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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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Vážení a milí přátelé Modrého hrocha,

ve výroční zprávě, kterou právě otvíráte, najdete stručný přehled naší práce v roce 2018. 

Během 13 let působnosti jsme díky Vám napomohli nejen jednotlivým dětem po těžkých 
úrazech, ale také klinikám dětské chirurgie, ortopedie, traumatologie po celé České republice. 

Rády bychom Vás informovali, jak jsme naložili s financemi, které jsme získali v rámci pořádání 
našich vlastních charitativních akcí. Na jakých projektech jsme pracovali a jak se nám dařilo 
za uplynulý rok. 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem firmám a společnostem, které nás v roce 2018 
podpořili.  Velmi si toho vážíme a děkujeme za podporu také jednotlivcům, kteří přibývají 
a naše činnost je oslovila. V neposlední řadě obrovské díky patří našim skvělým dobrovolníkům, 
kteří nám od samého počátku pomáhají … děkujeme.

Mgr. Monika Chasáková
Ředitelka Nadačního fondu

Mgr. Radovan Vrbka
Předseda správní rady

Kristýna Lehká
Projektový manažer

Úvodní slovo
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Akce nadačního fondu Modrý hroch

Retro ples  
Osmdesátky RHK Brno

V pátek 5. ledna pořádala Hospodářská 
komora ples v Divadle Husa na Provázku 
ve stylu 80. let. Během večera se 
návštěvníci mohli nechat vyfotit 
ve fotokoutku Nadačního fondu Modrý 
hroch a nebo si zakoupit tombolu na jeho 
podporu. Pro děti po těžkých úrazech bylo 
vybráno úžasných 18 250 Kč.

Badmintonový turnaj 
ve Frenštátě pod Radhoštěm

V sobotu 24. března 2018 proběhl 1. ročník 
charitativního badmintonového turnaje 
dvojic, který uspořádala Ostravská 
pobočka Nadačního fondu Modrý hroch. 
Ve sportovním centru REPLAY ve Frenštátě 
pod Radhoštěm se turnaje zúčastnilo 
celkem 12 týmů nadšenců tohoto 
oblíbeného halového sportu. Všichni hráči 
bojovali s velkým nasazením o prvenství 
a příjemným zpestřením turnaje byl také 
skvělý raut s vynikající pečenou krůtou či 
skvělými koláčky. Díky všem zúčastněným 
se v rámci turnaje získalo celkem 22 860 Kč,  
které budou využity na podporu konkrétních 
dětí po těžkých úrazech z Moravskoslezského 
regionu. Hlavními sponzory byla společnost 
LAPOS sportov ní a marketingová s.r.o., 
MONTYCON gastro s.r.o. a Pekařství&Řeznictví 
Kohut Čeladná.

Modrý hroch 
v Jánských lázních

Nadační fond Modrý hroch se zúčastnil 
krásného lyžování s lidmi z Centrum 
handicapovaných lyžařů, z.s, kam zakoupil 
biski ;-) Byl to pro nás úžasný zážitek :-)
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Ondráš(k)ování 
v Divadle Radost

V pátek 11. května vystoupil vojenský 
umělecký soubor Ondráš a Ondrášek 
v divadle Radost pro Nadační fond 
Modrý hroch.  
Malí i velcí tanečníci  společně poprvé  
předvedli krásné vystoupení plné folkloru 
a lidových tradic propojených s dnešní 
dobou. 20% ze vstupného bylo pro děti 
po těžkých úrazech. 
Děkujeme za krásný umělecký zážitek 
a úžasnou částku 15 370 Kč. 

Každý krok pomáhá

Od pondělí 26. března do 21. dubna 
probíhala kroková výzva pro 
3 organizace Jihomoravského kraje, 
kde byl i Modrý hroch. Soutěže se 
mohl zúčastnit každý, nebylo nutné 
být pojištěncem OZP! 
V rámci charitativního projektu  
Každý krok pomáhá nám účastníci 
vychodili vítězství!! 

NENY pro Nadační fond 
Modrý hroch

V úterý 6. března vystoupil  
v Metro Music Bar Brno Neny  
(rapper, textař) pro Nadační fond 
Modrý hroch.
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Mikulovský kopeček 2018

V neděli 20. května pořádal Torrsen sports 
3. ročník Mikulovského kopečku a Modrý 
hroch byl u toho :-)

Koncert – Vykouzlit úsměv

Soukromá škola populárního 
zpěvu uspořádala v pátek 25. května 
v METRO MUSIC BAR charitativní akci 
„Vykouzlit úsměv“ pro Nadační fond 
Modrý hroch. Večer byl nabitý úžasnými 
vystoupeními, které vykouzlily spoustu 
úsměvů. Chtěli bychom poděkovat 
za krásný zážitek a částu 13 900,- Kč.

Charity Golf Tour 
Modrý hroch Kořenec 2018

Nadační fond Modrý hroch zahájil 
v neděli 27. května na Kořenci již 11. ročník 
Charity Golf Tour Modrý hroch 2018. 
V průběhu celého slunečného dne  
mohli hráči i nehráči ochutnat výborné 
rumy od společnosti 3F Prague, zakoupit 
si brýle odDiamond Optic, vyzkoušet 
krásná vína od Rodinného vinařství 
Jedlička Bořetice, nechat si poradit se 
zdravým životním stylem odborníky 
z Ramissio nechat se zkrášlit nebo uchránit 
před sluníčkem od Jiřinky z Mary Kay 
a vybrat si náramek Nomination, který 
prodává v Brně Klenotnictví Hanák. 
Patron golfové tour Ondra Bank věnoval 
do dražby závodní lyže VaguSki, 
které vyvinul s firmou Sporten.  
Částka je na 30 000 Kč. ;-)  
Prodejem tomboly bylo pro děti 
po těžkých úrazech získáno 36 500 Kč.



Nadační fond Modrý hroch

8

Brněnský festival 
dračích lodí 2018

V sobotu 9. června byl hrošík se svým 
stánkem na Festivalu dračích lodí 
na Brněnské přehradě, který pořádala 
společnost Torrsen sports. 

Medlánecký dětský den

V sobotu 2. června pořádala MČ Brno 
- Medlánky v zámeckém parku dětský 
den. Pro děti bylo připraveno spoustu her 
a soutěžních stanovišť. U Hrošíka na stánku 
děti vyplnily kvíz a dostaly malou odměnu. 
Mohly se také vyfotit za symbolickou cenu 
s maskotem a odnést si hotovou fotku 
domů na památku. Pro tuto příležitost nám 
zapůjčila společnost EPSON tiskárnu + další 
příslušenství. Fotografie pořizoval náš šikovný 
fotograf . Radim Madarász

Charity even you can taste!

Společnost IBM uspořádala ve středu 
6. června akci Charity even you can taste! 
pro Nadační fond Modrý hroch. 
Zaměstnanci IBM napekli výborné 
pochutiny, které dobrovolníci prodávali 
před budovami B/C na ulici Technická. 
Partnerem této akce se stala pražírna 
kávy MOTMOT, která poskytla výbornou 
kávu a návštěvníci si ji mohli koupit 
za dobrovolný příspěvek.  
Chtěli bychom Vám všem poděkovat 
za krásnou akci, které jsme mohli být 
součástí a také za úžasný výtěžek 24 715 Kč.
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Černovický dětský den 
s Modrým hrochem

Nadační fond Modrý hroch pořádal 
ve spolupráci s Městskou částí Brno-Černovice 
a místostarostkou Šárkou Korkešovou 
Černovický dětský den s Modrým hrochem, 
který byl zapojený do Brněnských dnů 
bez úrazů. 
Zábavné dětské odpoledne bylo věnováno 
prevenci úrazu a nácviku první pomoci. 
Program pro děti byl rozmanitý. Městská policie 
a černovický sbor dobrovolných hasičů 
ukázali svou techniku. Děti si mohly zaskákat 
na skákacím hradu, zatočit se na kolotoči 
a nechat si pomalovat obličej. K vidění bylo 
také krásné vystoupení mažoretek Lassies. 
U hrošíka na stánku si děti vyzkoušely nácvik 
resuscitace, kvíz s protiúrazovou tématikou, 
mohli si nechat namaskovat zranění a nebo 
si ho za pomoci instruktorky mohly naučit 
vytvořit.  
Při této příležitosti byla také zasazena lípa 
ke 100. letému výročí České republiky.

Trafostanice na Kraví hoře

V rámci projektu E.ON Smart City byla 
Nadačnímu fondu Modrý hroch poskytnuta 
trafostanice na pomalování. Svou pomoc 
nám nabídla úžasná Alžbeta Vlčková, 
nejen skvělá malířka, spisovatelka, ale také 
svobodomyslná, nezávislá žena, bez strachu 
projevit svůj názor a postoj. Děkujeme 
za hodiny práce a dřiny, ze kterých vzniklo 
nádherné dílo! Také bychom chtěli velmi 
poděkovat firmě WEBER SAINT – GOBAIN 
za poskytnutí barev zdarma a samozřejmě 
společnosti E.ON 

Charitativní 9jamkový turnaj 
v Radíkově

Nadační fond Modrý hroch pořádal 
charitativní turnaj na podporu dětí 
po úrazech v regionu Hranicko.  
V pondělí 18. června proběhl první 
9jamkový turnaj na hřišti Golf Club Radíkov. 
Turnaje se zúčastnilo 16 golfistů, kteří si 
zahráli na lehce zvlněném terénu Texas 
scramble :-) Chtěli bychom všem poděkovat 
za podporu a hlavně prezidentu klubu panu 
Jaroslavu Jiříčkovi za spoluorganizaci.
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S Modrým hrochem 
na Dračí lodi 2018

Nadační fond Modrý hroch pořádal již 4. ročník 
Modrý hroch na dračí lodi.  V sobotu 30. června 
hostila Brněnská přehrada v areálu TJ Rapid 
Brno charitativní závod MODRÝ HROCH 
NA DRAČÍ LODI 2018. Tato akce by nemohla 
být bez profesionálních organizátorů dračích 
lodí Torrsen Sports, Dragonboatsport.cz 
a Fun klub HC Kometa Brno, z.s.! 
Závodu se zúčastnilo rekordních 24 posádek – 
ASIO NEW, S & K PUBLIC, ALL FOR WATER, 
SPORTOBCHOD.CZ, DIGITAL-SADBOYS, 
DIGITAL-PROVI, MALDÍ A NEKLIDNÍ, KABRŇÁCI, 
SRTG ČESKÁ, ANTALIS BRANOPAC, MODROBÍLÍ 
SENIOŘI, ŠNECI, DETROIDSKÉ ŽELEZO, 
MARY KAY TÝM DAHLIA, HROŠÍCI, MORAVSKÉ 
ŠTIKY, IGODRAGONS, BRNĚNSKÉ KOČIČKY, 
THERMO FISHER SCIENTIFIC, DRACI Z KPMG, 
ZONE4YOU, ROLLER DERBY BRNO 
FREAKSHOW, TESCO KP, SIGNÁL RÁDIO.
V průběhu dne závodníci a návštěvníci mohli 
ochutnat výbornou kávu od MOTMOT coffee 
& roastery, krásné víno od Rodinného vinařství 
Jedlička Bořetice a.s.. Obličeje a jiné části 
pomalovali Facepainting – Malovaný obličej 
a všechna možná zvířátka vytvořili. Od šikovných 
děvčat z Mary Kay jste se mohli nechat zkrášlit 
a nebo vyzkoušet jejich vůně. U Modrého hrocha 
na stánku byla také možnost, kromě prodeje 
plyšových hrošíků, odnést si fotku z fotokoutku, 
který byl pod profesionálním vedením. 
Radim Madarász Photography. Vybavení 
fotokoutku poskytla zdarma firma Epson. Veliké 
díky patří , pivovaru Dalšice, který nám věnoval 
pivo zdarma a veškerý výtěžek z prodeje 
věnoval Nadačnímu fondu Modrý hroch. 
Děkujeme týmu Kabrňáků, kteří umožnili dětem 
stát se součástí závodního týmu. Také bychom 
chtěli poděkovat firmě Akuna, Infinit Maximus 
a všem ostatním za dárečky do tomboly.
Závod byl pod záštitou primátora města Brno 
Ing. Petra Vokřála.

Charity Golf Tour 
Modrý hroch Čeladná 2018

V rámci Charity golf Tour Modrý hroch 
2018 proběhl v úterý 19. června druhý 
golfový turnaj na Čeladné. Během celého 
dne golfisti mohli ochutnat výbornou 
škvarkovou pomazánku, pochutiny 
z Kosteleckých uzenin, skvělý dort 
od Michala Dědka ze Selského dvora 
a krásná vína ze Zámeckého vinařství 
Bzenec. Prodejem tomboly bylo pro děti 
po těžkých úrazech získáno 37 400 Kč. 
Děkujeme Vám za podporu!
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Charity Golf Tour 
Modrý hroch Kaskáda 2018

Nadační fond Modrý hroch pořádal v úterý 
14. srpna v rámci CHARITY GOLF TOUR 
MODRÝ HROCH 2018 třetí golfový turnaj 
na Kaskádě. 
Celý den mohli golfisti i negolfisti 
ochutnávat rumy a doutníky od 3F Prague, 
zdravou výživu od ,Ramissio výborná vina 
od Ráj Vína a mohli se také nechat nalíčit 
od Jiřinky Janákové z Mary Kay.  
V rámci tomboly bylo pro děti po těžkých 
úrazech získáno úžasných 35 300 Kč.

Bikemaraton 2018

17. MORAVSKÝ BIKEMARATON 
s MISTROVSTVÍM SVĚTA HANDBIKŮ.
V sobotu 25. srpna proběhl v Leštině 
již 17. ročník Moravského Bikemaratonu 
i s Mistrovstvím republiky handbiků 
dětí, mládeže a dospělých. Součástí 
byly již po třetí DĚTSKÉ MINI ZÁVODY 
s MODRÝM HROCHEM a FIT JÍZDA 
S MODRÝM HROCHEM. V rámci 
startovného z dětských závodů a prodejem 
hrošíků bylo pro děti po těžkých úrazech 
získáno úžasných 10 740 Kč.

Aquland Moravia – 
Kouzlo přírody

Hroši jsou nejen výborní plavci, ale také 
sportovci :-)
V sobotu 11. srpna se Nadační fond 
Modrý hroch zúčastnil v Aqualandu 
Moravia akce Kouzlo přírody. Návštěvníci 
mohli navštívit nejen hroší infostánek, ale 
také mohli vidět maskota hrošíka, jak hravě 
zvládá cvičení a to nejen na souši, ale také 
ve vodě! ;-)
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Riviéra běh  
a zakončení prázdnin

Nadační fond Modrý hroch zúčastnil 
šestého ročníku Riviéra běhu. 
V sobotu 1. září pořádala městská 
společnost STAREZ-SPORT, a.s. již šestý 
ročník Riviéra běhu, který odstartoval 
víkendové Rozloučení s prázdninami. 
U hrošíka na stánku děti vyplňovaly 
protiúrazový kvíz, za který dostaly 
malou odměnu. 

Charitativní golfový turnaj 
v Olomouci

V úterý 28. srpna se konal na hřišti 
Golf Resort Olomouc charitativní golfový 
turnaj MODRÉHO HROCHA na podporu 
dětské chirurgie FN OLOMOUC. 
V rámci startovného, finančních darů 
a tomboly bylo získáno úžasných 
150 000 Kč. Finanční výtěžek bude 
použitý na zakoupení nadstandardního 
instrumentaria na nápravy vpáčeného 
hrudníku dětí miniinvazivním 
postupem pro I. chirurgickou kliniku 
Fakultní nemocnice Olomouc. 

Kulturně sportovní 
odpoledne na Lesné

V neděli 2. září se Modrý hroch zúčastnil 
akce Kulturně pohybového odpoledne 
na Lesné. Děti procházely stanoviště 
a za splěný úkol dostaly odměnu. Hrošík 
měl stanoviště č. 9, kde děti vyplňovaly 
protiúrazové kvízy.
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Dobročinný bazárek  
ve firmě IreSoft

Ve středu 6. září a ve čtvrtek 7. září 
od 16 do 18 hod. probíhal charitativní 
bazárek ve firmě IreSoft. Sešlo se spoustu 
krásných a jedinečných kousků nejen 
oblečení.  Chtěli bychom poděkovat 
všem, kdo přišel, podpořil děti po těžkých 
úrazech a pomohl nám k úžasné částce 
6 740,- Kč. Veliký díky patří firmě IreSoft 
v čele s Andreou Gembalovou :-)

Slavnostní večer 
Modrého hrocha 2018

Nadační fond Modrý hroch pořádal 
Slavnostní večer Modrého hrocha 
ve Fait Gallery ve spolupráci se společností 
CHUŤ MORAVY s.r.o. 
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 50 vzorků od pěti vinařství, ochutnávka 
delikates Chuť Moravy, včeteně jedné 
z nejlepších delikates světa, dle hodnocení 
porotců soutěže Great Taste Awards, 
SVATOJÁNSKÝCH OŘECHŮ, představení 
letošních novinek a dárkových balení 
Chuť Moravy.
Modrý hroch připravil výstavu obrazů 
dětských pacientů a představení činnosti 
fondu. Celý večer také probíhala tichá 
aukce vín a delikates.
Pro tento večer nám připravila hudební 
a taneční vystoupení dětská skupina 
ONDRÁŠEK. 
Tichou aukcí bylo získáno 13 500 Kč 
na podporu dětí po těžkých úrazech. 
Velmi bychom chtěli poděkovat 
za spolupráci zaměstnancům 
z Chuť Moravy, EXPO Food s.r.o 
za úžasnou obsluhu a výborný raut, 
dětskému tanečnímu studiu  ONDRÁŠEK 
za krásné vystoupení a v neposlední řadě 
FAIT GALLERY za zapůjčení prostor.
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Židenický pivní festival

V sobotu 15. září jste mohli vidět 
stánek Nadačního fondu Modrý hroch 
v Židenicích v areálu Bzzzukot 
na 2. Židenickém pivním festivalu. 

Petr Bende 
pro Modrého Hrocha

Petr Bende podpořil děti po těžkých úrazech!
Ve středu 19. září 2018 pořádal Nadační fond 
Modrý hroch netradiční akustický 
koncert v Červeném kostele pod názvem 
PETR BENDE PRO NADAČNÍ FOND 
MODRÝ HROCH.
Petr Bende podporuje již několik let 
Nadační fond Modrý hroch, který pomáhá 
již 13 let především dětské traumatologii 
a dětem po těžkých úrazech. Tímto koncertem 
bychom společně chtěli pomoci dalším dětem 
po velmi těžkých úrazech v jejich návratu 
do běžného i sportovního života. Prodejem 
vstupenek a hrošíků vynesl koncert 44 400 Kč 
pro děti po těžkých úrazech! 
Chtěli bychom velmi poděkovat Petru Bendemu, 
cimbalistovi Michalu Grombiříkovi, basistovi 
Daliboru Dunovskému, bubeníkovi 
Pavlu Břízovi a pěveckému sboru 
ZUŠ Orchidea za nezapomenutelný zážitek, 
na který budeme dlouho vzpomínat. 
Také bychom chtěli poděkovat evangelické 
církvi za zapůjčení novogotického kostela 
J. A. Komenského v Brně za symbolickou částku. 

Plaveme z Evropy 
do Ameriky

V termínu od 21. 9 do 23. 9. 2018 ve spojení 
s akcí „Brněnské dny pro zdraví“ proběhla 
akce „Plaveme z Evropy do Ameriky“. 
Měřená byla vzdálenost z irského DOOAGH 
do amerického ST. LEWIS (2 990 km). Díky 
Vám zíškal Nadační fond Modrý hroch 
29 900 Kč. Děkujeme!!
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Bazárek 
Frýdlant nad Ostravicí

Ve čtvrtek 22. listopadu uspořádala naše 
úžasná děvčata Naďa Zímová, Věrka 
Trochtová a Jitka Gajdošíková tradiční 
Předvánoční charitativní bazárek pro 
Modrého hrocha. Návštěvníci si mohli 
v Kulturním centru ve Frýdlantu nad 
Ostravicí nakoupit spoustu krásných 
kousků oblečení, doplňků, knížek apod. 
Pro děti po těžkých úrazech bylo získáno 
rekordních 25 600,- Kč.

Nejlepší na scénu!

Ve čtvrtek 29. listopadu pořádala 
Regionální hospodářská komora Brno 
vyhlášení soutěže TOP MSP 2018 v krásných 
prostorách Divadla na Orlí. V rámci tiché 
aukce získal hrošík úžasných 113 100,-Kč pro 
děti po těžkých úrazech.

Charity Golf Tour 
Modrý hroch Slavkov 2018

Nadační fond Modrý hroch zakončil svou 
golfovou tour tradičně na hřišti Austerlitz 
Golf Resort. 
Turnaj proběhl v neděli 7. října za účasti 95 
hráčů. Po celý den probíhala degustace 
výborných vín ze Zámeckého Vinařství 
Bzenec, zkouška brýlí od Diamond optic, 
nalíčení od Jiřinky z Mary Kay, ochutnávka 
rumů a doutníků3F Prague a zdravé 
výživy Ramissio. V rámci 11. ročníku tour 
Modrého hrocha byly vydraženy sjezdové 
lyže od Ondry Banka, které se vyšplhaly 
na krásnou částku 40 000,- Kč. V rámci 
tomboly bylo pro děti po úrazech vybráno 
40 800,-Kč. 
Chtěli bychom velmi poděkovat všem 
partnerům a sponzorům za přízeň 
a podporu! Také bychom chtěli poděkovat 
našemu předsedovi správní rady 
Radovanovi Vrbkovi za překvapení, které 
přichystal pro nás, naše dobrovolnice 
a dobrovolníky.
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Týden boje proti zákeřným 
chorobám a úrazům

Od 26. 11.–30. 11. 2017 probíhal v ZŠ Na Kopcích 
Třebíč Týden boje proti zákeřným chorobám 
a úrazům, kterého se již po třetí 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 30. listopadu maskot Hrošíka 
odměnil. Chtěli bychom velmi poděkovat 
za úžasnou částku 33 197 Kč. DĚKUJEME!!!

Ohňostroj v Hruškách

Hrušecká stavební spol. s.r.o. pořádala 
tradiční ohňostroj v Hruškách. 
Ve středu 20. prosince jste mohli vidět 
již 12. ročník Hrušeckého Armagedonu, 
který pořádá dlouholetý dárce a člen 
správní rady pro své zaměstnance, klienty 
a občany Hrušek. Díky této krásné akci 
získal nadační fond Modrý hroch 28 500 Kč 
pro děti po těžkých úrazech.

Benefiční koncerty 
Báry Basikové

V sobotu 8. listopadu pořádala 
ZŠ Jungmanova Kuřim 2 krásné koncerty 
v kostele Máří Magadlény Kuřim s úžasnou 
Bárou Basikovou. Velmi Vám děkujeme 
za podporu a úžasných 25 250 Kč pro děti 
po těžkých úrazech.

Advent na Zelném trhu

Od 21.–23. 12. jste mohli vidět Hrošíka 
na Vánočních trzích na Zelném trhu. 
Kromě našich plyšových hrošíků jste si 
mohli zakoupit krásné svícínky vyrobené 
žáky ze ZŠ Labská Brno a také si mohli dát 
Hrošáka či Hrošíčka :-) 
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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.

Projekt CZ.11/MGS/067 
„S Modrým hrochem bez úrazů“
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Kalendář 2019

Zakoupením kalendáře Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje jsme mohli všichni podpořit léčbu osmiletého 
Šimona, který má od dvou let diagnostikovanou patologickou lámavost kostí a v dnešní době je převážně na vozíku. 

Od roku 2014 je Šimon sledován na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno s opakovanými mnohočetnými frak-
turami kostí horních i dolních končetin. Do dnešní doby byl mnohokrát operačně léčen pro čerstvé fraktury obou předloktí, obou 
pažních kostí, obou bérců i obou stehenních kostí a prodělal náročné ortopedické korekční výkony pro řešení následků zlomenin.

V roce 2017 podstoupil jednu operaci bérce a bylo nutné podstoupit také další náročnou operaci stehenní kosti. Jednalo se 
o implantaci speciálního nitrodřeňového hřebu přímo do kosti, jehož cena je 59 800 Kč korun a pojišťovna odmítla hřeb uhradit.   

Prodejem kalendáře Hasičského záchranného sboru JM kraje se podařilo získat úžasných 52 800 Kč! 

Nadační fond Modrý hroch zakoupil z výtěžku prodeje kalendáře speciální nitrodřeňový hřeb a v lednu 2019 byl na Klinice 
dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno Šimonkovi hřeb implantován. 

Děkujeme všem, kteří se na tomto kalendáři podíleli…hasičkám a hasičům HZS Jihomoravského kraje, vizážistce paní 
Jiřině Janákové ze společnosti Mary Kay, tiskárně AMG a řediteli Územního odboru Brno-Venkov plk. Ing. Petru Svobodovi, 
který kalendář nafotil a graficky zpracoval.

Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje  
pro Nadační fond Modrý Hroch
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Nadační fond Modrý hroch podpořil v roce 2018 nejen dětskou traumatologii v Brně, ale také v Hranicích. Pomáhal také 
konkrétním dětem po těžkých úrazech při jejich zotavování a usnadnění při návratu do běžného života.

Podpora dětských oddělení v nemocnicích

Zakoupili jsme další přístroje a vybavení pro chirurgické oddělení Dětské nemocnice FN Brno a pro rehabilitační oddělení 
v nemocnici v Hranicích.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno

  vybavení příjmové místnosti 
oddělení 8.

  vybavení místnosti pro doktory 
„Hovorna pro rodiče“

  ohřívač na vodu

  hrací kolotoče
  konvice
  DVD přehrávače
  zavinovačky
  televize

  pulzní oxymetr
  dálkové ovladače 
  povlečení
  enkaustické bloky

Rehabilitační oddělení nemocnice Hranice

  Řeka s ostrůvky 
  Cvič. podložka Profi GymMat.
  Cvičební podložka TheraMat 
  Houpací deska polstrovaná 

  Bamusta Coxim masážní – modrá 
  Plocha Bamusta Cuatro XL – modrá 
  EGG Ball Standard
  Půlválec SKAI 

  Válcová podložka SKAI 
  Žebřiny – ribstole

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



Nadační fond Modrý hroch

20

Podpora konkrétních dětí po úrazech

Daniel  
  toaletní a sprchovací polohovací vozík 
  notebook

Šimonek 
  rostoucí nitrodřeňový hřeb

Verunka F.  
  SM systém lano
  rehabilitační válec

Verunka G. 
  rehabilitace Sarema Liberec

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

Označení Pasiva

Stav  
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav  
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem 1 832 2 268

A.I. Jmění celkem 10 1 618

A.II. Výsledek 
hospodaření celkem 1 822 650

B. Cizí zdroje celkem 174 165

B.III. Krátkodobé závazky 
celkem 174 146

B.IV. Jiná pasiva celkem 19

PASIVA CELKEM 2 006 2 433

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 24

A.II. Dlouhodobý 
hmotný majetek 308 308

A.IV.
Oprávky 
k dlouhodobému 
majetku

-284 -308

B. Krátkodobý majetek 
celkem 1 982 2 433

B.I. Zásoby celkem 90 48

B.II. Pohledávky celkem 316 117

B.III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 1 566 2 258

B.IV. Jiná aktiva celkem 10 10

AKTIVA CELKEM 2 006 2 433
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Označení Název ukazatele
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 946 20 966

A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 334 334

A.I.2. Prodané zboží 20 20

A.I.3. Opravy a udržování 52 52

A.I.4. Cestovné 7 7

A.I.5. Náklady na reprezentaci 4 4

A.I.6. Ostatní služby 549 549

A.III. Osobní náklady celkem 1 055 1 055

A.III.10. Mzdové náklady 766 766

A.III.11. Zákonné sociální pojištění 264 264

A.III.14. Ostatní sociální náklady 25 25

A.IV. Daně a poplatky celkem 9 9

A.V. Ostatní náklady celkem 207 207

A.V.20. Dary 191 191

A.V.22. Jiné ostatní náklady 16 16

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem        25            25

A.VI.23. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 25

NÁKLADY CELKEM 2 242 20 2 262

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

Hlavní Hospodářská Celkem

B. Výnosy

B.II. Přijaté příspěvky celkem 2 617 2 617

B.II.3. Přijaté příspěvky (dary) 2 617 2 617

B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 258 258

B.IV. Ostatní výnosy 37 37

B.IV.7. Výnosové úroky 37 37

VÝNOSY CELKEM 2 654 258 2 912

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 412 238 650

D. Výsledek hospodaření po zdanění 412                238 650
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Poděkování dárcům a partnerům
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Veronika Nutná, Hanon Systems Autopal s.r.o., Lenka Ševčíková, HSD Reality s.r.o., Pavel Němec, Compass stavební chemie s.r.o., 
Neurologie Okáčová, Fiedler Reality, Věra Trochtová, Naděžda Zímová, Petr Zíma, PROFI Kompresory s.r.o., Kristýna Bečvaříková, 
Green travel s.r.o., FinAsist.cz s.r.o., MUDr. Michal Bumbálek, Viktor Hladký, LAPOS sportovní a marketingová s.r.o., Ing. Jan Odložilík, 
Gate Resort, a.s., Iljuška Kúnová, Ing. Petr Vokřál
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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, Věra Trochtová, Jitka Gajdošíková, Naďa Zímová, Eva Šponerová, 
Tereza Smékalová, Míša Chasáková, Vojta Chasák, žáci ze ZŠ Labská Brno a ZŠ Na Kopcích Třebíč…  
Velké díky patří také fotografům Jindřichu Kepertovi, Petrovi Mikulákovi a Radimovi Madaraszovi.

Maxima debetur puero reverentia
„Největší ohleduplnost patří dítěti.“

Zvláštní poděkování
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