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JAK PRINCEZNIČKY NA BÁLE POZTRÁCELY KORÁLE A JEDNA DRUHOU 
Jitka Tůmová Šatavová DiS.,ředitelka Klokánku Žatec 

J sou to tři krásné princezny, které nám moc 
přirostly k srdci. Do Klokánku přišly ne-

šťastné, hladové a špinavé. Stýskalo se jim 
po mamince a s námi moc mluvit nechtěly. 
Matka s dětmi neměla kde bydlet a po pří-
buzných už to dál nešlo. Holčičky byly ješ-
tě malé, nejstarší z nich šla teprve do první 
třídy, prostřední dívenka chodila do posled-
ního ročníku mateřské školy a  ta nejmladší 
ještě řádila doma, jak to jen tříleté dítě umí. 
Bylo jí všude plno, povídala, povídala a po-
vídala. Asi tím kompenzovala postižení své 
starší sestry, která trpěla těžkou sluchovou 
vadou a de facto byla hluchoněmá. To jsme 
ale vůbec nevěděli, nicméně jsme na to po-
stupem času přišli sami. Sociální pracovnice 
úřadu nám příliš nápomocna nebyla a  to, 
že má dívenka dokonce předepsané na-
slouchátko, jsme se dozvěděli, až když 
jsme složitě zajišťovali odborná vyšet-
ření, protože se nám to všechno nějak ne-
zdálo. Ale nevzdávali jsme to. Dokázali jsme 
ve  spolupráci s  poradnou dívenku přihlásit 
do speciální mateřské školy až v Praze, která 
je určena pro děti s poruchami sluchu a učí 
je znakovou řeč. Školka funguje jako týden-
ní, takže bylo v  pondělí vždy velké a  slzavé 
loučení. A v pátek velké vítání. Bylo ale moc 
hezké vidět, jak se dívenka rozvíjí, jak se 
učí znakovou řeč, jak má chuť komunikovat 
a  nechce se jen vézt mezi svými zdatnými 

sestrami. I  pro ty bylo velmi těžké pocho-
pit, že se jim sestřička, kterou jsou tak moc 
zvyklé ochraňovat, zase vrátí do  Klokánku 
až v  pátek a  budou spolu o  víkendu řádit. 
Nejstarší ze sester byla z  rodiny zatížená až 
úzkostná tím, jak se o  sestru bála, vnímala 
citlivě její složitou situaci ve  společnosti, 
a snažila se jí být vždy po ruce. 

Rok se s  rokem sešel a  v  případě díve-
nek se nedělo po stránce sociálně právní 
ochrany skoro nic. OSPOD příliš aktivní ne-
byl, rodina nebyla aktivní vůbec, matka po-
rodila další miminko, se kterým neměla stá-
le kde bydlet. Blížil se konec doby, kdy děti 
musí z  Klokánku odejít někam dál. Doufali 
jsme v pěstounskou rodinu, nikdo se o hol-
čičky ale nepřihlásil. Doufali jsme v  jeden 
společný dětský domov tak, aby prostřed-
ní z  dívenek mohla pokračovat v  dojíždění 
do Prahy do školky, kde si už zvykla a dělala 
velké pokroky v  komunikaci. To se nám ov-
šem také nesplnilo. Ale nebylo to naší chy-
bou, protože další umístění dětí bohužel 
nespadá do našich kompetencí. Sociální pra-
covnice OSPOD, i přes svůj slib dětem, náhle 
zvolila rozdělení dětí do dvou dětských do-
movů. Ale jak! Prostřední z  dívenek byla 
umístěná přes 300 km od  svých sester až 
do  jižních Čech, kde je dětský domov pro 
děti s  poruchami sluchu. Přitom jeden je 

i blíže, ale to bylo každému jedno. Nejstarší 
a nejmladší sestra byly umístěné v dětském 
domově v severních Čechách. 

A  aby to neměly úplně snadné, byl po-
dán ze strany OSPOD návrh na  tzv. rychlé 
předběžné opatření, kdy si pro děti při-
jel soudní vykonavatel i  s  justiční stráží 
a děti odvezl ze dne na den. A to zrovna při-
šla nejstarší dívenka domů s prvním vysvěd-
čením. Tolik pláče jsme jen těžko snášeli. Děti 
ničemu nerozuměly, nevěděly proč odjíždějí, 
cítily se podvedené. Po těchto zkušenostech 
jsme se domluvili na soudu s vykonavatelem 
a  prostřední dívenku jsme do  jižních Čech 
převezli raději sami naším autem a  v  rela-
tivním klidu. Neuměli jsme si představit, že 
ji naložíme do  auta vykonavateli od  soudu, 
kterého nezná, nebude s  ním umět komu-
nikovat, protože nemluví. Bylo to moc bo-
lestivé a moc jsme se zlobili všichni na celý 
svět, že někdo mohl takto srostlou souro-
zeneckou skupinu rozdělit. 

Přestože jsme nebyli účastníkem soudní-
ho řízení, podali jsme odvolání, které nám 
bylo samozřejmě zamítnuté. Nicméně soud 
alespoň v našem odvolání obdržel informa-
ce, které mu OSPOD pravděpodobně zá-
měrně pro ulehčení práce nesdělil. Dle na-
šich aktuálních informací probíhá po roce 
jejich rozdělení soudní řízení o  spojení 
sester do  jednoho dětského domova tak, 
aby nadále mohly vyrůstat spolu. My 
jsme je totiž jezdili pravidelně navštěvovat 
do  dětského domova a  jejich první otáz-
ka vždycky byla, co se děje a  kde je jejich 
prostřední sestřička. Tak jsme si to pro sebe 
nenechali a  soudu jsme pravidelně dávali 
podněty a informace. 

Jsme moc rádi, že jsme boj za tyhle tři cá-
corky nevzdali a snad se skutečně podaří 
je spojit zase v  jeden tým. Nicméně trau-
ma z  jejich odloučení už jim nikdo asi 
z  paměti nevymaže, bohužel… a  přitom 
stačilo jen víc děti poslouchat, respektovat 
jejich vztahy a vazby a trochu se snažit najít 
lepší řešení jejich, už tak složité, situace. Vě-
řím ale, že teď už bude princezničkám lépe. 

Hana – 6 let pohadkova rodina

Díky Vašim příspěvkům FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ může v  roce 2019 poskytnout 
přechodnou rodinnou péči více než 900 dětem. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI. 
ČÍSLO CELONÁRODNÍHO SBÍRKOVÉHO ÚČTU FOD: 3055103/0300



DĚTI KRESLÍ PRO KLOKÁNEK
Na podzim roku 2017 se zrodil nápad dát šanci dětem namalovat obrázek určený 

k prodeji na podporu našeho projektu Klokánek. Oslovili jsme mateřské, základní, 
speciální a praktické školy i gymnázia napříč celou naší republikou a postupně na námi 
vyhlášená témata během let 2017-2019 „Pohádkový příběh“, „Zimní čas a Vánoce“, „Moje 
prázdniny“, „Klokánek na cestách“, „Klokánek a další zvířátka v cukrárně“ jsme obdrželi 
stovky úžasných obrázků plných dětské fantazie, talentu a prosté krásy. 

Je stále malý vzrůstem, ale sílí a roste jak 
na těle, tak i na duchu. Má totiž novou 

životní sílu, nový motor, novou čističku krve 
… a to díky dárci, jehož rodina dala souhlas 
s darováním orgánů po jeho smrti. David 
se tak dočkal transplantace nové ledviny 
a mohl porazit obrovského Goliáše v podobě 
neskutečných omezení, zákazů a nekoneč-
ných hodin strávených na dialýzách a stále 
na tenkém provaze mezi životem a smrtí.

Před rokem jsme psali v  našem Zpravodaji 
o  chlapci z  Klokánku jménem David, který 
se snaží porazit Goliáše v  podobě těžké-
ho selhání ledvin. Naděje pro chlapce se 

s  ubíhajícím časem stále 
zmenšovala. Na  začátku 
srpna se však, po  pěti le-
tech na  dialýzách, David 
a  jeho pěstounská rodina 
dočkali transplantace ledviny. V  pátek od-
poledne při výpravě na chalupu volali z ne-
mocnice, že by pro Davídka měli tzv. štěp. 
Pěstounka Davídka nám pak vyprávěla, jak 
zrovna nakupovala a vůbec nevěděla, co má 
najednou dělat, jestli má skákat v obchodě 
radostí a nebo mít vlastně strach z tak velké 
operace. David na ní po návratu z obchodu 
hned poznal, že se něco děje. Ale obavy si 
vůbec nepřipouštěl. Jeho život po  všech 
možných zařízeních včetně Klokánku už je 
tak pestrý a zároveň vinou nemocí tak stere-
otypní a omezený, že už ho prý odvoz do ne-

mocnice k  transplantaci vů-
bec nerozhodil. Byl šťastný, 

že je tu jeho „velký den“ s šan-
cí na nový život a ani trochu se ne-

bál. A nejvíce se těšil, až si po operaci bude 
moct vypít pořádný půllitr mléka. 

David už je dneska doma v  rekonvalescen-
ci. A od listopadu se mohl po 2 letech vrátit 
do školy mezi děti. Začal růst, má chuť k jídlu, 
a může vypít, kolik si vzpomene. 

Je šťastný a kromě hrstí léků na potlačení od-
mítnutí cizího orgánu nemá žádná omezení. 
A jak sám říká, je rád, že v Klokánku potkal tu 
svoji pravou andělskou pěstounskou tetu.

Přejme mu zdraví!

Poslední výzva k  výtvarnému vyjádření dětí 
na podporu projektu Klokánek v tomto roce 
byla na  téma „Kouzelný úsměv“ - práce 
svých žáků zaslalo více jak 50 škol. Byli jsme 
opět obdarováni nádhernými kresbami, které 
vytvořila dětská fantazie. Jsme rádi, že jsme 
získali další obrázky, jejichž prodej na www.
galerieproklokanek.cz podpoří náš projekt 
Klokánek, ozdobí naše doklady při zaslání 
příspěvku prostřednictvím e-shopu Fondu 
ohrožených dětí nebo je můžeme s velkou 
radostí darovat našim příznivcům a  podpo-
rovatelům. Další možnosti využití obrázků 
od  dětí stále hledáme, nabízíme unikátní 
plátěné tašky, oblíbené „placky“ či využití pro 

tisk firemních PF přání, které zdobí vybrané 
motivy z dětských výtvarných děl.

Pro rok 2020 jsme vydali KALENDÁŘ FOD – 
DĚTI KRESLÍ PRO KLOKÁNEK, již podruhé 
je to kalendář plný dětských výtvarných 
děl, která stojí za  zhlédnutí a  zakoupení na  
http://www.fod.cz/nase-cinnost/e-shop. 

KDYŽ OBRÁZKY PUTUJÍ PO PRAŽSKÝCH 
KAVÁRNÁCH A NEJEN TAM
Některé z  obrázků putovaly na  výstavách 
ve vybraných pražských kavárnách. V tomto 
roce se na jaře zapojila malá a útulná kavár-
na IMRVÉRE na  Praze 3. Hlavním obrázkem 

v této kavárně byli pohodoví včelí medvídci. 
V  létě pak poskytla své prostory obrázkům 
s  motivy pohádek, prázdnin a  kouzelného 
úsměvu kavárna MAMACOFFEE na Praze 8.

Pohádkové příběhy jsme vystavovali taktéž 
v KNIHOVNĚ v Lounech.

Informace o aktuálně pořádaných 
prodejních výstavách naleznete na
www.galerieproklokanek.cz
a www.fod.cz (naše činnost)
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Kateřina – Zimní anděl

Vceli medvídci

Barbora – Domeček

Michal – Čertisko
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VÍTEJTE U NÁS 
Iva Prudičová, ředitelka Klokánku Litoměřice

Nedávno mě na  ulici oslovila neznámá 
paní. „Vy pracujete v  Klokánku?“ 

zeptala se a já přikývla. „Posílám tam dě-
tem každý měsíc stovku. Je to ale málo, já 
vím…“ dodala skoro omluvně. Podala jsem 
jí ruku a poděkovala. Chtěla jsem jí vysvět-
lit, jak moc nám všem pomáhá. Jak je její 
stokoruna pro Klokánek důležitá. Ona ale 
spěchala na  vlak a  tak jsem se rozhodla 
pozvat vás všechny hodné a nezištné lidi 
k nám do litoměřického Klokánku. Pozvat 
a  poděkovat! Vždyť po  celý rok, a  hlavně 
před svátky, posíláte dětem, aniž byste je 
viděli, nebo dokonce znali, hračky, školní 
potřeby, peníze nebo třeba potraviny. Vše 
činíte nezištně a  často bez slůvka našich 
díků, protože není v našich silách dárce do-
hledat. Jak byste tedy mohli vědět, že vaše 
dobré skutky nám opravdu zásadním způ-
sobem pomáhají? Tak tedy, vítejte u  nás 
a přesvědčte se na vlastní oči! 

Hned za  vstupními dveřmi Klokánku visí 
na  zdech krásné obrázky od  malířky Ifky. 
Věnovala nám je ještě před otevřením a pra-
videlně nám od  té doby každý rok posílá 
polštářky a textilní panenky. O patro výš už 
bydlí naše děti. Vždy po  čtyřech, v  ma-
lém hezkém bytečku spolu s tetou. V tom 
prvním zrovna snídá Anežka. Přivezla ji 
policie v  noci, jen v  otrhaném pyžam-
ku a  bosou. Prý domácí násilí! Hodná teta, 
naše dlouholetá pracovnice, ji přivítala tep-
lým kakaem a velkým kusem koláče. Upekla 
ho z  jablek, která se jednoho dne objevila 
na  schodech. Přivezla je nějaká slečna ze 
zahrádky rodičů. „To posílají dětem naši!“ 
zavolala a byla pryč. Anežka spí v pokojíčku 
ještě s Barunkou a malým Toníkem. Přikrývají 
se dekami se svými oblíbenými pohádkový-
mi hrdiny. Anežka má na  peřince Popelku, 
Barunka krasavici Barbie a  Toník Krtečka. 
Čtvrtá, zatím neobsazená postýlka už čeká 
na  dalšího chlapečka, který zatím pobývá 
v  nemocnici. Ruku mu zlomil opilý tatínek, 
prý omylem. Krásné dětské povlečení děti 
rovněž dostaly darem. Přišlo poštou a  zpá-
teční adresa byla nečitelná. Škoda. Velmi 
rádi bychom dali neznámému dárci vědět, 
jak moc velkou radost dětem udělal! Ob-
čas se i  my, dlouholetí pracovníci, divíme, 
z  čeho všeho se dokáží děti radovat. Z  no-
vých matrací nebo vany teplé vody s čepicí 
voňavé pěny. Ze samozřejmostí, které ale 
pro mnohé z  nich jsou nebývalým a  nikdy  
nepoznaným luxusem! 

V  protějším bytě to nádherně voní. Teta je 
vyhlášená kuchařka, ale nyní zrovna vyrábí 
povidla ze žlutých rynglí. Byla na nich s dět-
mi včera a hned se pustila do díla. Pyšně mi 
ukazuje vyrovnanou řadu skleniček a  otví-
rá skříňku s  potravinami: „Vidíte? V  pondělí 
jsme dostali z  potravinové banky cukr, tak 
se hodí! A  jeden pán nám každý týden 
vozí zeleninu ze zahrádky, tak ušetřím 
a  odpoledne jdeme s  dětmi na  zmrzli-
nu.“ Děti se spokojeně usmívají. Kluci jsou 
jako stupínky, každý o  hlavu vyšší než ten 
další. Vypadají jako bratři, ale nejsou. Spo-
jují je jen ošklivé zážitky, které museli zažít. 
Rodiče na drogách, bezdomovectví, hlad 
a  také beznaděj. Často nechtějí ani k  ro-
dičům na  návštěvu. „Teto, já tam jít nechci, 
budu zase mít hlad!“ plakal nejmladší Jiří-
ček a schovával se tetě za sukni. Nakonec se 
dal ke krátkému pobytu u matky přemluvit. 
To když mu teta dala s  sebou velkou tašku 
jídla… Mezi byty vévodí kancelář, kde sídlí 
naše hodná sociální pracovnice, denní strýc 
a já. Všude na zdech jsou obrázky. To aby se 
zde děti cítily co nejlépe. Ony ale spíš než 
po obrázcích koukají na velký stůl uprostřed 
místnosti. Bývají tam vystaveny dary od vás. 
Šampony, pěny do  koupele, zubní pasty 
a  také to, co zajímá děti nejvíc. Sladkosti! 
Tety jsou zvyklé se o  vše podělit a  odnést 
pro „svoje“ děti do „svého“ bytu. Nic nepři-
jde nazmar! Jen hračky určené pod vánoční 
stromeček se rozdělují opatrně. Naším cílem 
není děti rozmazlit, a  tak nemohou dostat 
pět panenek nebo čtyři auta. Dostanou 
pěkné dárky a zbytek schováváme k naroze-
ninám a svátkům. A také pro nově příchozí 
děti, aby si uchovaly na první den u nás pěk-
nou vzpomínku. 

Je pomalu čas se vydat o  patro výš. Půdní 
vestavba v  sobě skrývá hned tři byty. Dva 
malé a jeden velký s přilehlým pokojem pro 
ty největší. Jsou to většinou slečny, toužící 
po  troše soukromí. Ale i  ony ocení zájem 
tet a  společné chvilky strávené povídáním 
o všem možném, a někdy i nemožném. Zrov-
na nedávno si naše sedmnáctiletá Hanička 
vzpomněla, že odejde těsně před vyuče-
ním ze školy. „Nebaví mě to! Chci cestovat!“ 
oznámila všem a  nepřipustila diskuzi. „Ale 
Haničko, z čeho budeš žít a jak uživíš jednou 
svoje děti, když nebudeš ničím vyučená?“ 
domlouvala jí teta mateřsky. Sama vycho-
vala svoje tři děti a nějaká puberta ji už ne-
mohla překvapit. Hanička jí ale svojí odpo-

vědí přece jen trochu vyrazila dech: „No tak 
svěřím děti do Klokánku, bude jim tady dob-
ře, stejně jako mně!“ Bylo to na dlouhé vy-
světlování, ale nakonec se Hanička vyučila. 
Opět i  díky vám. Vám, kteří posíláte mě-
síčně klokánčím dětem stokorunu nebo 
dvě. V součtu se jedná o částku, díky níž mů-
žeme pořídit dětem víc, než jen základní ži-
vobytí. Děti si mohou užít prázdnin, jezdit 
na  kolech nebo bruslích. Do  školy mohou 
jít s krásnou taškou či batohem na zádech 
a v hezkém oblečení s „cedulkou“, jak pyš-
ně říkají věcem zakoupeným v  obchodě. 
Často jim teta tu jejich cedulku nesmí ustři-
hnout, prý si jí chtějí užít! Prvňák Matýsek 
z  bytu č. 6 je zase pyšný na  nové brýle, 
pořízené s velkou slevou od hodné paní op-
tičky. Vypadá jako student Oxfordu a  brýle 
by nejraději nesundal ani večer. Když při-
šel, skoro neviděl, protože na každém oku 
měl pět dioptrií. Jenže, k očnímu lékaři s ním 
nikdo nešel, až my. Podobně na  tom byla 
i  malá Sonička. Nebyla mentálně retar-
dovaná, jak zněla původní diagnóza. Pouze 
neslyšela! Naslouchátko jí zcela změnilo 
život. Téměř ze dne na den se z ní stala vese-
lá holčička s výborným prospěchem. Vlastně 
každé dítě v Klokánku zažilo ve svém živo-
tě něco moc ošklivého a  traumatizujícího. 
Něco, s  čím se bude vyrovnávat po  zbytek 
života. Je na nás dospělých dětem pomoct 
jizvy na  dušičce zacelit a  znovu vykouzlit 
na  zachmuřených tvářičkách bezstarostný 
úsměv! Bez vaší stálé a  nezištné pomoci 
bychom to nikdy nedokázali, i když šetří-
me všude a na všem. Bohužel stačí mít jen 
pár dnů neobsazené lůžko a  Klokánek se 
ocitá ve ztrátě, kterou nemůže vyrovnat. Po-
třebujeme vaši pomoc, potřebujeme vás 
a vaše dobré srdce. Jsme vám moc vděční, 
i když nikdy nemůžeme svůj dík dostatečně 
vyjádřit. Máte náš obdiv! Vždyť ne každý, 
ve světě ženoucím se za penězi, kariérou či 
slávou, myslí na malé a bezmocné. Na děti, 
které se bez naší pomoci neobejdou. 

Snad vás návštěva v  našem Klokánku ales-
poň trochu potěšila. Možná zjistíte to, co my 
už dávno víme. Vaše dary, třeba i  maličké, 
jsou pro naše děti velmi, velmi důležité! 

Tak tedy, mnohokrát děkujeme! Za celý Kloká-
nek i všechny ostatní Iva Prudičová
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NÁŠ DEN V KLOKÁNKU

Vstáváme.

...a se svačinou od strejdy... ...vyrazíme do školy.

Po vyučování se vracíme do Klokánku.

... a jdeme si hrát nebo sportovat.

Napíšeme si úkoly...

Nasnídáme se. Vyčístíme zoubky. Učešeme vlásky...

Večer se podíváme na pohádku, strejda nám uvaří večeři... a jdeme spát. Ale strejda ještě ne.

DO NAŠÍ KLOKANÍ RODINY 
HLEDÁME STÁLE 

NOVÉ TETY A STRÝCE!!!
MÁTE SRDCE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ? 

PŘIJĎTE K NÁM PEČOVAT O OHROŽENÉ DĚTI! 

Nabízíme zajímavou a smysluplnou práci, příjemné pracovní 
prostředí, nestandartní pracovní dobu, milý kolektiv. 
Podmínkou přijetí je trestní bezúhonnost, dosažený věk 21 let, 
zkušenost s péčí o děti a vedením domácnosti.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na e-mail:
zdenka.tesarova@fod.cz                 TĚŠÍME SE NA VÁS! 



PRAVIDELNÁ POMOC JE VÍTANÁ A SMYSLUPLNÁ
Děkujeme všem našim pravidel-
ným podporovatelům za  jejich 
opakované každoměsíční pří-
spěvky. Někteří z  nich se s  námi 
podělili o své myšlenky, co je při-
vedlo k tomu, aby opakovaně při-
spívali na Klokánek. (U těch, kteří si 
to přáli, jsme respektovali jejich pros-
bu o zachování anonymity.)

S  manželem jsme hledali, kam budeme 
pravidelně přispívat, narazili jsme na  Váš 
spolek, už nevím, jak to bylo přesně, ale 
myslím, že nám přišly nějaké informace 
poštou. Na  tento Fond ohrožených dětí 
nás přimělo přispívat to, že máme moc 
rádi děti a víme, jak jsou životy některých 
opravdu těžké. Opakované přispívání 
nám přijde prospěšné, protože nás těch 
pár korun za měsíc nijak neomezí a záro-
veň víme, že někomu mohou pomoci. Ur-
čitě je to lepší i pro obdarované, kteří mo-
hou alespoň zhruba odhadnout, s  jakou 
částkou mohou měsíčně počítat.

Manželé Valentýna a Michal Lohniských

Velice si vážím práce FOD, a  proto jsem 
se rozhodl jej před časem začít pravidel-
ně podporovat. V  minulosti byla moje 
podpora jednorázová a většinou jsem jen 
reagoval na vánoční výzvu. Ale uvědomil 
jsem si, že nechci FOD nechávat v nejisto-
tě, jestli se opět «rozhoupu» a  na  Vánoce 
něco pošlu. Chtěl jsem dát Klokánku jisto-
tu mého rozhodnutí jeho práci podporo-
vat a  tím také klid a  dostatek prostředků 
pro jeho práci. 

Pravidelně podporuji Fond ohrožených 
dětí, protože vím, že je to potřeba a proto-
že mě drobná suma každý měsíc finančně 
neohrozí a  také jako poděkování osudu, 
že moje děti měly štěstí a pomoc Klokánku 
nepotřebovaly. 

Na  světě je velké množství strádajících 
lidí. Ať už trpí chudobou, těžko léčitel-
nými nemocemi, válkami, různými psy-
chickými problémy, špatnými vztahy... Je 
smutné, že mezi těmito lidmi jsou i  děti, 
které jsou ještě zranitelnější, než dospělí 
lidé. Dětí, které trpí problémy s  nefungu-
jící rodinou, neúplnou rodinou nebo do-
mácím násilím, je mi obzvlášť líto. Věřím, 
že prací a  nasazením všech Vašich pra-
covníků jim velice pomáháte, a  tak zmír-
ňujete jejich strádání. Na  Vaši činnost je 
potřeba určitě dostatek financí, proto po-
máhám finančně podle svých možností.  
Situace v  naší rodině, kdy moje matka tě-
lesně postižená ve  svém životě častokrát 
potřebovala a i nyní potřebuje pomoc Cha-
rity, mne také inspirovala k  myšlence po-
máhat jiným. Jsem velice rád a považuji to 
za správné a velice užitečné, že v dnešním 
světě existují a velice dobře pracují organi-
zace a lidi, kteří pomáhají potřebným. Jsem 
rád, že drobnými finančními dary můžu 
také nepatrně k této pomoci přispět.

FOD jsem začala podporovat na  základě 
popudu mé maminky. Ale nebyl to jediný 
důvod. Důvodem jsou hlavně děti, které 
miluji pro jejich bezprostřední upřímnost, 
nic nezastírají a  jsou bezbranné v  dneš-
ním světě. Vždy jsem si přála velkou rodi-
nu, ale mám pouze jednu dceru. Více nám 
ze zdravotních důvodů nebylo přáno. 
Ale máme z  ní obrovskou radost, možná 
větší než bychom měli z  té velké rodiny. 
Vynahrazuje nám to svou všestranností, 
upovídaností, zpěvem v  jakékoli situaci 
a na jakémkoli místě. Jsme na ni nesmírně 
pyšní. A to stejné bych si přála, aby proží-
valy všechny děti. Ne jen ty v milujících ro-
dinách. Aby i děti sdružované v rámci FOD 
měly možnost být šťastné a  radovat se. 
Zároveň aby Vaše práce a práce lidí kolem 
dětí byla pro Vás jednodušší s  ohledem 
na  získávání dalších finančních prostřed-
ků pro lepší podmínky dětí.

Držím celému týmu FOD pěsti, aby se Vám 
dařilo dětem zprostředkovat bezstarostné 
dětství.

Zasíláním svých finančních prostředků v  pravidelném 
intervalu, nebo zadáním trvalého příkazu, nám pomáháte 
financovat měsíční náklady na úhradu zájmových kroužků, 
školních obědů a dalších potřeb dětí.

ZAPOJTE SE DO KOLEKTIVU VÍCE JAK 1 400 PRAVIDELNÝCH 
DÁRCŮ A VAŠE PODPORA SE STANE NAŠÍ JISTOTOU.

Děkujeme!

DĚKUJEME.

ČÍSLO CELONÁRODNÍHO SBÍRKOVÉHO ÚČTU FOD: 3055103/0300

Jiří – Vánoční čas
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ných dětí a  ředitelkou Klokánku Hostivice 
Hankou Kupkovou.

Autorka: Milada Kadeřábková 
Pro internetový časopis Flowee.
Úryvek rozhovoru.

Foto: Michaela Cásková

„Mám úžasnou práci,“ říká mi tahle usmě-
vavá žena v  kavárně Pražírna, a  když mluví 
o  svých svěřencích, můžete v  jejích očích 
občas zahlédnout i slzy. „Je úžasné vidět, jak 
jsou naše děti vděčné a silné. Mají úplně jiný 
postoj, všechno dokážou zvládnout. I ty, kte-
ré si prožily opravdové peklo, dokážou být 
pozitivní. Je to jako zázrak.“ 

S  Hankou jsme během příjemně strávené 
hodinky samozřejmě neprobraly jen poziti-
va, ale také například potíže, se kterými se 
musí Klokánky dnes a denně potýkat, nebo 
důvody, proč dětem v nouzi klasická charita 
nemůže tolik pomoci.

Klokánek je definován jako zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc. Co 
přesně to znamená a  jak se lišíte od  kla-
sické ústavní péče?
Jsme jedno z  mála zařízení, které přijme 
děti i  v  noci. Ve  dvě ráno nám třeba zavolá 
policie s  Orgánem sociálně-právní ochra-
ny dětí  a  my jedeme dítě vyzvednout, aby 
nemuselo večer trávit na  policejní stanici 
a  dostalo odpovídající péči. To běžný ústav 
neudělá.

Také pečujeme maximálně o čtyři děti. Tedy 
čtyři děti na jednu tetu nebo strejdu, kteří se 
v péči o ně střídají po týdnu a věnují se jim 
jako na mateřské dovolené. Chodí s nimi k lé-
kaři, vodí je do školy a na kroužky, pomáhají 
jim, když si s něčím nevědí rady. Je pro nás 
prioritou, aby naši zaměstnanci přistupova-
li k dětem jako k vlastním. A opravdu to tak 
funguje.

Proč je péče střídavá? Je to tak náročné?
Je to určitě náročnější než mateřská dovole-
ná. Protože své vlastní děti dobře znáte, mů-
žete je nechat si zcela samostatně hrát, dívat 
se na televizi a mezitím si odpočinout. Naši 

zaměstnanci s  nimi ale pracují po  celý den. 
Rozvíjejí jejich potenciál pomocí logopedie, 
psychologických her a různých knih, přitom 
ještě zvládnou domácí práce – praní, vaření, 
nákupy a  tak dále. A  pak „padnou za  vlast“. 
Ovšem během noci mívají tyto děti často 
noční můry, a tak práce našich hodných tet 
a strýců nekončí ani tehdy. Každý druhý tý-
den by tedy měli načerpat síly, většina z nich 
ale musí pracovat a přivydělávat si, protože 
ten plat, který dostávají, 17 tisíc hrubého, je 
opravdu za takto náročnou práci almužna.

Jaká je v současnosti kapacita vašich zaří-
zení a máte ještě nějaká volná místa?
Celkem máme 15 zařízení s kapacitou asi 322 
míst. Ve  skutečnosti máme téměř 250 dětí. 
Důvodem bohužel ale není, že by dětí neby-
lo dost, ale my nemáme zaměstnance – tety 
či strýce. Za nabízený plat je samozřejmě na-
jít kvalitní tety a  strýce dost problematické. 
Ale jedná se o  děti, tak příčku jejich kvalit 
nechceme snižovat.

Problém je i s byty. Máme bytové domy, kte-
ré mohou mít podle zákona maximální ka-
pacitu sedm bytů, což platí zpětně od  roku 
2013. Takže například hostivický Klokánek 
má celkem 12 plně zařízených bytů, ale může 
používat jen těch sedm. A ty zbylé jsou vlast-
ně zbytečně volné.

Asi před pěti lety se hodně řešily vaše fi-
nanční potíže. Zlepšila se situace?
I  dnes jsme hodně podfinancovaní, schází 
nám třicet procent nákladů na běžný provoz. 
Je to právě od roku 2013, kdy vznikla novela 
o sociálně právní ochraně dětí. Dokonce exi-
stovala studie na ministerstvu, která říkala, že 
když ten zákon v tomto znění vstoupí v plat-
nost, pro Klokánky to bude likvidační a to se 
víceméně naplnilo.

Jak?
Stát vlastně kvůli tomu přišel o velmi důleži-
tou všestrannost Fondu ohrožených dětí a my 
taky. Byli jsme jediná organizace v republice, 
která měla azylové domy, terénní práci a Klo-
kánky. Terénní práce se snažila zachovat dítě 
v rodině, pomoct jí. Když to nešlo a byly tam 
třeba bytové důvody, snažili jsme se rodinu 
přijmout do našich azylových domů. Až pak 
případně nastoupil Klokánek a následně pěs-
tounská péče či ústavní výchova.

V roce 2015 nám ale pověření k poskytová-
ní sociálních služeb odebrali, protože jsme 
nesplňovali podmínku bezdlužnosti, takže 
musely být zrušeny všechny azylové domy, 
pobočky a i polovina Klokánků.

Za  rok pak vláda uznala systémovou chybu 
v zákoně a poprvé nás dofinancovala. A pod-

le informací od  Ministerstva práce a  soci-
álních věcí opět plánuje zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc dofinancovat. 
Jediný problém je, že třeba v  loňském roce 
tyto peníze, což je u nás kolem deseti milio-
nů, přišly na náš účet až 15. prosince. A mu-
sely být vynaloženy na  náklady roku 2018. 
Kvůli tomu se musíme domlouvat s  našimi 
věřiteli, aby nám čekali s platbami.

Michal Ďorď z Vteřiny poté mi v rozhovo-
ru říkal, že je nelogické, jak stát podpo-
ruje pěstounskou a  ústavní péči, ale ne 
biologické rodiny. Přitom se spousta dětí 
do dětských domovů dostává jen ze soci-
álních důvodů...
Ano, to říkáme také. Nám v  současné době 
dávají do Klokánku na dítě 22 800 korun mě-
síčně. Kdyby dali deset tisíc matce samoži-
vitelce, aby si zaplatila nájem, ušetří téměř 
třináct tisíc a matka se, samozřejmě až na vý-
jimky, o své dítě moc ráda postará. Pravda je 
ovšem taková, že bytové důvody, které ve-
dou k přijetí do našeho zařízení, leckdy býva-
jí pouze sekundární a při pobytu v Klokánku 
se zjistí další závažný problém, který se pak 
s  pomocí Orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí musí řešit. 

Přesto je naší prioritou pomáhat přímo v ro-
dinách, pokud to jen trochu jde. Nedávno 
jsme třeba řešili případ ženy, jejíž manžel 
spáchal sebevraždu a jí zůstaly na krku čtyři 
úžasné děti. Ona ztratila bydlení, manžela, 
všechno se jí zhroutilo. A místo toho, aby jí 
stát podal pomocnou ruku, děti jí odebral. 
Dlouho jsme pak pracovali na tom, abychom 
jí pomohli sehnat bydlení, což se nakonec 
naštěstí podařilo. Už jsou to dva roky a řekla 
bych, že je z nich zase šťastná rodina.

Další problém je, že spousta dětí po  od-
chodu z  ústavu končí na  ulici, protože 
není zvyklá se o  sebe starat. Jak tohle 
v Klokáncích řešíte?
Myslím, že když se k nám dítě dostane v 17 le-
tech, má obrovské štěstí. Protože je na všech-
no připravujeme. Spolupracujeme s různými 
neziskovkami, učíme děti finanční gramot-
nosti, dostávají kapesné, učí se hospodařit. 
Pokud je jim více než patnáct let, hledáme 
jim brigádu, aby o  prázdninách pracovaly 
a věděly, že nic není zadarmo.

S dětmi z problematických rodin pracuje-
te skoro celý život. Dají se podle vás „pře-
vychovat“ tak, aby neměly problém ony, 
případně ani jejich děti?
Geny svou roli určitě hrají, ale řekla bych, že 
výchovou se dají stoprocentně smazat. Není 
rozdíl mezi romským a  bílým dítětem, když 
se tomu dítěti opravdu věnujete. Naše děti 
jsou například velmi vděčné.
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PÉČE V KLOKÁNKU V ČÍSLECH

Fond ohrožených dětí je nevládní nezisková organiza-
ce. Byl založen v roce 1990 na pomoc týraným, zane-

dbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociál-
ně ohroženým dětem.

Od  roku 2000 realizuje FOD projekt Klokánek, což je zaříze-
ní pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde je o  děti postaráno 
na  principech rodinné péče po  dobu, dokud se nemohou vrátit 
zpět do  své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá ná-
hradní péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí 
osobě) nebo jinak vyřešena jejich situace.

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ROKY:
Za 18 let projektu pomohly Klokánky 8 259 dětí, z toho 1 784 bylo 
mladších tří let.

V  roce 2018 jsme zajistili potřebnou péči 983 dětem (tj. o  59 
dětí více jak v roce 2017),

z toho nově přijato bylo 736 dětí, z nichž 158 bylo mladších tří 
let. Více než 50 % dětí je v Klokánku tedy maximálně 3 měsíce. 
V zájmu dítěte se snažíme jeho situaci rychle řešit, aby pobývalo 
mimo rodinu co nejkratší dobu.

Doba pobytu 
dětí v Klokánku 
ke dni jejich 
odchodu

2018

do 1 měsíce 27 %

do 3 měsíců 25 %

do 6 měsíců 25 %

do 1 roku 11 %

delší pobyt 12 %

Kam děti z Klokánku 
odešly

2018

zpět domů 45 %

do azylového domu 
s rodičem 12 %

do péče druhého rodiče 4 %

k příbuzným 6 %

do osvojení, 
do pěstounské péče 4 %

do ústavu 28 %

po dosažení zletilosti 1 %

Snažíme se, abychom pro děti z Klokánku našli brzy trvalý domov. 
V Klokánku je maximální doba pobytu omezena zákonem na jeden 
rok. Když dítě do Klokánku přijímáme, velmi dobře mapujeme jeho 
situaci. Pokud vidíme, že za  dobu pobytu v  našem zařízení by se 
tato situace mohla vyřešit, snažíme se maximálně spolupracovat 
s  OSPOD a  dalšími úřady, aby to bylo co nejdříve. Pokud vidíme, 
že situaci dítěte není možné za dobu pobytu v našem zařízení ře-
šit (není širší rodina, rodiče ztratili o dítě zájem), snažíme se, aby-
chom co nejdříve dítě přesunuli do trvalé náhradní péče, nejlépe 
do  pěstounské rodiny nebo k  přechodnému pěstounovi. Někdy 
děti jdou bohužel do  dětského domova. Pokud víme, že se blíží 
přechod do  dětského domova, snažíme se tuto změnu dítěti co 
nejlépe usnadnit. Předem mu ukážeme, kam se vydá, pokud to jde, 
ukážeme mu i jeho novou školu a snažíme se je ke změně motivo-
vat. Mnoho dětí s námi udržuje kontakt i nadále. Pokud je dětský 
domov v dosahu Klokánku, tak jsou i děti, které v době vycházek 
chodí za námi na návštěvu.

V říjnu 2019 je v provozu nadále 15 zařízení Klokánek s max. 
322 místy. Od začátku tohoto roku do konce měsíce září 2019 jsme 
přijali nově 684 děti a celkem v Klokánkách pobývalo 906 dětí.

věk
leden – září 2019

dětí přijatých v % 

do   3 let 147 21

do   6 let 156 24

do 10 let 147 21

do 15 let 160 23

do 18 let 74 11

celkem 684 100

celkem jsme pomohli 906 dětem

JEN BYTOVÉ DŮVODY…???
Večer se na Klokánku objevili rodiče se dvěma malými dětmi. Ne-
mají kde být a potřebují pomoc. Hned jak si něco najdou, o děti se 
postarají sami. Mají je moc rádi. Děti byly při příjmu velmi zakřiknu-
té. To bývá pravidlem. Postupně si pak s tetou povídaly. Jak nachá-
zely důvěru ke své tetě, začaly se svěřovat. „Tatínek i maminka moc 
rádi oslavují. Tatínek pak bije maminku. Nás nejdřív nebil, ale pak 
jsme zlobily, tak nás tatínek zavíral do domečku. I když byl domeček 

malý, bylo tam bezpečno, protože tam byl i  Rex – náš pejsek. On 
tam bydlel, teto, víš?“ Celou situaci jsme s pomocí OSPOD prošetřili 
a zjistili jsme, že v rodině docházelo k častému týrání matky i dětí. 
Dnes žijí děti se svou maminkou. A jsou šťastné. Tatínek už s nimi 
nebydlí. Ale na začátku příběhu to byly JEN BYTOVÉ DŮVODY!

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

důvody pobytu dětí leden - září 
2019

domácí násilí, podezření z týrání a pohlavního 
zneužívání 6 %

zanedbání péče, alkohol nebo drogy u rodičů 19 %

nezvládání péče, rozvod, neshody v rodině, 
děti na útěku 20 %

hospitalizace rodiče, výkon trestu, úmrtí 
rodiče 7 %

bytové problémy, hmotná nouze *) 48 % 

Díky Vašim příspěvkům FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ může v  roce 2019 poskytnout 
přechodnou rodinnou péči více než 900 dětem. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI.
ČÍSLO CELONÁRODNÍHO SBÍRKOVÉHO ÚČTU FOD: 3055103/0300



U ž nechtěl být doma. Nechtěl žít v  bu-
doucnu na dávkách a sedět doma na ga-

uči jako jeho rodiče. Nejdřív jsme se na  něj 
nevěřícně dívali, jestli se nám nezdá. Potom 
se rozhovořil ještě víc, jak doma rodiče křičí, 
zakazují mu chodit na učňák, protože to stojí 

peníze, jak máma bije sourozence a  krade, 
kde může. Do Klokánku k nám přišel sedm-
náctiletý kluk, v jeho očích jsme viděli poten-
ciál a touhu něco změnit. Vyhověli jsme jeho 
žádosti o přijetí. Vysvětlili jsme mu, že naše 
zařízení je jen na  krátkou dobu a  pokud se 

něco doma nezmění a nebude chtít zpátky, 
bude muset do dětského domova. Nebylo to 
i přes jeho odvahu pro něj vůbec lehké. Ale 
moc se snažil. Pomáhal, kde se dalo, co do-
kázal, to opravil, sháněl si brigády. Jel s ostat-
ními dětmi na tábor, kde si poprvé zkusil, že 
dokáže lézt po  skalách, ujet na  kole 30 km 
za  jeden den, naučil se plavat. Přihlásil se 
s naší pomocí do školy do Mostu, kam v září 
opravdu nastoupil a  začal studovat učeb-
ní obor. Protože se chce něčím vyučit, chce 
pracovat a zajistit svoji budoucí rodinu, chce 
vydělávat peníze prací a  nečekat na  dávky 
…. Přejme mu hodně štěstí!! Před několi-
ka týdny už přešel z Klokánku do dětského 
domova. Loučil se s námi těžko a my s ním 
ještě hůř. Byl zvyklý u nás na objetí, na zá-
jem a povzbuzení. Ale my víme, že jsme ho 
předali do dobrých rukou. 
Ať se mu jen daří!

JÁ CHCI DO ŠKOLY! A MYSLEL TO VÁŽNĚ 

S  bolestí v  srdci Vám sdělujeme, že dne 
16. července 2019 nás ve  věku 63 let ná-
hle opustil pan Ing. Josef Pátek, který byl 
dlouholetým členem Fondu ohrožených 
dětí a  posledních 11 let také mzdovým 
účetním FOD.

Především ale byl empatickým člověkem 

se širokým srdcem, který společně se svou 
manželkou paní Ing.  Zdeňkou Pátkovou 
poskytl bezpečí domova a  rodičovskou 
lásku deseti přijatým dětem. 

Dovolte, abychom mu IN MEMORIAM po-
děkovali za jeho práci a podporu, které se 
Fondu ohrožených dětí od něho i jeho ro-

diny dostávalo a dostává. Kdo jste ho znalI, 
věnujte mu tichou vzpomínku. Děkujeme.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ROK 2018

PŘÍJMY FOD v roce 2018 (v tisících Kč)

státní příspěvek na děti v Klokánkách 54 801 

čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 14 184 

účelové dotace 15 603 

dary (sponzorství, propagace, osvěta, KlokArt) mimo sbírku 16 313 

příjmy z vlastní činnosti (reklama, pronájem a nájmy, přídavky a výživné, 
ostatní příjmy)

4 379 

odkazy (dědictví) 172 

splátky bezúročných půjček (poskytnutých rodinám v předchozích 
obdobích)

163 

členské příspěvky 137 

půjčky a úvěry 2 900

příjmy z prodeje HIM, DHIM 157 

CELKEM 108 811 

VÝDAJE FOD na jednotlivé směry 
činnosti v roce 2018 (v tisících Kč)

projekt Klokánek 87 957 

propagace a osvěta, KlokArt 6 772

splátky bankovních úvěrů 
a účtů, závazků a půjček

7 570 

činnost pro náhradní rodiny 52 

úhrada mezd, SP, ZP a daně 
ze závislé činnosti minulých 
období

6 459 

CELKEM 108 811 

Na  internetových stránkách www.fod.cz 
naleznete veškeré další informace o  naší 
organizaci a  její činnosti, včetně Výroč-
ní zprávy FOD, Výroku Auditora, kon-
takty na  všechna zařízení Klokánek na  
www.klokanky.cz .

Olomouc (4 byty) 

Praha 4,
Láskova (7 bytů)

Ústí nad Labem (7 bytů) 

Dolní Benešov (5 bytů)

Dlouhá Loučka (5 bytů)

Brno (7 bytů) 

Janovice 
nad Úhlavou (7 bytů)

Chomutov (4 byty)

Litoměřice (5 bytů) 

Teplice (5 bytů)

 Hostivice (7 bytů) 

Praha 10 – Štěrboholy (7 bytů)

Praha 8 – Chabařovická (4 byty) 

Žatec (4 byty)

Pardubice (3 byty)
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�příspěvkem na  účet veřejné sbírky FOD 
3055103/0300 (potvrzení zasíláno na po-
čátku dalšího roku dárcům, kteří reagují 
na náš dopis a použijí přidělený variabil-
ní symbol – ostatním dárcům zašleme 
na základě domluvy nebo žádosti)

�sponzorským darem na základě uzavře-
né darovací smlouvy – kontaktujte nás 
na fod@fod.cz nebo 224 236 655

�zasláním dárcovské SMS

JAK MŮŽE VEŘEJNOST PODPOŘIT PROJEKT KLOKÁNEK?

Odešlete prosím jednorázovou nebo dlou-
hodobou dárcovskou SMS na telefonní 
číslo 87 777 ve tvaru:

Tvar jednorázové SMS:
DMS FODKLOKANEK 30
DMS FODKLOKANEK 60
DMS FODKLOKANEK 90

Cena jednorázové SMS je 30, 60  
nebo 90 Kč.

Tvar dlouhodobé SMS:

DMS TRV FODKLOKANEK 30

DMS TRV FODKLOKANEK 60

DMS TRV FODKLOKANEK 90

Cena dlouhodobé SMS je 30, 60 nebo 

90 Kč měsíčně.

Klokánek obdrží jednorázově případně 

měsíčně 29, 59 nebo 89 Kč.

DĚKUJEME!

Více na www.darcovskasms.cz.
zakoupením produktů značky KlokArt – na www.klokart.cz

zakoupením produktů, dětských obrázků a tematických voucherů prezentovaných na www.fod.cz v e-shopu 
zakoupením obrázků vystavených na www.galerieproklokanek.cz

ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ:
FYZICKÉ OSOBY - podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu: Od základu 
daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hod-
nota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo 
činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 
Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo 
o  součet darů za  rok převyšující částku 1  000 Kč nebo částku vyšší  
než 2 % základu daně.

PRÁVNICKÉ OSOBY - podle § 20  odst. 8 zákona o  dani z  příjmu: 
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, 
pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nej-
výše 5 % z  již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou 
uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za  účelem 
podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši 
alespoň 2 000 Kč.

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

KLOKTEX– CHARITATIVNÍ KONTEJNERY 
NA ODĚVY, OBUV A HRAČKY
KlokTex charitativně – ekologický projekt 
vznikl před šesti lety na  základě partner-
ství mezi Fondem ohrožených dětí a ro-
dinnou společností Koutecký s.r.o. 

Klokánku do  dnešního dne přinesl neu-
věřitelný 1 milion korun. Probíhá formou 
sběru nepotřebného textilu, obuvi a  hraček 
prostřednictvím kontejnerů s  logy, barvami 
a  názvem projektu. Smyslem projektu je 
poskytování finanční a  materiální pomoci 
dětem z Fondu ohrožených dětí.

I Vy s námi pomáháte.
Tím, že své nepotřebné oblečení, obuv 
a  hračky vkládáte do  charitativních 
kontejnerů společnosti Koutecký s  naším 
logem. Díky Vám si my z Klokánků můžeme 
vybrat právě to, co aktuálně potřebujeme 
a  navíc dostaneme i  finanční prostředky 
na podporu provozu Klokánků a můžeme se 
v nich starat o naše děti. Tím jak kontejnerů 

rok od  roku přibývá, a Vaše pomoc roste, 
roste i finanční podpora pro Fond ohrože-
ných dětí.

Děkujeme všem za  podporu a  věříme 
v další rozšíření projektu, který má smysl.

Fond ohrožených dětí a společnost Koutec-
ký s.r.o. za projekt KlokTex.cz.

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e.

Společnost MAXPROGRES, s. r. o. nabízí slaboproudé 
a zabezpečovací technologie. Poskytuje komplexní dodávky 

těchto technologií – návrh, projektovou dokumentaci, realizaci 
zakázky, záruční a pozáruční servis v trvalém režimu 365/7/24. 

Společnost MAXPROGRES patří ke špičce v oboru.
Traťová 1

619 00 Brno
tel. 533 444 111

info@maxprogres.cz

Slapská 1
100 00 Praha 10
tel. 533 444 240

praha@maxprogres.cz
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DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám pomáhali a nadále nám pomáhají. Velké poděkování patří panu Ing. Jiřímu 
Suchánkovi za jeho dlouholetou podporu. Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší sbírky v tomto roce, soupis finančních i věcných 
darů od hodnoty 5 000 výše je uveden na www.fod.cz.

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019:
KOUTECKÝ s.r.o., projekt  KLOK.TEX – charitativní sběr textilu, obuvi a hraček. (586 300 Kč), MARY KAY (CZECH REPUBLIC) (306 643 Kč), 
GLENMARK PHARMACEUTICALS DISTRIBUTION s.r.o., Projekt ALFASILVER Pomáhá ve spolupráci s HERVIS Sport a móda s.r.o. na spor-
tovní vybavení (250 000 Kč), paní Marta MILOTOVÁ (230 000 Kč), LETIŠTĚ PRAHA a.s. (210 000 Kč), SLEVOMAT CZ s.r.o. uskutečněním 
prodeje produktů značky KlokArt a získáním další finanční podpory veřejnosti pro projekt FOD Klokánek (184 962 Kč), MÍČA & HARAŠTA s.r.o. 
(170 000 Kč), Mgr. Jaroslava a PharmDr. Jan HENDRYCHOVI – Lékárna U Zlatého lva (146 950 Kč), POTEX s.r.o. (133 500 Kč), PALATINUM s.r.o. 
(120 000 Kč), C &A MODA s.r.o. (117 649 Kč), AVENIER a.s. (117 340 Kč), ČEPS a.s. (112 600 Kč), paní Karla LAŽANSKÁ (109 000 Kč), AMERI-
CAN FRIENDS OF CZECH REPUBLIC (108 692 Kč), BONAMI s.r.o. uskutečněním prodeje produktů značky KlokArt na podporu projektu FOD 
Klokánek (104 902 Kč), SUDOP GROUP a.s. (100 000 Kč), TEPER IMPORT s.r.o. (100 000 Kč), PYRAMIDA PRŮHONICE PLUS s.r.o. (90 000 Kč), 
Fórum dárců – GLOBUS LEPŠÍ SVĚT 2018 (80 000 Kč), PRICEWATERHAUSECOOPERS Česká republika s.r.o. a zaměstnanci (80 000 Kč), 
SILNICE GROUP a.s. (80 000 Kč), výtěžek z plesu spol. SEVEROČESKÉ DOLY a.s. (78 711 Kč), MONETICA a.s. (75 000 Kč), ZAHRADNICTVÍ 
DVOŘÁK A SYN (75 000 Kč), BARENGO TRADING s.r.o. (72 000 Kč), MERCHANDISING FOR YOU s.r.o. uskutečněním prodeje produktů znač-
ky KlokArt na podporu projektu FOD Klokánek (70 520 Kč), HOGO FOGO s.r.o. (70 000 Kč), pan Zbyněk VOTOČEK (70 000 Kč), Volejbalový 
klub – ŠELMY BRNO (65 100 Kč), pan Tomáš VÝTISK (61 000 Kč), Ing. Klarisa MILEROVÁ (65 000 Kč), OFFICE DEPOT s.r.o. (60 483 Kč).

Dary ve výši 60 000 Kč věnovali: ACTION TME s.r.o., Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ - HAKR – KUBÁT, paní Martina FORMANO-
VÁ, navazuje na dar pana Miloše FORMANA, CHARITA GALA, paní Dagmar MAČUGOVÁ, MAXPROGRES s.r.o., pan Radomír NEPIL, SVATEB-
NÍ SALON DELTA s.r.o., TECHNODAT CAE-SYSTEMY s.r.o., UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA a.s.

Dary ve výši 50 000 Kč věnovali: BLUE BOX s.r.o., CERATHERM s.r.o., DÁMSKÝ KLUB Karlovy Vary, FORMAXA – TĚSNĚNÍ s.r.o., IKEA Česká 
republika s.r.o., JIVA TRADE s.r.o., KEYPACK s.r.o., OCNET s.r.o., PODNIKATELSKÝ PORADENSKÝ SERVIS s.r.o., PORADENSTVÍ PRO PODNI-
KY - ALEŠ KLAUDY s.r.o., PRO.MED.CS PRAHA a.s., S & D PHARMA s.r.o., Nadace TIPSPORT a TRIO-D s.r.o., PROFI-UNION s.r.o. (49 130 Kč), 
PS PRODUKCE – výtěžek 3 benefičních koncertů (48 909 Kč). AUTO ČEHÁK s.r.o. (48 225 Kč), SAMSUNG ELEKTRONICS Czech and Slovak 
s.r.o. (45 966 Kč), GLOBUS ČR k.s. (44 200 Kč), eSPORTS.cz s.r.o. (42 358 Kč).

Dary ve výši 40 000 Kč věnovali: BYTASEN s.r.o., paní Ing. Daniela DOLENSKÁ, PROFIT s.r.o., VERSINO CZ s.r.o. a paní Věra VLACHOVÁ, pan 
JUDr.  Milan USNUL (39  950 Kč), COVIDIEN AG (35 600 Kč), EAST PORT PRAHA s.r.o. (35  000 Kč), NAPASHOP s.r.o. (31  809 Kč). DAP a.s. 
(31 000 Kč).

Dary ve výši 30 000 Kč věnovali: ALLRISK a.s., ATMOS CHRAST s.r.o., Jana, Lukáš, Hugo a Ela BÍLKOVI, BOUDA-MBO s.r.o., DEBA BOHEMIA 
s.r.o., ELEKTROMĚRY s.r.o., FIRMEA s.r.o., HYACINT s.r.o., JK INVESTMENT ADVISORY s.r.o., KOVODRUŽSTVO výrobní družstvo Sušice, pan 
Mgr. Jan KUBICA, pan prof. Zbyněk RAIDA, SELEKTA PACOV a.s., SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s., SICO s.r.o. a YATE s.r.o., 
BEK CONSTRUCTION s.r.o. (28 000 Kč) HENKEL ČR s.r.o. (25 570 Kč).

Dary ve výši 25 000 Kč věnovali: EXPO LEVEL DESIGN s.r.o., VÍT HORČIČKA s.r.o., MASS CZ s.r.o., pan Jiří MATOUŠ, NOVA DIDA s.r.o. a PRO 
TRUCK AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ s.r.o., Obec JEVANY - JEVANOHRANÍ 2019 (23 969 Kč), GLOBUS ČR k.s. (22 500 Kč), paní Dominika MYS-
LIVCOVÁ (22 000 Kč), Výtěžek z uskutečněného prodeje produktů značky KlokArt v prostorách Dopravního podniku hl. m. Prahy ve ves-
tibulu stanice metra A – Můstek (22 068 Kč), FIEDLER BM ART AGENCY – koncert v Rasochách 5.7.2019 (23 850 Kč), ALFA SOFTWARE s.r.o. 
(21 835 Kč), PRO-HOCKEY CZ s.r.o. (21 000 Kč).

Dary ve výši 20 000 Kč věnovali: ACI - AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o., ALBERTINA Trading s.r.o., ALEGRIA CZ s.r.o., ALERGO-
LOGIE KARLOV s.r.o., ANOPACK s.r.o., ASPIRE SPORTS s.r.o., BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., paní Petra BOGNER, BYTASEN s.r.o., CAMA AR-
CHITEKTI s.r.o., DATA COLLECT s.r.o., ELIV s.r.o., ESD OSVĚTIMANY s.r.o., EXIMPOTRANS s.r.o., FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o., paní Milena 
CHLUMSKÁ, INDUSTRY CONTROL s.r.o., INFINITE COMPANY s.r.o., INVELT-ELEKTRO s.r.o., JOHN CRANE a.s., paní Markéta a pan Karel KOL-
ČAVOVI, KOMFORT a.s., LIVESPORT s.r.o., MRÁZEK PB s.r.o., PROVIDENT FINANCIAL s.r.o., paní Bohuslava RAIDOVÁ, Nakladatelství SAGIT 
a.s., STAVITELSTVÍ KNOTEK s.r.o., TEPLO MĚSTA ŽELEZNÝ BROD s.r.o., TOMMAU STAVEBNÍ s.r.o., TRANSPORT BAU s.r.o., VODOVODY 
A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a.s., VOCHOC TRADE s.r.o. a YENCE s.r.o., pan Milan MARTÍNEK - dobrovolné vstupné z akcí (19 885 Kč), 
pan Karel KOTRLA (19 600 Kč), pan Rami BALA (19 180 Kč), 5. ZŠ MASARYKOVA Litoměřice (18 712 Kč), Salón ANETTE (18 080 Kč), IDEAL 
STANDARD s.r.o. – zaměstnanci (18  000 Kč), SUPREMO FOOD s.r.o. (18  000 Kč), KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (17  450 Kč), pan Stani-
slav ŠUBRT (17 000 Kč), OKRESNÍ SOUD TEPLICE – zaměstnanci (17 000 Kč), VAPE s.r.o. (17 000 Kč), WORLDVENTURES FOUNDATION 
(16 108 Kč), LAGARDERE TRAVEL RETAIL a.s. (15 548 Kč), ASPECTA Assurance International ag (15 500 Kč), CRESTYL REAL ESTATE s.r.o. 
(15 500 Kč), KLUZIŠTĚ u ZŠ Glowackého (15 129 Kč).

Dary ve výši 15 000 Kč věnovali: AKP s.r.o., ARCECO s.r.o., B & D s.r.o., DORYS CZ s.r.o., LANOS s.r.o., MAKO COLOR s.r.o., paní Ing. Alena MOTYČ-
KOVÁ, PLASTMONT BUREŠ s.r.o., paní Aneta PONERTOVÁ, PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s., SEDLAČÍK s.r.o., pan Pavel ŠKODA, paní Jitka ŠKODOVÁ 
a Jan VAŇKÁT - Sadové a parkové úpravy, ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR – zaměstnanci (14 800 Kč), ICON COM. CENTRE (13 143 Kč), paní 
Naděžda MORAVCOVÁ (13 100 Kč), pan Jaroslav BERAN (13 000 Kč), paní Hana HONSOVÁ (13 000 Kč), ALFA SOFTWARE s.r.o. (12 950 Kč), 
ROSSMANN s.r.o. (12 750 Kč), ADLER PELZER GROUP (12 180 Kč).
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Dary ve výši 12 000 Kč věnovali: pan František ANDĚL, pan Tomáš BALOUN, paní Romana DRAHOŠOVÁ, LORENC LOGISTIC s.r.o., NAVIA s.r.o. 
a TTL-centre s.r.o., ENERGY Ústí nad Labem a.s. (11 500 Kč), Jan Růžička – RESTAURANT DAY (11 250 Kč), HUMUSOFT s.r.o. (11 000 Kč), 
JB GROUP s.r.o. (11 000 Kč), pan Ing. Martin POLÁK (11 000 Kč), WINTTER s.r.o. (11 000 Kč), ACTHERM s.r.o. (10 600 Kč), Město HOSTIVICE 
(10 401 Kč), SINCLAIR GLOBAL GROUP s.r.o. (10 300 Kč).

Dary ve výši 10 000 Kč věnovali: 1. PLZEŇSKÁ DAŇOVÁ A ÚČETNÍ s.r.o., ÁBRÁNYI s.r.o., ACCOUNTAX CZECH s.r.o., ADVANCED CONSULTING 
s.r.o., AJ TECHNOLOGY s.r.o., AVANTI SERVIS s.r.o., AVT s.r.o., BAKR CZ a.s., BARENTZ s.r.o., BOHEMIA – HOTWORK s.r.o., BOMAR s.r.o., DAG-
ROS MORAVA s.r.o., DEAS s.r.o., DEOS CZ s.r.o., pan Michal DOLEŽAL, DUO HROMKOVI s.r.o., FUGU s.r.o., FVE CHZ s.r.o., GYNLED s.r.o., paní 
Lenka HARCUBOVÁ, CHEMPEX - HTE a.s., CHODOVAR s.r.o., I-KONTAKT-KAPLICE s.r.o., INNOMIA a.s., JANOŠEK TRANS s.r.o., JMP PRAHA 
s.r.o., KIMBERLY CLARK s.r.o., Ivana KOMÁRKOVÁ – HMF – elektromotory, paní Jitka KRAMÁŘOVÁ, paní Veronika KRÁTKÁ, KRINNER MULTI 
FIX s.r.o., paní Jarmila KUSÁ VOLFOVÁ, pan Bc. Jiří LÁTAL, NÁSTROJÁRNA HRUBÝ s.r.o., NEOL-STAV s.r.o., OCULI UNIČOV s.r.o., OPTIKA VI-
ZUS s.r.o., PAVELEC s.r.o., PERSCOM s.r.o., PHARMA TRADE s.r.o., PROJECTMAN.CZ s.r.o., RECKORD- OUTSIDE BROADCASTING s.r.o., S-A-S 
s.r.o., SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRUPČICE, SEMPER CORPORATION s.r.o., pan Karel SCHREIBER, SKUTEČSKÁ INVESTIČNÍ s.r.o., 
SOLODOOR a.s., STORGE s.r.o., STŘÍDA SPORT s.r.o., TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s., TRANSPORT BAU s.r.o., pan Jaroslav UHER, UNICAREAL 
s.r.o., pan David URBAN, VADIM s.r.o., VALUE 4INDUSTRY s.r.o., VEGA TRUCK s.r.o., VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o., ZÁMECKÝ GOLF CLUB 
KRAVAŘE. 

Děkujeme.
NADAČNÍ DARY:
Nadace RSJ (181 040 Kč), Nadace ČEZ (150  000 Kč), Nadační fond TESCO (60  000 Kč), Nadace VIA – W.A.G.PAYMENT SOLUTIONS a.s. 
(35 600 Kč), Nadace MALÝ NOE (30 000 Kč), NROS (30 000 Kč), Nadace MULTICRAFT (20 000 Kč), Nadační fond TELEPACE (20 000 Kč), 
CRESTYL – Nadační fond (15 500 Kč), Nadační fond KALICH (15 000 Kč).

DOTACE KRAJŮ, MĚST, OBCÍ:
Hlavní město PRAHA (4 984 000 Kč), Město LITOMĚŘICE (220 000 Kč), Město KLATOVY (50 000 Kč), Město BÍLINA (45 000 Kč), Statutární 
město TEPLICE (45 000 Kč), Město JANOVICE nad Úhlavou (40 000 Kč), Město SUŠICE (40 000 Kč), Obec ČESKÁ KUBICE (30 000 Kč), Obec 
DLOUHÁ LOUČKA (20 000 Kč), Obec MODRAVA (20 000 Kč), Město UNIČOV (20 000 Kč), ÚMČ PRAHA ŠTĚRBOHOLY (18 550 Kč), Obec 
LIBINA (12 000 Kč), Město DUBÍ (10 000 Kč), Město NÝRSKO (10 000 Kč), Obec ŠUMVALD (10 000 Kč), Obec TROUBELICE (10 000 Kč).

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019:
GLOBUS ČR k. s. (470  663 Kč – potraviny, drogerie), VIAPHARMA s.r.o. (426 439 Kč – výrobky vhodné pro děti), NEW YORKER s.r.o. 
(254 865 Kč – textilní zboží), pan Michal BRANDL – DRŮBEŽÍ SEN s.r.o. (100 000 Kč – potravinářské výroky v roce 2018 pro Klokánky), ALZA.
CZ a.s. (80 963 Kč – elektronika a další vybavení kuchyně, herní PC Lenovo a příslušenství), HAVEX-auto s.r.o. (60 000 Kč – zapůjčení vozu 
pro Klokánek), MAKRO CASH & CARRY ČR s.r.o. (52 618 Kč – zboží), NÁBYTEK ŘÍHA s.r.o. (48 340 Kč – nábytek a vybavení), POTRAVINOVÁ 
BANKA PARDUBICE z.s. (46 335 Kč – potravinová výpomoc), pan PhDr. Karel VOŘÍŠEK (45 000 Kč – moderování Křtu kalendáře FOD 2019 
a vernisáže online Galerie pro Klokánek), 41BOHEMIA RINGS s.r.o. (44 909 Kč – stavebnice pro děti), GUSTO CATERING s.r.o. (43 700 Kč pro-
nájem sálu, výrobky, obsluha), AKIM nakladatelství s.r.o. (43 527 Kč – pexesa, omalovánky, desky a další výrobky pro děti), KOUTECKÝ s.r.o., 
projekt  KLOK.TEX – charitativní sběr textilu, obuvi a hraček (38 266 Kč – jídelní sestavy, notebook Acer Swift, školní potřeby, boty), pan Jiří 
HOVAD (37 978 Kč – 2x pračka zn. BEKO, kočárek, drogerie), ODYSSEY PERFORMANCE ENHANCEMENT NETWORK s.r.o. (35 376 Kč – dětská 
kola), PARKER-HANNIFIN s.r.o. (26 400 Kč - elektroléčebný přístroj ULTICare LT-99 Maxi), TEMIDAKO s.r.o. (24 000 Kč – oblečení), HÁJEK & 
BOUŠOVÁ s.r.o. (23 209 Kč – chlebíčky a dorty na akce v Klokánku), pan Vladimír MORÁŇ (20 000 Kč – výroba průkazek zaměstnanců FOD), 
paní Jana EJEM ŠABĽOVÁ (17 557 Kč – potraviny), DECOLAND s.r.o. (17 252 Kč – dekorativní polštáře), JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ a.s. 
(15 600 Kč – přistavení kontejneru a likvidace odpadu zeleně), DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s. (15 000 Kč – jízdné pro děti), 
POTEX s.r.o. (14 560 Kč – komody, lampy, kancelářský nábytek), POHHATH ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o. (13 904 Kč – výrobky), PPG DECO CZECH 
a.s. (13 680 Kč – barvy), paní Miluše FOUSKOVÁ (13 595 Kč – dětská obuv), PIEROT s.r.o. (13 500 Kč – publikace), ACTIVA s.r.o. (12 855 Kč 
– kancelářské a školní potřeby), FRISÖR KLIER správní s.r.o. (12 841 Kč – dětské stříhání), VF CZECH s.r.o. (12 200 Kč – poukázky na nákup 
drogerie a hraček), paní Ingrid HALBRŠTÁTOVÁ (10 000 Kč – stolní počítač a příslušenství), PNEUSERVIS WEINZETTEL s.r.o. (10 000 Kč – 
celoroční servis pro 2 auta), pan Jaroslav VEČERKA (10 000 Kč – drogérie pro Klokánek), DANONE a.s. (čerstvé mléčné výrobky), DRYLOCK 
TECHNOLOGIES s.r.o. (2 palety kartonů dětských plen), CHALUPA POVODÍ DOMAŠOV (bezplatný týdenní pobyt pro děti ze 2 Klokánků).

Děkujeme.
DĚDICTVÍ:
In memoriam děkujeme zesnulé paní Dagmar ŠULCOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 109 559,60 Kč a paní Květoslavě KAŠPAROVÉ 
za odkaz finanční hotovosti ve výši 68 187,16 Kč.

Děkujeme.

Z  KLOKANÍ KAPSY – zpravodaj FOD číslo 2/2019 (listopad 2019), vydává Fond ohro-
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e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz
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