
Výroční zpráva Nadačního fondu Moje velké přání za rok 2020 

 

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 Helena, 94 let 

Na začátku července se podařila velká věc. Naše pozvání přijal slovenský tenor, pan Štefan Margita. 

Potkal se s paní Helenou v pražské kavárně Slavia a nebylo to jen tak obyčejné setkání. Paní Helena znala 

všechny operní role pana Štefana, věděla o jeho profesním životě snad úplně všechno. Pan Margita 

pozval paní Helenu na kávu a dort a na závěr si přiťukli i na zdraví. Bylo to jedno z nejupřímnějších 

setkání. 

Paní Vlastimila, 67 let 

Splnit přání paní Vlastimile na začátku nevypadalo jednoduše. Vzhledem k jejím zdravotním problémům, 

roztroušené skleróze a počínající Parkinsonově chorobě, zajistit návštěvu bazénu a výřivky, pokud možno 

bez přítomnosti dalších osob se zdálo nesplnitelné. Ovšem členka naší správní rady, Bára Jelínková, která 

pracuje v hotelu Panorama, mávla virtuální kouzelnou hůlkou a přání se splnilo. Radost paní Vlastimily, z 

plavání v bazénu a zážitek ve výřivce, nešla prostě přehlédnout. Jsme rádi, že se povedlo. Děkujeme 

zprostředkování kontaktu na paní Vlastimilu o.p.s. Maltézská pomoc. 

Paní Dagmar, 83 let 

Dáma s velkým odhodláním a životní energií, žijící v domově pro seniory, si přála vidět ještě jednou Prahu 

z výšky. Nejdřív jsme mluvili o letu balónem, ale ve finále vyhrál let nad Prahou. Skoro v den jejích 

narozenin paní Dagmar nastoupila do trojmístného letadla a za doprovodu Petry, členky správní rady, se 

vznesla nad rodné město. Zážitek to musel být opravdu silný, protože jindy tak výřečná paní Dagmar, po 

vystoupení z letadla nemluvila.  

 



 

 

Míša a jeho babička 

Přes organizaci Přístav naděje jsme se dostali k silnému příběhu. Babička, pečují se o malého vnoučka, 

dostala možnost rekonstrukce bytu. Ovšem aby to bylo to pravé překvapení, nesměli být u přestavby. 

A najednou nastal problém – kam s nimi. Náš nadační fond dopřál babičce a malému Míšovi zážitek. 

Pobyt v mimopražském penzionu. Babička si odpočinula, načerpala síly a malý Míša si užíval přírody. 

Nemohl se nabažit her na přilehlém dětském hřišti, vyzkoušel všechny houpačky, skluzavky a kolotoče. 

S babičkou si prošli i přírodovědnou stezku. Při návratu domů je čekala další radost – nové bydlení. Jsme 

rádi, že jsme mohli být součástí takhle krásného příběhu. 

 

Paní M, Clementas, Mlékovice 

Toto vlastně vánoční přání se podařilo splnit 15.prosince.  

V zařízení pro seniory žije paní M, která celý život byla zvyklá se starat o domácí zvířata. 

Paradoxně ji nechybí kočka či pes, ale slepičky. Se správní radou jsme se domluvili, že splnění jejího přání 

podpoříme. Z výtěžku akce Adventní věnce pro dobrou věc jsme koupili kurník, nechali ho zateplit a 

předali v Mlékovicích. Paní M dostala dvě slepičky a dva kohoutky. A slepičky krásné, říká se jim komičky. 

Paní M neskrývala radost a dávala rozhovory všem televizím, které přijely udělat reportáže. 

Z Mlékovic jsme odjížděli šťastní, možná víc než paní M. 

   

Co se ještě letos málem událo a neudálo? 

 

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

v areálu výstaviště v pražských Letňanech. Měly se dražit květinové výtvory ve prospěch našeho 

nadačního fondu. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci byla celá akce zrušena. 

 

Adventní věnce pro dobrou věc měly namále 

Každoročně, s několikaletou tradicí, je pořádáme v hotelu Panorama a za jejich úžasné podpory. 

Letos jsme přemýšleli, co s tím. Naši podporovatelé nám psali, jak moc jim je líto, že akce nebude. 

A tak jsme dostali nápad. Co ve spolupráci s naším dlouholetým podporovatelem Lukášem z květinářství 

kytku.cz zkusit rozvést polotovary těm, kteří nás budou chtít podpořit? A udělali jsme to. Ve finále jsme 

měli rekordní počet těch, kteří jste si uvili vlastní adventní věnec. Bylo vás 65. 

Právě výtěžek z této akce byl použit na kurník. Děkujeme, jste úžasní. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 



 

Poděkování  

Dík za celoroční podporu patří hotelu Panorama, Květinářství kytku.cz, firmě Hruškadesign, květinářství 

Kytky od Pepy, panu Karlu Voříškovi a všem našich Dobrodějům.  

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. Poděkování všem dobrovolníkům, kteří nás podporují třeba tím, že poskytnou odvoz za 

přáním anebo se sami zúčastní jako doprovod. 

Ani v nelehké době jste opět nezklamali. Jste prostě báječní. Moc si vaší podpory vážíme a děkujeme! 

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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Lidské zdroje 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců   0 

Zaměstnanci v pracovním poměru ve fyz.os. k 31.12.2020  0 

Zaměstnanci, kteří jsou zároveň členy orgánů společnosti  0 

 

 

 

Finanční zpráva 

Náklady za rok 2020 

Spotřebované nákupy         30 163,00 Kč          

Služby                     19 653,64 Kč   

Osobní náklady                100,00 Kč   

Ostatní náklady         35 825,00 Kč           

Náklady celkem               85 741,64 Kč         

                         

Výnosy za rok 2020 

Dotace z veřejných zdrojů                        0,00 Kč               

Přijaté příspěvky, dary                   85 741,64 Kč   

Ostatní výnosy                           0,00 Kč        

Výnosy celkem               85 741,64 Kč   

          

 

Výsledek hospodaření        0            

 

 

K 31.12.2020 nevykazuje společnost žádný hmotný nebo nehmotný majetek.  

 

Tato výroční zpráva je pro běžné prezentační a informační účely distribuována bez kompletní roční účetní 

závěrky. Kompletní verze této výroční zprávy, včetně zmiňované přílohy, je uložena Městského soudu v 

Praze při nadačním rejstříku a v sídle Nadačního fondu Moje velké přání, Františka Křížka 460/15, 170 00 

Praha 7 - Holešovice. 

 

 


