
Milí přátelé z Mibconu,
srdečně Vás zdravím z Malejovic, kde po vlně velkých veder konečně přišly příjemné letní dny! Rehek zahradní,
který z hnízda nad táborovou kuchyní každoročně vyvádí mladé, před pár dny naučil i všechna svá letošní ptáčata
létat a na špičkách indiánských týpí sedají vlaštovky...

Po čase se Vám ozývám z Nadačního fondu Klíček s novinkami z naší práce. Bylo by toho hodně, o čem psát, 
tak snad bude můj výběr novinek šťastný. Přidám i pár odkazů pro nové zaměstnance Mibconu, kteří ještě neměli
možnost se s Klíčkem osobněji potkat.
V uplynulých deseti měsících jsme čelili velkým těžkostem, které dopadaly jak na naši práci, tak i na nás osobně,
a neobešlo se to žel ani bez zdravotních potíží některých členů našeho nejužšího týmu – v důsledku dlouhodobého
stresu a napětí jsem i já sama onemocněla a nejsem ještě úplně fit. 
V posledním vydání našeho malého zpravodaje Svižník jsem se – trochu mezi řádky – pokusila naťuknout, co 
prožíváme (tady je odkaz na elektronickou verzi Svižníka), ale teprve ve výroční zprávě za rok 2014 bude po 
domluvě s naší správní radou text formulován otevřeněji. Z výroční zprávy, která bude na světě během prázdnin,
se samozřejmě dozvíte nejen to, co nám dělalo a dělá starosti, ale najdete v ní i informace o tom, z čeho máme
radost a co se daří.
Přes všechny těžkosti se totiž i v uplynulých měsících podařilo pokračovat ve všech oblastech naší nadační práce –
a to i díky finanční podpoře právě Vás, zaměstnanců společnosti MIBCON!
Letos se nám dokonce podařilo (k naší obrovské radosti!) “zrenovovat” naší malou rodičovskou ubytovnu v motolské
nemocnici v Praze. Ubytovna slouží už od roku 1993 a přes naši snahu udržovat nábytek a další vybavení v dobrém
stavu a postupně jej vyměňovat a doplňovat, se za celé ty roky nikdy nepodařilo vyměnit vše – společnost Horizon
Holding, která naši práci už v minulosti podpořila, se letos rozhodla pro účelově vázaný dar právě pro účel ubytovny.
Můžete se podívat a potěšit fotkami z kompletně nově zařízené ubytovny, kde našlo střechu nad hlavou už několik
tisíc lidí z různých koutů České republiky.
Podpora od společnosti Horizon Holding měla navíc i další rozměr: na popud paní Sharon Arison se i zaměstnanci
české pobočky zapojili do celosvětového “Dne dobrých skutků” (Good Deeds Day) – a pro svou charitativní práci si
vybrali právě naši rodičovskou motolskou ubytovnu. Když jsme zástupcům společnosti vyprávěli o tom, jak můžeme
jako nestátní nezisková organizace fungovat bez státních dotací, jen s podporou dárců, rádi jsme se pochlubili akcí
Mibconu – „Daruj 1 MD“. (Mimochodem – když Mibcon s podporou Klíčku začínal, vůbec by nás nenapadlo, jakým
doslova záchraným kruhem se pro nás stane v roce 2014, kdy nás potkají naprosto nečekané těžkosti…).
Hlavní zázemí pro všechny aktivity Klíčku máme v malinké vesničce Malejovice u Uhlířských Janovic, kde se 
celoročně staráme o respitní a hospicový dům pro děti a mladé lidi, do jejichž života zasáhla vážná nemoc. Dům
byla původně venkovská škola, která v době, kdy jsme ji od města Uhlířské Janovice dostali darem (v roce 1997), už
mnoho let nesloužila svému účelu – a bez rychlého zásahu by tenkrát zřejmě brzy spadla.
Pro zájemce, kteří tuto informaci ještě nemají, přidávám odkaz na dokumentární film “Životy dětí”, kde je proměna
zchátralé venkovské školy v první dům dětského hospice také zachycená – dokument má 28 minut. Kdo jste se 
u nás ještě nebyl podívat – ať už na každoročním Dni otevřených dveří, nebo třeba na některé z brigád, můžete nás
nejprve navštívit takto virtuálně; přijdete sice o některou z dobrot, kterými je naše malejovická kuchyně vyhlášená,
ale jako “ochutnávka” film posloužit může. 
Navíc máme v tomto ohledu (tedy ohledně dobrot z malejovické kuchyně) jednu velkou novinku: každý čtvrtek
můžete i v Praze ochutnat znamenité moravské koláče, které peče při slavnostních příležitostech moje maminka
Anděla.

Ve Františkánské zahradě, u vchodu z Jungmannova náměstí, má celý týden otevřeno nová kavárna Garden 
Coffee Shop. Provozovatelé kavárny se rozhodli podpořit práci Klíčku (kterou už delší dobu znají), a zatím jsme
společně zrealizovali jeden nápad: každý čtvrtek v kavárně nabízejí menu složené z kávy a moravského koláče z naší
malejovické kuchyně – a výtěžek z prodeje je určen právě na podporu Klíčku. Kromě toho v kavárně prodávají naše
nadační odznaky (“placky”) a připravují společně s námi i nějaké další způsoby podpory pro Klíček. Budete-li 
tedy některý čtvrtek v centru Prahy hledat klidné místo k posezení, zajděte do kavárny a dejte si čerstvě upečený
moravský koláč (v těstě jsou samozřejmě vajíčka z volného výběhu a povidla na koláčích jsou bez chemických 
konzervačních látek; a ta úžasná vůně povidel – možná byste to poznali – to je badyán!). 

http://storyous.com/cz/magazine/garden-coffee-shop-kavarna-se-zahradkou-plnou
http://storyous.com/cz/magazine/garden-coffee-shop-kavarna-se-zahradkou-plnou
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10397266493-zivoty-deti/21156226117/video/
http://www.klicek.org/detail/shikun.html
http://www.klicek.org/aktual/sviznik_2014-sloupec-web.pdf


Film “Životy dětí”, ve kterém můžete mimo jiné vidět a slyšet i zakladatelku prvního dětského hospice na světě,
Helen House v Oxfordu, sestru Frances Dominiku (mimochodem – v loňském roce se stala členkou našeho čestného
výboru!), odvysílala Česká televize v únoru v roce 2012. Ve stejném roce jsme za Nadační fond Klíček nominovali
společnost Mibcon na cenu udělovanou v oblasti dárcovství; cenu vyhlašuje Nadace Via Bona, my jsme podali 
nominaci v kategorii “Cena pro malou a střední firmu” – a k naší velké radosti Mibcon cenu získal! Pokud jste 
v roce 2012 v Mibconu ještě nepracovali, možná o tomto ocenění víte jen tolik, kolik je psáno v rámečku na zdi
u recepce. Přes tento odkaz se ale můžete podívat na fotografie ze slavnostního předání ceny (bylo to 13. září 2012) 
a přečíst si náš podrobnější komentář.
V nejčerstvějším (červencovém) vydání časopisu Reader’s digest jsme dostali prostor pro celostránkovou reklamu,
tady ji pro Vás přetiskujeme:

Není snadné referovat navenek o smutných věcech způsobem, který by lidi neodpuzoval nebo je citově nevydíral.
Stále se učíme vybalancovat tu křehkou hranici mezi tím, abychom byli v referování o své práci dostatečně otevření,
osobní a upřímní, a zároveň nenarušovali soukromí těch, kterým svou podporu a pomoc nabízíme. 
Každé léto pořádáme na pozemku za naším nadačním domem tábor – ten letošní právě skončil a my jsme ještě
plni dojmů a zážitků. Co táborník, to velký příběh, který by vydal na knihu! 
Na konec svého dnešního ohlédnutí připojuji odkaz na pár táborových fotografií.
Přeji Vám všem za celý Nadační fond Klíček krásné léto – a pokud jste se ještě nedostali k prolistování našeho 
vánočního dárku, doporučuji přibalit si jej do zavazadla, až budete vyrážet na dovolenou – je to takové prázdninové
čtení – a je to nahlédnutí do atmosféry našich letních táborů.
Srdečně Vás zdraví a za podporu Vám děkuje

Markéta Královcová,
zakladatelka a ředitelka Nadačního fondu Klíček

V Malejovicích dne 27. července 2015

V našem respitním a hospicovém domě v posázavských Malejovicích potkáte děti, které byly
hodně nemocné a uzdravily se, děti, kterým třeba umřel bráška nebo sestřička, a také děti,
které jsou nemocné a naděje na jejich uzdravení z lékařského pohledu není. S dětmi tu bývají
rodiče, prarodiče, kamarádi… Všichni tu mohou odpočívat, nabírat sílu, do něčeho zajímavého
se pustit, vyjít si na zahradu nebo do lesa – prostě společně prožívat každý den. Každé dítě
toho má hodně na srdci  – a stejně tak jeho blízcí. Radosti, bolesti, plány, otázky, hledání nových
nadějí. Snažíme se vytvářet útulné a bezpečné prostředí, kde je  člověku hezky a kde se svými
starostmi a obavami nemusí zůstávat sám... Moc děkujeme všem, kdo naši práci podporují!

Dětský hospic je dům na cestě, ne na konci cesty.
www.klicek.org

https://www.flickr.com/photos/96423630@N02/sets/72157656415446442
http://www.klicek.org/detail/mibcon_popis.html

