravdu něco přejí a moc 
dobře ví, proč právě toto přání chtějí. Tím rybka plní své poslání, které se snažím spolu s mými 
kolegy naplňovat: plnit dětem jejich opravdu největší přání.

Rita Fuchsová

Na přihlášky jsme reagovali do 48 hodin po obdržení. Práci na realizaci přání jsme zaha-

jovali do jednoho týdne od vyslovení přání. S některými dětmi jsme se viděli opakovaně. 

Svá přání chtěly změnit, nebo je změnit musely, např. ze zdravotních důvodů. Jezdili jsme 

po celé České republice, najezdili jsme téměř 18 000 kilometrů. 

Byli jsme velmi zvědaví, s jakým přáním to které dítě přijde. Překvapilo nás, že děti toho 

chtějí spoustu zažít. Při výběru jsou zodpovědné, přemýšlejí o tom… někdy radili rodiče… 

na to jsme si dávali obzvláště pozor. Snažili jsme se rozproudit dětskou fantazii a nedávat 

jí příliš limity. Někdy jsme odcházeli ze setkání s tím, že si dítě přeje nějaké „materiální 

přání“. Ale ani to to nemusí být „nuda“…
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Ve Zlaté rybce se snažíme plnit přání tak, abychom se realizací co nejvíce přiblížili tomu, jakou podobu 
má ve snílkově fantazii. Platí to i v případě, že přáním je například počítač nebo notebook. Při setkání se 
ptáme na různé podrobnosti, které nám následně pomohou vyladit vše přímo „na míru“. Snílek tak dostá-
vá počítač už nainstalovaný, určený přímo pro jeho potřeby, včetně softwarového vybavení a nastavení. 
Stačí jen zapnout. Jako bonus se vždy snažíme přidat nějakou maličkost, jakou může být třeba i fotka 
oblíbeného sportovce na ploše… 

Tomáš Hornek

S některými dětmi jsme se viděli pouze dvakrát – při prvním setkání a při splnění přání. 

S některými jsme byli v kontaktu vícekrát a v delším časovém úseku a přirostly nám k srd-

ci opravdu pevně. Našim úkolem je jemně vstoupit do příběhu dětí – jít přímo do srdce 

k tužbám dítěte – a zase jemně vystoupit. Nelze nenechat stopu. Často jsme se chvěli, aby 

to byla stopa dobrá, užitečná a radostná. A děti nechávaly své stopy v nás. Čistě, přímo, 

jak to umí jen děti…

Jsme jim za to vděční. 

Vnímáme jejich důvěru a chráníme jejich soukromí. Proto se zde nedočtete jejich kon-

krétní příběhy a příběhy jejich rodin. Důležité však je, zda se naplňuje smysl projektu, jak 

jsme o něm od začátku přemýšleli.
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 „Prožili jsme mnoho nezapomenutelného. Syn, který se potýká od 1 roku s těžkou nemocí, v těch chví-
lích naprosto zapomněl na své trápení a byl z něj normální, zdravý kluk.“

„Byl to zážitek na celý život nejen pro něj. Vzpomínky, které mu nikdo nevezme.“ 

„Péťa byl z dárku nadšen, moc si ho užívá. A my jsme rádi, že i náš syn je velice spokojen.“

„Věrka si přála notebook a přání se jí splnilo.“

„Pro naši rodinu Zlatá rybka nachystala chvíle plné napětí, očekávání a milá setkání… Nás osobně 
dostalo předávání splněného přání, což dostalo i naši Miu, která je upovídaná treperenda, ale v tu 
chvíli oněměla, a to je co říct!“

 „Pavlíka jsme pohádkami, které již dlouho neviděl, opět rozesmáli, což je pro nás ten největší dar, 
který můžeme dostat, protože… vidíme, že jeho úsměv a radostný výskot již dlouho trvat nebudou.“

„Prožili jsme s Tomáškem jeho neskutečnou radost, když vyšel robot. Byl to úžasný a rozesmátý zážitek. 
Naplnilo nás to na delší dobu spokojeností.“

„Neskutečná radost, a dalo by se říct, že i nakopnutí k dalšímu boji. Vyplněné přání, které bychom 
v této situaci jako rodiče nebyli schopni splnit.“ 

Jaký přínos měla splněná přání pro život dětí 
a jejich rodin?
Zlatá rybka existovala v roce 2015 prvních deset měsíců.  

Od června se děti měly možnost do projektu přihlá-

sit. Stále jsme na začátku a záleží nám na tom, 

abychom plnili přání co nejlépe a byli 

vůči rodinám co nejohleduplnější. I 

proto jsme se ptali v krátkém  dotaz-

níčku rodičů, jaký byl přínos splněné-

ho přání. Zde uvádíme několik odpo-

vědí (se změněnými jmény) na otázku: 

Jaký přínos mělo vyplněné přání pro 

Vaše dítě a Vaši rodinu?

29
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„Radost dítěte ze splněného přání, které jsme mu nemohli dopřát.“ 

„Byl to úžasný týden plný radosti a pohody, který dal zapomenout na nelehký zdravotní stav. Naše 
rodina drží hodně pospolu, a tím jsme mohli prožít tu pohodu všichni.“

„Naší dceři se tím splnil sen, o kterém jsme vlastně my rodiče ani nevěděli, že jej má.“

„Beátce to prospělo zdravotně a bylo to super!!!“

„Vyplněné přání pro nás a hlavně pro syna znamenalo hezký pocit, že na těžké chvíle nejsme sami a 
že na nás myslí i Zlatá rybka.“

*Jména dětí byla záměrně změněna.

Finanční zpráva 
Zlatá rybka je zcela financována svými zakladateli, manželi Vlčkovými.

V roce 2015 byly přijaty dary ve výši 5 200 000 Kč. Z toho 200 000 Kč byla finanční hod-

nota materiálního daru, osobního automobilu.

Původně rozpočtované náklady zohledňující počáteční jednorázové náklady na vznik 

organizace a zařízení její kanceláře byly vyčísleny na 3 474 000 Kč. A to při předpokladu 

splnění 12 přání. V září 2015 byl rozpočet s ohledem na enormní nárůst počtu přihláše-

ných dětí (průměrně dvě přihlášky týdně) zvýšen na 4 949 000 Kč.

Původně rozpočtované finanční prostředky ve skutečnosti stačily pokrýt splnění dvojná-

sobného počtu přání oproti původnímu předpokladu. Nevyčerpání nově rozpočtovaných 

prostředků v roce 2015 bylo dáno zejména tím, že nákladnější přání byla v závěru roku 

pouze v přípravné fázi a zaúčtování nákladů spadalo až do roku 2016. 

Převod nevyčerpaných prostředků do roku 2016 se uskutečnil ve výši 1 627 000 Kč.

Správní náklady společnosti za rok 2015 činí celkem 1 315 000 Kč.
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Struktura nákladů
2015

Náklady celkem  
v tis. Kč

Z toho správní náklady 
v tis. Kč

Spotřebované nákupy 971 461

Energie
Opravy
Cestovné
Reprezentace

27 27

Služby 664 440

Osobní náklady 1 603 310

Ostatní náklady 40 27

Odpisy, prodaný majetek, tvorba  
rezerv opravných položek

22 5

Celkem 3 402 1 315

Audit
Uvedené finanční údaje představují pouze vybrané údaje z účetní závěrky organizace. 

Kompletní účetní závěrka je uložena v sídle organizace a je zveřejněna ve Sbírce listin 

rejstříkového soudu. K účetní závěrce byla dne 25. května 2016 vydána auditorskou spo-

lečností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., evidenční číslo 71 zpráva auditora  

s výrokem bez výhrad.
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Poděkování lidem a organizacím 
Zlatá rybka funguje jako profesionální nezisková organizace. Ale nebýt dobrovolníků a lidí, 

kteří se vždy znovu nadchnou pro splnění přání dětí, nemohli bychom naši práci dělat.

Ke klíčovým lidem, kteří dávají tomuto projektu duši, patří dva výtvarníci. Pavel Čech 

– autor kreslené Zlaté rybky a motta organizace „Každý má přání“. A Jan Bárta – autor 

ručně psaných dopisů, které snílci dostávají „od Zlaté rybky“. Děkujeme!

Na vizuální podobě projektu se podílejí také dvě báječné dámy, fotografka Klára Horáč-

ková a grafička Ludmila Reichová, děkujeme! 

Za dlouhodobou spolupráci na dobrovolné bázi  
či za služby pro bono děkujeme těmto skvělým lidem

Otu Hermovi, Janě Holubové Šemberové, Tomáši Holubovi, Šarlotě Horáčkové, Petru 

Královi, Janě a Janu Matouškovi, Honzovi Pospíšilovi, Petru Pražákovi, Petru Siskovi,  

Dagmar Sladké, Martině Slaninové, Danu Špaňhelovi, Kateřině Vágnerové, Vlastě Vítkové 

a jejím dětem Majdě a Vaškovi.



Za spolupráci a mnoho cenných rad  
děkujeme těmto organizacím:
Centrum provázení

Dětský hospic Plamienok

Dlouhá cesta

Kolpingova rodina Smečno

Děkujeme dodavatelům a institucím,  
kteří se v roce 2015 podíleli na splnění přání
Alexandria, spol. s r. o. 

Alza.cz

Ateliér MOMO – Věra Pršalová

Romana Beyerová – Emap, spol. s r. o.

Jitka Bolínová 

Kateřina Bucháčková 

Canaria Travel

Gymnázium a SOŠ 

Podbořany

Martina Chromá

iStyle 

Klára Fischerová 

Kostymérna

Paní Mentová 

Papírna Losiny

Televize Nova

Zámek Krásný Dvůr

Česká televize

Česká televize Brno

Přání dětem splnili i tito skvělí pánové
Jan Adámek – herec a moderátor

Daniel Sebastian Štrauch – youtuber

Radim Fiala – herec

Děkujeme!

Klub CF

Mam Marzenie

Želaj si
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