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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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Máme za sebou třetí rok života Zlaté rybky. Podobně jako dítě ve třech letech odkládá 

plenky a učí se spoléhat na své vlastní schopnosti a vědomosti, Zlatý rybka roste před 

očima. Stala se součástí života mnoha desítek rodin a řady dětských oddělení nemocnic  

v celé republice. Je z ní už mladá slečna, přesto pro nás stále maličký zázrak. A podobně 

jako vloni, i třetí rok byl pro ni nabitý novými výzvami a zkušenostmi. 

Dětská přání přicházela a byla plněna v nebývalém tempu a náš tým v průběhu roku prošel 

několika změnami. Přišly nové posily a některé ploutvičky – jak našim zaměstnancům 

občas říkáme – se vydaly vlastní cestou. Díky úžasnému nasazení celého týmu se podařilo 

dosáhnout toho, aby děti nikdy nemusely na svůj sen dlouho čekat. Naše „rodičovská“ 

radost je neustále posilována úspěšně splněnými přáními, ke kterým ale často vede 

nelehká cesta a které jsou lemovány tíživou realitou lidské křehkosti a smrtelnosti. 

Momenty napětí a obav, zda nejsou výzvy našich snílků příliš velkým soustem a zda je náš 

zásah do jejich životů zodpovědný, jsou střídány opravdovými úsměvy na dětských tvářích. 

Zdaleka ne všechny osudy našich snílků končí happy-endem, ale i tak věříme, že Zlatá 

rybka a její poslání má velký smysl a jsme vděčni za to, s jakou otevřeností nás rodiny  

do svého kruhu přijímají.

V roce 2017 se nám podařilo splnit celkem 92 dětských přání a 129 jich bylo přijato.  

To znamená, že za dobu své existence Zlatá rybka splnila už 198 přání a počet přihlášek 

dosáhl 304. Dalším milníkem bylo, že v roce 2017 Rybka poprvé vynaložila přes 10 milionů 

Kč, a je skvělé, že valná většina těchto prostředků šla přímo na realizaci konkrétních přání.

Snad nejvíce emotivně s naším týmem prožíváme realizaci přání cestovních. Sami rádi 

cestujeme, a těší nás, že přání tohoto typu přibývá, zejména na úkor těch materiálních.  

V letošní ročence se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji. U cestovních přání je 

důležité dovést každičký detail do finální podoby, tak, aby se ve výsledku přání proměnilo 

ve skutečný splněný sen. Obdivujeme, kolik energie a emocí do realizace takového snu 

dokážou ploutvičky vložit a jak trpělivě překonávají překážky a komplikace, kterých při 

cestách nemocných dětí bývá víc než dost. Jsou to chvíle, kdy pocity zoufalství  

z neřešitelných situací střídá euforie, uspokojení a vděčnost, a kdy stále a stále zjišťujeme, 

že každý problém má své řešení. A to díky lidem, kteří svou prací žijí a pro které se plněním 

dětských snů možná tak trochu plní i sen jejich vlastní. 

I letos tedy děkujeme.

Dětem, za jejich fantastickou schopnost nejen o svých snech snít, ale umět své sny  

i prožívat.

Dobrým lidem, kteří se srdcem otevřeným pomáhají Rybce přání dětem plnit.

A hlavně děkujeme vám, kteří Zlatou rybkou jste - Karin, Rito, Tome, Kristýno, Michale, 

Marku, Hanko, Aničko, Ireno.

Katarína a Ondřej Vlčkovi

Zakladatelé Zlaté rybky

Úvodní slovo
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V prvních dvou letech po zrození Zlaté rybky jsme na těchto místech popisovali její 

počátky a zasvěcovali čtenáře do speciálního zlatorybího „rituálu“.

Třetí rok je Zlatá rybka na cestě, plnící své poslání. Ke snílkovi se jemně připojí, aby s ním 

na různě dlouhý čas spojila svoji pouť. A pak zase polehoučku, jemně, odpluje. 

Nejdéle plujeme se snílky, kteří sní o zážitcích, o cestách do zemí blízkých i vzdálených. 

Proto vám nyní chceme vyprávět zejména o cestách našich snílků za zážitky a o našich 

cestách s nimi.

Možná se ptáte…
Jaké to je, doprovázet snílky za splněním přání?
Připravit splnění takového snu často není jednoduché. Klíčovou roli hraje vždy zdravotní 

stav dítěte. Zda se zážitek, či cesta odehrávají během léčby, kolik máme na realizaci času, 

nebo zda je snílek po léčbě a čeká ho návrat do „běžného“ života. Někdy snílek během 

doby vyroste, zkrásní, stane se z něj zlobivý puberťák… Nebo naopak, malé dítě „zestárne“, 

je zralejší, rysy jsou vážnější, zevnějšek se promění k nepoznání. To vše máme možnost 

pozorovat. A nezřídka i prožívat společně s celými rodinami. Na nějakou dobu jsme 

souputníky.

Každý má přání – cesty 
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„Díky Zlaté rybce se mi splnila některá přání, o kterých jsem ani nevěděl, že je mám. Jsou ale příliš 
osobní na sdílení. Je to velká radost, že se můžu podílet na tak fantastickém procesu – promýšlení  
a realizace přání snílků… A zvlášť pokud jde o přání, které je mi osobně blízké, je to násobná radost. 
Dokážu se pak lépe naladit na stejnou „frekvenci“ se snílkem a následná rezonance je velkým 
zážitkem i pro mě.“

 Tomáš

K plnění přání patří navazování vztahu se snílkem a s jeho blízkými, energie věnovaná 

splnění všemožných přání – a fantazie dětí opravdu nezná mezí. Patří k tomu také mnohá 

vypětí spojená se změnami zdravotního stavu, možností splnit přání přesně tak, jak bylo 

vysloveno, ale také umění rozloučit se. Ano, je to náročné, ale stojí to za to…

„Jeho život není jen samé pozitivum a čas se krátí a my všichni jsme si bohužel toho vědomi a hlavně 
on sám. Proto, je pro něj splněný sen vším co mohl od života dostat, za svoji sílu, statečnost a odvahu 
v boji se svou nemocí. Zasloužil si to.“ 

maminka snílka

Jaká přání jsou na splnění nejnáročnější?
Mám-li mluvit řečí přírody, nejnáročnější je setkání s živly. Jednou cestu provázely povodně, 

jindy cyklón, nebo se zvíře zakouslo přímo do břicha snílka… A za, v jistém slova smyslu, 

„živly“ už v Rybce považujeme také slavné celebrity. Nad přáním „setkání s celebritou“ 

nemáme téměř žádnou moc. Zda nakonec vše dobře dopadne, se musíme spolehnout na 

opravdovou Zlatou rybku. A mám-li poodhalit interní tajemství – nejeden z kolegů mi už říkal, 

že na ni doopravdy začal věřit. Posuďte sami, že tohle by sebelepší produkční tým nedal:

„Vše bylo naprosto skvělé, atmosféra na hřišti, možnost jít na sidelinu, být přímo u všeho tak blízko, 
vyfotit se s majitelem, to vše pro syna moc znamená a je to vzpomínka, ze které bude čerpat snad 
velmi dlouho… Nevím, jak jste zařídili výhru pro Patrioty a naprosto super počasí, klidný let a vše 
bez komplikací…“

          maminka snílka

Ale abych uvedla věci na pravou míru…produkční tým šlape Zlaté rybce statečně na paty: 

Pokud je myšleno „nejnáročnější na realizaci“... „Za opravdové oříšky jsem považoval setkání  
s celebritami končícími na „ssi“ (Messi & Rossi), ale kolegové to zvládli na jedničku. :)“

Tomáš
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Kam se děti chtějí podívat? Jaké nejzajímavější destinace je lákají?
Česká republika nemá moře. Většina dětí má moře ráda, chtějí se koupat, dovádět, stavět 

hrady, šnorchlovat. Moře evokuje našim snílkům pohodu, čas, kdy mohou být venku, dělat 

co je napadne, hrát si, bavit se a být nerušeně se svými nejbližšími. A to během nemoci, 

dlouhých hospitalizací, izolace a pevného režimu velmi schází. Snílci si často bolestně 

uvědomují, že jim chybí sourozenci, pohyb, bezstarostně trávený čas. „Cesta k moři s 

nejbližšími“ může být opravdu velkým darem. Může to být předěl mezi nemocí a návratem 

do běžného života, poděkováním rodičům, sourozencům, časem nabírání sil. 

Jiní snílci přemýšlejí o přání jako o možnosti splnit si sen, který v nich již delší dobu zraje. 

Může být spojený s jejich zájmy, zálibami, s jejich objevováním světa a sebe v něm. 

„Zůstává ve mně moc fajn pocit a úsměv na tváři při pomyšlení, že Rybka udělala snílkovi velkou 
radost nejen na dnešní večer. A taky už si poněkolikáté říkám, že zkrátka radost má více podob. 
Koneckonců maminka vše završila při našem loučení touto větou, když se syna ptala, jestli se na 
dnešek těší. „Mami, těším, ale taky se i bojím, co když opravdu pojedu?“ …. :-) Zkrátka letět do 
Japonska chce nutnou dávku odvahy. A jestli ji má náš snílek? Tak o tom vůbec nepochybuji.“ 

Rita

Snílky už Zlatá rybka doprovodila na sedmero pobřeží různých moří, v roce 2017 

cestovali po třech kontinentech, nalétali téměř 150 000 km. Přesto pro mě osobně zůstává 

nejexotičtější destinací pár kilometrů vzdálené vězení, do kterého se malá snílka toužila 

vypravit za svým blízkým.
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Jak jejich cesty za zážitky prožíváte? 
Cestovní přání, nebo přání setkat se s někým významným, se nesplní ze dne na den. Přípravy 

zaberou nějaký čas a během něj snílka i jeho rodinu více poznáváme. Těšíme se na cestu 

společně s nimi. Máme s nimi obavy, trému, prožíváme vzrušení… Každá ploutev Zlaté rybky 

je úplně jiná. Každý jsme citlivý a vnímavý na jiné okolnosti, které provázejí, ať už přípravy 

nebo samotné splnění přání. Naše zkušenosti, rodičovství, nátura, to vše se v pocitech odráží. 

„V dopise měl snílek napsáno, že se jeho přání splní, a to jsem vnímala jako o to větší závazek. 
Setkání bylo domluvené nedaleko Prahy. Všichni už jsme ho netrpělivě vyhlíželi …a pak… 
zaprášilo se na polní cestě a idol našeho snílka byl tam... V tom okamžiku mi spadla skála ze 
srdce!“

Kristýna

 „…všimla jsem si, že se snílkovi klepou strašně ruce. Zeptala jsem se ho jen obecně, zda 
nervozita stále běží a on se trochu odmlčel a povídá mi: „Já bych to přirovnal, ten pocit, 
který mám, jako když jsem byl těsně před transplantací.“. Což mi vyrazilo dech, protože 
jsem netušila, zda je to těšení se na nový začátek nebo naopak velká obava z toho, co bude… 
neodvážila jsem se zeptat, pouze jsem reflektovala, že jsem viděla, jak se mu klepou ruce  
a pokusila se ho ještě jednou uklidnit. A popravdě netuším, zda se mi to podařilo…  
S podlamujícími koleny jsem odešla k autu na parkoviště…“

Rita

Bojíte se někdy, že se přání nepodaří splnit?
Bojíme? Ano. Cítíme velkou zodpovědnost a tím pádem si někdy bolestivě uvědomujeme 
hranice vlastních sil. Často prožíváme stres, adrenalin i bezmoc. 

Karin

13
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„Panu doktorovi jsem volal hned v 8 hodin ráno. Přestože se jeho stav výrazně zlepšil, není 
snílek dostatečně fit, aby mohl v sobotu odletět do Bostonu. Realizace přání se proto ruší.  
I když jsem od pátku tušil, že k tomu dojde, rozklepal jsem se a ještě několik hodin jsem tomu 
nemohl uvěřit. Malou útěchou pro snílka i Rybku je to, že od listopadu bychom dle pana 
doktora mohli mít další šanci toto přání splnit.“ Marek

Zlatá rybka neumí děti uzdravit a neumí poručit času. Svádí v tomto ohledu nerovný 

boj. Je malá a hbitá, snaží se vplout do skulin, které se někdy a na nějaký čas objeví. Být 

připravená vyplout v pravý čas. V roce 2017 se to Rybce bohužel třikrát nepodařilo. 

V mnoha jiných případech se přání ve správném čase splnit podařilo. 

 

„Kvůli synovu zdravotnímu stavu bylo přání z podzimu odloženo na jaro, až měl za sebou 
všechna potřebná očkování a dovolil to jeho zdravotní stav… a on pak tomu už ani nechtěl 
věřit, že jeho přání by mu mohlo být vůbec splněno… Ale stálo to za to, nic neuspěchat  
a počkat si až přijde ta správná chvíle…“

maminka snílka

„Nejvíce mi utkvělo přání snílky poděkovat výletem rodině. Svým nejbližším, kteří stejně jako 
ona vědí, že středa je druhá neděle, protože jedna neděle v týdnu je málo. A proč si neudělat 
druhou neděli, když času je tak málo…“

Tomáš

Jak náročné je vypravit vážně nemocné dítě na cestu? Co všechno musí  
Zlatá rybka zařídit?
Každé přání je jedinečné, jakkoliv si mohou být podobné. Zlatá rybka plní sny dětí vážně 

nemocných. Jejich zdravotní stav je určující pro realizaci. Zlaté ploutve někdy shánějí 

kyslíkové bomby, jindy speciální vozíky, či jiné dopravní prostředky, dbají na nadstandartní 

hygienické podmínky, bezbariérovost, zajišťují pomoc a asistenci.

„Vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu snílka dělal doprovod na cestě sám ošetřující lékař. 
A to byla pro Rybku velká a úžasná premiéra! Vše běželo jako po másle a přání se splnilo se 
vším všudy. Nakonec se ukázalo, že realizace měla na snílka mnohem hlubší dopad a vzpomínky 
na USA ho provázely až do konce. Večer před smrtí si pobrukoval americkou hymnu.“

Kristýna

 
V roce 2017 potřebovali naši snílci celkem sedmkrát náš osobní doprovod. Rybka 

doprovázela čtyřikrát snílky při splnění různých zážitků v České republice. 
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 „V tu chvíli mi blesklo hlavou, že se „šťávou“ pro ventilátor jsme dost na hraně a zda je vůbec 
rozumné takové riziko podstoupit. Maminka snílka nebyla na pochybách ani vteřinu. „Ano, beru 
na vědomí, letíme. V nejhorším máme s sebou Ambuvak a budeme dýchat ručně. To je v pohodě“. 
Když jsem pozoroval maminčino odhodlání, nabyl jsem jistotu, že to prostě dokážeme.“

Michal

„Je příjemné, že na nás někdo myslí a je připraven nám kdykoli pomoci. Přeci jen, vydat se  
s takto postiženými kluky po vlastní ose takto daleko není jen tak.“

tatínek snílka

Zlatá rybka chystá dětem překvapení. Podařilo se nějakému snílkovi překvapit  
Zlatou rybku?
Snílci Rybku překvapují neustále. V první řadě tím, jak moudře nakládají se svými přáními. Kam se 

hrabeme my dospěláci. Překvapují také svoji odvahou, odhodláním za svými sny jít, zájmy, které 

mají. Překvapují tím, jak moc myslí na druhé. Jak splněné přání zapadá do mozaiky jejich života.

Na závěr budu trochu osobnější. Mnoho lidí nám říká: „Nezapomínejte na sebe, mějte také 

svá přání a své sny…“ Troufla jsem si před časem vyslovit své přání, aby jednou některý 

z našich snílků pracoval ve Zlaté rybce. Před pár dny přišla v poště prosba, zda by naše 

snílka mohla být během léta v Rybce na stáži. 

Děkuji Ti, Rybko, za všechna splněná přání, dětí, jejich rodičů, sourozenců i nás co jsme 

kolem nich.

Ujeli celkem 6,5 km závodním 
autem, na koni celkem 30 km, 
na oslíkovi 300 m.

Snílci na cestách v roce 2017...

Nalétali 148 400 km, najezdili  
autobusy 1000 km, auty 10 968 km, 
napluli 622 km najezdili celkem  
100 m na delfínech.

Přání se účastnilo celkem 16 sourozenců,  
2 dědečkové a 2 babičky, 1 bratranec,  
1 sestřenice, 1 kamarád, 1 ošetřující 
lékař a 2 pejsci. 
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Nejmladšímu snílkovi, který 
cestoval, bylo 4,5 let.

Nestaršímu snílkovi v době 
cesty bylo 19,5 let. 

Kontinenty, státy, města 

Snílci navštívili tyto státy 
Evropy: Českou republiku, 
Bulharsko, Francii, Itálii, 
Německo, Nizozemsko,  
Rakousko, Řecko,  
Španělsko, Velkou Británii

Snílci v rámci cestování po 
Americe navštívil celkem 
dva státy: USA,  
Dominikánskou republiku 

Snílci v rámci Ameriky  
navštívili celkem 5 měst.

Snílci navštívili celkem  
26 evropských měst. 

Snílci navštívili celkem  

3 kontinenty.

Snílci navštívili dva státy 
Asie: Japonsko, Turecko

Snílci navštívili celkem  
7 asijských měst.



Celkem si snílci dali  
20 pusinek s delfínem 
a 5 pusinek s běluhou.

Největší ryba, kterou sní-
lek chytil, měřila 145 cm. 

Snílci absolvovali celkem 225 jízd 
na tobogánu, ušli celkem  
187 schodů na rozhlednu  
a viděli celkem 7 gólů  
střelených v NHL. 
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A co Rybka?
Kolik najezdila kilometrů, aby vyzpovídala snílky? 50 537 km.
Kolik vypravila doprovodů? 8 doprovodů do zahraničí a 9 v ČR
Kolik času tím rybka strávila? Při doprovodech v ČR celkem  
20 dní, při doprovodech v zahraničí celkem 34 dní. 
Rybka doprovázela svoje snílky do Spojených států amerických, 
Turecka, Velké Británie, Německa a Francie. 

Počet kousnutí 
snílka jelenem 
celkem: 1

Počet dní pobytu 
snílka v pekle: 2

Naši snílci v roce 2017 cestovali 
za 1 pohádkovou postavou, 
3 domácími celebritami  
a 1 světovou celebritou. 



2322

Jaký přínos měla splněná přání pro život dětí  
a jejich rodin?
Zde uvádíme několik odpovědí na otázku: Jaký přínos mělo vyplněné přání pro Vaše dítě  

a Vaši rodinu?

 „Přínos pro naši rodinu to mělo ohromný. Po téměř ročním odloučení, kdy jsme byli víc  
v nemocnici, než doma, jsme spolu strávili úžasný měsíc pohromadě, i s rodinou mé sestry. Byl 
to pro nás všechny nezapomenutelný zážitek.“ 

 „… Moc se mi líbilo, jak má Zlatá rybka spoustu svých pomocníků a specialistů na různé 
druhy přání.“ 
 „Přínos to mělo obrovský, protože to bylo synovo největší přání a také to, co ho drželo nad 
vodou v období transplantace a po ní.“

 
„Přínos – pro naši rodinu obrovský:
1) Poznání nových úžasných lidí
2) My bychom nikdy sen – NHL v USA, Martinovi nemohli splnit. Martin na to nikdy nezapomene 
a vždy když se bude chtít vrátit, aspoň na chvilku za svým snem – má krásnou knihu a ta mu skvělé 
okamžiky vždy připomene. Jsme rádi, že jste Martinovi splnili jeho největší sen v životě.“

„Dcera se dlouho těšila na své přání a tím měla chuť do života. A na svou nemoc tolik nemyslela.“

„Pro našeho syna to byl jeden z nejhezčích okamžiků, které v době své léčby zažil. Pro nás byl 
nejhezčí pohled do jeho spokojených a štěstím svítících očí.“ 

 
„Žijeme z toho dodnes a není týdne, abychom někomu nepovídali o tom, co Péťa prožil a jak se 
mu jeho přání opravdu splnilo! Vždy se mu úplně rozzáří oči a ukazuje hned fotky s delfínem.“ 

 
„Přání, které Zlatá rybka splnila mé dceři Haničce, je pro přínos naprosto nepopsatelný. Vším, 
co jste pro ni dokázali udělat, jste jen ukázaly, že i nemocné dítko může mít sny za hranici 
„reál“. A když ji vidím, s jakým vzrušením mluví o Vás i o splněném snu, jsem za to, že pro ni 
nezbořitelné překážky ve svém handicapu se již nezdají být až tak těžké a už nechce stát v koutě 
a být škatulkována. Proto pro nás rodiče slovo „nejde“ neexistuje a jdeme do života naplno. 
Otevřeli jste jí svět v dětských očích a ona maximálně čerpá ze zážitků a ví, že i hodní lidé 
existují.“ 
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„… To, co jste pro nás udělali, nám změnilo život, opravdu, ukázali jste nám, jak moc je 
důležité odpočívat, jak nám to všem moc prospělo, a za to Vám z celého srdce děkujeme. Byla 
to naše první dovolená, co bydlíme v domečku. Pořád jsme to odkládali a říkali si ještě tohle, 
a až bude tohle hotové, až našetříme, a zapomněli jsme při tom shonu žít. A pak se to stalo, 
Barborka onemocněla, a nám se změnil život. Říkali jsme si, proč jsme neudělali tohle a tamto, 
na co jsme čekali, a v tu chvíli máte jenom jedno přání, aby byla Barborka zdravá, aby žila!!! 
Jsme nesmírně šťastni, že jste nám vstoupili do života a pomohli nám spojit celou rodinu po 
tom všem, nikdy na to nezapomeneme. Splnili jste Barborce její sen setkat se s delfínem, její 
přání jet k moři, moc jste nám pomohli, celé rodině…pro celou naši rodinu to mělo obrovský 
přínos ke stmelení rodiny, najít cestu zpět k naší starší dceři, která nemoc své sestry vnímala 
velmi intenzivně a uzavřela se více do sebe, a opravdu plnění přání Barborky, celá cesta  
a dovolená nám pomohla najít cestu i k naší starší dceři, pro mě jako matku to znamená 
hodně, ani nevíte jak. Byli jsme tam nesmírně šťastní, byl to pro nás týden, kdy jsme na 
všechno to zlé zapomněli a jenom byli spolu.“

 
„Sen našeho Pepy se proměnil v přání a následně ve skutečnost. Celá naše rodina prožila 
nádherný a šťastný den. Změnit bych navrhovala, ale to bohužel není ve vašich silách, aby se 
každé dítě mohlo uzdravit.“  

 
„…Díky vyplnění jejího přání jsem přišla na to, že zase až tak malá není. Je to slečna, která 
zvládne sama dokázat víc, než jsem si myslela.“ 

 
„Díky Vašemu citlivému přístupu měly samotné přípravy a opatrné těšení na splněné přání 
pro Tomáška i celou rodinu velký přínos a odpoutání se od každodenních starostí. Zpočátku 

jsme měli pochybnosti, zda nebude přání pro Tomáška velkým soustem a zda dokáže vše, 
vzhledem k jeho věku, ocenit a pamatovat si, ale s odstupem času vidíme, jak veliký zážitek 
na celý život to pro něj byl a stále je. A samozřejmě možnost prožívat vše s naším synem, 
pozorovat jak je šťastný a natěšený, stoprocentně nabíjela energií i nás rodiče a babičku  
s dědečkem.“ 

„Díky projektu Zlatá rybka se Tomáškovi splnil velký sen, který je větší, než jsme si na začátku 
vůbec pomysleli.“ 

„Projekt Zlatá rybka je zvláštní především pro svou nekomerčnost. Víte, nebo si to alespoň 
máte myslet, že za vším stojí pár obyčejných lidí, přitom je vlastně nepoznáte. O to je to vlastně 
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zajímavější. Děláte obrovskou věc a děláte ji výborně. Snad budete mít dostatek sil v tom 
pokračovat.“ 

„Přání mé dcerky v podobě živého zvířátka, nám všem přineslo spousty nových zážitků. Dcerka 
se i nadále učí zodpovědnosti ke všemu živému.“ 

„Projekt Zlatá rybka je naprosto úžasný, všeobecně minimálně dokonale rozptýlí dítě od 
problému, ve kterém se ocitlo. V podstatě, protože synovi dlouho trvalo, než se rozhodl, co si 
bude přát, tak stále mluvil jen o nějakém přání, a ne o nemoci kterou má.“ 

„Dostala jsem Notebook, na kterém natáčím videa a pomáhám tím dětem s rakovinou.“ 
 

„To, že jsme mohli být celá rodina pohromadě bez jakéhokoliv omezení. Nepřemýšlet jestli 
můžeme nebo nemůžeme mezi lidi. Dát si cokoliv k jídlu. Hlavně, že se Natálce splnil sen,  
a vy jste jí ten sen pomohli splnit. Vidět to nadšení díky Vám.“ 

 
„Vyplněné přání pro našeho Jendu bylo opravdu úžasné, moc se těší, až se na darovaném kole 
projede, a kvůli tomu se chce brzy uzdravit.“ 

 
„Ondrovi se splnilo jeho obrovské přání (notebook) a nám, jeho rodičům, skončilo přemýšlení 
nad tím, jak to vše finančně zvládnout. Děkujeme.“ 

„Pro Kevina je – s ohledem na jeho věk – budování a udržování sociálních vazeb jednou  
z nejdůležitějších věcí a jeho vysněný iPhone mu pomáhá dosáhnout jeho nejdůležitějšího cíle  
– postoupit spolu se spolužáky do 9. třídy a tak s nimi zůstat kontaktu.“ 

 

„Pro nás mělo vyplněné přání přínos především po psychické stránce. To zjištění, že je možnost 
si splnit jakékoliv přání, je pro nemocné dítě v danou chvíli přínosem v tom, že se myšlenkami 
odpoutá od toho nemocničního prostředí a přemýšlí, co by mu udělalo radost, a ne nad tím, co 
mu radost nedělá“. 

„Je příjemné, že na nás někdo myslí a je připraven nám kdykoli pomoci. Přeci jen, vydat se  
s takto postiženými kluky po vlastní ose takto daleko není jen tak.“ 

 
„Čus Zlatá rybko, komp fachá fajn B-) hodně lidí mi ho závidí8-);-). Zlatá rybka je vážně dobrá 
podpora, sice jsem se toho ze začátku zdráhal, ale potom jsem byl rád. Výhoda je, že je fakt 
namakanej, nemusím se bát, že se nezapne a dá se na tom dělat hodně a i trochu vychloubat8-). 
Líbilo se mi, že jsem měl na výběr při naších konverzacích, že jste přijeli za mnou domů.“  

 
„Super nápad nemocným splnit přání hned po zdraví. Díky Rybce jsem si mohla splnit přání, 
které je mým snem. Abych pod vodou nemrzla v mokrém obleku, a taky jsem pořád po splnění 
přání nechápala, že opravdu je to moje a měla jsem slzy na kraji. A … jsem v breku. Tak, teď 
už jen to zdraví. Rodiče mi přání nemohli splnit, ale Rybka se o to postarala na 100 %.“ 

 
„Myslím, že děti se díky tomuto projektu mají, v jejich těžkém období, na co těšit a navíc se 
povede, alespoň na nějakou dobu, odpoutat jejich pozornost k něčemu příjemnému.“ 

 
„Pro mé dítě, si myslím, měl dárek daleko větší význam, než vůbec tuším :-). Jsem ráda, že se 
mu splnil, jinak nedosažitelný sen.“ 

*Jména dětí byla záměrně změněna. 
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Statistické údaje
V roce 2017 jsme přijali celkem 129 přihlášek, což znamenalo oproti roku 2016 nárůst  

o necelých 22 %. Z toho 10 dětí nesplňovalo vstupní kritéria projektu (7,7 %). 

Z hlediska zastoupení jednotlivých diagnóz jsme se v tomto roce setkali opět s nárůstem 

počtu onkologicky nemocných dětí, a to o více než 4 % na celkových 61 % ze všech 

přihlášených dětí. 

V roce 2017 splnila Zlatá rybka celkem 92 přání. V porovnání s rokem 2016 to bylo  

o 11 přání více. Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií splněných přání se 

meziročně změnilo. Pokles zaznamenala materiální přání o 3 %, a naopak nárůst se 

projevil v kategorii přání spojených se zážitkem, celkem o 5 %. Změny byly dány například 

tím, že mnoho dětí vyslovuje svá přání jako motivaci k léčbě. V roce 2017 již mnoho dětí 

léčbu ukončilo a jejich zdravotní stav jim dovolil podniknout vysněné zážitky. 

Bohužel, třem dětem Zlatá rybka přání splnit nestihla. Čtyři snílci nebo jejich rodiny 

ukončili svoji účast v projektu s tím, že buď přání nemají, nebo jsou taková, která si mohou 

splnit sami.
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V roce 2017 došlo ke zvýšení počtu přihlášených chlapců, až na celkových 61 %. 
Věkové složení přihlášených dětí nevykázalo přílišné změny oproti roku 2016. Stále, co 

do počtu, vedou středoškoláci. Nejméně jsou zastoupené okrajové kategorie – děti do  

3 let a nad 18 let. Jedná se o kategorie, ve kterých musí někdy rozhodovat o výjimce 

správní rada (děti pod 3 roky a po dovršení 19. roku).

 

chlapců 
61 %

dívek 
39 %

Finanční zpráva 

Zlatá rybka je zcela financována svými zakladateli, manželi Vlčkovými. V roce 2017 byl 

finanční dar poskytnutý zakladateli ve výši 10 000 000 Kč. Finanční hodnota materiálního 

daru, který poskytla společnost ALZA, byla 97 228 Kč.

Rozpočtované náklady roku 2016 byly 10 813 800 Kč. Skutečné čerpání nákladů bylo ve 

výši 10 421 406 Kč. Čerpání probíhalo v souladu s plánem. Položka určená na přímou 

realizaci přání byla překročená o 7,4 %. Vyšší čerpání bylo pokryté z rozpočtové rezervy. 

Naopak největší úspora byla v položkách materiál (5,4 %) a služby (4,4 %).

Předpokládaný počet splněných přání pro rok 2017 byl 100. Ve skutečnosti se podařilo 

splnit 92 přání. Přání to však byla jak nákladnější, tak složitější po projektové a realizační 

stránce. V prvním roce fungování organizace činily správní náklady 39 % spotřebova-

ných prostředků. V roce 2016 to bylo 25 % z celkové částky. Správní náklady společnosti 

za rok 2017 činily 15,4 % z celkově spotřebovaných nákladů organizace.

Do roku 2018 bylo převedeno celkem 856 976,46 Kč.
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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 28. června 2018 vydána auditorskou 

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

s výrokem bez výhrad.
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Lidem, kteří jsou prodlouženými ploutvemi Zlaté rybky, patří poděkování největší. Milé 

kolegyně a kolegové, děkuji vám za společnou plavbu. Díky za společně prožívaná 

dobrodružství, chvíle radosti a smutku. Díky, za jiskry ve vašich očích, které dávají naší 

Zlaté rybce ten správný lesk. 

A protože je výčet lidí, kteří Rybce v roce 2017 pomohli různými způsoby splnit přání 

snílků, uvedeme je přehledně v několika oddílech.
Karin Pospíšilová

Poděkování lidem a organizacím 

„Projekt Zlatá rybka je zvláštní především pro svou nekomerčnost. Víte, nebo si to alespoň 
máte myslet, že za vším stojí pár obyčejných lidí, přitom je vlastně nepoznáte. O to je to 
vlastně zajímavější. Děláte obrovskou věc a děláte ji výborně. Snad budete mít dostatek sil  
v tom pokračovat.“

tatínek snílka

Nakolik jsou lidé v Rybce obyčejní, nebo neobyčejní mi nepřísluší soudit. (Vlastně, zcela 

soukromě uvnitř cítím, že jsou obojí). 

Co mi přísluší zcela jistě, je děkovat. V dokumentu jako je tento, se hluboká vděčnost nějak 

transformuje do výčtu, slova, která se těžko hledají, nakonec dost možná vyzní formálně. 

Přesto…

Děkujeme rodičům Zlaté rybky, Kataríně a Ondřejovi za další rok, ve kterém rybku sytili, 

vedli, povzbuzovali, pečovali o ni s láskou skutečně rodičovskou. Cítíme Vás stále při nás. 

Při hladině klidné i v bouřích. Jste s námi a děkujeme za to! 

Velké díky patří Ireně Závadové za její cenné vhledy a rady v rámci zasedání správní rady. 

Děkujeme rovněž Martině Břeňové za bdělé oko a vlídné dohlížení při plnění role revizora 

organizace.



Zvláštní poděkovaní za podporu organizace  
či za splnění konkrétního přání patří: 

Pavlu Adamovskému,

Ondřejovi Antošovi, 

Michalu Balcarovi,

Elišce Bernardové,

Petrovi Boháčovi,

Martinovi Brázdovi,

Janě Burešové,

Oldovi Burešovi,

Kelly Cassidy,

Libuši Cempírkové,

Alexovi Ciorobea,

Pavlíně Ciorobea,

Janě Černochové,

Radce Dvořákové,

Ladislavu Dvořákovi,

Zdeňku Grečnárovi,

Evě Juel Hammerich, 

Ask Hasselbalch,

Martinu Havelkovi,

Janě Holubové Šemberové, 

Tomáši Holubovi, 

Kláře Horáčkové,

Romanu Horákovi,

Matěji Hrdounovi,

Josefu Hušbauerovi,

Martinu Joskovi,

Martině Jupové,

Lucii Holubové Krajcové,

Markétě Marasové, 

Nině Mašatové,

Jiřině Matějíčkové,

Michalu Kloudovi, 

Andree Koutkové, 

Lucii Králové,

Janě Langrové, 

Marcelovi Palekovi,

Miroslavu Palukovi,

Gustavu Pavelkovi,

Ivaně Petlákové,

Lucii Pittermannové,

Magdaleně Pivoňkové, 

Věře Pršalové, 

Vlastě Roubíkové,

Luďkovi Rudovskému, 

Evě Ryšavé,

Anně Sechser, 

Martině Slaninové, 

Míše Svobodové,

Jakubu Šestákovi,

Ivaně Ulmanové, 

Kateřině Vágnerové,

Tomáši Votavovi.



Za spolupráci a mnoho cenných rad  
děkujeme těmto organizacím:

Přání dětem splnili tito slavní lidé:

Děkujeme dodavatelům a institucím, 
kteří se v roce 2017 podíleli na splnění přání:

Centrum provázení

Cesta domů, z.ú.

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.

Dech života, z.ú.

Dlouhá cesta, z.s.

Fundacja Mam Marzenie

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Kolpingova rodina Smečno

Mobilní Hospic – Masarykovo nemocnice Ústí nad Labem

Nadační Fond Pink Bubble

Plamienok, n.o.

Zdravotní Klaun, o.p.s.

Apparel BOX s.r.o.

ASP Group s.r.o.

Ateliér MOMO 

Automotodrom Brno, a.s.

CANARIA TRAVEL CZ s.r.o.

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

CEWE Color, a.s.

CK Radynacestu, s.r.o.

Comics Point 

Cyklistický klub KOLÍK HOBBY Bohumín o.s.

CYKLOSPECIALITY

Delta Air Lines

EUROCOM Investment, s. r. o. 

FIRO-tour a. s.

HAPPY DIVERS, s.r.o.

Hipocentrum Koryčany, v.o.s.

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty 

iStyle CZ, s.r.o.

Jakub Vágner Rybářství a.s., Praha

Le Bouquet Flowers, s.r.o.

Letiště Praha, a. s.

New England Patriots Foundation

Obec Petrovice u Sedlčan

Peklo Čertovina

Ruční papírna Velké Losiny, a.s.

SPORT INVEST Travel, s.r.o.

Svitok s.r.o.

The Land of Legends, Belek, Turecko

TV Nova, s.r.o.

Voyages Bohemia s.r.o.

Tereza Aster Vágnerová – zpěvačka

Hokejový tým Chicago Blackhawks

Václav Pech – automobilový závodník

Martina Randová – herečka

Valentino Rossi – závodník 

Michal a Jana Rozsívalovi – hokejista a jeho manželka

Rebecca Emilie Sattrup – filmová herečka

Martin Stránský - herec

Jakub Vágner – rybář

Martin Zounar – herec

Zvláštní poděkování  
 

patří panu generálovi Petru Pavlovi a majorce Terezii Němcové. 

Za splnění neobvyklého přání rovněž děkujeme Věznici Ostrov a jejímu vrchnímu radovi 

plk. Ing. Pavlu Zange a předsedovi Vězeňské duchovenské péče, z.s., Pavlu Zvolánkovi. 

Přání spojené s armádním výcvikem pomohli za Armádu ČR splnit: kpt. Marek Štěpánek ze 43. výsadkového  

praporu AČR Chrudim a kpt. Milan Němec, tiskový mluvčí 4. brigády rychlého nasazení. Děkujeme!



Epilog
Pokaždé, když dorazí do Rybky přihláška, když poprvé vidím jméno nového snílka, mám 

smíšené pocity. Smutek za dalšího vážně nemocného snílka. Radost z toho, že našel cestu  

k naší Rybce. Zvědavost, jakou stopu v naší Rybce zanechá.

Smutné chvíle bohužel patří k tématu, se kterým Zlatá rybka pracuje. Ani rok 2017 nebyl v tom-

to směru jiný. Ztráty nás provázely a často přicházely ve chvílích, kdy jsme je nejméně čekali.

Cílem Rybky je ovšem přinášet radost. A když si tak v mysli procházím, kolik setkání se za 

ten rok uskutečnilo… Od těch, kde snílci teprve hledají to své přání… Přes ta, při kterých 

už je obrys přání jasný a snílek si užívá přemýšlení nad detaily… Až po okamžik, kdy se sen 

stává realitou…:) Věřím, že Rybce se její práce daří a svědomitě pluje tím směrem, který si 

předsevzala.

Rybka funguje už třetí rok. Přesto pokaždé přicházíme na setkání se snílkem s velkou zvě-

davostí. A nezřídka pak snílci dokážou způsobit, že na chvíli zůstaneme němí jako ty oprav-

dové rybky.  

Rybka pluje stále dál proudem. Ten je ovlivňován všemi přítoky, mělčinami i překážkami  

v cestě. Houževnatost Rybky se ale nezapře a mám velkou radost z toho, jak statečně se  

s tím vším vypořádává. Naštěstí na to není sama. Bez pomoci všech, kteří jí pomáhají (a jsou 

nedílnou součástí celého procesu) by se jen těžko dařilo měnit dětské sny ve skutečnost.

Tomáš Hornek
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