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Úãel fondu

Nadaãní fond Kapka nadûje vznikl za úãelem shromaÏìování finanãních prostfiedkÛ urãen˘ch
k zaji‰tûní léãebn˘ch, ‰kolních, kulturních a psychosociálních potfieb dûtí, které jsou léãeny na
oddûlení dûtské hematologie a transplantaãní jednotce ve FN Motol. Jsou zde léãeny dûti
s onemocnûním krvetvorby, pfieváÏnû s akutní a chronickou formou leukémie. Jedná se o jedi-
nou transplantaãní jednotku pro dûti v âeské republice. Nadaãní fond Kapka nadûje definuje
svoji ãinnost smûrem k tomuto jedineãnému pracovi‰ti a má zcela jasnû stanovené krátkodobé
cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci.

âlenové statutárních orgánÛ Nadaãního fondu Kapka nadûje 
v roce 2001 ke dni vydání v˘roãní zprávy

Správní rada: Správní rada:
Václava Svobodová - pfiedseda správní rady Václava Svobodová - pfiedseda správní rady
Ak. mal. Dana Kováfiíková - místopfiedseda Ing. Pavel PoledÀák - místopfiedseda
JUDr.Du‰an Divi‰ - ãlen JUDr. Iva Kune‰ová - ãlen

Doc. MUDr. Jan Star˘, DrSc - ãlen
Dozorãí rada: Milada Karasová - ãlen
Milada Karasová - pfiedseda dozorãí rady MUDr. Simona Lewandowská - ãlen
Doc. MUDr. Jan Star˘, CSc - místopfiedseda
Janis Sidovsk˘ - ãlen do 11.1.01 Dozorãí rada:
Richard ·ubrt - ãlen do 11.9.01 Ing. Blanka Kuãerová - pfiedseda dozorãí rady
Ing. Josef Velí‰ek - ãlen Ing. Josef Velí‰ek - ãlen
Ing. Blanka Kuãerová - ãlen od 20.11.01 Ing. Radka Brewer - ãlen
Ing. Radka Brewer - ãlen od 20.11.01
Ing. Pavel PoledÀák - ãlen od 20.11.01 

¤editel: MUDr. Pavel Boãek ¤editel: MUDr. Pavel Boãek
Prokurista: Alexander Rudyj Prokurista: Alexander Rudyj
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Úvodní slovo pfiedsedkynû
správní rady

Nadaãní fond Kapka nadûje svou ãinností
v uplynulém roce dokázal právoplatnost
a uÏiteãnost svého vzniku. Sv˘m pÛsobením
naplÀoval podstatu své existence - pomáhat
dûtem s onemocnûním krvetvorby, zejména
leukémií. Díky ‰iroké spoleãenské a obãanské
podpofie i porozumûní mohla b˘t zahájena
konkrétní podpora transplantaãní jednotky
a hematologického oddûlení FN Motol.
Nûkolik vysoce prestiÏních spoleãensk˘ch
akcí, které se uskuteãnily v minulém období,
nejen upozornilo na sloÏitou problematiku
v oblasti dûtské hematologie a transplantologie,
ale jejich v˘tûÏek znamenal i konkrétní pomoc
pro nemocné dûti. 

S velkou radostí sleduji vzrÛstající zájem
o ná‰ nadaãní fond, kter˘ je ãasto transfor-
mován do formy trvalé, oboustrannû prospû‰né

spolupráce. Moje podûkování patfií v‰em m˘m spolupracovníkÛm, spoleãnostem a jednotlivcÛm
za to, Ïe se pfiipojili k u‰lechtilému úsilí.

Václava Svobodová
pfiedseda správní rady
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Pfiehled o ãinnosti Nadaãního fondu Kapka nadûje za hodnocené období

V roce 2001 Nadaãní fond Kapka nadûje plnû rozvinul v‰echny formy své ãinnosti.
Základnímu cíli - pomoci hematologickému oddûlení FN Motol a dûtské transplantaãní jed-
notce - byly podfiízeny ve‰keré aktivity fondu. Jasnû definovaná ãinnost, slu‰ná forma propa-
gace, fundovaná mediální vystoupení, pravidelná prezentace v tisku, úspû‰nost a vysoká
spoleãenská úroveÀ pofiádan˘ch akcí - v‰echny tyto atributy vedly k tomu, Ïe se Kapka nadû-
je stala jednou z nejznámûj‰ích neziskov˘ch organizací v âeské republice. Tato skuteãnost
umoÏnila oslovit nejen ‰irokou vefiejnost, ale také fiadu v˘znamn˘ch spoleãností, jeÏ si vybraly
Nadaãní fond Kapka nadûje jako stálého partnera pro smûr své charitativní ãinnosti
(spoleãnosti Eurotel, WS International, Vinium, První multimediální a dal‰í).

Formy získávání finanãních prostfiedkÛ v sobû zahrnují nejen trvalou spolupráci s uveden˘mi
spoleãnostmi, ale také vlastní aktivity. Ve spolupráci s umûleckou agenturou Lucie nadaãní
fond uspofiádal poãátkem fiíjna vysoce prestiÏní benefiãní koncert v Lucernû. O jeho dra-
maturgické a profesionální kvalitû i emocionálním náboji se mohly pfiesvûdãit také tisíce tele-
vizních divákÛ pfii sledování záznamu tohoto koncertu na stanici Prima. Koncert byl
vyvrcholením jinak dlouhého seznamu akcí, jeÏ nadaãní fond pofiádal, ãi se spolupodílel na
jejich organizaci. V prÛbûhu roku byla Kapka nadûje díky své dÛvûryhodnosti oslovena pofia-
dateli fiady spoleãensk˘ch ãi sportovních akcí jako organizace, v jejíÏ prospûch byly uvedené
akce pofiádány. V‰echny uskuteãnûné akce byly prÛbûÏnû mediálnû dokumentovány. ·iroká
obãanská vefiejnost dostala moÏnost pfiispût na konto nadaãního fondu prostfiednictvím speciel-
ní telefonní linky, která je v provozu od fiíjna 2001.

V uplynulém období se také v souladu s programem nadaãního fondu  ‰iroce rozvinula pomoc
transplantaãní jednotce a hematologickému oddûlení FN Motol. Základní formou pomoci,
finanãnû nejnároãnûj‰í, bylo pofiízení fiady pfiístrojÛ, laboratorních metodik, diagnostick˘ch
pomÛcek apod. Také na poli psychosociální péãe nadaãní fond v˘raznû zv˘‰il své aktivity.
PrÛbûÏnû hradí mzdu psychosociálních pracovníkÛ, financoval vybavení dûtské herny, organi-
zoval kulturnû - zábavné akce pro dûti, hospitalizované v nemocnici. V programu nadaãního
fondu je zahrnuta také podpora rozvoje vûdeck˘ch aktivit hematologického pracovi‰tû.
Konkrétní formou pomoci v této oblasti je hrazení mzdy datamanagera.

V prÛbûhu roku byla zahájena v˘stavba nového dûtského transplantaãního centra v Motole.
Vzhledem k této skuteãnosti a finanãní nákladnosti celého projektu se Kapka nadûje bude
snaÏit cel˘ projekt v‰estrannû  podporovat - spoleãensky, ekonomicky i  mediálnû. Tento pro-
jekt je pro ná‰ nadaãní fond, ale i  pro celou na‰i spoleãnost velkou v˘zvou.



Podûkování dárcÛm a spolupracovníkÛm Nadaãního fondu Kapka nadûje

Dûkujeme v‰em dárcÛm, ktefií v roce 2001 pfiispûli finanãními dary na konto Nadaãního fondu
Kapka nadûje.

Nejvût‰í dárci finanãní sbírky Nadaãního fondu Kapka nadûje:

Czech Casinos a.s. (1.000.000,-Kã), WS International a.s. (600.507,-Kã), Eurotel s.r.o. (450.000,-Kã),
LEVI Strauss Praha (373.300,-Kã), IKANO Properties (190.000,-Kã), Balder s.r.o. (50.000,-Kã),
Toyota Tsusho Praha (87.000,-Kã),VINIUM a.s. (119.800,-Kã), Hotel City Písek (110.000,-Kã),
Grafton Recruitment (100.000,-Kã), Pharmatrade s.r.o. (150.000,-Kã), Kooperativa poji‰Èovna a.s.
(100.000,-Kã), Czech models s.r.o. (110.000,-Kã), Comesa s.r.o. (70.000,-Kã), Mâ Praha 5
(53.700,-Kã), Balder s.r.o. (50.000,-Kã), Mixa Josef (50.000,-Kã), Tomá‰ Kolowrat (50.000,-Kã),
Loubal Miloslav (50.000,-Kã), Hotel Troja (50.000,-Kã), Mirage s.r.o. (50.000,-Kã), Karel Gott
(37.000,-Kã), LL spol.s r.o.(49.000,-Kã), Broadcast Media s.r.o (50.000,-Kã), Baslová Stanislava
(30.000,-Kã), Mûsto Písek (30.000,-Kã), Základní ‰kola Truhláfiská (42.000,-Kã), ·vejnohová Alena
(30.000,-Kã), Flying Colours Film (26.000,-Kã), Casino Brno (25.000,-Kã), Ing. Alois Nedûlník
(25.000,-Kã), Mudra Martin (23.000,-Kã), Com tip s.r.o. (21.500,-Kã), Fin gres s.r.o. (20.000,-Kã),
Svoboda Petr (20.000,-Kã), Ing. Souãek Jan (20.000,-Kã), Teplárna Tábor a.s. (20.000,-Kã), PVT a.s.
(20.000,-Kã), Terence Valeski (16.500,-Kã), M.I.P.Group a.s. (15.000,-Kã), JUDr.Marie Rohlíãková
(15.000,-Kã), Richmond services a.s. (15.000,-Kã), PGA (15.000,-Kã), Jifií Zídek (13.500,-Kã),
Radek Petelík (13.000,-Kã), Teamconsult s.r.o. (12.000,-Kã), Agentura Hera (12.000,-Kã), Flox s.r.o.
(10.000,-Kã), Inolab s.r.o. (10.000,-Kã), LC Metal s.r.o (10.000,-Kã), Charvátová Anna (10.500,-Kã),
Koráb Daniel (10.000,-Kã), Toyota Tsucho Praha (10.000,-Kã), MUDr. Cundrle (10.000,-Kã),
Stanislav âapek (10.000,-Kã), Mgr. Pavel Wenzl (10.000,-Kã), 

Dal‰í dárci:

V.M.Press s.r.o. (8.000,-Kã), Snobr Michal (7.000,-Kã), Podavka Josef (7.000,-Kã), Pavel PoledÀák
(6.000,-Kã), High Car Training V. (6.000,-Kã), Alice Daníãková (5.000,-Kã), Helena Dolej‰ová
(5.000,-Kã), Siemens Buld.Tech. (5.000,-Kã), Schneider Electric (5.000,-Kã), Ing. Rezek Zdenûk
(5.000,-Kã), Rakouská ‰kola v Praze (5.081,-Kã), Mgr. Libor Doudûra (5.000,-Kã), Ale‰ Nykod˘m
(4.500,-Kã), âSOB HavlíãkÛv Brod (5.000,-Kã), Instalace ·ubrt s.r.o. (5.000,-Kã), ·krha Roman
(4.000,-Kã), Ing. Melicharová Eva (5.000,-Kã), Ing. René Kazda (4.000,-Kã), Hos Jifií (1.000,-Kã),
Hrubá Vûra (2.000,-Kã), Petr Kofienek (3.000,-Kã), RND. Havelka Vladimír (3.500,-Kã),
Speta Jaroslav (3.000,-Kã), P. ·temberová (3.800,-Kã), Soukromá ‰kola J. Hradec (3.300,-Kã),
Ondfiej Jurík (3.000,-Kã), Mervart Petr (3.000,-Kã), MUDr. Roman Lampa (3.000,-Kã), Suchomel Jifií
(3.000,-Kã), Peterková Marie (3.000,-Kã), Ing. Roupová Marie (3.000,-Kã), Sojka Miloslav
(2.500,-Kã), paní Zaková (2.500,-Kã), Vítková Vûra (2.000,-Kã), AGS Jiãín (2.500,-Kã), pan Odstrãil
(2.000,-Kã), Jifiíãková Petra (2.000,-Kã), Vlach Radek (2.000,-Kã), Klestil Zbynûk (2.000,-Kã), paní
H. Zabavská (1.500,-Kã), Brát Karel (2.000,-Kã), Ing. Daniela Kalusková (2.000,-Kã), Horáãek Petr
(1.000,-Kã), JUDr. âernecká Helena (2.000,-Kã), MVDr. Mare‰ Franti‰ek (2.000,-Kã), ·kolka
Bumble Bee (1.800,-Kã), Ing. ¤íhová Pavla (1.500,-Kã), Light a sound (1.000,-Kã), paní
Baranoviãová (1.000,-Kã), Vejvoda Tomá‰ (1.000,-Kã), paní Jermanová (1.000,-Kã), paní Kozlová
(1.000,-Kã), Kana Du‰an (1.000,-Kã), Václav âern˘ (1.000,-Kã), âernická Milada (1.000,-Kã), Brzák
Roman (1.000,-Kã), Milo‰ Kotek (1.000,-Kã), Ricarová Dana (1.000,-Kã), MUDr. Suchomelová
(1.000,-Kã), Kofiínková Jaroslava (1.000,-Kã), Kfiivánková Jitka (1.000,-Kã), ·afránková Jitka
(1.000,-Kã), Vr‰ková Michaela (1.000,-Kã), Bednárová Hana ( 1.000,-Kã), Silivsk˘ Vladimír (1.000,-
Kã), Hyklová Radka (1.000,-Kã), Kroupová Alena (1.000,-Kã), pan Dorner (1.000,-Kã). 
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Dûkujeme také v‰em dal‰ím dárcÛm, ktefií pfiispûli prostfiednictvím NF Kapka nadûje na v˘s-
tavbu a modernizaci transplantaãní jednotky II.dûtské kliniky FN Motol.

Podûkování spolupracovníkÛm a organizacím

Podûkování patfií v‰em jednotlivcÛm a organizacím, ktefií v uplynulém roce s Nadaãním
fondem Kapka nadûje spolupracovali.

Ing. Blanka Kuãerová, Ing. Milada Svobodová, Marcela Davidová, Ing. Pavel PoledÀák,  Karel
Svoboda, Radka Brewer.

Spoleãnost PUDIS a.s. - poskytla bezplatnû kanceláfi 
Spoleãnost První multimediální - web design, grafické práce
Spoleãnost Monte Musical a.s.
Haima - obãanské sdruÏení
Jan âíÏek - Studio ART TISK - tiskárna
DataLine - poãítaãová firma, digitální tisk
INPRESS a.s. - grafické a litografické studio, tiskárna
Agentura Part, a.s. - produkce akcí pro NF
G-design - grafické studio

Mediální partnefii Nadaãního fondu Kapka nadûje

Prima TV
Blesk
Dáma CZ
âRo1 - radioÏurnál
PART. CZ - int. magazín



Základní finanãní ukazatelé fondu za rok: 2000 2001
Vlastní jmûní - peníze 10.000,-Kã 10.000,-Kã
Vlastní jmûní - darovan˘ majetek 44.803,-Kã 44.803,-Kã
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 0,-Kã 2.103.202,-Kã
Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku 2.103.202,-Kã 4.597.800,-Kã

Rozvaha a v˘kaz zisku a ztráty ke dni: 31.12. 2000 ke dni: 31.12. 2001

Aktiva
Stálá aktiva:
Nehmotn˘ dlouhodob˘ majetek: 0,-Kã 0,-Kã
Oprávky k nehmotnému dlouhodobému majetku: 0,-Kã 16.194,-Kã
Hmotn˘ dlouhodob˘ majetek: 44.803,-Kã 105.381,-Kã
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku: -44.803,-Kã -80.246,-Kã
Stálá aktiva celkem: 0,-Kã 25.135,-Kã
Finanãní investice: 0,-Kã 0,-Kã
ObûÏná aktiva:
Zásoby: 0,-Kã 0,-Kã
Pohledávky ze sraÏené danû 1.384,-Kã 15.585,-Kã
Finanãní majetek:
- Peníze: 43.430,-Kã 76.547,-Kã
- Bankovní úãty: 529.252,-Kã 6.601.091,-Kã
- DluÏné cenné papíry a vlastní dluhopisy: 1.700.000,-Kã 0,-Kã
Pfiechodné úãty: 0,-Kã 0,-Kã
ObûÏná aktiva celkem: 2.274.066,-Kã 6.804.207,-Kã
Aktiva celkem: 2.274.066,-Kã 6.804.207,-Kã

Pasiva:
Vlastní zdroje:
- Vlastní jmûní - peníze 10.000,-Kã 10.000,-Kã
- Vlastní jmûní - darovan˘ majetek 44.803,-Kã 44.803,-Kã
- Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku 2.103.202,-Kã 4.597.800,-Kã
- Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 0,-Kã 2.103.202,-Kã
Vlastní zdroje celkem: 2.158.005,-Kã 6.755.805,-Kã

Cizí zdroje:
Dlouhodobé závazky 0,-Kã 0,-Kã
Krátkodobé závazky:
- z obchodního styku: 78.681,-Kã 22.537,-Kã
Bankovní v˘pomoci a pÛjãky: 0,-Kã 0,-Kã
Pfiechodné úãty pasivní:
- dohadné úãty pasivní 37.380,-Kã 51.000,-Kã
Cizí zdroje celkem: 116.061,-Kã 73.537,-Kã
Pasiva celkem: 2.274.066,-Kã 6.829.342,-Kã
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V˘sledovka za rok: 2000 2001

V˘nosy:

- dary od fyzick˘ch a právnick˘ch osob 2.498.920,-Kã 6.032.507,-Kã
- dary od neznám˘ch dárcÛ 0,-Kã 1.986.182,-Kã
- z finanãního majetku 9.424,-Kã 103.667,-Kã
- ostatní v˘nosy 0,-Kã 21.549,-Kã

V˘nosy celkem: 2.508.344,-Kã 8.143.905,-Kã

Náklady: 

- spotfieba materiálu a energie 1.809,-Kã 691.562,-Kã
- náklady na nakupované sluÏby 355.544,-Kã 1.143.739,-Kã
- odpisy  NDM a HDM 44.803,-Kã 51.637,-Kã
- poskytnuté dary 0,-Kã 1.648.618,-Kã
- ostatní náklady 2.987,-Kã 10.549,-Kã
Náklady celkem: 405.143,-Kã 3.546.105,-Kã

Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného roku: 2.103.202,-Kã 4.597.800,-Kã

Závûreãné zhodnocení uplynulého období

Za první ucelen˘ rok pÛsobení si nadaãní fond získal fiadu pfiíznivcÛ a dostal se do podvûdomí lidí
v celé âeské republice. Jako i v minulém roce bylo ve‰keré snaÏení zamûfieno na shromáÏdûní
finanãních prostfiedkÛ pro hematologické oddûlení a transplantaãní jednotku II. dûtské kliniky
FN Motol v Praze. Podafiilo se udrÏet náklady spojené s provozem nadaãního fondu na 27,78 %, coÏ
je v souladu se statutem.

Správní a dozorãí rada se scházela v uplynulém období pravidelnû jedenkrát mûsíãnû, aby aktuálnû
vyhodnocovala a dále pfiipravovala akce, které nadaãní fond pofiádal nebo se zúãastnil jako
obdarovan˘. K zvládnutí tûchto nároãn˘ch akcí pfiispûli také spolupracovníci nadaãního fondu, ktefií
se velkou mûrou zaslouÏili o jejich zdárn˘ prÛbûh a patfií jim podûkování.

Tak jako v roce minulém, je základním cílem Nadaãního fondu Kapka nadûje udrÏet si dobré jméno
u vefiejnosti a svou prestiÏ vyjádfiit je‰tû více na akcích, které bude pofiádat v roce 2002. Budeme se
snaÏit oslovit dal‰í firmy a jednotlivce a zv˘‰it objem vybran˘ch finanãních prostfiedkÛ pro hemato-
logické oddûlení a transplantaãní jednotku II. dûtské kliniky FN Motol. V‰ichni pracovníci nadaãního
fondu zamûfií k tomuto cíli své síly.
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Akce Nadaãního fondu Kapka nadûje pofiádané v roce 2001

23.1.2001
Koncert "Zpûv nadûje", pofiádala spoleãnost pro duchovní hudbu ve ·panûlském sále PraÏského
hradu ve prospûch nadaãního fondu.
31.1.2001 
Pfiedstavení muzikálu Monte Cristo, pfiedání ‰eku od poji‰Èovny Allianz, setkání pfiíznivcÛ
nadaãního fondu.
9.4.2001 
Spoleãenské setkání pracovníkÛ FN Motol a ãlenÛ NF, pfiedání darÛ pro FN Motol.
19.4.2001
Koncert v Rudolfinu, oznámení spolupráce NF se spoleãností WS International, a.s.
2.6.2001
Dûtsk˘ den s Hotelem City Písek.
9.7.2001
V̆ stava "Známé tváfie pro Kapku nadûje", doprovodná akce Filmového festivalu v Karlov˘ch
Varech.
1.8.2001
Hvûzdy proti leukémii - Vinohradská sokolovna.
7.9.2001
Golfov˘ turnaj Eurotel PGA, pfiedání ‰eku od PGA nadaãnímu fondu.
11.9.2001
V̆ stava vysvûdãení slavn˘ch osobností - Stará celnice.
1.10.2001
Benefiãní koncert "Hvûzdy popu pro Kapku nadûje", Lucerna Praha.
26.10.2001
Travesti show a cirkus Berousek - Letná.
27.10.2001
Toyota Tsusho Yaris Cup - autodrom Most.
6.11.2001
Vinium Velké Pavlovice - oznámení spolupráce nadaãního fondu a spoleãnosti Vinium, a.s.
9.11.2001
Pfiedávání darÛ pro FN Motol.
18.11.2001
Hvûzdy módy v divadle ABC.
8.12.2001
Ples zastupitelstva mûstské ãásti Praha 5.
8.12.2001
Módní show - Hotel Hilton.
19.12.2001
Vánoãní den ve FN Motol, pfiedávání darkÛ dûtem a zástupcÛm FN Motol, pfiebírání ‰ekÛ
od dárcÛ nadaãního fondu.
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Poskytnuté dary Nadaãního fondu Kapka nadûje FN Motol

Nadaãní fond Kapka nadûje poskytl v uplynulém období hematologickému oddûlení II.dûtské
kliniky FN Motol níÏe uvedené medicínské pfiístroje:

Mobiliáfi (44.979,-Kã), Kompakt NEBII (158.561,-Kã), Zdravotnick˘ mobiliáfi
LINET(175.850,-Kã), Orbitální tfiepaãka SM 30 (149.000,-Kã), CO inkubátor MCO 17 AIC
(165.000,-Kã), CA/RE Box 4 (246.000,-Kã), Rozmrazovaã krevní plazmy (98.630,-Kã), Discher
Master 90.1 DT (189.000,-Kã), zafiízení herny hemat. odd. (103.389,-Kã).

Dále prÛbûÏnû platí mzdu datamanagera a herního terapeuta v celkové ãástce 318.428,-Kã. Dal‰í
finanãní prostfiedky, které Nadaãní fond Kapka nadûje shromáÏdil v uplynulém období, budou
dle poÏadavku FN Motol investovány v pfií‰tím období.
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Nadaãní fond Kapka nadûje
Nad vodovodem 2/169, 100 31 Praha 10

tel./fax: 00420-2-67 00 42 60
e-mail: info@kapkanadeje.cz, www.kapkanadeje.cz

bankovní spojení: 419400003/0300, âSOB, Jungmannova 15, Praha 1
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Hlavní partnefii a dárci nadaãního fondu KAPKA NADùJE

Mediální partnefii



V˘roãní zpráva Nadaãního fondu Kapka nadûje byla projednána a schválena
na zasedání správní a dozorãí rady dne 24. 4. 2002.


