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Poděkování 
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2015 jakkoli podpořili a podali pomocnou

ruku vážně nemocným dětem. 
Vaše otevřená srdce nejen nás, dokázala přesvědčit, že náš svět ještě není

úplně ztracen, že lidé stále ještě mají srdce na pravém místě. 
Děkujeme všem, kteří nás podpořili akcemi na podporu naší činnosti. 

Děkujeme také těm kdo nám hlavně v začátcích zcela zdarma poskytli své
služby. 

ZMĚNÍME COKOLI, BUDEM-LI CHTÍT, 
UŽ PRO TEN POCIT, ŽE BUDOU DĚTI ZDRAVÍ MÍT,

NEPOTŘEBUJEME POCHVALU, NA CO JI MÍT.
KDYŽ DĚTI MILUJEŠ, MÁŠ PRO CO ŽÍT.

Lenka Klasnová 
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ÚVODEM 

Jak s oblibou začínáme větu, i zde si dovolíme být trochu osobnější,
Naše zlatíčka, 
poprvé před Vás předkládáme výroční zprávu za uplynulý rok. 
Pro nás to byl rok velmi úspěšný, nejen díky, tabulkám, které budou na konci 
zprávy následovat, ale hlavně díky pocitu, který málokdo dokáže popsat.
Díky Vám, jsme mohli vykouzlit tolik úsměvů, ať již na tvářích vážně nemocných
dětí, nebo jejich rodičů, přátel, kamarádů.
Díky Vám jsme poznali spoustu ztělesněných andělů. Každý z Vás je jedním z 
nich. 
Rok 2015 nás přesvědčil, že chceme dál spojovat ruce rodin vážně nemocných 
dětí a Vaše. 
Dokázali jsme společně, že není nutné dávat obrovské balíky darů, není nutné 
posílat desítky tisíc, stačí opravdu málo a ve výsledku je to vlastně tak moc. 
Máte před sebou soupis, který ukazuje co jste s námi za ten rok dokázali a 
nebylo toho málo, můžeme na sebe být všichni právem pyšni. 

NEČEKÁME OD LIDÍ MILIONY, 
NAOPAK PŘESVĚDČILI JSME SE, 

ŽE KDYŽ MILION LIDÍ SPOJÍ SVÉ RUCE, 
A DAJÍ KAŽDÝ JEN MÁLO, 

JE TO VE VÝSLEDKU MNOHEM VÍC, 
NEŽ MILION, 

JE TO TOTIŽ MILION LIDÍ, 
KTEŘÍ DALI SÍLU, LÁSKU A 

A HLAVNĚ PODPORU 
RODINÁM VÁŽNĚ NEMOCNÝCH DĚTÍ.

Lenka Klasnová 
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POSLÁNÍ 
NADAČNÍHO FONDU 

ŠANCE ONKOLÁČKŮM 

Posláním nadačního fondu šance
onkoláčkům,

 je materiální a finanční pomoc
dětem s onkologickým

onemocněním, 
v léčbě a 2 roky po ukončené

léčbě a
dětem s vrozenou vadou nebo

jiným závažným onemocněním. 
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STATUT NADAČNÍHO FONDU ŠANCE
ONKOLÁČKŮM 

Nadační fond šance onkoláčkům, byl založen 17.12.2014, díky nemoci malého Matyáše Klasny. 
Tento chlapec od 9-ti měsíců podstupoval onkologickou léčbu s nejasnou vidinou na uzdravení. 
Bylo to velmi náročné období pro celou jeho rodinu, jak z psychické stránky, tak i z materiální a 
finanční. 
V roce 2013 měl Matyáškův tatínek vážnou autonehu a rodina zůstala naprosto bez prostředků, v 
tu chvíli se jejich přátelé a široké okolí rozhodli rodině pomoci. 
Mnozí jejich sousedé vůbec netušili, že je tento malý chlapec takto nemocný, mnoho lidí vůbec 
netušilo, co vše obnáší onkologické onemocnění u dítěte, jakoby tohle bylo za oponou. 
Počátkem roku 2014 již rodina byla na dlouhé měsíce zabezpečena a proto se maminka Lenka 
Klasnová spolu s Lucií Tomiovou, rozhodly pomoc přesouvat i k dalším dětem, které většinu času, 
tráví místo na hřišti, v nemocniční postýlce a bojují o svůj život. 
Obě pochopily, jak dokáže okolí pomoci a semknout se nejen materiální podporou, ale i vlídným 
slovem, psaným písmem.
Jak dokáží slova podpory psychicky vyčerpanou rodinu znovu postavit na nohy. 
Postupně zjišťovaly co v rodinách nejvíce schází a stejně tak jak je důležitá podpora imunitního 
systému během onkologické léčby. 
Protože se lidé s nadšením začali přidávat nejen v okolí Matyáškovy rodiny, ale po celé republice, 
rozhodly se spolu s Ladislavou Blümelovou, založit nadační fond. 
Rok 2014 byl zlomovým, nejen v pomoci onkologicky nemocných dětí, ale i v Matyáškově 
uzdravení.

KOMU POMÁHÁME A PROČ 

Nadační fond šance onkoláčkům již nemá za úkol pomáhat jen dětem s onkologickou diagnozou, 
ale i dětem s vážným onemocněním. 
V listopadu 2015 se pomoc navíc rozšířila o pomoc dětem s vrozenými vadami. 

Díky postupnému propojení umožňují i nemocniční zařízení, návštěvy dětí v léčbě.
Jsme nesmírně rádi, že jsme se mohli zúčastnit různých akcí pořádaných FN Motol, ale že jsme i 
sami mohli uskutečnit akce v této a dalších fakultních nemocnicích. 

Naše pomoc směřuje hlavně přímo k rodinám domů. Ať je to již pomoc zprostředkovaná, nebo 
nákup potřebného z transparentního účtu nadačního fondu, který byl zřízen pro účely určené v 
zakládací listině. 
Záleží nám na tom, aby rodina nemusela řešit po návratu z nemocnice, zda mají dostatek 
desinfekcí, jídla, nebo zda jim neschází plínky, léky, atd. 
Stejně tak chceme, aby nemuseli převracet korunu a přemýšlet zda dítěti kupit roušku, nutridrink, 
nebo koupit maso na oběd. 
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Každá nemoc v rodině zásadně ovlivní její chod, vždy jeden člen (většinou matka) musí opustit 
zaměstnání a zůstávat s nemocným dítětem, druhý rodič ( pokud jej rodina má, není vyjímkou, že 
nemoc zasáhne i rozpadlé rodiny) se musí postarat o zbytek rodiny, pokud je zde sourozenec nebo i
větší počet dětí. 

Tedy jeden příjem, vždy v rozpočtu schází. Sociální příspěvek, rodině většinou nabídne pracovník v 
nemocnici, pokud ne, upozorníme i my na možnosti, jak čerpat státní podporu, ale než je tento 
příspěvek na péči schválen ( pokud je vůbec schválen, nebývá vyjímkou, že se musí rodič odvolat a 
čeká i několik měsíců zda se podaří a příspěvek mu stát schválí) dostává se rodina nejednou do 
finanční tísně, kterou někdy řeší i unáhlenými úvěry. 

Snažíme se novým dětem obratem podávat pomocnou ruku. Většina rodičů si již informace mezi 
sebou předávají, těší nás, že se na nás začali obracet i samy maminky s žádostmi o pomoc. 

Od října jsme nově do zakládací listiny zakomponovali pomoc zdravotnickým zařízením, je to pro 
nás spíš otázka pokrytí nemocničních oddělení například rouškami, drobným vybavením pokojů, 
nebo jiným zařízením. Rozhodně, ale věnujeme většinu pozornosti přímo dětem.

Nemalým výdajem bohužel je i rozloučení ve chvíli nejhorší, my jsme se na své cestě setkali i s 
tímto problémem a bylo pro nás opravdu těžkým rozhodnutím, zda zakomponovat i tuto položku 
do zakládací listiny, ale myslíme si, že pomoc v této podobě, je to poslední, čím dítěti, které 
statečně bojovalo o svůj život, můžeme prokázat alespoň malou poklonu.

ÚČEL NAŠÍ POMOCI 

1.Pomoc materiální v podobě 
2.Pomoc v oblasti základních lidských potřeb

3.Pomoc v oblasti sociálnÍ
4.Podpora rozvoje

5.Rozvoj progresivních metod
6.Cestovní výlohy

7.Podpora zdravotnických center
8.Akce a podpora dětí

9.Pohřebné
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ZAKLADATELÉ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY 
NADAČNÍHO FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Název 
subjektu:

Nadační fond Šance 
onkoláčkům IČO: 03592715

Spisová 
značka:

N 225 vedená u Krajského 
soudu v Plzni

Den 
zápisu: 17. prosince 2014

Sídlo: Husova 1037, 334 01 Přeštice

Zakladatel nadačního fondu a vklad 
Ladislava Blümelová        vklad 500,-kč

SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU 

Předsedkyně správní rady                               Lenka Klasnová 
Místopředsedkyně správní rady                     Lucie Tomiová 
Člen správní rady                                              Ladislava Blümelová 

Revizor                                                                Veronika Johnová 

Všichni členové správní rady pracovali po celou dobu výkonu svojí funkce bez nároku na finanční 
odměnu. 

KONTAKT

www.nfsanceonkolackum.cz

EMAIL

sanceonkolackum@seznam.cz
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BANKOVNÍ ÚČET NADAČNÍHO
FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM 

ZAKLÁDAJÍCÍ ÚČET PRO NADAČNÍ FOND ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Zakladatelka nadačního fondu šance onkoláčkům Ladislava Blümelová,  založila dne 
16.9.2014 účet 2798615053/0800 u české spořitelny. 
Disponující osobou byla Ladislava Blümelová a Lenka Klasnová. 
Na tento účet byl uložen vklad do nadačního fondu. 
Měsíční poplatky za účet, příchozí a odchozí platby i po jednání s bankou stále převyšovaly 
naše představy, proto byl tento účet byl v rámci úspory zrušen 13.1.2015 

BĚŽNÝ ÚČET NADAČNÍHO FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Nadační fond šance onkoláčkům disponuje transparentním účtem 2600717725/2010. 

Účet je veden u Fio Banky pobočka Plzeň náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00

Podpisové právo k tomuto účtu má předseda nadačního fondu Lenka Klasnová a člen 
správní rady Ladislava Blümelová.

Účet byl založen k 3.1.2015

Tento účet je využíván dodnes jako komunikační účet, ze kterého jsou hrazeny výdaje 
nadačního fondu. 
Jsou na něj přijímány finanční dary a poskytovány z něj nadační příspěvky.
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Formy a typy dar ů

Finan ní pomocč
R zné organizace, kapely, fyzické osoby a firmy po ádají akce na podporu nada ního fondu šance ů ř č
onkolá k m, zde putuje ást, nebo celý výt žek op t na transparentní ú et nada ního fondu. č ů č ě ě č č

Drobní i v tší podnikatelé se vzdávají ásti svého výd lku v % a též ástku zasílají na transparentní ú et ě č ě č č
nada ního fondu šance onkolá k m. č č ů

P evodem na ú etř č
Bankovním p evodem na ú et íslo  2600717725/2010 vedený u Fio Bankyř č č

Trvalým p íkazem na ú et íslo   2600717725/2010 vedený u Fio Bankyř č č

Hmotná pomoc

Nada ní fond šance onkolá k m p ijímá i hmotnou pomoc, v podob  zdravotních pom cek, lék , č č ů ř ě ů ů
hygienických pot eb, kterou následn  rozd luje podle pot eby p íjemc m a žadatel m.ř ě ě ř ř ů ů

Stejn  tak p ijímá i pomoc v podob  výtvraných pot eb, kancelá ských pot eb, drobných dárk , tuto pomoc ě ř ě ř ř ř ů
sm ujeme v tšinou do zdravotních za ízení, kde ji využívají zejména herní terapeuti.ěř ě ř

Dobrovolnická podpora

Pomoc dobrovolník  je pro nás neskute nou podporou a jak se íká „ k nezaplacení“ ů č ř
na r zných akcích je vždy pot eba každá ruka, fotografka, která naše akce vždy dokáže zachytit v tom ů ř
správném sv tle, na tvo ení nesmí chyb t i maminky, které se rády utrhnou od svých zdravých d tí a jdou ě ř ě ě
svou lásku a pé i rozdat do nemocnice.č

Sb r plastových ví ek ě č
asto diskutovaný sb r plastových ví ek, my íkáme, nic nám to neud lá a pomoc m že být velká.Č ě č ř ě ů
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Shrnutí činnosti v roce 2015 

První rok je za námi 

Pomoc materiální v podobě 
léků, zdravotníckých potřeb, 

léčivých prostředků, 
rehabilitačních pomůcek, fyzioterapeutických služeb,

prostředků alternativní medicíny, bylinek, 
léčitelství a  pomoc v oblasti psychologické.

Zprostředkování materiální pomoci.

Každá nemoc v rodině způsobí naprostý převrat, navíc když rodinu zasáhne vážné onemocnění dítěte. 
Většinou se mezi prvními body řeší, kdo bude s nemocným a kdo půjde do zaměstnání. 

Kdo se bude starat o zbytek rodiny, pokud jsou sourozenci tak samozřejmě o ně. 
Bereme-li v potaz onkologickou léčbu, je vcelku jasné, že jeden z příjmů v rodině ubyde, samozřejmě je možné
požádat o různé sociální příspěvky od státu, ale než se rozhodnutí o schválení vůbec rodina dočká, pokud se ho

dočká, je někdy již na pokraji bídy. 
Léky, zdravotní pomůcky, rehabilitační a fyzioterapeutické pomůcky jsou hlavním cílem naší pomoci, pokud

pomineme, že rodina ve většině případů má běžně jednu i více půjček, hypotéku, nájemné a další běžné poplatky,
je pro členy nereálné aby ještě z vlastních prostředků pokryli náklady navíc za tyto položky.

Stejně tak je to s alternativními prostředky a bylinkami, které hodně rodin využívá ke klasické léčbě. 
Léčitelství a pomoc v oblasti psychologické je velmi důležitá část, kterou nesmí rodina zanedbat a je zásadní i v

úspěšné léčbě. 
Dárci velmi často nabízejí materiální pomoc přímo ke konkrétní rodině, tedy je naším posláním i tuto pomoc

zprostředkovat, nebo pomoc přijmout a rodině předat. 

Pomoc v oblasti základních lidských potřeb 
drogistické potřeby, potraviny, nápoje, oblečení, obuv.

Každý si dovede představit, že v ruce převrací pár korun a přemýšlí jestli ji přidat k penězům na jídlo, nebo ji
ušetřit a koupit příští měsíc boty. Někdy se rodiny s nemocným dítětem opravdu rozmýšlí za co utratí posledních

pár korun, zda si půjčit, nebo koupit a čekat jestli vyjdou. 
Základní lidské potřeby v podobě potravin, nápojů, oblečení, obuvi a drogistických potřeb jsou pro nás základním

posláním.
Nechceme aby byly děti, kde není rodina dobře finančně zajištěna, ochuzeny např. O jogurt, nebo snad nové boty.
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Pomoc v oblasti sociální
finanční pomoc v oblasti bydlení 

nájemné, voda, plyn, eletřina, topení. 
Nákup drobných elektrických spotřebičů, 

drobného vybavení bytu/domu.

Pokud má rodina s nemocným dítětem řešit priority, je pro ně rozhodně důležité aby měly děti co jíst, pít, tedy
oblast poplatků za bydlení, je pro ně v tu chvíli opravdu vedlejší, i za cenu, že budou nuceni později řešit dluh,

který neplacením nájemného vznikl. 
Tato pomoc samozřejmě nesouvysí přímo s nemocným dítkem, ale přesto je důležité aby rodina udržela bydlení,

nebo např dodávku plynu nebo elektřiny. Tedy jsme i v tomto směru dvakrát poskytli pomoc.
I přesto se k této pomoci často nepřikláníme, snažíme se rodiny směřovat k tomu, aby tuto situaci řešili

dlouhodobě sami. 
Další částí jsou drobné elektrické spotřebiče a vybavení bytu, tedy dejme tomu čistička vzduchu, inhalátor, nebo

speciální matrace, postel, je rozhodně nákladnou položkou, kterou si rodiny většinou nemohou ze svých
pravidelných příjmů dovolit, i to je naším posláním. 

Podpora rozvoje
vzdělání, manuálního rozvoje, seberealizace a 

harmonického vývoje osobnosti 
rozšíření a zkvalitnění možností kulturního vyžití,

Nákup drobné elektroniky k vývoji dětské psychomotoriky.

Děti v předškolním a školním věku, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje, i učení udržovat v chodu, není to ale
jednoduché vzhledem k tomu, že nesmějí navštěvovat školní zařízení, dáváme tedy rodině možnost proplacení
učitele doma. Stejně tak různé zájmové činnosti, které rozvinou jejich manuální schopnosti, nebo i potřeby k

tomu potřebné jsou nedílnou součástí rozvoje a seberealizace pro harmonický vývoj osobnosti. 
Je velmi důležité rozšiřovat a zkvalitňovat možnosti kulturního vyžití, tedy i v tomto směru se snažíme vyhovět.
A v  neposlední řadě je to drobná elektronika např. Ipad, který dokáže pomoci v rozvoji dětské psychomotoriky,

stejně tak v poruše zraku, jsou některé porgramy, velmi výkonné ve zlepšení stavu dítěte. 
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Rozvoj progresivních metod 
klasické, alternativní a preventivní,

 medicíny a jejich uplatnění, 
vedoucí ke zlepšení individuálního fyzického a duševního zdraví

Je důležité aby rodiny, které nemoc postihla, nebo již mají za sebou i boj s onkologickým onemocněním, věděly
jaké možnosti mají, jak z pohledu klasické, alternativní, nebo preventivní medicíny, není jednoduché nemoc

přijmout a prevence před její recidivou je také velmi důležitou částí. 
V tomto směru jsme zatím nepodnikli žádné kroky, ale rozhdoně bychom v tomto směru chtěli v budoucnu

rozvést více efektivní služby. 

Cestovní výlohy
Cestovní výlohy spojené s léčbou (cesta s dítětem) zahrnuto i léčitel,

 lázeňské zařízení, nemocnice, rehabilitační centrum 
v české republice a ve státech EU.

Cesty k lékaři, léčiteli, do lázní, nebo rehabilitačních center ne vždy hradí pojišťovna, v některých případech je
nehradí vůbec a rodiny si raději najdou službu blíž, i když vědí, že její kvalita nebude taková jako na vzdálenějším

místě, nechceme aby rodiny, které nemají dostatek prostředků, odmítli kvalitnější pomoc jen kvůli penězům. 
Stejně tak, někdy je nutné aby léčba byla poskytnuta v jiném státě evropské unie, tedy i v tomto směru

poskytujeme pomoc.

Podpora zdravotnických center
Nákup zdravotních, rehabilitačních pomůcek 
a drobného vybavení do zdravotních zařízení, 

lázeňských center a rehabilitačních center, nemocnic.

Rozhodli jsme se v menší míře podporovat i zdravotnická zařízení ať již lázní, léčeben, nebo nemocnic,  věci
jako roušky, rukavice, podložky, nebo jiné zdravotní pomůcky a drobné vybavení.

Stejně pro nás, ale prioritou zůstávají rodiny a přímá pomoc k nim. 

14.



Akce a podpora dětí
akce pro děti ve zdravotnickém zařízení, 

podpora vývoje, podpora psychické pohody,
nákup drobných upomínkových předmětů, dárků,

 ručních prací, galanterie, papírnictví, zážitků.

Velmi rádi jsme navázali spolupráci s dětskou pediatrickou klinikou při FN Motol, pravidelně se zúčastňujeme akcí,
které pořádají, při této příležitosti vždy navštívíme i oddělení dětské hematoonkologie.

Pravidelně i pořádáme akce kdy navštěvujeme, děti na oddělení spolu s nějakou známou osobností. 
Lidé nás v těchto akcích opravdu velmi podporují a zasílají drobné dárky k předání dětem. 

Tedy v této části není nutné tak často prostředky využívat. 

Pohřebné
finanční podpora pozůstalým 

po skonu onkologicky léčeného dítěte, nebo dítěte s jiným vážným onemocněním.
náklady spojené s pohřbem.

Mnohem raději bychom místo této části měli zařazen například výlet do ZOO, 
bohužel i tohle patří k boji se zákeřnou nemocí, ve většině případů je to ve vztahu s onkologickým onemocněním,

po půl roce jsme došli k závěru, že je skutečně důležité rodinu podpořit i v tomto směru, kdy je opustí jejich
nejdražší dítě. 

Náklady spojené s pohřbem jsou v dnešní době skutečně finančně existenční a většinou si na ně rodiče vezmou
úvěr. Důležitým krokem k dalšímu životu bez jejich dítěte, je i cesta bez zbytečných dluhů. 

Jsme velmi rádi, že jsme propláceli pouze jednu tuto položku a věříme, že bude co nejméně příležitostí. 

15.





V roce 2015 uspořádal nadační fond šance
onkoláčkům řadu  akcí

a řady dalších se zúčastnil a podpořil je.
Připomeňme si ty nejdůležitější.

PATRON NADAČNÍHO FONDU 

Rok 2015 jsme zahájili  3.1.2015  s naším patronem Markem Ztraceným, 
který se velmi rád a ochotně připojil k našemu zahájení činnosti. 

Marek již v minulosti zahrál na charitativní akci pro malého 
Matyáška Klasnu, díky kterému vznikla i myšlenka na založení nadačního fondu.

Proto jsme velmi rádi a vážíme si toho, že se stal prvním patronem naší organizace.

VÍČKOBRANNÍ 

V únoru jsme poprvé mohli nechat svézt plastová víčka ze sběrného místa v Poběžovicích.
Zde nám ochotně vyšlo vtříc MKIS Poběžovice a umožnilo dárcům aby do prostoru u bankomatu,

mohli ponechávat plastová víčka ke svozu.
Tento svoz proběhl poprvé 22.2.2015 a vykupující od nás odvezl více než 600kg 

plastových víček. 
Výtěžek ze svozu je odesílán rovnou na transparentní účet nadačního fondu.

Jsme velmi vděčni Poběžovicím za uvolnění prostor k tomuto účelu. 
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NAMALUJ A VĚNUJ

Akce namaluj a věnuj byla zahájena v únoru, spočívá v oslovení známých osobnosti, ať již námi, nebo
veřejností, s prosbou o vymalování, podepsání, nebo jiného zkrášlení polštářku. 

Při této činnosti je nutné pořídit fotografii, kterou poté připojíme k polštářku aby bylo věrohodné, 
že polštářek skutečně známá osobnost namalovala,

polštářek poté vydražíme na stránkách nadačního fondu a
 výtěžek putuje přímo na transparentní účet nadačního fondu.

Prvním dárcem je Marek Ztracený a pánové z kapely, 
vážená paní Eva Pilarová se též velmi ochotně připojila, stejně tak Ladislav Spilka se svou dcerkou.

Akce není časově omezená a za rok 2015 přinesla neskutečný výtěžek 26.791,-kč   

VÝSTAVA KAMENŮ 

V Plzni proběhla v březnu výstava kamenů, akci pořádala Jitka Skružná a
 výtěžek z prodeje 1170,-kč věnovala nadačnímu fondu šance onkoláčkům, 

velmi si vážíme této podpory ! 
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DEN MATEK 

Květen jsme zahájili společnou akcí s pediatrickou klinikou při FN Motol.
Den matek byl velmi příjemný ve společnosti maminek, ale i herních terapeutů a učitelů, 

kteří úzce spolupracují s KDHO Motol.
Akci si hlavně užily děti, které musejí trávit většinu času v nemocnici, 

což je rozhodně ta nejpodstatnější část z akce. 
Zároveň jsme přijali nabídku na další akci. 

DEN DĚTÍ 

Den dětí v Motole proběhl již 26.5. tedy jsme tento měsíc mohli ve společnosti vážně nemocných dětí, 
prožít hned dvakrát. 

Kvůli nepřízni počasi jsme se všichni přesunuli na 10,patro FN Motol a zde již probíhala prima zábava.
Akci navštívila i TV Prima a její moderátoři dětem akci trochu okořenili.

Krásné a zároveň velmi dojemné, pro nás motivující.
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V DOMAŽLICÍCH

Krásná akce ve spolupráci s FotoKompPost a Domovem pro seniory v Domažlicích.
Výstava fotografií byla okouzlující a některé kusy byly strhující.

Akce trvala do 7.6. 

METAL DĚTEM 

V Domažlicích se 30.května uskutečnil koncert na podporu nadačního fondu, 
velmi milá akce a i když si spousta lidí dokáže pod tímto typem hudby představit jen drsné lidi

nás naopak přesvědčili, že mají obrovská srdce plná lásky.
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DEN DĚTÍ NA LOCHOTÍNĚ 

Den dětí na Lochotíně v Plzni jsme si skutečně užili, díky štědrým dárcům, 
jsme mohli předat dárky více než 8-mi dětem a vykouzlit tak opravdu krásné úsměvy, 

někdy i slzy dojetí rodičů. 
Ve FN Plzeň jsme navázali opravdu velmi vstřícnou spolupráci a jsme velmi rádi, 

že můžeme pomáhat i tam. 

BIKER CATS ONKOLÁČKŮM

13.června jsme díky velmi vstřícné pozornosti ze strany města Přeštice a hlavně velmi aktivní pomoci 
vážené paní ředitelky Kulturního a komunitního centra Přeštice, Martiny Míškové, 

mohli v městském parku v Přešticích uvítat Biker Cats, 
které pro naše onkoláčky získaly částku, za kterou nakoupili skoro 30-ti dětem krásné dárky.

Odpoledne jsme si užili i ve společnosti baviče, moderátora a zpěváka Martina Švejdy, který nás akcí provedl.
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BRNĚNSKÁ NADÍLKA

3.7. Jsme se mohli vypravit do Brněnské nemocnice a na oddělení dětské hematoonkologie předat
velkou spoustu dárků, hygienických potřeb, desinfekcí a dobrot pro onkoláčky a jejich rodiny.
Jsme velmi rádi, že se pomoc od dárců může dostat i za brány plzeňského a pražského kraje.

DECHPARÁDA V PŘEŠTICÍCH
Na Přeštickém náměstí se 25.7. konala každoroční dechparáda,
letošní akce byla pro nadační fond šance onkoláčkům důležitá, 

protože zde pro nás zdarma vystoupila skupina B.U.M. Rock.
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ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY

Počátkem srpna jsme měli domluvenou akci na dětské hematoonkologii ve FN Motol.
Akce proběhla ve školce s maminkami a dětmi, které nemohou díky stojanům, opustit oddělení.

Dovezli jsme spoustu drobných dárečků, ale taky dobrou náladu a tvořeníčko pro mrňousky.
Akce se zdařila a my se rozhodly opakovat častěji. 

WALDA GANG S DĚTMI 
Dva velcí muži na první pohled drsní, uvnitř, ale srdcaři,

 tak by se stručně dali popsat Martin Švejda a Tomáš Brychta.
Realita je mnohem citlivější, tito dva chlapi s velkým srdcem rozdávali smích na 

oddělení hematoonkologie v Motole malých dětí i velkých dětí,
které místo příprav do nového školního roku, tráví čas v nemocniční postýlce.

Neuvěřitelně krásné a nabité odpoledne. 
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GOLF SNAIL 

V září jsme přijali milou pozvánku na akci v Úholičkách na Golf Snail.
Akci pořádala rodina malého bojovníčka Péti, který svůj boj s nemocí bohužel prohrál, 

pro rodinu a jejich přátele, ale byl jeho odchod motivujícím k pomoci dětem s podobným osudem.
Na akci jsme od zástupce DIXI obdrželi poukáz na dar v hodnotě 8.000,-kč

BULDOCI ONKOLÁČKŮM

26.září proběhl v Neratovicíh první západ sezony, HC Buldoci Neratovice.
Ano až na ledovou plochu sahá pomoc k vážně nemocným dětem, 

výtěžek z tohoto zápasu byl věnován právě nadačnímu fondu šance onkoláčkům.
Velmi si jej vážíme.
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TĚŠÍME SE NA HALLOWEEN

V polovině října jsme se vypravili do Motola tvořit Halloweenské strašidla,
spolu s herními terapeuty a učiteli jsme dětem mohli kouzlit na tváři úsměvy a památku na halloween.

Díky spolupráci s milou paní dortařkou z Prahy jsme mohli dětem nabídnout i víc než jen dárečky
sladký a krásný dortík s motivem halloween chutnal všem.

SPORTOVNÍ DEN 

Pomáhat se dá opravdu různě a rozhodně k formám pomoci patří i sport
Děkujeme týmu ve Fittnes centru v Třěšňovce za skvělou akci na podporu nadačního fondu šance onkoláčkům.
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DARUJ ČAS

To je název projektu, který pro nadační fond šance onkoláčkům připravila, Jana Marie Kateřina Korbelová, 
spolu s přáteli Ditou Bezděkovou a Ivanem Mladenovem.

Projekt spočívá v tom, že 12 dětí v onkologické léčbě, nebo po ní, vyřklo své přání, čím by jednou chtěli být, tito 3
lidé oslovili známé osobnosti a společně nafotili kalendář TIME 2016, kde známé osobnosti znázorňují přání

onkoláčků.Výtěžek z kalendáře je celý věnován nadačnímu fondu šance onkoláčkům.
Děkujeme všem, kdo se na tomto krásném projektu podíleli. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Prosinec jsme zahájili předáním Mikulášských dárečků v nemocnici v Plzni na Lochotíně, 
dárky k nám postupně zasílají dárci a je nám ctí, předat je dětem do ručiček.

Následovala akce při FN Motol na kterou nás opět přizvala pediatrická klinika spolu s KDHO, 
na akci s námi dorazili i Martin Švejda a Tomáš Brychta. 

Jeden za anděla a druhý Mikulášem, čertíka si zvolila sestřička malého onkoláčka Matyáška Eliška a druhým
čertem byla Bětka maminka onkoláčka Péti.  
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ANDĚLSKÉ NADĚLENÍ
Prosinec byl akcemi opravdu velmi nabitý, dalším milým pozváním bylo Andělské nadělení od tvůrců 

projektu TIME 2016, na akci proběhl křest kalendáře a nám byl předán šek v hodnotě 80.000,-kč od zástupce
firmy Nehoda.cz, Druhý křest proběhl 13.12. při krásném koncertě v bartolomějské kapli.

VÁNOČNÍ NADÍLKA V PLZNI 
 Na Lochotín se s námi v předvánočním čase vypravil i moderátor Zbyněk Janíček.

Podařilo se mu rozesmát spoustu smutných očíček, nejen dárečky, které jsme spolu s ním mohli 
od dárců předat, ale hlavně energií a elánem, který přinesl.
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VÁNOČNÍ NADÍLKA V MOTOLE
Z počátku trochu rozpačitě působil Marek Ztracený při návštěvě starších dětí na klinice hematoonkologie v

Motole, přivezl s sebou dar v podobě několika dvd přehrávačů, ale i fajn náladu, překvapen když ho poznala i
babička onkoláčka, rodačka.

Na oddělení malých dětí se na Marka všichni těšili a byl to opravdu velmi emotivní a milý zážitek pro všechny.

VÁNOČNÍ NADÍLKA V BRNĚ 
Rok 2015 jsme zakončili poslední nadílkou a to v Brněnské nemocnici, 

na kliniku dětské hematoonkologie jsme se vypravili již podruhé v tomto roce.
Jsme moc rádi, že jsme i zde mohli předat velkou spoustu radosti a dárků od dárců.

Těšíme se na příští rok.
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FINANČNÍ ČÁST 

Seznam nadačních příspěvků
 rovno 10.000,- kč  nebo více než 10.000,- kč 
přiznaných správních radou a vyplacených 

v roce 2015 v celkové výši     
938.889,-kč

SEZNAM OSOB 

29.

Alice Kimová 10912
Alžběta Šedinová 30976
Anna Landová 24561
Bohdana Preizsová 18187
Eva Partlová 27664
Hana Fialová 13630
Jana Murtingerová 10561
Jana Novotná 11909
Jitka Perská 17855
Karin Kratochvílová 10020
Lenka Brodcová 17007
Lucie Štrajtlová 13291
Marcela Janová 31416
Markéta Loučková 12505
Martina Kroková 10316
Monika Benediktová 25422
Monika Vojtěchová 18622
Nikola Němcová 32795
Petra Skálová 13500
Radka Volencová 15458
Vladimíra Skálová 22928
Terezie Čermáková 21558
Michael Jonáš 12291
Veronika Hájková 32806
Jana Pitrmanová 46324
Eva Králová 19899
Eva Kolitschová 11064
Celkem 533477



NEPŘEJÍ SI BÝT ZVEŘEJNĚNI

PŘÍSPĚVKY PŘESAHUJÍCÍ 10.000 kč  CELKEM 659.714,- kč

Příspěvky přiznané správní radou 
a vyplacené v roce 2015 

nedosahující částky 10.000 kč  

Příspěvky přiznané správní radou 
a vyplacené v roce 2015 

nedosahující částky 10.000 kč  
byly osobám vyplaceny 

v celkové hodnotě 279.185 kč 

30.

Anonymní 14880
Anonymní 11044
Anonymní 15711
Anonymní 12499
Anonymní 10973
Anonymní 11351
Anonymní 24561
Anonymní 14043
Anonymní 11175
celkem 126237

FN Motol KDHO 3000
FN Motol KDHO 2980
FN Plzeň KDHO 3000
celkem 8980



VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
CELKEM

 
938.899 kč 

CELKOVÝ PŘEHLED VYPLACENÝCH PŘÍSPĚVKŮ

31.

leden 38022,5
únor 40646
březen 81002,2
duben 46860
květen 67829,6
červen 75501
čevrenec 101579
srpen 60341
září 108653,9
říjen 88969,7
listopad 85982
prosinec 143.511,3
celkem 938899



Náklady nadačního fondu, 
kontrola výdajů a hospodářský výsledek

Celkové náklady na provoz nadačního fondu Šance onkoláčkům v roce 2015 činily 303492,-kč

Statutem Nada ního fondu Šance onkolá k m, je ur eno, že celkové náklady související se správou nada níhoč č ů č č
fondu nesmí ve vztahu k celkové hodnot  v daném roce poskytnutých nada ních p ísp vk  p evýšit 35 %ě č ř ě ů ř

celkových ro ních p íjm .č ř ů

Celkové příjmy za rok 2015 činí     1.800.490 kč

Celkové možné náklady dle statutu Nadačního fondu Šance onkoláčkům       630.172 kč

Skutečné náklady Nadačního fondu Šance onkoláčkům      303.492 kč 

  

V rámci úspor a snahy nasm rovat pomoc do skute n  pot ebných oblastí provozní náklady inily pouze 16,85 % ě č ě ř č
z celkov  možných náklad .ě ů

32.

Mzdové náklady 0,00 Kč
Ostatní daně a poplatky 0,00 Kč
Spotřeba materiálu
Cestovné 
Poštovné   
Kancelářské
Jiné náklady 
Účetní, auditorské a jiné služby 0,00 Kč
Daň z příjmů 0,00 Kč
Celkem 

26 754,00 Kč
48 334,00 Kč
81 975,00 Kč
43 039,00 Kč

103 390,00 Kč

303 492,00 Kč



Dary a finanční příspěvky nadačního fondu v
roce 2015 v celkové výši 

1.800.490 kč

Dary a finanční příspěvky od právnických osob vyšší nebo rovny 10.000 kč

Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující 10.000 kč

Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny 10.000 kč

Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nepřesahující 10.000 kč

Dary a finanční příspěvky od dárců, kteří si nepřejí zveřejnění 

DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2015                                       1.800.490 Kč

33.

Fair Credit 10 000,00 CZK 27.4.2015
HC BULDOCI Neratovice 10 000,00 CZK 30.9.2015
Fitness Zbraslav 11 200,00 CZK 29.10.2015
OBČANSKÉ Srdužení GO 20 000,00 CZK 10.11.2015
MM CARRENT A CARS 80 000,00 CZK 7.12.2015
UBK S.R.O. 14 000,00 CZK 22.12.2015
PHOTON EUROPE S.R.O. 10 000,00 CZK 28.12.2015
VRBICA STAVBY S.R.O. 50 000,00 CZK 31.12.2015
Celkem 205200

Celkem 0,00 Kč

Bartoloměj Biskup 28 000,00 CZK 27.1.2015
NAGYOVÁ  Romana 18 967,00 CZK 16.3.2015
MANŽELÉ BĚHŮNKOVI 10 000,00 CZK 21.8.2015
ING. HANA Wágnerová 24 642,00 CZK 4.12.2015
Dar Pavel Osvald 103 103,00 CZK 8.12.2015
Celkem 184712

Celkem 1.225.341    kč

celkem 185 237,00 Kč



ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A OPIS PŘÍLOHY K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE 2015
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PŘÍLOHY K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE 2015
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