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Vážení přátelé, 

rádi bychom Vám předložili výroční zprávu našeho nadačního fondu, která shrnuje vše, 
čemu jsme se loňský rok věnovali a kam jsme směřovali naši pomoc. Vedle individuální formy 
podpory dětí, která je pro náš nadační fond prioritou, jsme zakoupili další přístroje a vybavení 
pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v Dětské nemocnici FN Brno, Fakultní 
nemocnici v Olomouci a pro Centrum zdravotnických služeb Kyjov. Individuální podporu 
dětí jsme poskytovali formou zakoupení elektrického polohovatelného vozíku, elektrické 
polohovatelné postele, elektrického vakového zvedáku, oblečků THARASUIT, speciálních 
neurorehabilitací, rehabilitačních pomůcek a dalších nadstandardů, na které pojišťovny 
nepřispívají. 

Další prostředky jsme věnovali na protiúrazovou prevenci. Nadále navštěvujeme společně 
s Divadlem Bez Pravidel mateřské školky s preventivním loutkovým představením Smolařínek. 

Po celý rok 2019 jsme byli vidět na akcích, které jsme organizovali nebo byli jejich partnerem. 
Modrý hroch pořádal již 12. ročník Charity Golf Tour Modrý hroch, 5. ročník S Modrým hrochem 
na Dračí lodi, 10. ročník Modrý hroch na Kurtu, 2. ročník Badecu ve Frenštátu pod Radohoštěm, 
4. ročník Bazárku oblečení ve Frýdlantu nad Ostravicí, lyžování s Modrým hrochem v Monte 
Lussari a krásný Benefiční koncert Ondřeje Brzobohatého ve Vile Tugendhat. Pro děti jsme 
pořádali Dětský den v Černovicích s Modrým hrochem a Rodinný den s Modrým hrochem 
na Kraví hoře. V letošním roce jsme se stali partnerem unikátní a ojedinělé benefiční módní 
květinové přehlídky s názvem „Život s květinami aneb život vyjádřený v kyticích“.

Na závěr chceme velmi poděkovat všem firmám a společnostem, které nás v roce 
2019 podpořili.  Velmi si toho ceníme a děkujeme za podporu také jednotlivcům, kteří 
přibývají a naše činnost je oslovila. V neposlední řadě obrovské díky patří našim úžasným 
dobrovolníkům, kteří nám od samého počátku pomáhají a stali se nepostradatelnou součástí 
Modrého hrocha. 

Děkujeme Vám všem za projevenou důvěru a stálou přízeň.

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

Betlémské dary 2019

V pátek 4. ledna jste mohli vidět 
na Zelném trhu Nadační fond Modrý hroch 
se svým stánkem.

Ples RHK Brno 
První republika

Regionální hospodářská komora Brno 
uspořádala v pátek 11. ledna ples v Divadle 
na Provázku ve stylu První republika. 
V průběhu večera se návštěvníci mohli 
nechat vyfotit ve fotokoutku Modrého 
hrocha od našeho šikovného fotografa 
Radima Madarasze a nebo si mohli 
zakoupit tombolu na jeho podporu. 
Celkem bylo pro děti po těžkých úrazech 
vybráno krásných 19 400 Kč.
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Čokoládový festival Zlín

V sobotu 19. ledna jste mohli vidět  
Nadační fond Modrý hroch 
na Čokoládovém festivalu ve Zlíně. 

Monte Lussari  
s Modrým hrochem

Čtvrtek 10. ledna – neděle 13. ledna 2019,  
lyžařské středisko TARVISIO, MONTE LUSSSARI.  
V lednu 2019 se uskutečnil v lyžařském 
středisku Tarvisio první lyžařský zájezd 
Modré hrocha, kterého se zúčastnilo  
29 nadšenců lyžování. ;-)

Dominantou tohoto střediska je 
majestátný vrcholek Monte Lussari 
s kouzelným kostelíkem v nadmořské výšce 
1 789 m n. m. Právě z tohoto místa jsme 
se každý den vydávali na královnu všech 
svahů sjezdovku Prampero s úctyhodnou 
délkou 3 920 m. V pátek pro nás připravil 
ředitel lyžařského areálu Alex Spalivieri obří 
slalom, který jsme si všichni náležitě užili 
i přes zpožděný italský start. ;-)

Ve večerních hodinách se pak rozdávali 
vítězům slalomu medaile a diplomy se 
zajímavými cenami. Sláva vítězům, čest 
poraženým! 1. místo v ženské kategorii:  
Eva Symerská – 1. místo v mužské kategorii: 
David Vrbka. 

Hlavním smyslem tohoto závodu bylo však 
pomoci dětem po úrazech, které se snaží 
i přes svůj zdravotní handicap dále lyžovat. 
Díky startovnému a dalšímu velkorysému 
finančnímu příspěvku jsme získali pro děti 
úžasných 28 100 Kč!

Všechny dny nás provázelo krásné 
slunečné počasí a věřím, že jsme se to 
všichni náležitě užili. ;-)

Těšíme se na další ročník lyžařského 
zájezdu s Modrým hrochem na Monte 
Lussari, který se bude konat od čtvrtka  
9. 1. 2020 – neděle 12. 1. 2020.
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Čokoládový festival Olomouc

V sobotu 16. února byl Nadační fond 
Modrý hroch na čokoládovém festivalu 
v Galerii Šantovka v Olomouci. Děti si u nás 
mohly vyplnit jednoduchý protiúrazový 
kvíz, ze který dostaly malý dáreček.

Gym&Joy&HELP

V pátek 5. dubna jste si mohli dát do těla 
v Gym@Joy a podpořit tak dobrovolným 
vstupným děti po těžkých úrazech. Celý týden 
mohli cvičenci přispět do kasičky na recepci.

Účastníky čekaly 4 nabité lekce po 45 min 
(Funkční trénink, Insanity, TRX a Jóga), 
malé občerstvení a seznámení s Nadačním 
fondem Modrý hroch. GYM i instruktoři celou 
akci uspořádali bez nároku na odměnu.

Chtěli bychom poděkovat za krásné 
odpoledne a úžasnou částku 5 770 Kč 
na podporu dětí po těžkých úrazech.

Rodinné odpoledne 
s Modrým hrochem  
na Kraví hoře

V neděli 7. dubna proběhl Rodinný 
den s Modrým hrochem. Odpoledne 
bylo nabité zajímavým programem: 
bodyzorbing, střílení z luku, lezecká 
stěna, ultimate frisbee, diskgolf. Tyto 
aktivity připravila rodinná firma Milanovy 
aktivity a spolek Planetárium Morava, kteří 
vše i svou pomoc zapůjčili zdarma.

Děti si také mohly nechat namalovat obličej 
šikovnou Míšou a nebo si nechat vyrobit 
od zručného Tomáše nějakou pěknou 
postavičku. U preventivního stánku Modrého 
hrocha děti vyplnily jednoduchý preventivní 
protiúrazový kvíz a mohly si vyzkoušet první 
pomoc u naší úžasné dobrovolnice Míši

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří 
nám pomohli získat báječnou částku 8 713 Kč 
pro děti po těžkých úrazech! Veliké díky 
patří Milanovi Fialovi, manželům Fialovým, 
našim úžasným dobrovolnicím hrošicím, 
fotografům a v neposlední řadě městu Brno.
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Charity Golf Tour Modrý 
hroch Kořenec 2019

V neděli 19. května jsme zahájili 12. ročník 
naší golfové tour. Pro golfisty i negolfisty 
byla přichystaná ochutnávka likérů 
od Beskydské likérky, rumů a doutníků 3F 
Prague, španělských vín a výborné kávy 
od MOTMOT. Také byla možnost si zakoupit 
brýle od Diamond Optic nebo se nechat 
zkrášlit a nebo uchránit před sluníčkem 
od Jiřinky z Mary Kay. Ondra Bank věnoval 
do dražby pro letošní tour startovní číslo Ester 
Ledecké. Prodejem tomboly bylo získáno 
27 800,- Kč pro děti po těžkých úrazech.

Život s květinami aneb život 
vyjádřený v kyticích

Unikátní a ojedinělá benefiční MÓDNÍ 
KVĚTINOVÁ PŘEHLÍDKA s názvem „Život 
s květinami aneb život vyjádřený v kyticích“.

Floristka Jana Babická společně s Jiřím Hronem 
obchodníkem s květinami a Moravským 
zemským muzeem uspořádali unikátní benefiční 
květinovou přehlídku s následnou aukcí 
uvázaných kytic na podporu Nadačního fondu 
Modrý hroch.

Přehlídka se uskutečnila ve čtvrtek 
11. dubna 2019 od 17 hodin v Moravském 
zemském muzeu s následnou aukcí květin. 
Modelky předvedly 20 unikátních 
profesionálně vázaných kytic z našeho období 
života od Narození až po Andělské přijetí.

V průběhu večera vystoupili na klavír  
Filip Čtvrtečka, na akordeon zahrála  
Simona Mojžíšová a s klavírem zazpívala 
Hana Kuželová.

Pro děti po těžkých úrazech se podařilo 
získat úžasných 44 700 Kč.

Velmi bychom chtěli poděkovat paní Janě 
Babické Květiny s úsměvem, Jiřímu Hronovi, 
Moravskému zemskému muzeu, Mendelu 
Agronomické fakultě, EXPO Food s. r. o., 
Bonny press, AMG tiskárně, RHK Brno, 
AURINKO integrativnímu veterinárnímu 
centru, Dada studio, Rodinnému vinařství 
Jedlička Bořetic, Radimu Madaraszovi, Petrovi 
Mikulákovi, děvčatům a chlapcům, kteří 
přehlídku nacvičili a jejich mistrovým Ivě 
Janošťákové, Miladě Vetíškové a samozřejmě 
Vám všem, kteří si kytice vydražili.
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Litomyšl Golf OPEN 2019  
& partneři

Chtěli bychom velmi poděkovat Václavu 
Pechancovi za to, že jsme mohli být 
součástí Litomyšl Golf OPEN 2019 & partneři. 
Prodejem tomboly jsme získali úžasných 
23 900,- Kč pro děti po těžkých úrazech.

Den bezpečnosti:  
Záchranáři dětem

V sobotu 1. června slavil Modrý hroch 
Mezinárodní den dětí na Brněnském 
výstavišti.

Zábava byla připravena pro celou 
rodinu. Děti si například vyzkoušely práci 
záchranářů, policistů a hasičů. Hlavní část 
programu se uskutečnila v pavilonu Z, 
kde jste také mohli najít stánek Modrého 
hrocha. Atraktivní byla také výstava 
historické vojenské techniky

Černovický dětský den 
s Modrým hrochem

Areál volného času na Mírové ulici 
navštívilo přes 200 dětí. V neděli 9. června 
pořádal Nadační fond Modrý hroch 
ve spolupráci s paní místostarostkou 
Šárku Korkešovou Černovický dětský den 
s Modrým hrochem. Během odpoledne 
děti plnily 7 disciplín (skákání v pytli, 
překážková dráha, závody s balónky, 
chytání hrochů, šipky, hod na cíl, závody 
s balónky, protiúrazový kvíz/první pomoc). 
Za splnění všech stanovišť děti dostaly 
odměny. Návštěvníci také mohli vidět 
dobrovolné hasiče z Černovic a Městskou 
policii Brno, kteří ukázali dětem jak 
správně zasahovat buď při požáru nebo 
při řešení veřejného pořádku. Děti si také 
mohly vyzkoušet, jak si správně čistit zuby 
ve stánku Curaprox. Samozřejmě nechyběl 
skákací hrad, malování na obličej a zvířátka 
z balónků. Chtěli bychom velmi poděkovat 
všem, kteří se na tomto dni podíleli.



Nadační fond Modrý hroch

10

Charity Golf Tour  
Modrý hroch Čeladná 2019

V úterý 18. června pořádal Nadační 
fond Modrý hroch golfový turnaj 
na Čeladné. V průběhu turnaje byla 
k ochutnání španělská vína, likéry 
z Beskydské likérky, vína ze Zámeckého 
Vinařství Bzenec, káva z pražírny MOTMOT. 
Dražba startovního čísla Ester Ledecké 
stoupla na 36 000 Kč. V rámci tomboly 
bylo získáno 43 400 Kč pro děti po těžkých 
úrazech. 

Charitativní 9jamkový turnaj 
pro Kristýnku

V pondělí 17. června pořádal Nadační fond 
Modrý hroch golfový turnaj na golfovém 
hřišti v Radíkově pro Kristýnku.

Kristýnka trpí svalovou dystrofií. Jedná 
se o svalově-nervové, neurologické 
onemocnění, které zasáhlo celé svalstvo 
a nervovou soustavu. Chtěli bychom 
poděkovat 26 hráčům, kteří přispěli svým 
startovným na zakoupení ortotického 
oblečku TheraTogs, který podporuje 
optimální vývoj kostí a kloubů, zlepšuje 
postoj, rovnováhu, chůzi a pohybové 
dovednosti, podporuje stabilitu končetin 
a zvyšuje kvalitu terapie. Veliké díky patří 
také Věrušce Trochtové za úžasný dar 
20 000 Kč. 

Velmi všem děkujeme za podporu 
a částku 43 000 Kč. Také veliké díky patří 
prezidentu klubu panu Jaroslavu Jiříčkovi 
za spoluorganizaci.

Fotbalový turnaj  
pro Nellinku

Nadační fond Modrý hroch se zúčastnil 
v sobotu 22. června fotbalového turnaje 
pro Nellinku Cigánkovou. Prodejem 
plyšových hrošíků jsme podpořili Nellinku 
krásnou částkou 6 000 Kč 
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Charity Golf Tour Modrý 
hroch Kaskáda 2019

V úterý 13. srpna pořádal Nadační fond  
Modrý hroch golfový turnaj na Kaskádě. 
Celý den mohli golfisté i negolfisté ochutnávat 
krásná vína od Rodinného vinařství 
Jedlička Bořetice, rumy a doutníky od 3F 
Prague a výbornou kávu z pražírny MOTMOT.
Tombolou se získalo pro děti po těžkých 
úrazech skvělých 33 500 Kč.
Dražba startovního čísla Ester Ledecké stoupla 
na úžasných 38 000 Kč. 

Modrý hroch  
na dračí lodi 2019

5. ročník charitativního závodu Modrý hroch 
na dračí lodi odstartoval v sobotu  
29. června na Brněnské přehradě v loděnici  
TJ Rapid Brno – windsurfingový klub.  
Akce se konala pod záštitou primátorky 
statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. 

Pod profesionálním vedením organizátorů 
dračích lodi Torrsen Sports se mezi sebou 
utkalo 24 posádek: Antalis Branopac,  
Asio gang, REVO TP, HROŠÍCI, IgoDragons, 
IN-EKO Team – All for water, KaBrňáci, 
KPMG draci, Mary Kay, MLADÍ A NEKLIDNÍ, 
Mokří banditi, Moravské štiky, NETSCOUT, 
RED DRAGONS, S&K PUBLIC, SMC Team, 
Sportobchod.cz, ŠNECI, Unicorn,  
VASR SAJTNA, Thermo Fisher Scientific, 
Áčko, Draci Bystrc.

Během krásného, slunného dne závodníci 
a návštěvníci mohli ochutnat víno 
od Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice, a.s., 
kávu z pražírny MOTMOT coffee & roastery  
a pivo z Pivovar Dalešice. Děti (nejen 
děti ;-) si mohly nechat pomalovat 
obličej od šikovné Anity z Facepainting – 
Malovaný obličejnebo si zastřílet z luků, 
které nám zapůjčil Milanovy aktivity a kvízy. 
Děvčata z Mary Kay Jiřinka Janáková 
hlídala naši kůži, aby se nám nespálila 
a po namáhavém výkonu voněla ;-) 
!!! Rádi bychom poděkovali všem 
partnerům, týmům a návštěvníkům, kteří 
tuto akci podpořili, protože jen díky Vám 
jsme získali čtvrt milionu korun pro děti 
po těžkých úrazech !!!
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Bikemaraton 2019

V sobotu 31. srpna pořádal klub CykloMorava 
již 18. ročník Moravského Bikemaratonu 
v Leštině. Závodníci se mohli přihlásit 
na trasy dlouhé 30/50/80 km. U Modrého 
hrocha se registrovali ti nejmenší závodníci 
na Minizávody s Modrým hrochem. Závod 
je určený pro všechny děti od 2 do 6 let, 
kteří i za pomoci rodičů ujedou trasu 
do 100 m  na odrážedlech, odstrkovadlech 
a koloběžkách. Pro nezávodníky je  
připravená FIT JÍZDA S MODRÝM HROCHEM. 
Poklidná vyjížďka cca 16 km pro podporu 
Modrého hrocha s originální zastávkou 
na kontrolním stanovišti v hospůdce  
„Pod Hradem“ v Brníčku.

F Scéna 2019

22. ročník letních folklorních večerů  
22.–25. 8. 2019 na Biskupském dvoře. 
Ve čtvrtek 22. srpna odstartovala 
na Biskupském dvoře F Scéna 2019. Diváci 
mohli vidět vystoupení sborů VOLN, Banská 
Bystrice a TS Hradišťan, Uherské Hradiště.  
V pátek 23. srpna na Biskupském dvoře 
diváci mohli vidět vystoupení Krížom, 
krážom souboru Šmykňa. 
V sobotu 24. 8. od 14 hod. vystoupily 
na Biskupském dvoře dětské soubory 
JATELINKA, DOLINEČKA A JAVORNÍČEK. 
Sobotní večer proběhlo vystoupení souboru 
MLADINA s programem PSOHLAVCI. 
V neděli 25. srpna vystoupily 
na Biskupském dvoře od 14 hod. soubory 
Beseda brněnská a TD BUFO Praha.

Velmi Vám všem děkujeme za krásná 
vystoupení na 22. ročníku letních 
folklorních večerů a podporu dětí 
po těžkých úrazech. 

Kulturně sportovní 
odpoledne Brno-Lesná

Děti se loučily s prázdninami v Brně 
na Lesné.

V neděli 1. září se Modrý hroch zúčastnil 
Kulturně pohybového odpoledne v Brně 
na Lesné. Pro děti bylo připraveno  
15 stanovišť se zajímavými úkoly.  
Hrošík byl na stanovišti č. 4, kde děti 
odpovídaly na preventivní kvízy. 
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Golfové hrátky RHK Brno 2019

Ve čtvrtek 5. září jsme se zúčastnili 
Golfových hrátek Regionální hospodářská 
komora Brno. Hráči si u nás mohli tipnout 
výsledek stablefordových bodů, které 
v turnaji zahrají. Výhrou bylo 30 % z celkové 
částky 3 900 Kč, kterou nám výherce věnoval. 

Charity Golf Tour  
Modrý hroch Olomouc 2019

V úterý 10. září uspořádal Nadační fond 
Modrý hroch již po druhé golfový turnaj 
v Olomouci. V letošním roce byl zařazen 
do Charity Golf Tour Modrý hroch.

Pro hráče bylo přichystáno nejen 
slunné počasí, ale také vína a burčák 
z Rodinného vinařství Jedlička Bořetice, 
káva z pražírny MOTMOT, rumy z 3F 
Prague a likéry z Beskydské likérky

Prodejem tomboly a díky finančním darům 
jsme získali pro děti po těžkých úrazech 
úžasnou částku 109 600 Kč. 

Den sociálních služeb, zdraví 
a prevence Frýdlant nad 
Ostravicí

Dne 12. 9. 2019 od 09.00 do 15.00 hodin 
uspořádalo město Frýdlant nad Ostravicí již 
sedmý ročník Dne sociálních služeb, zdraví 
a prevence v Kulturním centru města.

Cílem akce bylo podat informační servis 
o pomoci seniorům, pečujícím, lidem se 
zdravotním postižením, rodinám s dětmi 
a lidem sociálně vyloučeným formou 
poskytovatelů, sociálních služeb působící 
ve městě a v blízkém okolí, včetně rozsahu 
jejich činností a služeb. 

Nadační fond Modrý hroch představil 
svou činnost a udělal bazárek oblečení 
a doplňky. 
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3. Židenický pivní festival

V sobotu 14. září pořádala Městská část 
Brno-Židenice 3. Židenický pivní festival, 
který byl pod záštitou radního  
Martina Miholy. 

Na své si přišli nejen příznivci piva, ale 
také děti tu měly spoustu vyžití. Mohly si 
zaskotačit ve skákacím hradu, projet se 
na koni a ve stánku Modrého hrocha si 
mohly vyzkoušet preventivní kvíz.

Benefiční koncert  
Ondřeje Brzobohatého  
ve Vile Tugednhat

Ve čtvrtek 19. září pořádal Nadační fond 
Modrý hroch benefiční koncert ONDŘEJE 
BRZOBOHATÉHO ve VILE TUGENDHAT. Díky 
všem zúčastněným se nám podařilo získat 
úžasných 130 000 Kč! Výtěžek směřujeme 
na pomoc konkrétním dětem po těžkých 
úrazech a další část bude věnována na Kliniku 
dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 
FN Brno. Rádi bychom také poděkovali 
všem partnerům VILA TUGENDHAT, EXPO 
FOOD, MOTMOT COFEEA & ROASTERY, 
RODINNÉ VINAŘSTVÍ JEDLIČKA, ZÁMECKÉ 
VINAŘSTVÍ BZENEC, 3F PRAGUE a VALE 
CAFE & RESTAURANT, bez kterých by také 
tento krásný večer nemohl být.

Amor Kloboučky Vyškov 
kope pro Modrého hrocha

Amor Kloboučky Vyškov kope pro 
Modrého hrocha. Každý zápas budou 
mít návštěvníci možnost přispět 
nejen finančním darem, ale také svou 
přítomností, kdy část vstupného bude 
věnována pro nadační fond. Šéf klubu 
navíc věnuje za každou branku dosaženou 
na domácích zápasech 50 Kč.
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Charity Golf Tour  
Modrý hroch Slavkov 2019

Zakončení 12. ročníku Charity Golf 
Tour Modrý hroch proběhlo tradičně 
na golfovém hřišti ve Slavkově. 
V neděli 6. října pořádal Nadační fond 
Modrý hroch poslední golfový turnaj 
v tomto roce. Turnaje se zúčastnilo  
81 hráčů. Na akademii si golf vyzkoušelo 
16 hráčů.Po celý den byla připravena 
ochutnávka rumů od společnosti 3F 
Prague, vín od společnosti Zámecké 
vinařství Bzenec, kávy od MOTMOT, likéry 
od Beskydské likérky, možnost nalíčení 
od Jiřinky z Mary Kay a vyzkoušení, 
zapůjčení nebo zakoupení brýlí 
od Diamond Optic, 
V průběhu celé golfové tour 2019 mohli 
zájemci dražit podepsané startovní číslo 
Ester Ledecké. Konečná částka se vyšplhala 
na úžasných 50 000 Kč. Společnost 3F 
Prague věnovala do dražby ručně malovanou 
krabičku s doutníky, která se vydražila 
za krásných 20 000 Kč. V rámci tomboly bylo 
pro děti po úrazech vybráno 50 200 Kč.

30 let poté

Ve čtvrtek 7. listopadu pořádala Regionální 
hospodářská komora Brno vyhlášení 
soutěže TOP MSP 2019 v nově opravených 
prostorách Kina Art. V rámci tiché aukce 
získal Nadační fond Modrý hroch úžasných 
15 800 Kč pro děti po těžkých úrazech 
Gratulujeme výhercům! 

Plaveme z Evropy 
do Ameriky

V termínu od 27. 9 do 29. 9. 2019 ve spojení 
s akcí „Brněnské dny pro zdraví“ proběhla 
akce „Plaveme z Evropy do Ameriky“ 
v AQ Kohoutovice, Bazénu za Lužánkami 
a Lázních Rašínova. 
Měřila se vzdálenost z irského DOOAGH 
do amerického ST. LEWIS (2 990 km). 
Za každý uplavaný kilometr 
věnoval Sportujeme v Brně 10 Kč pro 
Nadační fond Modrý hroch. DĚKUJEME 
ZA PODPORU A ČÁSTKU 29 990 Kč.
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Verše aneb žádný verš 
a žádná melodie

Chtěli bychom velmi poděkovat Kamilovi 
Bačovskému za to, že jsme se mohli stát 
součástí jeho maturitního projektu Poezie  
aneb žádný verš a žádná melodie. Děkujeme 
i Vám všem, kteří jste nám pomohli získat 
5 000 Kč pro děti po těžkých úrazech.

Badec pro Modrého hrocha 2019

V sobotu 9. listopadu 2019 proběhl druhý 
ročník charitativního badmintonového 
turnaje dvojic, který opět uspořádal tým 
nadšených dobrovolnic Nadačního fondu 
Modrý hroch z Čeladné ve složení Věra 
Trochtová, Naďa Zímová a Jitka Gajdošíková.
Ve sportovním centru REPLAY ve Frenštátě 
pod Radhoštěm se turnaje zúčastnilo 
celkem 18 týmů nadšenců tohoto 
oblíbeného halového sportu. Všichni hráči 
bojovali s velkým nasazením a pro všechny 
byl připraven také skvělý raut s vynikající 
pečenu krůtou, domácími koláčky a dalšími 
skvělými pochutinami.
Hlavním sponzorem byla společnost LAPOS 
sportovní a marketingová s. r. o., dále 
Montycon gastro s. r. o., Pekařství & Řeznictví 
Kohut Čeladná a Keramika u Keramický 
Ateliér u Kocoura Chlupatého. Moc děkujeme 
paní Renatě Cabové za technické zajištění 
turnaje. Speciální poděkování patří paní Věře 
Miczkové a paní Věře Golové, které se staraly 
po celý turnaj o občerstvení pro hráče.
 
Díky všem zúčastněným se v rámci turnaje 
získalo úžasných 21 800 Kč, které budou 
opět využity na podporu konkrétních dětí 
po těžkých úrazech z Moravskoslezského 
regionu.
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Předvánoční  
charitativní bazárek 
Modrého hrocha 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu proběhl již 4. ročník 
Předvánočního charitativního bazárku pro 
Modrého hrocha ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
Zakoupit jste si u nás mohli spoustu krásného 
oblečení, bot, doplňků, knížek, hraček, masek 
nebo kuchyňských potřeb. :-) Prodejem jsme 
získali úžasných 19 044 Kč pro děti po těžkých 
úrazech. Velmi bychom chtěli poděkovat Vám 
všem, kteří nám věnovali oblečení, hračky, knihy 
aj. k prodeji, ale i těm, kteří si přišli tyto hezké 
věci nakoupit. Také bychom chtěli poděkovat 
Kulturnímu centru Frýdlant nad Ostravicí, který 
nám propůjčil zdarma prostory k pořádání 
této akce. V neposlední řadě veliké díky patří 
organizátorkám Jitušce Gajdošíkové, Nadě 
Zímové, Věrce Trochtové, a jejich skvělým 
pomocnicím Věře Miczkové, Nadě Zímové, Věře 
Golové, Jitce Jenišové a Jindřišce Gajdošíkové. 

Týden boje proti zákeřným 
chorobám a úrazům

V ZŠ Na Kopcích probíhal od 25. 11.–29. 11. 
2019 tradiční Týden boje proti zákeřným 
chorobám a úrazům. Celý týden probíhal pro 
děti i rodiče nabitý program, během kterého 
byla příležitost si zakoupit na sekretariátu 
školy plyšové hrošíky aj. hroší výrobky. 
V pátek 29. listopadu odměnil maskot Hrošíka 
výtvarnou soutěž „Hrošíkovy medaile“. 
Děkujeme za krásná a originální díla. :-) Chtěli 
bychom velmi poděkovat za úžasnou částku 
32 112 Kč, za kterou bude zakoupen stropní 
závěsný systém pro žáka Aldu. 

Modrý hroch na Kurtu

V neděli 24. listopadu proběhl 10. ročník 
charitativního tenisové turnaje v hale SPRINT 
Brno. Jubilejního turnaje se zúčastnilo  
17 dvojic tenistů a tenistek. V rámci turnaje 
se letos uskutečnila krátká tenisová exhibice 
brněnských juniorů. Hráči si mohli s juniory 
změřit své síly. Chtěli bychom poděkovat všem 
dárcům a partnerům. Mezi významné finanční 
dárce patřili např. Auto POKORNÝ s. r. o.,  
David Kostelecký, Alois Jaša, Radek Šťourač 
a Milan Juřička. Vítězové celého turnaje obdrželi 
dárkový voucher od LevelSportKoncept s.r.o. 
na pár bot značky Mizuno. Děkujeme také 
Peťovi Kleinovi za technickou podporu 
turnaje. Výtěžek ve výši 62 600 Kč bude 
použit na podporu handicapovaných 
lyžařů a na speciální neurorehabilitace pro 
konkrétní děti po těžkých úrazech.
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Koncert  
Schola Gregoriana Pragensis

První adventní neděli pořádala Umělecká 
agentura Musia krásný koncert středověké 
duchovní hudby souboru Schola 
Gregoriana Pragensis. Koncert se konal 
v kostele sv. Jiljí pod záštitou starosty 
MěÚ Brno-Líšeň Mgr. Břetislava Štefana 
a za finanční podpory MěÚ Brno-Líšeň. 
Výtěžek ze vstupného, úžasných 21 300 Kč, 
bylo věnováno Nadačnímu fondu  
Modrý hroch.

Ježíšek dětem a pro děti

V neděli 1. 12. 2019 proběhla ve dvoraně 
muzea akce „Ježíšek dětem a pro děti“, 
kterou pořádal náš Dům dětí a mládeže 
ve spolupráci s Kulturními službami, 
Zdravým městem a Nadačním fondem 
Modrý hroch. Pásmem písniček a básniček 
vykouzlily vánoční atmosféru děti 
z mateřské školy Zvoneček a to společně 
s paní učitelkou Hankou a Míšou. 
Pozvání přijala také trenérka Dominika 
a mažoretky Střípky, které předvedly 
tři krásná vystoupení. Po tomto úvodu 
se v sále setmělo a blížil se očekávaný 
příchod svatého Petra a jeho andělského 
doprovodu. Přítomné děti si připravily 
dopisy Ježíškovi, aby jim je vzácný 
host orazítkoval a mohly být odeslány 
nebeským faxem. Andílci rozdávali drobné 
dárečky a pak už na malé návštěvníky 
čekala krátká vánoční diskotéka.
K této akci neodmyslitelně patří sbírka 
hraček, která byla i letos určená dětem 
do FN Brno, konkrétně na oddělení dětské 
traumatologie. Vybrané hračky se nevešly 
do připravených košů a my za ně moc 
děkujeme a věříme, že malým pacientům 
udělají radost. Žádná akce by však neměla 
smysl bez těch, pro které se připravuje, 
a proto poděkování patří zejména všem 
rodičům, kteří se svými dětmi přišli 
a podíleli se na krásné předvánoční 
atmosféře. K té bezesporu přispěl také milý 
moderátor a ochota vedení i zaměstnanců 
Kulturních služeb.
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Advent na Zelňáku 2019

Ve čtvrtek 5. prosince byl Nadační fond 
Modrý hroch na adventních trzích 
na Zelném trhu. K zakoupení byli nejen hroší 
výrobky z chráněných dílen Práh a Jižní 
Morava z.ú. a HANDicap2015 s.r.o., ale hlavně 
výborná káva z pražírny MOTMOT coffee 
& roastery. Ke kávě bylo možné zakoupit 
sušenku nebo perníček, které nám upekli 
žáci ze ZŠ Labská. Děkujeme Vám za výtěžek 
4 570,- Kč. 

Lákává Nikaragua

Společnost MOTMOT coffee & roastery 
uspořádala v pondělí 9. prosince akci 
Lákává Nikaragua. Součástí večera bylo 
nejen vyprávění o jejich zářijové expedici 
do Nikaragui, ale také výborná káva, vynikající 
víno a svařák, cukroví. Vše bylo za dobrovolný 
příspěvek, který byl předán Modrému hroch. 
Celá akce vyvrcholila dražbou jejíž výtěžek 
byl také věnován nadačním fondu. Děkujeme 
vám! Společně se nám podařilo na akci 
LáKÁVÁ Nikaragua vybrat přesně 22 442 Kč.

Hrušecký Armagedon

V úterý 17. prosince uspořádala Hrušecká 
stavební s. r. o. již 13. ročník Hrušeckého 
Armagedonu. Chtěli bychom velmi 
poděkovat všem, kteří nám pomohli získat 
na této krásné akci úžasných 25 695 Kč  
pro děti po těžkých úrazech.

Amor Kloboučky Vyškov  
vs Barcuda Jakubčovice

V sobotu 21. prosince jsme se zúčastnili 
futsalového zápasu Amor Kloboučky 
Vyškov vs Barcuda Jakubčovice. Součástí 
klání byla tombola, díky které jsme získali 
pro děti po těžkých úrazech úžasnou 
částku 18 000 Kč. Nejen díky skvělým 
divákům, kteří se zapojili, ale i díky hráčům 
Amor Kloboučky Vyškov, kteří přispěli velice 
zajímavou částkou.
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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 2019 bylo 26 představení Smolařínka, kterého se zúčastnilo 550 dětí a 12 kontrolních auditů.

Projekt CZ.11/MGS/067  
„S Modrým hrochem bez úrazů“
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Nadační fond Modrý hroch podpořil v roce 2019 nejen dětskou traumatologii v Brně, ale také v Olomouci. 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, Fakultní nemocnici 
v Olomouci a Centrum zdravotnických služeb Kyjov.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno

  enkaustické bloky
  Gymna Myo 200 + notebook, 
hadička pro anální tlakovou sondu, 
anální tlaková sonda, sonda anální, 
sonda rektální

  Cefar PERISTIM PRO – léčba 
inkontinence

  televize
  ušní sensory
  tablety

  elektrický odsávací přístroj
  konferenční stolek
  komoda

Centrum zdravotnických služeb Kyjov

  infuzní pumpa

FN Olomouc

  CN nástroje

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

Verunka F. 
  posilovací guma
  gymnastický míč
  lyžařská helma

  lyžařské brýle
  inkontinenční prádlo
  nájezdová rampa

Monča 
  sedací vak

Verunka G.  
  rehabilitace

Prokop
  běžecký pás
  rehabilitace

  obleček THARASUIT

Katka 
  terapie Kombik Kosmik

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

Radim 
  elektrická polohovací postel

Kuba  
  elektrický polohovatelný vozík

Anička 
  rehabilitace Kombik Kosmik

Adélka 
  speciální vozík

Nellinka 
  rehabilitace
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Rozvaha

Označení Pasiva

Stav  
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav  
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem 2 268 2 343

A.I. Jmění celkem 1 618 1 078

A.II. Výsledek 
hospodaření celkem 650 1 265

B. Cizí zdroje celkem 165 159

B.III. Krátkodobé závazky 
celkem 146 144

B.IV. Jiná pasiva celkem 19 15

PASIVA CELKEM 2 433 2 502

Aktiva (v tis. Kč) Pasiva (v tis. Kč)

Označení Aktiva

Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

A.II.
Dlouhodobý 
hmotný majetek 
celkem

308 308

A.IV.
Oprávky 
k dlouhodobému 
majetku celkem

-308 -308

B. Krátkodobý majetek 
(součet B.I. až B.IV.) 2 433 2 502

B.I. Zásoby celkem 48 58

B.II. Pohledávky celkem 117 55

B.III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 2 258 2 375

B.IV. Jiná aktiva celkem 10 14

AKTIVA CELKEM 2 433 2 502
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Označení Název ukazatele
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 1 111 4 1 115

A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 316 316

A.I.2. Prodané zboží 4 4

A.I.3. Opravy a udržování 17 17

A.I.4. Cestovné 3 3

A.I.5. Náklady na reprezentaci 4 4

A.I.6. Ostatní služby 771 771

A.III. Osobní náklady celkem 1 119 1 119

A.III.10. Mzdové náklady 814 814

A.III.11. Zákonné sociální pojištění 281 281

A.III.14. Ostatní sociální náklady 24 24

A.IV. Daně a poplatky 3 3

A. IV. 15. Daně a poplatky 3 3

A.V. Ostatní náklady 227 227

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 2 2

A.V.20. Dary 209 209

A.V.22. Jiné ostatní náklady 16 16

NÁKLADY CELKEM 2 460 4 2 464

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

Hlavní Hospodářská Celkem

B. Výnosy

B.II. Přijaté příspěvky 3 337 3 337

B.II.3. Přijaté příspěvky (dary) 3 337 3 337

B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží 272 272

B.IV. Ostatní výnosy 120 120

B.IV.7. Výnosové úroky 1 1

B. IV. 9. Zúčtování fondů 119 119

VÝNOSY CELKEM 3 457 272 3 729

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 997 268 1 265

D. Výsledek hospodaření po zdanění 997 268 1 265
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Poděkování dárcům a partnerům
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Jan Odložilík, Marie Otépková, Iljuška Kúnová, Věra Trochtová, Naděžda Zímová, Petr Zíma, Tomáš Tuč, Kristýna Bečváříková,  
Lenka Ševčíková, Veronika Nutná, MUDr. Michal Bumbálek, Viktor Hladký, Danuše Hradilová, MUDr. Eva Žáčková, Jana Mašková,  
Pavel Němec, MUDr. Michal Bumbálek, Ing. Radomír Bumbala, Barbora Hovorková, Petr Hovorka, Petr Jabůrek, David Vrbka, Eva Symerská, 
Petr Hrnčíř, Pavel Daněk, AK Mgr. Alena Straubová, Radek Šťourač, Tomáš Štancl, Jaroslav Hrabovský, Vlastimil Konečný, Ing. Milan Dvořák, 
David Kostelecký, Jana Fryaufová, Pavel Němec, Tereza Dvořáková, Oldřich Šípek, Alois Jaša, Petr Zakopal, František Smutný,  
MUDr. Helena Šuchová, Ing. Tibor Szabo, Renata Pazourková, Vladislava Kozáková...
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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 Madara

Maxima debetur puero reverentia
„Největší ohleduplnost patří dítěti.“

Zvláštní poděkování
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