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Nadační fond Modrý hroch

Nadační fond Modrý hroch
Nadační fond Modrý hroch podporuje především dětskou chirurgii, ortopedii a traumatologii.
V posledních letech se stále vice zaměřuje na pomoc konkrétním dětem po těžkých úrazech.

Účel
Nadační fond se zřizuje za účelem zlepšení a prohloubení péče o dětské pacienty postižené zejména úrazem, a to v době jejich
léčení i rekonvalescence. Dále za účelem podpory vedení preventivních kampaní proti dětským úrazům, podpory Kliniky dětské
chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno a za účelem podpory výzkumu a rozvoje v oblasti medicíny,
životního prostředí a zdravého životního stylu.
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Úvodní slovo
Vážení přátelé Modrého hrocha,
po roce opět otevíráte výroční zprávu, ve které Vám chceme představit, co jsme ve dvanácti
měsících roku 2017 spolu s Vámi nejen pro děti po těžkých úrazech udělali.
Za uplynulých 12 let naší činnosti jsme díky spolupráci s Vámi, veřejností a dlouhou řadou
odborníků v oblasti chirurgie, ortopedie, traumatologie, pomohli spoustě dětem po těžkých
úrazech. Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Vaši dosavadní laskavou podporu.
Velmi nás těší, že Vás můžeme informovat, jak jsme s darovanými financemi hospodařili,
na kterých projektech jsme se podíleli, a co se nám všechno povedlo. V posledních letech
se zaměřujeme především na podporu konkrétních dětí, kterým se díky Vám snažíme přispět
ke zkvalitnění jejich života a ulehčit jim jejich návrat do běžného i sportovního života.
Velké poděkování patří všem dlouholetým a novým sponzorům, všem dárcům, partnerům,
přátelům, umělcům, prostě všem, kteří podporují naše aktivity. Obrovské díky patří našim
úžasným dobrovolníkům, kteří nám od samého počátku pomáhají uskutečňovat naše cíle
a sny… děkujeme.

Mgr. Monika Chasáková
Ředitelka Nadačního fondu Modrý hroch

Kristýna Lehká
Projektový manažer
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Akce nadačního fondu Modrý hroch

Betlémské dary
V pátek 6. ledna se Nadační fond
Modrý hroch zúčastnil 2. ročníku
dobročinné akce s názvem Betlémské dary
na Zelném trhu v Brně.
Děkujeme Brno-střed, že jsme mohli
u této akce být.

První pomoc
na ZŠ Janouškova
Modrý hrošík ukazoval žáčkům
ZŠ Janouškova první pomoc.

Halový pohár
Dračích lodí 2017
Modrý hroch se zúčastnil halového poháru
Dračích lodí, který se konal 28. 1. 2017
v plaveckém bazénu v Lužánkách.
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Ples střelců 2017
V sobotu 11. února 2017 se Nadační fond
Modrý hroch zúčastnil plesu extrémních
střelců. Chtěli bychom velmi poděkovat
EXTREME GUN GROUP s.r.o. za krásný
večer a šek v hodnotě 20 000 Kč pro děti
po těžkých úrazech.

Mary Kay konference
V neděli 13. 2. proběhla konference
Mary Kay a Modrý hroch byl u toho
se svým stánečkem.

Ples Hrušecká
V sobotu 4. března proběhl
ples v Hruškách, který pořádala
Hrušecká stavební. V rámci dobrovolného
vstupného a prodeje tomboly bylo pro děti
po úrazech získáno 60 800 Kč. Děkujeme
za krásný večer, který jsme si opět užili.
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Zdraví v Akci
V pátek 16. 3., ve čtvrtek 23. 3., v pátek
24. 3. a v neděli 26. 3. jste mohli vidět
Modrého hrocha na akci Zdraví v Akci
v AVION Shopping Parku Brno. Obchodní
pasáž se proměnila na 10 dní v oázu klidu,
zdravý domov, diagnostickou ordinaci,
relaxační lázně nebo v bylinnou zahradu.
Chtěli bychom velmi poděkovat, že jsme
mohli být součástí a hlavně za předání šeku
v hodnotě 5 000 Kč.

Módní přehlídka
s Modrým hrochem
Ve čtvrtek 6. dubna jsme přivítaly jaro
přehlídkou modelů boutique
SOPHIA BOHEMIA na Módní přehlídce
s Modrým hrochem. Akce se konala
v krásných prostorách kavárny BODIZ Spa
na Čeladné. Během večera byl předán šek
Verunce Fojtíkové v hodnotě 50 000 Kč
na její léčbu. Pro děti po těžkých úrazech
bylo v rámci prodeje oblečení a hroších
výrobků získáno 10 400 Kč.
Chceme velmi poděkovat organizátorkám
Nadě Zímové, Věrce Trochtové,
Jitce Gajdošíkové za úžasný večer.

Velikonoční dílničky
s Modrým hrochem
V úterý 11. dubna 2017 pořádal Nadační
fond Modrý hroch s Velkoobchodem
květin Florex s.r.o. VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
S MODRÝM HROCHEM. Akce se konala
ve Freskovém sále na Staré radnici Brno.
Za dohledu profesionálních floristů jste
si mohli vyrobit velikonoční výrobky.
Prodejem výrobků bylo pro děti po těžkých
úrazech získáno 5 300 Kč.
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Dračí lodě –
Pasohlávky OPEN 2017
Nadační fond Modrý hroch se zúčastnil
v sobotu 29. dubna Pasohlávky OPEN 2017 –
Pálavský festival sportu a outdoorových
aktivit pro celou rodinu, který se konal
v Autokempu Merkur. Akci organizoval
TORRSEN SPORTS (www.torrsen.cz).
V letošním roce máme na stánku hrošíka
novinky. Můžete si u nás nechat namalovat
něco hezkého na obličej od šikovných
malířek z FACEPAINTING (malovanyoblicej.cz),
zručný Tomáš Vám vyrobí zvířátko z balónků
a to vše Vám vyfotí náš fotograf Radim, který
Vám fotku na počkání i vytiskne. Veškerý
výtěžek bude věnován Jakubovi.

Květnová Mary Kay
konference
V neděli 14. května Modrý hroch
na konferenci Mary Kay.

Velký dobročinný bazar Brno
V neděli 14. 5. se Modrý hroch zúčastnil
Velkého dobočinného bazaru Brno.
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Riviéra Běh 2017
V sobotu 20. května jste mohli vidět hrošíka
na Riviéra běhu 2017.

Charity Golf Tour
Modrý hroch Kořenec 2017
Nadační fond Modrý hroch zahájil
v neděli 21. května na Kořenci 10. ročník
Charity Golf Tour Modrý hroch 2017.
Během celého dne jste si mohli vyzkoušet
krásné brýle od Diamond Optic
(www.diamondoptic.cz), ochutnat
víno od (www.rajvina.cz/) rum
od (cigarro.cz) a seznámit se se společností
(ramissio.com/cs). V průběhu celé
Charity Golf Tour Modrý hroch 2017 bude
probíhat jedinečná dražba tanečních bot,
které nám věnoval Ondra Bank. V rámci
tomboly a dražby vína s originální etiketou
Ondry banka a jeho podpisem bylo pro
děti po těžkých úrazech získáno 31 000 Kč.

ZUŠ OPEN 2017
Modrého hrocha jste mohli vidět v úterý
30. května na pódiu s operní pěvkyní
Magdalénou Koženou. Díky ZUŠ Orchidea
(www.zusorchidea.com/) se mohl hrošík
zúčastnit krásné akce ZUŠ OPEN 2017
(www.zusopen.cz/zus-open/).
ZUŠ Orchidea uspořádala večer pro
Nadační fond Modrý hrochcharitativní
koncert Mladí umělci pro Nadační fond
Modrý hroch. Děkujeme všem účinkujícím
a pořadatelům za to, že jsme mohli být
u tak krásného a jedinečného kulturního
zážitku a v neposlední řadě děkujeme
za podporu dětí po těžkých úrazech
částkou 14 925 Kč.
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Brněnský festival
dračích lodí 2017
V sobotu 3. června byl Nadační fond
Modrý hroch na Brněnské přehradě
na Brněnském festivalu dračích lodí 2017.
Děkujeme Torrsen sports s.r.o., že můžeme
být součástí dračích lodí.

FRAKTÚRA
FRAKTÚRA, neboli túra ve fraku, je
pěší výlet zpestřený oděním účastníků
do společenského oděvu, spojený
s podporou Nadačního fondu
Modrý Hroch.

Sportovní den
Brno-Černovice
V neděli 4. června jste se mohli potkat
s Hrošíkem na Sportovním dni v Městské
části Brno-Černovice. Děkujeme
paní místostarostce Šárce Korkešové
za krásnou akci.
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Modrý hroch
na Dračí lodi 2017
V sobotu 10. června proběhl na Brněnské
přehradě v areálu TJ Rapid Brno charitativní
závod Modrý hroch na Dračí lodi 2017.
Tohoto unikátního závodu, který byl pod
záštitou primátora stratutárního města Brno
Ing. Petra Vokřála, se zúčastnily týmy KaBrňáci,
SportObchod 1, SportObchod 2, SRTG,
Zone4you, Hrošík, KPMG, Piráti z Príglu 1,
Piráti z Príglu 2, Hestego A, ExpoFood, Arkadia,
antalis PACKAGING, Lužánky, Brněnské kočičky.
Během dne proběhla exhibice thajského
boxu Iva Crháka a žáků z klubu Tomáše Hrona.
Nejen děti si mohly nechat namalovat krásné
obrázky na obličej (ruce, bříško od úžasné
malířky z Facepainting – Malování na obličej.
Tento závod bychom nemohli zrealizovat
bez skvělé spolupráce s Torrsen Sports s.r.o.
a Fun klub HC Kometa Brno, z.s.!
Veliké díky patří také Infinit Maximus.
Rádi bychom chtěli poděkovat všem
partnerům, týmům a návštěvníkům, kteří tuto
akci podpořili

Charity Golf Tour
Modrý hroch 2017 Čeladná
Druhý golfový turnaj pořádal Nadační fond
Modrý hroch v úterý 13. května na Čeladné.
Celý den jste mohli ochutnat výborné víno
od Zámeckého vinařství Bzenec, rumy
od (cigarro.cz/) a zdravé výživy od Ramissia
(ramissio.com/cs/). Prodejem tomboly
bylo vybráno pro děti po těžkých úrazech
40 100 Kč.

Pozor, prázdniny!
V sobotu 24. června jste mohli vidět
Hrošíka se svým stánkem a Smolařínkem
na akci zaměřené na prevenci úrazů
dětí o prázdninách. Nejen děti si mohli
nechat namalovat i krásný obrázek
od šikovné malířky Monči z Facapainting –
Malovaný obličej.
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Kamenka Open
Velmi bychom chtěli poděkovat
Divadlu Bez Pravidel, že jsme se mohli
s hrošíkem zúčastnit v neděli 25. června
akce Kamenka open.

Olomoucký drak
V sobotu 5. srpna se Nadační fond
Modrý hroch zúčastnil 2. ročníku festivalu
dračích lodí v centru Olomouce v areálu
TJ lodní sporty “U Envelopy”.

Mary Kay letní konference
Modrý hroch se zúčastnil v neděli 13. srpna
konfernce Mary Kay. Děkujeme všem
děvčatům za podporu dětí po těžkých
úrazech.
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Charity Golf Tour
Kaskáda 2017
V úterý 15. srpna se uskutečnil
Charity Golf Tour Modrý hroch Kaskáda 2017
na podporu dětí po těžkých úrazech.
Celým dnem nás provázelo krásné počasí
a skvělá nálada. V rámci tomboly bylo
vybráno 33 300 Kč.

LétoFest Brno 2017
Nadační fond Modrý hroch se stal součástí
Létofestu. Hudební a také sportovní festival
se konal v sobotu 19. srpna na stadionu
za Lužánkami. Na hudební scéně byli
slyšet např. Wanastovi Vjecy, Michal Hrůza,
Marek Ztracený, David Koller a další. Mimo
koncerty byl připravený i doprovodný
program, dětský den, grilování, zapálení
sporotovci mohli podpořit tým Komety
a Zbrojovky v pivní štafetě, hodu na koš
nebo vědomostním kvízu. Kromě zábavy
tu mohli návštěvníci také podpořit
šestiletého Hozíka, kterého Nadační fond
Modrý hroch dlouhodobě podporuje.
Lidé na jeho léčbu přispívali koupí
upomínkových předmětů hrošíka a lístků
do tomoboly. Celkový výtěžek pro Honzíka
je 41 410 Kč. Velmi Vám všem děkujeme
za podporu! :-) Také bychom chtěli velmi
poděkovat Kamila Svobodová, Frantino
Smutny za možnost se zúčastnit, tak
úžasného festivalu.
Dále Šárka Janda Hladká, Hanička Vasasová,
Vojta Chasi, Anička Vrbková
a Lucie Makovská za pomoc při akci
a Petr Mikulak za krásné fotky.

15. narozeniny
pivovaru Dalešice
V neděli 20. srpna slavil Pivovar Dalešice své
15. narozeniny. Děkujeme, že jsme si mohli
s Hrošíkem užít den v tak krásném prostředí
a Radim Madarász za úžasné fotky.
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Golf Slapy 2017
4. ročník vloženého, golfového turnaje
pořádal Nadační fond Modrý hroch
ve čtvrtek 24. srpna na Slapech. Velmi
děkujeme Vám všem, kteří podpořili děti
po těžkých úrazech celkovou částkou
50 900 Kč.

Modrý hroch
v Hořovické nemocnici
V pátek 25. srpna 2017 do hořovické
nemocnice přicestovala z Brna Mgr. Monika
Chasáková, ředitelka nadačního fondu Modrý
hroch, který pomáhá dětem po těžkých
úrazech, ale stará se i o dětské pacienty
přímo v nemocnicích. Tento nadační fond
daroval dětskému oddělení speciální koupací
lůžko a řadu dalších rehabilitačních pomůcek
v celkové hodnotě sto tisíc korun.
Paní Chasákovou a její kolegyni přivítal
na dětském oddělení MUDr. Michal Malina,
Ph.D., vedoucí lékař lůžkového oddělení,
který je provedl ambulantní i lůžkovou částí
hořovické pediatrie (viz foto).
„Koupací lůžko je úžasná záležitost. Zajišťuje
bezpečnost a komfort dětských pacientů
a představuje velkou pomoc pro sestřičky.
Takové lůžko nám hodně chybělo,“
konstatuje velmi spokojeně Dana Hromířová,
vedoucí sestra dětského oddělení. Obě
dámy z nadačního fondu Modrý hroch
poděkovaly za přivítání, vyjádřily spokojenost
nad efektivním využitím darů a neskrývaly
svůj obdiv nad luxusním vybavením nejen
dětského oddělení, ale i celé hořovické
nemocnice.

Bikemaraton 2017
Cykloklub Morava pořádal v sobotu 26.
srpna Bikemaraton v Leštině a Modrý
hroch byl u toho. Pro děti byly připravené
Dětské minizávody s Modrým hrochem,
kterých se zúčastnily děti od 2 - 6 let
na odstrkovadlech, kolech a koloběžkách.
Také tu byla připravená poklidná vyjížďka
Fit jízda s Modrým hrochem, kterou vedl
pan starosta Leštiny. Ze startovného
a prodejem upomínkových předmětů
hrocha jsme pro děti po těžkcýh úrazech
získali krásnou částku 6 800,-Kč.
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Plumlovský drak 2017
Zaki-sport.cz agency pořádal v sobotu
2. září IX. ročník dračích závodů
na Plumlovské přehradě Plumlovský drak
2017. Během dne byl přirpavený bohatý
program pro všechny. Pro dámy tu byli
k vidění i finalisti Muž roku 2017 ;-) Děti si tu
mohly vyzkoušet jízdu na dračí lodi. Tu si
vyzkoušela Jindřiška, kterou Nadační fond
Modrý hroch podporuje.

Sportovní odpoledne –
Brno-Lesná
Děti se mohly rozloučit s prázdninami
v neděli 3. září na Sportovním odpoledni,
které pořádala městská část
Brno-Lesná. Hrošík tu měl své stanoviště
s protiúrazovou prevencí.

Slavnostní večer
Modrého hrocha 2017
Ve čtvrtek 21. září se uskutečnil Slavnostní
večer Modrého hrocha v krásných prostorách
Staré radnice v Brně. Tento večer pořádal nadační fond jako poděkování a setkání všech
dárců, partnerů, přátel, kteří dlouhodobě
podporují prostřednictvím Modrého hrocha
dětskou traumatologii a děti po úrazech.
V rámci večera byla možná degustace více
než 60 vzorků vín ze 6 vinařství, ochutnávka
kompletního sortimentu delikates z Chuť Moravy a prohlídka nádherných fotografií balónových letů v Alpách vyfocené Jiřím Slámou
pro Balon.cz. Modrý hroch připravil výstavu
obrazů malovaných hospitalizovanými dětmi
z Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v Dětské nemocnici Brno. Novinkou
byly také fotografie z projektu “S Modrým
hrošíkem na cestách”, které nadačnímu
fondu zasílají příznivci z různých koutů světa.
Slavnostní večer hudebně doprovodili mladí
umělci ze Základní umělecké školy ORCHIDEA. Zájemci se také mohli podívat na věž
Staré radnice a užít si pohled na večerní
Brno. Prodejem vystavených obrazů a fotografií byla získána užasná částka 37 200 Kč
na podporu dětí po těžkých úrazech. Veliké
poděkování patří firmám Chuť Moravy, BALON.CZ, EXPO Food s.r.o, ZUŠ ORCHIDEA, REALMEDIA, TIC BRNO, bez kterých by tento
krásný večer nemohl být.
15

Nadační fond Modrý hroch

Božská flétna
Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno,
Nadační fond Modrý hroch a Sono Centrum
pořádal benefiční koncert Božská flétna.
V Sono Centrum Brno se ve středu
4. 10. 2017 uskutečnil koncert pro děti
po těžkých úrazech. Sálem zazněl
orchestr lidových nástrojů Vojenského
uměleckého souboru ONDRÁŠ
s primášem Jaromírem Kučerou a sólisty.
Na panovu flétnu zahráli Radu Nechifor
a Liselotte Rokyta. Záštitu pod touto akcí
převzal hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumil Šimek a primátor statutárního
města Brna Ing. Petr Vokřál. Nadační fond
Modrý hroch chce velmi poděkovat všem
vystupujícím, pořadatelům, dobrovolníkům
a návštěvníkům za krásnou akci
a za úžasnou částku 18 500 Kč.

Golfový turnaj Slavkov 2017
Nadační fond Modrý hroch pořádal
závěrečný golfový turnaj na hřišti
ve Slavkově. Turnaj proběhl v neděli
8. října za příznivého počasí a výborné
náladě :-) Po celý den bylo co
vidět. Degustace výborných vín
ze Zámeckého Vinařství Bzenec, zkouška
brýlí od Diamond optic, nalíčení
od Jiřinky z Mary Kay, ochutnávka rumů
a doutníků a zdravé výživy Ramissio.
V rámci letošní tour byly draženy taneční
boty od Ondry Banka, které se vyšplhaly
na krásnou konečnou částku 20 000 Kč.
Ondra nám také věnoval do dražby lyžařské
oblečení, které se vydražilo za úžasných
15 000 Kč. V rámci tomboly bylo pro děti
po úrazech vybráno 31 300 Kč. Chtěli
bychom velmi poděkovat všem partnerům
a sponzorům za přízeň a podporu!

Nákupák v Dělňáku
V sobotu 11. 11. se zúčastnil hrošík krásné
akce Nákupák v Dělňáku. Velmi Vám
děkujeme za podporu dětí po těžkých
úrazech.
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Mary Kay konference
Nadační fond Modrý hroch se zúčastnil
v neděli 12.11. konference Mary Kay.
Děkujeme Vám za podporu dětí po těžkých
úrazech.

Přehlídka svatebních
a společenských šatů
a šperků Brosway
Pod hlavičkou Nadační fond Modrý
hroch proběhla v prostorách Zlatnictví
a svatebního salónu Adonis módní
přehlídka svatebních a společenských šatů
a šperků Brosway Italia. Modelky předvedly
v průběhu hodinové přehlídky více jak 30
modelů šatů a šperků. Děkujeme všem
za podporu.

Díkůvzdání Ostrava
Ve čtvrtek 23. listopadu se zúčastnil Modrý
hroch Díkůvzádní v Ostravě. Návštěvníci
si mohli u hrošíka vyzkoušet malování
enkaustikou s Verunkou Fojtíkovou. Velmi
bychom chtěli poděkovat Speak with
me za možnost být u této krásné akce
a za výbornou večeři, ale také všem, kteří
podpořili děti po těžkých úrazech

17
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Modrý hroch na kurtu 2017
7. ročník charitativního tenisového
turnaje Nadačního fondu Modrý hroch
proběhl tradičně poslední listopadovou
neděli. Velmi bychom chtěli poděkovat
společnosti Ramissio CZ za vytvoření
odpočinkového koutku, hotelu
Austerlitz Slavkov za vynikající raut,
Tenisové a badmintonové hale SPRINT Brno
za poskytnutí kurtů a hlavně všem hráčům
za podporu, úžasnou atmosféru a částku
46 000 Kč.

Advent na Moraváku
V úterý 28. 11. a ve středu 29. 11.
jste mohli vidět Nadační fond
Modrý hroch na adventních trzích
na Moravském náměstí.
Velmi Vám všem děkujeme za podporu!

Bazárek Ostrava
Ve čtvrtek 30. listopadu pořádala naše
úžasná děvčata z Ostravy bazárek
oblečení. Děkujeme za podporu a výborné
pohoštění.

18
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Týden boje proti zákeřným
chorobám a úrazům
27. 11.–1. 11. 2017 probíhal v ZŠ Na Kopcích
Třebíč Týden boje proti zákeřným
chorobám a úrazům, kterého se podruhé
zúčastnil i Nadační fond Modrý hroch.
Pro děti a rodiče byl opět připraven nabitý
týden, během kterého byla možnost
zakoupení výrobků hrošíka na sekretariátu
školy. Pro žáky ZŠ byla vyhlášena soutěž
„Hrošíkovy medaile”. Děti s učitelkami
vyrobily krásné a originální kousky, které
v pátek 1. prosince maskot Hrošíka odměnil.
Velmi děkujeme za podporu a skvělých
48 688 Kč. Částka bude použita pro 17letou
dívku z Třebíčska.

Vánoční koncert Petr Bende
Nadační fond Modrý hroch byl hostem
na krásném vánočním koncertu zpěváka
Petra Bendeho, který se uskutečnil v neděli
10. prosince 2017 v Kulturním centru
Semilasso Brno pod názvem Petr Bende
& band a hosté. Petr Bende, cimbálová
muzika Gromba Michala Grombiříka
(Hodonín, Brno) a pěvecký sbor Rosa
při ZŠ Babák Brno vytvořili nádhernou
předvánoční atmosféru a Modrý hroch
získal prodejem svých prezentačních
předmětů 5 100 Kč na nákup vánočních
dárků pro děti v brněnské nemocnici.
Děkujeme za pozvání a těšíme se
na koncert 2018!

Modrý hroch
na Vánočních trzích BVV
8.–17. 12. jste mohli vidět Nadační fond
Modrý hroch na Vánočních trzích na BVV.
Na stánku si mohli návštěvníci zakoupit
mimo hroších výrobků výborné perníčky
od žáků ze ZŠ Labská a také krásnou
vánoční dekoraci od květinářství Florex aj.
Velmi Vám děkujeme za podporu.
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25. Brněnský předvánoční
„čtvrtstoletý” galavečer
V sobotu 16. prosince pořádala
reklamní společnost SNIP 25. Brněnský
předvánoční „čtvrtstoletý” galavečer
v Orea Hotelu Voroněž, který byl
pod záštitou Petra Vokřála, primátora
statutárního města Brna a Bohumila Šimka,
hejtmana Jihomoravského kraje. Běheme
tohoto krásného večera byly pro Nadační
fond Modrý hroch předány 2 šeky. Velmi
bychom chtěli poděkovat obci Kozlany
za dar v hodnotě 40 000 Kč a za výtěžek
124 000 Kč. z prodané tomboly. Děkujeme
za podporu dětí po těžkých úrazech!

Ohňostroj
Hrušecká stavební 2017
Na závěr roku pořádala
Hrušecká stavební spol. s.r.o.
již 11. ročník Hrušeckého Armagedonu.
Nadační fond Modrý hroch se ve čtvrtek
21. prosince zúčastnil se svým stánkem
předvánočního ohňostroje, který
pořádá dlouholetý dárce hrošíka pro
své zaměstnance, klienty a občany
Hrušek. V rámci této krásné akce získal
nadační fond pro děti po těžkých úrazech
úžasných 25 200 Kč. Velmi Vám děkujeme
za podoporu!
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Projekt CZ.11/MGS/067
„S Modrým hrochem bez úrazů“
Nadační fond Modrý hroch začal v květnu 2015 pracovat na projektu pod názvem „S Modrým hrochem bez úrazu“
z programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, který je financovaný z Norských fondů.
Tento projekt byl financovaný z Norských fondů do konce dubna 2016 a jeho hlavním cílem je přispět ke snížení výskytu
úrazů v dětském věku, a to prostřednictvím konkrétní realizace tohoto projektu v Jihomoravském kraji a následně v celé
České republice. Od května 2016 projekt hradí Nadační fond Modrý hroch z vlastních zdrojů.
CZ.11/MGS/067 S Modrým hrochem bez úrazu nabízíme službu určenou pro děti do 7 let, rodiče a nestátní
dětská zařízení.
Ve spolupráci s profesionálními loutkoherci z Divadla Bez Pravidel jsme vytvořili divadelní program pro děti, který je
zaměřený na aktivní prevenci vzniku úrazů u dětí jak v domácnosti, tak i na ulici. Hlavní postavou loutkového představení
je Smolařínek, který prochází různými nebezpečnými situacemi. V rámci tohoto představení děti aktivně spolupracují
s loutkoherci, uvědomují si hrozby jeho chování a upozorňují ho, co dělá chybně. Na závěr dostanou děti pracovní listy,
kde si procvičí získané vědomosti z představení.
Pro rodiče je připravena přednáška na téma „Prevence úrazů dětí předškolního věku“, která upozorňuje na nejčastější
úrazy u dětí v domácnosti, na ulici i v autě. K této přednášce je vytvořená speciální brožurka pro rodiče, která je
informuje, jak mohou úrazům svých dětí předejít a jak správně poskytnout první pomoc.
Pro dětská centra a soukromé školky je směřována další část projektu s názvem „Kontrola bezpečného prostředí.“
Metodičky prevence navštíví vybraná pracoviště a zkontrolují se zaměstnanci vnitřní i vnější prostory daného zařízení.
Během kontroly aktivně vyhledávají riziková místa ( špatné osvětlení, krytky na el. zásuvkách, nevhodný nábytek apod.)
a společně zjišťují, zde je možné předejít možnosti úrazů během péče o děti v tomto neškolském zařízení.
Za rok 2017 bylo 10 představení Smolařínka, kterého se zůčastnilo 173 dětí a 8 kontrolních auditů.
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Projekt Mise hroch

V listopadu 2015 za námi přišly s projektem studentky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Připravovaly se na pětiměsíční stáž na Azorských ostrovech. Inspirovaly se projektem od studenta z Karlovy univerzity,
který z Jižní Koreje posílal pohlednice a výtěžek daroval na Konto Bariéry. S jeho svolením se rozhodly realizovat stejný
projekt pro Nadační fond Modrý hroch s názvem MISE-HROCH.
Botanička Michaela Kubová zkoumala azorskou flóru a bioložka Natálie Nádeníčková naopak azorskou faunu. Každý,
kdo chtěl dostat pozdrav z Azor, šel na www.mise-hroch.cz, vybral si ze tří typů pohledů, vyplnil adresu a zaplatil
libovolnou částku od 200 Kč. Výtěžek se připsal na účet Modrého hrocha, odkud peníze putovaly na pomoc dětem
po těžkých úrazech.
Michaela s Natálií napsaly celkem 189 pohlednic a tímto projektem získaly úžasných 42 658 Kč!
Pohlednice z Azorských ostrovů putovaly nejen do České republiky, ale do dalších devíti států – Švýcarsko (2x), Polsko,
Dánsko, Německo (2x), Slovensko (4x), Itálie, Kanada, USA a Litva.
Díky projektu MISE HROCH jsme pomohli těmto dětem:
Reneček – 6 let
zakoupen speciální vozíček (pooperační stav) 13 800 Kč
Jindřiška – 4 roky
zakoupen polohovací nábytek
zakoupena zdravotní matrace

22

9 900 Kč
1 890 Kč

 arian – 16 let
M
zakoupeny speciální návleky na popáleniny
zakoupena kšiltovka
 odpora Kliniky dětské chirurgie, ortopedie
P
a traumatologie

2 200 Kč
900 Kč
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Veřejná sbírka
Nadačního fondu Modrý hroch je oznámena u Krajského úřadu Jihomoravského kraje na období od 8. 4. 2016 na dobu
NEURČITOU podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Jak jsme pomohli

Nadační fond Modrý hroch podpořil v roce 2016 nejen dětskou traumatologii v Brně, ale také v Benešově a v Třebíči.
Pomáhal také konkrétním dětem po těžkých úrazech při jejich zotavování a usnadnění při návratu do běžného života.

Podpora dětských odděleních v nemocnicích
Zakoupili jsme další přístroje a vybavení pro chirurgické oddělení Dětské nemocnice FN Brno a pro dětské oddělení
Nemocnice Benešov.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno
televize GoGEN
2x sada filtrů
sprchovací vozík
pulzní oxymetr
dockovací stanice

dálkové ovladače
podnosy do kuchyňky
krabice na hračky
dózy do kuchyňky
enkaustické bloky

 ovlečení
p
JIP 10 – nástěnná dekorace
CHIRURGIE 8 – dekorace chodba

2 x Podkova dětská PROFI mEPS
50x40 /zkrátit o 5 cm/
4x NP Podkova dětská PROFI mEPS
50x40 /zkrátit o 5 cm/ Potisk
4x Prostěradlo Bi-elastic PREMIUM
WRAP 200x90 lososové
4x Prostěradlo Bi-elastic PREMIUM
WRAP 200x90 zelené
4x Prostěradlo Bi-elastic PREMIUM
WRAP 140x70 Potisk
Polštář Podkova PROFI mEPS
200x37
2x Polštář Podkova PROFI mEPS
200x37 bi-elastic Potisk

2 x Polštář Podkova PROFI mEPS 25x25
2x Polštář pelíšek PRPFI mEPs
80x70
2x NP Polštář pelíšek PRPFI mEPs
80x70 bi elastik, zelená a Potisk
2x Polštář Éčko mini PROFI mEPS
110x50
2x NP Polštář Éčko mini PROFI
mEPS 110x50 bi-elastic Potisk
Polštář Déčko PROFI mEPS 105x67
/zak./
2x NP Polštář Déčko PROFI mEPS
155x67 bi-elastic potisk

Nemocnice Hořovice
2 x Váleček do dlaně PROFI 8x4
2x NP na váleček 8x4 -bi-elastik
4x Válec PROFI mEPS 60x18
4x NP Válec 60x18 bi-elastic /
Kombinace/
Polštář žebrový PROFI 5 mEPS
100x58
Polštář žebrový PROFI 5 mEPS
100x58 bi-elastic /Potisk/
Polštář žebrový PROFI 3 mEPS 45x40
2x NP Polštář žebrový PROFI 3
mEPS 45x40 bi-elastic losos
2x NP Polštář Podkova PROFI mEPS
25x25 bi-elastic zelená
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Podpora konkrétních dětí po úrazech
Jaroušek
léčebný pobyt v Klimkovicích
program – Reha Klim Aktiv junior
Sabinka
stimulační rukavice SaeboStim
MD – SM
rukavice SaeboGlove MD – SM
Ellenka
zajištění realizace přestavby
koupelny v rodinném domě včetně
bezbariérového přístupu

Adélka
sportovní vozík/kočárek

Marián
elastické kalhoty
elastické rukavice
kšiltovka

Verunka
JORDAN D1 masážní stůl
f yzioterapie – Vojtova metoda

Reneček
vozík mechanický + polohovací
stupačky

Jindřiška
dětská šatní skříň
šuplíková komoda
komoda
police – knihovna
psací stůl
7zónová matrace MERADISO

Další finanční prostředky jsme věnovali na protiúrazovou prevenci, pořádali jsme pravidelná výtvarná
odpoledne a další akce pro hospitalizované děti v nemocnici. Zakoupili jsme výživové doplňky od společnosti
Ramissio, léčebný přístroj Bemer Profi (kompletní sada) a monoski (lyže pro handicapované lyžaře.
24
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Rozvaha
Aktiva (v tis. Kč)

Pasiva (v tis. Kč)
Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

74

24

0

0

Označení

Aktiva

A.

Dlouhodobý majetek

A.I.

Dlouhodobý
nehmotný majetek

A.II.

Dlouhodobý
hmotný majetek

308

A.III.

Dlouhodobý
finanční majetek

0

0

A.IV.

Oprávky
k dlouhodobému
majetku

-234

-284

B.

Krátkodobý majetek
celkem

B.I.

Zásoby

B.II.

Pohledávky celkem

B.III.

Krátkodobý finanční
majetek celkem

B.IV.

Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

308

1 880

1 982

45

90

159

316

1 669

1 566

7

10

1 954

2 006

Označení

Pasiva

A.

Vlastní zdroje celkem

A.I.

Jmění celkem

A.II.

Výsledek
hospodaření celkem

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

1 806

1 832

10

10

1 796

1 822

148

174

B.

Cizí zdroje celkem

B.I.

Rezervy

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky
celkem

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky
celkem

148

174

B.IV.

Jiná pasiva celkem

0

0

1 954

2 006

PASIVA CELKEM
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Označení

Název ukazatele

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

A.

Náklady

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem

960

A.I.1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

352

A.I.2.

Prodané zboží

A.I.3.

Opravy a udržování

A.I.4.

0

27

Celkem

987
352

27

27

13

13

Cestovné

8

8

A.I.5.

Náklady na reprezentaci

3

3

A.I.6.

Ostatní služby

584

584

A.III.

Osobní náklady celkem

1 052

1 052

A.III.10.

Mzdové náklady

764

764

A.III.11.

Zákonné sociální pojištění

263

263

A.III.14.

Ostatní sociální náklady

25

25

A.IV.

Daně a poplatky celkem

4

4

A.V.

Ostatní náklady celkem

830

830

A.V.16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

1

1

A.V.18.

Nákladové úroky

3

3

A.V.20.

Dary

820

820

A.V.22.

Jiné ostatní náklady

6

6

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

49

49

A.VI.23.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

49

49

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

A.VIII.

Daň z příjmů celkem

0

33

33

2 895

60

2 955

NÁKLADY CELKEM
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Označení
B.

Název ukazatele

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

Výnosy

B.III.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

B.II.

Přijaté příspěvky celkem

2 188

2 188

B.II.3.

Přijaté příspěvky (dary)

2 188

2 188

B.I.

Provozní dotace celkem

291

291

B.I.1.

Provozní dotace

291

291

VÝNOSY CELKEM

0

502

502

2 479

502

2 981

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-416

475

59

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-416

442
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Poděkování dárcům a partnerům
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PROFI – kompresory s.r.o., STAVBROS s.r.o., Sophia Bohemia s.r.o., OBEC KOZLANY, FIEDLER REALITY s.r.o., AK Mgr. Alena Straubová, AC
Real s.r.o., Přátelé Kněží hory, z.s., Prague Bowl a.s., BLIKLE a.s., PEMM Brno, spol. s.r.o., Auto Pokorný, s.r.o., Home Credit a.s., Hanon Systems
Autopal Services s.r.o., Provident Financial s.r.o., HESTEGO a.s., HSD Reality, s.r.o. Ing. Petr Vokřál, Jaroslav Hrabovský, Vlastimil Konečný, Tomáš Štancl,
Radek Šťourač, Ing. Petr Makeš, Petr Hrnčíř, Ing. Jan Odložilík, Petr Zíma, Naděžda Zímová, Ing. Radomír Bumbala

new.brama.sk
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Zvláštní poděkování
Všechna práce a pomoc by se nemohla uskutečnit bez pomoci dobrovolníků, kamarádů, přátel…kteří pravidelně
pomáhají s organizací a hladkým průběhem všech akcí. Mezi ně patří Hanka Vasasová, Šárka Hladká, Jonathan Hladký,
Lenka Smékalová, Anna Vrbková, David Vrbka, Lucie Makovská, Andrea Peloušková, Lenka Ševčíková, Věra Trochtová,
Jitka Gajdošíková, Naďa Zímová, Eva Šponerová, Kamila Svobodová, Míša Seroiszková, Lukáš Musil, Petr Stoy,
Michael Schmidt, Aleš Haluza, Tereza Smékalová, Míša Chasáková, Vojta Chasák, Natálie Nádeníčková, Michaela Kubová,
žáci ze ZŠ Labská Brno, žáci ze ZŠ Na Kopcích Třebíč, František Smutný a fanoušci Kometa Brno…velké díky patří také
fotografům Jindřichu Kepertovi, Petrovi Mikulákovi a Radimovi Madaraszovi.

Maxima debetur puero reverentia
„Největší ohleduplnost patří dítěti.“
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