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Nadační fond Modrý hroch
Nadační fond Modrý hroch podporuje především dětskou chirurgii, ortopedii a traumatologii.  
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Vážení přátelé a podporovatelé našeho nadačního fondu,

velmi rychle kolem nás proběhly všechny dny minulého roku a my jsme rádi, že jste nám 
i v tomto období zachovali svou přízeň.

Nezapomněli jste na pomoc těm, kteří ji opravdu potřebovali a Vaše finanční i nefinanční dary 
byly využity v souladu s posláním Nadačního fondu Modrý hroch, který již 10 let pomáhá 
především dětské traumatologii a dětem po těžkých úrazech.

Jsem přesvědčena, že Nadační fond Modrý hroch si již získal za roky svého působení 
potřebnou důvěru Vás všech, že získané finanční prostředky jsou cíleně využity k účelům, 
na které byly určeny. Bez dobrovolníků, jejich nasazení a obětavosti, bychom však nemohli své 
cíle uskutečňovat v takové míře, jako doposud. Vím, že bychom toho nedokázali tolik, nebýt 
také solidarity a důvěry široké veřejnosti včetně našich partnerů.

V roce 2015 jsme dále cíleně podporovali konkrétní děti po těžkých úrazech a naše pomoc 
směřovala do jednotlivých oddělení nemocnic v rámci celé České republiky. Jsme moc rádi, 
že jsme mohli ulehčit léčbu a následnou rekonvalescenci Karolínce, Marečkovi, Matějovi, 
Šimonovi, Vojtovi a dalším dětem, které naši pomoc opravdu potřebovaly.

Velký dík proto náleží vám všem za podporu, pomoc a důvěru, bez níž bychom nemohli dělat 
to, čemu věříme a dává nám hluboký smysl.

S Vaší pomocí můžeme zachraňovat osudy dětí, které nemají tolik štěstí jako ostatní.  
Děkuji správní a dozorčí radě, týmu spolupracovníků a především desítkám dobrovolníků,  
kteří jsou hnacím motorem všech našich benefičních a charitativních akcí.

Ještě jednou ze srdce děkuji Vám všem za dosavadní přízeň, projevenou důvěru a možnost, 
věnovat se této krásné „práci“.

S úctou k Vám všem a s radostí do dalších dnů, měsíců, let… 
 
 
 

Mgr. Monika Chasáková
Ředitelka Nadačního fondu Modrý hroch

Úvodní slovo
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Ples Hrušecké stavební

28. 2. 2015 pořádala Hrušecká stavební svůj 
první ples. Výtěžek z plesu 73 500 Kč byl 
darován Nadačnímu fondu Modrý hroch.

Modrý hroch na plese 
extrémních střelců

V sobotu 7. února 2015 se Modrý hroch 
zúčastnil plesu extrémních střelců v hotelu 
International Brno. V rámci tomboly 
a finančního daru jsme získali pro děti 
po úrazech 20 000 Kč. 

Po-vánoční bazárek 
Modrého hrocha

V úterý 27. ledna 2015 pořádal Nadační 
fond Modrý hroch v Divadle na Orlí 
bazárek. Návštěvníci si mohli zakoupit 
krásné značkové oblečení, boty, doplňky, 
knihy apod. Prodejem bylo získáno         
12 570 Kč, které putovali na podporu Vojty 
po autonehodě.

Akce nadačního fondu Modrý hroch
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Modrý hroch ve firemní 
školce Na Hradě

V pátek 6. 3. 2015 navštívil Modrý hroch 
firemní školku Na Hradě v Třebíči. S dětmi 
jsme namalovali krásné obrázky, které byli 
možné k shlédnutí na výstavě v nových 
prostorách JMA stavební v Borovině, 
bývalém areálu BOPO.

Modrý hroch na Brněnském 
půlmaratonu

V sobotu 18. 4. 2015 se na Náměstí 
Svobody konal již 3. ročník Brněnského 
půlmaratonu, kde jste mohli vidět maskota 
Modrého hrocha i se svým novým 
stánkem. Atmosféra závodu byla skvělá. 
Moc jsme si to užili.

Tisková konference 4.5. 2015

V pondělí 4. 5. 2015 proběhla v Dětské 
nemocnici na oddělení Kliniky dětské 
chirurgie, ortopedie a traumatologie 
tisková konference. 

Konferenci zahájil vláček tvořený 
z postýlek, které zakoupil Nadační fond 
Modrý hroch pro dětské pacienty.

Benefiční koncert pro 
Nadační fond Modrý hroch

17. 3. 2015 pro Nadační fond Modrý 
hroch uspořádal Spolek mediků již druhý 
benefiční koncert, který se konal v Metro 
Music Baru. Večer byl plný krásné hudby. 
Modrému hrochovi byl předán symbolický 
šek v hodnotě 46 400 Kč. To ale nebylo 
vše. Do úplného závěru večera se stále 
přispívalo a konečná částka byla 48 381 Kč.
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Slavnostní otevření nových 
prostor firmy JMA v Třebíči

V úterý 12. 5. 2015 se konalo slavnostní 
otevření nových firemních prostor firmy 
JMA, u kterého Modrý hroch uspořádal 
vernisáž obrázků dětí. V rámci vernisáže 
jsme obdrželi 20 000 Kč pro Dětské 
oddělení Nemocnice Třebíč.

Modrý hroch na  
CZECH PGA TOUR 
ve Slavkově

V letošním roce se stal Modrý hroch 
partnerem CZECH PGA TOUR ve Slavkově. 
V neděli 17. 5. 2015 měl na drivingu svůj 
stánek, kde si děti mohly pomalovat kalíšky 
na čajové svíčky slupovacími barvami 
a nechat si namalovat obrázek na obličej. 
Pro golfisty i negolfisty byly připravené 
soutěže v patování a troubleshootingu.

Večer byl předán paní ředitelce Monice 
Chasákové šek v hodnotě 28 700 Kč pro 
děti po úrazech.

Tenisové setkání dětí 
v Lužánkách

Ve středu 20. 5. 2015Tenisové setkání dětí 
v Lužánkách. Cílem této akce bylo formou 
zábavného programu seznámit děti, 
a převážně ty z nich, které neměly tolik 
štěstí, s tenisem a ukázat jim, že i na vozíčku 
se dá sportovat. Nadačnímu fondu Modrý 
hroch byl předán šek v hodnotě 5 000 Kč.
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Dětský den s Alfa 
Helicopterem 2015

V neděli 31. května 2015 se uskutečnil 
od 13–17 hod na fotbalovém hřišti SK Tuřany 
Dětský den s Alfa Helicopterem. Pro děti 
byl připravený bohatý program, kde si 
například mohly prohlídnout vybavení 
interiéru záchranářského vrtulníku, sanitky 
a hasičského auta. U Hrošika na stánku si děti 
mohly namalovat svůj kalíšek na čajovou 
svíčku. Díky Alfa Helicopteru a prodaným 
letům byl předán Nadačnímu fondu Modrý 
hroch šek na 8 000 Kč.

Charity Golf Tour 
Modrý hroch – Kořenec 2015

V neděli 24. května 2015 odstartoval 8. ročník 
CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2015. 
Turnaje se zúčastnilo 85 hráčů. Během 
dne bylo možné ochutnat výborné víno 
z Vinařství Hruška, vyzkoušet si slušivé 
brýle od Diamond Optic, nechat se zkrášlit 
od děvčat z Mary Kay a ochutnat cukrovinky 
od Premiera Sweet. Po vyhlášení vítězů 
proběhla tombola, ve které bylo získáno pro 
děti po úrazech 36 200 Kč.

Dětský den  
v Městském divadle Brno

Léto na Dvoře MdB 2015 zahájilo 30. května 
oblíbený DĚTSKÝ DEN, jehož již 7. ročník 
nabídl spoustu zábavy, dobré nálady, 
i přes malou spršku, a atrakcí pro naše 
nejmenší i jejich rodiče. Nechyběla spousta 
soutěží a doprovodného programu 
samozřejmě v i v podání herců MdB s částí 
premiérového dětského představení Ostrov 
Pokladů.
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Modrý hroch na slavnostním 
otevření Bílé hory

20. 6. 2015 se Modrý hroch zúčastnil 
slavnostního otevření Bílé hory v Brně.

Charitativní bazárek 
Modrého hrocha

V úterý 9. 6. 2015 proběhl už 3. Charitativní 
bazárek v Divadle na Orlí, kde jste nejen 
mohli najít nějaký pěkný kousek na sebe 
a příspět tak na děti po úrazech, ale také 
se nechat nalíčit od děvčat z Mary Kay 
a změřit si tlak a tělesné hodnoty od VZP. 
Děkujeme Všem za podporu a krásných 
6 780 Kč.

Charity Golf Tour 
Modrý hroch Čeladná 2015

V úterý 16. června 2015 proběhl na Čeladné 
druhý charitativní turnaj Modrého hrocha 
2015, kterého se zúčastnilo téměř 90 hráčů. 
Díky všem zúčastněným se podařilo 
v tombole získat krásných 43 600 Kč.
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Modrý hroch na  
Dejme Lužánkám Švanci

27. června 2015 se konalo velkolepé 
rozloučení Petra Švancary na fotbalovém 
stadionu za Lužánkami. V poločase byl 
předán Nadačnímu fondu Modrý hroch 
šek z peněz vybraných na vstupném 
v hodnotě 300 000 Kč. Tato částka 
podpořila Šimona, Matěje, Karolínku.

V rámci této akce byl v pátek 26. 6. 2015 
předán šek na 35 000 Kč pro infekční 
oddělení v Dětské nemocnici, kde byl 
za tyto peníze zhotoven krásný nový pokoj.

Modrý hroch a Brno – 
uprostřed Evropy

20. 6. 2015 byl Modrý hroch 
na Náměstí Svobody v rámci akce Brno – 
uprostřed Evropy.

FC PETRA Drnovice „90th“  
vs FC BOBY BRNO „90th“

V pátek 7. srpna 2015 se v Drnovicích 
na ligovém stadionu střetli výběry FC 
Gera/Petra Drnovice proti FC Boby Brno 
a Modrý hroch byl u toho. V obou týmech 
se představili tehdejší největší osobnosti 
obou klubů a zápas zahájil skvělým 
výkopem maskot Modrého hrocha. 
Po zápase proběhla dražba fotbalových 
dresů hráčů Grygery, Ujfalušiho, Druláka, 
Pacandy, Brabce, Holeňáka, Červenky, 
Nehody, Šlachty, Harazima, Jukla, Veselého, 
Müllera a Rozhona. Do dražby se zapojili 
diváci i samotní hráči a Modrý hroch 
tak získal pro děti po úrazech úžasných 
33 600 Kč! Peníze budou použity 
na zakoupení ultrazvukového zvlhčovače, 
monitoru dechu pro kojence a hraček pro 
hospitalizované děti po úrazech.
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Jundrovský kopeček 2015

Nadační fond Modrý hroch se v letošním 
roce opět stal jedním z partnerů 
Jundrovského kopečku 2015. Závodníci 
si mohli při registraci zakoupit placku 
Modrého hrocha, připnout si ji na dres a jet 
tak s myšlenkou „Jedu s Modrým hrochem 
a pomáhám dětem po úrazech.“ Veliký 
obdiv patří závodníkům, kteří závod v tak 
velkém vedru dokončili.

Modrý hroch na CrossFit dnu 
v Aqualandu

15. 8. 2015 se Modrý hroch zúčastnil 
CrossFit dnu v Aqualandu. Vyzkoušel si 
veslování na trenažéru a snažil se překonat 
čas Petra Švancary.

Charity Golf Tour Modrý 
hroch Kaskáda 2015

V úterý 18. 8. 2015 se konal Charity Golf 
Tour Modrý hroch na Kaskádě. I přes 
neustávající déšť se turnaje zúčastnilo 
50 usměvavých hráčů. Někteří plavali 
9 jamek a odvážní plavci zvládli i všech 18. 
Při prodeji tomboly bylo získáno pro děti 
po úrazech 25 700 Kč.
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Malování v Dětské nemocnici

Modrý hroch navštívil s paní 
Alžbětou Vlčkovou Dětskou nemocnici. 
Děti namalovaly v rámci arteterapie, 
vedené paní Vlčkovou, krásné obrázky 
pomocí akvarelových barev.

Zábavné sportovní 
odpoledne Brno-Lesná

V neděli 6. 9. 2015 jste mohli vidět v areálu 
TJ Start Brno-Lesná hrošíka se svým 
stánkem. Děti si u nás zahrály na doktory 
a obvázaly hrošíkům to, co je zrovna bolelo.

Golfový turnaj na Slapech

V úterý 15. 9. 2015 pořádal Nadační fond 
Modrý hroch již druhý ročník vloženého 
golfového turnaje na Slapech. Všichni 
přihlášení hráči tak podpořili Benešovskou 
nemocnici.

Čisté Hády s Kiss Hády

V sobotu 12. 9. 2015 pořádalo Centrum 
vzdělávání CML plus s.r.o. ve spolupráci 
s Kiss Hády čištění Hády. Hrošík byl u toho 
také. Byla to velmi příjemná a prospěšná 
akce, které se rádi zúčastníme i příští rok.
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Dračí lodě 
s Modrým hrochem

V sobotu 26. září 2015 uspořádala 
nezisková organizace Nadační fond 
Modrý hroch 1. ročník závodů Dračích lodí 
na Brněnské přehradě. Hlavním partnerem 
této akce byly TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
a TORRSEN SPORTS s.r.o. Celým dnem nás 
provázel mediální partner rádio Petrov 
s moderátorem Petrem Zakopalem. Tento 
den byl také oslavou 10. výročí založení 
nadačního fondu a byli pozvání všichni 
dárci, partneři, přátelé Modrého hrocha, ale 
také široká veřejnost. 

Nadační fond představil svou činnost 
a zdůraznil své zaměření na protiúrazovou 
prevenci. Partneři akce připravili různé 
atrakce pro děti (malování, soutěže) 
a nabídnutá byla také možnost jízdy 
na plachetnici či motorovém člunu.

Mezi další partnery patřila KUPEG úvěrová 
pojišťovna a.s., společnost KAPITOL 
pojišťovací a finanční poradenství a.s. 
(stánek Kryštůfek záchranář), GENERALI 
POJIŠŤOVNA a.s. (hry pro děti), VOTUM 
Centrum Odškodnění a.s., Spolek mediků 
LF MU (stánek První pomoci), společnost 
MARY KAY (stánek líčení), policejní potápěči 
Brno a FILE STYLE STUDIO (výživový 
poradce),

Speciálním hostem akce byla brazilská 
hudebnická show Tam Tam Batucada 
z Prahy, která svým úžasným vystoupením 
doprovázela závody dračích lodí 
a motivovala posádky k maximálním 
výkonům!

Závodů se účastnilo celkem 6 posádek: 
BRNOCATS  
KUPEG  
DRACI Z VOTUMU  
PIRÁTI Z PRÍGLU  
KPMG  
GENERALHROCH

Vítězem závodu se stal tým KUPEG, který 
zvítězil v urputném boji nad týmem 
GENERAL HROCH a získal tak zlatý pohár 
pro celkového vítěze.

V rámci startovného a tomboly bylo 
získáno celkem 77 200 Kč, které byly 
použity na podporu konkrétních dětí 
po těžkých úrazech.
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Charity Golf Tour 
Modrý hroch 2015 Slavkov

V neděli 11. 10. 2015 Nadační fond Modrý 
hroch zakončil svou Golf Tour ve Slavkově. 
I přes velmi silný vítr nám naštěstí nikdo 
neodlétl. 

Kluci z Divadla Bez Pravidel představili 
Smolařínka a jeho kamarády. 

Prodejem tomboly bylo získáno 41 300 Kč. 
Před vyhlášením vítězů probíhaly 3 dražby. 
První bylo startovní číslo Ondry Banka, 
které bylo vydraženo za 21 000 Kč. Druhá 
dražba byly 2 obrazy malované dětmi 
v Dětské nemocnici, které se podařilo 
vydražit za 30 000 Kč. Poslední dražené věci 
byly 2 vína z rodinného vinařství Jedlička 
s etiketou Ondry Banka, které se vydražily 
za 5 000 Kč.

Modrý hroch na akci  
JSME OSTRAVSKÁ!!!

Ve středu 7. 10. se Modrý hroch zúčastnil 
krásné akce JSME OSTRAVSKÁ!!! Ostravská 
univerzita nám věnovala výtěžek z prodeje 
svých reklamních předmětů a to více než 
10 000 Kč.

Florbalové utkání 
ve spolupráci 
s Modrým hrochem

V sobotu 31. 10 2015 se hrošík zúčastnil 
florbalového utkání FBŠ Hummel Hattrick 
Brno vs. 1. MVIL Ostrava. Na podporu dětí 
po úrazech bylo získáno 2 720 Kč.
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Vernisáž – Ostrava

Pod záštitou rektora Ostravské univerzity 
Prof. MUDr. Jana Laty, CSc. se konala 2. listopadu 
2015 ve vstupní hale Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity slavnostní vernisáž obrazů 
pacientů Kliniky dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie FN Brno.

V rámci této akce byla představena činnost 
fondu a tým dobrovolníků, kteří budou 
pravidelně spolupracovat s Fakultní 
nemocnicí Ostrava prostřednictvím nově 
založené ostravské pobočky Modrého hrocha.

Vernisáže se zúčastnilo více než 150 hostů, 
kteří si mohli prohlédnout obrazy dětských 
pacientů a poté si i vyzkoušet speciální 
metodu „enkaustiku“, kterou byly tyto 
obrazy namalovány. V rámci večera 
proběhla dražba „Ptačí sochy“uměleckého 
kováře Ondřeje Svobody, která byla 
vydražena za 26 tisíc korun. Prodejem 
obrazů dětských pacientů, plyšových 
hrošíků a dražby bylo získáno celkem 
71 300 Kč, které budou použity pro dětské 
traumacentrum Fakultní nemocnice 
Ostrava a podporu konkrétních dětí 
po těžkých úrazech z ostravského regionu.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře, 
kterou dokreslilo i pěvecké vystoupení 
Klárky Gajdošíkové, latinsko-americký tanec 
Veroniky Trochtové a Jakuba Zímy a rovněž 
hudba mladých mediků skupiny Hey.

Svět očima dětí

V úterý 2. listopadu 2015 uspořádal 
Nadační fond Modrý hroch ve Fait Gallery 
v Brně slavnostní vernisáž obrazů pacientů 
Kliniky dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie FN Brno. Generálním 
partnerem se stala Fait Gallery v areálu VUT 
na Božetěchově ulice v Brně. 

Na vernisáži byly představeny obrazy 
dětských pacientů, které vytvořily v rámci 
volnočasových aktivit pořádaných 
fondem během několik let. Část obrazů 
byla namalována speciální metodou 
„enkaustikou“ (technika malování horkým 
voskem) a část obrazů akrylovými 
barvami na malířská plátna. Součástí 
večera byla také tichá aukce značkových 
vín a velká fotografie Brna od Roberta 
Vlka. Prodejem obrazů dětských pacientů 
a prostřednictvím tiché aukce bylo získáno 
celkem 70 750 Kč.
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VALOSUN KP Brno vs. Neapol

Ve středu 9. 12. 2015 při zápase 
VALOSUN KP Brno vs Neapol bylo pro 
děti po těžkých úrazech získáno v rámci 
dobrovolného vstupného 5 695 Kč.

Charitativní tenisový turnaj 
na Sprintu

V neděli 29. listopadu 2015 se uskutečnil 
charitativní tenisový turnaj Nadačního 
fondu Modrý hroch, jehož patronem se 
stal fotbalista Petr Švancara. Generálním 
partnerem turnaje byla Tenisová 
a badmintonová hala SPRINT Brno.

Turnaje se zúčastnilo 20 dvojic hráčů, kteří 
prostřednictvím startovného a dalšími 
finančními příspěvky podpořili smysl této 
charitativní akce. Mezi významné dárce 
v rámci tohoto turnaje patřili například Al plast 
spol. s r.o., Auto Pokorný s.r.o. a pan Jiří Navrátil.

Díky všem zúčastněným se podařilo získat 
v rámci turnaje 64 000 Kč!

Tato částka bude využita na podporu 
handicapovaných dětí, které se 
věnují lyžování na speciální monoski. 
Prostřednictvím Modrého hrocha se tak 
mohou i děti po úrazech věnovat tomuto 
krásném zimnímu sportu.

Autogramiáda Zbrojovky 
Brno v Knihách Dobrovský

Ve středu 9. 12. 2015 probíhala ve Vaňkovce 
v Knihách Dobrovský atuogramiáda 
fotbalistů Zborojovky a Modrý hroch byl 
u toho
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SK Amor Vyškov KOPE 
S MODRÝM HROCHEM

Nadační fond Modrý hroch se 
stal partnerem futsalového klubu 
SK AMOR VYŠKOV. Ze vstupného každého 
zápasu šlo 50 % pro Jarouška. 

V sobotu 12. 12. 2015 při posledním 
domácím zápase byl Jarouškovi předán šek 
na 30 000 Kč.

HSS ohňostroj

V pondělí 22. 12. 2015 pořádala Hrušecká 
stavební spol. s.r.o. již 9. ročník Hrušeckého 
Argamedonu. Díky této krásné akci získal 
Modrý hroch úžasných 25 975 Kč.
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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 bude probíhat do 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.

Mezi dílčí cíle patří:

  proškolení zaměstnanců nadačního fondu v oblasti prevence dětských úrazů

  zvýšení povědomí dětí a rodičů účastnících se projektu o bezpečném chování (realizace preventivních programů 
v neškolských zařízeních v JM, zřízení internetového portálu)

  snaha zlepšit, prostřednictvím tohoto projektu, bezpečné prostředí v neškolských zařízeních (domácnostech)

Prioritou Norských fondů je rovněž partnerství mezi českými a norskými subjekty. Během přípravy projektu navázal 
Nadační fond Modrý hroch partnerství s norskou organizací Norwegian Safety Forum, který působí v Norsku v oblasti 
protiúrazové prevence od roku 1985. Zástupkyně organizace přijely na krátký pracovní pobyt do Brna. Během tohoto 
pobytu poskytly metodikům prevence úrazů konzultace k prevenci dětských úrazů z jejich dlouholeté činnosti.

V rámci projektu CZ.11/MGS/067 S Modrým hrochem bez úrazu nabízíme bezplatnou 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.
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Jak jsme pomohli
V roce 2015 jsme podporovali především dětskou traumatologii a děti po úrazech. Naše činnost směřovala jak 
do brněnské dětské nemocnice, tak například i do nemocnice v Třebíči. Cíleně jsme dále pomáhali dalším konkrétním 
dětem po těžkých úrazech v jejich rekonvalescenci a návratu do normálního života.

Podpora dětských odděleních v nemocnicích 

Zakoupili jsme další přístroje a vybavení pro chirurgické oddělení Dětské nemocnice FN Brno a pro dětské oddělení 
Nemocnice Třebíč.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno

  zvlhčovače vzduchu
  monitory dechu
  venkovní žaluzie pro dětské 
pokoje

  jídelní desky pro polohovací 
lůžka

  skříně pro hernu a jídelnu 

  speciální kryty na radiátory
  pojízdné sedačky pro pacienty
  pokoj pro dítě + doprovod (stůl, 
židle, křeslo, lednička, noční 
stolek, lampička)

  stolky a židle pro jídelnu 
na dětské oddělení

  pulsní oxmetry
  datové zásuvky
  speciální polohovací lůžka
  resektoskop
  urologické křeslo

Nemocnice Třebíč

  Monitor životních funkcí
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Podpora konkrétních dětí po úrazech

Esterka  
  speciální pracovní stůl
  Rehabilitační pobyt v lázních ADELI 
na Slovensku

Karolínka  
  několikatýdenní pobyt v rehabilitačním 
centru RENONA na Slovensku
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Mareček  
  speciální „kočárek“ Kimba Spring
  speciální chodítko
  lyže monoski 

Matěj 
  speciální odsávačka
  odborná ošetřovatelská výpomoc 
a zdravotnický materiál pro příjem 
potravy a další
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Šimon  
  zvukový procesor NUCLEUS 5 CP 810 
s potřebným vybavením

Vojta  
  speciální polohovací postel 
  speciální vozík
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Veřejná sbírka
Druhá veřejná sbírka Nadačního fondu Modrý hroch probíhala od 2. 5. 2012 a byla ukončena dne 2. 4. 2015. 

Nadační fond v roce 2015 získal v rámci veřejné sbírky finanční prostředky ve výši  144 207, 17 Kč. 

Nyní je veřejná sbírka otevřená na dobu neurčitou.
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Rozvaha

Označení Pasiva

Stav  
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav  
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem 1 998 1 814

A.I. Jmění celkem 10 10

A.I.1. Vlastní jmění 10 10

A.I.2. Fondy 0 0

A.II. Výsledek 
hospodaření celkem 1 988 1 804

A.II.1. Účet výsledku 
hospodaření xxx -183

A.II.2. Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení -606 xxx

A.II.3.
Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta 
minulých let 2 594 1 987

B. Cizí zdroje celkem 320 364

B.I. Rezervy 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 
celkem 0 0

B.II.6. Dohadné účty pasivní 0 0

B.III. Krátkodobé závazky 
celkem 320 339

B.III.1. Dodavatelé 95 39

B.III.4. Ostatní závazky 159 114

B.III.5. Zaměstnanci 32 80

B.III.7.
Závazky k institucím 
soc. zabezpečení  
a veř. zdrav. poj. 15 46

B.III.8. Daň z příjmu 3 18

B.III.9. Ostatní přímé daně 3 15

B.III.11. Ostatní daně a poplatky 1 1

B.III.22 Dohadné účty pasivní 15 26

B.IV. Jiná pasiva celkem 0 25

B.IV.2. Výnosy příštích období 0 25

PASIVA CELKEM 2 318 2 178

Aktiva (v tis. Kč) Pasiva (v tis. Kč)

Označení Aktiva

Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Dlouhodobý majetek 247 148

A.I. Dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0

A.II. Dlouhodobý  
hmotný majetek 309 308

A.II.4.
Samostatné movité 
věci a soubory 
movitých věcí

309 308

A.III. Dlouhodobý  
finanční majetek 0 0

A.IV.
Oprávky 
k dlouhodobému 
majetku 

-62 -160

A.IV.7.
Oprávky k sam.mov.
věcem a souborům 
mov.věcí

-62 -160

B. Krátkodobý majetek 
celkem 2 071 2 030

B.I. Zásoby 0 2

B.I.9. Poskytnuté zálohy 
na zásoby 0 2

B.II. Pohledávky celkem 32 361

B.II.1.

B.II.5.

Odběratelé 8 254

Ostatní pohledávky 24 7

B.II.18. Dohadné účty aktivní 0 100

B.III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 2 037 1 662

B.III.1. Pokladna 199 230

B.III.3. Účty v bankách 1 838 1 432

B.IV.

B.IV.1

Jiná aktiva celkem 2 5

Náklady příštích období 2 5

B.IV.2. Příjmy příštích období 0 0

AKTIVA CELKEM 2 318 2 178
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Označení Název ukazatele
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy celkem 382 34 416

A.I.1. Spotřeba materiálu 382 382

A.I.2. Spotřeba energie 0 0

A.1.4. Prodané zboží 0 34 34

A.II. Služby celkem 747 747

A.II.5. Opravy a udržování 1 1

A.II.6. Cestovné 14 14

A.II.7. Náklady na reprezentaci 1 1

A.II.8. Ostatní služby 731 731

A.III Osobní náklady celkem 1 448 1 448

A.III.9. Mzdové náklady 1 103 1 103

A.III.10. Zákonné sociální pojištění 326 326

A.III.13. Ostatní sociální náklady 19 19

A.IV. Daně a poplatky celkem 3 3

A.IV.14. Daň silniční 1 1

A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 2 2

A.V. Ostatní náklady celkem 1 633 1 633

A.V.20. Úroky 14 14

A.V.21. Kurzové ztráty 6 6

A.V.22. Dary 1 601 1 601

A.V.24. Jiné ostatní náklady 12 12

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  
a opravných položek celkem 99 99

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 99 99

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 4 4

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 4 4

A.VIII. Daň z příjmů celkem 0 0

NÁKLADY CELKEM 4 316 34 4 350

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
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Označení Název ukazatele
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

B. Výnosy

B.I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 0 427 427

B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 0 5 5

B.I.2. Tržby z prodeje služeb 0 368 368

B.I.3. Tržby za prodané zboží 0 54 54

B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0

B.III. Aktivace celkem 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem 1 1

B.IV.15. Úroky 1 1

B.IV.17. Zúčtování fondů 0 0

B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 0 0

B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem 0 0

B.V.19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 0 0

B.VI. Přijaté příspěvky celkem 2 954 2 954

B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 2 954 2 954

B.VII. Provozní dotace celkem 803 803

VÝNOSY CELKEM 3 758 427 4 185

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -558 393 -165

C.34. Daň z příjmů 18 18

D. Výsledek hospodaření po zdanění -558 375 -183
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Poděkování dárcům a partnerům 

Významní dárci

A-K REAL
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Ing. Iva Nováková, JUDr. Petr Kocián, Ing. František Beneš, Lucie Halušková, Tomáš Sispera, Kateřina Neho, Jaroslav Strejc, Tomáš Seiner, 
Šárka Hladká, Ing. Radomír Bumbala, Ing. Vlastimil Konečný, Ing. Jan Odložilík, Ivana Pernická, Jiří Navrátil, Iva Ošťádalová, Martin Motejl, 
Petr Hovorka, Tomáš Špicar,  Vladislav Manslík, Ing. Eva Symerská, Radek Šťourač, Ing. Ivan Cap 
 

Významní partneři

AUA s.r.o.
BULANA, spol. s.r.o.
Obec Kozlany
BLIKLE a.s.
IPEES - ELEKTRO s.r.o.
Euro Properities s.r.o.
Winter PNP s.r.o.
Veletrhy Brno, a.s.

Al plast spol. s.r.o. 
GEOŠRAFO s.r.o.
INCOLO Property s.r.o. 
Občanské sdružení 
Přátelé Kněží Hory
Auto Pokorný, s.r.o.
GAUTE Resort a.s.
NEUROLOGIE 

Sdružení studentů 
stomatologie ČR
OKÁČOVÁ s.r.o.
IVT, s.r.o., org. složka
ACONTE s.r.o.
MOTORTEC spol.s.r.o.
HOTEL SELSKÝ DVŮR
MARAIS s.r.o.



Nadační fond Modrý hroch

30

Zvláštní poděkování
Všechna práce a pomoc by se také nemohla uskutečnit bez pomoci dobrovolníků, kamarádů, přátel…kteří pravidelně

pomáhají s organizací a hladkým průběhem všech akcí. Mezi ně patří Hanka Vasasová, Šárka Hladká, Jony Hladký, 
Lenka Smékalová, Andrea Peloušková, Lenka Ševčíková, Hana Wachtlová, Veronika Sněhotová, Honza Žatecký, 
Eva Šponerová, Alžběta Vlčková, Tamila Misyuk, Jitka Ovesná, Jiřina Murová, Tereza Smékalová, Míša Chasáková, 
Vojta Chasák, žáci ze ZŠ Labská Brno…velké díkypatří také fotografům Jindřichu Kepertovi, Robertu Vlkovi 
a Petrovi Mikulákovi.

Maxima debetur puero reverentia
„Největší ohleduplnost patří dítěti.“
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