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Vážení a milí přátelé nadačního fondu, 

během uplynulého roku 2014 se nám podařilo našimi aktivitami podpořit další děti po úrazech, 
vybavit nadstandartními přístoji další dětská oddělení a věnovali jsme se také protiúrazové prevenci.

Nadační fond Modrý hroch získal za roky svého působení důvěru veřejnosti v to, že finanční 
prostředky, které jí byly zaslány, budou využity k účelům na které byly poskytnuty. Bez 
dobrovolníků, jejich nasazení a obětavosti, by byl život nás všech daleko chudší. I to je silná 
motivace pro činnost v dalších letech. Výroční zpráva je především číselným vyjádřením 
jednotlivých příběhů. Ne vše se ale dá měřit penězi a uvést v tabulkách. Vím, že bychom toho 
nedokázali tolik, nebýt solidarity a důvěry široké veřejnosti včetně našich partnerů. 

Nadační fond Modrý hroch již devátým rokem podporuje především dětskou traumatologii, 
léčbu a hospitalizaci zraněných dětí, snaží se o zpříjemnění prostředí v době jejich ústavní 
léčby a věnuje se také stále více prevenci dětských úrazů.

Fond spolupracuje především s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN 
Brno, která je jedním z osmi deklarovaných dětských traumatologických center v ČR a její 
spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu. Svou pomoc rozšiřuje také do dalších 
míst a nemocnic v celé České republice. Jedná se například o dětské oddělení Thomayerovi 
nemocnice v Praze, Nemocnici Třebíč a Nemocnici v Benešově. 

Prioritním cílem nadačního fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových přístrojů, 
lůžek a vybavení pro volný čas také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi. 

Ještě více jsme se však zaměřili na konkrétní případy dětí po velmi těžkých úrazech, které 
tuto pomoc opravdu potřebují. Tyto děti mají často celoživotní následky a my se snažíme 
o jejich „lehčí návrat“ do běžného života s minimálním omezením. Naše činnost se rozšířila 
také na jednotlivé pacienty a sociálně handicapované rodiny, které nemají dostatečné finanční 
prostředky pro zakoupení speciálních přístrojů v rámci domácí léčby.

Děkujeme za přízeň Vás všech, mecenášů, patronů, spolupracovníků a široké veřejnosti, kteří nám 
finančně i morálně umožňujete hledat řešení pro konkrétní děti v těžkých situacích. Děkujeme Vám 
za přízeň a důvěru. S Vaší pomocí můžeme zachraňovat osudy dětí, které nemají tolik štěstí jako 
ostatní. Děkuji správní a dozorčí radě a týmu spolupracovníků za jejich celoroční odpovědnou práci.

Děkuji Vám všem za podporu a projevenou důvěru. 

Monika Chasáková, ředitelka Nadačního fondu Modrý hroch

Úvodní slovo
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Ples Volejbal  
Královopolská Brno

V sobotu 1.3.2014 se uskutečnil  
Sportovní ples 2014. Během večera 
proběhla pro nadační fond dražba 10 věcí 
a bylo získáno celkem 40 400 Kč.

Mezinárodní fotbalový 
turnaj FC Zbrojovka Brno

V sobotu 1.3.2014 pořádala Zbrojovka 
ve spolupráci s Nadačním fondem  
Modrý hroch mezinárodní turnaj  
mladších žáků BRNO CUP 2014  
v areálu TCM v Brněnských Ivanovicích. 
Během turnaje probíhala veřejná sbírka 
na podporu a činnost fondu,  
ve které se vybralo 5 430 Kč. 

Výstava  
v České spořitelně

aOd jara 2013 probíhá stálá expozice 
fotografií z prostředí dětské chirurgie 
a obrázků pacientů v pobočce  
ČESKÉ SPOŘITELNY a.s.  
na ulici Kounicova 4 v Brně.

Akce nadačního fondu Modrý hroch
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Vernisáž “Lúky v obrazoch”

5. 3. 2014 proběhla vernisáž  
slovenské malířky Dariny Vankové.  
Výstava probíhala do konce měsíce  
v Café Gracián. Obrazy byly k prodeji  
přímo na místě a 10 % z výtěžku prodeje 
obrazů bylo určeno pro fond.

Miss Academia

11. 3. 2014 se ve Zlíně konala MISS ACADEMIA,  
kde měl nadační fond stánek s prezentací své činnosti.

Velikonoce v nemocnici

V pondělí 14.4.2014 proběhlo další výtvarné odpoledne  
s dětskými pacienty na Klinice dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie FN Brno.

Večer plný hudby  
aneb i tak se dá pomáhat

Nadační fond Modrý hroch děkuje  
jak spolku mediků, tak i návštěvníkům,  
kteří přišli 11. 3. 2014 do kavárny Trojka 
na Večer plný hudby aneb i tak se dá 
pomáhat. Sál byl zcela zaplněný a vládla 
fantastická atmosféra. Během večera  
bylo vybráno úžasných 14 800 Kč.
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Brněnský půlmaraton 2014

Nadační fond Modrý hroch  
se stal partnerem Brněnského 
půlmaratonu, který se konal 19. 4. 2014. 
Na stánku na Náměstí Svobody  
si návštěvníci mohli zakoupit  
plyšového hrošíka a přispět na podporu 
dětí po úrazech. Modrý hroch měl  
i své zástupce v běžeckých kategoriích 
štafety a půlmaratonu.

Slavnostní otevření 
Nemocnice u Modrého hrocha

30. 4. 2014 proběhlo oficiální otevření 
Nemocnice u Modrého hrocha, jednoho 
oddělení na Klinice dětské chirurgie, 
ortopedie a traumatologie FN Brno.

Základní myšlenkou tohoto projektu bylo 
vytvořit oázu pro rodiče, jejichž děti právě 
prodělávají stav po akutním úrazu a musejí 
se podrobit nemocniční léčbě. Součástí 
hospitalizace je: 

–  Pobyt v samostatném vybaveném pokoji 
pro jednoho rodiče a zraněné dítě příjemný 
nový nábytek - zdravotnické zázemí postel, 
lineární dávkovač pro aplikaci léků, hračky, 
lednička mikrovlnná trouba.

–  Instruktážní místnost, kde bude 
na modelech vysvětlován postup 
operace a princip léčby konkrétní 
zlomeniny malého pacienta

–  Společný počítač s přístupem do Národního 
registru dětských úrazů a seznámení rodičů 
s největšími riziky pro jejich dítě

–  Celodenní přítomnost lékaře, který bude 
informovat rodiče o průběhu léčby

–  Semináře pro hospitalizované rodiče 
o prevenci dětských úrazů s důrazem 
na jejich poranění (jak předcházet, jak je úraz 
častý, ve kterém věku je typický a proč…)

–  Zábavné povídání pro děti o tom, jak se 
chránit před úrazem

Pokoje jsou nazvány podle  
nejčastějších poranění: 
– U bolavé ručky 
– U odřené nožky 
– U naraženého kolene 
– U skřípnutého prstíku 
– U bolavé hlavičky 
– U zhmožděného bříška 
– U zvrtlého kotníčku
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Dětský den na dvoře 
Městského divadla

V sobotu 31. 5. 2014 se konal dětský den 
na nádvoří Městského divadla Brno. 
Děti čekala spousta soutěží a atrakcí. 
V doprovodném programu vystoupili herci 
Městského divadla s částí oblíbeného 
dětského představení Mary Poppins.

Charity Golf Tour  
Modrý hroch – Kořenec 2014

V sobotu 17. května 2014 se konal na Kořenci 
v rámci CHARITY GOLF TOUR MODRÝ 
HROCH 2014 první golfový turnaj pro děti 
po těžkých úrazech v rámci tour. I přes 
velmi chladné počasí se turnaje zúčastnilo 
více než 70 usměvavých hráčů a golfové 
akademie také úžasná skupinka malých 
zapálených golfistů, kteří patřily mezi největší 
bojovníky. V tombole se vybralo 36 300 Kč 
! Mezi nejzajímavější ceny patřil například 
mobilní telefon Samsung GALAXY S 4 mini 
od společnosti VODAFONE nebo vyhlídkový 
let balónem od společnosti BALON CZ.

Bazárek pro Jasmínku

Bazárkem jsme získali pro Jasmínku 
neuvěřitelných 46 025 Kč!  
Obrovský dík patří také neznámému dárci, 
který “vhodil” do kasičky v obyčejné obálce 
10 000 Kč. Na náš účet jsme obdrželi 
dalších 2 150 Kč a teď už budeme držet 
Jasmínce palce, ať se co nejdříve uzdraví!
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Newton College dětem

Studenti z Newton College uspořádali ve škole sbírku plyšáku,  
knížek, omalovánek apod. pro děti. Sbírka se rozšířila až do  
pražské pobočky Newton college. Děkujeme všem studentům 
z Newton College za darování hraček pro Dětskou nemocnici.  
Velké díky patří Míše Slavíčkové, která sbírku zorganizovala.

Dětský den s Alfa Helicopter

V neděli 1. 6. 2014 proběhl už 6. ročník 
dětského dne na fotbalovém hřišti  
Brno-Tuřany, který navštívilo 550 dětí. 
Na stánku hrošíka jsme měli pořád plno. 
Přišla se za námi podívat i maminka 
Jasmínky se sestřičkou, které se proletěly 
vrtulníkem. Díky společnosti Alfa 
Helicopter jsme získali 7 000 Kč z prodeje 
letů vrtulníkem a do kasičky nám 
návštěvníci přispěli 2 200 Kč.

Charity Golf Tour  
Čeladná 2014

V úterý 17. června 2014 proběhl  
charitativní golfový turnaj na Čeladné, 
kterého se zúčastnilo více než 80 hráčů. 
Na děti po úrazech bylo v rámci tomboly 
vybráno skvělých 45 000 Kč. 
Proběhla i dražba podepsané kšiltovky 
Bode Millerem, kterou nechal  
pro Modrého hrocha podepsat  
Ondra Bank. Kšiltovka byla vydražena 
za 30 000 Kč.
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Charitativní turnaj  
Nadačního fondu Modrý hroch na Slapech

V úterý 24. 6. 2014 pořádal Nadační fond Modrý hroch  
golfový turnaj na Slapech. Děkujeme všem, kteří si přijeli zahrát 
a přispěli tak na Benešovskou nemocnici. Celkový výtěžek byl 
131 800 Kč a byl zakoupen ultrazvukový diagnostický přistroj  
Toshiba Famio, sloužící zejména pro vyšetřování dětských kyčlí 
novorozenců a pro vyšetřování poúrazových stavů kloubů u děti. 
Přístroj osobně převzal přednosta oddělení prof.MUDr.Jiří Beznoska. 
V den předání proběhla také první část zaškolení lékařů odborné 
obsluhy přístroje.

Jundrovský kopeček

Modrý hroch byl jedním z partnerů 
Jundrovského kopečku 2014 s výzvou: 
Pojedete závod s Modrým hrochem?, 
v rámci kterého si mohli závodníci již při 
registraci zakoupit za placku Modrého 
hrocha. Připnutím placky na svůj 
dres tak závodili pod heslem: „Jedu 
s Modrým hrochem a pomáhám dětem 
po úrazech!“ V rámci závodu bylo také 
možné si zakoupit plyšového hrošíka, 
který pro nadační fond šije chráněná 
dílna Práh. Závodů se zúčastnilo více než 
110 závodníků a díky všem se podařilo 
získat pro děti krásných 3 300 Kč.

Charity Golf Tour  
Kaskáda 2014

V úterý 19. srpna 2014 proběhl na Kaskádě 
třetí charitativní golfový turnaj  
Modrého hrocha, kterého se zúčastnilo 
80 hráčů a 12 začínajících golfistů 
trénovalo v golfové akademii. Díky všem 
zúčastněným se podařilo získat v tombole 
rekordních 41 900 Kč!
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Modrý hroch  
na Slavnostech vína

V sobotu 13. 9. 2014 se Nadační fond Modrý 
hroch zúčastnil akce Slavnosti vína, kterou 
pořádala městská část Brno-sever.

Výstava na poliklinice Lesná 
v Brně

Dne 2.9.2014 zahájil starosta Městské části 
Brno-Lesná p.Rostislav Hakl na poliklinice 
Lesná výstavu obrazů, které malovaly 
pacienti Kliniky dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie FN Brno. Nadační fond 
Modrý hroch pořádá několikrát měsíčně 
pravidelná výtvarná odpoledne.

Sportovní den městské části 
Brno-Lesná

V sobotu 6. září 2014 proběhlo v areálu  
TJ Start sportovní odpoledne pro děti,  
které uspořádala městská část  
Brno-sever. Modrý hroch byl jedním 
z partnerů a největší úspěch měl  
maskot Modrého hrocha. Děti si mohly 
s hrošíkem také zasoutěžit a jako odměnu 
dostali papírová pravítka a samolepky 
s logem hrocha.
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Charity Golf Tour Slavkov 
2014

V neděli 12. 10. 2014 se konal závěr Charity 
Golf Tour Modrý hroch ve Slavkově. Během 
odpoledne se uskutečnila dražba fotografie 
od fotografa Roberta Vlka za 30 000 Kč 
a dražba olympijského oblečení Ondry 
Banka za 31 000 Kč. V tombole byl vybrán 
opět rekord – 60 000 Kč.

5/10 mil Brnem

V sobotu 27. 9. 2014 byl Hrošík se svým 
stánkem na krásném nočním běhu  
5/10 mil Brnem.

Den Seniorů s Brno-sever

Modrý hroch se prezentoval na akci 
městské části Brno-sever pod názvem  
Den seniorů.
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Slavnostní večer  
Modrého hrocha v DNO

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 pořádal Nadační fond 
Modrý hroch Slavnostní večer  
v Divadle na Orlí pro všechny dárce, 
sponzory, přátele, kamaráda…  
V rámci Tiché aukce, dražby a předaných 
šeků bylo získáno celkem 109 100 Kč, 
které byly použity na zaplacení speciální 
neurorehabilitace (terapie spočívající 
v léčebných procesech, které pochází z části 
z neurologie pro kosmonauty a z části 
z intenzivní medicíny) pro čtrnáctiletou 
Esterku po těžké autonehodě.

Hrušecká stavební  
pomáhá dětem

V sobotu 18. 10. 2014 uspořádala společnost 
Hrušecká stavební již 8.ročník Fotbalovo-
nohejbalového turnaje na podporu našeho 
nadačního fondu a dětí po těžkých úrazech. 
Díky všem zúčastněným společnostem se 
podařilo získat v rámci startovného 55 000 Kč 
a prodejem plyšových hrošíků i obrázků 
(od dětských pacientů) dalších 22 000 Kč. 
Celkem bylo získáno 77 000 Kč a po dohodě 
s vedením Kliniky dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie FN Brno byl zakoupen 
monitor vitálních funkcí a malířské potřeby 
pro hospitalizované děti.

Cestování v čase s Modrým 
hrochem v Aqualand Moravia

V sobotu 25. 10. 2014 cestoval Modrý hroch 
v čase nejmodernějším zábavném centru 
na Moravě v Aqualand Moravia, kterého se 
zúčastnil také patron Modrého hrocha pan 
Svatopluk Buchta, mistr světa v dráhové 
cyklistice z roku 1986.
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Modrý hroch na kurtu

VV sobotu 29.11.2014 se uskutečnil již 
5.ročník charitativního tenisového turnaje 
Nadačního fondu Modrý hroch, jehož 
patronem je olympionik David Kostelecký. 
Generálním partnerem turnaje byla 
Tenisová a badmintonová hala SPRINT 
Brno a dalším významným partnerem 
Všeobecná zdravotní pojišťovna.Turnaje 
se zúčastnilo 16 dvojic hráčů, kteří 
prostřednictvím startovného a dalšími 
finančními příspěvky podpořili smysl 
této charitativní akce. Mezi významné 
dárce v rámci tohoto turnaje patřili: David 
Kostelecký, Jiří Navrátil, Eva Symerská 
a Radek Šťourač. Díky všem zúčastněným 
se podařilo získat v rámci turnaje 
rekordních 79 000 Kč. Tato částka byla 
využita na zakoupení monoski pro děti 
po těžkých úrazech. Cena monoski je 
37 490 Kč a díky rekordním zisku z turnaje 
byly zakoupeny dvě monoski, které si 
budou moci rodiče pro své děti zapůjčit 
prostřednictvím Modrého hrocha.

Dětskou nemocnicí  
navštívil Hroch Mikuláš

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 navštívil  
Dětskou nemocnici oddělení 
traumatologie a ortopedie  
“Hroch Mikuláš” s krásným andělem. 
Společně s nimi naděloval pan primátor 
Petr Vokřál a paní Maťáková... děti dostaly 
čokoládové mikuláše a plyšové hračky.  
Pro horšíka děti namalovaly krásné obrázky 
s motivem mikulášské nadílky.
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Ohňostroj v Hrušecké

Ve čtvrtek 18. 12. 2014 uspořádala  
HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o., dlouholetý 
dárce Nadačního fondu Modrý hroch, 
slavnostní předvánoční ohňostroj 
s pohoštěním pro všechny své zaměstnance, 
klienty a občany Hrušek. V rámci této krásné 
akce získal nadační fond pro děti po úrazech 
16 300 Kč!
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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 2013 získal v rámci veřejné sbírky finanční prostředky ve výši 83 422 Kč.
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Jak jsme pomohli
V roce 2014 jsem dále podporovali především dětskou traumatologii a děti po úrazech. Naše činnost směřovala jak 
do brněnské dětské nemocnice, tak například i do Nemocnice v Třebíči. Naše pomoc směřovala cíleně také na další děti 
po těžkých úrazech.

Podpora dětských odděleních v nemocnicích 

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

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno

  postýlky
  neuroTrac Cintinence s anál.
sondou

  nábytek
  závěsy
  5x mikrovlná trouba

  AutoCont: PC doplňky
  TensoSens TS3 s analní sondou
  matrace
  hrazdičky
  inf. stojany k lůžkům
  lampičky

  závěsy a příslušenství
  postel držáky
  2x extenční nerezová 
souprava…



Nadační fond Modrý hroch

18

Rekonstrukce jednoho oddělení na Klinice dětské chirurgie, ortopedie 
a tramatologie FN Brno

Projekt pod názvem NEMOCNICE U MODRÉHO HROCHA za 1 milion korun:

–  Pobyt v samostatném vybaveném pokoji pro jednoho rodiče a zraněné dítě (příjemný nový nábytek, zdravotnické 
zázemí – postel, lineární dávkovač pro aplikaci léků, hračky, lednička mikrovlnná trouba

–  Instruktážní místnost, kde je na modelech vysvětlován postup operace a princip léčby konkrétní zlomeniny  
malého pacienta

–  Společný počítač s přístupem do Národního registru dětských úrazů a seznámení rodičů s největšími riziky  
pro jejich dítě

–  Celodenní přítomnost lékaře, který informuje rodiče o průběhu léčby

–  Semináře pro hospitalizované rodiče o prevenci dětských úrazů s důrazem na jejich poranění (jak předcházet,  
jak je úraz častý, ve kterém věku je typický a proč…)

–  Zábavné povídání pro děti o tom, jak se chránit před úrazem

Nemocnice Třebíč 

–  Monitor BeneView T1 s příslušenstvím a Saturační sensor Masimo

Nemocnice Benešov 

–  ultrazvukový diagnostický přístroj Toshiba Famio
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Podpora konkrétních dětí po úrazech

Další finanční prostředky jsme věnovali na protiúrazovou prevenci, kdy jsme opět spolupracovali 
s Jihomoravskou záchranou službou, Fakultou sportovních studií MU Brno, Policií ČR a dobrovolnými 
hasiči. Pořádali jsme pravidelná výtvarná odpoledne a další akce pro hospitalizované děti v nemocnici.

Davidovi jsme umožnili pobyt  
v Lázních Klimkovice na terapii s názvem 
Klimtherapy 18+

Jasmínce jsme zakoupili speciální 
autosedačku a polohovací postýlku.
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Rozvaha

Označení Pasiva

Stav  
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav  
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem 2604 1998

A.I. Jmění celkem 10 10

A.I.1. Vlastní jmění 10 10

A.I.2. Fondy 0 0

A.II. Výsledek 
hospodaření celkem 2594 1988

A.II.1. Účet výsledku 
hospodaření xxx -606

A.II.2. Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení 955 xxx

A.II.3.
Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta 
minulých let 1639 2594

B. Cizí zdroje celkem 179 320

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 179 320

B.III.1. Dodavatelé 131 95

B.III.4. Ostatní závazky 2 159

B.III.5. Zaměstnanci 24 32

B.III.7.
Závazky k institucím 
soc. zabezpečení  
a veř. zdrav. poj. 12 15

B.III.9. Ostatní přímé daně 2 3

B.III.11. Ostatní daně a poplatky 0 1

B.III.22 Dohadné účty pasivní 8 15

B.IV. Jiná pasiva celkem 0 0

B.IV.2. Výnosy příštích období 0 0

PASIVA CELKEM 2783 2318

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 0 247

A.I. Dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0

A.II. Dlouhodobý  
hmotný majetek 177 309

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

177 309

A.III. Dlouhodobý  
finanční majetek 0 0

A.IV.
Oprávky 
k dlouhodobému 
majetku 

-177 -62

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

-177 -62

B. Krátkodobý majetek 
celkem 2783 2071

B.I. Zásoby 1 0

B.I.9. Poskytnuté zálohy 
na zásoby 1 0

B.II. Pohledávky celkem 58 32

B.II.1.

B.II.5.

Odběratelé 46 8

Ostatní pohledávky 12 24

B.II.11. Ostatní daně a poplatky 0 0

B.III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 2716 2037

B.III.1. Pokladna 297 199

B.III.3. Účty v bankách 2419 1838

B.IV.

B.IV.1

Jiná aktiva celkem 8 2

Náklady příštích období 8 2

B.IV.2. Příjmy příštích období 0 0

AKTIVA CELKEM 2783 2318
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Označení Název ukazatele
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy celkem 401 94 495

A.I.1. Spotřeba materiálu 401 401

A.I.2. Spotřeba energie 0 0

A.1.4. Prodané zboží 0 94 94

A.II. Služby celkem 420 420

A.II.5. Opravy a udržování 13 13

A.II.6. Cestovné 3 3

A.II.7. Náklady na reprezentaci 4 4

A.II.8. Ostatní služby 400 400

A.III Osobní náklady celkem 580 580

A.III.9. Mzdové náklady 447 447

A.III.10. Zákonné sociální pojištění 132 110

Ostatní sociální náklady 1 1

A.IV. Daně a poplatky celkem 4 4

A.IV.14. Daň silniční 3 3

A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 1 1

A.V. Ostatní náklady celkem 1 626 1 626

A.V.20. Úroky 0 0

A.V.22. Dary 1 606  1 606

Jiné ostatní náklady 20 20

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  
a opravných položek celkem 62 62

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 62 62

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0

A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0

A.VIII. Daň z příjmů celkem 0 0

NÁKLADY CELKEM 3 093 94 3 187

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 0 314 314

B.I.2. Tržby z prodeje služeb 0 234 234

B.I.3. Tržby za prodané zboží 0 80 80

B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0

B.III. Aktivace celkem 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem 2 2 4

B.IV.15. Úroky 2 2 4

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 45 45

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 45 45

B.VI. Přijaté příspěvky celkem 2 218 2 218

B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 2 218 2 218

B.VII. Provozní dotace celkem 0 0

VÝNOSY CELKEM 2 265 316 2 581

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -828 222 -606

D. Výsledek hospodaření po zdanění -828 222 -606
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Poděkování dárcům a partnerům 

Významní dárci

A-K REAL



25

Výroční zpráva 2014

SOLACE a.s., Prague Bowl s.r.o., Kubík Group s.r.o, MAREK Industrial a.s., Properity s.r.o., WEBER, Spolek mediků LFMU, KETRA, s.r.o., Filip Auer,  
Ing. Josef Frank, Martin Balcar, Ing. Jana Bohuňovská, PMG STAV s.r.o., SBD spol. s.r.o., TaskTrade spol.s.r.o., Moravia IT a.s., SBD spol. s.r.o., WINE4 
YOU, JUDr. Petr Kocián, MUDr. Eva Odložilíková, Jan Waldsberger, Paolo Bee, Radek Škornička, Zdeněk Sklenář, Gabriela Topinková, Jiří Zorník,  
Ing. Bedřich Foukal, Markéta Vargová Maňáková, Blanka Novotná, Martin Dlapa, Ladislav Soldán, Jindřich Pavlík, Vladislava Kozáková,  
Ing. Lucie Nováková, Ing. Jiří Navrátil, MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., Naděžda Zímová, Klára Klimecká, Tomáš Sagher, Ing. Iva Symerská,  
Šárka Hladká, Petr Hovorka, Barbora Libánská, Zdeněk Joukl.

Významní partneři

Jindřich Kepert fotoateliér
Ondřej Driml
Soňa Koudarová
BIRKI
HELIA sport
MIELE
JAG

TAWAN
TOP SERVIS
Snow For Fun
INTERSPAR Cejl Brno
VINIUM
Comax Bowling
BONO VINO
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Zvláštní poděkování
Naše 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 Lenka Smékalová, Maryla Boxanová,  
Barbora Kamešová, Eva Šprinclová, Hana Wachtlová, Saša Sláviková, Lucie Sláviková, Hana Fleková, Jana Lukšová,  
Míša Farmačková, Dominika Vojtěchová, Jitka Faverová, Barbora Kamešová, Veronika Pišná,Tereza Polášková,  
Tereza Vybíralová, Kamila Šprinclová, David Šprincl, Tereza Smékalová, Míša Chasáková… 

Velké díky patří také fotografům Jindřichu Kepertovi, Robertu Vlkovi, Jaroslavu Slávikovi, Soně Koudarové a dalším.

Maxima debetur puero reverentia
„Největší ohleduplnost patří dítěti.“
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