
ZAHRADA PRO 
DĚTSKÝ HOSPIC KLÍČEK

VEŘEJNÁ VÝZVA
CHARITATIVNÍ SBÍRKA

FÁZE REALIZACE - ČÁST ZAHRADY
Budeme rádi, když se přidáte! V tuto chvíli sháníme finanční prostředky na:1
ROSTLINY BUDKY, PÍTKO, LAVICE

BUDKY - alespoň 2-3 x

PROČ TADY?

Do Malejovic jezdí rodiny s dlouhodobě a vážně nemocnými dětmi, 
přijíždějí sem také pozůstalí rodiče, sourozenci a prarodiče dětí, které 
umřely; ti všichni tady, v respitním hospicovém domě Nadačního fondu 
Klíček, nacházejí přátelské prostředí, kde si mohou odpočinout, nabírat 
sílu a v nelehké době svého života také nalézat odpovědi na mnoho 
nových otázek, které jim prožívané trápení přináší. 

Věříme, že každá zahrada má svůj příběh a spolu s ním i sílu pomáhat.

Chceme proto pomoci vytvořit nemocným dětem i jejich blízkým prostor, 
kde najdou klid, harmonii a kde znovu zažijí nejobyčejnější chvilky radosti 
a spokojenosti.

CO PLÁNUJEME?

Připravili jsme koncepci proměny celé zahrady, která patří k dětskému 
hospici v Malejovicích. Nadační fond Klíček, který celý projekt léta 
opatruje a postupně rozvíjí, plánuje na zahradě postavit novostavbu 
- zdravotnickou část dětského hospice. Celá zahrada tak bude vznikat 
postupně, v několika fázích.

V PRVNÍ FÁZI sháníme co nejvíce finančních prostředků a rostlin na 
proměnu první etapy malejovické zahrady. VE DRUHÉ FÁZI bychom rádi 
pomohli k vybudování krásného zahradního altánu, který v létě nahradí 
táborovou jídelnu. TŘETÍ FÁZE dotvoří v budoucnu zahradu kolem 
novostavby hospice.

Na jaře 2017 uvidíte v jednom z dílů nově připravovaného pořadu 
FERDINANDOVY ZAHRADY, co všechno se nám podařilo sehnat a v 
zahradě už zrealizovat. 
Během pořadu pak budeme formou DMS a příspěvků na zveřejněné konto 
vybírat finanční prostředky na další etapy proměny zahrady dle konceptu 
proměny od architektonického týmu. Půjde zejména o stavbu pavilonu a 
rekonstrukci zbývající části zahrady.

POMÁHEJTE S NÁMI DOBRÉ VĚCI.

STROMY

Quercus robur
Sorbus aucuparia

KEŘE

Prunus spinosa
Aronia melanocarpa
Crataegus monogyna
Hydrangea arborescens ‘ White Dom’
Philadelphus  ‘Belle Etoile’
Philadelphus ‘ Dame Blanche’
Ligustrum vulgare ‘ Lodense’
Rosa canina
Rosa multiflora
Rosa pendulina
Rosa pimpinellifolia
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Staphylea pinnata
Syringa vulgaris
Viburnum opulus

POPÍNAVÉ ROSTLINY

Hydrangea petiolaris
Euonymus fortunei
Parthenocissus quinquefolia

TRVALKY

Vinca minor
Anemone nemorosa
Geranium cantabrigiense  ‘Biokovo’
Geranium macrorhizzum
Dicentra spectabilis
Bergenia ‘Silberlicht’
Helleborus niger
Aquilegia vulgaris
Anemone hybrida ‘ Wild Swan’
Epimedium x youngianum ‘ Niveum’

CIBULOVINY

Scilla siberica
Crocus sieberi
Leucojum vernum
Galanthus nivalis
Narcissus pseudonarcissus
Muscari armeniacum

Sháníme sortiment rostlin, které budou vysazeny na několika 
místech malejovické zahrady. Sháníme keře, které budou tvořit 
divoký extenzivní lem - remízek kolem pozemku a také sortiment 
pro výsadby do stinné partie stávajícího lesíku.

Zahrada rozkvétá nejen květinami, ale i předměty, které ji naplňují životem. 
Do korun stromů plánujeme umístit budky, které budou bezpečné a vhodné 
pro zahnízdění ptactva, na místa výhledů a do jiných zákoutí chceme umístit 
lavice k sezení, do pěstebního políčka vyvýšený záhon pro dětí na vozíku a na 
pěkné klidné místo pítko pro ptáky.

Vyhlídli jsme bezpečné a ověřené budky, které ochrání ptactvo
před všudypřítomnými malejovickými kočkami.

Ale čím více, tím lépe. Vybíráme takové, které přečkají
i nepříznivé venkovní podmínky, aby si je návštěvníci zahrady 
užili co nejdéle.

LAVICE- alespoň 3x pro celou zahradu 

trnka obecná
temnoplodec černoplodý
hloh jednosemenný
hortenzie velkolistá
pustoryl
pustoryl
ptačí zob
růže šípková
růže mnohokvětá
růže převislá
růže bedrníkolistá
ostružiník křovitý
maliník obecný
bez černý
klokoč zpeřený
šeřík obecný
kalina obecná

dub letní
jeřáb ptačí

5ks
1ks
1ks
9ks
3ks
3ks
15ks
5ks
3ks
6ks
3ks
3ks
3ks
3ks
1ks
3ks
5ks

1ks
1ks

3ks
5ks
9ks

120ks
40ks
90ks
40ks
21ks
25ks
15ks
20ks
30ks
100ks

50ks
40ks
50ks
50ks
30ks
50ks

hortenzie popínavá
brslen Fortuneův
přísavník pětilistý

barvínek
sasanka hajní
kakost
kakost
srdcovka
badyl
čemeřice
orlíček
sasanka
škornice

ladoňka
krokus
bledule jarní
sněženka podsněžník
narcis
modřenec

SUBSTRÁT - cca 20 m³

PÍTKO - 1 x

VYVÝŠENÝ ZÁHON - 1 ks

Projekt vzniká ve spolupráci s:

www.klicek.org

Nadační fond Klíček

www.flera.cz Ing. arch. Vít Polákwww.ceskatelevize.cz

Představujeme si sezení na 
lavici pod dubem
s pohledem na vodní zrcadlo v 
pítku.

Navrhneme takový záhon, ke kterému bude moci mít přístup 
opravdu každý - aby si i hosté na vozíku nebo kočárku mohli 
ovonět a pohladit všechny květiny.

Aby rostliny dobře prosperovaly, sháníme kvalitní zahradnický 
substrát pro založení trvalkových záhonů a keřových výsadeb.



ZAHRADA PRO 
DĚTSKÝ HOSPIC KLÍČEK

VEŘEJNÁ VÝZVA
CHARITATIVNÍ SBÍRKA

FÁZE REALIZACE - PAVILON
Budeme rádi, když se přidáte! V tuto chvíli sháníme finanční prostředky na:2
PAVILON

KROVY A SVISLÉ KONSTRUKCE

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

KRYTINA

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCEDLAŽBA

NÁTĚRY

PROČ TADY?

Do Malejovic jezdí rodiny s dlouhodobě a vážně nemocnými dětmi, 
přijíždějí sem také pozůstalí rodiče, sourozenci a prarodiče dětí, které 
umřely; ti všichni tady, v respitním hospicovém domě Nadačního fondu 
Klíček, nacházejí přátelské prostředí, kde si mohou odpočinout, nabírat 
sílu a v nelehké době svého života také nalézat odpovědi na mnoho 
nových otázek, které jim prožívané trápení přináší. 

Věříme, že každá zahrada má svůj příběh a spolu s ním i sílu pomáhat.

Chceme proto pomoci vytvořit nemocným dětem i jejich blízkým prostor, 
kde najdou klid, harmonii a kde znovu zažijí nejobyčejnější chvilky radosti 
a spokojenosti.

CO PLÁNUJEME?

Připravili jsme koncepci proměny celé zahrady, která patří k dětskému 
hospici v Malejovicích. Nadační fond Klíček, který celý projekt léta 
opatruje a postupně rozvíjí, plánuje na zahradě postavit novostavbu 
- zdravotnickou část dětského hospice. Celá zahrada tak bude vznikat 
postupně, v několika fázích.

V PRVNÍ FÁZI sháníme co nejvíce finančních prostředků a rostlin na 
proměnu první etapy malejovické zahrady. VE DRUHÉ FÁZI bychom rádi 
pomohli k vybudování krásného zahradního altánu, který v létě nahradí 
táborovou jídelnu. TŘETÍ FÁZE dotvoří v budoucnu zahradu kolem 
novostavby hospice.

Na jaře 2017 uvidíte v jednom z dílů nově připravovaného pořadu 
FERDINANDOVY ZAHRADY, co všechno se nám podařilo sehnat a v 
zahradě už zrealizovat. 
Během pořadu pak budeme formou DMS a příspěvků na zveřejněné konto 
vybírat finanční prostředky na další etapy proměny zahrady dle konceptu 
proměny od architektonického týmu. Půjde zejména o stavbu pavilonu a 
rekonstrukci zbývající části zahrady.

POMÁHEJTE S NÁMI DOBRÉ VĚCI.

Pavilon v malejovické zahradě má rozšiřovat možnosti pobytu venku i ve 
chvílích, kdy vládne nehostinné počasí a nebo jsou sluneční paprsky příliš silné. 
Má být zázemím pro návštěvníky hospice a má poskytovat jak prostor pro 
zábavu, hry a společné setkávání, tak pro chvíle tichého usebrání, posezení s 
knížkou nebo k důvěrnému rozhovoru.
Kontrukce má tradiční sedlovou střechu a díky velkému množství oken se 

snaží do interiéru zachytit co možná největší množství světla. Je zde několik 
pohodlných vstupů, aby zde mohl být v letních dnech nerušený pohyb dětí 
dovnitř a ven. Prosklené štíty se obrací ke slunci za východu a západu. Zápraží 
z cihel poskytuje prostor pro lavice a nádoby s rostlinami.

A co že to vlastně na stavbu pavilonu sháníme?

materiál : 
- 3,8 m³ hranolů
- 14,5 m² prken, tl. 30 mm
- 51,4 m² palubek, tl. 18 mm

materiál : 
- 4,50 bm okapních svodů, Ø 100 mm, 2 ks
- 16 bm okapních žlabů,  Ø 100 mm

materiál : 
- 52,5 m² dřevěného šindele

materiál : 
- okno dřevěné 900x1600 mm, zasklení jednoduché, 14 ks
- dveře dřevěné dvojkřídlé 1750x2100 mm, zasklení jednoduché, 3 ks
- dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm, zasklení jednoduché, 1 ks

materiál : 
- podlaha z půdovek - 38 m²

materiál : 
- nátěr nehoblovaných konstrukcí proti 
plísni, hmyzu, hnilobě biologickým 
nátěrem - 55 m²
- nátěr hoblovaných konstrukcí bílým 
odstínem - 187 m²

Projekt vzniká ve spolupráci s:

www.klicek.org

Nadační fond Klíček

www.flera.cz Ing. arch. Vít Polákwww.ceskatelevize.cz



ZAHRADA PRO 
DĚTSKÝ HOSPIC KLÍČEK

VEŘEJNÁ VÝZVA
CHARITATIVNÍ SBÍRKA

FÁZE REALIZACE - CELÁ ZAHRADA3

Projekt vzniká ve spolupráci s:

www.klicek.org

Nadační fond Klíček

www.flera.cz Ing. arch. Vít Polákwww.ceskatelevize.cz

2. FÁZE - PAVILON

1. FÁZE - VÝSADBY

1. FÁZE - VYVÝŠENÉ ZÁHONY

1. FÁZE - BUDKY

1. FÁZE - VÝSADBY

1. FÁZE - LAVICE A PÍTKO

ZAHRADA
Všechny předchozí realizační fáze jsou mozaikou celé zahrady.
Přejeme si, aby zahrada, která zde vznikne, nabízela krásná zákoutí 
k posezení, byla radostí a potěchou pro smysly a zvala hosty 
k procházce a odpočinku.
Zahrada navazuje na plánovanou výstavbu - rozšíření stávajícího 

stínomilné druhy rostlin

domácí a zdomácnělé druhy keřů a stromů

hospice o zdravotnickou část.

Návrh navazuje na stávající sad, a vnáší do něj obytno - venkovní 
dílny, cestičky, lavice pod stromy a pro pohledy zevnitř květinové 
záhony a vodní plochu.

PROČ TADY?

Do Malejovic jezdí rodiny s dlouhodobě a vážně nemocnými dětmi, 
přijíždějí sem také pozůstalí rodiče, sourozenci a prarodiče dětí, které 
umřely; ti všichni tady, v respitním hospicovém domě Nadačního fondu 
Klíček, nacházejí přátelské prostředí, kde si mohou odpočinout, nabírat 
sílu a v nelehké době svého života také nalézat odpovědi na mnoho 
nových otázek, které jim prožívané trápení přináší. 

Věříme, že každá zahrada má svůj příběh a spolu s ním i sílu pomáhat.

Chceme proto pomoci vytvořit nemocným dětem i jejich blízkým prostor, 
kde najdou klid, harmonii a kde znovu zažijí nejobyčejnější chvilky radosti 
a spokojenosti.

CO PLÁNUJEME?

Připravili jsme koncepci proměny celé zahrady, která patří k dětskému 
hospici v Malejovicích. Nadační fond Klíček, který celý projekt léta 
opatruje a postupně rozvíjí, plánuje na zahradě postavit novostavbu 
- zdravotnickou část dětského hospice. Celá zahrada tak bude vznikat 
postupně, v několika fázích.

V PRVNÍ FÁZI sháníme co nejvíce finančních prostředků a rostlin na 
proměnu první etapy malejovické zahrady. VE DRUHÉ FÁZI bychom rádi 
pomohli k vybudování krásného zahradního altánu, který v létě nahradí 
táborovou jídelnu. TŘETÍ FÁZE dotvoří v budoucnu zahradu kolem 
novostavby hospice.

Na jaře 2017 uvidíte v jednom z dílů nově připravovaného pořadu 
FERDINANDOVY ZAHRADY, co všechno se nám podařilo sehnat a v 
zahradě už zrealizovat. 
Během pořadu pak budeme formou DMS a příspěvků na zveřejněné konto 
vybírat finanční prostředky na další etapy proměny zahrady dle konceptu 
proměny od architektonického týmu. Půjde zejména o stavbu pavilonu a 
rekonstrukci zbývající části zahrady.

POMÁHEJTE S NÁMI DOBRÉ VĚCI.


