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“Domov je to, co nedokážete 
popsat ani tisíci slovy,

ale srdce jej pozná v jediné 
vteřinĕ...”

Takový je i Klokánek. 
DĔKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!
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aneček se narodil velmi mladé mamince a mladému 
tatínkovi, který rodinu, krátce po narození dítěte, opustil. 
Daneček trávil první rok svého života zavřený v jedné 

místnosti, až na tento stav upozornili sousedé. Proti matce bylo 
zahájeno trestní stíhání pro týrání svěřené osoby. Danečka matka 
pak už nikdy neviděla. A Daneček se poprvé ocitl v Klokánku, kde 
strávil půl roku svého života. Pak si ho zde, se souhlasem úřadů,  
vyzvedl tatínek a odvezl jej do Anglie. Péči o dítě otec nezvládal, 
v Anglii hrozilo, že Daneček bude z péče otce odebrán a umístěn 
v rámci anglického systému sociální péče. Otec jej proto raději 
dovezl do Čech, kde ho v nočních hodinách umístil v Klokánku  
v Dubí. Daneček byl velmi divoký, obtížně zvladatelný, trvalo delší 
čas, než se v Klokánku celkově zklidnil a stal se z něj šikovný, 
zvídavý chlapec. Matka svého syna v Klokánku nikdy nenavštívila, 
naopak sem umístila své další dítě.  Otec se o syna zajímal  jen 
málo. Když se rozhodovalo o tom, co bude s dětmi z Klokánku  
v Dubí, jehož budova se na podzim roku 2015 prodávala, rozhodla 
se „klokánčí teta“, že se bude starat o Danečka nastálo. Vztah 
mezi nimi byl velmi silný a hrozilo umístění Danečka do dětského 
domova. Soud i sociální úřady rozhodnutí „klokánčí tety“ i přání 
Danečka podpořily. Nyní Daneček žije v pěstounské péči a má se 
moc dobře. Nastoupil do první třídy, kde má výborné výsledky. 
Teta i my pracovníci Klokánku, jsme na něho pyšní. Jeho život 
začal nepěkně, od této doby je ale jen hezčí a hezčí. Držme mu 
palce, ať je to tak i dál…

ŽIVOT DANEČKA V JEDNÉ MÍSTNOSTI

MARUŠKA - dcera bezdomovkyně
estiletou holčičku Marušku jsme přijali do Klokánku v Brně v pozdních odpoledních hodinách na žádost OSPOD  
(Odbor sociálně právní ochrany dětí) a PČR - (Policie České republiky).

Matka žila de facto jako bezdomovkyně, byla závislá na alkoholu a spolu s dcerkou pobývala již delší dobu  
u příbuzných, kamarádů a známých. Holčička k nám přišla ve velmi špatném psychickém i zdravotním stavu. Maruška 
byla špinavá a unavená. Z místa, odkud přišla, si s sebou bohužel přinesla také vši a bolestný svrab, pro který musela být 
okamžitě hospitalizována. 

Po hospitalizaci v nemocnici si u nás v Klokánku Maruška poměrně rychle zvykla, a to i díky stejně staré holčičce, která ji  
v bytečku společně s tetou přivítala. Holčičky se okamžitě skamarádily a byly si vzájemnou oporou. 
Matka Marušku v Klokánku navštěvovala a brávala na vycházky, údajně na dětská hřiště a do cukráren. Velmi záhy jsme 
ale zjistili, že si při návštěvách matka od dcerky vybírá potají kapesné, které potřebovala zřejmě ke koupi alkoholu, jak 
bylo při náhodném setkání s matkou a bohužel i při jejich občasných návštěvách v Klokánku evidentní. Později jsme také  
z Maruščina vyprávění zjistili, že maminka stále nemá kde bydlet, společné vycházky tráví v lese, kde má maminka postavený 
stan a bydlí tam společně s dalšími muži. Maruška vyprávěla, jak pánové maminku bijí, protože se s nimi nechce mazlit, pijí 
pivo a říkají sprostá slova. Okamžitě jsme ve spolupráci s OSPOD zamezili kontaktu matky s dcerou mimo naše zařízení. 

Matka neustále slibovala, jak zahájí léčbu své závislosti, najde si práci, vyřídí si dávky na úřadu práce a bude si shánět 
bydlení alespoň na ubytovně, aby si mohla dceru převzít zpět do své péče. Nicméně nakonec byl vždy alkohol silnější. 
Maruška tak byla soudem svěřena do dětského domova a čekalo se na nabytí právní mocí rozsudku.

Zatímco jsme Marušku připravovali na přesun do dětského domova, stáje jsme se ve spolupráci s krajským úřadem snažili 
najít pro Marušku vhodnou náhradní rodinu. Povedlo se, a když již nikdo nedoufal, našla se vhodná rodina pro Marušku. 
Okamžitě bylo zahájeno vzájemné seznamování. Naše radost se ještě několikrát znásobila, když bylo už při prvním setkání 
jasné, že jde o lásku na první pohled. Maruška nejraději měla „tatínka“ a také pěstouni si Marušku v mžiku naprosto zamilovali. 
Maruška se z pravidelných a častých návštěv pěstounů v Klokánku velmi těšila a také my byli za tuto úžasnou rodinu velmi 
vděční. Ještě než stihl nabýt rozsudek právní moci, odcházela Maruška společně se svými novými „rodiči a sourozenci“ do 
nového domova. 

U biologické matky se bohužel doposud nic nezměnilo, zato z Marušky je nádherná mladá slečna a kontakt s ní jsme 
neztratili. Ve své nové velké rodině  je šťastná a spokojená.
Pozn.  jméno bylo změněno.

DĔKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI.
ČÍSLO CELONÁRODNÍHO SBÍRKOVÉHO ÚČTU FOD 3055103/0300

Díky Vašim příspěkům mohl FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ v roce 2017 poskytnout 
přechodnou rodinnou péči více než 900 dĕtem.
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aždá lidská bytost se rodí s potenciálem žít naplněný a smysluplný život. Každý máme samozřejmě odlišné 
podmínky, které jsou dány vnitřními i vnějšími vlivy -  dědičností, prenatálními vlivy, konstitucí, úrovní 
sociokulturního prostředí, ekonomickým statusem rodiny, do které se narodíme… Pokud však byly v dětském 

věku uspokojeny všechny naše důležité potřeby, náš vývoj může probíhat úspěšně, jsme schopni dosáhnout svého 
potenciálu, plnit vývojové životní úkoly, věřit si, rozdávat a přijímat city, vážit si sebe i druhých, najít své místo ve 
světě, cítit se dobře sám se sebou i s druhými lidmi. 

Výzkumu a popisu lidských potřeb se věnovalo již mnoho psychologů, jedna z nejznámějších teorií je Maslowova 
hierarchie potřeb, méně známé je například pojetí potřeb v Pesso Boyden psychoterapeutickém směru, který 
popisuje pět základních potřeb člověka jako potřebu místa ve světě, potřebu sycení (ve smyslu výživy i lásky), 
potřebu podpory, potřebu ochrany a potřebu hranic a limitů. S těmito potřebami pak pracuje psychoterapeut  
v individuální terapii s klienty, pokud některá z potřeb nebyla v průběhu jejich dětství dostatečně naplněna. 

Jeden z největších přínosů pro práci s dětmi přinesl profesor Zdeněk Matějček (1922 – 2004), mezinárodně 
uznávaný výzkumník a psycholog, který popsal pět základních potřeb dětí. Profesor Matějček prováděl výzkumy 
dětí, které vyrůstaly v ústavní péči či v dysfunkčních rodinách, věnoval se především tématu psychické deprivace 
dětí v ústavních zařízeních. Podle doktora Matějčka musí být u každého dítěte naplněna potřeba stimulace (doteky, 
smyslové podněty, fyzický kontakt), potřeba smysluplného světa – vědomí řádu a věcí, které dávají smysl, což 
je spojeno s pocitem bezpečí a jistoty, dále potřeba lásky – citového bezpečí a prožitku vzájemnosti, blízkosti, 
dále potřeba identity a nalezení vlastního místa ve společnosti, jako pátou popsal potřebu otevřené budoucnosti  
a životní perspektivy. Tyto potřeby jsou hierarchicky uspořádány - pokud není uspokojena první potřeba, nemohou 
být uspokojeny ani ty následující.  Stav, kdy nejsou uspokojeny potřeby jedince a dochází ke strádání, se odborně 
nazývá termínem deprivace (od angl. slova deprive – odepřít). Deprivace se může týkat kterékoliv oblasti potřeb, 
může být tedy biologická, sociální, citová, psychická…

Čím dříve k deprivaci a neuspokojení základních potřeb dojde, tím větší negativní dopad to má na vývoj dítěte 
a na celý jeho budoucí život. Profesor Matějček se zabýval výzkumy deprivace dětí v ústavní péči, kdy především  
u nejmladších dětí docházelo i k deprivaci smyslové – děti nikdo nechoval, nedotýkal se jich, nemluvil na ně. Děti proto 
strádaly a neprospívaly, jejich zdravý vývoj nebyl umožněn – ačkoliv měly dostatek potravy, hladověly po dotecích, 
stimulech, podnětech, což negativně ovlivnilo jejich zdraví, vitalitu, zpomalilo či zabrzdilo jejich vývoj, v minulosti 
docházelo ve zvláště závažných případech deprivace dokonce i k úmrtím dětí. Z tohoto důvodu by se měla dětská 
centra (bývalé kojenecké ústavy) postupně transformovat na zařízení rodinného typu s menší kapacitou. Trendem 
však je, aby mohlo co nejvíce dětí, především těch nejmenších, vyrůstat v pěstounských rodinách, kde je možné  
k dítěti přistupovat více individuálně a naplňovat jeho potřeby. 

Deprivace se však netýká jen dětí z ústavních zařízení – často se týká i dětí z dysfunkčních rodin, rodin 
ohrožených sociálně-patologickými jevy, dětí týraných, zanedbávaných, zneužívaných. Riziko, že rodiče 
nebudou schopni dostatečně reagovat na některé potřeby dítěte, se týká i dětí nechtěných, či dětí rodičů, kteří se 
z důvodu budování kariéry nemohou dítěti plně věnovat - ačkoliv ekonomická situace rodiny je nadprůměrná, dítě 
citově strádá a poznamenává to jeho vývoj a jeho schopnost vytvářet v budoucnu kvalitní vztahy. 

Velká část dětí, které přicházejí do Klokánků, je deprivována, v jejich minulosti nebyly naplněny některé či dokonce 
všechny důležité potřeby. Místo v nitru, které mělo být zaplněné, je prázdné, nenasycené, není čeho se držet, na čem 
stavět, ať už se to týká důvěry ve svět a druhé lidi, pocitu jistoty a bezpečí, pocitu, že někam patřím a jsem přijímán, 
že něco dokáži. Práce s takovými dětmi je velmi náročná, protože se nechovají běžným způsobem, jejich duše hladoví 
po tom, co jim bylo odepřeno. Deprivace se projevuje různými způsoby, podle toho, jaké potřeby zůstaly neuspokojeny  
a v jakém věku k deprivaci došlo – pokud k deprivaci dojde v útlém věku, náprava je jen velmi obtížná, je–li vůbec možná. 
Každé deprivované dítě potřebuje individuální péči – především péči blízké pečující osoby, ale také sociálního 
pracovníka, psychologa a psychoterapeuta, který může dítě provázet hojivým procesem a pokusit se tak zmírnit 
důsledky deprivace a traumat s tím spojených co nejvíce. V Klokánkách pracují kromě obětavých „tet“ či „strejdů“, 
kteří mají na starosti maximálně 4 děti, o které intenzivně pečují, také sociální pracovníci a psychologové. Ti se 
ze všech sil snaží těmto dětem pomoci – je-li to možné, kromě terapie a individuální práce s dítětem pracují i s rodiči 

dětí, pokoušejí se zvyšovat jejich rodičovské kompetence  
a učit je vnímat potřeby dětí.  V nejvážnějších případech, kdy 
docházelo zároveň k závažnému týrání či zneužívání dítěte, 
či rodič nemá ani minimální předpoklady plnit rodičovskou 
roli, s rodinou pracovat nelze a všechna pozornost se musí 
zaměřit pouze na individuální práci s dítětem. O tom, jak se  
u dětí deprivace projevuje a jak s nimi v Klokánkách 
pracujeme, se s Vámi rádi blíže podělíme v příštím zpravodaji.

OČIMA ODBORNÍKA

Když v duši zůstane jen prázdno 
O nenaplněných potřebách a deprivaci dětí

Mgr. Margareta Johnová, psycholog
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rojekt KlokArt vznikl v květnu roku 2016, a je založen na principu  
DEJ & DOSTANEŠ. Známé osobnosti spolu s talentovanými výtvarníky 

vytvářejí originální motivy, které aplikujeme na oblečení a různé předměty. 
Každých pár měsíců tak vznikají originální kolekce, které dělají radost 
dvakrát. Kupující získá kvalitní designový kousek a zároveň pomůže 
dětem v Klokánkách (zisk z každé věci je 50-80 %).

IVANA VALKUSOVÁ O PROJEKTU KLOKART

A jak tě napadl KlokArt a jakým způsobem funguje? Co se uvnitř 
projektu děje? A v čem je jiný než ostatní projekty? 
Vždy mě bavilo dávat lidi dohromady, no a KlokArt je vlastně 
projekt, který spojuje známé osobnosti s mladými výtvarníky 
ve tvůrčí dvojici. Tato dvojice poté vytvoří společný motiv. 
No a tento motiv pak natiskneme na trička, mikiny, hrnky, 
bloky, tašky a prodáváme u našich partnerů. Skvělé na celé 
spolupráci je angažovanost všech stran, které pomáhají. To 
mě na tom ohromně baví. V Klokartu to není tak, že celebrity 
dají svou pasivní podporu a tvář něčemu, co už existuje  
a „jen“ kolekci propagují. Oni se na celém procesu vzniku 
motivu aktivně podílejí. Sejdou se s vybraným umělcem 
a pokud si padnou do oka, začnou se bavit o tom, o čem 
by měl motiv být, aby je bavil a nějak je vyjadřoval. Nebo 
alespoň něco, k čemu mají blízko nebo co mají rádi.  
A výtvarník tu myšlenku musí pochopit, uchopit  
a výtvarně zpracovat ve svém výtvarném stylu. Takže je  
v každém motivu velký kus těchto spolutvůrců! Myslím, 
že je to něco unikátního. 

Je vidět, že si při tvorbě konkrétní kolekce zažíváte spoustu zajímavých chvil. 
Snad můžu mluvit za celý tým, když řeknu, že zažíváme spousty obohacujících zážitků. Za každou kolekcí je ale především 
velká dřina. Mám to štěstí, že na projektu od začátku dělají skvělí lidé, kteří se mu věnují po večerech a víkendech nebo 
ve své pracovní době. Je to větší dřina, než se může zdát. Pro mě tou největší satisfakcí a odměnou je to, jak jsme začali 
z nuly a co jsme za dva roky dokázali. 

Řekni nám, kde mohou lidi produkty Klokart najít a koupit? 
Naše kolekce prodáváme stabilně u našich partnerů Slevomat, Merchator, Mall a Bonami. Každá kolekce je trochu jiná, 
aby si opravdu všichni naši podporovatelé a dárci vybrali a nenudili jsme je stále stejnými věcmi. Zatím se nám daří 
produkovat čtyři kolekce ročně.

A jak již prodej kolekcí Klokart Klokánkům pomohl? A kam vlastně vytěžené finanční prostředky putují? 
Za ty necelé dva roky existence Klokartu se nám povedlo přivést pod značkou Klokart do rozpočtu Klokánků téměř  
1,5 miliónu korun. Z těchto peněz se kupuje to, co je právě akutně potřeba. Často se totiž stává, že k nám sociální 
pracovnice třeba i v brzkých ranních hodinách přivezou děti, které jsou oblečené jen v pyžámku a bačkůrkách. 

Ukázka jednoho z nejúspěšnějších motivů:
JAKUB KOHÁK & MARTIN FISCHER Z POP MACHINE
Jakub Kohák věnoval svou lebku na pomoc dětem. Jakub Kohák, oblíbený bavič, režisér a herec, se pustil do pomoci 
Klokánkům, když se zapojil do našeho projektu KlokArt. Již čtvrtá kolekce, která v tomto roce pomáhá, je výsledkem 
spolupráce Jakuba Koháka a výtvarníka Martina Fischera ze studia POP Machine. Společně dali vzniknout motivu „Skull“ 
(Lebka).

KRÁTKÝ ROZHOVOR S JAKUBEM KOHÁKEM

Jakube, proč ses rozhodl pomoci Klokánkům?
„Pokud někoho napadne, že bych mohl být prospěšný nějaké dobré věci, tak mi to zalichotí a velmi rád svými 
skromnými možnostmi pomůžu.“
Co tě na nabídce spolupráce zaujalo?
„Líbilo se mi, že na tričkách a dalších předmětech bude můj krásný obličej. Protože o krásu bychom se měli s okolím 
dělit.“
Na motivu pro KlokArt spolupracuješ se studiem POP Machine, jak tě spolupráce bavila?
„Spolupráce mě bavila velmi. Jen jsem Martinovi nastínil svou hrubou představu a zbytek, tu černou práci, udělal on. 
Já jsem jen slízl tu smetánku. A tak to mám celý život.“
Jak vás napadl společný motiv? Přišla shoda na motivu hned, nebo jste dumali nad více variantami? 
„Shoda přišla okamžitě. Já jsem řekl, že bych rád vycházel z mexických motivů lebek, jemu se to zalíbilo a už to bylo 
plně v jeho rukou.“

KLOKART

KLOKART

WWW.KLOKART.CZ www.pop-machine.com/jakub-kohak
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ond ohrožených dětí je nevládní nezisková organizace. Byl založen v roce 1990 na pomoc týraným, 
zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem.

Od roku 2000 realizuje FOD projekt Klokánek, což je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde je  
o děti postaráno na principech rodinné péče po dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro 
ně není nalezena trvalá náhradní péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osobě).

V našich zařízeních jsme připravili Dny otevřených dveří, do konce roku 2018 Vás srdečně zveme na návštěvu:

V roce 2017 se nám dařilo díky poskytnutým dotacím a především díky 
NAŠIM PODPOROVATELŮM A PŘÍZNIVCŮM, finančně zajistit běžný provoz 
všech zařízení Klokánek tak, aby bylo o umístěné děti postaráno. Bohužel 
stále platí zákon, dle kterého státní příspěvek na jednotlivé děti pokrývá 
pouze 70 % jejich nezbytných nákladů při pobytu v Klokánku. Dalším 
hrubým nedostatkem tohoto systému je lhůta pro jeho vyplacení. Například 
státní příspěvek za děti, o které jsme pečovali  v Klokánku v prosinci, nám 
krajské úřady vyplácejí až během měsíců únor-březen následujícího roku. 
VELICE DĚKUJEME NAŠIM PODPOROVATELŮM, ŽE NÁM DŮVĚŘOVALI 
A POMOHLI NÁM ZABEZPEČIT PÉČI O TYTO DĚTI, které neměly ve svém 
životě štěstí. 

31. 5. 2018 Dlouhá Loučka

13. 6. 2018 Žatec

19. 9. 2018 Ústí nad Labem

20. 9. 2018 Litoměřice

11. 10. 2018 Pardubice

30. 10. 2018 Praha 8 - Chabařovická

4. 12. 2018 Olomouc

6. 12. 2018 Chomutov

2017

věk dětí 
přijatých

v % 

do 3 let 157 23

do 6 let 134 20

do 10 let 134 20

do 15 let 152 23

do 18 let 97 14

celkem 674  100

důvod přijetí 2017

domácí násilí, podezření z týrání a 
pohlavního zneužívání

8 %

zanedbání péče, alkohol nebo drogy u 
rodičů

20 %

nezvládání péče, rozvod, neshody v 
rodině, děti na útěku

21 %

hospitalizace rodiče, výkon trestu, úmrtí 
rodiče

12 %

svěření za účelem pozdějšího osvojení 1 %

bytové problémy, hmotná nouze 38 %

PÉČE V KLOKÁNKU V ČÍSLECH

Za 17 let projektu pomohly 
Klokánky 7   523 dětem,  
z toho 1 626 bylo mladších 
tří let. V květnu 2018 je 
v provozu 15 zařízení 
Klokánek s 322 místy.
Téměř 70   % dětí je  
v Klokánku maximálně 
šestměsíců. V loňském roce 
jsme zajistili potřebnou péči 
pro 924 dětí.

Na webových stránkách www.fod.cz naleznete veškeré další informace o naší organizaci a její činnosti, včetně  
ekonomických  údajů  hospodaření, Výroční zprávy FOD.

• Brno (7 bytů) • Dlouhá Loučka (5 bytů) • Dolní Benešov (5 bytů) • Hostivice (7 bytů) • Chomutov (5 bytů)
• Janovice nad Úhlavou (7 bytů) • Litoměřice (5 bytů) • Olomouc (4 byty) • Pardubice (3 byty)
• Praha 4 – Láskova (7 bytů) • Praha 8 – Chabařovická (4 byty) • Praha 10 – Štěrboholy (7 bytů)
• Teplice (5 bytů) • Ústí nad Labem (7 bytů) • Žatec – Tolstého (4 byty)

Olomouc (4 byty) 

Praha 4,
Láskova (7 bytů)

Ústí nad Labem (7 bytů) 

Dolní Benešov (5 bytů)

Dlouhá Loučka (5 bytů)

Brno (7 bytů) 

Janovice 
nad Úhlavou (7 bytů)

Chomutov (5 bytů)

Litoměřice (5 bytů) 

Teplice (5 bytů)

 Hostivice (7 bytů) 

Praha 10 – Štěrboholy (7 bytů)

Praha 8 – Chabařovická (4 byty) 

Žatec – Tolstého (4 byty)

Pardubice (3 byty)
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lednu 2013 přišla do Klokánku šestnáctiletá 
Kristýna. Byla v pátém měsíci těhotenství a působila 
hodně zanedbaně. Přijala s velkým nadšením, že 

se může vykoupat a obléknout do čistého prádla. Dostala 
tehdy šťouchané brambory a bylo dojemné, jak si na nich 
pochutnávala. Dodnes je to její nejoblíbenější jídlo, které jí 
připomíná příchod do Klokánku. Pak tetě dlouho vyprávěla 
svůj nelehký příběh. 

„Vše začalo, když mi bylo šest let. To mi zemřel tatínek, 
byla jsem malá a moc tomu nerozuměla. Zůstaly jsme samy 
s mámou a tehdy sedmnáctiletou sestrou. Babička nám 
začala vyčítat, že za tátovu smrt můžeme my, a tak podpora 
z její strany nepřicházela v úvahu. Od té doby se babička 
úplně odmlčela a já ji už neviděla. Matka si brzy začala vodit 
domů pánskou společnost. Chovali se hlučně, často byl  
u nás křik a hádky na denním pořádku. Jeden z matčiných 
společníků mě často bil, musela jsem se schovávat, bála 
jsem se. Máma se pomalu přestávala zajímat o domácnost 
a přestala platit poplatky. Brzy jsme se musely vystěhovat. 
Sestra měla přítele, a tak měla štěstí, že jí nabídl společné 
bydlení. Já s matkou vystřídala několik bytů, nějaký čas 
jsme bydlely po známých, po ubytovnách a také v azylovém 
domě. S mámou to začalo po čase jít hodně z kopce, nebyla už to dávno moje usměvavá maminka jako za časů, kdy 
žil ještě táta. Začala mít své nálady vzteku, pláče a jindy byla agresivní. Nebyly peníze na jídlo ani na zaplacení 
důležitých poplatků, a tak nás odevšad vyhodili. Nemohla jsem jezdit ani do školy, neměla jsem peníze na 
cestu. Studovala jsem v té době první ročník a chtěla jsem být pečovatelkou, to by mě moc bavilo. Občas jsem 
jela do školy na černo, ale pak mě chytil revizor a už jsem se bála. Matku nic nezajímalo. Zjistila jsem, že má všude 
jehly a fetuje. Svůj vdovský i můj sirotčí důchod vždy celý utratila za pár dní. Mně říkala, jestli chceš peníze, můžeš 
jít dělat šlapku. Věděla jsem, že mi nezbývá než přerušit studium, a začala jsem načerno vypomáhat v jedné blízké 
hospodě, abychom měly alespoň na jídlo. V té době jsem se seznámila s Martinem a brzo se do něj zamilovala. 
Se vším jsem se mu svěřila, vždy mě k sobě přitiskl a něžně pohladil a já byla šťastnější. Konečně jsem nebyla  
na všechno tak sama, tolik jsem potřebovala jeho podporu. Martin pak ale odjel a dlouho o sobě nedal vědět.  
S hrůzou jsem za čas zjistila, že jsem těhotná. A bála se, co bude dál. Matce to bylo úplně jedno, a já nevěděla, 
co mám dělat. Žádný doktor mě nechtěl přijmout, prý musím do místa svého bydliště. Těžko vysvětlit, že nemám 
peníze na cestu, a tak jsem kontrolu lékaře oddalovala. Až pak se mě jednou ujala paní v azylovém domě a konečně 
jsem se dostala k lékaři. Musela jsem si vyslechnout nepříjemná slova o tom, že mé dítě může být postižené, a proč 
jsem nepřišla dřív. Samozřejmě, že jsem měla velký strach, co bude dál. Bála jsem se o své nenarozené dítě. Bála 
jsem se, že mi ho určitě budou chtít vzít, až se narodí. Jak bych se o ně mohla sama postarat? V té době jsem byla 
stále nezletilá a velká pomoc přišla od OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí). Sociální pracovnice mě tehdy 
naštěstí odvezly a umístily do Klokánku.“ 

To, co je v životě pro mnohé samozřejmostí, bylo pro Kristýnku velkým luxusem. Dostávala pravidelnou stravu  
a měla možnost odpočinku. Každý den se mohla vykoupat. S velkou chutí se zapojovala do domácích prací. 
Strach a obavy z toho, co bude, se pomalu rozplýval. Věděla, že může dočasně zůstat i po narození svého miminka  
v Klokánku. V té době se ozval i Martin a přijel Kristýnku navštívit. Jakmile zjistil, že je těhotná, slíbil, že sežene bydlení  
a o všechno se postará. Kristýnka byla spokojená a věřila v lepší časy. Přestala mít strach ze své budoucnosti. Začala se  
na miminko těšit a postupně připravovat výbavičku. Je spousta hodných lidí, kteří nám do Klokánku nosí oblečení  
na děti, hračky, kočárky, autosedačky a prostě vše po svých dětech. Kristýnka měla z čeho vybírat. S radostí vše prala 
a žehlila a připravovala na příchod svého miminka. Brzo měla pěkně nachystanou skříňku s výbavičkou. Pravidelnou 
stravou jí bříško krásně rostlo. Měla moc ráda jahody. Talířek si pokládala na rostoucí bříško a pozorovala, jak 
miminko kope, když jahody poskakovaly. Chodila na pravidelné kontroly do těhotenské poradny. S pomocí sociální 
pracovnice Klokánku si podala přihlášku na nové studium obor kuchařka. Pravidelně ji navštěvoval přítel Martin.  
A vše se dobře vyvíjelo.

Pak přišel ten tolik očekávaný krásný den a Kristýnce se narodil zdravý krásný syn Matyášek.  Bylo to hodně živé 
miminko, od maminky kojit moc nechtěl, neuměl se přisát, a tak už v porodnici pil mléko z láhve. Byl neklidný, v noci 
se hodně budil. Stále kopal nožičkama, rozhazoval ručičky, prostě nevydržel chvilku v klidu. V červnu se Kristýnka 
začala připravovat na přijímací zkoušky na obor kuchařka. To se jí povedlo, a od září mohla začít studovat. V době 
její nepřítomnosti se o Matýska staraly pečující tety. Po návratu ze školy však o něj pečovala sama. Muselo to být 
pro ni náročné období, protože o malého pečovala i v noci a ráno musela vstávat do školy.  

Kristýnka 
to zvládla
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Matýsek byl a stále je neúnavný neposeda. Při jídle lžičkou mrskal ručičkama tak rychle, že ve vteřině měl zeleninu  
ve vlasech a mističku na zemi. Před spinkáním si dlouho hladil hlavičku nebo tahal vlásky. Když už konečně usnul, 
byl za dvacet minut znovu čilý jako rybička. Brzo se začal stavět a naučil se lézt na gauč. V noci kolem třetí hodiny 
se často budil, a znovu usnul až na pátou ranní hodinu.  To už Kristýnka pomalu vstávala a vypravovala se na cestu 
do školy. Někdy hodně nevyspalá. Naštěstí spolubydlící děti měly tvrdý spánek a malého nezbedu v noci neslyšely. 
Od dvou let začal nosit brýle kvůli šilhání pravého oka. Měl také okluzor na dvě hodiny denně. Od pátku do neděle 
býval malý Matyáš s maminkou u ní v bytě. Přes týden v Klokánku. V únoru 2016 mu byl na neurologii potvrzen 

syndrom ADHD.
Maminka Kristýna dovršila osmnácti let a dostala 
možnost startovacího bytu v blízkosti Klokánku. 
I když se přítel Martin občas ukázal na návštěvě, 
jeho slibované společné bydlení se vytrácelo. 
Nebyl v ničem spolehlivý a vždy zůstalo jen u slibů. 
Kristýnka se v létě nastěhovala do maličkého bytu 
a učila se sama hospodařit. Na začátku jí pomohly 
uspořené peníze ze sirotčího důchodu za její 
pobyt v Klokánku. Měla alespoň nějaké peníze do 
začátku. Dál chodila do školy a odpoledne se starala  
o Matýska v Klokánku, večer se vracela do svého 
bytu. Plnoletostí Kristýna musela řešit dluhy matky. 
Musela se vzdát veškerého dědictví, aby se těchto 
dluhů zbavila. Netrvalo dlouho a přišlo další nečekané 
překvapení, kdy jí byl bez varování zablokován 
účet. Ukázalo se, že musí uhradit pokutu ve výši 
deseti tisíc korun. Šlo o pokutu za jízdu načerno, 
když tenkrát jako patnáctiletá slečna neměla 
peníze na cestu do školy a v autobuse ji chytil 
revizor bez jízdenky. Tato pokuta se nezaplacením 
navýšila. Dívka tenkrát nebyla plnoletá a měla  
za ni zodpovědnost matka. Tedy mi není jasné, proč 
nevymáhali zaplacení pokuty po zákonném zástupci 
- matce. Mlaďoučká Kristýna ale nezmohla nic a bez 
přístupu k účtu zůstala úplně bez financí. Nikoho 
nezajímalo, že nemá ani na základní potřeby. Je 
prostě hrozně těžké  být na všechno sama a nemít 
podporu nikoho, když člověk nemá rodinu. Naštěstí 
měla alespoň Klokánek,  kam se obrátila s žádostí 
o pomoc. Dostala nějaké jídlo a peníze na OpenCard, 
aby mohla dál jezdit do školy. Uspořené peníze ze 
sirotčího důchodu se pomalu ale jistě vytrácely.  
A tak musela Kristýna každý den po škole 

chodit na brigádu. Nezbývalo jí moc času na syna. Společně spolu trávili alespoň víkendy, když nešla maminka do 
práce a měla volno. I tak to zvládla a dostudovala. Na konci května 2016 dostala výuční list s vyznamenáním  
v oboru kuchařka. Při předání výučního listu si moc přála mít tam někoho blízkého, a tak požádala tetu z Klokánku, aby  
s Matyášem na slavnostní předání přišla. Cítila se pyšně, když za ní na podium přišel Matyáš a ona ho mohla všem 
představit. 

Ukončením studia dostala Kristýna Matyáše do své péče. V té době mu byly tři roky. Začaly prázdniny, ale  
pro Kristýnku to naopak znamenalo spousty starostí. Musela si najít práci, aby měli na jídlo. Matyášek byl bez školky 
a na prázdniny ho nikde nechtěli přijmout. Ve svém volném týdnu teta přebírala péči o Matýska a Kristýna začala 
chodit vypomáhat do Globusu do kuchyně. Moc peněz ale nevydělala, stačilo to pouze na základní přežití. Na nájem 
nezbývalo, a tak dluh opět rostl. Nakonec jí pomohla ředitelka Klokánku, která požádala o pomoc starostu obce.  
Na jeho přímluvu byl Matýsek od září přijat do školky a Kristýnka dostala místo ve školní jídelně s vhodnou pracovní 
dobou od sedmi do patnácti hodin. Zároveň byl domluven splátkový kalendář ohledně dlužného nájmu. Matyáš 
začal chodit do školky. Uplynul další měsíc, než Kristýna dostala svou první výplatu. Každý měsíc pak splácela část 
dluhu a do půl roku zvládla vše uhradit. 

Martin, otec Matyáše, se občas ozve, ale bohužel nemá na malého dobrý vliv. Učí ho sprostá slova a sám se tomu 
směje. Podporuje ho v nevhodných aktivitách. Alimenty také neplatí. Vždy pouze slibuje. Nyní má Kristýnka novou 
známost a všichni bychom jí přáli, aby jí to tentokrát vyšlo.  
(napsala: teta z Klokánku Ivana Heřmanová, vydáno se souhlasem Kristýnky i Matyáška)

DĔKUJEME, ŽE POMÁHATE S NÁMI.
ČÍSLO CELONÁRODNÍHO SBÍRKOVÉHO ÚČTU FOD 3055103/0300

I DÍKY VAŠÍ PODPOŘE JSME MOHLI POMOCI KRISTÝNCE
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Prosím odešlete jednorázovou nebo dlouhodobou dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru
    DMS FODKLOKANEK 30         DMS TRV FODKLOKANEK 30
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                                              DMS FODKLOKANEK 90         DMS TRV FODKLOKANEK 90
Více na www.darcovskasms.cz. DĚKUJEME! 

PLACENÁ INZERCE

ápad, s nímž jsme oslovili mateřské a základní školy 
napříč naší republikou, měl za cíl upoutat pozornost  
k problematice dětí, které musejí část svého života 

prožít mimo svou rodinu a kterým na přechodnou dobu nabídl 
náhradní domov některý z našich Klokánků. Že se to řadě škol 
podařilo, to nám prozradily některé dopisy.

Děti na 377 mateřských, základních, speciálních a praktických 
škol a gymnázií tvořily se svými učiteli nádherné obrázky, 
kterých celkem přišlo více než tři a půl tisíce. Vybraná výtvarná 
dílka nyní pomáhají získávat finanční prostředky pro zajištění 
potřeb dětí v Klokánkách – obrázky nabízíme k prodeji  
na e-shopu FOD a na facebooku FOD. Taktéž hledáme 
prostory pro uskutečnění prodejní výstavy těch nejmilejších 
obrázků. Nápad se osvědčil a v tomto roce určitě bude mít pokračování.

Napsali žáci z 3.A. základní školy a 
poslali nádherné obrázky a vlastní 
pohádkové knížky.

Zámek Zimní královny
Lucinka, 6 let

Perníková Chaloupka
Patrik, 5 let

Slunečno
Aneta, 14 let

Krteček a kytičky,
Klárka, 5 let

Po letních prázdninách 2017 jsme vyhlásili soutěž

„OBRÁZEK, KTERÝ UDĚLÁ RADOST HNED DVAKRÁT“
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ako červenou niť, jež se nese časem, řešíme problematiku financování zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Již v minulém roce senátor PhDr. Zdeněk 
Papoušek /viz rozhovor ve Zpravodaji FOD Z klokaní kapsy 2/2017 – naleznete na 

www.fod.cz/ s podporou dalších 40 senátorů zpracoval a v Senátu ČR projednal návrh novely 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, a to s cílem zlepšit financování zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. 
Třikrát se podařilo návrh „protlačit“ jako pevný bod programu Poslanecké sněmovny. Z toho dvakrát se návrh nestihl 
projednat, potřetí jej pan senátor Papoušek na jednání uvedl, ale bohužel poslanci odsouhlasili návrh jednoho  
z poslanců tento bod jednání přerušit. Byl to poslední termín, kdy k projednání mohlo dojít, ale bohužel takto „spadl 
pod stůl“.
Přesto i nadále se snažíme o změnu legislativy. Na počátku roku 2018 jsme vyvolali jednání na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí, ze kterého vzniklo setkání všech zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na tomto setkání 
paní ministryně Ing. Jaroslava Němcová přislíbila změnu legislativy pro rok 2019 ohledně financování všech zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jednání v této věci by mělo pokračovat v průběhu letošního června. 
Doufejme, že se této pracovní skupině podaří změnu legislativy skutečně připravit a ministerstvu a na vládě ČR  
v parlamentu prosadit  v podobě, která bude pro Klokánky co nejvíce přijatelná. Věřte, že za lepší postavení Klokánků 
budeme i nadále bojovat!

Slovo předsedy Fondu ohrožených dětí
Jan Vaněk, DiS.

o Klokánku byla loni přijata pětiletá Janička s diagnózou lehké mentální 
retardace. Oba rodiče zemřeli kvůli požívání drog, jiné příbuzné neměla. 
Janička si získala pro svou milou a vstřícnou povahu srdce všech dětí i tet  

z Klokánku. Kam přišla, tam jako by se rozzářilo sluníčko. Nadšený z ní byl i průvodce 
na zámku, kde Janička vyslechla přednášku o starožitnostech a potom všem na 
naleštěných parketách zatančila. Průvodce jí za to poděkoval, prý se mu něco tak 
milého za mnoho let služby nestalo. Janička prodělala celou řadu vyšetření a nakonec 
jí byla zjištěna alergie na lepek. Tety jí začaly péct speciální chleba a další pochutiny, 
striktně se dodržovala bezlepková dieta. K údivu všech se Janička začala zlepšovat 
nejen po zdravotní stránce, ale i mentálně. Začala recitovat básničky a byla čilejší. 
Postupem času nastoupila do první třídy, kde měla samé jedničky. Nakonec si pro 
Janičku přijela pěstounská rodina, která si ji rovněž okamžitě zamilovala. Od té 
doby k nám Janička jezdí s tetou a strýcem na návštěvu. Chodí už do druhé 
třídy, má výborný prospěch a je stále milá a hezká. Máme z ní velkou 
radost.

Drogy vzaly Janičce rodiče

Prosím odešlete jednorázovou nebo dlouhodobou dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru 
 

DMS FODKLOKANEK 30 DMS TRV FODKLOKANEK 30 
DMS FODKLOKANEK 60 DMS TRV FODKLOKANEK 60 
DMS FODKLOKANEK 90 DMS TRV FODKLOKANEK 90 

 
Cena jednorázové DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč.  
Cena dlouhodobé DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč/měsíčně.  
Klokánek obdrží jednorázově nebo každý měsíc 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč.     
Více na www.darcovskasms.cz. DĚKUJEME!  
  

Prosím odešlete jednorázovou nebo dlouhodobou dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru 
 

DMS FODKLOKANEK 30 DMS TRV FODKLOKANEK 30 
DMS FODKLOKANEK 60 DMS TRV FODKLOKANEK 60 
DMS FODKLOKANEK 90 DMS TRV FODKLOKANEK 90 

 
Cena jednorázové DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč.  
Cena dlouhodobé DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč/měsíčně.  
Klokánek obdrží jednorázově nebo každý měsíc 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč.     
Více na www.darcovskasms.cz. DĚKUJEME!  
  

NOVÉ WEBOVKY

Chtěli bychom Vám oznámit, že v současné době pro Vás 
připravujeme, s pomocí našich dobrovolníků, nové přehled-
nější a modernější webové stránky Fondu ohrožených dětí. 
Pevně věříme, že se nám je již brzy podaří dokončit a Vy je 
naleznete na www.fod.cz. Zde můžete vidět malou ukázku.
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PRÁCE S DÍTĚTEM V ZAŘÍZENÍ KLOKÁNEK

rávní vymezení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) umožňuje přijmout dítě do Klokánku 
v nejrůznějších ohrožujících situacích. A to prostřednictvím možností od žádosti samotného dítěte či rodiče až 
po soudní rozhodnutí. Nejčastěji nás předem telefonicky zkontaktuje sociální pracovnice orgánu sociálně právní 

ochrany dětí (OSPOD) nebo rodič s žádostí o přijetí dítěte.

1.  Jak probíhají příjmy dětí do zařízení (Klokánek), jsou náročné?
Snažíme se, aby byl celý proces co nejméně formální. Dítě přivítá sociální pracovnice Klokánku a doprovodí je do příslušného 
bytu. Zatímco se dítě seznamuje se svou novou „klokaní tetou“ a neznámým  prostředím, s  doprovázejícím sepíšeme 
administrativu v kanceláři. Pokud má dítě k  doprovázející osobě citovou vazbu – jedná se třeba o rodiče, vždy dítěti předem 
ukážeme, kde si mezitím budeme s jeho blízkým povídat a ujistíme je, že se za ním tatínek či maminka vrátí nebo může samo 
přijít k nám. Po odchodu rodiče navštívím dítě přímo v pokojíčku, kde se právě zabydluje. Vzájemně se blíže seznamujeme. 
Zajímám se o to, jak celé situaci dítě rozumí a přiblížím mu funkci a fungování Klokánku. S kolegyněmi se snažíme navodit 
bezpečný prostor, aby se mohlo zklidnit, mít možnost se svým tempem „rozkoukat“ a poznat nové lidi, kteří mu vstupují do 
života. Podporujeme je v tom, co má rádo a mapujeme jeho zdroje, které mu mohou v nastalé stresové situaci pomoci. Je 
důležité, aby dítě vědělo, že nezůstává samo.
Náročné příjmy jsou povětšinou takové, kdy dítě pláče a je vyděšené z nastalé situace. Vzpomínám si na nedávný příjem 
osmiletého Sama, kterého jsme před třemi měsíci propouštěli zpět do péče jednoho z rodičů. Ten se však opět rozhodl, že se  
o syna nechce dál starat (což se již jednou stalo, nakonec se ale Sam vrátil zpět domů). Situaci předcházelo napadení mezi 
rodiči, během kterého zasahovala policie. Dítě i jeden z rodičů skončili v nemocnici. Lékař nás informoval, že chlapec stále 
pláče a prosí, aby se nemusel vracet do Klokánku. Tušil, že se už nevrátí domů. V očích chlapce jsme my byli „nositeli zla“  
– tedy těmi, kdo mohou za to, že nemůže být doma s rodiči. Zároveň byl traumatizován svědectvím násilí a policejním 
zásahem. Když Sama přivedla sociální pracovnice OSPOD, velmi plakal, až se zajíkal, toužil po rodičích a sliboval, že udělá 
cokoli, aby mohl být s tatínkem. Snažil se nás přesvědčit, že už nebude rodičům na obtíž. Jeho emoční bolest z opuštění  
a zklamání byla opravdu velká. Každý jsme si přál mít více moci rychle ulevit jeho zoufalství. Věděli jsme, že nás čeká dlouhá 
cesta k hledáni jeho nového laskyplného domova.

2. Jak si děti zvykají na prostředí Klokánku?
Úspěšnému přivykání si na nové prostředí pomáhá „dobrý“ prvotní kontakt pracovníka s dítětem, který začíná už „mezi 
dveřmi“. První dojem, mimika a tón hlasu mohou signalizovat uvítání a přijetí, anebo „postavit zeď ohrožení“. Čím neformálnější, 
přátelštější a vnímavější je seznamování se s dítětem, tím dříve dítě dokáže přijmout nastalou situaci. Dětem v adaptaci 
pomáhá, když mohou mít pocit určité kontroly ve svém životě. Je důležité, aby se nemusely jen pasivně přizpůsobovat  
a „strpět“ pravidla zařízení. Respektujeme biorytmus a návyky dítěte, může si vyzdobit pokoj, podílet se na výzdobě bytu 
nebo prostor zařízení, dále spoluurčuje, jak bude trávit volný čas apod.  Dětem v adaptaci pomáhá individuální vztah s tetou,  
ve kterém nalézají bezpečný prostor a přijetí. Zažívají, že jsou vítány. Pokud je to jen trochu možné, dítěti zůstává zachována 
kmenová škola nebo školka a vazby s původním prostředím, což výrazně napomáhá adaptaci na novou životní situaci. 
Dítě tak není zcela vykořeněné z původního prostředí. Zůstává zachována kontinuita. Zajímají nás přání a potřeby dětí, 
kterým se snažíme vycházet vstříc nebo hledat kompromisy. V takové atmosféře si některé děti zvyknou rychleji, jsou veselé,  
s pozitivním očekáváním přijímají nabízené aktivity. Jiné děti si zvykají pomaleji, několik dnů nebo týdnů. U menších dětí je 
samozřejmě přivykání pozvolnější. Potřebují si zažít novou situaci, nabýt dostatek zkušeností s novými lidi, aby je mohly 
přijmout za součást svého (nyní pozměněného) světa a cítily se tak bezpečně.

3. Jak s dětmi v Klokánku pracujete?
Dítěti se každý den individuálně věnuje teta – zajímá se, jaký prožilo den, povídá si s ním o jeho přáních a potřebách  
a vede ho k plnění školních povinností. Dále společně s dětmi plánují volný čas – a to buď individuálně (kroužky, osobnostní 
rozvoj) nebo skupinově plánují společné aktivity a výlety. Chceme, aby děti nebyly vyčleněny z většinové společnosti,  
a tak vítáme, když tety podnikají aktivity samostatně s dětmi ze svého bytu; snažíme se omezovat tzv. „hromadné aktivity“. 
V dítěti podporuje pocit bezpečí a důvěry v personál, když může zažívat jedinečný lidský vztah se svou tetou a nejbližšími 
dětmi (na bytě jsou max. 4 děti), se kterými tvoří „rodinnou skupinku“. Teta i dítě se tak mohou poznávat za nejrůznějších 
situací a zažívat nové zkušenosti. Využíváme tzv. zážitkové pedagogiky – kdy se děti učí novým dovednostem, překonávání 
překážek a sebepoznávání prostřednictvím emočně nabitého zážitku. Každému dítěti se po přijetí věnuje psycholog, 
který je psychologicky vyšetří, zmapuje jeho potřeby a úroveň jejich uspokojování, osobnostní strukturu, kvalitu rodinných 
vztahů a na základě všech poznatků vytváří doporučení. Dále s dítětem a rodinou pracuje sociální pracovnice. Pokud  
s námi spolupracují rodiče, nezastupitelnou úlohu má anamnestický rozhovor. Během něj zmapujeme dosavadní život dítěte  
a celé rodiny. Zajímáme se o prožívání a chování dítěte, o stabilitu prostředí, výchovný model, zkušenost s traumatem, na 
co bylo dítě zvyklé, co má rádo, co mu pomáhá, čeho se vyvarovat, a dovídáme se také o historii rodičů. Často se stává, že 
sami rodiče si prošli traumatickým dětstvím a opakují nefunkční vzorce. Pomáháme rodičům učit se naplňovat potřeby dětí. 
Nabízíme tzv. „rodinná setkání“ rodiče s dítěte pod vedením sociální pracovnice nebo psychologa. Dále s dětmi pracujeme 
terapeuticky, a to v rámci individuální nebo skupinové terapie. Podporujeme děti ve volnočasových aktivitách a studiu. 
Veškeré činnosti jsou zaměřeny  mj. na rozvoj sebepoznání, zmírňování následků traumatu, korektivní emoční zkušenost  
a obnovu zdravých vztahů.

Rozhovor s Bc. Kateřinou Vojtĕchovou, sociální pracovnicí Klokánku Chabařovická
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DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají. Velice si vážíme dlouhodobé podpory pana Ing. Jiřího Suchánka a 
odborné pomoci pana JUDr. Vojtěcha Mádra a advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr. 

                          
NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 1. 10. 2017 do 15. 4. 2018:
NADAČNÍ FOND PREZIDENTA REPUBLIKY ING. MILOŠE ZEMANA (2 500 000 Kč), pan Roman BARTYZAL (1 650 000 Kč), C & R DEVELOPMENTS s.r.o. – 
HARFANDĚNÍ  (902 400 Kč), MARY KAY (CZECH REPUBLIC) (509 216 Kč), AVENIER a.s. (310 450 Kč), BONAMI CZ a.s. za MITON a.s. (250 000 Kč), AMERICAN 
FRIENDS  - paní Hana Gallaghan (215 100 Kč), ODYSSEY PERFORMANCE ENHANCEMENT NETWORK s.r.o. (194 634 Kč), KOUTECKÝ s.r.o. (182 500 Kč), 
Velvyslanectví SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ (173 472 Kč), pan Roman VOSÁHLO (160 000 Kč), LETIŠTĚ PRAHA a.s. – DOBRÉ SOUSEDSTVÍ (150 000 
Kč), PRICEWATERHOUSECOOPERS Česká republika s.r.o. a zaměstnanci (150 000 Kč), NEWBOLD THOMAS DAY (141 076 Kč), KOMEL-REALITY s.r.o. (135 
000 Kč), paní Marta MILOTOVÁ (110 000 Kč), HOCKEY CLUB OCELÁŘI a.s. (100 000 Kč), JIVA TRADE s.r.o. (100 000 Kč), MÍČA & HARAŠTA s.r.o. (100 000 
Kč), NADAČNÍ FOND KAROLÍNY PLÍŠKOVÉ (100 000 Kč), SUDOP GROUP a.s. (100 000 Kč), UNICREDIT LEASING CZ a.s. (100 000 Kč), BARENGO TRADING 
GmbH (89 500 Kč), 1/AMAZON LOGISTIC PRAGUE s.r.o. (84 138 Kč), DM DROGERIE MARKT s.r.o. (71 600 Kč), KEYPACK s.r.o. (70 000 Kč)

Dary ve výši 60 000 Kč věnovali: CAPITAL FOR YOU s.r.o., MAXPROGRES s.r.o., MRAMORKA s.r.o., SVATEBNÍ SALÓN DELTA s.r.o., TECHNODAT  
CAE-SYTÉMY s.r.o., ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN, paní Dagmar MAČUGOVÁ (51 000 Kč)

Dary ve výši 50 000 Kč věnovali: paní Vilemína BROŽKOVÁ, DEBA BOHEMIA s.r.o., pan Ladislav KREJČÍ, paní Růžena LIŠKOVÁ, MÍČA & HARAŠTA s.r.o., 
RO.MED.CS PRAHA a.s., PORADENSTVÍ PRO PODNIKY - ALEŠ KLAUDY s.r.o. a pan ing. Radek ŠIROKÝ, WORLDVENTURES FOUNDATION (48 338 Kč), DATA 
COLLECT s.r.o. (47 000 Kč), VKURÝR – Ostravská kurýrní služba (44 500 Kč), INTERNET MALL a.s. (43 421 Kč), KŘEST KALENDÁŘE Klokánek Hostivice – 
dražba (43 000 Kč)

Dary ve výši 40 000 Kč věnovali: manželé BIUNDO, BÖLLHOFF s.r.o., PROFIT s.r.o., VERSINO CZ s.r.o., paní Věra VLACHOVÁ a pan Zbyněk VOTOČEK, 
INTRAS CONSULTING (36 000 Kč), EAST PORT PRAHA s.r.o. (35 000 Kč), pan Ing. Josef MAŠEK (35 000 Kč), paní Kateřina MATUŠKOVÁ (34 000 Kč), OFFICE 
DEPOT s.r.o. (32 000 Kč), TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA (31 613 Kč), STŘÍDA SPORT s.r.o. (31 000 Kč), paní Hana HAVLOVÁ-HONSOVÁ (30 300 Kč), INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OD AUTO THEFT INVESTIGATORS (30 205 Kč)

Dary ve výši 30 000 Kč věnovali: ACTION TIME s.r.o., BOUDA – MBO s.r.o., EFKO-KARTON s.r.o., ELEKTROMĚRY s.r.o., FABBRO s.r.o., pan Miloš FORMAN, 
IMUNOMEDICA a.s., KOVODRUŽSTVO v.d. Strážov, pan Mgr. Jan KUBICA, paní Jana MAROUŠOVÁ, Ing. Klarisa MILEROVÁ, MONETICA a.s., pan prof. Zbyněk 
RAIDA, SICO s.r.o., paní Tatiana SKÁLOVÁ, YATE s.r.o., PROVIDENT FINANCIAL s.r.o. (28 600 Kč), LUNIC s.r.o. (28 000 Kč), pan Tomáš VÝTISK (27 000 
Kč), FISH FARM BOHEMIA s.r.o. (26 807 Kč), WOOD & Company Financial Services a.s. (26 000 Kč), ARCOS FM CZ s.r.o. (25 500 Kč), W.A.G. PAYMENT 
SOLUTIONS a.s. (25 077 Kč)

Dary ve výši 25 000 Kč věnovali: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., CYIENT s.r.o., ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, z.s., ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, EXPO-
LEVEL-DESIGN s.r.o., FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o., paní Ivana HORÁKOVÁ, CHEMELEK s.r.o., pan Ing. Josef MAŠEK, MÚZO PRAHA s.r.o., PRO TRUCK s.r.o. 
a WE LOVE TO HELP! z.s. POTEX s.r.o. (24 650 Kč), paní Eliška PROVAZNÍKOVÁ (24 455 Kč), pan Jiří LAŽANSKÝ (24 000 Kč), PRAKTICKÝ LÉKAŘ SPOŘILOV 
s.r.o. (24 000 Kč), PRAŽSKÁ ČOKOLÁDA s.r.o. (23 700 Kč), zaměstnanci RAIFEISENBANK OLOMOUC (21 000 Kč)

Dary ve výši 20 000 Kč věnovali: ACCACE s.r.o., ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o., paní Zuzana BENEŠOVÁ, CTR ALBERTOV a.s., DEVOS 
TRADE CZ s.r.o., ESD OSVĚTIMANY s.r.o., EURO TOUR GROUP s.r.o., FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s., paní Magdaléna GRONO, pan Ing. Jiří HANZAL, pan 
Jan HITZGER, paní Milena CHLUMSKÁ, INDUSTRY CONTROL s.r.o., INFINITE COMPANY s.r.o., paní Ing. Jana KEJVALOVÁ, KOMFORT a.s., pan Bernard LAINKA, 
pan Bc. Jiří LÁTAL, LIVESPORT s.r.o., paní Svatava MOHYLOVÁ, N.KO s.r.o., paní Jaroslava NOHOVÁ, PIEROT s.r.o., paní Vladimíra PÁČOVÁ, PALATINUM s.r.o., 
PRAGOFLORSERVIS s.r.o., pan Josef PRŮCHA, paní Bohuslava RAIDOVÁ, Nakladatelství SAGIT s.r.o., SELEKTA PACOV a.s., STAVITELSTVÍ KNOTEK s.r.o., 
pan JUDr. Jaroslav ŠKUBAL, TEPLÁRNY BRNO a.s., VÍT HORČIČKA s.r.o., WEISS PETER FRANZ a WOODCOMP PROPELLERS s.r.o., MERCURY JEWELLERY 
s.r.o. (18 000 Kč), pan Ing. Jindřich SOCHOR (18 000 Kč), VODOVODY A KANALIZACE Havlíčkův Brod a.s. (18 000 Kč), PROFI-UNION s.r.o. (16 666 Kč), paní 
Romana DRAHOŠOVÁ (16 500 Kč), FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (16 020 Kč), SUPREMO FOOD s.r.o. (16 000 Kč), Česká společnost AIDS pomoc (15 600 Kč), 
zaměstnanci interního auditu ĆESKÉ SPOŘITELNY a.s. (15 450 Kč)

Dary ve výši 15 000 Kč věnovali: AKP s.r.o., ALERGOLOGIE KARLOV s.r.o., ANOPACK s.r.o., B & D s.r.o., Jiřina a Ferdinand DŮBRAVOVI, pan Jan HAVLÍČEK, 
pan Karel KOLÁŘ, LANOS s.r.o., MAKO COLOR s.r.o., MIFER s.r.o., OKATEC s.r.o., P&M TRUE FAMILY s.r.o., pan Michal PIXA, PROPAGAČNÍ PODNIK s.r.o., 
ROTARY KLIB OSTRAVA, paní Bronislava RYBÁŘOVÁ, paní Zdena SCHINKOVÁ, SOLARINVEST - GREEN ENERGY s.r.o. a pan Luboš TOMÁŠEK, I A A T I - E B  
VZW (14 962 Kč), JATOMI FITNESS – zaměstnanci (14 769 Kč), DAMA s.r.o. – společnost a zaměstnanci (14 600 Kč), ARTIN (14 000 Kč), zaměstnanci ÚSTAVU 
INFORMATIKY AV ČR (13 500 Kč), FINHAUS a.s., (13 000 Kč), paní Lenka GAJDOVÁ (13 000 Kč), paní Karla LAŽANSKÁ (13 000 Kč), pan Bohumil ONDERKA 
(13 000 Kč), VÝTĚŽEK Z AKCE – paní S. BERKOVÁ (12 658 Kč), zaměstnanci BIOCEV VESTEC (12 450 Kč), pan Jiří ŠEVČÍK (12 200 Kč)

Dary ve výši 12 000 Kč věnovali: pan Jiří BERAN, pan Ing. Jiří BŘEZINA, pan Petr HORÁK, INCYB SOLUTIONS s.r.o., pan Roman KENDÍK, pan Michal KORPA, 
pan Ivan KREJČÍ, LORENC LOGISTIC s.r.o., pan Vladimír MACHÁČEK, pan Peter MAREC, paní Monika KARTINCOVÁ, pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK, pan Allan 
ŠIMEK, paní Petra VOJKOVSKÁ a ZŠ HAVLÍČKOVA – Litoměřice, paní I. PÍCHOVÁ – bleší trh (11 578 Kč), VITRABLOK s.r.o. (11 520 Kč), pan Josef JEŘÁBEK 
(11 400 Kč), Salón ANETTE (11 000 Kč), C & A MODA s.r.o. (10 836 Kč), pan Zdeněk HOCHMAN (10 777 Kč), ALFA SOFTWARE s.r.o. (10 700 Kč), Děti 4B ZŠ 
PLÁNICKÁ (10 626 Kč), paní Tereza POTŮČKOVÁ (10 300 Kč)

Dary ve výši 10 000 Kč věnovali: 1. PLZEŇSKÁ DAŇOVÁ A ÚČETNÍ s.r.o., ACER VOLTAGE s.r.o., ADVOKÁTNÍ SPOLEČNOST, PÁNEK, BERÁNEK, MELICHAR 
v.o.s., AJ TECHNOLOGY s.r.o., ALFA HOLIDAY s.r.o., ALMECO s.r.o., ALPIN SPECIAL s.r.o., ANDONE s.r.o., AROJA s.r.o., BAKR CZ a.s., BIOVA Co. s.r.o., 
paní Michaela CIBULKOVÁ, paní MUDr. Marta CIHLÁŘOVÁ, ČISTÁ JIŽNÍ MORAVA a.s., pan Vít ČURDA, DAGROS MORAVA s.r.o., DAHLHAUSEN CZ s.r.o., 
DAMIJA ELEKTRO s.r.o., D E A S s.r.o., DEOS CZ s.r.o., paní Lenka DOLEŽALOVÁ, DORYS CZ s.r.o., pan Josef DROZDÍK, pan Ing. Vladimír DUBŠÍK, paní Jiřina 
DŮBRAVOVÁ, EAGO SYSTEMS s.r.o., ELEKTROPOHONY s.r.o., pan Robert ERDINGER, pan Jiří ERHART, EXCOR – ZERUST s.r.o., paní Blanka FAJKUSOVÁ, 
FGFORTE s.r.o., FIGOCAR s.r.o., pan Josef FLÉGL, pan Ing. Daniel FRAJT, paní Zdenka GALKOVÁ, GRANUS s.r.o., GTM PRAHA s.r.o., GYNEKOLOGIE BŘECLAV 
s.r.o., GYNLED s.r.o., HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS s.r.o. – advokátní kancelář, pan Michal HAVRDA, paní Tereza HOFOVÁ, pan Ing. Jiří HORNYCH, paní 
Romana HRAZDÍROVÁ, pan Vojtěch HROMÍŘ, H R U Š K A s.r.o., CHEMPEX – HTE a.s., CHERMON z.s., pan Jindřich CHYTRÁČEK, INTAX s.r.o., INVET – 
ELEKTRO s.r.o., ISOLIT-BRAVO s.r.o., JAN KUKAČKA s.r.o., JANOŠEK TRANS s.r.o., paní Ladislava JELÍNKOVÁ, JINDŘIŠSKÁ VĚŽ s.r.o., pan Ondřej JOSKA, 

Soupis finančních i věcných darů od hodnoty 5 000 výše je uveden na www.fod.cz.



KAPLAN & NOHEJL advokátní kancelář s.r.o., pan Dalibor KAVAN, paní Mgr. Helena KOHOUTOVÁ, pan Ing. Karel KOLČAVA, pan JUDr. Radek KRAUS, pan 
Martin KREJČÍŘ, pan Pavel KRŮTA, pan Zdeněk KUBÁNEK, pan MUDr. Martin KUBÍČEK, paní Věnceslava KYJOVSKÁ, LE CLAVERA s.r.o., pan Josef LECIAN, 
pan Martin LEJSEK, LETEL ELEKTRONIK s.r.o., pan Vojtěch LINEK, pan Lubor LINHA, paní Miroslava LOPÉZ, pan Ing. Václav LORENC, LT TRADE s.r.o., MAG 
CENTRUM s.r.o., paní MUDr. Alena MACHOVCOVÁ, pan Tomáš MANDÁT, MAPES s.r.o., paní Zdeňka MARKOVÁ, paní Veronika MAŠKOVÁ, pan Jan MATĚJKA, 
pan JUDr. Petr MICHAL, pan Marek MOTYČKA, MRÁZEK PB s.r.o., MVE PLUS s.r.o., NÁSTROJÁRNA HRUBÝ s.r.o., NATRIX Kamenolom Bzová a.s., NAVIA 
s.r.o., NOVA DIDA s.r.o., pan Petr NOVÁK, pan Miroslav NOVOTNÝ, pracovníci OKRESNÍHO SOUDU TEPLICE, OPTIMA s.r.o., OZP PRAHA 4, PALATINUM 
CAMPUS s.r.o., PARKER systém- servis s.r.o., pan Václav PÁTEK, pan Vít PAVEL, pan Martin PAWLOREK, pan Gregor PILGRAM, PLASTMONT BUREŠ s.r.o., pan 
Miroslav PLEVA, pan Ing. Jiří PÖPPERL, PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s., pan Josef PRCHAL, pan Jaroslav PŘICHYSTAL, Q TECH s.r.o., REAL FLAT s.r.o., REGENERACE 
A REHABILITACE RS s.r.o., RECORD-OUTSIDE BROADCASTING s.r.o., RISL s.r.o., RITTER ELEKTRO CZ s.r.o., pan David RUSŇÁK, S-A-S s.r.o., SELEKTA 
PACOV a.s., SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s., SCHIESSL s.r.o., pan Josef SLABÝ, pan MUDr. Miloš SOKOL, pan Libor STEHNO, SUDOP 
PRAHA a.s., SUEZ WATER CZ s.r.o., pan Jan ŠKARYD, paní Jeanette ŠLEZINGEROVÁ, pan Karel ŠULC, pan Ladislav ŠUMBERA, paní Leona TÁLSKÁ, TEPLO 
MĚSTA ŽELEZNÝ BROD s.r.o., pan Zdeněk THOROVSKÝ, pan Jaroslav TOMAN, paní Elena TOMANOVÁ, TOMMAU STAVEBNÍ s.r.o., pan Stanislav TOŠNER, 
UNILEASING s.r.o., pan JUDr. Milan USNUL, UV-TECHNIK CZ, s.r.o., XB – 1 s.r.o., Jan VAŇKÁT – Sadové a parkové úpravy, VEGA TRUCKS s.r.o., pan Jaroslav 
VÍTEK, VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o., VSL SYSTEMY CZ s.r.o., paní Taťana VYHNÁLKOVÁ, pan Marek VYSTAVĚL a Zámek ZÁBŘEH s.r.o.. Děkujeme.

DLOUHODOBOU FINANČNÍ PODPORU VĚNOVALI: SLEVOMAT s.r.o. – uskutečněním prodeje produktů značky KlokArt a získáním další finanční podpory 
veřejnosti pro projekt FOD Klokánek v celkové výši 298 745 Kč, DM DROGERIE MARKT s.r.o. Chomutov, pan Pavel KAISER, paní Květoslava KOŽÍŠKOVÁ, 
manželé OPLETALOVI, paní Petra RYPLOVÁ, paní Petra VYORALOVÁ, paní Hana ZIKOVÁ, podporovatelé akce „STOVKA NA TÁBOR“ pro Klokánek Štěrboholy 
poskytli již více jak 38 000 Kč. Děkujeme.

NADAČNÍ DARY: Nadace NAŠE DÍTĚ – dar spol. ROSSMANN (1 000 000 Kč), Nadace RSJ (59 048 Kč), Nadační fond TESCO (30 000 Kč), Nadační fond KALICH 
(15 000 Kč)

DOTACE KRAJŮ, MĚST, OBCÍ: Statutární město PARDUBICE (115 700 Kč), Město JANOVICE NAD ÚHLAVOU (40 000 Kč), Město SUŠICE (40 000 Kč), Obec 
ČESKÁ KUBICE (30 000 Kč), Obec DLOUHÁ LOUČKA (20 000 Kč), Město LITOMĚŘICE (20 000 Kč), Obec LIBINA (12 000 Kč), Město NÝRSKO (10 000 Kč), 
Obec ŠUMVALD (10 000 Kč)

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY od 1. 10. 2017 do 15. 4. 2018: NEW YORKER CZ s.r.o. (782 099 Kč – textilní zboží pro Klokánky), ALZA.CZ a.s. (152 957 Kč – 
elektrické zubní kartáčky), paní Ivana MALÁ (100 125 Kč – stavebnice GEOMAG), pan Michal BRANDL – DRŮBEŽÍ SEN (100 000 Kč – potravinářské výrobky), 
PRINTALL CENTER s.r.o. (85 000 Kč – grafické návrhy, tisk reklamních předmětů, polepy automobilu), paní Jaroslava DĚDINOVÁ (64 568 Kč – oděvy a obuv), 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s. (62 964 Kč – ložní prádlo, oděvy), WELEDA s.r.o. (62 820 Kč – výrobky hydratační péče), pan Jiří MAJER (40 000 Kč 
– revize elektrospotřebičů a rozvodů), VIAPHARMA s.r.o. (38 985 Kč – výrobky pro zdraví dětí), HÁJEK a BOUŠKOVÁ s.r.o. (34 104 Kč – dorty a chlebíčky 
na dětské oslavy v roce 2017), Hotel LESANA – Jiří Novák (34 000 Kč – zimní pobyty pro děti), PFIZER PFE s.r.o. (33 830 Kč – notebooky), DAMCO CZECH 
REPUBLIC s.r.o. (30 000 Kč – drobné vybavení a vánoční dárky), pan Maciej Orlik (30 000 Kč – dětské oblečení), SUBVENCE DĚTEM (30 000 Kč – obuv, 
potraviny), POTRAVINOVÁ BANKA v Olomouckém kraji z.s. (26 987 Kč – potraviny), LOGIT s.r.o. (26 862 Kč – pokladna koberce), DM DROGERIE MARKT s.r.o. 
(26 780 Kč – kosmetické a další produkty), OLAINFARM GROUP CZECH REPUBLIC s.r.o. (26 400 Kč – vitamíny pro děti), GUSTO CATERING s.r.o. (24 336 Kč 
– potravinářské výrobky), CTR ALBERTOV a.s. (22 117 Kč – matrace), KAMA s.r.o. (20 000 Kč- čepice), VEBA PLYN a.s. (20 000 Kč – dárky k vánocům), pan 
Josef PROCHÁZKA (19 910 Kč – spodní prádlo, pyžama, ponožky), TEMIDAKO s.r.o. (18 000 Kč – oblečení), FRISÖR KLIER správní s.r.o. (17 734 Kč – dětské 
stříhání), HORNBACH BAUMARKT CS s.r.o. (17 248 Kč – výrobky pro děti), PENAM a.s. (16 000 Kč – potravinářské výrobky), JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ 
a.s. (15 600 Kč –odvoz a likvidace odpadu ze zahrady), POLANSKÝ s.r.o. (15 137 Kč – podlahový čistič Karcher typ Puzzi 10/1), KOOPMAN INTERNATIONAL 
PRAGUE s.r.o. (15 000 Kč – hračky, domácí potřeby, plastové boxy), VIVIS ENERGY s.r.o. (14 965 Kč – herní konzole, příslušenství, sada DVD), paní Kateřina 
HARABIŠOVÁ (14 376 Kč – opička ZUBÍK přinášející dětskou deku – dárky pro děti), MW CHEMIE s.r.o. (12 249 Kč - kojenecká mléka, pleny, router, switch), 
Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o. (12 390 Kč – masné výrobky), ACTIVA s.r.o. (12 340 Kč – kancelářské a školní potřeby), paní Miluše FOUSKOVÁ (12 289 Kč 
– obuv), ADDFOOD s.r.o. (11 372 Kč- ovocné šťávy), CHEMCOSPORT s.r.o. (11 000 Kč – 43 ks triček pro Klokánek), ABALON s.r.o. (10 726 Kč – novoročenky 
FOD), NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR ZO KLATOVY (10 136 Kč – hygienické a čisticí prostředky), pan Daniel DOUBRAVA (10 000 Kč – drogerie, 
hygienické potřeby, oblečení, obuv), paní Ing. Ivana ROUBOVÁ a Jan BULÁNEK (10 000 Kč – poukázky na odběr zboží), paní Pavlína ROSICKÁ (10 000 Kč 
– fotografie dětí do kalendáře), pan Jaroslav VEČERKA (10 000 Kč – drogistické zboží), AUTO ČECHÁK Olomouc (bezplatná údržba vozidel), BMK SERVIS 
(repasované elektrospotřebiče), CHALUPA a KLÍMA s.r.o. (papírenské zboží), KLOKANÍ KAPSIČKA Šternberk (celoroční materiální pomoc), OPTIKA SLAVÍKOVÁ 
(brýle pro děti), P&P s.r.o. Veltrusy (týdenní dodávky ovoce a zeleniny do Klokánku Štěrboholy), PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ Jana Šubrtová (každý den pečivo 
pro děti), PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK Chomutov (volné vstupné), Pojišťovna KOOPERATIVA CHOMUTOV (ložní prádlo), POTRAVINOVÁ BANKA ČR 
(zásobování Klokánků), WITTE AUTOMATIVE (vymalování bytů), ZŠ Březenecká Chomutov (sbírka drogerie).Děkujeme.

DĚDICTVÍ:
In memoriam děkujeme zesnulé paní Miloslavě HANZALOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 172 416 Kč. Děkujeme.

POKLADNIČKY PRO KLOKÁNEK:
Děkujeme všem, kteří  do svých prostor a na své akce umístili pokladničky pro získávání příspěvků veřejnosti pro projekt Klokánek a všem, kteří do pokladniček 
přispěli. Především děkujeme za pokladničky u partnerů: AROMASHOP Šternberk, AUTO ČECHÁK Olomouc, BILLA Letná Praha 7.

Z Klokaní kapsy - zpravodaj FOD číslo 1/2018 (květen 2018), vydává Fond ohrožených dětí, 
Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ: 00499277, tel./fax 224 236 655, e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz
Číslo účtu celonárodní sbírky: 3055103/0300 ČSOB, a. s. 
Ve zpravodaji jsou použity pouze ilustrační fotografie a jména dětí byla pozměněna. Autory příspěvků jsou jednotliví 
pracovníci FOD. Periodický tisk evidován MK ČR pod sp. Zn. E 15770.

Rádi bychom poděkovali obchodnímu centru Galerie Harfa, která již každoročně pořádá akci „Harfandění“. Tato akce velmi podporuje naše zařízení Klokánek. Letošní 
ročník se bohužel z technických důvodů neuskuteční. Důvodem jsou dvě stavby, které u 02 areny probíhají. Tím by byla narušená bezpečnost celé akce. Můžeme se 
ovšem těšit opět na „Harfandění 2019“. Věříme, že v roce 2019 všichni společně překonáme vysněný milion. O přesném termínu akce „Harfandění“ Vás budeme 
informovat na našich webových stránkách www.fod.cz. Těšíme se na VÁS v roce 2019. (Více o akci „Harfandění“ zde: https://www.galerieharfa.cz/harfandeni-2017.)


