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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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Rekordní. Přesně takový byl rok 2018 z pohledu Zlaté rybky. Více než 100 dětí ze všech 
koutů republiky prošlo v roce 2018 pohádkovým rituálem, který Zlatá rybka přináší,  
a splnilo si díky ní své velké přání – svůj sen. Dětí malých i velkých, černých i bílých, 
bohatých i chudých, veselých i smutných, kluků i holek... Zlatá rybka je tu pro každého. 
Tedy pro každého, komu osud nepřál a postihla jej vážná nemoc.
Posláním Zlaté rybky je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním.  
To je velký úkol, ke kterému přistupujeme s notnou dávkou zodpovědnosti a respektu. 
Pro děti a jejich rodiny je to skvělý způsob, jak se alespoň na chvilku odpoutat od kruté 
reality všedního dne a prožít chvíle štěstí a radosti. A nás nepřestává fascinovat, jak 
různorodá jejich přání dokážou být a jak se i děti, ke kterým byl osud velice nemilosrdný 
a které podstupují neuvěřitelné fyzické i psychické strasti, dokáží díky Zlaté rybce stát 
opravdovými snílky. Od prvotního vyslovení přání po předání našeho dopisu, fázi těšení  
a následně samotné plnění přání, celý proces má u nás svá pravidla, která byla vytvořena 
a mnohokrát ověřena tak, aby se maximalizoval výsledný efekt pro snílka samotného i pro 
jeho nejbližší. A my, zakladatelé, můžeme po pěti letech činnosti radostně konstatovat,  
že to opravdu funguje!
V minulé Výroční zprávě jsme se věnovali cestovatelským přáním. Letos jsme se naproti 
tomu rozhodli zaměřit na vůbec nejpočetnější skupinu přání – přání materiální. Přestože 
tato přání – tedy přání, kdy si snílek přeje něco mít, nejsou možná tak inspirativní, budete 
překvapeni, kolik úžasných a kreativních nápadů se za nimi dá najít. A některá z těchto 
přání byla opravdu speciální. Taková mohou být pro náš tým občas oříškem, ale jak jsme 
se v minulých letech přesvědčili, díky perfektní koordinaci všech členů týmu není ve Zlaté 
rybce nic nemožné.
Pokud bychom měli rok 2018 v naší organizaci charakterizovat jedním slovem, bylo 

by to „zrání“. Kompetence v rámci týmu se ustálily a celkový počet našich kmenových 
zaměstnanců vzrostl na devět. To znamenalo zvýšenou kapacitu pro plnění přání, 
profesionálnější přístup ve všech fázích přípravy, schopnost plnit více přání najednou. 
A co je nejdůležitější, ve svém důsledku tím přineslo možnost ještě hlubších prožitků 
obdarovaných dětí a jejich rodin.
Jedním ze zásadních rozdílů mezi naší a jinými charitativními organizacemi je to,  
že Zlatá rybka nemusí řešit své financování. To je výhodou nejen v tom, že se všichni její 
zaměstnanci mohou plně zaměřit na samotná plnění přání a komunikaci s rodinami,  
ale v tom, že nejsme odkázáni na žádný marketing nebo medializaci, která by mohla 
být snílky vnímána nepříjemně až invazivně. Přání vždy plníme s maximální dávkou 
diskrétnosti a s ohledem na to, v jak svízelné situaci se rodina nachází. Příběhy snílků  
i předávek nejsou nikde publikovány, jména všech zúčastněných zůstávají v tajnosti,  
a jsou-li snílci nebo jejich rodiny během plnění přání fotografovány nebo natáčeny,  
je to jen a pouze pro jejich vlastní potřebu a potěšení.
Jak uvidíte sami z následujících stránek, síla naší organizace nespočívá v tom, jak o sobě 
mluvíme nebo píšeme, ale v tom, co děláme. A v týmu, který z celého srdce věří v to,  
že zázraky se dějí – a neúnavně pracuje na tom, aby se o tom přesvědčilo i co nejvíce dětí  
v českých i moravských nemocnicích nebo v domácí péči.
Děkujeme vám za vaši podporu a za to, že nám držíte palce. Těšíme se na další roky společné 
práce a na další stovky a tisíce dětských úsměvů, které se Zlaté rybce podaří vykouzlit.

S láskou

 Katarína a Ondřej Vlčkovi
 Zakladatelé

Úvodní slovo
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Pro letošní výroční zprávu jsme vybrali téma materiálních přání. V roce 2018 jich Rybka 

plnila 61 % z celkového počtu všech splněných přání. Od počátku činnosti do konce roku 

2018 Rybka tímto typem přání obdarovala celkem 208 dětí.

Zlatá rybka plní různá přání. Ale vždy jsou to přání dětí. Není to tak, že chceme dítěti tajně 

udělat radost, překvapit ho. Naopak, děti překvapují nás. Čím? Tím, jak o svých přáních 

přemýšlejí, jak jsou impulzivní nebo také hloubavé, jak mají své správné důvody, proč touží 

zrovna po tomhle a ne po něčem jiném. Zlatá rybka splnila už stovky přání,  

a tak se nemohlo stát, že by se některá přání neopakovala. A přesto jsou vždy jiná, jako 

je jedinečný příběh každého dítěte. A tak k plnění přání také přistupujeme. Vždy s čistým 

stolem, pokorně nasloucháme, snažíme se společně s dítětem odhalit podstatu přání a při 

jeho plnění ji co nejvěrněji vystihnout. Je to velmi dobrodružný proces, byť se jedná o přání 

materiální povahy.

Možná se ptáte…
Co všechno si děti v kategorii materiálních přání mohou přát? A co si děti přejí 
nejčastěji?
Když se s dětmi setkáváme poprvé, vždy jim představíme všechny možnosti, jaké mají. 

Tedy mluvíme o všech pěti kategoriích přání. Pro přání materiální máme připravený 

obrázek krabice zabalené v papíru a převázané provázkem. Dětem říkáme, že si mohou 

přát cokoliv, co lze zabalit a pak zase rozbalit. Něco, na co si mohou sáhnout a radovat se 

z toho. I když popravdě, některá přání do krabice nebalíme… jako třeba kola nebo zvířata. 

Každý má přáníRozdělení splněných přání do kategorií

Přeji si něco mít

61 %Přeji si stát se
někým

0 %
Přeji si pro někoho

2 %

Přeji si setkat se  
s někým

3 % Přeji si zažít

34 %
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Často si děti přejí hračky, elektroniku nebo nějaké speciální vybavení. Ze všeho nejčastěji si 

doposud snílci přáli notebook. Je to pochopitelné. Zvlášť děti, které jsou v intenzivní léčbě 

dlouhodobě v nemocnici nebo izolovaní od svých vrstevníků a někdy i sourozenců, mají 

silnou potřebu být v kontaktu alespoň přes tolik oblíbené sociální sítě. Notebook je často 

prostředek k udržení kroku s kamarády, se školou, způsob, jak zábavně trávit nekonečně 

se táhnoucí dny v době léčby. Mnoho dětí se v době nemoci dává na cestu aktivních tvůrců 

videí či blogů. Tvorbou zpracovávají svoji zkušenost a chtějí být užiteční druhým a sami  

z toho mají radost.

„Proč zrovna materiální přání, když Zlatá rybka nabízí tolik možností, není to zbytečně vyplýtvané 
přání? Není! Představte si, že jste dítě, které je dlouhé měsíce upoutané na lůžko, nesmí ven, nesmí 
do kolektivu, pouze mění postel doma za postel v nemocnici. Pak vám paření her, sledování filmů, 
online komunikace nebo surfování po internetu přijde jako skvělé přání…“

Michal

Posuzujete, nakolik je dárek pro dítě vhodný? Zda má výchovnou hodnotu?
S přáním, které snílek vysloví, musí vždy souhlasit zákonný zástupce dítěte. Rybka 

ponechává zodpovědnost po celou dobu plnění přání na rodičích. Co je v jedné rodině 

běžné, může být v jiné zcela nepřijatelné. A to respektujeme. Pokud má věc výrobcem dané 

věkové doporučení, komunikujeme o tom s rodiči. Zásadní je pro Rybku vyjádření lékaře. 

Pokud je věc pro dítě ze zdravotního hlediska nebezpečná nebo riziková, nemůžeme přání 

splnit a mluvíme se snílkem o jiném přání. 

Zlatá rybka je specifická v tom, že se nezaměřuje na potřeby dětí a ani na zdravotnické 

pomůcky. Existuje řada jiných organizací s tímto posláním. Zrovna tak Rybce nejde o to, 

aby věc, kterou si dítě přeje, přinesla nějakou další hodnotu, než je pouhá čistá radost. 

Často děti zdůrazňují, jak jim ta či ona věc pomůže dohnat školu nebo že pomoci ní budou 

i rehabilitovat, to ale není, oč Rybce běží.  

„Honzík se má čemu věnovat, má čím „zabít“ čas. Doba léčby mu přeci jenom lépe utíká. A my 
máme najednou i trošku volnějšího času. Po prvním zděšení, cože si to přeje, zjišťujeme, že i tyto 
vymoženosti dnešní doby nejsou až tak špatné.“

tatínek
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Jaké přání Vám dalo nejvíce zabrat?
O existenci některých věcí ani netušíme. Speciální výbava na sport, různé hračky, elektronika… 

po tom všem děti touží a mají o tom náležitý přehled. Problém je, když se daná věc „už“ nebo 

„ještě“ neprodává. Pak jednáme nejen s dodavateli, ale i s výrobci, žádáme je o nemožné. 

Jedno závodní kolo nám německý výrobce dodal ještě před oficiálním uvedením modelu  

na trh. Zapotili jsme se i při shánění DVD, která se už mnoho let neprodávala. Pomohli nám 

tenkrát naši příznivci z Británie. Značně nám dala zabrat také „lodní“ přání.“ Lodě nakonec 

v pořádku dopluly na dvě moravské zahrady za svými piráty. Často si děti doslova omámené 

chycením Zlaté rybky přejí věci, které fakticky neexistují, např. růžový dataprojektor, notebook 

posetý motýlky. Pak Rybka kouzlí ještě o něco usilovněji A asi nejvíce nervů jsme měli  

se zásilkou na míru vyrobeného sportovního vybavení, které jsme posílali do zahraničí pomocí 

expresního dopravce. Auto cestou havarovalo a bylo vykradeno a pak se poškozená krabice 

několik dní „válela“ ve skladu, zatímco jsme ji horečně hledali přes půl Evropy. A že se jednalo 

o splněné přání, vše dobře dopadlo.

„V paměti mi nejvíce utkvěla moje první produkční realizace – nákup projektoru. Měl být celý 
růžový a propojený s notebookem pouze přes wifi. Velmi těžké technicko-estetické zadání. A času 
málo. Vědomí stíhání „deadlinu“ nabralo úplně jiný rozměr. Nakonec byl projektor bílý a měl 
pouze spoustu nalepených růžových hvězdiček. Naštěstí se i tak snílce, při pohledu na něj, rozlil 
krásný úsměv po tváři. Žel si ho užila pouze necelé dva dny.“

Irena
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Sedmnáctiletá Stela měla své velké přání: 
Zlatá rybko, já bych si hrozně moc přála splnit přání, které by 
bylo: dostat suchý neopren i s podoblekem na potápění, od 
Finnsub. Děkuji.

Tak statečnou a charismatickou slečnu, jakou je Stela, jsem ještě nepotkala. Extrovertní, 
přátelská, ale zároveň velmi citlivá, nejlíp se cítící v hlubinách – pod vodou ve „svém vodním 
světě“.
Aby nám nebyla sympatická! 
Stela přesto, že její stav ještě zdaleka není nejlepší, žije velmi aktivní život. Celé prázdniny 
trávila u vody a hlavně ve vodě. Suchý neopren jsme nechávali šít přesně na její tělo a výroba 

zabrala dva měsíce. Bylo nám to líto, protože to byly zrovna ty dva měsíce prázdnin, které 
Stela trávila převážně v Chorvatsku, společně se svými přáteli z potápěčské školy. 
Měli jsme obrovskou radost, když byl neopren o týden dříve hotový, a Stela si naopak svůj 
pobyt o týden prodloužila. Hned jsme začali kout plány, jak jí co nejrychleji neopren doručit, 
aby ho mohla ještě pokřtít mořskou vodou. Ne, že bychom nebyli ochotni vyrazit za ní na 
otočku do Rabacu… Ale přece jen využití osvědčené kurýrní služby vyšlo o dost výhodněji. 
Nejprve jsem vše konzultovala s rodiči. Byli nápadem dopravit Stele balík ještě do Chorvatska 
úplně nadšeni! Iniciativně sehnali spojku – osobu vhodnou ke konspiraci přímo v místě.  
A drželi jazyk opravdu za zuby… dokonce tatínek změnil hesla na e-mailových schránkách 
celé rodiny, aby zpráva někde „neprosákla“. 
V pátek jsme zásilku vypravili na cestu. Doručení garantovala firma na úterý. 
Chvěli jsme se vzrušením… další premiéra. Poprvé nebudeme u toho! Veronika, kamarádka 
Stely, s námi krásně komunikovala a přislíbila vše zdokumentovat a hlavně nic neprozradit!
A to bylo sakra dobře! Zásilka se totiž opozdila… o den… o dva… o tři… na zákaznické lince 
nám vždy řekli, že vidí, že doručeno bude zítra… víc nám pomoci nemohou. V pátek mi už 
ruply nervy a kontaktovala jsem svého známého z kurýrní služby. 
Za dvě hodiny byl balík na místě. UF!!! Následoval telefonát od Veroniky. Balík nebyl  
v pořádku. Ozdobně zabalená krabice byla na dně dvakrát rozříznutá nožem. Vyděsila jsem 
se jako už dlouho ne…
Naštěstí se ukázalo, že originální obal neoprenu nebyl poškozený a všechny věci jsou uvnitř 
neporušené. Premiéra dostala hořkou příchuť. O to víc jsme byli napnuti, jak dopadne 
večerní předávka a jak bude reagovat nic netušící Stela.
Po desáté večer mi přišla série fotek. Byla to úleva a nadšení, které ze Stely zářilo, rozzářilo  
to i mě.
Konec dobrý, všechno dobré, pomyslela jsem si.
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V pondělí jsme s Kristýnou jely za Stelou, která se v průběhu víkendu vrátila domů.
Moc jsme se na ni a na vyprávění těšily. Avšak Stele nebylo dobře. Bylo vidět, jak se snaží 
být milá a věnovat se nám, ale nejradši by byla v posteli. Koukly jsme s Kristýnou na sebe, 
odhodlané zkrátit návštěvu na minimum. Na truhle v kuchyni byl neopren zabalený  
v originální tašce a převázaný „rybkovou“ žlutou mašlí. Stela se nám „v něm“ zanedlouho 
předvedla – resp. přiložila si ho na sebe a musím říct, že jí fakt moc slušel. Rodiče přivolali 
brášku, pro kterého jsme přivezly rybářský prut a další rybářské náčiní. Úplně se ponořil  
do naší pohádky o tom, jak ho Zlatá rybka pozorovala z vody, když svůj starý prut utopil…  
a proto mu posílá nový…

Stela nám darovala krásné náramky s rybkou. Když jsme si je s Kristýnou dávaly na ruce, 
nešlo se ubránit dojetí. Chvíli jsme se ještě dívaly na fotky, které Stela nafotila pod vodou,  
a poslouchaly její historky z potápěčské školy. Nešlo nesníst alespoň nějaký ten dortík  
ze stolu… no, a pak už jsme se fakt zvedly k odchodu. Loučení bylo těžké a vím, že dobrých 
pár měsíců budu na Stelu myslet a přát jí, aby se jí vedlo lépe. V autě jsme si ještě povídaly  
a já se zasnila: „Kdyby Stela jednou pracovala ve Zlaté rybce, to bylo něco…“ 

Necelý rok poté se Stela ozvala, jestli bychom ji vzali do Rybky na týdenní stáž. Chtěla by 
svoji zkušenost s nemocí transformovat do pomoci dalším lidem, kteří něčím podobným 
procházejí. Ráda by ale nejprve zjistila, jak taková organizace funguje. Sny se plní a ani my  
v Rybce to ještě stále nepovažujeme za samozřejmost! Prostě nám spadla brada.

Přítomnost Stely byla pro celý tým přínosem. Dávala nám zpětnou vazbu, kterou jinak 
nemáme šanci od našich snílků získat. Jsme za Stelu a zkušenost jejího zapojení do práce  
v Rybce moc vděčni.

Karin

Zlatá rybko,
tohle je pro vás všechny… Moc děkuji, že jsem mohla být na chvíli součástí Rybky. Bylo mi 
opravdu ctí, jako snílek jsem si stejně myslela, že je to jen sen a neděje se to opravdu. Ale 
teď jako stážistka, ještě když jsem to viděla, kolik opravdu toho za tím vším je… Klobouk 
dolů všem! Jste prostě srdcaři. I když je to někdy jak psychicky, tak fyzicky dost náročné, 
věřím, že vás to opravdu naplňuje a baví splnit sny a vidět ty úsměvy nemocných. Protože 
díky vám jsem to taky měla možnost vidět, a to je to nejkrásnější. Jedno vím, chci taky 
pomáhat nemocným dětem dělat jim úsměv na tváři. 

Stela



16

Snažíte se získat pro děti splněné přání darem?
Děti dostávají od Zlaté rybky vždy věci nové, nepoužité. Nesnažíme se oslovovat firmy 

a žádat je např. o darování vyřazené, ale ještě sloužící elektroniky apod. Chceme, aby si 

dítě vychutnalo radost z dárku, z rozbalování novotou vonící věci. Důležité je, aby věc 

stoprocentně fungovala, aby na ni měly záruku. 

Stává se však, že výrobce či prodejce, kterého poptáváme, nabídne věc pro vážně 

nemocné dítě se slevou, nebo dokonce ji daruje či přidá něco navíc. Bývají to vždy hezké 

chvíle, když se v komunikaci naladíme na stejnou vlnu solidarity s dětmi, které procházejí 

závažným onemocněním. 

Jarda měl od mala vždy lyžařskou výbavu, ale vždy tak nějak podle možností, z druhé ruky. Teď 
si mohl poprvé v životě splnit sen a přát si špičkovou výbavu přesně na míru a podle představ. 
A také si ji náležitě užil!

maminka

Proč si děti vybírají materiální přání? Jaké k tomu mají důvody?
Důvodů je jistě mnoho. Děti se věcmi snadno rozptýlí a zabaví. Potřebují je proto, aby 

mohly trávit čas v prostředí, které je omezuje. Nemocné děti tráví hodně času na internetu, 

elektronika je jim pravděpodobně ještě bližší než jejich zdravým vrstevníkům. Notebooky, 

mobily, tablety jim navíc pomáhají udržovat kontakt se sourozenci, s kamarády,  

se spolužáky. Jelikož přání neplní rodiče, ale kouzelná bytost, mohou si děti přát svobodně, 

17
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bez výčitek, že přidělávají vrásky svým už tak dost zkoušeným rodičům. A to je super pocit. 

Ve výsledku se pak mohou s rodiči radovat společně – bez stínů nepříjemných pocitů.

„Občas mi běží hlavou, proč si snílek přál zrovna „tuto“ věc? Pirátské lodě, tolik oblíbené 
technologie, věci, se kterými si chce snílek pohrát nebo se skrze ni na chvíli někým stát. Všechny 
věci, které Rybka mohla snílkům splnit, měly svůj jedinečný smysl. 

A v tom, myslím, můžu najít tu odpověď.“

Anna

Další věc je myslím otázka důvěry. Svěřit splnění přání „kouzelné bytosti“, resp. dvěma 

jejím zástupcům, které dítě vidí často poprvé v životě, není jednoduchá věc. Je to  

o velké důvěře. Materiální přání, samozřejmě až na výjimky, nevyžaduje na rozdíl od přání 

zážitkových nijak vysokou míru důvěry. Je to pro děti i rodiče snazší, svěřit Rybce pořízení 

věcí. Ostatně to vidíme i na statistickém vývoji. Zatímco v roce 2016 byl podíl materiálních 

přání 69 %, v roce 2018 to bylo 61 %. Čteme to tak, že Rybka postupně získává vyšší míru 

důvěryhodnosti. 

„Nezapomenu na okamžik, když snílce její vysněnou panenku předávala panenka v životní 
velikosti, převlečená kolegyně Anička.“

Lucie

Překvapilo Vás nějaké přání z této kategorie?
Spíše než přání samotné, překvapuje nás a nutno říci, že někdy i dojímá, kontext. Zlatá rybka přání 

nepřijímá po telefonu ani e-mailem. Vždy za dětmi jezdíme, mluvíme s nimi osobně a podrobně  

o jejich přáních. Ptáme se, jak se přání zrodilo, proč si přejí zrovna tuto věc. A dozvídáme se pozadí 

příběhů. Často si děti přejí věci, které nebudou pouze pro ně. Věci, ze kterých budou mít radost 

společně se sourozenci, rodiči či dalšími blízkými. Velká a krásná přání jsou renovace dětských 

pokojíků. Děti tím udělají radost nejen sobě, ale také sourozencům. Mluvíme o tom, jak by pokoj 

měl vypadat, co v něm potřebují, co tam budou dělat, jaký je jejich ideál. A tak dítě vytvoří úplně 

nový prostor, začne psát novou kapitolu vztahu se sourozencem. 

Vzpomínám si ale také na opačný a trochu humorný případ, kdy si dívka přála růžový notebook. 

Zeptala jsem se, zda miluje růžovou barvu. Odvětila: „Ne, a můj brácha ji doslova nesnáší, takže se 

ho ani nedotkne.“ 

„Takových materiálních přání, která byla něčím zvláštní a uvízla mi v paměti, je strašně moc. 
Hodně mě překvapily všechny ta superdrsný sjezdový kola, který si přáli kluci, kteří se sotva 
drželi na nohou. Protože zkrátka jednou na ně sednou a dají si pořádný downhill. Ale asi nejvíc 
si pamatuju iPhone (pro kluka, jehož největším přáním byl postup do deváté třídy) a elektrickou 
koloběžku (pro malého gentlemana, který i když mluvil o svém přání, nezapomněl donést své 
mamince kapesníky, když viděl, že jí tečou slzy).“

Tomáš
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Máte možnost vidět, co pro děti splněné přání znamená?
Po rozbalení krabice se snílci často tzv. odpojují. Ponoří se, zcela zaujatí, do zkoumání své vytoužené 

věci. Rovnou ji zkoušejí, rozebírají, skládají apod. To je krása! Rodiče bývají rozpačití z náhlého 

ukončení komunikace, mluví na dítě, ale ono nevnímá. A to se my naopak tetelíme radostí. Mise je 

splněna.

„Když se řekne materiální přání, mnozí z nás si s největší pravděpodobností vybaví nějakou 
věc. To ale nemusí být vždy pravda. V této kategorii se také ukrývají noví kámoši našich 
snílků, kteří mají nejčastěji čtyři nohy. Ano, pejskové a kočičky. A také třeba chameleoni či 
koníci. A když se poštěstí a rodiče i lékaři s pořízením domácího mazlíčka souhlasí, vznikají 
nová krásná přátelství.“

Kristýna

Do kategorie materiálních přání zařazujeme trochu neprávem také zvířata. Když si dítě 

přeje zvířecího mazlíčka, Rybka mu ho dopraví až domů. První doteky, pohlazení, oslovení, 

pozorování, pak krmení, případně úklid loužičky. Je nádherné pozorovat počátek přátelství, 

plný úsměvů, ale také obav, starosti, rodící se zodpovědnosti za toho, koho si dítě k sobě 

připoutá. Zvíře bude dítě doprovázet, ať bude dobře, nebo zle. Stává se souputníkem, 

zpovědníkem, prostě nepostradatelným kamarádem a parťákem.

Pokračování příběhů neznáme. Máme jen malou možnost nahlédnout do nich, když 

nám rodiče s odstupem několika měsíců odpovídají na otázky z dotazníčku. A je zde také 

otázka, „Jaký přínos mělo splněné přání pro dítě a pro celou rodinu?“ Některé odpovědi  

se můžete dočíst na straně 26.

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

maminka snílky
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» 62 notebooků
» 28 PC
» 17 iPhonů
» 11 PlayStation
» 8 mobilů
» 4 tablety

Kdyby všichni snílci zapnuli své 
počítače a začali pařit své  
oblíbené hry, celkový příkon by  
odpovídal přibližně  2000  
rozsvíceným žárovkám.

Pokud bychom ze všech darovaných počítačů postavili  
jeden superpočítač, měl by...

Displej  
3 x 3,5 metru
(10,5 m2) Velikost pevného  

disku  
117 192 GB  
(114,4 TB)

Operační paměť: 
848 GB



14331 kostek lega

2 psi, 2 kočky,  
1 chameleon a 1 poník

Kdybychom spočítali všechna kola  
z přání, jako je kolonožka, koloběžka, 
cyklistické kolo, čtyřkolka, auto,  
motorka, měli bychom celkem  
62 kol. 

24 25

1 potápěčský 
neopren

2 pirátské lodě

Materiální přání  
spojená s vodou:
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Jaký přínos měla splněná přání?
Zde uvádíme několik odpovědí na otázku: Jaký přínos mělo vyplněné přání pro Vaše dítě  

a pro Vaši rodinu?

Jste asi jediní, kteří se nezaměřují na potřeby dítěte, ale na to, co si přeje. Jirka si s dárkem 
velmi často hraje. Je to první stavba z lega, kterou hned po poskládání nerozebral. 

Myslíme si, že naše Karolínka vnímala splněné přání od Zlaté rybky jako jakousi odměnu za 
statečnost při léčbě a zároveň jí splněné přání pomohlo adaptovat se na návrat domů.  
Po čtyřměsíčním pobytu v nemocnici návrat domů paradoxně neprožívala výrazně radostně, 
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byla apatická a dárky od Zlaté rybky jí s přechodem z nemocnice domů opravdu pomohly. 
Zlepšila se jí nálada, začala lépe komunikovat se sourozenci i s námi rodiči, začala mít znovu 
zájem o dění kolem sebe, opět se začala smát a svým projevem to byla Karolínka před léčbou. 
Přála si stavebnice, skládání jí pomohlo i procvičovat jemnou motoriku. To vše, co popisujeme, 
bylo zároveň velkým přínosem pro nás rodiče.
… A pro nás je přínosem to, že jste mohli splnit přání za nás, jelikož bychom si to sami 
nemohli dovolit.

Další hezká věc, proč být spolu :-). Tomášek je určitě veselejší, aktivně se zajímá o další věci.

Loď proplula mnoho moří a piráti probádali spoustu ostrovů a teď už koráb kotví v zimním 
přístavu, hezky zazimovaný. Loď, kterou jste Ondrovi postavili, byla jeho přáním už dlouho. 
Díky vám se mu sen splnil a věřte, že si loď opravdu užívá. Vidět rozzářené obličeje dětí je pro 
každého rodiče to největší štěstí.  Ondra má velkou představivost, asi jako každé dítě,  
a plavby na lodi si fakt užívá. Nejen sám, do posádky naverboval všechny babičky, dědečky, 
tety a všechny, kdo zrovna byl k mání.:-D 

 
Co oceňujeme zvlášť kladně, je fakt, že celé to probíhá víceméně anonymně, nikde není uvedeno 
veřejně ani jméno, podobizna a ani diagnóza dítěte. 

 
Celý projekt je fantastický! Hluboce smekám před nápadem, chutí a vůlí takto pomáhat a 
pěstovat megaradost!!! Já osobně jsem se na vlně radosti tak parádně svezla také! TO BYLO 
JAKO VVYHRÁT V LOTERII HLAVNÍ CENU. 
Opravdu sen proměněný ve skutečnost. Na všechno, co si kdy přál, čekal třeba i roky, než jsem 
našetřila, a mnohé věci jsme si ani nemohli dovolit…  A najednou opravdu jako z pohádky připlula 
Rybka a splnila mu jeho veliké přání!  Jeho bratrovi bylo chvíli líto, že tedy taky není nemocný… ale 
vysvětlili jsme si, jakou hodnotu má zdraví. Navíc já teď úspory směruji na jeho přání! :-) 
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Přínos ze splněného přání – telefonu – je v tom, že Lucka je v kontaktu s kamarádkami,  
s námi a nenásilně se učí číst, psát a sama se nakontaktovat, nebát se a cítit zodpovědnost 
(sms, hovory), umí si nařídit upozornění v čase inhalací a cvičení. Pokud není doma, mám ji 
pod kontrolou.

 
Přínos splněného přání pro Lukáše znamenalo hodně. Velmi pozitivně se to odrazilo na jeho 
náladě (a tím i na naší). 

 
Našemu Františkovi jste splnili jeho přání. František může hrát na svém dárku hry, kreslit si, 
pouštět si pohádky i písničky a může se na něm i učit a rozvíjet svou fantazii. 

 
Pro mého syna byly velmi pozitivní už ,,jen“ návštěvy strýčka a tety od Zlaté rybky. Bylo to  
pro nás zpestření dlouhodobého pobytu v nemocnici. Splněné přání (tedy tablet, který si Kubík 
přál) je pojmenován tablet od Zlaté rybky, jinak mu můj tříletý syn neřekne. 

Splněné přání Šimona… a větší část rodiny se přestěhovala k Šimonovi do jeho pokoje. Je rád, 
že je většinu času ve větší společnosti rodiny a kamarádů. 

 

V době, kdy dítě leží v nemocnici, není mu dobře atd. a přijede Zlatá rybka a umí vykouzlit úsměv  
u dítěte – Edy, hodně mu to pomohlo po psychické stránce. 

Víme, že Radim měl specifické přání a moc to pro něj znamená. Loď je úžasná a kluci na ní pravidelně 
vyrážejí na nákupy, rybaří a taky vyrážíme na dobrodružné výpravy na ostrov plný domorodců. 
Zkrátka loď nám pomáhá aspoň na chvíli utéct do jiného světa, kde nejsou žádná trápení. 

Nejen samotné přání, ale i dlouhé snění před realizací bylo nesmírně přínosné. Zpětně 
musíme říci, že odpoutání se od reality tak těžké léčby, kterou náš syn procházel, bylo 
povzbuzující. A věříme, že přání, které Zlatá rybka dokázala splnit, bude přínosem  
pro budoucnost Jáchyma, jeho vysněnou profesi astrofyzika. 

… Že jsme mohli všichni na chvíli zapomenout a při vymýšlení jsme se neskutečně bavili.
 

Přijde mi, že dětem to dá určitý cíl a nabije je to energií a zbaví špatných myšlenek.  
Tak rozhodně rozšíření komunikace o další téma. 

28 29
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Zlatá rybka je bomba, děti se mají na co těšit, můžou se zasnít a přemýšlet o svém přání.

 
… Je již více jak rok a půl hodně nemocná, po celou tuto dobu je jen doma, v ambulanci 
nebo v nemocnici, je naprosto odříznutá od bezstarostného a šťastného dětského světa. Zlatá 
rybka k ní přijela, popovídala si s ní, probrali společně její zájmy, její nemoc, její současný 
život, její přání... Najednou nebyla jen nemocná dcera nebo pacient, najednou byla někdo, 
kdo je středobodem zájmu těch, kteří se rozhodli jí zpříjemnit její život omezený nemocí. 

Pro Elišku, která si přála notebook, to bylo fajn, hlavně pobyt v nemocnici jí utíkal rychleji, 
jelikož jsem chodila do práce na poloviční úvazek, tak jsme peníze na nový neměli. 

 
Vámi splněné přání našemu Peťovi udělalo obrovskou radost a neuplyne dne, aby nepracoval 
na novém notebooku, který od vás dostal. Moc mu pomůže v následujícím studiu, a hlavně 
mu pomohl zapomenout na svoji nemoc a omezení. Pro naši rodinu to mělo obrovský 
význam, a hlavně velkou finanční podporu, za kterou vám všem ve Zlaté rybce ještě jednou 
moc a moc děkujeme. 

Naše dcerka si z této cesty přivezla nejen obrovské množství zážitků na celý život,  
ale především vědomí, že přece jen se někdy sen může proměnit ve skutečnost. Cesta  
do Japonska se pak uskutečnila v květnu letošního roku. Naše dcerka procestovala spoustu 
nádherných míst Japonska, načerpala hodně energie z tamější atmosféry, ochutnala tradiční 
japonské speciality, počet šťastných chvil s rozzářeným širokým úsměvem na tváři naší 
dcerky se mnohokrát znásobil. 

 
Přání od Zlaté rybky mi dalo hodně. Poznala jsem jinou kulturu, než na jakou jsem zvyklá. 
Zážitek mi otevřel oči k tomu, aby mi dalo motivaci k poznání dalších zemí. Dodnes nemohu 
uvěřit, že jsem se díky Vám mohla do Dubaje podívat! 

 
Já sám jsem měl z toho velkou radost a pomohlo mi to celkově se v životě ukotvit a nastínit  
si svoji budoucí cestu. 

*Jména dětí byla záměrně změněna. 
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Statistické údaje
V roce 2018 jsme přijali celkem 117 přihlášek. Přibližně 10 % přihlášených dětí 
nesplňovalo daná kritéria, nejčastěji se jednalo o méně závažné diagnózy.
Z hlediska zastoupení jednotlivých diagnóz jsme se v tomto roce setkali s nárůstem počtu 
přihlášek z kategorie diagnóz „jiné“, a to na celkových 26 % ze všech přihlášených dětí.  
Do této kategorie spadají zejména různá neurologická onemocnění. Nejpočetnější 
skupinou je stále skupina dětí s onkologickým onemocněním: 53 %. Děti s cystickou 
fibrózou tvoří 9 % všech přihlášených, také 9 % přihlášených je ze skupiny svalových 
dystrofií a spinálních muskulárních atrofií. Děti se selháním orgánů tvořily 3 % ze všech 
přihlášených. V roce 2018 se do Zlaté rybky přihlásilo 53 % chlapců a 47 % dívek. 
Věkové složení přihlášených dětí nevykázalo přílišné změny oproti roku 2017. 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).
Zlatá rybka splnila v tomto roce 110 přání, což znamená více než dvě přání týdně.  
V porovnání s rokem 2017 to byl nárůst téměř o 20 %. Procentuální zastoupení 
jednotlivých kategorií splněných přání se meziročně změnilo. Pokles zaznamenala 
materiální přání o 5 % na celkových 61 %, a naopak nárůst se projevil v kategorii přání 
spojených se zážitkem, celkem 34 %. Zájem měly děti o setkání se slavnými osobnostmi 
– celkem 3 % všech vyslovených přání. Bohužel, jednomu dítěti Zlatá rybka přání splnit 
nestihla. 

 
34



3736

Finanční zpráva 
Zlatá rybka je od svého počátku financována výhradně zakladateli, manželi Vlčkovými. 

V roce 2018 byl finanční dar poskytnutý zakladateli ve výši 30 000 000 Kč. Nevyčerpané 

prostředky byly převedeny do roku 2019. Během roku 2018 nebyly poskytnuty žádné 

materiální dary. Naopak objem služeb poskytnutých pro bono, tedy bez nároku  

na úhradu, vysoce vzrostl. Významnou měrou se na chodu organizace podíleli 

dobrovolníci. Zaevidovali jsme 268 dobrovolnicky odpracovaných hodin. 

Rozpočtované náklady roku 2018 byly 13 034 412 Kč. Do čerpání nákladů se promítly 

mimořádné náklady vzniklé v průběhu roku. Finanční prostředky vynaložené na přímou 

realizaci přání byly překročeny o 4,2 %. Tyto náklady byly pokryty z nevyčerpaných 

položek a z rozpočtové rezervy. Skutečné celkové čerpání nákladů bylo ve výši  

12 794 278 Kč.

Předpokládaný počet splněných přání pro rok 2018 byl 120. Ve skutečnosti se podařilo 

splnit 110 přání, avšak ve vyšších cenových relacích. 

V roce 2018 se objem správních nákladů meziročně snížil o 1,4 procentního bodu. 

Správní náklady za rok 2018 činily 14 % z celkově spotřebovaných nákladů organizace. 

Členům správní rady nebyly v roce 2018 vyplaceny žádné odměny.

Do roku 2019 bylo převedeno celkem 18 518 794 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 27. června 2019 vydána auditorskou 

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

s výrokem bez výhrad.
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Poděkování lidem a organizacím 
Nejdříve ze všeho na tomto místě děkujeme snílkům a jejich rodinám, že dali příležitost 

Zlaté rybce vstoupit do svých životů a dovolili jí (tedy nám) na chvilku pobýt a nahlédnout 

do jejich nelehkých příběhů a stát se tak zároveň i jejich nepatrnou součástí. Děti a jejich 

rodiče jsou pro nás příkladem pokory, bojovnosti, lásky, vděčnosti a odvahy. Učíme se od 

nich každý den a nepřestáváme žasnout nad jejich silou.

Velký respekt a uznání patří zakladatelům Zlaté rybky, Kataríně a Ondřejovi Vlčkovým.  

Za jejich nesmírně lidský postoj, za vynaložené prostředky, kterými se snaží ulehčit 

nemocným dětem jejich situaci a vnést do jejich života okamžiky radosti, vyjadřujeme 

hluboké a upřímné poděkování. Děkujeme i za jejich vstřícný přístup k nám, celému týmu 

Zlaté rybky, kdy se s pochopením a úctou k naší práci snaží vyhovět našim potřebám.

Poděkování patří i další člence správní rady, Ireně Závadové, která je nedílnou  

a neocenitelnou pomocnou rukou manželů Vlčkových, poradcem a dobrou duší Zlaté rybky. 

Velké díky patří Martině Břeňové, která z pohledu revizora organizace dohlíží, aby vše 

probíhalo dle předpisů a v souladu s legislativními požadavky.

Poděkování pro mne osobně velmi důležité patří ostatním členům v týmu. 

Milé kolegyně a milí kolegové, děkuji za možnost být jednou z ploutviček mezi vámi. 

Radovat se společně, když se přání podaří splnit, a sdílet smutek, když jde života běh jinak, 

než bychom si přáli.

Irena Trněná



Romanu Abrahamovi
Kateřině Adamské
Kateřině Ailové
Michalu Balcarovi
Janu Berendovi
Lence Breitkopfové
Janě Burešové
Oldovi Burešovi
Ladislavu Dvořákovi
Zdeňku Grečnárovi
Márii Hendrichovské
Kateřině Holnové
Kláře Horáčkové
Romanu Horákovi
Lubomíru Houdkovi
Matěji Hrdounovi

Josefu Hušbauerovi
Martině Jupové
Václavu Junovi
Adamu Karnetovi
Michalu Knapovi
Lucii Holubové Krajčové
Francesce Loi
Markétě Marasové
Evě Němečkové
Zdeňku Polákovi
Heleně El Hassanové
Gražině Kokešové Kleinové
Michalu Kubelkovi
Pavlu Kubovi
Ivaně Krotilové
Janě Kurincové

Janě Langrové
Miroslavu Palukovi
Gustavu Pavelkovi
Karolíně Petrové
Lucii Pittermannové
Zuzaně Pospíšilové
Věře Pršalové
Jiřímu Rebitzerovi
Míši Svobodové
Svatavě Šmaus
Janě Šmondrkové
Gabriele Trněné
Vlastimilu Vackovi
Michalu Vaněčkovi
Davidu Vojtěchovi
Jolaně Zavadilové

Všem, kteří pomohli v roce 2018 Zlaté rybce plout  
a přispěli jakýmkoli způsobem ke splnění přání,  

patří dík převeliký. Pomoc všech těchto jednotlivců 
i organizací, kteří se mnohdy nad rámec svých obchodních 
či společenských povinností angažovali, byla pro splnění 

mnohých přání klíčová.  
Zlatá rybka by byla bez takové pomoci asi dost často  

v nesnázích, ale s pomocí všech, které zde uvádíme, plula  
statečně a podařilo se jí kolikrát téměř nemožné.

Zvláštní poděkovaní za podporu organizace  
či za splnění konkrétního přání patří: 
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Za spolupráci a mnoho cenných rad  
děkujeme těmto organizacím:

Přání dětem splnili tito slavní lidé:

Děkujeme dodavatelům a institucím, 
kteří se v roce 2018 podíleli na splnění přání:

Centrum paliativní medicíny
Centrum provázení
Cesta domů, z. ú.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Dech života, z. ú.
Dialysis Center Nuova Casa di Cura – Sardinie
Dlouhá cesta, z. s.
Dobrý anděl
Fundacja Mam Marzenie

Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Kolpingova rodina Smečno
Mobilní Hospic – Masarykova nemocnice Ústí nad 
Labem
Mobilní Hospic Ondrášek, o. p. s.
Nadační Fond Pink Bubble
Plamienok, n. o.
Poradna VIGVAM, z. ú
Zdravotní klaun, o. p. s.

AK Matzner et. al.
Allianz pojišťovna, a. s.
Alza.cz, a.s. 
Apparel BOX, s. r. o.
Ateliér MOMO
Atypické stavby Balonshop
CANARIA TRAVEL CZ, s. r. o.
Centrum FotoŠkoda
Cestovní kancelář FISCHER, a. s.
CEWE Color, a. s.
CK Radynacestu, s. r. o.

CK Greece Tour
CK Palmyra
CK USA na míru
Comics Point
Cyklistický klub KOLÍK HOBBY 
Bohumín, o. s.
CYKLO ADAM, s. r. o.
CYKLOSPECIALITY
Delta Air Lines
Dětská autíčka.cz
DJ-PROFI

EUROCOM Investment, s. r. o.
FIRO-tour, a. s.
FTV Prima
iStyle CZ, s. r. o.
JS Chocolate, s. r. o.
KOLOBĚHsport
Le Bouquet Flowers, s. r. o.
Letiště Praha, a. s.
Literární kavárna Řetězová
IdeaSense, s. r. o.

Nakladatelství Galén, s. r. o.
Penzion a restaurace Pod Lípou – 
Měřín
Princo International, spol. s r. o.

Průša research, s. r. o. 
Ruční papírna Velké Losiny, a. s.
ServisMAX
Slaninová/Vokál, advokátní kancelář

Societé, s. r. o.
The Land of Legends, Belek, 
Turecko
TV Nova, s. r. o.

Lionel Messi – fotbalista
Tým FC Barcelona
Národní hokejový tým MS LH 2018
Zlata Adamovská – herečka
Štěpán Benioni – herec
Sabina Laurinová – herečka
Ivan Lupták – herec
Tomáš Macháček – herec
Dana Morávková – herečka

Michal Nesvatba – mim
Marika Procházková – herečka
Martina Randová – herečka
Ondřej Sokol – herec
Barbora Štěpánová – herečka
Petr Štěpánek – herec
Vlastimil Zavřel – herec
Martin Zounar – herec

Zvláštní poděkování
patří paní Lence Vikové za zprostředkování setkání s Lionelem Messim. Další výjimečné setkání s národním 
hokejovým týmem na MS LH 2018 nám pomohli uskutečnit pan Viktor Zborník a sportovní manažer  
pro mezinárodní akce Českého hokejového svazu pan Jan Černý.
Liboru Zámečníkovi děkujeme za fundovaný a empatický doprovod našeho snílka na dalekých cestách.
Za služby realizované pro bono děkujeme advokátce Martině Slaninové a konzultantce Haně Králové. 
Výtvarníku Pavlu Čechovi děkujeme za nesmírně laskavý a vstřícný přístup a umožnění používat jeho ilustrace. 
Janu Bártovi děkujeme za jedinečné a krásné dopisy pro naše snílky.

Děkujeme



Epilog
Před časem jsem se zúčastnila vzdělávací akce pro lékaře. Několikrát padlo,  
že „Zlatá rybka je nejlepší, rozhodně se na ni obraťte, protože funguje skvěle a rychle!“. 
Zlatá rybka… vždycky si při vyslovení tohoto jména vzpomenu na mou oblíbenou pohádku 
O rybářovi s krásnou ilustrací chuďase, který vrhá do rozbouřených vln jednu síť za druhou 
a jeho nenasytné, pyšné ženy, která chtěla víc a více a nakonec se zase ocitla v rozpadlé 
chatrči na břehu šedivého moře. Naši Rybku sleduji spíše zpovzdálí. Za každým přáním, 
které se ke mně dostane blíže, si představuji to první rybářovo přání, které vyslovoval jen 
váhavě a s nedůvěrou v to, že se mu vůbec může splnit. A když se pak dozvídám o té velké 
radosti, překvapení a někdy i ze začátku nedůvěře, představuji si, že něco podobného asi 
prožíval rybář z pohádky. Pohádky jsem měla a vlastně stále mám ráda, a i proto mě moc 
těší, že mohu být tak trochu stále jejich součástí. 
Do dalšího roku Rybce přeji, aby pohádkové příběhy a splněná přání mohly alespoň  
na chvíli pomoci nemocným dětem a jejich nejbližším zapomenout na každodenní starosti. 

 Irena Závadová
 členka správní rady



Vydala: Zlatá rybka, z. ú. v červenci 2019
Zpracovali: Tomáš Hornek, Anna Juráčková,  
Karin Pospíšilová, Irena Trněná
Ilustrace: Pavel Čech
Grafické zpracování: Ludmila Reichová
Jazyková úprava: Markéta Ströbingerová




