Výroční zpráva Nadačního fondu Moje velké přání za rok 2018

Nadační fond byl založen 15. prosince 2015. Plní přání formou zážitků dlouhodobě nemocným a osamoceným
seniorům. Neplníme přání skupinám, ale pouze jednotlivcům. Cesta k těm, kteří si něco přejí, není jednoduchá.
Je to neprve o získání důvěry a jde to pomalu. Proto si velice vážíme toho, že se nám opět v letošním roce podařilo
splnit 8 krásných individuálních přání. Za každým jménem seniora je mnohdy až neuvěřitelný příběh. Spojuje je
samota anebo zdravotní problémy, ale přesto nikdo z nich neztrácí optimismus.
A my bychom vám přáli být u toho, když se splní jejich přání!

Jaká přání jsme letos splnili?
Panu J., který nám nedal souhlas s uveřejněním jeho křestního jména ani věku, jsme dopřáli nezvyklý zážitek.
Zajistili jsme mu účast na neveřejné generální zkoušce Českého národního symfonického orchestru v Rudolfinu. Na
zkoušku ho doprovodila paní Karla, která darovala panu J. ještě i vstupenku
na druhý den, na premiéru. Tam ho i doprovodila. Takže nakonec se jednalo o dva zážitky a věříme, že jeden byl
lepší než druhý.
Paní Danuši se splnil sen. A my jsme byli u toho. Strávili jsme společně celé dopoledne v pražské zoologické
zahradě v pavilonu opic. Setkat se s gorilami, být jim co nejblíže, to bylo tajné přání paní Danuše celý její život.
A když už si myslela, že se vzhledem k věku a zdravotním potížím přání nesplní, našla nás. A prožitek to byl opravdu
silný. A nebojíme se říct, že i pro kurátora, který se nám po celou dobu velice zodpovědně věnoval.
Pan Vladimír, který bohužel vzhledem ke svým zdravotním problémům nemůže sám vycházet ven, nám napsal, že
by se moc rád osobně podíval do obchodu se známkami. Je celoživotním nadšencem filatelie a je mu moc líto, že se
poslední roky již nemůže na burzy či do obchodů sám vydat. Za náš fond ho nejprve doprovodila Bára a potom ještě
jednou Míša.
Paní Marušce, tak chtěla, abychom ji oslovovali, jsme dopřáli masáž bolavých zad. Společně jsme vyrazili za
fyzioterapeutkou Štěpánkou. Záda zase bolet budou, ale úleva v tu chvíli prý byla obrovská.
A samozřejmě zde hrál důležitou roli i čas, strávený ve společnosti.

Paní Jitka, která trpí velkou ztrátou zraku, si už prý ani nemyslela, že někdy někam vyrazí. A vyrazila.
Ve Stavovském divadle navštívila Figarovu svatbu a ještě ji čekalo překvapení. Domluvili jsme totiž setkání s operním
pěvcem Adamem Plachetkou. Byl to prý Jitčin nejsilnější životní zážitek.
Paní Marie a její manžel pan Miroslav své přání nechtěli vůbec vyslovit. Oba čekali na operaci a každé společně
strávené chvíle byly darem. Přesto z nich jedno přání jejich snacha dostala. Kdyby mohli spolu strávit pár dní někde
mimo domov. A tak se stalo. Poslali jsme je na prodloužený víkend
do Mariánských lázní. Pobyt plný procedur a plné penze. To jsme poskytli my. Hotel pak přidal jako dárek každý den
kávu s něčím sladkým. A Marie s Miroslavem si odpočinuli a načerpali síly.
Paní Anna, která umí velice dobře anglicky a dodnes překládá, nám napsala, že její celoživotní touhou je potkat se
s panem profesorem Martinem Hilským. Za tímto jménem se skrývá Othelo, Hamlet, Kupec benátský a vlastně celé
dílo W. Shakespeara v českém jazyce. Pan profesor na setkání kývl a my jsme
pro paní Annu koupili vstupenku na představení Shakespearovy sonety do pražského divadla Viola. V představení
účinkoval pan M.Hilský a po jeho skončení se s paní Annou sešel. Popovídali si o svém oblíbeném autorovi, došlo
k podpisu knížky a společné fotografii. Zážitek jak má být.
Paní Oldinka si přála pro svoji kamarádku Irenku návštěvu baletního představení. A protože paní Irenka má
Parkinsonovu chorobu, poprosila nás o možnost, aby se její kamarádka Oldinka připojila. Má to s ní prý nacvičené.
Obě dámy doprovodila z rezidence, kde bydlí, do divadla a na představení rodina Švecova.
Předváčnoční Louskáček byl posledním letošním přáním, které jsme splnili.
Co se ještě letos událo?
Tento rok jsme přemýšleli, jak poděkovat těm, kteří společně s námi přání plní. Protože to dělají
bez finančních nároků, museli jsme vymyslet něco … A tak jsme je slavnostně pasovali na Dobrodějky
a Dobroděje. A máme jich už hodně. Patří mezi ně:
Kamila Moučková, Barbora Jelínková, Kristýna Janáčková, Lukáš Hodáň, Totál Vokál, Karel Voříšek, profesorka Jitka
Neradová, Štěpánka Pšeničková, rodina Švecova, rodina Strnadova, Karla Lažanská, Jaroslav Svěcený, profesor
Martin Hilský, Štěpánka Duchková, Amálie Kovářová, Nela Boudová, Michaela Karásková, Kamila Špráchalová, Mark
Agnew, Aneta Nevšímalová, Michaela Dolinová, Lucie Cvachová, Jakub Huja, Pavel Hruška.
Nezkusíte to s námi taky?
V letošním roce se nám narodil spot. Díky jeho autorce Amálce Kovářové a jejím přátelům, kteří ho natočili,
uviděl světlo světa v dubnu. A to hned ve velkém. Díky společnosti Aerofilms se promítal po dobu jednoho měsíce
před každým uvedeným filmem v Biu Oko, kině Světozor a Aero.

V měsíci listopadu jsme jako každoročně uspořádali charitativní akci Adventní věnce pro dobrou věc v hotelu
Panaroma v Praze. A protože akce má už tradici, místa byla obsazena během pár dní.
Překrásné adventní věnce, vlastnoručně vyrobené, si účastníci odnášeli domů a výtěžek putoval na konto nadačního
fondu, ze kterého plníme přání seniorům.

Poděkování
Dík za celoroční podporu patří květinářství kytku.cz, hotelu Panorama, firmě Hruškadesign, hotelu Hilton Prague Old
Town, Amálii Kovářové a jejímu týmu, květinářství Kytky od Pepy, společnosti Alza.cz a firmě VIZUS. Děkujeme všem
za finanční i nefinanční dary, kterých si nesmírně vážíme.
Poděkování též Báře, Petře, Jitce a Tereze, členkám správní rady nadačního fondu. Bez vás by to nešlo!
Za všechna grafická zpracování materiálů pro fond velký dík Pavlíně a též za to, že dozoruje hospodaření nadačního
fondu. Ester pak díky za celoroční spolupráci při správě webovek a sociálních sítí a podporu
při pořádání akcí.

Splnit si sen je úžasné, ovšem stejně úžasné je přispět k jeho splnění. Můžete si to s námi vyzkoušet! Nehledáme
jenom ty, kteří si něco přejí, ale i ty, kteří společně s námi přání splnit někomu chtějí.
Těšíme se na další rok s vámi!
Děkujeme všem, kteří náš nadační fond Moje velké přání přišli podpořit osobně a těm, kteří ho podpořili finančně či
darováním zážitku. Každé koruny si moc vážíme.
S díky za Nadační fond Moje velké přání
Marcela Nevšímalová, zakladatelka, ředitelka
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