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Jaroslav Petrouš 
 

 „Jelikož jsem táta dvou zdravých dětí, rozhodl 
jsem se, že konkrétní pomoc nasměruji na 
rodiny, které tohle štěstí bohužel nemají. Tak 
vznikl projekt Výstup na Sněžku, spojený 
s pořádáním dětského dne v Peci pod Sněžkou.  
 
Jako autor tohoto charitativního projektu, jsem 
v roce 2014 oslovil Kateřinu Klasnovou, která se 
aktivně účastnila obou ročníků, zda by 
neuvažovala o oficiální spolupráci. Jsem moc 
rád, že se nám podařilo založit Nadační fond 
KlaPeto, který je hlavním organizátorem 
charitativního Výstupu na Sněžku. 
 
Věřím, že naše spolupráce ještě více posunula 
projekt do povědomí lidí a 26. května 2018 se 
nás v Peci opět sejdou tisíce! A že i díky Vám 
pomůžeme dalším rodinám s handicapovanými 
dětmi.“  

Mistr ČR a rekordman v hodu diskem a oštěpem,  
po amputaci nohy nad kolenem v roce 2011 



      „Studovala jsem psychosociální studia pro 
pomáhající profese a charitě jsem se věnovala 
ještě před svým zvolením do poslanecké 
sněmovny. Pravidelně jsem přispívala na různé 
charitativní projekty, a tak později logicky 
vznikla myšlenka založit vlastní organizaci.  

 Když přišel Jaroslav Petrouš s nápadem na 
nadační fond, neváhala jsem. Jaroslav je člověk 
se srdcem na pravém místě. Dává naději 
mnoha lidem, a nejen těm zdravotně 
postiženým.  

 
 Osobně jsem všech ročníků výstupu na Sněžku 

účastnila. Důležité ovšem je, aby solidaritu se 
všemi handicapovanými pocítila i vláda a 
změnila například způsob přiznávání příspěvku 
na péči.  

 
 Výstup na Sněžku 2018 si tak klade za cíl nejen 

pomoc konkrétnímu dítěti, ale i zviditelnění 
legislativních potíží a tlak na jejich změnu.“ 

Kateřina Klasnová 
 Dlouhodobě se věnuje charitě a nápravě legislativy, ztěžující 

život lidem se zdravotním postižením 
 



Na Sněžku 2018 pro … 
 

• V roce 2018 bude akce opět věnována  handicapovaným dětem. 

• Charitativní akce proběhne v sobotu 26. května 2018 v Peci pod Sněžkou.  

• Tváří projektu se stane chlapeček po prodělané amputaci horní i dolní 
končetiny.  

• Cílem projektu je získat finanční prostředky pro desítky dalších dětí s tělesným 
handicapem a přispět tak na rehabilitační pobyty a kompenzační pomůcky, 
které nehradí pojišťovny. 

• V roce 2017 se podařilo získat částku 1.204.555,- Kč a celkově pomoci 20 
rodinám s handicapovanými dětmi. Akce se zúčastnilo přes 2.500 lidí. 

• Z transparentního účtu není použita byť jediná koruna na režii a všichni 
členové nadačního fondu pracují bez nároku na honorář. Celá vybraná částka 
tak jde opravdu jen na pomoc handicapovaným dětem. 

• Nadační fond KlaPeto v rámci charitativní akce uspořádá na centrálním 
parkovišti hudební festival pod názvem Handicap Fest. 

 

 

 



Na Sněžku 2018 pro Matýska 
 

• V roce 2018 bude tváří akce Matýsek Sivák (1,5 roku), který se narodil jako 
zdravé miminko. Ve dvou měsících ale dostal vysokou horečku. Rodiče s ním 
šli okamžitě k lékaři, ten mu dal pouze prášek a poslal rodinu domů. O několik 
hodin později upadl Matýsek do bezvědomí a rodina musela do příjezdu 
záchranky miminko laicky resuscitovat. V nemocnici mu následně musela být 
amputována pravá ručička a levá nožička nad kolenem. Matýsek má centrální 
kvadruparézu a podle současných vyšetření je také podezření na hluchotu a 
slepotu. Rodina už několik měsíců poctivě dochází na rehabilitace a právě na 
ně, kompenzační pomůcky a na cesty za lékaři shání finanční prostředky. 
Matýsek se nikdy bez péče rodiny neobejde....  

 

 

 



Hudební festival v Peci 
• Nadační fond KlaPeto uspořádá v rámci charitativní akce 

hudební festival.   

• 26. května od 12 hod do 22hod na centrálním parkovišti 
vystoupí: 

• Janek Ledecký s kapelou 

• The Tap Tap 

• Koneckonců 

• Memphis 

• a další…. 



Na Sněžku 2017 pro Pavlínku 
 

• V roce 2017 bude akce věnována 2 leté Pavlínce, která v sedmi měsících 
prodělala meningokokovou sepsi s meningitidou Typ C a A. Pavlínce začali 
selhávat ledviny a nemoc bohužel zasáhla i mozek. O měsíc později musela 
podstoupit nadkolenní amputaci pravé nožičky. Má poruchu zraku a trpí 
epilepsií, ale je to velká bojovnice.  

 

 

 



Děti, kterým také pomohla benefice Na Sněžku pro Pavlínku: 

 
 

 

 

• Pavlínka Josieková, 3 roky, meningokoková sepse, amputace nožičky, poškození zraku a mozku, na automobil 

• Petruška Němcová, 6 let, DEND syndrom, jediný svého druhu, rehabilitace 

• Matýsek Ščibran, 5let, DMO, rehabilitace 

• Liamek Middelkoop, 11 let, po leukemii, rehabilitace 

• Péťa Jochec, 11 let, těžký autismus, asistent od školy, doprava 

• Dominiček Němec, 3 roky, leukémie, ozdravný pobyt 

• Vojtíšek Krátký, 3 roky, rozštěp páteře, rehabilitace a rehabilitační pomůcky 

• Vašík Bálek, 3 roky, nekróza chodidla, odoperování plicního laloku, rehabilitace, ozdravný pobyt a ortopedické pomůcky 

• Žanetka Hrušková, 6 let, DMO, therasuit 

• Kačenka Krebsová, 1 rok, nedovyvinuté končetiny, na automobil 

• Péťa Horák, 3 roky,paleocerebelarní syndrom a centrální hypotonicý syndrom, rehabilitace 

• David Štefanides, 16 let, DMO, těžké postižení zraku, skolióza pátěře, sekundární epilepsie, na automobil 

• Eliška Trmačová, 10 let, DMO, rehabilitace 

• Jiřík Šindler, 15 let, DMO, terapie Kosmík 

• Zuzanka Lavičková, 17 let, DMO, rehabilitace 

• Nicolas Úbl, 4 roky, DMO, rehabilitace a kompenzační pomůcky – chodítko 

• Eliška Biskupová, 3 roky (z dvojčat), DMO, rehabilitace 

• Terezka Votavová, 15 let, DMO, rehabilitace 

• Lilienka Klimková, 3 roky, narozená bez obou ručiček v ramenou, rehabilitace a kompenzační pomůcky  

• Lindička Hrabáková, 9 let, autismus s psychomotorickou retardací, delfinoterpie 

 

 



Na Sněžku 2016 pro Lilienku 
 

• V roce 2016 byla akce věnována 16měsíční Lilience a vynesla 863.000 korun.  

 Loňský ročník charitativního výstupu byl určen poprvé pro dítě, které nepřišlo 
o končetiny chirurgickou cestou. Malá Lilien Klimková se bez obou ručiček 
v ramenou narodila.  

 

 

 



Děti, kterým také pomohla benefice Na Sněžku pro Lilienku: 

 
 

 

 

• Michal Tereska, 9 let, dětská mozková obrna (DMO) - příspěvek na rehabilitace v Adeli Medical Center, Piešťany 

• Tereza Vargová, 17 let, po nádoru na mozku - příspěvek na rehabilitace v Adeli Medical Center, Piešťany 

• Lukášek Havelka, 4 roky, vzácné metabolické onemocnění - Lesch - Nyhan Syndrom – na speciální vozítko za kolo 

• Barborka Pekárková, 14 let, DMO, rehabilitace v centrum Hájek 

• Terezka Vepřková, 12 let, mozková atrofie s těžkou psychomotorickou retardací  - příspěvek na rehabilitace v Adeli 

• Lukášek Kapka, 9 let, amputace nohy po narození - sportovní protéza 

• Lukášek Štiller, 10 let, DMO - léčba Therasuit 

• Radeček Brzák, 7 let, DMO - rehabilitace 

• Willemek Dorny, 9let, těžké poškození mozku po utonutí ve školce - cvičení v klinice Axon 

• Adámek Kučera, 5 let, DMO, autista - na vozíček 

• Zuzanka Lavičková, 16 let, DMO - na rehabilitace centrum Hájek 

• Daniel Trdla, 5 let, DMO - rehabilitace Therasuit v Polsku 

• Dominik Ševců, 11 let, DMO - rehabilitace v Adeli 

• Lucie Houšková, přidušená v nemocnici v Brně – rehabilitace v Klimkovicích 

 



Na Sněžku 2015 pro Vojtíška 
 

• V roce 2015 akce vynesla 700 000 korun a pomoc směřovala:  

 půlročnímu Vojtíškovi Měskovi s amputací obou nožiček nad kolenem na 
nákup motorového vozidla a dalším devíti handicapovaným dětem na 
rehabilitace a kompenzační pomůcky. 

 

 

 



Děti, kterým také pomohla benefice Na Sněžku pro Vojtíška: 

 
 

 

 

• Michal Tereska, 8 let, dětská mozková obrna (příspěvek na rehabilitace v Adeli Medical Center, Piešťany) 

• Tereza Vargová, 16 let, po nádoru na mozku (příspěvek na rehabilitace v Adeli Medical Center, Piešťany) 

• Zuzana Lavičková, 15 let, dětská mozková obrna (příspěvek na elektrický vozíček) 

• Ema Angelovičová, 1, 5 roku, vývojová porucha (příspěvek na speciální autosedačku, lehátko do vany, polohovací zařízení) 

• Erik Jacyna, 3 roky, cystická fibróza (příspěvek na zakoupení automobilu) 

• Adam Kovařík, 5 let, neuronální ceroidní lipofuncinoza (příspěvek na speciální kočárek, židličku a chodítko) 

• Alex Ohar, 11 let, amputace dolní končetiny po onkologickém onemocnění (příspěvek na školu chůze) 

• Tomáš Magyar, 6 let, amputace dolní končetiny po onkologickém onemocnění (příspěvek na rehabilitační pomůcky) 

• Lucie Houšková, 8 let, kvadruspasticita a dystonie (příspěvek na speciální tříkolku) 

 



Cílem je vždy konkrétní a transparentní pomoc rodině s 
handicapovaným dítětem 

 

 

• V roce 2013 akce vynesla 415 000 korun a pomoc směřovala:  

 4-leté Simonce Smutné s amputací  

 nohy nad kolenem a dalším třem  

 handicapovaným dětem na  

 kompenzační pomůcky  

 a rehabilitace. 

 

• V roce 2014 akce vynesla 320 000 korun a pomoc směřovala:  

 12-letému Péťovi Janušovi s amputací  

 nohy nad kolenem a dalším třem  

 dětem na rehabilitace. 

Výstup na Sněžku 2013-2014 



Pomáhejte s námi 
 
 
 

 

Jak můžete konkrétně pomoci: 

• Finančním příspěvkem na vybrané dítě – (více peněz pomůže více handicapovaným 
dětem) 

• Zakoupením triček – jaro 2018 

• Finančním příspěvkem na pokrytí nákladů (nákup a výroba triček) 

 

Transparentní účet  
Nadačního fondu 

KlaPeto:  
 
 

2200692979/2010 
 



Média 

• Našim mediálním partnerem je 
Blesk a Deník.cz 

• Charitativnímu projektu Výstup 
na Sněžku věnují velkou 
pozornost i jiná média: Lidové 
noviny, Právo, ČT, Prima, TV 
Barrandov, Radiožurnál, Kiss, 
Černá Hora a další.  



Tričko - symbol projektu 
2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017  

Největším finančním nákladem charitativního projektu je částka na pořízení triček s potiskem projektu. 
V roce 2016 se podařilo prodat přes 1900 triček, v roce 2016 přes 2.500 triček. V roce 2017 bude opět 
hlavním mottem akce tričko s jedinečným symbolem a NF plánuje výrobu 3.000 kusů. 
Koupí trička se nejen přihlásíte k podpoře projektu, ale hlavně finančně přispějete na pomoc 

konkrétnímu handicapovanému dítěti. Více se dozvíte od února 2017 na webu www.klapeto.eu  
Minimální cena jednoho trička je 200 Kč. Velikosti můžete mít následující: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 



Na Sněžku pro Pavlínku 
s námi spolupracují 

      Již 6. ročník charitativního Výstupu na Sněžku a Handicap Fest (centrální 
parkoviště v Peci) se bude konat 26. května 2018 od 8:30. Program bude 
moderovat Martin Zach a Vláďa Slezák. 

      Opět ve spolupráci s: 

 

 

 

      
 

 

 

 
 



Kulturní program v Peci… 



Na Sněžku pro Pavlínku 2017 



Na Sněžku pro Lilienku 2016 



Na Sněžku pro Vojtíška 2015 



Pomůžete i Vy? 
Už první ročník, navzdory počasí, 
přilákal stovky lidí. A ten následující 
jich bylo již přes tisíc!!! V roce 2017 
už neuvěřitelných 2.500!!! 
 
Chcete se mezi nimi prezentovat 
jako partner Výstupu na Sněžku 
v roce 2018?   
 
A mít i své stanoviště na benefiční 
akci na centrálním parkovišti 
v Peci pod Sněžkou?  
 

A především pomoci dobré věci? 

 

Napište nám na 
info@klapeto.eu 


