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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

TADY JE PROSTOR PRO TVOJE VYJÁDŘENÍ :-) 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: NEDOKLUBKO z.s.

Adresa sídla: Žďárská 313, 562 14 Nové 
Veselí

Kontaktní adresa: V Olšinách 82; 100 00 Praha 10

IČ: 26596784

Telefonní kontakt: +420 608 888 778

E-mail: info@nedoklubko.cz

Webové stránky: www.nedoklubko.cz

Právní forma: Zapsaný spolek

Zapsáno: u MV 27.6.2002 pod jednacím 
číslem VS/1-1/50636/02-R

Ředitelka: Lucie Žáčková

Členové výkonné rady: Andrea Dohnalová
Michaela Lískovcová
Veronika Hřebejková

Charakteristika z.s.: Nedoklubko je nestátní 
nezisková organizace působící 
po celé České republice. Je tu 
pro všechny blízké předčasně 
narozených dětí. Aby věděli, na
koho se obrátit a že v tom 
nejsou sami. Je jedinou 
organizací věnující se 
problematice předčasného 
porodu, kterou podporuje Česká
neonatologická společnost 
ČLS JEP.
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SPOLUPRACOVNÍCI
Žáčková Lucie Výkonná ředitelka

Alexová Kristýna Koordinátorka pro FN Olomouc

Demeterová Lucie Koordinátorka pro FN Olomouc

Dohnalová Andrea Členka výkonné rady
Koordinátorka pro FN Motol  a  VFN -  Apol inářská

Hladká Kamila Koordinátorka pro FN Brno -  Bohunice

Hladká Lucie Koordinátorka pro Oblastní  nemocnici  Kolín,  a .s .

Hřebejková Veronika Členka výkonné rady
Koordinátorka pro Karlovarskou krajskou nemocnici ,  a .s . ,  FN 
Plzeň

Jelínková Alena Koordinátorka pro Nemocnici  Havl íčkův Brod

Jurčová Martina Koordinátorka pro Oblastní  nemocnici  Mladá Boleslav,  a .s .

Juříčková Kamila Koordinátorka pro FN Ostrava

Kašparová Petra Redaktorka  časopisu Nejs te  v  tom sami

Klohnová Petra Koordinátorka pro Pardubickou krajskou nemocnici ,  a .s .

Krajgerová Eva Koordinátorka pro FN Brno -  Obilní  t rh

Lískovcová Michaela Členka výkonné rady
Hlavní  koordinátorka  projektu Mámy pro  Mámy
Koordinátorka pro Nemocnici  České  Budějovice,  a .s .

Mazurková Andrea Koordinátorka pro Nemocnici  Mladá  Boleslav

Pajerová Lucie Koordinátorka pro FN Motol

Pechová Květa Koordinátorka pro Krajskou nemocnici  Liberec,  a .s .

Pokorná Štěpánka Koordinátorka pro FN Brno -  Obilní  t rh

Řehořová Markéta Koordinátorka pro VFN – Apol inářská,  
Nemocnici  Hořovice

Řežábková Štěpánka Koordinátorka pro Masarykovu nemocnici  v  Úst í  nad Labem

Smolková Martina Koordinátorka pro Krajskou nemocnici  T.  Bat i  Zl ín ,  
Kroměřížskou nemocnici  a .s .

Tomačková Kateřina Koordinátorka pro Oblastní  nemocnici  Kladno,  a .s .

Tuháčková Martina Koordinátorka pro ÚMPD -  Podol í

Uherková Karla Koordinátorka pro Krajskou nemocnici  T.  Bat i ,  
Uherskohradišťskou nemocnici  a .s . ,  Nemocnici  Kyjov,  
Středomoravskou nemocniční  a .s .  -  Nemocnici  Prostějov

Valo Helena Koordinátorka pro FN Ostrava

Vokáčová Lenka Koordinátorka pro Nemocnici  Na Bulovce
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HISTORIE ORGANIZACE

V roce 1996 založila PhDr. Daniela Sobotková, CSc.  Klub rodičů a přátel 
předčasně narozených dětí při ÚPMD v Podolí. Ten také po několika letech 
pomáhala transformovat na občanské sdružení s příhodným názvem Nedoklubko .
Oficiálně bylo Nedoklubko založeno v červnu roku 2002.
Postupem času a díky usilovné práci ředitelky Lenky Novotné  vzešlo do 
povědomí rodičů předčasně narozených dětí, ale i neonatologů po celé republice.

SPOLUPRÁCE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

Nedoklubko spolupracuje s téměř všemi perinatologickými centry v ČR, 
spolupracuje s Českou neonatologickou společností.  Nedoklubko spolupracuje s 
odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů, pediatrů a dalších
zdravotníků, čímž propojuje svět mezi odborníky a rodiči, kteří by měli v péči o 
předčasně narozené děti působit jako jeden tým.

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI

V roce 2008 stálo Nedoklubko u zrodu mezinárodní organizace EFCNI 
(Evropská nadace pro péči o novorozené děti) se sídlem v Mnichově. 
V současné době je jedním z 65 jejích aktivních členů.
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CÍLE A ČINNOST ORGANIZACE

Základní cíle:
 Podporovat  rodiny s předčasně narozenými dětmi poskytnutím základního 
sociálního poradenství a psychosociální podpory v obtížné životní situaci.
 Zprostředkovat  rodičům kontakty na další organizace specializující  se na 
konkrétní problémy, které se mohou vyskytnout ve spojitosti s nezralostí  dítěte.
 Vytvořit  prostor pro sdílení zkušeností s rodiči,  kteří  touto situací prošli,  a to 
formou setkávání rodičů a akcí pro širokou veřejnost.
 Spolupracovat  s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů, 
pediatrů a dalších v rámci zjišťování potřeb rodin s předčasně narozenými dětmi.
 Pro zdravotnické a pedagogické pracovníky, pracovníky sociální sféry,  studenty 
a rodiče pořádat  a organizovat  odborné kurzy,  přednášky, semináře, školení a další  
typy vzdělávacích aktivit  se zaměřením na uvedenou problematiku, zvyšovat 
formovanost týkající se této problematiky.
 Vzájemně sdílet  a obohacovat  sebe i ostatní odborníky o teoretické znalosti  
vztahující  se k problematice rodin s předčasně narozenými dětmi.

Formy činnosti:
 Emoční,  psychologická a sociální podpora  rodin s nedonošenými dětmi.
Propagační a populizační činnost.
 Setkávání  rodičů s předčasně narozenými dětmi..
Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře,  konference,  krátkodobé kurzy)
 Informační činnost ,  vyhledávání,  shromažďování a poskytování informací 
týkajících se tématu předčasně narozených dětí.
 Propojování  rodičovského – laického a odborného pohledu na nedonošenost.
Vydávání populárně naučné literatury.
 Účastnění  se tvorby a úprav obecně závazných právních předpisů týkajících se 
osob se zdravotním postižením a přispívat ke zlepšení úrovně zdravotní a sociální péče
a přístupu školských zařízení
 Začlenění  mezi evropská sdružení rodičů nedonošených dětí a spolupráce na 
zlepšení a zviditelnění péče o nedonošené děti  na evropské úrovni
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PROJEKTY A PUBLIKACE ORGANIZACE

MÁMY PRO MÁMY

Projekt Mámy pro mámy podporuje, za pomoci širší  veřejnosti,
maminky nedonošených dětí v porodnicích drobným dárkem,
povzbuzujícím vzkazem a informačním letáčkem.

Projekt má dvě části:

POMÁHÁME SRDCEM
Maminky, babičky, mateřská centra i seniorské domy vyrábějí  drobné dárky.
Naše koorinátorky je pak doplní o letáček s praktickými informacemi,
visačkou s povzbuzujícím vzkazem a několikrát ročně je vozí maminkám
do center pro předčasně narozené děti po celé republice.

LAICKÉ PORADENSTVÍ - MAMUŠKY
Laické poradkyně, které si prošly zkušeností předčasného porodu a navštěvují odborné
semináře,  díky nimž dokáží provést rodiče prvními těžkými týdny po narození 
miminka.

Hlavní koordinátorkou projektu je Michaela Lískovcová.
www.mamypromamy.blogspot.cz  

Na následující straně je ukázka několika fotografií dárků, které byly za celý rok 
2016 koordinátorkami spravovány a doručovány na oddělení.
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KNIHA „VÍTEJ, KULÍŠKU“

Kniha Vítej ,  kulíšku vyšla 17. l istopadu 2014 k příležitosti oslav Světového dne 
předčasně narozených dětí.

Kniha má dvě části :
V první části knihy naleznete Sedm duhových pohádek  a jsou léčivé a hřejivé.
Andělíček Barvička sedm dní pomáhá maminkám láskyplně přijmout jejich narozené 
dítě,  když to na počátku není tak,  jak očekávaly.
Skrze rozhovory s dětmi dává maminkám rady a úkoly,  které j im i  jejich dětem mohou 
pomáhat po celý život.  Kouzla v pohádce jsou použitelná pro každý den.

Autorkou pohádek je spisovatelka Edith Holá ,  která je koordinátorkou celého projektu
Pohádky pro kulíšky a je maminkou dvou synů. Ilustrátorkou pohádek a obálky knihy 
Vítej ,  kulíšku je Ida E. Novotná .  Její mandaly a kresby provází projekt od počátku. Je
maminkou dvou dětí.
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V druhé části knihy Průvodce na cestě domů najdete čtyři  příběhy předčasňátek a také 
úryvky z deníku jednoho taťky.
Je tam mnoho vzkazů naděje rodičů, kteří zažil i předčasný příchod svého dítěte na 
vlastní kůži, vzpomínky na první klokánkování a kojení, aromaterapeutická pomoc, 
odžívání emocí, co a jak vnímá miminko v inkubátoru a odborné články tří uznávaných
českých lékařek.
Také Vás určitě zaujme, jak se cíti li  tatínkové a co doporučují  jiným tátům v podobné 
situaci.  Ti tam dále najdou i vzkazy jiných maminek, které se svěřily s tím, čím jim v 
tomto zátěžovém období nejvíce pomohli jejich muži.
Seznámíte se s příběhem Purpurového srdce  a také se dozvíte, co všechno dělá 
Nedoklubko na pomoc rodinám, kde se narodí děťátko předčasně.
V knížce také najdete hřejivé mateřské kresby od Petry Šolcové ,  maminky tří dětí a 
mnoho autentických fotografií,  které nám poskytli rodiče našich kulíšků.

Knížka je zdarma k dispozici rodičům na neonatologických odděleních k zapůjčení a 
pročtení.  Obsahuje 131 stránek víry ve dny budoucí.

Náklady na tisk knihy jsou hrazeny z transparentního účtu Nedoklubka. Nejlepšího 
scénáře, kterého bychom chtěli v budoucnu dosáhnout by byla možnost knihu darovat 
všem rodičům předčasně narozených dětí.
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ČASOPIS „NEJSTE V TOM SAMI“

Časopis je vydáván pro podporu rodičů předčasně narozených dětí.  Je distribuován do 
všech spolupracujících neonatologických center. Tam je rodičům k zapůjčení a přečtení
k dispozici  zdarma. 
Každý výtisk je věnován několika hlavním tématům. Navíc obsahuje příběhy, 
rozhovory s odborníky z neonatologie, rozhovory s osobnostmi, které spolupracují s 
Nedoklubkem a články obsahující  důležité a aktuální informace pro rodiče.  

První výtisk  časopisu vyšel v roce 2015. Číslo bylo 
tvořeno následujícími sekcemi: článek o přípravě na 
propuštění a péči doma od MUDr. Evy Dortové, 
informační článek na téma Kdy už je na miminko 
v inkubátoru  až příliš moc hluku, rozhovor s cvičitelkou 
a maminkou předčasně narozených dvojčátek – holčiček 
Hankou Kynychovou a příběh vyprávěný maminkou, která
porodila předčasně a porod proběhl ve Švýcarsku.

V roce 2015 vyšlo i druhé číslo časopisu . V tomto čísle 
jsme nabídli rodičům článek o dnes již dospělém 
Kulíškovi a jeho mamince, který se stal prvním oficiálním
článkem z nového projektu Nedoklubka Dospělý Kulíšek, 
představení knihy s titulem Maličké miminko a úryvky z 
ní, představení Světového dne předčasně narozených dětí 
a oslav s ním spojených – pozvánka na oslavu v Pražském
Žofíně a rozhovor s koordinátorkou Nedoklubka 
Veronikou Hřebejkovou, která porodila obě své děti 
předčasně.
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Nejste v tom sami v roce 2016

V roce 2016 vyšlo jedno vydání časopisu Nejste v tom sami.  Bylo celé věnováno 
jednomu hlavnímu tématu.

Číslo neslo podtitul  – Tatínkův speciál .  Zaměřili  jsme se na tatínky, jejich pocity a 
obavy, dojmy a zkušenosti.  Pro tatínky bylo období po předčasném porodu jejich 
miminka dvakrát tak stresující,  než pro maminky. Nejenže se, stejně jako jejich 
partnerky, bojí o své dítě. Navíc se strachují o své partnerky. Porodem počínaje,  přes 
bezesné noci u inkubátorů,  až po první chvíle doma, po propuštění. Všechny tyto 
okamžiky nám tatínkové pomohli vidět jejich očima. 

Na závěr čísla nechyběla pozvánka na oslavy Světového dne předčasně narozených 
dětí.

Na konci roku 2016 začaly přípravy nového vydání časopisu. Celým číslem bude opět 
provázet jedno hlavní téma. Pro první vydání roku 2017 bylo zvoleno téma „Kojení“.
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OSLAVY SVĚTOVÉHO DNE PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH
DĚTÍ

Sedmnáctý listopadový den byl vyhlášen Světovým dnem předčasně narozených dětí.  
Nedoklubko pořádá oslavy tohoto významného dne již od roku 2010. Barvou, která je 
pro Světový den a oslavu typická, je purpurová.
Oslavy začínají  odbornou konferencí pro neonatologické sestry z celé České republiky 
ve spolupráci s Českou neonatologickou společností ČLS JEP. 
Odpoledne je ve znamení velkého setkání rodin předčasně narozených dětí s lékaři  a 
sestřičkami, kteří se o  ně starali  po narození,  někdy i  dlouhé měsíce.
Pro děti je připraven bohatý program, včetně tvoření dárků a psaní  vzkazů pro rodiče 
na neonatologická oddělení.
Oslavy vygradují  velkolepým benefičním večerem s názvem Miminka do dlaně  ve 
Velkém sále Paláce Žofín.
Večer jsou tradičně předávány ceny Purpurového srdce  osobnostem české 
neonatologie.
Výtěžek benefičního večera je vždy použit  na předem stanovené potřebné vybavení pro
některé neonatologické centrum.

Celosvětovou iniciativu nasvícení budov purpurovou barvou podporují i  budovy v 
České republice. Zapojují se městské i  soukromé budovy. V roce 2012 Emauzy, 

Za uspořádání oslav světového dne v roce 2015 obdrželo Nedoklubko cenu EFCNI 
AWARD  na mezinárodní konferenci EFCNI v  Mnichově.

Výkonná ředitelka Lucie 
Žáčková na snímku z oslav 
Světového dne předčasně 
narozených dětí roku 2015, 
oslav,  které byly oceněny 
EFCNI Award
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2016

Nedoklubko  každý rok pořádá několik akcí.  Některé jsou již tradiční,  jiné na statusu 
tradice teprve pracují.  V roce 2016 tomu nebylo j inak. Zároveň se Nedoklubko stalo v 
tomto roce součástí  akcí,  které pomáhaly k větší informovanosti veřejnosti  o tématu 
předčasně narozených dětí,  nebo byly pořádány pro vyjádření přímé podpory 
organizace Nedoklubko.
Díky projektu Mámy pro Mámy se dařilo každý měsíc předávat desítky dárků po celé 
České republice.

Souhrn všech hlavních událostí roku 2016

Leden Kalendář pro rok 2016
Předávání dárků v rámci projektu Mámy pro Mámy

Únor Šití polohovátek pro Nemocnici Na Bulovce
Předávání dárků v rámci projektu Mámy pro Mámy

Březen Předávání dárků v rámci projektu Mámy pro Mámy

Duben Seminář pro Laické poradkyně – tzv.  Mamušky

Květen Den rodičů předčasně narozených dětí

Červen Rodinný festival Kašpárkohraní

Červenec Předávání dárků v rámci projektu Mámy pro Mámy

Srpen Předávání dárků v rámci projektu Mámy pro Mámy

Září 63. Benefice: ArpaDua pro Nedoklubko

Říjen Workshop v Jílovém u Děčína
Pouť za předčasně narozené děti
Předávání dárků v rámci projektu Mámy pro Mámy

Listopad Oslavy Světového dne předčasně narozených dětí
Benefiční koncert  Miminka do dlaně v rukách Andělů
Předávání dárků v rámci projektu Mámy pro Mámy

Prosinec Předávání dárků v rámci projektu Mámy pro Mámy
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Leden 2016

Nový Kalendář
V platnost vešel krásný kalendář Nedoklubka. 
Koordinátorky postupně zajist ily,  nebo zajistí,  aby každé neonatologické oddělení 
mělo jeden kalendář k dispozici.  

Předávání dárků - Nemocnice Havlíčkův Brod – 12.1.2016

Koordinátorky Alena Jelínková a Lenka Jochovičová  byly společně s kamarádkou a 
jejím synem předávat dárečky pro miminka i jejich rodiče v Havlíčkobrodské 
nemocnici.Při  předání dárečků jim pomáhala staniční sestra Jana Blažková. Paní 
doktorka Magdalena Weberová - Chvílová tentokrát měla školení.  Se staniční sestrou 
se již před časem shodly,  že by byly potřeba podkovičky pro miminka a přehozy přes 
inkubátory.  Tento „úkol“ se podařilo splnit.
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Únor 2016

Předávání dárečků v Nemocnici Pardubice – 19.2.2016
Celkem jsme předali  následující:
15 malých dek, 80 párů ponožek a 54 čepiček,  50 botiček,  3 bodyčka, 14 podkov, 3 
polohovací kolečka a jednoho růžového hada.
Předání dárků zajist ila koordinátorka Petra Klohnová.

Šití polohovátek pro Nemocnici Na Bulovce
Eliška Kasinová z kulturního a rodinného centra Knoflík byla jednou z těch,  které se 
asi před rokem a půl pusti ly do šití  zavinovaček pro Bulovku. Při  předávání pak měla 
Eliška možnost nakouknout k nedonošeňátkům a s paní doktorkou Klenkovou hovořit  o
tom, že mají stále nedostatek všelijakých polohovátek a pelíšků.  A nápad byl na světě:
V RC Knoflík se sešly kamarádky, usedly k šicím strojům a za jedno odpoledne byla 
polohovátka hotová.  Předání do rukou personálu nemocnice zajisti la koordinátorka 
Lenka Vokáčová  dne 13.2.2016. 
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Březen 2016

Velikonoční předávání dárků ve FN Hradec Králové – 21.3.2016
Sváteční Velikonoční předávání dárků obstarala ve FN Hradec Králové koordinátorka  
Lída Šedová  se svou maminkou. V nemocnici je přivítala staniční sestra Alena 
Umlaufová a sestřička z oddělení intermediární péče Hanka Nováková. S oběma pojí 
koordinátorku velmi přátelský vztah.
Na oddělení bylo předáno: 8 krásných zavinovaček, 20 čepiček a ponožtiček,  1 
pelíšek,  17 uháčkovaných hrkaček a 18 patchworkových kuřátek. K dárkům také 
připojily Velikonoční výzdobu od děti  z I.  oddělení MŠ Křečhoř,  1x dupačky, 4x 
polodupačky,6 kytiček a 4 srdíčka z korálků.
Zároveň v tento den koordinátorka převzala 50 párů ponožek a pletené čepičky, 
bačkůrky a ponožky. Tyto dárky budou předány v nemocnici zase příště.

Duben 2016

Seminář pro Laické poradkyně – tzv. Mamušky – 16.4.2016
Dne 16. dubna 2016 se v Kulturním domě Ládví konal seminář,  jehož pořadatelem 
bylo Nedoklubko. Jako hosté dorazil i na seminář Iva Hejtmánková a Barbora Dušková,
společnost ABBVIE .  Hlavní koordinátorkou semináře byla Andrea Dohnalová, členka 
výkonné rady Nedoklubka. Hlavní body programu:
• Začátek v 10h; Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA za ÚPMD Podolí  
přednášel na téma Respirační problémy předčasně narozených dětí
• Michaela Lískovcová ,  hlavní koordinátorka a hlavní laická poradkyně 
NEDOKLUBKA představila projekt laických poradkyň
• MUDr. Eva Dortová  z neonatologického oddělení FN Plzeň vystoupila s 
přednáškou o péči neonatologického oddělení
• paní Knězová  -  rehabili tační sestra neonatologické oddělení FN Plzeň 
představila nápň své práce a s ní související  témata
• psycholožka Mgr. Denisa Vrbová  vedla workshop a supervizi  laických poradkyň
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Květen 2016

1. květen byl věnován oslavám Dne rodičů předčasně narozených dětí.  Tento den 
připadá vždy na první květnovou neděli.  V rámci oslav a významu tohoto dne se 
Nedoklubko zaměřilo na propagaci tohoto dne na sociálních sítích.  Během chvíle se 
informace o probíhajícím významném dni rychle rozšířila a tak se podařilo nasbírat  
spoustu nových příběhů a fotek, které rodiče s Nedoklubkem sdíleli.  Některé 
koordinátorky se v tento den vypravily do svých center,  i  když neměly v tu chvíli 
žádné dárky. Popřály rodičům a prohloubily tak vztahy, které si snaží budovat.

Měsíc květen byl pro Nedoklubko „měsícem sociálních sít í“. 5. května spatři l světlo 
světa Facebookový profil projektu Dospělý kulíšek .  Do budoucna má za cíl  sdružit  co 
nejvíce teď už dospělých kulíšků. Aby se podělil i o svůj příběh a ukázali,  že narodit  se
předčasně neznamená žít  j inak, než ostatní.

Logo projektu Dospělý Kul íšek,  použité  pro prezentaci  na  sociálních s í t ích
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Červen 2016

Rodinný festival Kašpárkohraní 12.6.2016
Pražské Letenské sady už osmým rokem poskytly prostor pro konání rodinného 
festivalu Kašpárkohraní. Jaroslav Uhlíř  se postaral  o start letošního ročníku, jehož 
návštěvnost neohrozil ani déšť. Mezi dalšími slavnými se obejvili na pódiu Ivan 
Mládek a Kašpárek v rohlíku. 
Festival poprvé vyjádřil podporu Nedoklubku v roce 2014. Letos tedy již po třetí bylo 
Nedoklubko součastí  tohoto hudbou a smíchem naplněného festivalu.  U hlavního 
stánku probíhala sbírka dětského oblečení, ukázka kalendáře a knížky Vítej ,  Kulíšku. 
Návštěvníci  si mohli  prohlédnout inkubátor i s „miminkem“ - panenkou.
Součástí programu byl i  kurz první pomoci vedený Červeným křížem ve spolupráci s 
lékaři  z Ústřední vojenské nemocnice.

Obrázky použi ty z  t i skové zprávy a dostupných fotografi í  z  www.kasparkohrani .cz
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Předávání dárků v Nemocnici Ústí nad Labem – 22.6.2016
Ve středu 22. 6. 2016 předávala koordinátorka Štěpánka Řežábková  dárky pro 
Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem.
Díky tomu, že se podařilo udělat  rekordně krásných 93 balíčků ,  bylo předání opravdu 
výjimečné. Navíc balíčky obsahovaly spoustu barevných pelíšků a oblečení. Je to 
opravdu obrovský rozdíl,  vidět ty malé kulíšky ne pouze v bílých nemocničních 
košilkách a erárních peřinkách. Takový kulíšek vyparáděný v krásném bodýčku se 
sladěnými ponožkami je opravdový fešák. K tomu krásná dětská zavinovačka,  peřinka 
nebo huňatá dečka.  Opravdu už jen toto je pro rodiče velkým povzbuzením a pomocí.

Červenec 2016

Předávání dárků v Nemocnici České Budějovice – 18.7.2016
18.7.2016 proběhlo předávání dárečků v Nemocnici v Českých Budějovicích pod 
vedením koordinátorky Michaely Lískovcové. Dárky z jejích rukou převzala staniční 
sestra Stanislava Adámková. Michaela předala dárečky i  tiskoviny Nedoklubka, se 
staniční sestrou si popovídaly o nadcházejících letních dnech i další pomoci předčasně
narozených miminkům.
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Srpen 2016

Předávání dárků ve FN Olomouc - 16.8.2016
Dne 16.8.2016 předala Lucie Demeterová spoustu nádherných dárků: 17 krásných 
čepiček s ponožtičkami,  2 krásné svetříky,15 krásných medvídkových přívěsků, 40 
háčkovaných srdíček, 4 povlaky na kojící polštáře a 6 kusů dek, 6 kojících polštářů s 
povlaky. Kojící polštáře jsou dlouhodobě a celorepublikově hodně poptávány, a tak 
měla Lucie radost, že mohla svému oddělení dopřát hned několik kusů.

Citace od paní Hanky Kolářové, která připojila k dárkům, které vyrobila,  dopis : 
"Bojujte statečně a věřte v lepší zítřek. Láska nezná strach; dokonalá láska strach 
zahání."

Září 2016

63. Benefice: ArpaDua pro Nedoklubko, Kapucíni na Hradčanech
7. září  se konal další  „Večer u kapucínů. Tentokrát byla benefice věnována 
Nedoklubku, v jehož prospěch hrálo harfové duo Ivana Pokorná a Barbora Váchalová.

1,  Lucie Žáčková s  dcerou  Ellou,  koordinátorka Lenka Vokáčová.  3 ,  Harfové  duo ArpaDua.
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Říjen 2016

Workshop v Jílovém u Děčína – 1.10.2016
V sobotu 1. 10. se konal Workshop pro Nedoklubko na zámku v Jílovém u Děčína.
Akci zorganizovala paní Michaela Hlinková, kulturní referentka Jílového. Zajisti la 
materiál  na tvoření, prostory,  občerstvení, ale zejména šikovné dámy, které ukazovaly 
nejrůznější druhy ručních prací.  Akce se zúčastnil i lidé ze Střediska volného času při 
ZŠ Jílové i  několik dobrovolníků.
Společně se jim podařilo vyrobit velké množství krásných dárečků pro maminky - 
perníčky, dřevěné a plastové obrázky, přáníčka z čajových sáčků, obrázky z korálků i  
dárečky z gumiček. Všechny dárky poputovaly za pomoci koordinátorky Štěpánky 
Řežábkové  do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Pouť za předčasně narozené děti - 23. říjen 2016
Ve 14:30 v Samotiškách začala pouť za děti předčasně narozené,  jejich rodiče a 
zdravotníky, kteří o ně pečují.  Putování bylo věnováno i dětem, které nás opustily a 
jejich nejbližším. Pouť vedla alejí až do baziliky Navštívení Panny Marie,  kde 
proběhla Mše svatá.  Ve Francouzském sálu fary bylo po ukončení mše připraveno malé
pohoštění. 

Předávání dárků v Nemocnici Pardubice – 25.10.2016
Dne 25. 10. 2016 proběhlo předání v pardubické nemocnici staniční sestře Daniele 
Svobodové. Bylo předáno: 43 čepiček, 7 párů ponožek, 54 párů botiček, 24 souprav,  2 
podkovy (polohovátka).  Koordinátorka Petra Klohnová dále předala:  2 filcové 
medvědy, pletenou deku, 2 látkové deky, 1 rukavičky a 2 svetříky.
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Listopad 2016

Měsíc, na který se upíná pozornost celého „neonatologického světa“. 

Sedmnáctý listopadový den byl vyhlášen Světovým dnem předčasně narozených dětí .
V pátek 11.11. j iž pošesté proběhly oslavy v prostorách Paláce Žofín  v Praze.  
Pořadatelem oslav je rodičovská organizace Nedoklubko, člen evropské nadace EFCNI
a reklamní agentura Bonuss-CZ .  
Oslavy byly tradičně zahájeny odbornou konferencí v Malém sále Paláce Žofín.  
Hlavním tématem konference byla Komunikace jako hlavní pilíř  péče o maminku po 
předčasném porodu. Odborným garantem konference byl MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. 
předseda České neonatologické společnosti.  Záštitu nad konferencí převzal ministr  
zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. V průběhu konference byla pokřtěna 
kniha Máme doma miminko do dlaně,  kmotrou se stala náměstkyně ministra 
zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. Odpoledne proběhlo v restauraci 
Žofín Garden velké setkání rodin předčasně narozených dětí s lékaři a sestřičkami,  
kteří  se o ně starali po narození. Pro děti  byl připraven bohatý program a všichni si ho
velmi užil i.  Celým setkáním provedla známá cvičitelka a maminka předčasně 
narozených holčiček Hanka Kynychová. Dětský program vyvrcholil „purpurovým“ 
lampionovým průvodem od paláce Žofín k purpurově nasvícené Prašné bráně,  jednomu
ze symbolů hlavního města Prahy. Oslavy byly velkolepě ukončeny benefičním 
večerem s příhodným názvem Miminka do dlaně ve Velkém sále Paláce Žofín. Byly 
tradičně předány 3 ceny Purpurového srdce osobnostem české neonatologie.  Letos v 
kategorii Osobnost veřejného života převzala cenu z rukou starosty Prahy 1 Ing. 
Oldřicha Lomeckého paní Jana Fenclová za její osobní přínos v aktivitách rodičovské 
organizace Nedoklubko. Cenu purpurového srdce Nedoklubka převzal z rukou 
ředitelky Nedoklubka Lucie Žáčkové primář neonatologického oddělení Fakultní 
nemocnice Plzeň doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. za jeho péči o rodiny předčasně 
narozených dětí  a velmi úzkou spolupráci s rodičovskou organizací podporující  rodiny 
předčasně narozených dětí v celé republice.  Cenu Purpurového srdce České 
neonatologické společnosti  ČLK JEP převzal od Ilony Vaňkové, zástupkyně 
generálního sponzora akce MUDr. Lumír Kantor,  Ph.D., primář neonatologického 
oddělení FN Olomouc a předseda ČNeoS ČLK JEP. Celý večer se nesl v duchu oslav 
života a vděku špičkovým českým neonatologům, kteří  vykazují jedny z nejlepších 
výsledků v péči o novorozence ve světě.  Celosvětovou iniciativu nasvícení budov  
purpurovou barvou letos podpořil Zámek Větruše v Ústí nad Labem, Nová scéna 
Divadla JKT v Plzni a OC Nová Karolína v Ostravě.
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Výkonná ředi telka  Lucie Žáčková s  dcerou  Ellou při  zahájení  purpurových oslav.

Tým koordinátorek Ndoklubka.
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Křest  knihy Máme doma miminko do dlaně,  kmotrou  se s tala  náměstkyně minis t ra  
zdravotnictví  JUDr.  Lenka Teska Arnoštová,  Ph.D.

Purpurový průvod před  nasvícenou Prašnou bránou.
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Benefiční koncert „Miminka do dlaně v rukách Andělů“ - 28.11.2016
28. listopadu se na nové scéně DJKT v Plzni konal benefiční koncert.  Výtěžek 
benefice byl věnován Neonatologickému oddělení při FN Plzeň, které v tomto roce 
oslavilo 20 let  od svého vzniku.
Benefiční akci pořádalo Nedoklubko společně s Centrem umění a pohybu, ve 
spolupráci se Studiem Tečka. Zášti tu převzali  primátor města Plzeň Martin Zrzavecký 
a první naměstek Martin Baxa.

Purpurová předání v nemocnicích:
V rámci „purpurových oslav“ proběhlo několik předání dárků po celé republice.  
Všechna nesla ve svém názvu purpurovou barvu a do stejné barvy byly laděny dárky.
V tento slavnostně laděný měsíc bylo koordinátorkami provedeno předání:
3. listopadu v Nemocnici Kladno
14. listopadu v Masarykově nemocnici – Ústí  nad Labem
15. listopadu ve FN Hradec Králové
15. listopadu v Havlíčkobrodské nemocnici
17. listopadu ve VFN – Apolinářská
18. listopadu v Českobudějovické nemocnici
29.listopadu ve FN Brno – Obilní trh
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Prosinec 2016

Předávání dárečků v Nemocnici Kyjov - 16.12.2016
Při předávání v Kyjově se už tradičně potkala koordinátorka Karla Uherková s vrchní 
sestrou novorozeneckého oddělení paní Masaříkovou. Paní Masaříková velice ocenila 
pomoc Nedoklubka a veliký zájem vyvolal opět náš časopis určený tentokrát více 
tatínkům. 

Vánoční předávání ve VFN U Apolináře - 21.12.2016
V čase vánočním mají rodiny trávit  čas pospolu v teple domova, ale bohužel některé 
maminky, rodiče předčasně narozených dětí  bývají  v tento čas se svými dítky v 
nemocnicích,  a tak se za nimi, do VFN U Apolináře vypravily koordinátorky 
Nedoklubka. Šly nejen za rodiči  Kulíšků, ale také za sestrami a lékaři.

Andrea Dohnalová a Markéta Řehořová předaly neonatologickému oddělení 2 nové a 
tolik potřebné potahy na inkubátor Giraffe,  které ušil i šikovné duše v chráněné dílně v
Červeném Kostelci.  Dále na oddělení předaly zavinovačky a mnoho bavlněných 
oblečků. Součástí předání bylo 20 časopisů Nejste v tom sami.
Maminkám předaly 6 krásných plenkových dortíků a mnoho háčkovaných hřejivých 
dek a oblečků. Těmi nejroztomilejšími Ježíšky a největší vzpruhou pro maminky byla 
3 předčasňátka od Apolináře - Ríša,  Míša a Anika. 
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A jelikož je prosinec přímo stvořen pro předávání dobré nálady, pozitivní 
energie a dárků, obdobně jako v listopadu proběhly napříč republikou 
předávky:

Předávání v Nemocnici Brno - Bohunice – 5.12.2016
Předávání v Nemocnici Prostějov – 8.12.2016
Předávání v Nemocnici Hořovice – 9.12.2016
Předávání v Nemocnici na Bulovce – 12.12.2016
Předávání v Nemocnici Uherské Hradiště – 14.12.2016
Předávání ve FN Hradec Králové 15.12.2016
Předávání v Nemocnici Kyjov – 16.12.2016
Předávání ve FN Ostrava – 19.12.2016
Předávání v Nemocnici Kolín – 20.12.2016
Předávání dárečků v Nemocnici Havlíčkův Brod – 20.12.2016
Předávání v Nemocnici Zlín – 21.12.2016
Předávání ve VFN U Apolináře v Praze – 21.12.2016
Předávání v Nemocnici Karlovy Vary – 23.12.2016
Předávání ve FN Plzeň – 23.12.2016
Předávání ve FN Olomouc – 31.12.2016
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