
Výroční zpráva Nadačního fondu Moje velké přání za rok 2019 

 

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 nejprve o získání důvěry a jde to pomalu. Proto si velice vážíme toho, že se nám 

opět v letošním roce podařilo splnit 6 krásných individuálních přání. Spojuje je samota anebo zdravotní 

problémy, ale přesto nikdo z nich neztrácí optimismus. Jaká přání jsme letos splnili?  

Paní Kamile, která je patronkou našeho fondu a ze které jsme museli doslova přání vyloudit. Protože paní 

Kamila trpí bolestmi zad a problémy s páteří, jejím přáním byla zdravotní masáž. Tu jsme jí dopřáli 

prostřednictvím fyzioterapeutky Štěpánky, se kterou máme velice dobré zkušenosti.  

Paní Anežce jsme splnili sen. Podívala se do svého rodného města a prohlédla si ho z kočáru. 

Vyjížďku v kočáře s koňmi si užila v Karlových Varech.   

Pro paní Jitku se stal srpnový den jedním z nejhezčích v životě. Paní Yvetta Simonová přijala naše pozvání 

na kávu a společně s paní Jitkou, svou fanynkou, strávily bezmála dvě hodiny na Kampě.  

 

S paní Blankou jsme navštívili Hudební divadlo v Karlíně a shlédli muzikál s oblíbenými písničkami Karla 

Gotta. I když to vypadalo nejdřív velice složitě vzhledem k pohyblivosti paní Blanky, přesto jsme to zvládli.  

Paní Věra nám napsala krásný dopis. V něm popsala svůj život, který není jednoduchý, přesto se v něm cítí 

šťastná. Stará se sama o svoji dospělou dceru, která trpí Dawnovým syndromem. Proto by si ráda našla 

chvíli sama pro sebe a to nejlépe na nějakém výtvarném kurzu. Paní Věra tedy začala malovat. 

Půlroční výtvarný kurz ji dobil energií do dalších dní. 

S panem Pavlem to vypadalo složitě, ale ve finále nebylo. Pan Pavel trpí velkými problémy s chůzí a bojuje 

s Huntingtonovou chorobou, přesto je nevyléčitelný optimista. Přál si strávit čas se svou rodinou a při 

soukromé prohlídce Národního muzea. Vše se podařilo a předposlední den v roce se zážitek uskutečnil. 

Co se ještě letos událo? 

 

Na jaře jsme opět byli poctěni pozvánku květinového designéra Pavla Hrušky na jeho akci Vítání jara 

v areálu výstaviště v pražských Letňanech. Opět se dražily květinové výtvory ve prospěch našeho 

nadačního fondu. 

 

Sešli jsme se s vedením obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc. Nabídli jsme to, co umíme, 

splnit přání seniorům, za kterými jejich dobrovolníci docházejí. Na spolupráci se těšíme. 



V měsíc květnu jsme uspořádali za podpory hotelu Hilton Prague Old Town tradiční charitativní aukci. 

Dražily se zážitky, které nám věnovaly firmy a podnikatelé. To, co se nedá koupit. Aukci moderoval opět 

náš milý Karel Voříšek a fotil pan Felix Pašek. Výtěžek z aukce byl 150 000 Kč. 

V měsíci listopadu jsme jako každoročně uspořádali charitativní akci Adventní věnce pro dobrou věc v 

hotelu Panaroma v Praze. Opět dva termíny a opět bleskurychle kapacita naplněna. 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 hotelu Panorama, hotelu Hilton Prague Old Town, květinářství 

kytku.cz, firmě Hruškadesign, květinářství Kytky od Pepy a všem našich Dobrodějům.  

Poděkování za zážitky do aukce patří: hotelu Hilton Vienna, hotelu Hilton Prague Old Town, Elišce Němcové 

z e-pralinkárny, Pavlu Houdkovi z Moderní sebeobrany, společnosti Prague Boats, hotelu Panorama a jeho 

zaměstnancům, výrobnímu družstvu Český granát, Národnímu divadlu, Národní galerii, Jitce Kopejtkové, 

Biu OKO, společnosti ZORYA, Cocina Rivero, Strahovské knihovně, Evě Plzákové z Bicram Yoga Prague, 

Kosmetice hrou,  

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!  

S díky za Nadační fond Moje velké přání  

Marcela Nevšímalová, zakladatelka, ředitelka  
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