


PODĚKOVÁNÍ 
Opravdu čtvrtý rok uplynul tak rychle, že se znovu chystáme sepsat všechny krásné události, které se nám společně tento rok

podařilo uskutečnit a že jich bylo opravdu požehnaně! 

Znovu chceme poděkovat za podporu, kterou nám neustále poskytujete, 
děkujeme, že o nás mluvíte se svými rodinami, známými, spolupracovníky.

Díky tomuto propojení se nám letos podařilo opět zaslat hmotnou pomoc více než 
450-ti dětem s vážným onemocněním, což je neuvěřitelné a zárověň úžasné!

Jak naše logo napovídá, spojení rukou nás všech, dokáže vykonat obrovské věci a my
jsme šťastni, že se nám to již čtvrtý rok dařilo.

To jsme totiž na začátku celého projektu opravdu nečekali.

ZDRAVÍ JE TO NEJCENĚJŠÍ CO MÁME, 
TUHLE VĚTU NEUSTÁLE SLÝCHÁME VE SVÉM OKOLÍ.

KOLIK Z NÁS SI OPRAVDU UVĚDOMUJE 
JAK VYSOKÁ CENA VLASTNÍHO ZDRAVÍ JE? 

POKUD ZDRAVÍ OPRAVDU JSME, 
NEMĚLI BYCHOM SE OBRACET K TĚM, 

KTEŘÍ TAKOVÉ ŠTĚSTÍ NEMĚLI? 

PODLE NÁS ANO
A JSME MOC RÁDI, ŽE JE ČÍM DÁL VÍC LIDÍ, 

KTEŘÍ SE NEJEN K NÁM PŘIDÁVAJÍ.

Koncem roku se s námi musela rozloučit onkoteta Ladi, která za 4 roky činnosti v nadaci dokázala předat nemocným dětem a jejich
rodičům neuvěřitelnou dávku energie a lásky, za její činnost jsme ji mohli poděkovat alespoň nominací do úžasné soutěže Žena

Regionu, kde se nejen umístila na prvních příčkách, ale získala mnohem víc a to ocenění od všech hlasujících. 
Ladi se v tuto dobu věnuje pomoci vážně nemocným lidem, tohle je prostě její životní poslání a my jsme moc rádi, že i s námi

strávila část svého života a věnovala svůj čas onkoláčkům. 
Ladi děkujeme ! 
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ÚVOD
A je znovu za námi, další rok plný dobrých skutků, které jsme díky Vám mohli zprostředkovat dětem. 

Dětem, které neměly to štěstí a potkala je vážná nemoc. 
Rodinám, které si díky Vám uvědomují, že nejsou na svůj boj samy.

Každý rok, každý měsíc, každý den si uvědomujeme, kolik jsme toho my všichni společně dokázali, kolik úsměvů a
oddychnutí jsme společně mohli vidět a slyšet. 

Na začátku bylo jen málo, jen pár onkoláčků, jejichž příběh jsme zveřejnili a čekali, jestli někdo nabídne materiální
pomoc, tehdy by nás nenapadlo, že jednou společně dokážeme pomáhat tak moc, že se dopočítáme stovek dětí.

Vaše důvěra, podpora, sdílení našeho poslání, to je vše pro nás důležité, bez toho bychom nepomohli žádnému
onkoláčkovi, žádné rodině. 

Také ráno vstanete a říkáte si, co je asi nového u onkoláčků?
 My ano

každý den na náš čekají zprávy od rodin i od Vás, komentáře, nabídky pomoci, akcí.
Je úžasné mít pro co žít, pro co vstávat. 

Děkujeme a těšíme se na další rok strávený ve Vaší společnosti.

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



POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU

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.

STATUT NADAČNÍHO FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Naše nezisková organizace vznikla 17.12.2014 se záměrem materiálně a finančně
pomáhat dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným závažným

onemocněním a 2 roky po jejím ukončení.

Do dnešního dne jsme pomohli nebo zprostředkovali pomoc již 1000 dětem v
onkologické léčbě a skoro 450-ti dětem s jiným vážným onemocněním.

Děkujeme všem dárcům, kteří do dnešního dne vykouzlili úsměvy na tvářích dětí,
které tráví svůj život v nemocničních postýlkách a zároveň vítáme každého nového

dárce, který spolu s námi ještě úsměvy dětí vykouzlí.

KOMU POMÁHÁME

Nadační fond šance onkoláčkům vznikl díky nemoci malého Matyáše Klasny, kterému v 9-ti
měsících onkologové diagnostikovali zhoubný dětský nádor Neuroblastom.

Matyášek se svou nemocí bojoval opravdu velmi statečně a cestou jeho rodina poznala jak důležitá
je podpora okolí.

Proto se maminka rozhodla spolu s kamarádkami, které zprostředkovaly pomoc pro Matyáška,
založit nadační fond a pomáhat dětem se stejným, nebo podobným osudem jak materiálně, finančně

tak ale i psychickou podporou. 
Rozhodly se pomáhat dětem s onkologickým onemocněním, dětem s vrozenými

vadami a dětem s vážným onemocněním.



ÚČEL POMOCI

1.Pomoc materiální

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

10.Podpora sportovních potřeb



ZAKLADATELÉ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY
NADAČNÍHO FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Název subjektu : Nadační fond Šance onkoláčkům
Spisová značka : N 225 vedená u Krajského soudu v Plzni
Sídlo : Husova 1037, Přeštice, 33401 
Den zápisu : 17.12.2014
IČO: 03592715

Zakladatelé nadačního fondu a vklad

Lenka Klasnová                              vklad 500,-kč 
Ladislava Blümelová                      vklad 500,-kč 

SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU

Předsedkyně správní rady Lenka Klasnová
Místopředsedkyně správní rady Ladislava Blümelová
Člen správní rady Šárka Osvaldová

Revizor Veronika Johnová

KONTAKT

www.nfsanceonkolackum.cz

www.facebook.com/sanceonkolackum

EMAIL
sanceonkolackum@seznam.cz

mailto:sanceonkolackum@seznam.cz
http://www.facebook.com/sanceonkolackum
http://www.nfsanceonkolackum.cz/


BANKOVNÍ ÚČTY 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 500,-kč 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
místopředseda správní rady Ladislava Blümelová
Účet byl založen k 3.1.2015
Na tento účet byl vložen vklad zakladatelky Lenky Klasnové 500,-kč. 
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.

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY NADAČNÍHO FONDU ŠANCE
ONKOLÁČKŮM

Nadační fond šance onkoláčkům zřídil k 30.6.2016 veřejnou sbírku Spisová značka
ZN/1069/VVŽÚ/16
Účet je veden i FIO Banky pobočka Plzeň náměstí Generála Píky 2703/27, 32600
Účet je transparentní 2900857033/2010
Podpisové právo k tomuto účtu má předseda nadačního fondu Lenka Klasnová a
místopředseda správní rady Ladislava Blümelová.

FORMY A TYPY DARŮ A POMOCI



Finanční pomoc

Různé organizace, kapely, fyzické osoby a firmy pořádají akce na podporu nadačního fondu šance
onkoláčkům,zde putuje část, nebo celý výtěžek opět na transparentní účet nadačního fondu.

Drobní i větší podnikatelé se vzdávají části svého výdělku v % a též částku zasílají na
transparentní účet nadačního fondu šance onkoláčkům.

Převodem na účet

Bankovním převodem na účet číslo 2600717725/2010 vedený u Fio Banky
Trvalým příkazem na účet číslo 2600717725/2010 vedený u Fio Banky

  

Hmotná pomoc

Nadační fond šance onkoláčkům přijímá i hmotnou pomoc, v podobě zdravotních pomůcek, léků,
hygienických potřeb, kterou následně rozděluje podle potřeby příjemcům a žadatelům.

Stejně tak přijímá i pomoc v podobě výtvaných potřeb, kancelářských potřeb, drobných dárků,
tuto pomoc směřujeme většinou do zdravotních zařízení, kde ji využívají zejména herní terapeuti.

Příběhy dětí 

Velkou podporou je hmotná pomoc přímo onkoláčkům, po zveřejnění příběhu a seznamu potřebnoého, zasíláme
na požádání adresu onkoláčka, kam je možné pomoc zaslat. 

Kasičky

Umístění zapečetěné pokladničky na rúzných akcích je další forma podpory. Hasičscké akce, Dny
dětí,charitativní běhy apod.

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.

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 několikrát 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.

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.

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.

Podpora sportovních potřeb
Mnohem více děti zasahují účinky chemoterapií než si vůbec dokážeme představit, je pro ně
mnohem náročnější zařadit se zpět do kolektivu, navíc jsou velmi často po léčbě tak trochu

hendikepované. Sport je pro dítě po ukončené léčbě delší dobu TABU, ale když už se podaří v
něčem vyniknout, jsme tu proto abychom podpořili nákupem např. Kola, koloběžky, bruslí atd.

Samozřejmostí jsou i doplňky jako ochranná přilba, nebo chrániče.



V ROCE 2018 
USPOŘÁDAL NADAČNÍ FOND ŠANCE ONKOLÁČKŮM 

SPOUSTU AKCÍ 
A DALŠÍCH SE ZÚČASTNIL, NEBO JE PODPOŘIL. 

DĚKUJEME VŠEM, 
KDO JSTE SI NA NÁS LETOS VZPOMĚLI A PŘIDALI SE K NÁM.

OHLÉDNEME SE ZA TĚMI DŮLEŽITÝMI.

















Počátkem roku 2019 se s námi rozloučila i Šárka, která byla stejně jako Laďka u zrodu nadace, i za ní stojí spousta práce,
která je nedocenitelná, mezi ty hlavní patří určitě jarmarky v Příbrami, které bravurně organizovala. 

Měla spoustu výborných nápadů, kterými přispívala nadaci jako takové.
I Šárce patří velké poděkování za její pomoc vážně nemocným dětem do které vkládala i kus sebe. 



Na další rok plný naděje, lásky a pomoci těm kteří to nejvíce potřebují se spolu s Vámi 
těší 

Markéta, Lenka, Lenka, Dáda a Láďa. 

FINANČNÍ ČÁST 

Seznam nadačních příspěvků rovno 10.000,-kč nebo více než 10.000,-kč 
přiznaných správní radou a vyplacených v roce 2018 v celkové výši  2.331.449 ,-kč 



Alena Albrechtová 12211 Lucie Kredbová 10687
Alena Kohoutová 10821 Lucie Sodomková 20788
Alena Mertová 23754 Lucie Svobodobá 17813
Andrea Kanalošová 15490 Lucie Vinklarová 18425
Aneta Stará 13697 Lucyna Rusz 16968
Aneta Uchytilová 12734 Magdalena Hadtová 10186
Anna Dandová 21239 Magdalena Vehovská 10477
Anna Kotlárová 24479 Marcela Bednářová 13090
Anna Lisztwanová 16194 Marie Hanková 12789
Barbora Ajmová 16467 Markéta Brnová 14005
Barbora Jandová 11962 Markéta Koňáková 34165
Barbora Rouchalová 12401 Markéta Ostřížková 10757
Blanka Liebeleitová 12535 Martina Frťalová 25809
Blanka Múčková 14135 Martina Hrdá 10283
Božetěch Hurt 29663 Martina Chybová 15286
Dagmar Šimečková 32333 Martina Pernerová 14990
Darina Dall-Valle 15047 Martina Richtrová 20827
Diana Lovas 13433 Martina Šrubařová 14989
Dita Krejčíková 10638 Michaela Ištván 16569
Dominika Tupý 18141 Michaela Svačinová 15000
Eliška Jahodářová 15129 Michal Anlauf 16714
Eva Hudáčková 16130 Michal Nevřala 10795
Eva Pačesová 23114 Miroslava Hrušková 23695
Eva Prachařová 16085 Monika Benediktová 30879
Eva Šifaldová 14886 Monika Majerová 12699
Eva Trejbalová 23952 Monika Vantrubová 14751
Gabriela Schusterová 16273 Monika Vičánková 15599
Hana Mikulajová 12703 Nikola Mižigarová 17659
Hana Spustová 13120 Nikola Němcová 18518
Hana Stodolová 16441 Pavla Konečná 15549
Helena Vodochodská 26167 Petra Balajková 18753
Iva Benešová 17667 Petra Kardošová 13561
Iva Pihlíková 13818 Petra Rubenická 25188
Iva Úblová 11554 Petra Táboříková 19885
Iva Violová 14674 Radka Heliošová 10920
Ivana Zelenková 14296 Renata Jelenová 23820
Iveta Marušková 12859 Romana Baníková 15000
Iveta Supiková 10717 Romana Bartošová 11715
Iveta Šnajdrová 12778 Romana Horňáková 11775
Jakub Seidl 24994 Romana Zadrobílková 14231
Jana Adámková 22788 Sabina Váradiová 14288
Jana Pfeifferová 13003 Silvia Mácová 17183
Jana Phillip 24750 Soňa Jochecová 18148
Jana Sadílková 18351 Soňa Jüstlová 16010
Jana Vondráková 14268 Šárka Zeithammerová 17948



NEPŘEJÍ SI BÝT ZVEŘEJNĚNI 

PŘÍSPĚVKY PŘESAHUJÍCÍ  10.000,-kč  CELKEM  2.331.499 ,-kč

PŘÍSPĚVKY PŘIZNANÉ SPRÁVNÍ RADOU A VYPLACENÉ V ROCE 2018 
NEDOSAHUJÍCÍ ČÁSTKY 10.000,- kč

Příspěvky přiznané správní radou a vyplacené v roce 2018 nedosahující částky 10.000,- kč 
byly osobám vyplaceny v celkové výši 1.128.209,- kč 

Jana Votýpková 13039 Tereza Kubienová 27596
Jaroslava Leyshon 12587 Tereza Minasyan 27912
Jaroslava Sedlmajerová 13685 Tereza Mudrová 11103
Jiří Fyk 12246 Tomáš Bolard 13150
Jitka Veselá Křivská 19134 Václav Vilímek 12713
Kamila Vacková 12023 Valerie Balážová 13446
Kateřina Drápalíková 10690 Vendula Horáková 12699
Kateřina Klimešová 19093 Veronika Mitisková 10385
Kateřina Malíková 14560 Veronika Myšková 25858
Kateřina Potěšilová 11536 Veronika Pajdlová  18333
Kateřina Veverková 23553 Vladimíra Břicháčková 15526
Klára Švemlerová 21106 Vlasta Fajtlová 22213
Kristýna Háková 26647 Zbyněk Šplíchal 11816
Květoslava Fedorková 21707 Zdena Kristková 14108
Ladislav Surmaj 16786 Zdenka Macková 27048
Lenka Berková 24724 Zlatuše Čanková 18201
Lenka Dunajová 21076 Zuzana Běhalová 20966
Lenka Suchá 14000 Zuzana Cagášková 10728
Leona Horvátová 17028 Zuzana Dvořáková 18359
Libuše Janeczková 24020 Zuzana Kramperová 14682
Libuše Procházková 10415 Zuzana Váňová 10398

celkem 2223972

anonymní 16513
anonymní 12427
anonymní 12586
anonymní 16967
anonymní 19945
anonymní 11478
anonymní 17611
celkem 107527



VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM 
3.459.708,- kč

CELKOVÝ PŘEHLED 
VYPLACENÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2018 

leden 432258,36
únor 318934,83
březen 482565,74
duben 352551,59
květen 385682,3
červen 295798,04
červenec 254487,02
srpen 151869,43
září 192214,72
říjen 223008,4
listopad 217831,8
prosinec 152506,43
celkem 3.459.708.4



NÁKLADY NADAČNÍHO FONDU, 
KONTROLA VÝDAJŮ A 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK.

Celkové náklady na provoz nadačního fondu Šance onkoláčkům v roce 2018
činily   559.464,- kč

Statutem nadačního fondu Šance onkoláčkům, je určeno, že celkové náklady související se správou 
nadačního fondu, nesmí ve vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních 
příspěvků, přesáhnout 35% celkových ročních příjmů.

Celkové příjmy za rok 2018 činí 4.716.959,- kč 
Celkové možné náklady dle statutu nadačního fondu Šance onkoláčkům činí 1.650.935,- kč
Skutečné náklady nadačního fondu Šance onkoláčkům činí 559.464,- kč 

V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí, provozní náklady činily
pouze 33,89% z celkově možných nákladů.

Z celkových ročních příjmů provozní náklady činily pouze 11,86% 

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

86 523,00 Kč

119 670,00 Kč
93 465,00 Kč

69 543,00 Kč

190 263,00 Kč

559 464,00 Kč



DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NADAČNÍHO FONDU V ROCE 
2018 V CELKOVÉ VÝŠI 4.716.959,- 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 

celkem 0,00 Kč

48600 KONPLAN S.R.O.
50000 ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
19000 ZŠ 28 října
10000 PHOTON EUROPE S.R.O
57400 výtěžek z prodeje kalendářů 
18004 jarmark Uničov
50000 Human Capital s.r.o.
70000 KOMS MĚLNÍK A.S.
15600 EUROPLASMA S.R.O.

192961 jarmark Uničov
15000 Plackohraní

223000 jarmark Pardubice
10000 Accace Outsourcings
30631 jarmark Radobyčice
68400 NADACE VIA
54930 Colsys s.r.o.
54930 Colsys s.r.o.
10000 Gruberovi stomatol
10090 NOBELIA, S.R.O.
50000 TRUSTSOFT,S.R.O.
50000 NADACE DELFÍNI 
50000 FORUM DARCŮ
15000 EUROPLASMA S.R.O.
50000 TAUER GROUP A.S.
20000 S.& W Automobily
17600 EUROPLASMA S.R.O.
18000 EUROPLASMA S.R.O.
15000 EUROPLASMA S.R.O.
19200 EUROPLASMA S.R.O.
25000 OBEC OLESNA
16000 EUROPLASMA S.R.O.
13254 L&D TEAM, SPOL.S.R.O.
17276 VORVANI,S.R.O.
13800 EUROPLASMA S.R.O.
16200 EUROPLASMA S.R.O.
50000 NADACE DELFÍNI 
30000 S.& W Automobily
78260 ZZS
13200 EUROPLASMA S.R.O.
17400 EUROPLASMA S.R.O.
10000 ENBRA,A.S.
16500 EUROPLASMA S.R.O.
40000 ALBI ČESKÁ REPUBLIKA
50000 Nadace NOVA

1720236 celkem 



Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny 10.000,- kč
10000 ADÁMEK MIROSLAV
10000 ŠVEC LUBOMÍR
10000 KAREL ZALABÁK
10000 KILIÁNOVÁ VLADIMÍRA
14435 RADKA NICHOL 
10000 MLEJNEK TOMÁŠ Mgr.
11500 ČSSZ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ 
10000 TOBOLA JAKUB
10000 MILAN ALCHUS
10101 Ing.Vojtěch Wostrý
10670 Přívětivá Michaela

14741,79 NEZNÁMÝ DÁRCE
15000 Jan Buršík
27274 KOTRBA JAN 
21000 TOMÁŠ VORLÍČEK 
50000 NEZNÁMÝ DÁRCE
10000 Procházková LUCIE
21000 Petr Štál Dlouhovláska 
10000 PETRÁČKOVÁ ALENA
10000 Barbora Šimánková
36262 ŠTENGL FILIP
11000 David Novotný
30000 Vladislava Schafferhans PRAMÍNEK NADĚJE
10035 JARMARK PŘÍBRAM 
27150 JARMARK PŘÍBRAM 
10000 KUDELA MICHAEL
15000 Marek Fára, svatba Fialovi 
13000 TOMÁŠ HOREK 
10567 JAN DVOŘÁK 
10000 Saibt Radek,Ing.
10000 ZZHS
33000 Petr Štál Dlouhovláska 
20014 Uničov
20583 HURÁ NA HRAD
10000 IRENA STEINMANN
15815 KASIČKA 
18769 Uničov
40000 Petr Štál Dlouhovláska 
15943 KASIČKA 
27500 VAVEROVÁ IVETA
20000 HANZALOVÁ VĚRA
50000 Petr Štál Dlouhovláska 
14000 Martin Gajdečka
10000 Hrdinková Ivana
10350 Uničov

115000 Šetele Petra JARMARK SOKOLOV
15000 PLACEK RADIM
10000 Martin Böhm
14500 BĚHAL ALEŠ

263715 JARMARK PŘÍBRAM 
12810 KASIČKA PŘÍBRAM 
14652 KASIČKA AUŠUS
11490 KASIČKA ŽELEZNÁ RUDA

1241876,7 celkem 



Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nepřesahující 10.000,-kč 

Dary a finanční příspěvky od dárců, kteří si nepřejí být zveřejněni 

DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2018 

4.716.959,- Kč

celkem 1.754.846,-kč 

celkem 0,00 Kč








