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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.



Úvodní slovo

Milí čtenáři,

dostává se vám do ruky pátá ročenka Zlaté rybky, což značí, že máme za sebou už pátý rok 

našeho života. I ten byl velmi bohatý a dobrodružný, Rybka v něm opět povyrostla a její tým 

se rozrostl o další milé tváře, připravené udělat maximum pro to, aby se sny nemocných 

dětí mohly stát skutečností. A že se jim to dařilo! Rybka díky splněným přáním v roce 2019 

vykouzlila na tváři úsměv 136 nemocným dětem a jejich rodičům či sourozencům.

Dětská přání jsou magická zejména díky otevřenosti dětí a jejich schopnosti důvěřovat, 

že Zlatá rybka vše zvládne přesně, tak jak si vysnily. Je přece kouzelná. Hranice platící 

v běžném životě nemusí být pro jejich snění žádnou překážkou. A my, zakladatelé, rádi 

pozorujeme vyslovení přání snílků a s napětím očekáváme, jak si Rybka poradí s každou 

novou výzvou. O pár dnů či týdnů později pak s velkým dojetím a radostí sledujeme zázrak 

dětského úsměvu a děkujeme za něj. Rybce a především dětem, které se s odvahou dokáží 

svěřit se svým snem a i v těžkém období svého života dokáží zcela neskrývaně prožít čistou 

a upřímnou radost.

Mezi ta nejdobrodružnější přání z pohledu příprav a realizace patří přání z kategorie 

„potkat se s někým“. Je krásné a dojemné, že největším přáním dítěte může být kromě 

setkání se sportovcem či známou osobností třeba i obyčejné setkání s milovaným strýčkem.

Tato setkání v sobě ale často nesou i mnoho nejistot. Hledání cestičky k vytouženému 

člověku doufaje, že dotyčný bude mít zájem se s dítětem setkat, a že zdravotní stav snílka 

dovolí dlouhou cestu za setkáním, často i přes oceán.

Velkou radostí je, že dosud žádný snílek nebyl ze setkání se svým vysněným hrdinou 

zklamaný. A jako bonus pro nás dospělé, často omezené různými předsudky, je stále se 

opakující zjištění, že svět je plný štědrých a dobrosrdečných lidí, kteří jsou ochotni se ve 

všem tom shonu s našimi snílky setkat a strávit s nimi svůj drahocenný čas.

S velkým obdivem jsme sledovali setkání s českými i zahraničními sportovci, zpěváky, herci, 

youtubery, tanečníky, ale i s vrchním generálem armády či strýčkem ve výkonu trestu.

A jsme opravdu moc vděčni všem těm, kteří s velkou odpovědností přistoupili k faktu, že 

největším přáním jednoho českého kluka či holky se zamotaným dětstvím je setkat se zrovna 

s nimi. Děkujeme, že sportovci nemají jen velké svaly a zpěváci, herci a youtubeři velký hlas, 

ale ti, se kterými se naši snílci setkali, mají především velké srdce.

Moc vám za to děkujeme.

A stejně jako každý rok také děkujeme celému týmu Zlaté rybky. Každý týden nás 

ohromujete svým umem zařídit pro děti to, o čem se my dospělí neodvažujeme ani snít. 

Jsme na vás hrdí.

Katarína a Ondřej Vlčkovi 

Zakladatelé
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Pět let fungování Zlaté rybky

Statistické údaje 2015—2019
Během první pětiletky přijala Zlatá rybka  606 přihlášek. Ze všech přihlášených dětí 

tvořili 53 % chlapci a 47 % dívky. Průměrný věk přihlášených chlapců i dívek je téměř 

totožný: 11,4 let.

Zlatá rybka plní přání dětem s různými diagnózami. Zastoupení skupin těchto 
diagnóz se v čase mírně proměňuje. Za celou dobu fungování Rybky je však 
následovné:

Zlatá rybka splnila 443 přání, rozdělených do těchto kategorií:
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Přeji si mít

Přeji si zažít

Přeji si setkat se

Přeji si pro někoho jiného
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Zlatá rybka plní 
přání dětem 
v rámci celé 
České republiky. 
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i rozložení 
přijatých přihlášek 
podle trvalého 
bydliště snílka.
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O snílky pečují nemocnice napříč celou Českou republikou. 
Tam se rodiny nejčastěji o Rybce dovídají, ať už od zdravotnického personálu 
nebo ostatních rodin, které jsou v léčbě. 

Snílci jsou v péči těchto nemocnic: 

Zlatá rybka postupně roste. S jejím růstem se zvyšuje i počet přání, 
která je schopna za rok splnit.

Snílci jsou v péči těchto nemocnic: Snílci jsou v péči těchto nemocnic: 
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Každý má přání
Zlatá rybka přináší dětem do života radost, impulz, uspokojení, pocit, že nic není nemožné. 
Setkání s někým, koho obdivuji, kdo mě fascinuje, komu fandím a kým se možná tak trochu 
chci stát, to je vždycky silný zážitek. Obvykle setkání netrvá příliš dlouho, a přesto je v něm 
ukrytá životodárná energie, která dětem pomáhá v dalších dnech života. Tato výroční 
zpráva se bude podrobněji věnovat právě kategorii přání: Setkání s někým…

Možná se ptáte…
Jak často si děti přejí setkat se s někým? A jsou to vždy známé osobnosti?
Během pěti let jsme ve Zlaté rybce slyšeli vyslovit dítě tento druh přání 36×*, a 26× se 
ho podařilo splnit. Šest dětí ještě na svoji velkou chvíli s vysněnou celebritou čeká. Čtyři 
známé osobnosti se rybce ulovit nepodařilo, z toho tři světové. Pět dětí si přálo setkat se 
s pohádkovými postavami, tři snílci s youtubery, jeden kluk s hasiči a jedna dívenka se chtěla 
setkat se svým strýcem.

Z jakých oborů si tedy nejčastěji děti vybírají? Je to ovlivněno věkem?
Naši snílci téměř nastejno často touží po setkání se sportovci, jako se zpěváky či skupinami. 
V těsném závěsu jsou herci a následují youtubeři a další profese. Překvapilo nás, že v pěti 

* Některá přání spojená se setkáním s osobností byla zařazená do kategorie „Přeji si zažít“ a to tehdy, pokud 
bylo přání spojené zároveň se zážitkem (např. koncert, zápas, natáčení apod.)

jsme se 

každých 
21 hodin

osobně setkali se snílky 
a jejich rodinami.

V roce 2019

každých 
47 hodin k nám 
dorazila jedna přihláška 

a každých 
64 hodin se splnilo 

jedno veliké přání.

Nejvíce jsme jezdili za dětmi 

do Prahy, dále do Středočeského
a Ústeckého kraje a pak 

do krajů Jihočeského
a Jihomoravského.
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případech se snílek chtěl ze všeho nejvíce setkat s postavou z kreslené či animované 
pohádky. Tedy ano, vypadá to, že věk hraje roli při výběru idolu. Zároveň je ale nutné říci, 
že většina dětí, které toužily po kontaktu se svojí oblíbenou pohádkovou postavou, byla 
ve velmi vážném zdravotním stavu. Jakoby potřebovaly ještě o něco více uniknout z běžné 
reality do světa, kde dobro vítězí nad zlem, a hrdinové poráží padouchy. Anebo také prostě 
děti potřebovaly ve svých dnech prožívat více legrace, radosti, smíchu.

„Přínos vyplnění mého přání byl a stále je skoro neuvěřitelný. Jednalo se o něco, co naprosto vystihuje 
způsob hudby a tvorby, která mě naplňuje a dělá šťastnou. A celé přání rozpohybovalo další spoluhraní 

s Tomášem Klusem, což pro mě velmi znamená. Vážím si toho!“
Snílka

Často jsou zájmy dětí ovlivněny rodiči – je to přirozené a v době nemoci bývá společný 
zájem důležitým pojítkem mezi dítětem a rodičem. Fotbal, hokej, sledování seriálu, oblíbená 
hudba. Něco, na co se společně těší, o čem mluví, pro co planou. Stává se to i naopak, 
že rodič, až teprve když je uzavřený v nemocničním pokoji se svým puberťákem, přijde na 
chuť sportu, o kterém předtím moc nevěděl, poslouchá hudbu, kterou by si dřív dobrovolně 
nepustil. Speciální kategorií jsou youtubeři. Dítě, kvůli nemoci izolované a odkázané na 
on-line zábavu, velmi lehce podlehne „závislosti“ na sledování těchto novodobých celebrit. 
Často jsou to také ještě děti. Takže působí jako vzor – jako někdo, kdo dokázal být velmi 
známý a úspěšný přímo ze svého pokoje.
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Chtěl se nějaký snílek setkat s politikem, vědcem nebo duchovním vůdcem?
Ne, zatím se to nestalo. Když jsme před pěti lety navázali kontakt s podobně zaměřenou orga-
nizací v Polsku (Mam Marzenie), dozvěděli jsme se, že si polské děti často přejí setkat se s pape-
žem. A tak jsme to podobně očekávali i u nás. Avšak doposud nepřišlo ani jedno takové přání.

Jsou nějaké oblíbené známé osobnosti, se kterými se chce setkat více snílků?
Ano, jsou. Ale opět jsme se v odhadu mýlili. Sázeli jsme na Jaromíra Jágra nebo na 
Karla Gotta. A zatím se naši snílci chtěli doposud nejčastěji setkat s Jakubem Voráčkem 
a Michalem Davidem.

Zlatá rybka tedy spolupracuje s celebritami opakovaně či dlouhodobě?
Stává se, že například se sportovci, zvláště těmi, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí, 
navážeme skutečně velmi dobrý kontakt a jsou nám při plnění přání opakovaně nápomocni. 
Ať už se jedná o setkání přímo s nimi, návštěvu sportovních utkání, nebo pomocí se 
zprostředkováním kontaktů na další sportovce. Velmi si toho vážíme. Je to skvělá vzpruha 
i pro nás, když napíšeme zprávu s prosbou a dostane se vám vstřícné odpovědi a ujištění, 
že udělají maximum. Zvlášť bych chtěla jmenovat Jakuba Voráčka a Petra Čecha, interně 
jim říkáme ploutvičky Zlaté rybky. Výbornou zkušenost máme také s Michalem Davidem. 
Jsme za ni vděčni o to více, že si uvědomujeme, že není emočně snadné vracet se na místa 
spojená s vlastní bolestí a ztrátou.

„Mařenka sledovala jedno z videí a prohlížela si obrázkovou knížku. Chvíli jí vůbec nešlo do hlavy, že je 
Michal v televizi a zároveň u její postýlky. Zkoumavě si ho prohlížela.“

Dojmy ze splněného přání, snílkařka Karin
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Jaké jsou reakce známých osobností na setkání s těžce nemocnými dětmi?

„Telefon na pana Václava Pecha, vynikajícího českého jezdce rallye, se Rybce podařilo získat vcelku 
hladce. Ovšem s varováním, že pokud ho nezaujmeme během 10 vteřin, tak telefon položí. Volal jsem mu 
tedy s malou obavou, ale naštěstí vše dopadlo nejlépe, jak mohlo. Jakmile jsem mu pověděl o Mikulášovi 

a jeho přání, prohlásil pan Pech: „Jasně, to provedem! Kdy můžete?“
Dojmy ze splněného přání, snílkař Marek

Už v první fázi domlouvání celé akce se často setkáváme s velkou empatií vůči dětem. 

S dotazy na to, jak k dítěti přistupovat, aby mu bylo co nejpříjemněji, co má rádo, co by 

ho nejvíce potěšilo. Snažíme se vždy vtáhnout idol do příběhu dítěte, aby pochopil, z jaké 

strany jej vidí dítě, jak ho vnímá, co znamená pro něj, v jeho dětském světě. Když se to 

podaří, je pak znát, že to propojení je silnější a známá osobnost se i poté o dítě zajímá, ptá 

se, jak se mu daří apod. Někdy dokonce spolu udržují kontakt i dlouho po splnění přání. 

Jeden snílek si přál zažít vojenský výcvik a setkání s elitními vojáky a dokonce i s generálem 

Petrem Pavlem a to bylo pro obě strany tak silné, že se vídali ještě dva roky po splnění přání. 

Když jsem náhodou pana generála potkala, mluvil o tom, jak hluboce ho zasáhlo, že snílek 

bohužel svoji válku nevyhrál.

„Splnit Ivance její přání pro mě bylo opravdu krásným zážitkem. Člověk si uvědomí, jak je vlastně někdy 
lehké někomu splnit jeho přání či sen, či jak je jednoduché zlepšit někomu den a vytvořit vzpomínku, na 

kterou jen tak nezapomene. Měl by si to vyzkoušet každý…“
Jakub Váňa alias youtouber House
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„Jelikož jsem věděl, čím si Honza prošel, tak jsem chtěl moc, abych mu splnil sen, a aby mohl prožít pár 
dní v USA. Hokej má rád a hodně o něm ví, tak se s ním o tom dalo bavit a mohl jsem mu pomoci se 

podívat do jednou nejlepšího hokejového týmu.“
Martin Frk, hokejista

Je to snadné domluvit setkání? Odmítla vás nějaká celebrita?
Bohužel se nám už několikrát stalo, že se přání dítěte splnit nepodařilo. Vždy je to 

o kontaktech a někdy není snadné dostat se k těm správným lidem, nebo přímo ke slavné 

osobnosti. Na druhou stranu chápeme, že takových žádostí může přicházet velké množství.

Touží se děti setkat i s osobnostmi ze zahraničí? Co uděláte, když se celebritu 
nedaří pro setkání zajistit?
Dětská fantazie nezná hranice, ani ty státní. Děti prostě mají své idoly, a čím jsou známější – 

míněno celosvětově – tím lépe. Někdy totiž je součástí takového přání i ten faktor výjimeč-

nosti – kdo z mých kámošů může říct, že si potřásl rukou se světoznámým sportovcem nebo 

hercem? Když dítě vysloví přání setkat se se světovou známou osobností, je to vždy složitější. 

Na druhou stranu to, že se už některá setkání podařila, nás plní nadějí, že zázraky se dějí.

„Mám pocit, jako by to všechno byl jen sen. Čekám, kdy se probudím.“
Snílka

Vždy s dětmi o uskutečnění přání mluvíme. Jsou si vědomé, že i rybka může mít 

v některých případech „krátké ploutvičky“. Promýšlíme i záložní varianty, případně má 

dítě v záloze jiné přání. Často je to běh na delší trať a záleží na tom, zda dítě má čas, který 

je potřeba, nebo zda má trpělivost. V době přípravy této výroční zprávy na setkání se 

světovými osobnostmi čekají 3 děti.

Proč si snílci přejí setkání – je to přeci hodně pomíjivé přání a jak si takové 
setkání vlastně představují?
Když si se snílky povídáme, ptáme se jich na to, jak se to stalo, že jejich největším přáním je 

právě setkání tímto člověkem. Odpovědi jsou různé. Děti, které nemohou své síly měřit se 

zdravými vrstevníky, mohou chtít vyniknout jinak. Fotka s idolem na instagramu je silný kalibr.
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Někdy je to zvědavost – jaká/ý je ve skutečnosti? Jak moc jsou to lidé z masa a kostí? Chtějí 

přijít na kloub jejich superschopnostem, jejich úspěchu. To děti většinou dost zajímá – 

návod na to, jak se stát skvělým ve svém oboru, co pro to udělat, někdy chtějí získat rady. 

Jindy dítěti stačí prohodit pár slov, selfie, podpis a je šťastné. Jiný snílek touží svůj idol 

vyzpovídat, více ho poznat, strávit s ním víc času, nechat se inspirovat do vlastního života. 

Často to silně prožívají se svými rodiči, kteří je třeba k tomu idolu přivedli.

„… a pak jsme předávali dopis Natálce – která se půjde podívat na StarDance. Natálka je skvělé 
éro…, byla nadšená a hned vyhrkla: „To řeknu zítra ve škole!“ A maminka: „… ale nesmíš se 
vychloubat…“ a Natálka: „… no… jako Prokeška, viď?“ Prokešku neznáme, ale myslíme si, 

že to k tomu nebude mít daleko! �“
Dojmy ze splněného přání, snílkařka Karin

Menší děti se chtějí prostě jen pobavit, zažít legraci, užít si to, pobýt ve světě fantazie. Proto 

také volí pro svá setkání buď herce, kteří se věnují tvorbě pro děti, nebo přímo pohádkové 

postavy. Vkročení do pohádkových kulis, zážitek fantazijního světa, to bývají velmi silné 

chvíle. Děti jsou doslova uchvácené, bez zábran se smějí, výskají, pokud mohou, poskakují. 

Rychle se stávají součástí pohádkového příběhu, spoluvytvářejí ho, žijí v něm. Pohádka je 

s nimi, oni jsou pohádkou. U jednoho snílka v terminální fázi onemocnění nás napadlo, že 

svojí návštěvou ve vymyšleném světě kreslené pohádky se připravuje na ten přechod mezi 

tím reálným, žitým a tím, co nevíme, jak ve skutečnosti funguje. Pojmenovala jsme si to jako 

„přechodové“ přání. Zda tomu tak bylo, nevím, důležité v tu chvíli bylo, že se jeho přání 

splnilo a že si to naplno užil.

Někdy je to zvědavost – jaká/ý je ve skutečnosti? Jak moc jsou to lidé z masa a kostí? Chtějí 

přijít na kloub jejich superschopnostem, jejich úspěchu. To děti většinou dost zajímá – 

návod na to, jak se stát skvělým ve svém oboru, co pro to udělat, někdy chtějí získat rady. 

Jindy dítěti stačí prohodit pár slov, selfie, podpis a je šťastné. Jiný snílek touží svůj idol 

vyzpovídat, více ho poznat, strávit s ním víc času, nechat se inspirovat do vlastního života. 

„Pro Zdeňka především měl tento zážitek obrovský význam, všichni, kdo jej znají, se moc zajímali, 
jaké to bylo, a on velmi vstřícně všem vyprávěl o svých jedinečných zážitcích. 

Alespoň dočasně byl i on na vrcholu své slávy �“
Tatínek snílka
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Jiný snílek měl dokonce natolik přesnou představu o setkání se svými oblíbenými postavami, 

že tu souvislost mezi příběhem a jeho situací nebylo možné přehlédnout. V pohádce, 

do které sám vstoupil, se stalo to, co by moc potřeboval i ve svém reálném světě.

Přesto, že setkání může trvat jen krátkou dobu, děti ho silně prožívají dlouho. Nejprve 

ten adrenalin při vyslovení přání, pak těšení, příprava, nervy, jaké to bude… A po setkání 

vyprávění blízkým, prohlížení fotek, sledování videa. Hodně dětí si fotoknihy, které po 

setkání dostávají, bere s sebou do nemocnice, chlubí se svým lékařům, sestřičkám, a vše tak 

znovu prožívají.

„Vojta má zážitek na celý život, i když si to asi ještě plně neuvědomuje. Samozřejmě to byla velká událost 
i pro celou rodinu. Doteď nosí fotoknížku na každou návštěvu a vypráví zážitky z cesty, z fotbalu a ze 

setkání se svým idolem. Pokaždé mu to zlepší náladu.“
Maminka snílka

Byl nějaký snílek ze setkání zklamaný?
Nevíme o tom. Ale náboj některých setkání může být překvapivý. A to když se dítě např. 

setká s hercem, který hraje zápornou postavu. Negativním emocím se pak těžko brání.

„Pak ještě přišel Lucku pozdravit doktor Adam, kterému snílka vyhubovala, neboť je to pěkný sukničkář 
a ublížil sestřičce Libušce. Adam se marně snažil svou postavu obhájit, Lucka byla radikální. 

Setkání s Adamem jsme proto zkrátili na minimum.“
Dojmy ze splněného přání, snílkařka Kristýna

Jaký byl největší nebo nejtěžší úlovek?
Trvalo nám hodně dlouho, než jsme ulovili, docela 

paradoxně – rybáře. Těžké samozřejmě pro nás byly 

chvíle, kdy se setkání nepodařilo domluvit. Ať už jsme 

nesehnali ty správné kontakty, nebo byly v tom čase 

nepříznivé okolnosti, nebo snílek prostě už neměl 

trpělivost.

Za největší úlovky považujeme doposud hvězdy 

sportovního světa – fotbalisty Lionela Messiho 

a Cristiana Ronalda.

„Pan policajt, který celé dopoledne prožíval s námi, vždy dostal z vrátnice informaci, kdo z hráčů zrovna 
přijíždí. Vždy, když se mu rozezvučela vysílačka, Míša zbystřil. Pan policajt však jen zavrtěl hlavou, 

jakože to není vytoužený Cristiano. Uplynula více než hodina a za branami bylo slyšet docela dost koní. 
K tomu řev fanoušků. Zachrastila vysílačka a pan policajt se usmál – ,Cristiano!‘ tiše pronesl. Míša 

vyskočil ze židle, chytl se za hlavu a já jsem měla strach, aby neomdlel. Záhy kolem nás prosvištělo šedé 
ferrari, které neřídil nikdo jiný než Cristiano Ronaldo. Jakmile zaparkoval, přiběhl k němu manažer, aby 
mu setkání ještě připomněl. Fotbalista byl usměvavý a mile rád snílkovi podepsal dres, míč a pár fotek. 

Samozřejmě nechybělo focení :-). Snílek v šoku. Maminka v šoku. A já jsem je v tom nenechala.“
Dojmy ze splněného přání, snílkařka Kristýna

Největší nervy jsme prožívali asi před setkáním malého snílka s motocyklovým závodníkem 

Valentinem Rossim, o kterém se dočtete na následující stránce.

Trvalo nám hodně dlouho, než jsme ulovili, docela 

– rybáře. Těžké samozřejmě pro nás byly 

chvíle, kdy se setkání nepodařilo domluvit. Ať už jsme chvíle, kdy se setkání nepodařilo domluvit. Ať už jsme 

tom čase 

nepříznivé okolnosti, nebo snílek prostě už neměl 

Za největší úlovky považujeme doposud hvězdy 
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„Vizita v paddocku aneb I Doctor léčí.“
„Když se celá naše početná skupina vydala směr paddock ke kamionům Yamaha Movie Star 
na setkání s Valentinem Rossim zvaným Vála, bylo cítit u všech – Tomáškem počínaje a naší 
klíčovou osobou za organizátora Moto GP panem Prachařem konče – napětí, které by se 
dalo doslova krájet.

Kde kamiony stojí, bylo poznat hned a opravdu z velké dálky. Pouze před jedinou dvojicí 
z mnoha kamionů se tlačil hlouček dychtivých fanoušků rozličného věku a pohlaví. 
Už několik kilometrů před okruhem na nás odevšad vykukovalo číslo 46, nebo slovo 
DOCTOR… a na okruhu tomu nebylo jinak.

Stačilo mi 10 minut u dráhy a měl jsem pocit, že tu snad bude exhibovat pouze Vála 
a všichni ti ostatní, jistě skvělí jezdci, jsou pouhá „vata” před hlavním číslem!

Když jsme došli k zábraně před kamiony, pomalu mi začalo docházet, s kým bude mít 
Tomášek a celá jeho rodina tu čest.

Vála je prostě někdo! A to je opravdu něco!
Těžko byste na okruhu hledali jezdce, který by se těšil alespoň zlomku Válovy popularity, 
a těžko byste hledali fanouška, který by za byť jen jedinou fotku s Válou neváhal dát cokoli…

Tak s tímhle machrem se máme setkat!

Sotva nás Rafaela (slečna, která se o nás za tým Yamaha a Valentina Rossiho osobně 
starala) pustila za zábranu, začalo se napětí pomalu, ale jistě přetvářet v nervozitu. 
Velkým důkazem toho byl fakt, že na Tomáška přišlo z čista jasna bolení bříška! Naštěstí se 
za námi zrovna stavila i paní ředitelka okruhu, která hbitě Tomáškovi nabídla, že ho vezme 
na toaletu do salonku.

Tomášek se však ne a ne ze salonku vrátit. A to už začala nervozita působit i na pana 
Prachaře, který se ke mně opakovaně s podivným výrazem ve tváři přitočil a pošeptal: Ty jo, 
co budeme dělat, až Valentino přijde a Tomášek tu nebude?! Trochu jsem se začínal obávat, 
aby nevolnosti nepodlehl i pan Prachař, a tak jsem ho s klidem v hlase ujišťoval, že to se 

nestane, ať je v klidu, že když už jsme se dostali sem, 
opravdu na dosah Válovi, tak už to prostě klapne, že 
tak je to prostě ve vesmíru zařízené.

,TO BYL VIŇALES!!!‘ Ozvalo se za mými zády a už se 
ke mně hrnula babička Tomáška s očima navrch hlavy. 
,Ten klučina, to byl Viňales a já ho hned nepoznala…‘ 
Babička je opravdu fanda s velkým F!

Tomášek s tatínkem se vrátil viditelně v pořádku – 
a časování nemohlo být lepší, protože uběhlo sotva 
pár minut a pak se to stalo…

Po schodech kamionu k nám sestupoval mladík 
s výrazem zralého muže v šortkách a s úsměvem 
od ucha k uchu… Byl to skutečně on – Vála! Neuběhla 
snad ani vteřina a rázem byl obklopen hromadou lidí… ani jsem si neuvědomil, že tam 
s námi tolik dalších lidí je.

Nicméně Vála všechny s ledovým klidem a bez povšimnutí minul a namířil své kroky, pohled 
i úsměv směrem k Tomáškovi. Sehnul se k Tomáškovi, podávajíce mu ruku a povídá… 
,Hello‘. Nebylo pochyb o tom, že je tam jen a jen pro Tomáška.

Tomášek předal Válovi koláž z fotek, která v kostce ilustrovala jeho příběh a statečný boj 
s nemocí. Vála nezklamal a obdivně a opravdu velice pečlivě prohlížel každou fotografii. 
Následně podepsal Tomáškovi týmovou kšiltovku, kterou Tomášek od Valentina a týmu 
Yamaha dostal, a to i s osobním věnováním.

A nakonec vyzval Tomáška, aby se s ním vyfotil…, usmál se, rozloučil, a zmizel kdesi 
v kamionu.

Bylo to! Bylo to a nemělo to jedinou chybu! Vála nezklamal. Myslím, že nejen Tomášek, ale i celá jeho 
rodina z toho budou mít opravdu zážitek na celý život.“

Dojmy ze splněného přání Setkání s Valentinem Rossim, snílkař Michal
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Překvapila vás nějaká 
celebrita něčím?
Mě osobně nejvíc překvapilo, 

když slavná osobnost pozvala 

snílka k sobě domů. To byla velká 

pocta. Stalo se to už několikrát 

a děti jsou vždy doslova paf. To 

je většinou ani nenapadne. A na-

jednou se pohybují v prostředí, 

kde je celebrita doma. Mohou 

společně posedět u stolu, pojídat 

z nabídnutého občerstvení a po-

vídat nevázaně o všem možném. 

Někdy se při tom setkají i s ostat-

ními členy rodiny, bývá to pro 

děti úžasný a silný zážitek. Často 

je to spojené s profesí známé 

osobnosti – doma mají i prostor, 

ve kterém tvoří. A to je pro děti 

zajímavé – být v epicentru, vidět 

to, sáhnout si, vyzkoušet si něco 

z toho, co umí jejich idol.

Mile překvapená jsem byla také ze vstřícnosti, přátelskosti a hloubky některých setkání. 

Zvlášť mi v tomto ohledu utkvěl v paměti Petr Čech.

„Když Honzík Petra uviděl, zvolal: ,Petr Čech, no!‘ � Usadili jsme se v pohodlných křeslech v hotelové 
recepci a začali si povídat. Nervozita byla pryč a po chvíli se zdálo, že jsme všichni dobří známí 

a povídáme si jen tak někde v obýváku a popíjíme u toho kafe a čokoládu. Otázky od Honzíka i tatínka 
Petr rozvíjel do souvislého vyprávění, ptal se Honzíka, byl až dojatý z obrázku, který mu předal. Honzík 

se v té přátelské atmosféře postupně začal odpojovat – jak jsme to znali od něj z domova. A po chvilce se 
zase zapojil nějakou otázkou, komentářem… Petrovi ukazoval na mobilu fotky z dovolené, ptal se na to, 
jakým jezdí autem, zda zítra vyhrají a tak dál a tak dál… a čas plynul… Petr s námi strávil neuvěřitelné 
dvě hodiny. Mezitím se na recepci vytvořila fronta lidí, čekajících až skončíme, aby se s Petrem mohli 

vyfotit a aby se jim podepsal. Ten den uplynulo 10 let od Petrova fatálního zranění.“
Dojmy ze splnění přání, snílkařka Karin

Máte ze setkání nějaké pikantérie?
Na setkání s celebritou si zpravidla děti musí nějakou chvíli počkat. Ale aby světová 

známá osobnost, jako je Leo Messi, čekala na snílka? Opravdu se to stalo. A děkujeme 

„zlaté rybce“, že z toho nebyl průšvih, ale splněné obrovské přání! Setkání se odehrálo 

v Barceloně a náš snílek potřeboval speciální taxi, protože se pohyboval na elektrickém 

vozíku. Taxi jsme objednali, ale bohužel z neznámého důvodu společnost objednávku bez 

náhrady zrušila. Nedařilo se narychlo objednat jiný vůz. Čas neúprosně běžel. V telefonu 

jsme měli zprávu, že trénink FC Barcelona končí, za chvíli jsme měli být na místě vzdáleném 

cca 40 minut jízdy. Nedařilo se ani improvizovaně chytit velké auto na ulici. Nakonec taxi 

přijíždí. Během jízdy jsme dostali zprávu, že se Leo lehce zranil a bude to muset řešit 

s fyzioterapeutem a zdrží se tak v campu. To nás zachránilo. A tak zpoždění nevadilo 

a setkání se mohlo uskutečnit. V duchu jsme se světovému kanonýrovi omluvili, že to rybka 

přece nějak zařídit musela.

28 29



V čem jsou přání spojená se setkáním jiná?
Tento druh přání je založený na vztazích a tendence k jejich prohlubování i navazování 

nových vztahů je tak zcela přirozená. Abychom dobře připravili setkání s celebritou, 

dozvídáme se toho o dětech spoustu, děti nám svěřují svá tajemství spojená s jejich přáním. 

Snílka a jeho rodiče doprovázíme během cesty na setkání – někdy je to cesta až za oceán, 

nebo minimálně do ciziny. Máme možnost více se poznat. Prožíváme chvíle silného napětí 

před setkáním, adrenalin, štěstí a radost, když se vše povede, a velikou úlevu a únavu na 

závěr. Rodiny poznáváme mnohem více, silněji nám přirůstají k srdci. Stává se, že se totéž 

děje mezi snílky a jejich idoly. Zůstávají spolu v kontaktu, kamarádí se, vzniká pevnější 

pouto. Vzpomínky zůstávají dlouho po setkání a to u všech zúčastněných.

„Produkční Liborovi slíbila, že bude moci být přímo u natáčení nějakého obrazu. A právě teď nastala 
ta chvíle. Herci i celý štáb už byli připravení a my jsme mohli vyrazit ,na plac‘. Naše stanoviště bylo 
přímo za panem režisérem a paní skriptkou. Vše klapalo jako na drátkách. Jediná potíž byla v tom, 

že jsme po klapnutí klapky museli být absolutně potichu. To byl pro Libora takový problém, že mu po 
celou dobu, než pan režisér řekl ,STOP!‘ musel tatínek držet pusu celou dlaní.� Jinak by Libor výskal, 
komentoval, vykřikoval nadšením…, bylo tak legrační vidět tatínka dusícího nadšeného Libora, že jsme 

i my všichni kolem měli co dělat, abychom smíchy nepukli.� Obraz se nepovedl, a jelo se nanovo…, takže 
znovu ,KLAPKA!‘ dušení, svíjení se smíchy, slzy v očích a úleva, když byl konec. Všechny nás zalila moc 

příjemná nálada, radostné pocity z toho, že se přání Libora podařilo splnit, jak on sám řekl:
,Nejen na 100 procent, ale i na 50.‘“

Dojmy ze splněného přání, snílkařka Kristýna
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Které setkání bylo nejdojemnější?
Až doposud to vypadá, jakoby setkání vždy byla první setkání s někým, koho snílek nikdy 

naživo neviděl. A většinou je to tak. Možná i proto bylo doposud nejdojemnější setkání dvou 

lidí, kteří se naopak velmi dobře znali a měli se moc rádi.

„Při prvním setkání, když nám pověděla o svém přání, mi Marcelka vyrazila dech. Od šestileté holčičky 
v krásných šatech s volánky jsem čekal ledacos, ale že budu zařizovat návštěvu ve vězení, to mě opravdu 
nenapadlo. Neměli jsme ale nejmenší pochybnost o tom, že Marcelka své přání myslí vážně, nebude ho 

měnit a strýčka má ohromně ráda.“
Dojmy ze splněného přání, snílkař Marek

Přání setkat se strýčkem, který je ve vězení, rozplakalo každého, komu ho holčička 

pověděla. Od sestřičky v nemocnici, která jí o Zlaté rybce řekla, přes maminku až po 

ředitele vězeňské služby.
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» Se třemi světovými 
fotbalisty

» S hokejisty z pěti světových týmů
» S jedním světovým motocyklovým
závodníkem

» S jedním automobilovým závodníkem
» Se třemi youtubery

» Se sedmi zpěváky
» Se čtyřmi hudebními skupinami
» S více než čtyřiceti herci českými i zahraničními

ze šesti televizních pořadů či seriálů
» Se sedmi pohádkovými postavami

» S jedním komikem, jedním generálem
a jedním rybářem

» Za známými osobnostmi snílci jeli 
do Dánska, Itálie, Španělska, 

Anglie a USA.
Snílci se setkali

Jaký přínos měla splněná přání?
Zde uvádíme několik odpovědí na otázku: Jaký přínos mělo vyplněné přání pro vaše dítě 

a pro vaši rodinu?

Anička i my všichni z tohoto zážitku žijeme dodnes a věřím, že nás bude provázet ještě velmi dlouho. 
Vše v onen den bylo pozitivní a jen pro Aničku, takže to nemělo chybu. Rádi listujeme fotoknihou 

a vzpomínáme.

Přímo při plnění přání byl syn trochu nervózní a mohlo by se zdát, že přání nesplnilo svůj účel, 
ale opak je pravdou. Se zážitkem se pak svěřoval celé rodině a svěřuje se do teď známým…

Přání, které Vy, Zlatá rybka, jste splnili mé dceři Klárce, je pro přínos naprosto 
nepopsatelný. Vše co jste pro ni dokázali udělat, jste jen ukázali, že i nemocné dítko 
může mít sny za hranici „reálu“. 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 jdem do života naplno.

Pro Zdeňka, ale také pro tatínka byl tento zážitek nezapomenutelný a výjimečný, 
oba budou mít vzpomínky na celý život a myslím, že Zdeněk alespoň na pár dní, hodin 

nemyslel absolutně na svou nemoc a handicap a připadal si vzácný a středem pozornosti 
okolí a celé naší rozvětvené rodiny.
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A mohu říci, že od prvního okamžiku, kdy jsme se o existenci Zlaté rybky dověděli, měl Marek radost. 
Pročítal vaše stránky, přemýšlel o tom, co by si přál. Byly to chvíle, kdy nemyslel na to, že je mu špatně 
a že ho moc bolí noha. A já tu radost sdílela s ním.

Stát se pacientem onkologie je šok. S tím prostě nikdo nepočítá. O existenci těchto onemocnění všichni 
z nás víme, ale je to tak nějak nehmatné…, vzdálené… Teprve v momentě, kdy se to dotýká nás samotných, 
našich blízkých, s tím člověk stojí tváří v tvář… Přichází plno pocitů, především ale strach o život. Pocit 
bezmoci, že najednou nemůžete nic udělat. Stanete se součástí zvláštního světa, kde čas plyne úplně jinak 
než venku za dveřmi. Sedíte u postele dítěte, nad hlavou visí stojan s několika pytlíky, plno hadiček. 
A do ticha kap kap kap… jako déšť, který vrací život. Snad… Stovky hodin prosezených u postele. 
Plno času na přemýšlení o všem možném. Co v životě smysl má a co ne.

Měla jsem možnost potkat plno skvělých lidí. Lékaři, sestřičky, pomocný personál… Dobrovolníci, 
co chodí ve svém volném čase číst dětem knížky a hrát si s nimi, Zdravotní klauni, co vykouzlí úsměv 
na tváři, i když vám na duši není nejlíp, Loutky v nemocnici… a tedy i vy ze Zlaté rybky. Vy všichni se 
snažíte udělat druhým radost, ulehčit momentálně těžkou chvíli…

Pro naše dítě bylo přání určitou „odměnou“ za léčbu, protože se k nám dostalo v udržovací fázi, kdy jsme 
měli nejnáročnějši rok (doufáme) za sebou. I proto si Anetka zvolila zážitek, ke kterému by se jinak těžko 
dostala. Ještě do Vánoc potom sledovala každý díl pořadu alespoň třikrát. :)

Celý projekt Zlatá rybka vnímám jako úžasný projekt, který je zaměřen na pomoc se vyrovnat se 
závažnou nemocí dětí, vlastně i dospělých a to zejména i po psychické stránce. Po psychické stránce 
myslím tím, že Vaše organizace Zlatá rybka dodává velkou energii vážně nemocným, tím, že jim splníte 
přání a to si myslím, že je právě i toto motivuje po té psychické stránce. Vědí, že se jim může splnit jejich 
sen, přání a to je to nejdůležitější, co zrovna v léčbě potřebují (radost, podpora…).

Robert si přál herní NB již dávno. Toto přání jsme mu z finančních důvodů nemohli splnit. A nyní, když 
je skoro neustále v nemocnici, mu krátí čas a odvádí ho od reality. Taky díky němu může být ve spojení 
s rodinou a s kamarády.

Posiluje to víru v dobro ve světě a pomáhá splnit přání, tak jak o tom sníval člověk jako dítě při čtení 
pohádky o splněném přání pomocí zlaté rybky. Dává to zažít něco, co přesahuje vnímání uhoněného 
sobeckého „dospěláckého“ světa.

Když jsem se dozvěděl o tomto projektu, připadal jsem si jak v americkém filmu. Viděl jsem v pár filmech, 
jak si děti s vážným onemocněním mohou něco přát. Byl jsem zdravý a říkal jsem si, že ani jedna z těchto 
věcí se mě netýká. Když jsem však onemocněl a dozvěděl jsem se o Zlaté rybce, nechtěl jsem věřit svým 
uším. Myslím si, že je krásné zažívat krásu filmu i v reálném životě… Pro mě je fajn, že si snílek musí 
opravdu dobře promyslet a zvážit své rozhodnutí.
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Vše pro nás bylo úplně nové (nikdy před tím jsme neletěli a v hotelu jsme bydleli jen jednou pár dní 
v ČR). Uvědomila jsem si, že jsme ještě nikdy nebyli na dovolené jen my 4.;-) Takže těch „poprvé“ bylo 
opravdu hodně. Cítili jsme se jako opravdoví světáci.;-) Na letišti i v hotelu. Děti byly naprosto unešené. 
Užívaly si krásného prostředí, koupání, atrakcí, vnímaly pěkné prostředí hotelu… Naše děti i my si jistě 
poneseme všichni tento zážitek do konce života. Nejen z dovolené, ale i ze smyslu toho nádherného daru 
a vědomí toho, že v dnešní době se mohou dít takové věci.

Bylo to pro nás takové nadechnutí v mezičase, který nám byl v tom zákeřném boji dán a i díky němuž jsme 
pozapomněli na to, co jsme před tím museli zažít. Stále se kocháme vzpomínkami na chvíle, kdy nám bylo 
tak krásně a děti zářily nadšením.

Když dcera zaslechne, že má někdo vážné zdravotní problémy, nenapadne ji, že to má těžké, ale první její 
myšlenka je ta nejpříjemnější možná – ZLATÁ RYBKA!

Pro každého z nás, kdo si projde nějakou takovouhle nemocí, je to velké zpříjemnění celé události… Už si 
nedokážu představit výpravu do lesa bez dárku od Rybky.

Pro Markétku to bylo přání, které chtěla pro mě. Chtěla, abych si odpočinula a užila si chvíli klidu, prý 
proto, že jsem také po léčbě. Bylo to od ní moc hezké, i když jsem jí říkala, ať si přeje něco pro sebe.

Pro nás to byl nezapomenutelný projekt plný očekávání, dobrodružství, ale také zkouška „našeho 
rodinného týmu“ kolik vydržíme. :-) Je fajn, že jsou lidi, kteří druhým dopřejí to, na co by sami neměli 
a sdílejí společnou radost.

Olda i my jsme si vyzkoušeli spoustu věcí a vlastně se stále na něco těšili. Zjistili jsme, že člověk dokáže 
spoustu věcí, a Olda, zjistil, že jeho hendikep je sice veliký, ale že když se opravdu chce, tak to jde. :-) 
Také Olda poznal i jinou mentalitu lidí, než ve které žijeme…, a naučil se nebát se projevit a být sám 
sebou takový, jaký je. Po této zkušenosti se z něj stal mladý, nebojácný a odvážný muž a hrozně moc mu to 
posílilo jeho sebevědomí. Jsem za to moc ráda, že ho cesta zocelila a změnila úhel pohledu na svět, i když 
je tak vážně nemocen.

I když si Barunka na přání musela počkat více jak dva roky, stálo to za to. I díky čekání na splnění jejího 
přání brala léčbu lépe, protože věděla, že za veškerou bolest a utrpení ji čeká slíbená vytoužená odměna.

Měl jsem pocit, že to byla „naděje“, na kterou jsem se mohl velice těšit, protože až skončí můj pobyt 
v nemocnici a budu zdravý, tak se mohu soustředit na ty podstatné věci. Jednou z nich byla natěšenost. 
Z důvodu splněného přání od vaší organizace. Pomohlo mi přejít špatné myšlenky na dobré.

Projekt, který spojuje lidi a v mém případě spojil dvě sestry. Spojil dvě sestry a pomohl vynahradit 
Míše hezké chvíle, o které přišla vinou nemoci. Zlatá rybka připomněla zážitek z dětství strávený 
v Disneylandu.
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Díky Zlaté rybce jsem mohla i přes mou diagnózu dodělat maturitu, napsat předvědeckou práci a být 
v kontaktu se světem, i když jsem byla izolovaná doma kvůli snížené imunitě.

Štěpán je díky elektrokolu schopen stačit kamarádům a snáze se vrátit mezi ně.

Veliký, vždy když na Erika přišly záchvaty vzteku či byl vzpurný, vzali jsme ho na houpačky a bylo lépe. 
Někdy se houpe už v 6 ráno.

Měli jsme radost, že na nás myslí i někdo jiný, kdo není z naší rodiny.

Pro mě jako pro maminku nemocné dcery, která na chvilku zapomněla na nemoc a žila jen tím, jak se 
jí splní její přání, se kterým se dávno rozloučila, byla Zlatá rybka skvělým darem odpočinkového času, 
stráveným jen a jen s ní. Vidět svoji dceru zářit a bezprostředně se smát po tolika letech je pro mě jako 
nabití do dalších bojů s nemocí.

Syn si díky splněnému přání našel koníčka, který jej zcela pohltil, plánuje, co kde bude fotit, kam půjde… 
Absolvoval již i kurz focení u profesionálního fotografa, aby se zdokonalil.

* Jména byla záměrně změněna.
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Statistické údaje za rok 2019
V roce 2019 jsme přijali celkem 185 přihlášek. Přibližně 5 % přihlášených dětí nesplňovalo 
daná kritéria, nejčastěji z důvodu méně závažné diagnózy.

Z hlediska zastoupení jednotlivých diagnóz jsme se v tomto roce setkali s nárůstem počtu 
přihlášek z kategorie diagnóz „onkologická onemocnění“, a to na celkových 61 % ze všech 
přihlášených dětí. Děti s onkologickým onemocněním jsou tak stále nejpočetnější skupinou. 
Přihlášek z kategorie diagnóz „jiné“ bylo celkem 19 %. Do této kategorie spadají zejména 
různá neurologická onemocnění. Děti se selháním orgánů tvořily 7 % ze všech přihlášených. 
Děti s cystickou fibrózou tvoří 5 % všech přihlášených, 8 % přihlášených je ze skupiny 
svalových dystrofií a spinálních muskulárních atrofií.

V roce 2019 se do Zlaté rybky přihlásilo 49 % chlapců a 51 % dívek.

Z hlediska věkového složení přihlášených dětí jsou nejvíce zastoupenou skupinou děti 
ve věku 15–18 let – 29 %. K mírnému procentuálnímu nárůstu přihlášených děti došlo 
u věkové kategorii 4–6 let. Zastoupení této věkové skupiny se zvýšilo z 11 % na 20 %. 
Nejméně jsou nadále zastoupené okrajové kategorie – děti do 3 let a nad 18 let. Jedná 
se o kategorie, ve kterých musí rozhodovat o výjimce správní rada (děti pod 3 roky a po 
dovršení 19. roku).

Zlatá rybka splnila v tomto roce 136 přání, což v průměru znamená více než dvě a půl přání 
týdně. V porovnání s rokem 2018 to byl nárůst o více než 20 %. Bohužel, jednomu dítěti 
Zlatá rybka přání splnit nestihla.

Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií splněných přání se meziročně změnilo jen 

nepatrně. Další postupný pokles zaznamenala materiální přání na celkových 59 %, a naopak 

mírný nárůst se projevil v kategoriích přání „Setkat se s někým“ a „Přání pro někoho jiného“. 

Stabilní zastoupení si udržují zážitková přání, která se nadále pohybují kolem 32 %.

186 přihlášek, 
49 % chlapců a 51 % dívek, 
6 1 % dětí s onkologickým 

onemocněním

136 splněných přání; 
41 % nemateriálních 

přání
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Finanční zpráva
Zlatá rybka je od svého vzniku financována výhradně svými zakladateli.

Náklady pro rok 2019 byly předpokládány ve výši 16 358 012 Kč. V roce 2019 

nebyly přijaty žádné finanční dary, organizace čerpala z prostředků darů 

z minulých let. Přijaty byly nefinanční dary v celkové výši 24 081 Kč a to od 

společnosti ALZA.cz, a.s. Část provozních činností pokryla organizace formou 

práce pro bono a za pomoci dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali v tomto 

roce 578 hodin.

V tomto roce nevznikly žádné mimořádné výdaje.

Skutečné náklady dosáhly výše 14 851 003,12 Kč. Je to 91 % 

plánovaného rozpočtu, ačkoliv počet splněných přání se podařilo 

naplnit na 97 % oproti původně odhadovanému počtu.

V roce 2019 dosáhly správní náklady 19 % celkových 

nákladů. Meziroční nárůst byl způsobený zejména posílením 

administrativní podpory rozrůstajícího se realizačního týmu.

Členům správní rady nebyly v roce 2019 vyplaceny  

žádné odměny.

Do roku 2020 bylo převedeno celkem 3 423 311,43 Kč.

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 
12. června 2020 vydána 
auditorskou společností 
KPMG Česká republika 
Audit, s. r. o., evidenční 
číslo 71 zpráva auditora  
s výrokem bez výhrad.
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Děti a jejich rodiny. Ano, těm obzvláště patří opravdu velký obdiv a poděkování. Velmi si 
vážíme příležitosti vstoupit do rodin, kdy máme možnost nahlédnout do jejich soukromí, 
a to v období, kdy prožívají nejhorší chvíle svých životů. Děkujeme za otevřenost a odvahu 
vydat se za dobrodružstvím a plout chvíli po boku Zlaté rybky.

K tomu, aby se přání plnila, nám velmi pomáhají naši dodavatelé. Bývají to jak jednotlivci, 
malé firmy nebo i velké organizace. Služby některých nevyužíváme vzhledem k povaze přání 
tak často, někteří naopak pomáhají opakovaně a dlouhodobě, a máme navázány velmi úzké 
vazby. Mnoho lidí se často snaží pro děti udělat ještě něco navíc, vložit vlastní iniciativu 
a každá taková spolupráce je obzvláště radostná. Za přispění všech je pak Rybka schopna 
plout nebojácně a vesele za dětmi se splněným přáním.

Poděkování lidem a organizacím
Všichni jistě víme, co ke svému životu potřebuje obyčejná rybka. Dostatek vody.

A takovou vodou pro rybku Zlatou jsou lidé. Bez jejich pomoci by se ani nepohnula a brzy 
by jistojistě zahynula. Velmi si proto pomoci a přispění každého ceníme, a je nyní na místě 
všem převelice poděkovat. Poděkovat za to, že Zlatá rybka může plout, že může přinášet 
radost, úlevu, pozapomnění a povzbuzení nemocným dětem a často i celým rodinám. Zlatá 
rybka není pohádková, ale díky úsilí a snaze všech níže jmenovaných se příběhy spojené 
s plněním jednotlivých přání často pohádkové být zdají.

Velké díky patří na prvním místě manželům Kataríně a Ondřejovi Vlčkovým, kteří Rybku 
stvořili a náležitě a s láskou se o ni již pět let starají. Podporují ji po všech stránkách, hýčkají 
si ji, sytí a pomáhají ze všech svých sil. Velkou podporou je jim Irena Závadová, třetí členka 
správní rady, která přispívá Rybce svými odbornými radami a zkušenostmi, za což i jí náleží 
poděkování, jakožto také paní Martině Břeňové, která zastává roli revizora společnosti 
a pečlivě dbá na dodržování legislativy.

Další velké poděkování patří celému, nyní jedenáctičlennému, týmu Zlaté rybky. Snílkařům 
za jejich nasazení při setkávání s dětmi a rodinami, kdy se snaží odhalit ta nejhlouběji 
usazená dětská přání, produkčním, kteří se následně snaží udělat vše přesně podle dětských 
snů a představ, dobrým duším kanceláře, které se starají o její chod a také o to, aby se 
o Rybce dozvídalo více a více zdravotníků a jiných organizací, kde se nemocné děti vyskytují.

A právě této skupině patří naše velká poklona. Všem lékařům, sestrám, psychoterapeutům, 
hospicovým pracovníkům, Zdravotním klaunům a všem ostatním, kteří jsou s dětmi 
v každodenním kontaktu a jejichž posláním je dětem pomáhat v průběhu nemoci. Jsme jim 
vděčni, že v tomto strastiplném období povolávají na pomoc Zlatou rybku, aby vnesla do 
sklíčených rodin trochu radosti a pomohla dětem plnit jejich přání.
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Všem zde uvedeným, za veškerou pomoc 
a spolupráci, patří opravdu velký dík.

Poděkovaní za pomoc a dlouhodobou podporu organizace:

Poděkování za spolupráci při splnění 
konkrétního přání v roce 2019 patří:

Michalu Balcarovi

Marku Blackovi

Janu Černému

Ivo Dokoupilovi

Sylvii Chytré Dratvové

Blance Fleissigové

Janu Havlínovi a kapele 

Končinna

Zacku Hillovi a týmu NHL 

Philadelphie Flyers

Cyrilu Hirschovi

Lence Kohlové

Petru Kopečkovi

Antonínu Hynku-Krämerovi

Marii Kučerové

Michaelu Kučerovi

Václavu Kučerovi

Janu Kuklovi

Zuzaně Kuželové

Martinu Maláčovi

Lukáši Malíkovi

Pavlu Maršounovi

Michalu Mertlovi

Lucii Mužíkové

Martině Mužátkové

Miroslavu Palukovi

Janě Peškové

Martinu Potůčkovi

Evě Ryšavé

Janu Seidlovi

Janu Smrčkovi

Emily Janě Sobotové a její 

rodině

Janu Sokolovi

Christine Starr

Karlu Andreasi Stieblingovi

Michalu Vaněčkovi

Milanu Vantuchovi

Davidovi Veselému

Martinu Větrovci

Janu Vašákovi

Lynn White

Nicol Zichové

Romanu Abrahamovi

Kateřině Adamské

Stele Ambrosové

Janu Bártovi

Janu Berendovi

Lence Breitkopfové

Janě Burešové

Oldovi Burešovi

Pavlu Čechovi

Ondřeji Duksovi

Marcele Davidové

Ladislavu Dvořákovi

Danu Erbenovi

Václavu Flekovi

Zdeňku Grečnárovi

Heleně El Hassanové

Márii Hendrichovské

Kateřině Holnové

Lubomíru Houdkovi

Lucii Holubové Krajcové

Kláře Horáčkové

Olinu Horáčkovi

Romanu Horákovi

Josefu Hušbauerovi

Martině Jupové

Janě Jungmanové

Tereze Keslové

Gražině Kokešové Kleinové

Haně Králové

Ivaně Krotilové

Janě Kurincové

Gustavu Pavelkovi

Zuzaně Perné

Haně Pospíšilové

Janu Pospíšilovi

Věře Pršalové

Ludmile Reichové

Robertu Řehákovi

Ivoně Slámové

Janu Smrčkovi

Jiřímu Staňkovi

Janě Šmondrkové

Terezii Sobotkové

Gabriele Trněné

Vlastimilu Vackovi

Petru Vaňkovi

Lence Vikové

Janu Vašákovi

Vítězslavu Vurstovi

Janu Zamrazilovi

Jolaně Zavadilové

Gustavu Pavelkovi

Zuzaně Perné

Haně Pospíšilové

Vítězslavu Vurstovi

Janu Zamrazilovi

Jolaně Zavadilové

Zdeňku Grečnárovi

Heleně El Hassanové

Márii Hendrichovské

Gustavu Pavelkovi

Zuzaně Perné

Haně Pospíšilové



Přání dětem splnili v roce 2019 tito slavní lidé, 
kterým patří naše poděkování:
Martin Frk – hokejista a tým NHL Detroit Red Wings

Tomáš Klus – zpěvák

Lollipopz – dívčí skupina

Michal Nesvadba – mim

Cristiano Ronaldo – fotbalista a tým Juventus FC

Matouš Ruml – herec

Jakub Váňa – youtuber House

Děkujeme společnostem, které v roce 2019 
přispěly ke splnění dětských přání:

Allianz pojišťovna, a.s.

ALZA.cz, a.s.

Apparel BOX s.r.o.

Ateliér MOMO

Balony Praha s.r.o.

Centrum FotoŠkoda

Cestovní kancelář 

FISCHER, a.s.

CENEGA

CEWE Color, a.s.

CK Radynacestu, s.r.o.

CK Greece Tour

CK TraveltoUSA

CK USA na míru

CykloAdam s.r.o.

ČT StarDance

DAVEPO

FAMOOD kostýmy

JS Chocolate, s.r.o.

HZS České Budějovice

HZS Temelín

Letiště Praha, a. s.

Mironet, a.s.

Nadace Jakuba Voráčka

Princo International, 

spol. s.r.o.

Ruční papírna Velké 

Losiny, a.s.

Smarty CZ, a.s.

The Land of Legends, Belek, 

Turecko

ZOO Jihlava

Za dlouhodobou spolupráci děkujeme těmto 
neziskovým organizacím:

Centrum paliativní medicíny

Centrum provázení

Cesta domů, z.ú.

Česká asociace pro vzácná 

onemocnění z.s.

DEBRA ČR, z.ú.

Dech života, z.ú.

Dlouhá cesta, z.s.

Dobrý anděl

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic sv. Veroniky 

České Budějovice

Domácí hospic sv. Zdislavy 

Třebíč

Domov Plzeň, z.ú.

Fundacja Mam Marzenie

Haima, z.s.

Klub nemocných cystickou 

fibrózou, z.s.

Kolpingova rodina Smečno

Metoděj z.s.

Mobilní hospic – Masarykova 

nemocnice Ústí nad 

Labem

Mobilní hospic Nejste 

sami, z.ú.

Mobilní hospic 

Ondrášek, o.p.s.

Nadační fond dětské 

onkologie Krtek,

Nadační Fond Pink Bubble

Nadační fond Šance 

onkoláčkům

Národní ústav pro 

autismus, z.ú.

Parent Project, z.s.

Patron dětí, z.ú.

Plamienok, n.o.

Poradna VIGVAM, z.ú.

Remedium Praha o.s.

Zdravotní klaun, o.p.s.
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Zvláštní poděkování
bychom rádi vyjádřili Michalu Davidovi a Jakubovi Voráčkovi, kteří se srdcem na dlani 

a s neobyčejně milým a lidským přístupem, svou osobní účastí a zájmem o snílky pomohli 

splnit každý hned několik přání.

Za pomoc při zprostředkování setkání s Cristianem Ronaldem děkujeme velice Pavlu 

Nedvědovi, Tomáši Rosickému, Liborovi Sionkovi a Jaroslavu Hřebíkovi, protože jen díky jim 

se zázrak stal skutečností.

Dále děkujeme paní Lence Dominikové z Nadace Jakuba Voráčka, za výjimečnou podporu 

a několikanásobnou spolupráci při setkání s hokejisty, získání vstupenek a VIP vstupů 

do vyhrazených prostor při různých hokejových kláních a s nimi spojených akcí.

Za dlouhodobou přízeň a pro bono služby děkujeme Martině Slaninové a celé její advokátní 

kanceláři, Šimonu Rákosníkovi z Rubicon PR, designérce Janě Langrové z Apparel Box 

a lektorkám angličtiny Tarquin Williams a Marisse Baard.

Děkujeme
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Epilog
Zlaté rybky mají odpradávna v popisu práce plnění snů a přání. K jejich plnění si naše 

Zlatá rybka přibrala ještě ruční, či lépe – „ploutví“ psaní dopisů. Což o to, „ploutevně“ píše 

na ruční papír z Velkých Losin obstojně, ale proč se v jednadvacátém století rozhodla pro 

zrovna tenhle obstarožní způsob komunikace, nikomu nikdy nezdůvodnila. Archaizující 

výstřednost, provázející její zázračné plnění snů, však její spolupracovníci velkoryse tolerují. 

„Zlatá rybka je Zlatá rybka! Na plnění snů a přání si bez ní sotvakdo z lidských bytostí 

troufne,“ říkají.

Čím však vzbuzuje Zlatá rybka údiv ještě větší, je její naléhavá potřeba mít u svého 

pohádkového plnění snů a přání k ruce – tedy spíše k „ploutvi“ – reálným životem 

poznamenané a v konání zázraků občas děsivě limitované lidské bytosti. Skuteční znalci 

ústní tradice v ní nenacházejí nic, co by se podobalo takové sehrané propojenosti 

pohádkového a lidského. Přesto, či spíše navzdory této úchylce v řádu a zaběhlosti 

pohádkových dějů a zázraků, má Zlatá rybka ve výběru svých nepohádkových 

spolupracovníků šťastnou ploutev. Obezřetně si sice hlídá, aby lidskou činností nebyla 

zastíněna její nepřekonatelná schopnost plnit přání snílek a snílků, ale jinak je se svými 

lidskými spolupracovníky spokojena. Prostě, jen s nimi dokáže opravdové zázraky!

Je tedy na místě popřát všem zainteresovaným lidským bytostem i pohádkové Zlaté 

rybce hodně chuti i sil k dílu ve prospěch těch, pro něž je naplnění snů a přání nejen 

terapeutickou pomocí, ale především posílením naděje i jistoty, že na své osudové zápasy 

nejsou sami.

Jan Bárta
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