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Vážení a milí, laskaví a věrní dárci, příznivci a přátelé našeho Nadačního fondu Modrý hroch,

máme velkou radost, že se můžeme zastavit a zamyslet nad dalším uplynulým rokem, 
ve kterém jsme intenzivně pracovali, abychom společně s Vámi mohli pomoci především 
dětem po těžkých úrazech. 

Jsme velmi rádi, že Vás můžeme informovat, jak jsme s darovanými finančními prostředky 
hospodařili, co se nám povedlo a na jakých projektech jsme pracovali. V posledních letech 
podporujeme především konkrétní děti, kterým jsme právě díky Vám mohli společně pomoci, 
potěšit je a přispět ke zkvalitnění jejich dalšího života. 

Již jedenáct let usilujeme o to, aby děti, které nemají štěstí prožít zdravé a spokojené dětství, 
byly šťastnější, radostnější a došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu nebo v ideálním případě 
k jejich úplnému uzdravení. 

Věříme, že společně s Vámi se nám podaří i v následujících letech učinit další konkrétní děti 
po těžkých úrazech šťastnějšími a ulehčit jim jejich návrat do běžného i sportovního života.

Dlouhodobě podporujeme konkrétní děti a dětská oddělení v Brně, Třebíči, Hořovicích, 
Benešově, Praze, Ostravě a v dalších městech České republiky.

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 

S láskou a úctou

Mgr. Monika Chasáková
Ředitelka Nadačního fondu Modrý hroch

Kristýna Lehká
Projektový manažer

Úvodní slovo
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Golfový ples

V pátek 5. 2. 2016 se naše krásné 
dobrovolnice a krásný dobrovolník Hrošíka 
zůčastnili Golfového plesu, který se konal 
v hotelu Voroněž. Pro děti po úrazech byl 
předán šek v hodnotě 10 000 Kč. Velmi 
děkujeme společnosti Marais za krásný 
ples!

Britský den ve východních 
Čechách

Ve středu 27. 1. 2016 Modrý hroch byl 
pozvaný, díky Britské obchodní komoře, 
na Britský den ve východních Čechách. 
Děkujeme Vám za krásný večer a doufáme, 
že brzy rozšíříme svou pomoc i do tohoto 
regionu. 

Vernisáž Lenky Šturmové 
v Praze

Nadační fond Modrý hroch byl u první 
výstavy obrazů šikovné, amatérské 
malířky Lenky Šturmové. Během večera 
byl vydražen obraz od dětských pacientů 
za 3 500 Kč. Prodejem hrošíků a formou 
příspěvku bylo pro děti po úraze získáno 
4 500 Kč. Děkujeme!

Akce nadačního fondu Modrý hroch
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Večer plný hudby pro 
Modrého hrocha

V úterý 2. 3. 2016 proběhl již 3. Večer 
plný hudby aneb i tak se dá pomáhat 
pro Nadační fond Modrý hroch. Díky 
bohatému hudebnímu programu úžasných 
účinkujících (M.R.QUA, Allright now, 
The Baskers, Sylvie Trávníčková, 
Soňa Konečná, Daniel Rauscher, 
Václav Martínek, Adriana Valentovičová, 
Ondřej Vlach, Michal Hrádocký) bylo Metro 
naplněné k prasknutí. Během večera bylo 
možné si zakoupit malované hrnečky 
a misky od dětí, výrobky Nadačního 
fondu Modrý hroch, výborné chlebíčky 
a koblížky. Na závěr večera byl Spolkem 
mediků předán šek v hodnotě 72 796 Kč. 
Po konečném sčítání vystoupala částka 
na 74 840 Kč pro malé pacienty po těžkých 
úrazech. Velmi Vám děkujeme za krásný 
a nezapomentulený večer.

Ples Hrušecká stavební

V sobotu 20. 2. 2016 pořádala 
Hrušecká stavební svůj druhý ples 
v Hruškách. Pro děti po úrazech 
bylo získáno úžasných 102 180 Kč! 
Moc děkujeme za skvělý večer pro 
Modrého hrocha!!

Ples extrémních střelců

V sobotu 13. 2. 2016 se již po druhé 
Modrý hroch zúčastnil plesu extrémních 
střelců. Děkujeme EXTREME GUN 
GROUP s.r.o. za nádherný večer a šek 
v hodnotě 20 000 Kč pro děti po těžkých 
úrazech.
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Bazárek –  
Frýdlant nad Ostravicí

Dne 17. března proběhl „charitativní 
bazárek“ v kulturním domě ve Frýdlantu 
nad Ostravicí. Výtěžek z této akce byl 
necelých 17 000 Kč. Získanou částkou 
podpoříme dvanáctiletou Verunku.  
Verunka je závodní lyžařka, která v prosinci 
loňského roku utrpěla na sportovním 
soustředění těžký úraz páteře. V současné 
době její léčba vyžaduje spoustu trpělivosti 
stejně jako finanční podporu. Touto 
cestou bychom rády poděkovaly všem, 
kteří věnovali oblečení, hračky, knihy aj. 
k prodeji, ale i těm, kteří si přišli tyto hezké 
věci nakoupit. Děkujeme všem, kteří nás 
podporují. Děkujeme za skvělou organizaci 
děvčatům z Ostravy.

Velikonoční tvoření 
v Dětské nemocnici

V pondělí 21. 3. 2016 uspořádal 
Nadační fond Modrý hroch 
na Klinice dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie Velikonoční tvoření. Děti si 
mohly vyrobit pro sebe a své rodiče krásné 
kytičky a motýlky z papíru.

Předávání hraček  
v Dětské nemocnici

Nadační fond Modrý hroch spolu se 
studentkou Newton College Michaelou 
Slavíčkovou předal 5. 4. 2016 sbírku plyšáků, 
knížek a deskových her pro malé pacienty 
Dětské nemocnice Brno. Míša tuto sbírku 
uspořádala již podruhé a velmi jí za to 
děkujeme!
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Otevírání Baťova kanálu

První máj oslavil Nadační fond 
Modrý hroch otevíráním Baťova kanálu 
ve Veselí nad Moravou. Malí návštěvníci 
si mohli na našem stánku zasoutěžit 
a vyzkoušet první pomoc na resuscitačním 
Edovi. Děkujeme.

Jízdní kolo pro Tomáška

V pátek 8. 4. 2016 si čtrnáctiletý Tomáš 
s sebou domů bral i nové jízdní kolo. 
A to díky žákům brněnské základní školy 
Labská, kteří vybrali peníze a ve spolupráci 
s Nadačním fondem Modrý hroch 
a Fakultní nemocnicí Brno pro nemocného 
chlapce pořídili kolo i s výbavou.

Pálava Open – Dračí lodě

Nadační fond Modrý hroch se v letošní 
roce stal partnerem Dračích lodí. V sobotu 
30. 4. 2016 se zúčastnil Pálava Open.  
Celým dnem vládlo krásné počasí a úžasná 
atmosféra. Děkujeme Všem, kteří „Pádlovali 
pro děti po těžkých úrazech!!!“
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Skyey gospel pro Modrého 
hrocha

V úterý 3. května 2016 zazněly kulturním 
domem Rubín v Žabovřeskách krásné 
gospely. Brněnský sbor Skyey Gospel 
zazpíval pro Michala po těžké autonehodě. 
V rámci vstupného a prodaných reklamních 
předmětů byla pro Michala získána částka 
15 450 Kč, která byla použita na koupi 
speciálního vozíku a jeho rehabilitaci. Chtěli 
bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili 
a koncert podpořili. Hlavní díky patří 
městské části Brno-Žabovřesky, Kulturnímu 
domu Rubín, firmě Florex a Pilot.

Nohejbal Hrušky

V pátek 6. 5. 2016 se konal tradiční 
Nohejbalový turnaj v Hruškách. Nově 
se zúčastnil i tým Hrocha, který se 
umístil na bramborovém 4. místě. Díky 
startovnému a prodeji hrošíků bylo pro 
děti po úrazech získáno 53 120 Kč. Velmi 
děkujeme všem zúčastněným firmám 
(PMG Stav, Radmil, Markéta Vargová 
Maňáková, Jiří Solař, SOLACE, Izolmont,  
Weber, Hrušecká stavební, Kubík Group)  
za podporu a úžasnou atmosféru.

Narozeniny firmy Osma

Děkujeme za krásný večer firmě OSMA, 
která je dlouholetým partnerem 
Nadačního fondu Modrý hroch. Ještě 
jednou přejeme vše nejlepší a úspěšné 
nadcházející roky.



Nadační fond Modrý hroch

10

Guláš Fest

V sobotu 14. 5. byl Hrošík se svým 
stánkem na Guláš Festu v Lužánkách, kde 
si děti mohly vyzkoušet jejich znalosti 
o bezpečnosti v domácnosti, na ulici 
a na hřišti.

Modrý hroch v Sama doma

V pátek 13. 5. byl Nadační fond 
Modrý hroch v Sama doma na ČT 1.

PGA ve Slavkově

V neděli 15. května jste mohli potkat 
Hrošíka na PGA tour ve Slavkově. Pro 
děti měl připravené bezpečnostní 
poznávačku a soutěž v puttování. Pro 
golfisty i negolfisty měl připravený 
troubleshooting, kterého se mimo jiné 
také zúčastnily golfové hvězdy jako 
Alan Babický a Roman Šebrle. Děkujeme 
Všem za účast a podporu dětí po těžkých 
úrazech.
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Charity Golf Tour 
Kořenec a2016

Nadační fond Modrý hroch zahájil v neděli 22. 
května 9. ročník Charity golf tour Modrý hroch 
na Kořenci. Pro golfisty i negolfisty bylo 
připravené nejen krásné počasí, ale 
i stánky spolčeností Mary Kay (www.
marykay.cz/jirinajanakova), Premiera sweet, 
Diamond Optic, Delor, Watch, www.cigarro.cz, 
Inca Collagen a Zámecké vinařství Bzenec. 
V rámci tomboly bylo pro děti po těžkých 
úrazech získáno 40 400 Kč. Děkujeme Vám 
za účast a podporu. 

Májový benefiční koncert

Mladí brněnští symfonikové podpořili 
25. června v Besedním domě 
svým koncertem spolu se sólisty 
z Filharmonie Brno Katarínou Madariovou, 
Emilem Drápelou a dalšími děti po těžkých 
úrazech. Děkujeme za krásný koncert 
a podporu.

Sportovní den seniorů 
v Brno-Černovice

V Areálu volného času na ulici Mírová 
proběhl v sobotu 28. 5. sportovní den 
seniorů. Pořadatelem a záštitu nad 
projektem převzala místostarostka 
Mgr. Šárka Korkešová MČ Brno-Černovice 
s ČUS. Soutěžící museli splnit disciplíny – 
běh, slalom s míčkem na raketě, střelba 
na branku, střelba na basketbalový 
koš, nordic walking a hod na cíl. Všem 
účastníkům gratulujeme k jejich 
obdivuhodným výkonům.
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Festival dračích lodí 
na Brněnské přehradě

V sobotu 4. června pořádal Torrsen Sports 
Festival Dračích lodí na Brněnské přehradě 
a Hrošík byl, společně s Mary Kay 
(www.marykay.cz/jirinajanakova), u toho. 
Děkujeme Všem za krásný den.

Dětský den ve Vinařství 
U Kapličky

Vinařství U Kapličky pořádalo v sobotu 
28. 5. Dětský den s Modrým hrochem 
a otevření vodního světa. Pro děti byl 
připravený skákací a skluzavkový vodní 
svět, soutěže v bazéně pro plavce 
a v minibazénku pro neplavce, malování 
na obličej aj. Na stánku u Hrošíka byly 
připravené pro děti pracovní listy 
s protiúrazovými obrázky a maminky 
se mohly nechat zkrášlit u šikovných 
děvčat z Mary Kay (www.marykay.cz/
jirinajanakova). Celým odpolednem 
provázel DJ Luděk Ptáček. Děkujeme všem 
za krásný den.

Dětský den na dvoře 
Městského divadla Brno

V sobotu 4. června jste mohli vidět Hrošíka 
na Dětském dnu na Dvoře Městského 
divadla Brno.
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Dětský den Brno-Černovice

V sobotu 4. června jste také mohli vidět 
hrošíka na Dětském dnu v Brně-Černovice.

Den Radnice Brno-Lesná

V sobotu 11. 6. byl Hrošík na Dnech Radnice 
v Brno-Lesná, kde si děti mohly zasoutěžit.

Charity Golf Tour Čeladná 
2016

Nadační fond Modrý hroch pořádal 
14. června druhý golfový turnaj na Čeladné. 
K vidění byly stánky společností Delor, 
www.cigarro.cz, Watch a Zámecké vinařství 
Bzenec. Prodejem tomboly bylo vybráno 
pro děti po těžkých úrazech 40 000 Kč. 
Děkujeme.
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Galerie vín Lednice – křest

Nadační fond Modrý hroch se ve čtvrtek 
23. června zúčastnil otevření galerie vín 
v ONYXU v Lednici. Součástí této akce 
bylo nejen výborné jídlo, víno a hudba, 
ale také mimo jiných dražeb aukce 
velkého plyšového hrocha a 2 obrazů 
malovaných dětmi. Děkujeme Vám 
dražitelům za úžasnou částku 67 000 Kč, 
organizátorům za krásnou akci a ostatním 
za příjemný, přátelský večer.

Modrý hroch na dračí lodi 2016

V sobotu 25. června 2016 proběhl 
na Brněnské přehradě v areálu TJ Lodní sporty 
unikátní a jedinečný závod Dračích lodí, 
kterého se zúčastnily týmy Áčko Hestego, 
KPMG, BrnoCats, Hrošátka, FEI, IFE, Zone4you 
+ SRTG Česká, Kabrňáci, Piráti z prýglu + 
Provident. Záštitu nad závodem dračích lodí 
převzal primátor statutárního města Brna 
Ing. Petr Vokřál a závod se konal za podpory 
statutárního města Brna. Charitativní závod 
pod názvem Modrý hroch na dračí lodi 
pořádali společně Nadační fond Modrý 
hroch, Torrsen Sports s.r.o. a Fan klub 
HC Kometa Brno, z. s. V rámci startovného, 
prodeje tomboly a reklamních předmětů 
je výtěžek úžasných 126 000 Kč. Touto 
akcí pomůžeme třináctiletému Tomášovi 
nákupem speciálního chodítka a zajištění 
dlouhodobé rehabilitační péče 
a čtrnáctiletému Lukášovi v rámci speciálních 
rehabilitací a následného pobytu v lázních.
Rádi bychom chtěli poděkovat všem 
partnerům Rádio Krokodýl, Město Brno, 
Starobrno, CanoCar s.r.o., Johnny servis, www.
stany – partystany.cz, AVE. Také bychom rádi 
poděkovali všem týmům a návštěvníkům, 
kteří tuto akci podpořili.

Hrošík v Třeboni

V úterý 5. července se Modrý hroch 
zúčastnil Slavností vína v Třeboni.
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X. ročník festivalu 
dračích lodí Pavlov

V sobotu 9. července se Hrošík zúčastnil 
X. ročníku festivalu dračích lodí v Pavlově.

Bernhardt Olomoucký drak

V sobotu 13. srpna se Modrý hroch 
zúčastnil prvního ročníku Bernhardt 
Olomoucký drak v TJ Lodní sporty 
Olomouc za Envelopou. Děkujeme Všem 
za krásný den.

Charity Golf Tour Modrý 
hroch Kaskáda 2016

Nadační fond Modrý hroch pořádal 
16. srpna golfový turnaj na Kaskádě. 
Během dne si každý mohl vyzkoušet 
líčení od Mary Kay, ochutnat 
cukrovinky od Premiera sweet nebo 
kávu od Löfbergs, nechat si poradit 
s výběrem brýlí od Diamond Optic nebo 
hodinkami od Watch, dozvědět se 
bližší informace o Inca Collagenu, 
degustovat víno od Rodinného 
vinařství Jedlička z Bořetic nebo 
rumy a doutníky od společnosti 
www.cigarro.cz. Společnost Delor poradila 
nejen s výběrem obleků a košilí na míru, 
ale měla také pro golfisty připravenou soutěž 
o nejlepší odpal. V rámci tomboly se pro 
děti po úrazech vybralo úžasných 44 000 Kč. 
Děkujeme všem za účast, pomoc a podporu.



Nadační fond Modrý hroch

16

Moravský bikemaraton 2016

V sobotu 27. srpna proběhl již 
15. ročník Moravského Bikemaratonu 
v Leštině s Ondrou Bankem a také 
Modrým hrochem. Závodníci jeli trať 
na 30/50/80 km. U Modrého hrocha se malí 
závodníci (od 2 do 6 let) mohli přihlásit 
na minizávody. Větší závodníci se mohli 
přihlásit na Fit jízdu s Modrým hrochem, 
což byla 16 km poklidná jízda se zastávkou 
na kontrolním stanovišti v hospůdce 
„Pod Hradem” v Brníčku. Děkujeme 
za krásný den všem pořadatelům.

Dračí lodě – Křetínka CUP

V sobotu 20. srpna se zúčastnil 
Modrý hroch Křetínka CUP 2016.

Charitativní golfový turnaj 
na Slapech 2016

Nadační fond Modrý hroch pořádal v úterý 
30. srpna 3. ročník vloženého golfového 
turnaje na Slapech. Veliké díky patří všem 
hráčům, kteří si přijeli zahrát a podpořili tak 
Hořovickou nemocnici.
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Plumlovský drak 2016

V sobotu 3. září se Nadační 
fond Modrý hroch zúčastnil 
dračích lodí na Plumlově, které 
pořádal www.zaki-sport.cz

Podzimní hrátky v parku

V sobotu 4. 9. 2016 se Nadační fond 
Modrý hroch zúčastnil Podzimních hrátek 
v parku pro děti ve Veselí nad Moravou.

Zůstaň fit s Modrým hrochem

V sobotu 10. září pořádalo STAY FIT Brno 
sportovně kulturní akci pro děti i dospělé 
Zůstaň fit s Modrým hrochem. Děti 
mohly vidět vystoupení Václava Upíra 
Krejčí, Dády Patrasové. Zazpívaly si při 
dětském karaoke, zacvičily na ZUMBU Kids 
a po celý den mohly soutěžit s BRUNO 
Family Parkem a Modrým hrochem. Pro 
dospělé byla připravena cvičení ZUMBA 
Fitness, SALSATION, PILOXING Knockout, 
DRUMS (vedená cvičiteli Adélka Hurníková, 
Javier Calderon Morales, Diana 
„Kukizz“, Kurucová, Tereza Kucková, 
Kikina Kárníkova, Andrea Jáchim, 
Kristýnka „Kika“, Jirsenská), módní 
přehlídka sportovního oblečení Moveshop 
finalistkami ČR a bohatá tombola. Závěrem 
večera se rozeněly známé písničky od ABBA 
Chiquita revival BAND.
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Vernisáž ve Vegi style 
restauraci

Nadační fond Modrý hroch pořádal v úterý 
27.9. 2016 vernisáž obrázků ve Vegi style 
restauraci (Fryčajova 29, Brno-Obřany). 
Během večera návštěvníci si mohli dát 
výborné víno od vinařství Malík z Mutěnic 
(www.vinarstvimalik.cz), ochutnat 
pochutiny veganské a vegetariánské 
kuchyně a poslechnout si duo hudebníků 
Filipa Hromčíka a Martina Poledny. Prodejní 
výstava obrázků, malovaných dětskými 
pacinety v Dětské nemocnici, potrvá 
ve Vegi style restauraci až do konce října.

MC Balónek slaví 20 let

V sobotu 23. září slavil Modrý hroch 
s MC Balónek 20 let.

MIZUNO Podzimní 10

První říjnovou sobotu se Nadační fond 
Modrý hroch zúčastnil 1. ročínku MIZUNO 
Podzimní 10 v Mariánském údolí. Závody 
malých běžců odstartoval maskot 
Modrého hrocha a vítězové byli obdarováni 
dárečky nadačního fondu. Vešekerý 
vítěžek z dětských závodů šel pro děti 
po těžkých úrazech. Velmi děkujeme Všem 
pořadatelům a účastníkům za podporu 
a krásný den.
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Charity Golf Tour 
Modrý hroch Slavkov 2016

Poslední Charity Golf Tour Modrý hroch 
se konal v neděli 9. října na Slavkově. 
Nechyběla možnost si vyzkoušet 
líčení od Mary Kay (www.marykay.cz/
jirinajanakova), ochutnat dobrůtky 
od Premiera sweet (www.bonbonky.cz), 
nechat si změřit zrak od Diamond Optic 
(www.diamondoptic.cz), dát si 
vínečko od Zámecké Vinařství Bzenec 
(www.zameckevinarstvi.cz) a nebo 
rumy a doutníky od cigarro.cz. Pro děti 
po těžkých úrazech bylo v rámci tomboly 
vybráno 40 300 Kč. Probíhala také dražba 
startovního čísla Ondry Banka, které 
bylo vydraženo za 15 000 Kč. Velmi Vám 
děkujeme za podporu a již teď se těšíme 
na příští rok.

Podzimní Charitativní 
Bazárek Modrého hrocha

V úterý 25. října pořádal Nadační fond 
Modrý hroch Podzimní charitativní 
bazárek Modrého hrocha v Divadle na Orlí. 
Návštěvníci si mohli zakoupit nejen 
oblečení, boty,bižuterii, ale také si nechat 
změřit své tělesné hodnoty a nalíčit se 
od šikovné Marykayky. Celkový výtěžek je 
9 410 Kč. Děkujeme Vám za podporu.

Medická štafeta

V úterý 1. listopadu pořádali medici 
10. ročník medické štafety s krásným 
názvem Podzimní běh ve znamení hrocha. 
Výtěžek z této akce, úžasných 15 634 Kč, jde 
pro tříletého Jožinka na speciální kočárek. 
Velmi děkujeme všem zúčastněným 
a pořadatelům.
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Koncert Josef Fousek –  
Brno-Černovice

V pondělí 21. 11. 2016 se Nadační fond 
Modrý hroch zúčastnil krásného večera 
se spisovatelem, básníkem, textařem, 
humoristou, písničkářem, cestovatelem 
a fotografem, panem Josefem Fouskem. 
Chtěli bychom poděkovat místostarostům 
Šárce Kokešové, Jiřímu Zahradníčkovi, 
úžasnému panu Josefu Fouskovi a všem, 
kteří pomohli k výtěžku 3 815 Kč pro děti 
po těžkých úrazech. Děkujeme.

Art from the Heart Auction

Ve čtvrtek 3. listopadu pořádala firma IBM 
krásnou akci Art from the Heart Auction, 
kde byly draženy obrazy namalované 
nebo vyrobené zaměstnanci. Celkový 
výtěžek z aukce, úžasných 26 100 Kč, 
bylo věnováno Nadačnímu fondu Modrý 
hroch. Peníze budou použity pro tříletého 
Jožinka na fyzioterapii a rehabilitace. Chtěli 
bychom velmi poděkovat všem, kteří se 
aukce zúčastnili a za podporu!

Modrý hroch na kurtu 2016

Nadační fond Modrý hroch pořádal 
v neděli 27. listopadu 6. ročník 
charitativního tenisového turnaje, kde 
byla generálním partnerem Tenisová 
a badmintonová hala SPRINT Brno. Do hry 
se přihlásilo 17 dvojic, díky kterým se 
podařilo získat v rámci turnaje úžasných 
55 500 Kč. Peníze poputují na podporu 
čtyřleté Marynelky po těžkém úrazu. 
Velmi bychom chtěli poděkovat všem 
za podporu!
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Týden boje proti zákeřným 
chorobám a úrazům

Od 28. 11. do 2. 12. 2016 probíhal v ZŠ a MŠ 
Třebíč Na Kopcích Týden boje proti 
zákeřným chorobám a úrazům. Pro děti 
a rodiče byl připraven celý týden zajímavý 
program beseda o prevenci úrazů 
s paní primářkou Holubovou, beseda 
s nevidomým Ondřejem Zmeškalem, 
prodejní jarmark výrobků žáku ZŠ 
a Charitativní koncert pro Modrého hrocha 
(předkapela T. Pacal, F. Lobo, V. Viceník 
a skupina Tranzan. V úterý 29. 11. přijel 
za dětmi do MŠ Třebíč Na Kopcích také 
Smolařínek se svými kamarády. Během 
celého týdne byla možnost zakoupení 
výrobků Nadačního fondu Modrý 
hroch na sekretariátu školy.

V rámci této akce byla vyhlášena pro žáky 
ZŠ výtvarná soutěž “Namaluj si svého 
hrocha”. V pátek 2. prosince přijel náš 
velký plyšový hrošík vybrat ty nejhezčí 
a nejoriginálnější výrobky, které byly 
odměněny. Bylo to opravdu velmi těžké, 
protože všechny byly krásné a jedinečné. 
Hrošík si také s sebou odvezl pro děti 
do nemocnice krásné dárečky. 

Chtěli bychom mnohokrát poděkovat Vám 
všem za úžasnou částku 43 327 Kč. Penízky 
budou použity pro Standu na vozíčku 
a Dětské novorozenecké oddělení 
Nemocnice Třebíč. Děkujeme za podporu!!

Ohňostroj v Hruškách 2016

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 pořádala 
Hrušecká stavební spol. s.r.o. jubilejní 
10. ročník Hrušeckého Armagedonu, kde 
byl hrošík se svým stánkem. Děkujeme 
všem za krásnou akci a za úžasných 
29 820 Kč pro děti po těžkých úrazech.
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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 2016 bylo 39 představení Smolařínka, kterého se zůčastnilo 670 dětí, 8 přednášek pro rodiče, celkem se zůčastnilo 
123 rodičů a 38 kontrolních auditů.

Projekt CZ.11/MGS/067 
„S Modrým hrochem bez úrazů“
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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

  infúzní dávkovač PPS 900 1S
  pulzní oxymetr UT100
  stolní lampa Panlux
  hodiny
  Váleček do dlaně
  Válec PROFI
  Anatomický polštář 
Vitapur Delfín

  Náhradní potah Vitapur Delfín
  Pás PROFI
  Polštář žebrový PROFI 5
  Polštář Éčko PROFI
  NP Polštář Éčko PROFI
  Polštář Éčko mini PROFI
  Polštář Éčko mini PROFI
  výzdoba chodby na oddělení 16

  ultrazvuk UZV Toshiba Nemio 
SSA – 550A

  lineární dávkovač
  dětské misky do jídelny
  dětské povlečení a prostěradla
  žehličky na malování formou 
enkaustiky + vosky

Nemocnice Benešov

  Ultrazvuk UZV Toshiba Nemio SSA – 550A

Nemocnice Třebíč

  Ultrazvuk UZV Toshiba Nemio SSA – 550A

Jak jsme pomohli

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.

Veřejná sbírka
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Podpora konkrétních dětí po úrazech

Jaroušek  
  léčebný pobyt v Klimkovicích program – 
Reha Klim Aktiv junior

Verunka  
  fyzioterapie
  zdravotnické potřeby

Matěj 
  zdravotnické potřeby

Martínek  
  léčebný pobyt v Klimkovicích 
program – Reha Klim Aktiv junior

Lukášek  
  rehabilitační cvičení

Lucinka a Jiřík  
  elektrotříkolka META Bizon

Další finanční prostředky jsme věnovali na protiúrazovou prevenci, pořádali jsme pravidelná výtvarná 
odpoledne a další akce pro hospitalizované děti v nemocnici.

Lukášek  
  speciální mechanický vozík
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Rozvaha

Označení Pasiva

Stav  
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav  
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem 1 814 1 806

A.I. Jmění celkem 10 10

A.I.1. Vlastní jmění 10 10

A.I.2. Fondy 0 0

A.II. Výsledek 
hospodaření celkem 1 804 1 796

A.II.1. Účet výsledku 
hospodaření xxx -7

A.II.2. Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení -183 xxx

A.II.3.
Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta 
minulých let 1 987 1 803

B. Cizí zdroje celkem 364 148

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 339 148

B.III.1. Dodavatelé 39 6

B.III.4. Ostatní závazky 114 59

B.III.5. Zaměstnanci 80 40

B.III.7.
Závazky k institucím 
soc. zabezpečení  
a veř. zdrav. poj. 46 23

B.III.8. Daň z příjmu 18 0

B.III.9. Ostatní přímé daně 15 3

B.III.11. Ostatní daně a poplatky 1 0

B.III.22 Dohadné účty pasivní 26 17

B.IV. Jiná pasiva celkem 25 0

B.IV.2. Výnosy příštích období 25 0

PASIVA CELKEM 2 178 1 954

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 148 74

A.I. Dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0

A.II. Dlouhodobý 
hmotný majetek 308 308

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

308 308

A.III. Dlouhodobý 
finanční majetek 0 0

A.IV.
Oprávky 
k dlouhodobému 
majetku

-160 -234

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

-160 -234

B. Krátkodobý majetek 
celkem 2 030 1 880

B.I. Zásoby 2 45

B.I.9. Poskytnuté zálohy 
na zásoby 2 45

B.II. Pohledávky celkem 361 159

B.II.1. Odběratelé 254 61

B.II.5. Ostatní pohledávky 7 -2

B.II.11. Ostatní daně a poplatky 0 0

B.II.18. Dohadné účty aktivní 100 100

B.III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 1 662 1 669

B.III.1. Pokladna 230 72

B.III.3. Účty v bankách 1 432 1 597

B.IV. Jiná aktiva celkem 5 7

B.IV.1 Náklady příštích období 5 7

B.IV.2. Příjmy příštích období 0 0

AKTIVA CELKEM 2 178 1 954
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Označení Název ukazatele
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 1 199 19 1 218

A.I.1. Spotřeba materiálu 432 432

A.I.2. Spotřeba energie 0 0

A.1.4. Prodané zboží 0 19 19

A.II.5. Opravy a udržování 7 7

A.II.6. Cestovné 8 8

A.II.7. Náklady na reprezentaci 2 2

A.II.8. Ostatní služby 750 750

A.III Osobní náklady celkem 1 255 1 255

A.III.9. Mzdové náklady 926 926

A.III.10. Zákonné sociální pojištění 303 303

A.III.13. Ostatní sociální náklady 26 26

A.IV. Daně a poplatky celkem 7 7

A.IV.14. Daň silniční 1 1

A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 6 6

A.V. Ostatní náklady celkem 561 561

A.V.20. Úroky 9 9

A.V.21. Kurzové ztráty 0 0

A.V.22. Dary 524 524

A.V.24. Jiné ostatní náklady 28 28

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  
a opravných položek celkem 74 74

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 74 74

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2 2

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 2 2

A.VIII. Daň z příjmů celkem 0 0

NÁKLADY CELKEM 3 098 19 3 117

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 0 223 223

B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 0  0

B.I.2. Tržby z prodeje služeb 0 207 207

B.I.3. Tržby za prodané zboží 0 16 16

B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0

B.III. Aktivace celkem 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem 0 1 1

B.IV.15. Úroky 0 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 2 886 2 886

B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 2 886 2 886

B.VII. Provozní dotace celkem 0 0

B.VII.29. Provozní dotace 0 0

VÝNOSY CELKEM 2 886 224 3 110

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -212 205 -7

C.34. Daň z příjmů  0

D. Výsledek hospodaření po zdanění -212 205 -7
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Poděkování dárcům a partnerům
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Ing. Ivan Cap, Ing. Jan Odložilík, Jana Jiaxisová, Viktor Hladký, Sylva Maňáková, Ing. Petr Vokřál, Vlastimil Konečný, Ing. Tibor Szabo, František Smutný, 
Ing. Eva Symerská, Ing. Milan Dvořák, David Vrbka, Věra Trochtová, Vladislava Kozáková, Naděžda Zímová, Petr Zíma, Miroslav Svoboda, 
Richard Mrázek, Jiří Palát, Iveta Horrová, Julija Narodician, Vladimír Litvaj, Kristýna Kadlecová, Ivona Kopčová, Barbora Hovorková, Petr Hovorka, 
Eva Hroudná, Miroslav Jindra, Pavel Kechajov, Ladislav Vašek, Jan Štorcl, Martin Humpola, David Mynář, Petra Hančová

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

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, Jonathan Hladký, 
Lenka Smékalová, Andrea Peloušková, Lenka Ševčíková, Hana Wachtlová, Věra Trochtová, Jitka Gajdošíková, Naďa Zímová, 
Veronika Sněhotová, Honza Žatecký, Eva Šponerová, Alžběta Vlčková, Tamila Misyuk, Tereza Smékalová, Míša Chasáková, 
Vojta Chasák, Anička Vrbková, Lůca Makovská, žáci ze ZŠ Labská Brno…velké díky patří také fotografům Jindřichu 
Kepertovi, Robertu Vlkovi a Petrovi Mikulákovi.

Maxima debetur puero reverentia
„Největší ohleduplnost patří dítěti.“

Zvláštní poděkování
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