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PODĚKOVÁNÍ
 Často začínájí věty slovy: „Uteklo to jako voda“ 

Ano a my si s každým rokem uvědomujeme, jak se událo nečekané, jak jsme
vděčni a s pokorou děkujeme za tuto možnost, za to pro co teď už nejen my

dýcháme. 

POMOC DĚTEM S VÁŽNÝM ONEMOCNĚNÍM

Děkujeme Vám všem, kteří s námi s úsměvem a radostí předáváte energii,
lásku, víru, naději a v neposlední řadě i tu hmotnou pomoc. 

Vaše Markéta, Lenka a Lenka.
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ÚVOD
Kdo lásku dává, tomu se vrací. 
Další rok s Vámi a hned v úvodu musíme a chceme vyzdvihnout činnost našeho úžasného Bazárku 
šance onkoláčkům. 
Z počátku tomu tak rozhodně nebylo, ale nyní je to náš hlavní zdroj příjmů, ale hlavně a to je 
důležité je to nejen skupinka lidiček, kteří nabízejí své výrobky, nebo zboží k prodeji a jiní 
nakupují, jsme tam všichni jedna velká rodina, kterou naše „Mamča“ Lenička Oujiří denně krmí 
láskou, která se právě vrací v podobě těch skvělých prodejů, které zde probíhají. 
Výtěžek je vždy celý věnován právě na náš transparentní účet, kde z něj čerpáme a kupujeme 
onkoláčkům co právě nejvíc potřebují. Děkujeme !

I letos se k nám přidala velká spousta dárců, organizací a firem a uspořádali pro nás neskutečnou 
spoustu větších i menších akcí. Ať již to bylo procento z prodeje jejich výrobků, nebo to byla akce 
plánovaná, kde se všichni sešli a podpořili, v každém případě to mělo a má smysl a jeden velký cíl, 
naše pomoc onkoláčkům. 

Letos jsme se spojili s krásnou organizací Nové háro a vlásky od Vás jsme přesunuli k nim, mají 
krásné poslání, které vymyslela a založila neuvěřitelná bojovnice Markétka. Vážíme si tohoto 
spojení. 
Stejně tak i nadační fond Naděje pro tebe je pro nás milým kolegou a spoluhráčem. Děkujeme.

Již několikátým rokem nás podporuje Europlasma.cz a měsíc co měsíc nám posílají finanční 
podporu od dárců plasmy, kteří se navíc vzdali své odměny ve prospěch našich onkoláčků. 
Děkujeme ze srdce. 

Společně si projdeme tento rok a ohlédneme se. 
Stejně tak se těšíme na další rok strávený s Vámi. 



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 3000 dětem v onkologické léčbě a

skoro 580-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 
Místopředseda : Drahomíra Bláhová
Člen : Lenka Oujiří
Člen : Markéta Raunigrová 
Člen : Ladislav Klasna 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT 

www.nfsanceonkolackum.cz 
www.facebook.com/sanceonkolackum 

EMAIL : sanceonkolackum@seznam.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.
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.



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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2019 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. 

Tento rok jsme poprvé vynechali Vánoční nadílky v nemocnicích, navštívili jsme
pouze nemocnici v Plzni a v Motole, bylo to proto, že malý pan ředitel strávil s

maminkou celé prázdniny v nemocnici v Motole. Potom jsme také museli vyklidit
prostory ve kterých jsme sídlili, vzhledem k tomu, že se budova rekonstruuje. 

Proto jsme se zaměřili hlavně na přípravu jarmarků. 
Poprvé a bohužel i naposledy se konal v Praze, bylo krásně atmosféra taktéž, ale

příští rok už se sem nevrátíme, o to jsme radši, že se daří v Pardubicích a
Radobyčicích.

Moc děkujeme všem iniciátorům.
V Uničově se jarmark konal také naposledy, i tam musely děvčata vyklidit bývalou

cukrárnu a vrátit ji milé paní majitelce. 

Moc děkujeme za obrovskou akci Pekelný Ostrov, stejně tak každý měsíc dostáváme
od dárců plasmy příspěvek za jejich darování v Europlasma.cz 

Letos jsme se rozloučili s Dlouhovláskou.cz a navázali milou spolupráci s Novým
Hárem. 

Stále zveřejňujeme příběhy našich onkolásek a prosíme dárce o zaslání balíčků s
materiální pomocí. 

Opět nás podpořila nadace Eurowag i tam moc děkujeme!
Krásná akce proběhla i v Plzni v divadle Pluto díky Silver FOX Gentlemen´s Club,

z.s. Děkujeme
¨

Opět se k nám vrátila společnost Kone nebo Yaksha Gym Plzeň děkujeme!

Konalo se opravdu nesčetně akcí,sportovních zápasů, aukcí ve firmách a jiných, že
bychom opravdu neradi na někoho zapomněli. Děkujeme Vám všem.











FINANČNÍ ČÁST 
Seznam nadačních příspěvků rovno 10.000,-kč nebo více než 10.000,-kč 

přiznaných správní radou a vyplacených v roce 2019 v celkové výši 1.749.356,-kč 

Adéla Korčáková 11817 Magdalena Vehovská 12964
Andrea Kanalošová 18102 Marie Jakubcová 17012
Andrea Lamperová 22718 Marie Lošťáková 12581
Anna Kotlárová 17238 Markéta Hrubá 12783
Anna Lisztwanová 15480 Markéta Koňáková 21507
Blanka Múčková 16506 Markéta Ostřížková 12850
Božena Ruszoová 16102 Martina Bjačková 16550
Božetěch Hurt 10061 Martina Frťalová 26760
Dagmar Janečková 18303 Martina Hamáková 19730
Dagmar Šimečková 22116 Martina Hrdá 10283
Daniela Kuglerová 19439 Martina Nedbalová 10211
Denisa Václavková 20511 Martina Richtrová 15056
Diana Lovas 11891 Michaela Dekretová 21896
Eva Hudáčková 21760 Michaela Ištván 11067
Eva Pačesová 13776 Michaela Kratochvílová 16807
Eva Schaffránková 13166 Michaela Novotná 10410
Eva Trejbalová 38626 Michaela Svačinová 15000
Eva Vacovská 18806 Michal Anlauf 24518
Gabriela Schusterová 11870 Michal Nevřala 10795
Hana Bačevská 10440 Miroslava Hrušková 18646
Hana Carissimi 10114 Monika Benediktová 17130
Hana Klapková 15358 Monika Janalíková 18310
Hana Soukupová 13121 Monika Mášová 15016
Hana Spustová 13120 Monika Šímová 11774
Hana Svobodobá 16539 Olga Píclová 11153
Helena Vodochodská 25847 Pavel Matura 10021
Iva Benešová 11513 Petr Klička 13560
Iva Pihlíková 13218 Petra Janů 10357
Iva Violová 19691 Petra Táboříková 17431
Ivana Micheevová 17511 Radka Sakerová 12241
Iveta Smýkalová 14950 Renata Jelenová 12199
Iveta Šnajdrová 12348 Renáta Stančíková 11544
Jakub Seidl 18754 Romana Baníková 15000
Jana Krystynová 13896 Romana Bečvaříková 14209
Jana Phillip 13794 Susel Karin Norisová 13515
Jana Urbanová 15091 Sylwia Sima 11304
Jana Votýpková 11086 Tereza Kubienová 16188
Jarmila Martiňáková 16627 Tereza Minasyan 14319
Jaroslava Sedlmajerová 10131 Terezie Čermáková 19535
Kamila Vacková 17471 Věra Jarkovská 15121
Karel Lenka Dunajová 17233 Věra Srbová 11007
Kateřina Janečková 14517 Veronika Janíková 15449
Kateřina Klimešová 13174 Veronika Kazdová 13201
Kateřina Kopecká 12245 Veronika Mitisková 21891
Kateřina Nováková 12517 Veronika Pajdlová  10444
Kateřina Potěšilová 11536 Veronika Vavříková 14430
Kateřina Procházková 12367 Viera Pappová 13135
Květoslava Fedorková 17454 Vladimíra František Černý 10999



NEPŘEJÍ SI BÝT ZVEŘEJNĚNI 

PŘÍSPĚVKY PŘESAHUJÍCÍ 10.000,-kč CELKEM 1.749.356,-Kč 

PŘÍSPĚVKY PŘIZNANÉ SPRÁVNÍ RADOU A VYPLACENÉ V ROCE 2019
NEDOSAHUJÍCÍ ČÁSTKY 10.000,- kč 

Příspěvky přiznané správní radou a vyplacené v roce 2019 nedosahující částky
10.000,- kč byly osobám vyplaceny v celkové výši 1.373.107 ,-Kč

VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM 3.122.463,- kč 

Lenka Berková 14478 Zbyněk Šplíchal 10912
Lenka Suchá 14000 Zlatuše Čanková 18659
Lucie Fusková 16452 Zora Hornofová 14198
Lucie Sodomková 22484 Zuzana Běhalová 19138
Lucie Vinklarová 21586 Zuzana Kramperová 10850
Magda Máčalová 14668 Žaneta Hanucová 16204
Magda Malá 19309 Žaneta Chyle 26447
Magdalena Hadtová 10186 Žaneta Vorlíčková Kohútová 16406

celkem 1.733.837

anonymní 15519

leden 338580,05
únor 208312,11
březen 225766,59
duben 260150,46
květen 244114,67
červen 179502,62
červenec 326882,9
srpen 202101,94
září 290553,34
říjen 331292,28
listopad 282212,53
prosinec 232993,95
celkem 3.122.463



NÁKLADY NADAČNÍHO FONDU, KONTROLA VÝDAJŮ A
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK. 

Celkové náklady na provoz nadačního fondu Šance onkoláčkům v roce 2019 činily 786.967,- 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 2019 činí 6.116.065,-Kč
Celkové možné náklady dle statutu nadačního fondu Šance onkoláčkům činí 2.140.622,-Kč
Skutečné náklady nadačního fondu Šance onkoláčkům činí 786.967,-Kč

V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí, provozní náklady činily pouze 36,76 % z 
celkově možných nákladů. 

Z celkových ročních příjmů provozní náklady činily pouze 12,87 % 

Spotřeba materiálu
Ostatní daně a poplatky 0,00 Kč
Cestovné
Poštovné 
Mzdové náklady 0,00 Kč
Kancelářské
Účetní, auditorské a jiné 0,00 Kč
Propagační materiály apod.
Daň z příjmů 0,00 Kč
celkem 786.967

129 344,00 Kč

156 765,00 Kč
142 778,00 Kč

93 455,00 Kč

264 625,00 Kč



DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2019
 V CELKOVÉ VÝŠI 6.116.065,- Kč 

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

Objem Poznámka
10000 Ball Beverage Packag
10000 ECOGLASS, A.S.
10000 INCHEMA S.R.O.
10000 PRoPRio Design s.r.o
10300 dotykačka
11000 živý betlém Ruda nad Moravou
11060 LEGENDARY BAR CHLUMEC NAD CIDLINOU
11330 Gulášování Městského úřadu Písek za podpory Tesco Písek
12000 Dar od StartupJobs.cz
14000 Dan Dědek, plakát W-3A Sokol 40 ks
15000 Požehnané Vánoce - ZŠ Olešná
15000 SKODA TRANSPORTATION
15446 Hluchý Pavel restaurace
17454 BRUSH SEM s.r.o.
23564 Zollerová "Hurá na hrad"
25000 KINNARPS, A.S.
25005 Futsalový turnaj Šance Onkoláčkům, Chomutov
25153 Nadacia Penta
28500 IP IZOLACE POLNÁ, s.
29454 KONE, A.S.
31670 KONPLAN S.R.O.
33000 Dlouhovláska 
33400 jarmark Radobyčice
33500 dar od zaměstnanců call centra ČEZ Prodej, a.s.
33715 OBEC OLESNA
35000 LASERTHERM SPOL. S.R
35000 ROZBĚHÁME ČESKO, Z.Ú
40000 Obec Modlany
40455 FARM FRITES CZ S.R.O
50000 Dar Human Capital s.r.o.
50000 Normfest, s.r.o.
67600 NADACE VIA
79606 SILVER FOX GENTLEMEN
85000 jarmark Nejdek

100000 KOMS MĚLNÍK A.S.
100000 ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
101000 Asahi
120000 SCHOTT CR, S.R.O.
124605 Sony DADC Europe Ltd
223457 Westmusic s.r.o. (Pekelný ostrov)
242300 EUROPLASMA S.R.O.
336994 Uničov 
380432 Charitativní Vánoční jarmark Pardubice
135617 Jarmark Praha

2.841.617 celkem



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 dárců, kteří si nepřejí být zveřejněni

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

DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2019
6.116.065 ,-Kč

celkem 0,00 Kč

10200 Barbora Jelínková
16000 BEHAL ALES
10000 Bohuslav Svata
35000 DIS. LUCIE BEZDICKOVÁ
30000 GRANÁT ONDŘEJ
10000 KASTAK DUSAN
15500 KILIANOVA VLADIMIRA
30000 KRUTOVA RADKA
10000 MENCLÍK PETR
22000 MIŠALKOVÁ MICHAELA
10000 Mlejnek Tomáš,Mgr.
25000 POLIVKA LUBOS
10000 RADA PAVEL
11500 ŠVEJDA BEDŘICH
10000 TOMAS KOSACIK
50507 Trčka Ivan
15000 TRIEBE PETR
10000 VRBA JAN
10035 ŠKVOROVÁ ZUZANA
20000 SUKUP MAREK
10000 KUDELA MICHAEL
15000 PALOWSKA MICHAELA

385742 celkem

48394 anonymní 
43000 anonymní 
14000 anonymní 
10700 anonymní 
26530 anonymní 
20000 anonymní 

162624 celkem

celkem 2 726 082,00 Kč






