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PŘEHLED PŘÍJMŮ NA ÚČTĚ VEŘEJNÉ SBÍRKY 
2900857033 / 2010 vedeném u FIO banky 

v roce 2016 

Koncem července, jsme zahájili akci FORRESTFOX o jedné noze. 
David Minařík, jednonohý bezdomovec se rozhodl pro náš nadační fond jít pochod o jedné noze.
Nechali jsme mu zapečetit kasičku ( batoh, aby byla snadno nositelná ). 
Akce strhla velký mediální zájem již dlouhou dobu před konáním pochodu a lidé začali finanční 
prostředky zasílat přímo na náš účet. Díky této akci jsme na účtě zaznamenali 466237,11,-kč v 
kasičce David přinesl 2.741,-kč 
Tedy akce Forrestfox o jedné noze přinesla celkem 468 978,11,-kč 

Počátkem října následovala akce Kryštof na kole, kde se podobným způsobem pan Vladimir 
Kryštof rozhodl jet do Benátek na kole, akce přinesla částku 2.050,-kč pro náš nadační fond.

V říjnu se konalo divadelní představení v Příbrami, tato akce přinesla na vstupném 32.290,-kč, byla 
zde umístěna i kasička, kde jsme následně sečetli částku 1.138,-kč tedy celkem akce přinesla 
33.428,-kč 

V listopadu následoval charitativní jarmark v Příbrami, kde se podařilo utržit za dobrovolné dary a 
ruční práce částku 214.727,-kč na akci byla umístěna kasička, kde byla sečtena částka 7273,-kč, 
tedy celkem jarmark vynesl částku 222.000,-kč 

V prosinci se uskutečnil menší charitativní jarmark v Přešticích, zde se podařilo utržit částku 
28.638,-kč 

Ostatní příjmy na účtě byly za prodej propagačních předmětů částka utržená je 26.880,82 ,-kč 

červenec 36750,92
srpen 48908
září 
říjen 40492
listopad 37621
prosinec 226287,5
celkem 781975

391 915,51

Pochod Forrestfox     468.978,11
Kryštof na kole 2050
Divadlo Příbram 33428
Jarmark Příbram 222000
Jarmark Přeštice 28638
Ostatní příjmy 26880,82
Celkové příjmy 781974,93



PŘEHLED VÝDAJŮ NA ÚČTĚ VEŘEJNÉ SBÍRKY 
2900857033 / 2010 vedeném u FIO banky 

v roce 2016 v období od července do prosince

Finanční prostředky z účtu veřejné sbírky jsme využili na nákup léků,
zdravotních pomůcek a dalšího v souladu se zakládací listinou nadačního

fondu šance onkoláčkům.

červenec 
srpen -14619,9
září 
říjen 207405,7
listopad 22172,4
prosinec 15383,3
celkem 554208,1

294 626,80

6.12.2016
3.12.2016
3.12.2016

30.11.2016
30.11.2016

29.11.2016
27.11.2016
22.11.2016
11.11.2016
30.10.2016
30.10.2016
30.10.2016
27.10.2016
20.10.2016
20.10.2016
20.10.2016
17.10.2016
15.10.2016
13.10.2016
10.10.2016
9.10.2016
7.10.2016
7.10.2016
4.10.2016
3.10.2016
2.10.2016
2.10.2016

-5 549,90 CZK Léky a potřeby pro Barunku onko 
-5 905,20 CZK Potřeby pro Jiříčka DMO 
-3 928,20 CZK léky a potřeby pro Ester onko 
-3 569,10 CZK léky a potřeby pro Sofinku onko 
-4 187,60 CZK potřeby pro Kubíčka vážné vrozené vady 

-5 400,00 CZK
platba přípravků od firmy Fin club pro Toma 
onko 

-3 615,70 CZK léky a potřeby pro Alexe onko 
-2 700,00 CZK platba přípravků pro Lukáška 
-2 700,00 CZK platba přípravků pro Lukaska onko 
-3 226,20 CZK Léky a potřeby pro Helenku onko 
-3 552,00 CZK léky a potřeby pro magdalenku onko 
-2 419,60 CZK potřeby pro Magdalenku onko 
-14 000,00 CZK rehabilitační pobyt Spirála pro Natálku 
-1 836,30 CZK potřeby pro Tomáška onko 
-5 500,00 CZK platba přípravků pro Kubíčka onko 
-4 503,00 CZK léky a potřeby pro Elenku ALL 
-3 304,10 CZK léky a potřeby pro Kubíčka onko 
-3 226,20 CZK potřeby pro Terezku onko 
-4 351,00 CZK léky a potřeby pro Matěje ALL 
-1 487,70 CZK potřeby pro Deníska onko 
-2 095,00 CZK léky a potřeby pro Aleše AML 
-5 400,00 CZK platba přípravků pro Verunku onko 
-4 200,00 CZK platba přípravků pro Daníčka onko 
-130 436,00 CZK platba léčby pro Nikolku v Barceloně, 
-3 231,90 CZK léky a potřeby pro Mišku onko 
-3 817,10 CZK léky a desinfekce pro Jiříčka onko 
-4 788,00 CZK léky a desinfekce na Aleška onko 



2.10.2016
2.10.2016
28.9.2016
26.9.2016
26.9.2016
24.9.2016
24.9.2016
22.9.2016
20.9.2016
20.9.2016
18.9.2016
18.9.2016

16.9.2016
7.9.2016

6.9.2016

1.9.2016
21.8.2016
21.8.2016
14.8.2016
13.8.2016
13.8.2016

-4 396,60 CZK léky a potřeby pro Daniela ALL 
-1 635,00 CZK potřeby pro Danielka onko 
-1 575,00 CZK platba přípravků pro Mirču onko 
-3 405,70 CZK léky pro Mirinku onko 
-2 417,70 CZK desinfekce na potřeby pro Janíčka onko 
-6 210,00 CZK platba přípravků pro Ondráška onko 
-4 200,00 CZK platba přípravků pro Fanouška onko 
-650,00 CZK Platba Respimasek pro Tondu onko 
-3 298,40 CZK léky a desinfekce pro Fanouška onko 
-5 272,50 CZK léky a desinfekce pro Eszter onko 
-2 276,20 CZK léky a desinfekce pro Vašíčka onko 
-3 490,30 CZK léky a potřeby pro Jarouška onko 

-2 100,00 CZK
platba přípravků na podporu imunity pro 
Tomáška 

-100,00 CZK DAVID poplatek za převod

-189 631,00 CZK
platba léčby pro Nikolku v Barceloně, 
(chemoterapie)

-70 000,00 CZK
proplacení léčby ( chemoterapie ) v Barceloně 
pro Nikolku 

-3 243,00 CZK potřeby pro Adélku onko 
-2 388,00 CZK léky a desinfekce pro Adélku onko 
-2 477,80 CZK léky a desinfekce pro Dominička ALL 
-2 370,00 CZK krém na poradiační popáleniny pro Sašu onko 
-4 141,10 CZK léky, desinfekce a hyg.potřeby pro Sašu onko 

výdaje celkem -554 208,10 CZK



PŘEHLED PŘÍJMŮ NA ÚČTĚ VEŘEJNÉ SBÍRKY 
2900857033 / 2010 vedeném u FIO banky 

v roce 2017

V lednu 2017, jsme sečetli výtěžek z kasičky z ukončené projektu TIME – Daruj čas, částka byla 
5.984,- kč.

V lednu jsme rozpečetili kasičku z Vánočního jarmarku v Přešticích, zde byla částka 5917,-kč 

V Březnu proběhla akce „Rozběháme česko „ kde byla umístěna kasička, po rozpečetění byla 
sečtena částka 51.464,-kč 

V květnu proběhla akce v Trutnově, Metalový koncert, částka z kasičky po sečtení byla 8701,-kč 

V Květnu proběhla v Plzni akce, mezinárodní den tance, zde kasička vynesla 8012,-kč 

Ostatní příjmy na účtě byly za prodej propagačních předmětů částka utržená je 16.888,7,-kč 

únor 1575
březen 54786
duben 2722
květen 17437,7
červen 1012

příjmy celkem 96966,7

TIME 5984
Jarmark 5917
Běh 51464
Metal 8701
Tanec 8012
Ostatní 16479,7
celkem 96966,7



PŘEHLED VÝDAJŮ NA ÚČTĚ VEŘEJNÉ SBÍRKY 
2900857033 / 2010 vedeném u FIO banky 

v roce 2017 v období od prosince do června 

Finanční prostředky z účtu veřejné sbírky jsme využili na nákup léků,
zdravotních pomůcek a dalšího v souladu se zakládací listinou nadačního

fondu šance onkoláčkům.

výdaje celkem -218145,9

leden 102731,4
únor -20885,5
březen 38158,4
duben -35522,3
květen 20848,3
červen

14.5.2017
10.5.2017
10.5.2017
10.5.2017
9.5.2017

29.4.2017
26.4.2017
18.4.2017
10.4.2017
10.4.2017

10.4.2017
4.4.2017

22.3.2017
21.3.2017
17.3.2017
16.3.2017
13.3.2017
5.3.2017

4.3.2017

2.3.2017

21.2.2017
7.2.2017
6.2.2017

-3 041,90 CZK léky pro Jiříčka onko 
-650,00 CZK Platba Respimasek 
-6 148,40 CZK léky a potřeby pro Vikinku onko 
-4 188,00 CZK potřeby pro Aničku onko 
-6 820,00 CZK léky a potřeby pro Matyáška onko 

-6 317,50 CZK
léky pro Ninušku akutní lymfoblastická 
leukemie 

-2 087,00 CZK potřeby pro Míšu onko 
-4 911,10 CZK potřeby pro Matyáše vrozené vady 
-2 961,00 CZK potřeby pro Sofinku onko 
-4 868,70 CZK léky a potřeby pro Sofinku onko 

-12 000,00 CZK
proplacení nájemného pro rodinu 
onkodítěte v tíživé finanční situaci 

-2 377,00 CZK potřeby pro Verunku onko 
-8 115,00 CZK Speciálně upravené kolo pro Janičku onko 
-6 083,80 CZK léky a potřeby pro Matěje onko 
-2 438,00 CZK potřeby pro Románka onko 
-1 800,00 CZK potřeby pro Esterku onko 
-999,00 CZK potřeby pro Elinku vroz.vady 
-4 071,60 CZK potřeby pro Matyáše onko 

-2 651,00 CZK
léky, oblečení a potřebné pro Matyáška 
onko 

-12 000,00 CZK
Proplacení léčby Therapy centre pro 
Terezku 

-8 100,00 CZK
platba přípravků od firmy Fin club pro 
Kubicka onko 

-4 649,30 CZK léky a potřeby pro Matyáška onko 
-6 437,20 CZK léky a potřeby pro Sofinku onko 



Celkové příjmy v období od července 2016 do června 2017 činily na účtě
veřejné sbírky 2900857033 / 2010 vedeném u FIO banky nadačního fondu

šance onkoláčkům 
878.941,63 ,- Kč

Celkové výdaje v období od července 2016 do června 2017 činily na účtě
veřejné sbírky 2900857033 / 2010 vedeném u FIO banky nadačního fondu

šance onkoláčkům 

772.354 ,- Kč

výdaje celkem -218145,9

2.2.2017

31.1.2017
31.1.2017
31.1.2017

27.1.2017

27.1.2017

27.1.2017

27.1.2017
26.1.2017
26.1.2017
24.1.2017
23.1.2017
18.1.2017
18.1.2017
18.1.2017

16.1.2017

16.1.2017
16.1.2017
16.1.2017
12.1.2017
12.1.2017

-1 699,00 CZK platba přípravků od firmy Fin club natalka 

-6 705,00 CZK
platba přípravků od firmy Fin club pro 
Kubika onko 

-3 438,00 CZK léky apotřeby pro sašu onko 
-16 910,00 CZK respimasky 

-3 055,00 CZK
platba přípravků od firmy Fin club pro 
Markétku onko 

-6 796,00 CZK
platba přípravků od firmy Fin club pro 
Natálku 

-2 920,00 CZK
platba přípravků od firmy Fin club pro 
Tobiáška onko 

-6 402,00 CZK
platba přípravků od firmy Fin club pro 
Barušku 

-5 495,70 CZK léky a potřeby pro Esterku onko 
-5 437,80 CZK léky a potřeby pro terezku onko 
-5 446,30 CZK léky a potřeby pro Kubíka ALL 
-3 678,00 CZK CBD olej pro Davídka ADHD 
-2 146,00 CZK léky a potřeby pro Petu kombinované vady 
-4 488,70 CZK léky pro Verunku onko 
-4 797,50 CZK léky a potřeby pro terezku onko 

-7 425,00 CZK
platba přípravků od firmy Fin club pro 
Filípka onko 

-2 190,00 CZK
platba přípravků od firmy Fin club pro 
Matyáška 

-2 372,10 CZK léky a potřeby pro Matyáše onko 
-5 027,40 CZK potřeby pro Ládíčka kombinované vady 
-4 447,90 CZK léky a potřeby pro Petru onko 
-3 553,00 CZK léky a potřeby pro Mirinku onko 


