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ÚVODNÍ SLOVO
Před devatenácti lety jsem své dceři Klárce v Motole slíbila,

Kapka naděje se nadále viditelně posouvá a její pole působnosti

že založím nadační fond, který bude pomáhat dětem se zákeřnou

se rozrůstá. I letos se nám podařilo předat pomoc do nemocnic

leukémií. Je neuvěřitelné, kam až to Kapka naděje za roky své

po celé republice, z čehož mám velkou radost. Jsme jedním z hlavních

existence dotáhla. Stala se organizací, která pomáhá zachraňovat

partnerů genomického výzkumného programu CLIP. Zároveň neustále

dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními

prohlubujeme spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných

a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně, ale nejen je.

buněk při IKEM a aktivně pomáháme s náborem nových potenciálních

Za období, které uplynulo od jeho vzniku, se nadační fond profiloval

dárců. Je důležité rozšiřovat povědomí o registru a tím počet lidí, kteří

jako důvěryhodná a nanejvýš potřebná instituce. Podařilo se mu

do něj vstoupí a stanou se tak možnými zachránci lidského života.

navázat řadu kontaktů, vzbudit zájem velkého počtu institucí a firem
o dlouhodobou spolupráci a vstoupit do povědomí široké veřejnosti.

Snažíme se nejenom pomáhat, ale zlepšovat i sami sebe.

Cílem Kapky naděje je nadále zlepšovat vybavenost českých

Transparentnost je pro nás zásadní a považuji za samozřejmé,

nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich

že naši dárci mají absolutní přehled o tom, jak je nakládáno

rodičů, ale významně podporuje i rozsáhlé vědecké projekty.

s jejich prostředky. Jsem si totiž vědoma toho, že transparentní
nakládání s finančními prostředky od vás, našich dárců, z nás dělá

Rok 2018 pro nás představoval období pozitivních změn a podle

respektovanou a společensky vysoce hodnocenou organizaci.

dosažených výsledků patřil k těm nejúspěšnějším! Mimo jiné jsme

Ve výroční zprávě shrnujeme naše aktivity za celý rok.

spustili nový charitativní koncept pod názvem „O Kapku lepší“ ,
který umožňuje našim partnerům propojit podporu Kapky se svými

V roce 2018 jsme stihli ještě další změny – máme novou adresu

aktivitami, spolupracovníky i klienty. Vedle dlouhotrvajících

a změna se dotkla i vedení Kapky, Elen Švarcovou vystřídal k počátku

partnerství, kterých si velmi vážíme, se podařilo navázat nové

roku na pozici ředitele Jan Fischer. Oběma patří velký dík za úžasnou

spolupráce a získat tak další prostředky na potřebnou pomoc.

práci. Tým Kapky naděje je miniaturní, ale přesto se nám díky

Uspořádali jsme řadu akcí, za všechny chci jmenovat jarní benefiční

obrovskému osobnímu nasazení a profesionální týmové práci

koncert ve Španělském sále Pražského hradu, kde jsme si připomněli

daří realizovat s podporou dárců velké projekty na pomoc

melodie z pera skladatele a mého manžela Karla Svobody, který

nemocným dětem. Je v tom velký kus srdce a nikdy nekončící úsilí.

by oslavil osmdesáté narozeniny. Rok završil náš tradiční vánoční

Jsem na to nesmírně hrdá a těším se, co přinese další rok s Kapkou

galakoncert a díky štědrým přispěvatelům opět přinesl závratný

naděje.

výtěžek.
Z celého srdce děkuji!

Václava Pizingerová
prezidentka a zakladatelka NF Kapka naděje
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SLOVO ŘEDITELE
Vážené dámy, vážení pánové,

Těší mě, že Kapka naděje v roce 2018 zapracovala na své projektové

dovolte mi vás na tomto místě poprvé pozdravit, poděkovat vám

činnosti směrem k firemním dárcům, především skrze nový koncept

za podporu a zájem o činnost a výsledky Nadačního fondu Kapka

„O Kapku lepší“
, který od svého založení v březnu zaznamenal úspěch

naděje v roce 2018.

především v retailovém segmentu a u sportovních klubů. Nově jsme
tak navázali spolupráci například v projektu O Kapku lepší pečení

Kapka naděje stojí na velmi silné osobní zkušenosti paní Venduly

s Herou nebo se společnostmi Bidfood Czech Republic, Deloitte,

Pizingerové, na příběhu její dcery Klárky, která před osmnácti

Jablotron, Basketball Nymburk nebo s Vysokou školou ekonomickou.

lety podlehla leukémii. Kapka naděje od svého narození po svou
pomyslnou dospělost urazila úctyhodný kus cesty, kdy se z nadačního

Tyto projekty nám pomohly k nashromáždění významně vyššího

fondu pomáhajícího na dětské hematoonkologii ve FN Motol postupně

množství finančních prostředků, díky nimž můžeme rozšiřovat počet

stala vysoce respektovaná nezisková organizace s celorepublikovým

podporovaných nemocničních a výzkumných pracovišť, stejně jako

působením.

směřovat naši pomoc do nových oborů dětské medicíny. V roce 2018
jsme například začali realizovat rozsáhlý projekt rekonstrukce části

Pozici ředitele této instituce jsem tak přijímal s patřičnou pokorou

Oddělení dětské psychiatrie ve FN Motol, jejíž realizace proběhne

vůči historii Kapky naděje, ale především s odpovědností směrem

v létě 2019.

k jejím podporovatelům na jedné straně a příjemcům pomoci
na straně druhé. Mou vizí nebylo přijít s revolucí, ale s postupnou

Personálními změnami prošel také tým Kapky naděje, který je nyní

evolucí, která povede k bližší komunikaci s našimi dárci, k užší

ustálený a je tvořen kolegy s velkými projektovými zkušenostmi.

spolupráci s příjemci podpory a k rozšíření pole našeho působení

Ti přinášejí do každodenního života Kapky naděje profesionalitu,

o nové obory, který jsou obecně podfinancované a není jim věnována

kreativitu, ale především jsou to lidé, na které je spolehnutí a svou

patřičná pozornost.

práci vnímají jako poslání. Za tento v dnešní době často ojedinělý
přístup jim patří velké a upřímné poděkování.

Potkávat se s našimi dárci, znát je a podávat jim pravidelné zprávy
o našem fungování je jednou z našich priorit. Těší mě, že jsme

Naši práci a projekty bychom nemohli realizovat bez podpory našich

v roce 2018 měli příležitost spojit síly s významnými kulturními

dárců. Jménem celého týmu Kapky naděje, ale i příjemců naší pomoci,

a sportovními událostmi, na kterých jsme se mohli osobně setkávat.

děkuji všem podporovatelům, jejichž projevené důvěry si nepopsatelně

Z těch největších bych vyzdvihl benefiční koncert Karel Svoboda 80

vážíme.

v prostorách Španělského sálu Pražského hradu, Mezinárodní filmový
festival Praha – Febiofest, kvalifikační dostihy na Velkou pardubickou,

Závěrem mi dovolte osobní poděkování Vendule Pizingerové

Zlín Film Festival, golfové turnaje a mnoho dalších. Již tradičním

za projevenou důvěru. Věřím, že první společný rok v Kapce naděje

vyvrcholením roku je televizní Galakoncert Kapky naděje, který

ukázal, že jsme se vydali správným směrem.

se konal poslední adventní víkend v nádherných prostorách Divadla
na Vinohradech a byl rekordním co do počtu přijatých DMS.

S přáním všeho dobrého,

Velký posun vnímám i v komunikaci v online prostředí, kdy vás
na sociálních sítích pravidelně informujeme o dění v Kapce naděje.
V prosinci byly spuštěny nové webové stránky, které následují aktuální
trendy v komunikaci realizovaných projektů a nabízejí nejmodernější
způsoby finanční podpory a zapojení jednotlivých dárců.
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Jan Fischer
ředitel NF Kapka naděje

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
Nadační fond Kapka naděje pomáhá od roku 2000 nemocným dětem ve více než čtyřiceti pěti
nemocnicích po celé České republice. Zároveň podporuje výzkumná centra a vzdělávací instituce
zaměřené na oblast poruch krvetvorby a dalších závažných onemocnění.

Základní údaje o nadačním fondu
Název:

Nadační fond Kapka naděje

Sídlo:

Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1

IČ:

26200490

Vznik:

18. 9. 2000

Zakladatel:

Václava Pizingerová

Webové stránky:

www.kapkanadeje.cz

Email:

info@kapkanadeje.cz

Změna sídla NF od 15. 11. 2018: Žatecká 16/8, Praha 1 Josefov

Účel fondu
Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem shromažďování

směrem k tomuto jedinečnému pracovišti a má zcela jasně stanovené

finančních prostředků určených k zajištění léčebných, školních

krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. Během

a psychosociálních potřeb dětí, které jsou léčeny na Klinice dětské

osmnácti let své existence rozšířil pole působnosti na další nemocnice

hematologie a onkologie FN Motol. Jsou zde léčeny děti převážně

po celé ČR a zároveň expandoval ve své činnosti, která se vedle přímé

s akutní a chronickou formou leukémie a děti s nádorovým

pomoci zaměřuje na podporu vybraných výzkumných a vzdělávacích

onemocněním. Součástí tohoto pracoviště je transplantační

institucí.

jednotka kostní dřeně pro transplantaci kostní dřeně od příbuzných
a nepříbuzných dárců sloužící pro dětské pacienty z celé České
republiky. Nadační fond Kapka naděje definuje svoji činnost

Členové statutárních orgánů
Nadačního Fondu Kapka naděje
SPR ÁV NÍ R A DA

ŘEDITEL

Předseda:

Václava Pizingerová

Členové:

Ing. Petr Šindler, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Milada Karasová
MUDr. Simona Lewandowská

D OZO RČ Í R A DA :
Předseda:

JUDr. Miloš Profous

Místopředsedkyně:

MUDr. Dana Jenšovská

Člen:

Ing. Martin Potůček

6

Jan Ficher, MLitt.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

SHRNUTÍ ČINNOSTI
Nadační fond Kapka naděje v roce 2018
Nadační fond Kapka naděje se věnuje podpoře ve čtyřech hlavních

hranice dětské hematoonkologie. Kapka naděje dlouhodobě působí

oblastech:

také v oblastech novorozenecké péče, obecné pediatrie, chirurgie,

>> zajišťuje pro dětská oddělení nemocnic potřebné přístrojové
vybavení
>> pomáhá zlepšovat psychosociální péči
>> podporuje vědecký výzkum v oblasti dětské hematologie
a onkologie
>> je partnerem Českého registru dárců krvetvorných buněk při IKEM

pneumologie nebo popáleninové medicíny. Portfolio se nadto rozšířilo
o dětskou psychiatrii, tedy obor stále ještě opomíjený a podfinancovaný. Finance na pomoc ve všech zmíněných oblastech získává nadační
fond především prostřednictvím projektů, na nichž spolupracuje
se svými partnery. Výčet těch hlavních přináší tato výroční zpráva.
Další možnosti přinesl nový koncept „O Kapku lepší“
, který umožňuje
vytvářet projekty na míru jednotlivým společnostem a představuje
mimořádně efektivní nástroj pro spolupráci. Finanční prostředky
přicházejí zároveň z prodeje sbírkových předmětů a v neposlední řadě

V roce 2018 se činnost Kapky naděje opět rozrostla, podpořili jsme
desítky zdravotnických zařízení po celé ČR včetně subjektů, se kterými
jsme navázali spolupráci poprvé. Nadační fond se stále intenzivněji

od jednotlivých dárců, jejichž štědrosti si nesmírně vážíme. Veškeré
informace o možnostech podpory a činnosti nadačního fondu včetně
e-shopu nabízejí nové webové stránky.

profiluje jako instituce s širokým záběrem, který již dávno přesahuje
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Přístrojové vybavení
Nadační fond Kapka naděje se od svého založení v roce 2000

získaným od našich dárců můžeme zlepšovat podmínky nejen

zasazuje o zlepšení podmínek v nemocnicích po celé České republice.

na onkologických odděleních, ale pokud nemocnice těmito odděleními

V začátcích působila Kapka naděje především na Klinice dětské

nedisponuje, putuje naše podpora například na novorozenecká

hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, která je dodnes

nebo pediatrická oddělení. Spolupracujeme i s odděleními dětské

pomyslnou „vlajkovou lodí“ Nadačního fondu.

psychiatrie, popáleninovými centry nebo Ústavem chirurgie ruky
a plastické chirurgie.

Za osmnáct let působení se Nadační fond Kapka naděje rozšířil
do více než čtyřiceti pěti nemocnic ve všech krajích. Díky prostředkům

Psychosociální péče
Prostřednictvím psychosociální péče snažíme zlepšovat

při nemocnicích, které zajišťují výuku pro hospitalizované děti.

a zpříjemňovat pobyt dětí a jejich rodin v nemocničních zařízeních.

Vedle toho pořádá Kapka naděje festivaly, setkání a ozdravné

Naše programy pomáhají s vybavováním dětských oddělení novými

pobyty. Nově jsme v roce 2018 ve spolupráci se slovenskou Kvápkou

lůžky, dětských heren, rekonstrukcí čekáren, aby se děti při

nádeje zajistili ozdravný pobyt ve slunném Řecku pěti dětem

hospitalizaci mohly cítit příjemně a alespoň na chvilku zapomněly

po náročné léčbě. Děti jely v doprovodu svých rodin a pro některé

na své starosti. Zaměřujeme se i na podporu škol zřízených

to byl vůbec první zážitek z kontaktu s mořem.

Věda a výzkum
Kapka naděje podporuje aplikovaný výzkum v laboratořích CLIP

výzkum se zabývá dětskou akutní leukémií a dalšími poruchami

(Childhood Leukaemia Investigation Prague) při FN v Motole,

krvetvorby pomocí moderních genomických metod.

kde se pomocí moderních genomických metod vyšetřují děti s akutní
leukémií a dalšími závažnými stavy. Nadační fond dále pomáhá

Hlavními partnery Nadačního fondu v oblasti vědy a výzkumu

s financováním výzkumného projektu „Genetická charakterizace

jsou společnost Shobokshi Investment s.r.o., Nadace Agrofert,

podtypů neuroblastomu“. Tento projekt podporuje aplikovaný výzkum

Jaroslav Beran Family Foundation a Ing. Bohuslav Šantrůček.

v oblasti tzv. genomické diagnostiky při FN v Motole. Aplikovaný

Nesmírně si vážíme této dlouholeté spolupráce a děkujeme za ni.

Český registr dárců krvetvorných buněk při IKEM
Již v roce 2016 Nadační fond Kapka naděje navázal spolupráci

na vyšetření nových dárců urychluje celý proces registrace a výrazně

s Českým registrem krvetvorných buněk při IKEM a každoročně

tak napomáhá při rozšiřování registru.

toto partnerství prohlubujeme. Spolupráci realizujeme společně
se společností Shell Czech Republic a.s. a jejím věrnostním

Za rok 2018 vstoupilo do Českého registru krvetvorných

programem Shell ClubSmart. V roce 2018 pořídila Kapka naděje

buněk při IKEM rekordních 3 546 dárců.

ve spolupráci se společností Shell Czech Republic a.s. nový DNA
izolátor v hodnotě 462.825,- Kč. Tento multifunkční přístroj

Nové sbírkové předměty
Rok 2018 znamenal mimo jiné celkový rebranding vizuální identity

nebo stříbrný náramek Soul of Travel i hravé ponožky

Nadačního fondu Kapka naděje, kterého se ujala agentura Guideline.

V páru. Cílem je nabídnout zákazníkům atraktivní kolekci

S tím souvisela také obměna kolekce sbírkových předmětů

v různých cenových kategoriích, ze které si mohou vybrat podle

s logem Kapky naděje. Kolekce nabízí produkty vytvořené na míru

svého zaměření, možností a přání. Součástí sbírky jsou

ve spolupráci s českými designéry a firmami. Nově tak na podporu

i výrobky z chráněných dílen nebo tvorba dětí, které chtějí podpořit

činnosti nadačního fondu mohou zájemci koupit O Kapku lepší Marme-

práci Kapky naděje. Sbírka se bude do budoucna dále rozšiřovat.

ládu s příběhem, originální Českou síťovku, mýdlo značky Botanicus
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Mapa nemocnic, které jsme v roce 2018 podpořili:
Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Uherskohradišťská nemocnice a.s., Nemocnice na Bulovce,

Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Strakonice, a.s.,

nemocnice Plzeň, Klatovská nemocnice, a.s., Krajská nemocnice

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice

T. Bati, a.s., Dětské centrum Zlín, p.o., Krajská zdravotní, a.s.,

Středočeského kraje.

Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p.o., Nemocnice Jihlava, p.o., Nemocnice Nymburk s.r.o., Nemocnice
Pardubického kraje, a.s., Nemocnice Slaný, Nemocnice Žatec, o.p.s.,

PODĚKOVÁNÍ GENERÁLNÍMU PARTNEROVI
Velké poděkování za dlouholetou podporu patří společnosti Shell

financovat testování HLA typizace nových potenciálních dárců kostní

Czech Republic a.s., která systematicky podporuje projekty v oblasti

dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Finanční podpora

léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů. Za každý

společnosti Shell v roce 2018 umožnila testování a registraci 3 546

darovaný věrnostní bod Shell ClubSmart poukazuje společnost Shell

nových dárců, což představuje rekordní nárůst v historii registru.

Czech Republic a.s. jednu korunu na účet Nadačního fondu Kapka

Více informací o registru najdete na www.darujzivot.cz

naděje.

Díky štědrým dárcům z řad členů věrnostního programu
Shell ClubSmart obdržel Nadační fond Kapka naděje
v uplynulém roce úžasných 7 593 555 Kč.

Zároveň pokračovala intenzivní spolupráce s Českým registrem dárců
krvetvorných buněk IKEM. Získané finanční prostředky pomáhají
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VÝZNAMNÉ
PROJEKTY A UDÁLOSTI
V ROCE 2018

Nadační fond Kapka naděje
11

24. ledna – přístroje pro Oblastní nemocnici Kladno
pro Oblastní nemocnici Kladno v hodnotě 101 408 Kč
Akce Koně pomáhají a Středočeský kraj již potřetí společně

Za Oblastní nemocnici Kladno, a.s. se oficiálního předání na počátku

podpořily prostřednictvím NF Kapka naděje nemocnici

roku 2018 zúčastnil předseda představenstva MUDr. Petr Polouček,

ve Středočeském kraji, tentokrát Oblastní nemocnici Kladno, a.s.

MBA, Středočeský kraj zastoupila Mgr. Aneta Heřmanová, radní
pro oblast sociálních věcí. Za NF Kapka naděje prezidentka Vendula

Z výtěžku akce uskutečněné v roce 2017 byl ještě před koncem

Pizingerová, ředitel NF Kapka naděje Jan Fischer a Pavlína Vacátková

roku zakoupen pulzní Oxymetr NONIN 7500FO včetně senzorů,

za projekt Koně pomáhají. Středočeský kraj daroval částku 80 000 Kč,

a také pasivní matrace EffectaCare 20 z monolitického pěnového

ke které se přidala část výtěžku z projektu Koně pomáhají 2017.

jádra. Díky prořezům horní části matrace v oblasti boků dochází
k lepší cirkulaci vzduchu a k lepšímu rozložení tlaku mezi pokožkou
pacienta a podložkou.
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7. února – Nové pomůcky
pro Kliniku dětského lékařství
Fakultní nemocnice Ostrava – hodnota daru 330 295,56 Kč
Kapka naděje a opavská firma ISOTRA a.s. darovaly nemocným
dětem v Ostravě polohovací lůžka a infuzní pumpy.
Zdravotní pomůcky od Nadačního fondu Kapka naděje přinesou
dětským pacientům vyšší komfort léčby a uleví ošetřujícímu personálu
Hematologického a hematoonkologického oddělení Kliniky dětského
lékařství FN Ostrava. Polohovací lůžka s mnoha automatickými
funkcemi poskytují maximální pohodlí pacientům a usnadní
manipulaci zdravotníkům. Efekt a bezpečnost léčby podpoří i nové
infusomaty. Přesné a bezpečné dávkování léků a dalších látek
podávaných přímo do žíly je nezbytnou součástí léčby. Dar zakoupený
na konci roku 2017 jsme oficiálně předali na počátku roku 2018.
Hematologické a hematoonkologické oddělení kliniky je třetím
největším centrem v České republice. Zabývá se jak onemocněními
nezhoubné povahy, tak dětskými onkologickými onemocněními
a leukémiemi. Zároveň patří mezi nejvýznamnější pracoviště
zaměřené na péči o děti s hemofilií. Hlavním cílem ošetřujícího
personálu je léčit malé pacienty kvalitně a v příjemném prostředí
plném vstřícných lidí. Ve dvou ambulancích dětské hematologie
a hematoonkologie je ročně ošetřeno více než 2000 dětí. Na lůžkách
oddělení dětské hematologie se ročně vystřídá více než 550 dětí.
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17. března – Benefiční koncert
Kapky naděje „Karel Svoboda 80“
FEBIOFEST
Nadační fond Kapka naděje ve spolupráci s MEZINÁRODNÍM
FILMOVÝM FESTIVALEM PRAHA - FEBIOFEST, s.r.o. uspořádal
ve Španělském sále Pražského hradu benefiční koncert
k nedožitým 80. narozeninám fenomenálního hudebního
skladatele Karla Svobody.
Jméno Karla Svobody neodmyslitelně patří k Nadačnímu fondu Kapka
naděje. Díky historicky první spolupráci nadačního fondu
s festivalem Febiofest jsme si připomněli jeho život a tvorbu
na mimořádném koncertě, který měl zároveň benefiční rozměr.
Na pódiu v majestátních prostorách Španělského sálu Pražského
hradu vystoupily hvězdy populární hudby Helena Vondráčková,
Hana Zagorová, Eva Pilarová, Monika Absolonová, Marian Vojtko,
Pavel Vítek, Martin Chodúr a Josef Vágner, všichni v doprovodu
skvělého Charlie Bandu pod vedením Charlieho Blažka. Programem
charitativního večera provázel Jan Maxián.
Jsme moc rádi, že se nám podařilo vzdát poctu Karlu Svobodovi
a jeho nedožité jubileum oslavit ve velkém stylu.
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Březen – Startuje projekt O Kapku lepší
„O Kapku lepší“ je nový model charitativního partnerství, který

„O Kapku lepší spolupráce vyjednáváme vždy individuálně tak,

představuje jeden z klíčových rozvojových projektů NF Kapka

abychom se co nejvíce přiblížili představám a potřebám partnerů,

naděje.

a to v oblasti komunikace směrem k jejich koncovým zákazníkům,
dodavatelům, ale také zaměstnancům, které do projektu rádi aktivně

Tento univerzální projekt si klade za cíl nabídnout partnerům

zapojujeme“
, dodává Jan Fischer, ředitel NF Kapka naděje.

jednoduše uchopitelný CSR program s velkou přidanou
marketingovou a komunikační hodnotou. Variabilita projektu

Od březnového spuštění projektu se podařilo navázat úspěšné

umožňuje zahrnout vše od fundraisingových aktivit, eventové

spolupráce v segmentu FMCG (Hera, Zmrzlina Mrož), se sportovními

spolupráce, až například po společné organizování náborů

událostmi a kluby (Basketball Nymburk, XFN, Dostihový spolek

do Českého registru dárců krvetvorných buněk. Nejčastějším

Pardubice), konzultačními společnostmi a korporacemi (Deloitte,

modelem spolupráce je darování částky z prodejní ceny označeného

Jablotron) nebo s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

výrobku/služby ve prospěch NF Kapka naděje.

Duben – DNA izolátor pomůže hledat nové dárce
pro IKEM v hodnotě 462 825 Kč
Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM získal díky

molekulárně-genetickými metodami HLA znaky. Celý proces vstupu

spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje a společností

dárce do registru se tak nesmírně zrychlil.

Shell Czech Republic a.s. nový DNA izolátor.
Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM již tři roky úzce
spolupracuje s Nadačním fondem Kapka naděje, jehož generálním

Za rok 2018 vstoupilo do Českého registru dárců krve
tvorných buněk IKEM rekordních 3 546 dárců.

partnerem je společnost Shell Czech Republic a.s. Nejvýznamnější
složkou spolupráce je finanční podpora, díky níž je možné hradit

„Český registr dárců krvetvorných buněk potřeboval nový multifunkč-

vstupní vyšetření nových dárců nebo přístrojové vybavení. Odborníci

ní přístroj, který by odborníkům v IKEM výrazně ulehčil práci, a hlavně

v institutu uvítali dar v podobě multifunkčního přístroje na vyšetření

zrychlil zpracování vzorků nových dárců, čímž se celkově zefektivní

nových dárců. DNA izolátor je přístroj, který umožní testovat HLA

proces na záchranu nemocných. Pro registr jsme zakoupili tento

dárců ze tří variant biologického materiálu – krve, slin a bukálního

přístroj a i nadále plánujeme registr finančně podporovat. Největší

stěru. Dárce tak během pár vteřin odevzdá vzorek slin, přístroj pak

odměnou pro nás jsou zprávy o zachráněných životech nemocných

do hodiny naprosto perfektně a bez lidského zásahu izoluje DNA

pacientů, ale i informace o velkém zájmu široké veřejnosti o vstup do

a připraví vzorek k dalšímu zpracování. Z této DNA poté laboranti určí

registru", řekl Pavel Los, generální ředitel Shell Czech Republic a.s.
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Duben – „O Kapku lepší boty“ se společností VM Footwear s.r.o.
Celkový výtěžek 248 000 Kč
Po třech letech podpory se společnost VM Footwear s.r.o.

propojením obou subjektů v rovině marketingu, ale i komunikace

rozhodla v roce 2018 prohloubit dosavadní spolupráci a společně

v médiích a na sociálních sítích.

s Nadačním fondem Kapka naděje představila novou kampaň
v rámci konceptu „O Kapku lepší“.

„Osobně jsem opravdu velmi rád, že se nám podařilo vytvořit takový
projekt, který je ojedinělý svým obsahem a náplní, a je zároveň

Nákupem každého páru bot označeného symbolem „O Kapku

skvělým základem naší rostoucí podpory do budoucna", shrnul

lepší boty“ zákazníci přispívají Kapce naděje částkou 10 Kč.

Vítězslav Macháček, MBA, jednatel společnosti VM Footwear s.r.o.

Obuv z prémiové kolekce pracovní, bezpečnostní a outdoroové obuvi
High-Technology VM Footwear vybavené unikátními podešvemi
značky Michelin tak nabízí svým zákazníkům vedle vysoké kvality
a certifikace pro nejnáročnější pracovní podmínky také přidanou
hodnotu aktivní podpory Nadačního fondu Kapka naděje. Projekt
„O Kapku lepší boty“ je zamýšlen jako dlouhodobý a počítá s úzkým
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Společnost patří mezi důležité a dlouhodobé partnery
NF Kapka naděje, který za dobu spolupráce podpořil
aktivity nadačního fondu částkou 1 050 000 Kč.
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19. dubna – 1. Jarní festival Kapky naděje v Motole
Kapka naděje připravila pro malé pacienty pediatrie,
hematologie, onkologie a psychiatrie FN Motol první ročník
Jarního festivalu Kapky naděje.

Pro děti byl přichystán bohatý program, naučily se připravit
opravdové sushi, vystoupil kouzelník, mohly se vyfotit
u fotostěny, navlékat si korálky z polodrahokamů nebo
si jen malovat a vychutnat si čerstvé vafle. Nechyběli milí
hosté, za dětmi se podívala například Monika Absolonová
nebo utuber Vláďa Videos. A kdo nemohl za námi, přišel
za ním festival až na pokoj. Prostě o Kapku lepší den pro
všechny motolské děti!

„Jarní festival jsme založili proto, že chceme dětem zpříjemnit
mnohdy náročný pobyt v nemocnici, aby si odnesly domů
i nějaké hezké vzpomínky. Do akce jsme zapojili naše partnery,
děti mohly mlsat zmrzliny Mrož nebo si pochutnat na vaflích
s O Kapku lepší marmeládou. Zároveň to byla naše první spolupráce s festivalem Utubering, ze které máme velkou radost",
pochvaloval si ředitel Kapky naděje Jan Fischer.
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15. června – Karlos Vémola a Patrik Kincl bojovali v IKEM doslova na dřeň
MMA pomáhá registru
„Boj na dřeň“ byl mimořádný projekt, ve kterém spojily síly týmy

Karlos Vémola, který společně se svým soupeřem Patrikem Kinclem

organizace XFN, Nadačního fondu Kapky naděje a Českého registru

vytvořili tuto výzvu, aby vyburcovali své fanoušky ke vstupu mezi

dárců krvetvorných buněk IKEM. Díky němu vstoupili elitní čeští MMA

dárce. „Jsem rád, že se díky nám rozrostou řady registru o příznivce

bojovníci Karlos Vémola a Patrik Kincl na začátku června do Českého

českého MMA. Má to smysl," podotýká bojovník Patrik Kincl.

registru dárců krvetvorných buněk a setkali se tváří v tvář v souboji,
který zde ještě nebyl. Díky nim vstoupilo do registru v prostorách

Jen od začátku roku 2018 měl registr několik velmi úspěšných náborů,

Institutu klinické a experimentální medicíny za jediný den během

v databázi tak k 15. červnu 2018 bylo celkem 30 455 potenciálních

přípravného tréninku celkem 57 nových dárců kostní dřeně, kteří

zachránců lidských životů. „Za rekordní nárůst dárců v posledních

můžou zachránit mnoho životů.

měsících může především propagace dárcovství kostní dřeně, které
se registr intenzivně věnuje za pomocí partnerů, dobrovolníků

„Vůbec jsem nad tím neváhal. Když můžu pomoct, rád to udělám.

i sponzorů, ale také zvýšení horní věkové hranice pro vstup do registru

Vyzval jsem proto všechny svoje fanoušky, aby bojovali s námi,

z 35 na 40 let,“ podotýká Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého

protože to je to nejmenší, co můžeme pro nemocné udělat," řekl

registru dárců krvetvorných buněk IKEM.
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29. května – Kapka naděje opět v roli charitativního
partnera 58. Zlín Film Festivalu
Celkový výtěžek 295 261 Kč
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně baví děti

neuvěřitelná, vyprodaly se všechny sbírkové předměty a v součtu

i dospělé a zároveň ve spolupráci s Kapkou naděje pomáhá.

s obsahem nadačních kasiček se podařilo vybrat úžasnou částku
60 261 Kč.

Den s Kapkou naděje začal slavnostním odhalením hvězd na zlínském
Chodníku slávy, tentokrát si svou hvězdu vysloužili herci Ivana

K tomu přispěli naši významní partneři. Finanční dar věnovala

Andrlová a Maroš Kramár. Milé setkání se spoustou diváků

společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., Zlínský kraj, společnost

moderovala Dana Morávková a Jan Čenský. Projekt se i tento rok

Detskeboty.cz, Avex Steel Products s.r.o., Meopta – optika, s.r.o.

uskutečnil za podpory Statutárního města Zlín, který podpořil akci

a SPX - CAR GROUP a.s. Všem jednotlivým dárcům i firmám patří

částkou 40 000 Kč.

velké poděkování!

Tentýž den se konal benefiční koncert Kapky naděje. Zcela zaplněné
Náměstí míru přivítalo slovenskou kapelu No Name. Atmosféra byla
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Květen – Přebalovací pulty a dětské postýlky
pro Krajskou nemocnici T. Bati, a.s.
Celková částka 371 752,10 Kč
Kapka naděje věnovala novorozeneckému oddělení Krajské

„Jsme vděční za každou finanční i materiální pomoc. Kapka naděje

nemocnice T. Bati ve Zlíně dvacet vestavěných přebalovacích

pomáhá naší nemocnici dlouhodobě dovybavit novorozenecké nebo

pultů a současně předala dětskému oddělení čtyři postýlky.

dětské oddělení, což oceňuje personál i pacienti," poděkoval
za zlínskou nemocnici primář novorozeneckého oddělení a náměstek

Nadační fond Kapka naděje podporuje zlínskou nemocnici
už od roku 2003 a zdejší novorozenecké oddělení už touto cestou
získalo řadu potřebných přístrojů a vybavení v celkové hodnotě
přesahující 4 000 000 korun. Předání daru spojil tým Kapky naděje
s návštěvou nemocnice, kde prezidentka nadačního fondu Vendula
Pizingerová společně s kolegy rozdala desítky drobných dárků
nemocným dětem i novopečeným maminkám.

20

léčebné péče MUDr. Jozef Macko.
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2. června – Děti po onkologické léčbě
vyrazily s Kapkou do Řecka
Zapomenout na všechny starosti spojené s náročnou léčbou
se vydaly české a slovenské děti s Kapkou naděje do Řecka.
Pro děti to bylo mnohdy poprvé, kdy se podívaly k moři,
a tak nebyla o zábavu nouze.
Místem pobytu se stal krásný hotel Kalogria Beach v severozápadní
části Peloponésu, v chráněné přírodní oblasti u piniového lesa Strofilia
a v těsné blízkosti vyhřáté písečné pláže. Tento hotel byl nadšeným
dětem naordinován na týdenní rekondiční pobyt, během kterého
si užívaly samé bezstarostné chvíle, hraní, dovádění a spoustu legrace
pod blahodárným sluníčkem. Pro děti byl připraven bohatý animační
program, pro maminky relaxace a trocha odpočinku, to vše na dosah
průzračně čistého a teplého moře. Děti po onkologické léčbě se tak
mohly zapojit do běžných prázdninových aktivit, které měly po dobu
léčby či rekonvalescence zakázány.
„Společně strávené večery byly víc než milé, probírali jsme se
nelehkými životními příběhy a všichni si odvezli z prosluněného Řecka
nezapomenutelné zážitky. Užívali jsme si řeckých dobrot, památek,
moře a máme opravdu na co vzpomínat. Těšíme se zase za rok!“
shrnula dojmy z pobytu prezidentka Kapky naděje Vendula
Pizingerová.
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11. června – Nemocnice Nymburk s.r.o. převzala dary od Kapky naděje
Celková hodnota daru přes 112 325,96 Kč
Nadační fond Kapka Naděje věnoval novorozeneckému oddělení

„Veškeré vybavení bude sloužit ke zvýšení úrovně péče na gynekologic-

nymburské nemocnice soubor lékařských přístrojů a dalšího

ko-porodnickém oddělení. Nesmírně si vážíme přízně Nadačního fondu

vybavení.

Kapka naděje. Díky jeho vstřícnosti můžeme ušetřené prostředky
věnovat na jiné potřebné věci,“ řekla Ing. Alena Havelková, jednatelka

Štědrý dar zajistil pořízení Ultrazvukového inhalátoru OMRON
+ 1x BTK v hodnotě 27 530 Kč, přístrojů Sinks OKIOLUS 1200 DUO
v částce 7 343 Kč a Perfusor Compact v hodnotě 25 410 Kč, dvou
lůžek včetně matrací Mimi za 24 365 Kč a jednoho kusu pojízdné
LED vyšetřovací lampy typu X350LM v hodnotě 27 677,96 Kč.
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Nemocnice Nymburk s.r.o.
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Červen - srpen – O Kapku lepší zmrzlina Mrož
Celková hodnota daru 250 000 Kč
V rámci konceptu O Kapku lepší spojil Nadační fond Kapka naděje

NF v rámci Zlín Film Festivalu. Úspěšná spolupráce se bude opakovat

síly se společností Bidfood Czech Republic s.r.o. a vznikla tak

i v létě roku 2019. Nadto přispívá Prima zmrzlina k psychické pohodě

ledová pochoutka s charitativní přidanou hodnotou.

dětí hospitalizovaných na pediatrii ve Fakultní nemocnici Motol také
pravidelnou zavážkou zmrzlin.

S počátkem léta se v mrazicích boxech po celé ČR objevila O Kapku
lepší zmrzlina Mrož. Spolupráce Nadačního fondu Kapka naděje

„Zmrzlina k letním dnům neodmyslitelně patří a jsem velmi rád,

s výrobcem oblíbeného ovocného nanuku Mrož vznikla na platformě

že jsme se spojili právě se zmrzlinou Mrož, která patří k těm

nového konceptu „O Kapku lepší“. Kampaň s jasnou vizuální identitou

nejoblíbenějším. Spolupráce s Mrožem probíhá na mnoha úrovních,

podněcovala zákazníky k pomoci zakoupením zmrzliny s logem

produktové, eventové a marketingové. Vážím si přístupu

projektu. Společnost Bidfood Czech Republic s.r.o. přispěla nadační-

managementu, který má upřímnou touhu pomáhat," přibližuje

mu fondu pevnou částkou, z níž 50 000 Kč putovalo na podporu akce

spolupráci Jan Fischer, ředitel Nadačního fondu Kapka naděje.
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Červenec – Ozdravné pobyty s Kapkou naděje
Nadační fond Kapka naděje pořádá každý rok na různých

Dlouholetým partnerem ozdravného pobytu pro děti z transplantační

místech České republiky ozdravné tábory pro dětské pacienty

jednotky je společnost tesa tape s.r.o.

z Fakultní nemocnice v Motole. Pro dlouhodobě hospitalizované
děti je to mnohdy jediná příležitost, kdy opustí nemocniční

Pobyt v rekreačním objektu v Chrustenicích u Berouna byl určen

prostředí, a pobyt je pro ně výraznou psychickou i fyzickou

pro děti z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Jednalo se již

vzpruhou.

o osmý ozdravný tábor pro děti z pediatrické kliniky, který zajišťuje
Kapka naděje z finančního daru České transplantační nadace Karla

Týdenní pobyt v penzionu Vráž byl věnován dětem z Transplantační

Pavlíka. Pobyt je určen pro děti ve věku od dvou let a jedná se

jednotky Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

o děti po transplantaci, v chronickém dialyzačním programu, s jiným

Jako doprovod s dětmi jeli zaměstnanci motolské nemocnice. Patří

chronickým onemocněním či o astmatiky. Tyto zdravotní obtíže jim

jim stejně jako organizátorům velký dík za to, že věnují akci svůj volný

znemožňují účastnit se běžných aktivit či klasických dětských táborů

čas. Na návštěvu za táborníky jako už tradičně přijeli zástupci Kapky

a jsou tak často izolovány od svých vrstevníků. Cílem pobytu je nejen

naděje a připravili pro ně bohatý program.

zlepšení kondice dětí, ale i zapojení do dětského kolektivu.
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21. července – Benefiční akce Koně pomáhají 2018
Celkový výtěžek 240 831 Kč
Šestý ročník projektu nesoucího se v duchu myšlenky, že koně

potřebné instituce byla nedílnou součástí projektu.

pomáhají nám lidem již po staletí, opět přilákal spoustu diváků
a pomohl získat prostředky pro pomoc dětem.

„Publikum uchvátila krásná taneční představení s ušlechtilými koňmi,
rozdali jsme hromadu dárků a program provázela skvělá atmosféra,"

Jezdecký muzikál je akce, která získává díky své originalitě velkou

pochvalovala si pořadatelka a zároveň projektová manažerka Kapky

oblibu. Za dlouholetým projektem stojí Pavlína Vacátková a pod jejím

naděje Pavlína Vacátková.

vedením vznikl působivý a pestrý program. Akce se letos opět
účastnili pacienti z onkologického oddělení FN Motol a z pediatrické

Generálním partnerem akce byla opět společnost Mercedes-Benz

kliniky, děti z dětských domovů a domova pro mentálně postižené.

Česká republika, dále děkujeme za podporu Magistrátu hl. m. Prahy,

Další přidanou hodnotou byla již druhým rokem podpora Střediska

akci opět podpořil Ing. Radek Lacko, velké poděkování patří také

hipoterapie PN Bohnice, kde pracovníci a terapeuti odvádí záslužnou

Středočeskému kraji a jeho hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové,

práci s těmi nejlepšími výsledky. Materiální pomoc této skvělé a velmi

která převzala i nad tímto ročníkem záštitu.
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21. srpna – Benefiční golfový turnaj pro Kapku naděje
vzdal hold Jaromíru Jágrovi
Celkový výtěžek z akce 451 900 Kč
Hokejový tým hvězd HC Olymp Praha uspořádal společně

Na zeleném trávníku se činili slavní sportovci, mezi nimi Jiří Hrdina,

s Karlštejn golf resortem velkolepou akci s názvem Golf s nadějí.

Dominik Hašek, David Pastrňák, Jaroslav Špaček, Martin Straka, Vla-

Finanční výtěžek z golfového turnaje a dražby exkluzivních

dimír Šmicer, Petr Kouba, Milan Tichý, Jakub Vrána a mnoho dalších.

předmětů byl určen pro Nadační fond Kapka naděje. Na akci

Dalšími osobnostmi, které se do charitativní akce zapojily

dorazil Jaromír Jágr a mnoho dalších sportovních hvězd.

a tím i přispěly na Kapku naděje, byli hudebník Ondřej Soukup,
zpěvačka Lucia Šoralová, bavič Milan Knor, herec David Suchařípa,

„Přemýšleli jsme doma, jak uctít nejen datum 21. srpna a rok 1968,
ale i Jaromíra Jágra, který na dresu nosí číslo 68," popsal Martin
Dejdar, který za velkého přispění manželky Daniely celou akci
vymyslel.
„Byl jsem moc mile překvapen, že pro mě Martin Dejdar a jeho tým
z HC Olympu připravili tak hezké překvapení. Opravdu jsem to nečekal
a děkuji jim za to," řekl Jaromír Jágr, kterému byla na golfovém turnaji
připravena pocta za to, jak celý život excelentně reprezentuje Českou
republiku.

Do dražby, která se uskutečnila v rámci akce Golf
s nadějí, věnovala řada osobností cenné předměty
spojené se sportem. Za nejvyšší částku 50 000 Kč
se vydražil podepsaný dres Jaromíra Jágra.
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herec Pavel Nečas, producent Kryštof Mucha a mnoho dalších.
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8. září – První benefiční dostih Kapky naděje
128. Velká pardubická
Poprvé v historii se v Pardubicích běžel Benefiční dostih

Zvláštní poděkování patří Statutárnímu městu

Kapky naděje. Dostih byl vyvrcholením celoroční spolupráce

Pardubice a primátorovi Martinu Charvátovi za podporu

Dostihového spolku a.s. a Nadačního fondu Kapky naděje.

Nadačního fondu Kapka naděje částkou 50 000 Kč.

Nadační fond Kapka naděje se stal charitativním partnerem
Dostihového spolku Pardubice. Zakladatelka a prezidentka Kapky
naděje Vendula Pizingerová zastávala po celý rok roli patronky

Pozvání na benefiční dostih přijalo také několik rodin s dětmi
po onkologické léčbě. Děti prožily nezapomenutelný dostihový den.

Dostihového spolku. V rámci IV. kvalifikace na 128. Velkou
pardubickou s Českou pojišťovnou se uskutečnil také I. ročník
Benefičního dostihu Kapky naděje. Vítězem se stal kůň Starbuck
v sedle s žokejem Josefem Bartošem.
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4. října – Kapka naděje v tom
jede s AUTO IN s.r.o.
Nadační fond Kapka naděje pomáhá osmnáctým rokem
nemocným dětem a s plnoletostí přišel čas na praktický dárek.
Pardubická společnost AUTO IN s.r.o. věnovala Nadačnímu fondu
k používání vozy Ford Mondeo a Ford Focus.
Kapka naděje pomáhá ve více než čtyřiceti nemocnicích po celé
České republice a proto najezdí spoustu kilometrů. „S Kapkou naděje
jsme hodně na cestách, průběžně navštěvujeme nemocnice po celé
republice, ale také organizujeme velkou řadu akcí. Za spolupráci
se společností AUTO IN jsem tudíž velmi vděčná," řekla Vendula
Pizingerová, prezidentka nadačního fondu.
„Je nám ctí, že touto cestou může naše společnost pomoci dobré věci
a zjednodušit práci lidem, kteří dělají tak úžasnou věc, jakou je pomoc
dětem, ke kterým osud nebyl vstřícný, a každý den bojují o svůj život.
Naše společnost se bude snažit aktivně zapojit do charitativních akcí
Kapky naděje a přispět tak k tomu, aby měli o kapku lepší život," slíbila
Olga Šimíková, marketingová ředitelka společnosti AUTO IN s.r.o.

1. listopadu – Na basket
s O Kapku lepší vstupenkou
Spolupráce s týmem Basketball Nymburk zahrnula vedle
příspěvku z každé prodané vstupenky také osobní účast hráčů
na netradiční sportovní akci přímo v motolské nemocnici.
Basketball Nymburk je nejúspěšnější basketbalový klub v České
republice a svými sportovními výkony chce také pomáhat. Tak vznikl
v sezoně 2018/2019 projekt O Kapku lepší vstupenka. Jednoduchý
koncept propojuje ideu pomoci přímo s diváky a fanoušky klubu, kteří
se tak na projektu aktivně podílejí.
„Dlouho jsme přemýšleli o tom, že bychom chtěli být součástí
nějakého projektu, který dává smysl. Po našem spojení s Kapkou
naděje a jejím ředitelem Honzou Fischerem jsme vdechli život nápadu,
kdy z každé vstupenky prodané na domácí zápas věnujeme deset
korun na konto Kapka naděje,"popsal spolupráci Ondřej Šimeček,
člen vedení klubu. Získané finanční prostředky poputují na speciální
vybavení dětského oddělení nymburské nemocnice, se kterou
NF Kapka naděje spolupracuje už od roku 2011.

28

Možnost setkat se s hráči i mimo plochu hřiště měli malí pacienti
oddělení dětské hematologie a transplantační jednotky Fakultní
nemocnice Motol. Hráči darovali na oddělení basketbalový koš,
míče a přivezli spoustu dárků. Koš si pak všichni mohli vyzkoušet
a zazávodit si. Pro děti, které na oddělení tráví hodně času, je to vítané
zpestření náročných dní.
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15. listopadu – O Kapku lepší student
Rozšířit řady dárců krvetvorných buněk mohli studenti
vysokých škol v rámci akce, kterou pořádala Kapka naděje
ve spolupráci se studentským spolkem 4FIS v prostorách Vysoké
školy ekonomické v Praze.
Samotné akci stylově předcházela přednáška, kde se studenti mohli
dozvědět informace z historie a současnosti darování krvetvorných
buněk a o tom, jak Nadační fond Kapka naděje funguje, s kým
spolupracuje a jak pomáhá. O dva dny později už následoval samotný
nábor dárců přímo v prostorách rektorátu VŠE, který probíhal celý
den, samozřejmě pod dohledem odborníků z Českého registru dárců
krvetvorných buněk. Studenti tak pomohli rozšířit řady registrovaných
dárců, kteří mohou zachránit život.

21. listopadu – Nový přístroj pro mimotělní oxygenaci
pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze
Celková hodnota daru 600 000 Kč
Díky darům obecně prospěšné společnosti Život dětem

Obecně prospěšná společnost Život dětem VFN darovala 789 557 Kč

a Nadačního fondu Kapka naděje si Všeobecná fakultní

určených k částečné úhradě mimotělní pumpy a ohřívač pro mimotělní

nemocnice v Praze pořídila nový přístroj pro dětskou

pumpu za 239 676,80 Kč. Nadační fond Kapka naděje zakoupil

kardiopulmonární podporu ECMO včetně příslušenství.

směšovač kyslík vzduch pro pumpu, speciální ECMO vozík

VFN je jediné nemocniční zařízení v České republice, které

a transportní držák, vše v celkově výši rovných 600 000 Kč.

uvedenou péči poskytuje ve všech věkových kategoriích

Díky těmto darům mají další děti šanci na zdravý život.

a indikacích.
Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je život zachraňující
vysoce invazivní metoda, která se používá u pacientů, u nichž se
předpokládá, že by bez náhrady selhávajících orgánů neměli šanci
přežít. ECMO se dá využít u všech věkových kategorií včetně kriticky
nemocných novorozenců s hmotností vyšší než 2 500 gramů. Systém
ECMO umožní nahradit činnost srdce a plic do doby, než svoji funkci
obnoví nebo dokud se nepřistoupí k jinému léčebnému řešení. Díky
této metodě se u novorozenců podaří zachránit více než 75 %
pacientů, ve skupině starších dětí kolem 65%. Ve světě je léčeno
pomocí ECMO víc než 100 000 tisíc pacientů, ve VFN je jich ročně
léčeno přes 50, z toho 10 dětí. Výsledky léčby ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze jsou identické s mezinárodními výsledky.
„K dnešnímu dni jsme ve VFN řešili 55 připojených dětí a novorozenců.
V průměru jich je 8–10 ročně, ale letošní rok byl rekordní, připojili
jsme 11 pacientů. I proto jsme velmi rádi za tento dar, díky kterému
rozšíříme možnosti, jak zachránit život a zdraví dětem, které by jinak
neměly šanci přežít," uvádí MUDr. Václav Vobruba, Ph.D., vedoucí
lékař Jednotky intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského
a dorostového lékařství VFN.
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27. listopadu – Dvě nová lůžka pro děti
ve strakonické nemocnici
Celková hodnota daru 122 668 Kč
Díky Kapce naděje získalo dětské oddělení Nemocnice

„Spolupráce s Nadací Kapka naděje si velmi vážíme. Lůžko TOM 2

Strakonice, a.s. dvě moderní lůžka pro pacienty od kojenců

je elektricky polohovatelné lůžko, které je designově přizpůsobeno

do předškolního věku.

malým pacientům předškolního věku," dodal předseda představenstva
Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Tomáš Fiala.

První dar pro strakonickou nemocnici zakoupil Nadační fond Kapka
naděje již v roce 2009. Tentokrát se z prostředků nadace zakoupila
dvě polohovatelná dětská lůžka typu TOM 2, která dětem zpříjemní
léčbu a pobyt v nemocnici.
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28. listopadu – Nové hřiště pro malé pacienty Fakultní nemocnice Plzeň
Celková hodnota daru 358 667,69 Kč
Zástupci Nadačního fondu Kapka naděje slavnostně předali

patří i všem partnerům NF Kapka Naděje, nové prvky na dětském

Fakultní nemocnici Plzeň nové dětské hřiště, které bude sloužit

hřišti rozzáří úsměvy našich dětských pacientů i jejich rodičů a všichni

malým pacientům pro zpestření pobytu v nemocnici. Hřiště

alespoň na malou chvilku zapomenou na pobyt na nemocničním

nechal vybudovat Nadační fond za významného přispění

lůžku.“

společnosti BEZNOSKA.
Hřiště zhotovila firma Bonita Group Service s.r.o. Vybudování
Za všechny malé pacienty, kteří budou v příštích letech hřiště

dětského hřiště v areálu FN Plzeň stálo 358 677,69 Kč. Společnost

navštěvovat, poděkovala dárcům náměstkyně pro ošetřovatelskou

BEZNOSKA, se kterou Kapka naděje spolupracuje od roku 2013,

péči FN Plzeň Andrea Mašínová: „Velmi si vážíme dobrého srdce

přispěla již v roce 2017 částkou 300 000 Kč.

nadačního fondu Kapky naděje, který přináší našim malým
onkologickým pacientům okamžiky radosti a naděje. Velké poděkování
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3. prosince – Nový bronchoskopický přístroj
pro dětské pacienty ve Všeobecné fakultní nemocnici
Hodnota daru 834 900 Kč
Díky daru Nadačního fondu Kapka naděje pořídila Všeobecná

„Dnes tu slavnostně předáváme CV-190 Videoprocesor, CLV-190

fakultní nemocnice v Praze nový přístroj pro dětskou

Xenonový zdroj světla a HDTV Monitor LED 24" v hodnotě

pneumologii. Nyní z vlastních zdrojů zajišťuje nezbytné

834 900 Kč. Celkově se nám letos podařilo do VFN nakoupit přístroje

příslušenství v hodnotě zhruba 860 000 korun. Celková hodnota

a vybavení za více než 1,6 milionu korun. Děkujeme všem štědrým

této unikátní techniky přesahuje 1 600 000 korun.

dárcům," uvedla prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula
Pizingerová.

„Bronchoskopie je endoskopické vyšetření dýchacích cest, při kterém
hodnotíme makroskopický nález v dýchacích cestách, můžeme v jeho

Pořízený přístroj patří mezi nejmodernější ve své kategorii,

průběhu provádět odběr materiálu přímo z dýchacích cest," vysvětluje

má nejtenčí distální průměr, pouhé 3 mm. Díky těmto parametrům

MUDr. Petr Koťátko z Kliniky dětí a dorostového lékařství VFN

lze kvalitně a bezpečně vyšetřovat i ty nejmenší děti s respiračními

a 1. LF UK. V minulosti se vyšetření provádělo pouze rigidní technikou

potížemi. Pouze dvě pracoviště v České republice mají k dispozici

s velkou mírou rizika traumatizace dýchacích cest. Moderní přístroje

kompletní vybavení a všechny velikosti k provedení vyšetření u všech

využívají mikroskopického čipu umístěného na konci přístroje a obraz

věkových kategorií od novorozenců až po dospívající. Na dětské klinice

je digitálně přenášen na obrazovku (videobronchoskop) s možností

VFN se provádí kolem 100 dětských bronchoskopií ročně, z toho

záznamu vyšetření.

většina dětí je ve věku do pěti let, u kterých je nutné použití
bronchoskopů s nejtenčím průměrem.
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Prosinec – O kapku lepší Vánoce s Jablotronem
Celková hodnota daru 546 000 Kč
Společnost JABLOTRON SECURITY a.s. a JABLOTRON ALARMS

papíře pak získali partneři unikátní kódy, pomocí nichž mohli vybírat

a.s., přední český výrobce zabezpečovacích systémů, podpořila

částky, kterými přispěli na jednotlivé projekty a oblasti, kde Kapka

ve spolupráci se svými montážními partnery v rámci vánoční akce

naděje pomáhá.

"O Kapku lepší Vánoce 2018" dlouhodobé projekty Nadačního
fondu Kapka naděje.

„Netradiční vánoční dárek, kterým partneři prostřednictvím
Jablotronu přispěli na zlepšení zdravotní péče a pomoc malým

Princip spolupráce spočíval v konceptu „O Kapku lepší“. Kreativní tým

pacientům, se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Mám radost,

Kapky naděje a Jablotronu přetvořil obvyklý koncept vánočních dárků,

že projekt ‚O Kapku lepší‘ se úspěšně rozvíjí, a věřím, že odteď

kterými firma obdarovává své obchodní partnery. Aby měly „O Kapku

už se každé další Vánoce ponesou ve stejném duchu," přál si ředitel

lepší Vánoce“ co největší dosah a propojily síť partnerů jako jednu

Nadačního fondu Kapka naděje Jan Fischer.

rodinu, vznikl interaktivní webový portál. Místo balíčků ve vánočním

5. prosince – Mikulášská nadílka
ve Fakultní nemocnici Motol
Kapka naděje uspořádala tradiční mikulášský festival
pro všechny dětské pacienty ve Fakultní nemocnici v Motole.
V prostorách herny pediatrie na děti čekal bohatý program, mohly
si ozdobit vánoční perníčky s food blogerkou Marzicake, pochutnat
si na báječných palačinkách od Marmelád s příběhem, vystoupil
kouzelník a na všechny čekal Fotonaut ve vánočním stylu. Děti si také
mohly namalovat a odnést krásné vánoční ozdoby.
Nemohl chybět Mikuláš se svou družinou, andělem a čertem, který
prošel celé dětské oddělení. Role Mikuláše se zhostil Marián Vojtko,
za čerta vystoupilo duo David Gránský a Pavel Vítek, za anděla
se převlékla krásná Aneta Vignerová. Děti navíc navštívili youtubeři
Kovy a Anna Šulc.
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14. prosince – Charitativní koncert ve Volduchách
Celkový výtěžek 85 000 Kč
Již osmý ročník charitativního koncertu se uskutečnil

Koncert byl milým setkáním lidí dobré vůle. Zástupci Kapky naděje

ve vyprodaném kulturním domě obce Volduchy,

Vendula Pizingerová a Jan Fischer převzali symbolický šek od Martiny

kam se natěsnalo na sedm set diváků. Tentokrát se podařilo

Čaplové, které patří obrovský dík za veškerou práci a nasazení.

vybrat rekordní částku.
„Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce s manželi Čaplovými, moc
Celý koncert opět zorganizovala městská zastupitelka Martina

rádi se obklopujeme báječnými lidmi a ve Volduchách je nám vždycky

Čaplová. Pro diváky si už tradičně připravili krásné vystoupení místní

dobře. Je úžasné, jak se rok po roce daří díky štědrosti partnerů

školáci. V nabitém předvánočním období si navíc udělaly čas zpěvačky

a publika vybrat tak vysokou částku na pomoc dětem," radovala

Petra Černocká a Jitka Zelenková společně s Josefem Vágnerem.

se Vendula Pizingerová, prezidentka Kapky naděje.
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20. prosince – O kapku větší radost z Vánoc s Herou
1 % z ceny produktu
Pečení je radost – a výsledkem může být nejen vynikající cukroví,

fond Kapka naděje. Projekt zároveň běžel i na Slovensku, kde procenta

ale zároveň i dobrý skutek. Díky spolupráci se značkou Hera

z prodeje podpořila sesterskou nadaci Kvapka nádeje.

se do pomoci dětem mohl zapojit každý, kdo tento výrobek
zakoupil v předvánočním čase.

Průběh akce byl našimi partnery velkoryse načasován právě
na předvánoční čas, kdy spotřeba produktů Hera stoupá také kvůli

Na podzim roku 2018 se podařilo vdechnout život spolupráci

přípravě tradičního cukroví. Každý, kdo v období od 1. listopadu

se společností Upfield ČR, spol. s r.o., která v České republice

do 31. prosince 2018 zakoupil Heru, měl o kapku lepší pocit z toho,

zastupuje tradiční a oblíbenou značkou tuku na pečení Hera.

že se podílí na pomoci, a to především pro ty nejmenší. Výsledná

Z každého zakoupeného balení výrobku značky Hera v České

částka z projektu bude známa po vyhodnocení v roce 2019.

a Slovenské republice putovalo 1 % z finální ceny produktu na Nadační

Prosinec – Vánoční dar od společnosti Philips Česká republika
Celková hodnota daru 520 000 Kč
V prosinci oslovila Kapku naděje společnost Philips Česká

spolupráci. Skutečnost, že si společnost Philips Česká republika s.r.o.

republika s.r.o. s nabídkou velkorysé podpory ve formě

vybrala jako příjemce velkorysého daru právě Nadační fond Kapka

finančního daru.

naděje, je důkazem, že se Kapka naděje za devatenáct let své úspěšné
existence stala jednou z nejvýznamnějších a nejtransparentnějších

Velice děkujeme společnosti Philips Česká republika s.r.o.

českých neziskových organizací. Poskytnuté prostředky budou

za projevenou důvěru, které si nesmírně vážíme. I posláním

v průběhu roku 2019 využity pro nákup potřebného vybavení

společnosti Philips Česká republika s.r.o. je pomáhat lidem

ve vybraných nemocnicích.

na jejich cestě za zdravím, a proto jsme rádi, že jsme navázali
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23. prosince – Galakoncert Nadačního fondu
Kapka naděje a nový web
3 063 835 Kč za loňský přímý přenos
Plných osmnáct let již Kapka naděje pomáhá nemocným

„Letošní galakoncert je v předvánočním čase dárkem pro všechny,

dětem. Místem tradičního vánočního galakoncertu, živě

kteří mají srdce na pravém místě a umějí pomáhat. Za osmnáct let

vysílaného TV Prima, se opět stalo pražské Divadlo

svého působení přerozdělil Nadační fond Kapky naděje do nemocnic

na Vinohradech, které bylo svědkem rekordního výtěžku.

po celé České republice více než 190 milionů korun," řekla prezidentka
Nadačního fondu Kapky naděje Vendula Pizingerová. Aktuálně Kapka

Neskromné přání týmu Kapky naděje znělo „pojďme společně vybrat

naděje pomáhá ve více než čtyřiceti pěti nemocnicích po celé České

částku, která bude ladit s plnoletostí nadace“. Díky obrovskému

republice.

nasazení diváků, kteří celý večer posílali dárcovské esemesky
i samostatné částky, se podařilo za večer vybrat rekordních

Vedle galakoncertu si Kapka naděje nadělila jako dárek i zbrusu nový

3 063 835 Kč! Na pódiu se během večera představila řada hvězd

web, a to díky spolupráci s agenturou GUIDELINE s r.o., která je

ze sportovního i hudebního světa. Vystoupili například Martin Šonka,

dlouholetým a spolehlivým partnerem nadace. Agentura se stará

Tomáš Rosický, Karlos Vémola, zazpívala Hana Zagorová, No Name,

o veškerou vizibilitu Kapky naděje včetně rebrandingu, s nímž souvisejí

Slza, Monika Bagárová, Mikolas Josef a 4 Tenoři ve složení Marian

i nové webové stránky. Pozitivní přístup v komunikaci a moderní pojetí

Vojtko, Pavel Vítek, Bohouš Matúš a Michal Bragagnolo. Největšími

webu se jednoznačně projevilo v konečné fázi a v jeho spuštění.

hvězdami ale byli malí pacienti – bojovníci, kterým Kapka naděje

Web je responzivní, jeho součástí je e-shop a nově také blog

zachránila život. Vtipný a pohotový moderátorský kvartet ve složení

s aktualitami ze života nadace. Celková podoba webu odpovídá všem

Libor Bouček, Jakub Prachař, David Gránský a Jan Maxián skvěle

potřebám nadačního fondu tak, aby poskytl uživatelům potřebné

doplňovala hostitelka večera, prezidentka Nadačního fondu Kapky

informace a nasměroval je v případě, že si přejí přispět k činnosti

naděje Vendula Pizingerová.

Kapky naděje svým dílem.
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POSKYTNUTÉ DARY
Příjemce
Fakultní nemocnice v Motole

Částka
1 177 028,00 Kč

Co se koupilo
1ks Endeavor CR pro IOM

Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze

834 900,00 Kč

CV-190 Videoprocesor, CLV-190 Xenonový zdroj světla, HDTV Monitor LED 24"

Institut klinické
a experimentální medicíny

624 808,20 Kč

přeprava krevních vzorků do USA + testování dárců

Univerzita Karlova

560 362,08 Kč

chemikálie

Univerzita Karlova

552 486,00 Kč

6ks NextSeq 500/550 High Output v2 kit (150cycles) - chemikálie

Institut klinické
a experimentální medicíny

462 825,00 Kč

1ks MagPurix 12A Automated Nucleic Acid Purification Systém

Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze

380 000,00 Kč

Směšovač kyslík/vzduch (pumpa)

Univerzita Karlova

368 324,00 Kč

4ks NextSeq 500/550 High Output v2 kit (150cycles) - chemikálie

Fakultní nemocnice Plzeň

358 677,69 Kč

Dětské hřiště / vázaný dar

Fakultní nemocnice Ostrava

307 473,10 Kč

1x Centrální monitor CARESCAPe CSCS2

Uherskohradišťská
nemocnice a.s.

284 024,70 Kč

EKG Schiller Cardiovit AT-102 a 6x Lůžko Eleganza 1

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

269 733,00 Kč

20ks Přebalovacích dětských pultů o rozměrech 825x1860x650mm

Institut klinické
a experimentální medicíny

260 476,80 Kč

přeprava krevních vzorků do USA + testování dárců

Karlovarská krajská
nemocnice a.s.

257 947,80 Kč

8 ks lineárních dávkovačů typu Perfusor Compact Plus

Nemocnice Pardubického
kraje, a.s.

241 997,19 Kč

MaviLED fototerapeutická jednotka s nastavitelným stojanem

Fakultní nemocnice v Motole

235 950,00 Kč

výzkumný projekt "Genetická charkterizace podtypů neuroblastomu"
od 01.01. 2018 - 31. 12 2018

Univerzita Karlova

225 171,00 Kč

4ks NextSeq 500/550 Mid Output v2 kit (300cycles) - chemikálie

Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze

220 000,00 Kč

Vozík ECMO a transportní držák

Univerzita Karlova

213 791,96 Kč

Elix Advantage 5 S.Kit

Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s., nemocnice
Středočeského kraje

205 742,60 Kč

19 ks dětských lůžek Mimi vč. Matrací

Univerzita Karlova

184 162,00 Kč

2ks NextSeq 500/550 High Output v2 kit (150cycles) - chemikálie

Nemocnice Nymburk s.r.o.

182 909,65 Kč

Sunflower vyhřívané lůžko, stojan s infuzí

Fakultní nemocnice v Motole

166 868,71 Kč

výzkumný projekt "Genetická charkterizace podtypů neuroblastomu"
od 31.12. 2016 - 1. 6. 2017

Univerzita Karlova

166 679,75 Kč

2ks SureSelectQXT Reagent Kit NSQ, 16 + 2ks SSELXT Human All Exon
V6+UTR,16 - chemikálie, regenecie

Univerzita Karlova

166 679,75 Kč

SSELXT Human All Exon V6+UTR V6, 16 + SureSelectQXT Reagent Kit 16

Univerzita Karlova

137 500,00 Kč

SureSelectQXT Reagent Kit 16
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Příjemce

Částka

Co se koupilo

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

129 463,95 Kč

Asistent kašle Philips Respironics Cough Assist E70 vč. Příslušenství

Nemocnice Strakonice a.s.

122 668,00 Kč

2x Dětské lůžko TOM2

Institut klinické
a experimentální medicíny

114 715,00 Kč

testování dárců

Univerzita Karlova

112 586,00 Kč

2x NextSeq 500/550 Mid Output v2 kit (300 cycles)

Ústav chirurgie ruky
a plastické chirurgie
Vysoké nad Jizerou

100 000,00 Kč

Mikronástroje

Univerzita Karlova

83 339,88 Kč

1ks SSELXT Human All Exon V6+UTR,16 + 1ks SureSelectQXT Reagent Kit
NSQ, 16 - chemikálie, regenecie

Klatovská nemocnice a.s.

70 049,32 Kč

2x monitor uMEC 10, 2x Stojan s adaptérem pro monitory

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nem. Ústí nad Labem

68 607,00 Kč

3x Monitor vitálních funkcí

Fakultní nemocnice v Motole

62 176,54 Kč

Pro plan for 3 years - prodloužení přístupu (software)

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

55 430,10 Kč

1 ks pumpy Perfusor Space

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

55 430,10 Kč

1 ks pumpy Perfusor Space

Nemocnice Na Bulovce

39 999,00 Kč

1x MEDELA Symphony PLUS - 2fázová elektrická odsávačka mateřského mléka
+ 2x Symphony Set Single základní kompletní nemocniční set

Sára Svatošová

37 728,08 Kč

Zájezd do Řecka

Noemi Moravčíková

37 728,08 Kč

Zájezd do Řecka

Lenka Burdová

37 728,07 Kč

Zájezd do Řecka

Kristýna Vojáčková

37 728,07 Kč

Zájezd do Řecka

Kristián Polhoš

37 728,07 Kč

Zájezd do Řecka

Univerzita Karlova

31 536,23 Kč

DB Myone Streptavidin T1 2ml Handling charges

Eva Rechbergová

30 000,00 Kč

Zájezd do Bulharska

Rozárka Kretová

30 000,00 Kč

Zájezd do Bulharska

Jakub Martínek

30 000,00 Kč

Zájezd do Bulharska

Jaroslav Panták

30 000,00 Kč

Zájezd do Bulharska

Adéla Fiedlerová

30 000,00 Kč

Zájezd do Bulharska

Nemocnice Nymburk s.r.o.

27 677,96 Kč

1ks LED čipová vyšetřovací lampa typ X350LM - pojízdná

Nemocnice Nymburk s.r.o.

27 530,00 Kč

1ks Ultazvukový inhalátor OMRON + 1ks BTK

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nem. Ústí nad Labem

26 293,00 Kč

Sestava nábytku viz. dodací list a faktura č. 2018557

Nemocnice Nymburk s.r.o.

25 410,00 Kč

1ks Perfusor Compact

Nemocnice Nymburk s.r.o.

24 365,00 Kč

2ks lůžko Mini + 2ks matrace Mini
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POSKYTNUTÉ DARY
Příjemce

Částka

Co se koupilo

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nem. Ústí nad Labem

23 861,00 Kč

Manipulační vozík NITA 12

Rodina Čamrová

18 455,00 Kč

Terapie Kosmík

Rodina Franců

18 165,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Dárci NFKN

15 160,00 Kč

10 ks dárkových krabic - rozdáno dárcům - koncert NFKN

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nem. Ústí nad Labem

14 800,00 Kč

1x kočárek hluboký 1 dítě, 1x kočárek hluboký 2 děti

Rodina Svobodova

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Stříteská

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Bojanovská

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Šrubařova

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Gayevsky

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Hurtová

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Krejčíkova

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Hajníkova

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Andrysíkova

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Jakešova + Mamulova

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Priňová

14 137,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Malíkova

14 136,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Slovákova

14 136,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Rodina Hájkova

14 136,00 Kč

Ozdravný pobyt - Vráž

Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p.o.

12 989,00 Kč

1ks Invalidní vozík polohovatelný UNIZDRAV + 1ks Dětský invalidní vozík

Lilli Anna Soukupová

12 624,00 Kč

1x Tablet iPad 128GB Wifi Zlatý 2018 + pouzdro Pipetto Origami

Rodina Svobodova

12 112,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Novákova

12 112,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Prokešova

12 112,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Obrmanova

12 112,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Jelínkova

12 112,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Klozová

12 112,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Pleskotová

12 112,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Peterová

12 112,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Univerzita Karlova

11 565,18 Kč

1ks Nitrocellulose Membrane, 0,45μm (chemikálie)
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Příjemce

Částka

Co se koupilo

Dětské centrum Zlín,
příspěvková organizace

9 991,00 Kč

Dětská naučná literatura dle smlouvy + Jídelní židlička Babypoint Gracia

Fakultní nemocnice v Motole

8 925,00 Kč

35 ks magických plyšáků

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

8 925,00 Kč

35 ks magických plyšáků

Dárci NFKN

8 100,00 Kč

20 ks dárkových krabic - rozdáno dárcům - koncert NFKN

Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p.o.

7 649,00 Kč

1ks vozík víceúčelový

Nemocnice Nymburk s.r.o.

7 343,00 Kč

1ks Sinks OKIOLUS 1200 DUO v 0,7mm leštěný

Fakultní nemocnice v Motole

6 613,64 Kč

44 ks barelů pitné vody

Rodina Křivdova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Proškova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Skaličkova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Peterkova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Lorencova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Fousova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Rohova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Hankova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Pittau

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Hamerníkova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Peváková

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Havelková

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Svobodova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Galekova

6 056,00 Kč

Ozdravný pobyt - Chrustenice

Rodina Malíkova

1 134,00 Kč

5 bal dětských plen Bambo Nature Junior

Krajská zdravotní a.s.

1 000,00 Kč

Doplňování údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných
pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby

Fakultní nemocnice v Motole

592,00 Kč

Sanitace Watercooleru

Fakultní nemocnice v Motole

592,00 Kč

Sanitace Watercooleru

celkem poskytnuto
v roce 2018

11 130 515,25 Kč
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DÁRCI NAD 10.000 KČ
Dárce
Shell Czech Republic a.s.

Částka
7 593 555,00 Kč

Philips Česká republika s.r.o.

520 000,00 Kč

Šantrůček Bohuslav Ing.

500 000,00 Kč

Nadace AGROFERT

500 000,00 Kč

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA - FEBIOFEST, s.r.o.

219 160,00 Kč

United Parcel Service

307 462,23 Kč

BAKR s.r.o.

300 000,00 Kč

JABLOTRON SECURITY a.s.

272 875,00 Kč

JABLOTRON ALARMS a.s.

272 875,00 Kč

Špringl Jan

250 000,00 Kč

Bidfood Czech Republic s.r.o.

250 000,00 Kč

VM Footwear s.r.o.

248 000,00 Kč

International School

237 069,00 Kč

Denisa Lhotová

233 650,00 Kč

Shobokshi Investment s.r.o.

210 000,00 Kč

tesa tape s.r.o.

200 000,00 Kč

HC Olymp Praha, z.s.

175 000,00 Kč

Hlavní město Praha

250 000,00 Kč

C&A Foundation

125 745,00 Kč

Martinovská Miluše

100 000,00 Kč

BESANCON & COMPANY s.r.o.

100 000,00 Kč

NEWTON DATA s.r.o.

100 000,00 Kč

Jiří Markvart

100 000,00 Kč

T Machinery a.s.

100 000,00 Kč

Nadace Karla Pavlíka

100 000,00 Kč

Love Original Cosmetics s.r.o.

100 000,00 Kč

MSC zaměstnanci

80 271,00 Kč

Život srdcem, z.s.

80 000,00 Kč

Středočeský kraj

80 000,00 Kč

METRANS, a.s.

75 000,00 Kč

Clio direct s.r.o.

74 000,00 Kč

Vacátková Pavlína

60 831,00 Kč

Fischer Jan Ing.

59 000,00 Kč

TZV CZ s.r.o.

55 000,00 Kč

CPI Hotels, a.s.

57 610,70 Kč

MSC Austria

52 384,50 Kč

Petra Clinic health s.r.o.

51 420,00 Kč

Laffita Osmany

51 000,00 Kč

Assist spol. s r.o.

50 000,00 Kč

AR-STAL, s.r.o.

50 000,00 Kč

Statutární město Pardubice

50 000,00 Kč

Klima Group s.r.o.

50 000,00 Kč

Juliette Armand CZ s.r.o.

50 000,00 Kč
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Dárce

Částka

ING BANK N. V.

50 000,00 Kč

Zlínský kraj

50 000,00 Kč

KORUNKA LUHAČOVICE

50 000,00 Kč

Klein Pavel Ing.

50 000,00 Kč

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

50 000,00 Kč

Středočeský kraj

50 000,00 Kč

Qvision s.r.o.

46 200,00 Kč

Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

43 000,00 Kč

MEC 3 s.r.o.

41 300,00 Kč

Rittal Czech, s.r.o.

40 000,00 Kč

ALEX VERNIK - PRODUCTION, s.r.o.

40 000,00 Kč

ALMAF Beauty s.r.o.

40 000,00 Kč

MSC Czech republic

37 500,00 Kč

Wágner Eduard

33 400,00 Kč

Buček Karel

30 000,00 Kč

C-FILTER FILTRY, s.r.o.

30 000,00 Kč

e-Jet Exclusive Charter Limited, Isle of Man

30 000,00 Kč

Ortolight s.r.o.

30 000,00 Kč

RENOVACE Macek

30 000,00 Kč

NOBILES s.r.o.

30 000,00 Kč

Realitní a hypoteční centrum s.r.o.

30 000,00 Kč

Advanced World Transport a.s.

30 000,00 Kč

ELIV, s.r.o.

30 000,00 Kč

Belhocine Marcel

29 000,00 Kč

INEXAD s.r.o.

26 550,00 Kč

UNITED SYSTEMS S.R.O.

26 000,00 Kč

Doležal Jan

25 000,00 Kč

Shaker Mohamad

25 000,00 Kč

Pechoušek Václav

25 000,00 Kč

AIK, s.r.o.

25 000,00 Kč

Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

25 000,00 Kč

High Way 108, s.r.o.

25 000,00 Kč

BDP-WAKESTONE s.r.o.

25 000,00 Kč

TEEKANNE, s.r.o.

25 000,00 Kč

MSC Germany

24 852,00 Kč

Leitner Štěpán

24 000,00 Kč

Levic Miroslav

24 000,00 Kč

Colliery srdcem z.s.

23 000,00 Kč

Veselá Jiřina

20 000,00 Kč

Aldorfová Magda Ing.

20 000,00 Kč

Řezáčová Jitka MUDr.

20 000,00 Kč

Suchá Olga

20 000,00 Kč

OCEAN LOGISTIC s.r.o.

20 000,00 Kč
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Dárce

Částka

Luděk Patera

20 000,00 Kč

ALAX spol. s r.o.

20 000,00 Kč

Ambrož Vítězslav Ing.

20 000,00 Kč

Potoma Jan

20 000,00 Kč

Jakoubek Zdeněk

20 000,00 Kč

EP CARGO a.s.

20 000,00 Kč

AUSTROMAR obchodní a dopravní spol. s r.o.

20 000,00 Kč

Augustin Zuzana

20 000,00 Kč

Avex Steel Products s.r.o.

20 000,00 Kč

VAGNER DESIGN s.r.o.

20 000,00 Kč

DSV Road a.s.

19 500,00 Kč

Kika nábytek s.r.o.

42 839,50 Kč

CONSULT s.r.o.

18 000,00 Kč

HET spol. s r.o.

17 800,00 Kč

ASEKOL a.s.

17 800,00 Kč

Balíkobot, s.r.o.

16 515,00 Kč

Julius Meinl Coffee Intl., a.s., organizační složka

16 440,00 Kč

Nadace VIA

15 200,00 Kč

Meopta - optika, s.r.o.

15 000,00 Kč

Kether spol. s r.o.

15 000,00 Kč

VENPOR s.r.o.

15 000,00 Kč

Schunk Intec s.r.o.

15 000,00 Kč

Stiga s.r.o.

15 000,00 Kč

Lev Jakub

15 000,00 Kč

VALCANO k.s.

15 000,00 Kč

MAG Centrum, s.r.o.

15 000,00 Kč

Pixa Michal

15 000,00 Kč

Penny Market s.r.o.

14 600,00 Kč

Drnek Vladimír Ing.

14 400,00 Kč

Neale Robert

14 000,00 Kč

zaměstnanci Billa 145 Quadrio

14 000,00 Kč

Vitesse PSP Limited

14 000,00 Kč

Body Wraps s.r.o.

13 820,00 Kč

ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová - Brychtová

13 061,00 Kč

běžci z Neratovic

13 000,00 Kč

Voltr Josef

12 000,00 Kč

Hanousek Jan

12 000,00 Kč

Hrbek Lubomír

12 000,00 Kč

Janalík Radek Ing.

12 000,00 Kč

Kuna Václav

12 000,00 Kč

RS Service - SVĚTOZOR s.r.o.

11 700,00 Kč

BORS Břeclav, a.s.

11 000,00 Kč

Veksler Irina

10 803,68 Kč
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Dárce

Částka

Gaita R.

10 056,40 Kč

SPX - CAR GROUP a.s.

10 000,00 Kč

Trubač Tomáš

10 000,00 Kč

Pavlíček Zdeněk

10 000,00 Kč

Podkonický Juraj

10 000,00 Kč

Kastl Jan

10 000,00 Kč

Valčík Petr

10 000,00 Kč

TM Advance s.r.o.

10 000,00 Kč

Vika Žaneta

10 000,00 Kč

Tanečková Petra

10 000,00 Kč

Jáchimová Petra

10 000,00 Kč

Rusnák Pavel

10 000,00 Kč

Cseh Attila

10 000,00 Kč

Hlavinka Vladimír

10 000,00 Kč

Bucherová Hana MUDr.

10 000,00 Kč

Šálková Jaroslava

10 000,00 Kč

Vránková Martina

10 000,00 Kč

Daňková Marie

10 000,00 Kč

Aidlpes Michal

10 000,00 Kč

MED_a s.r.o. Voláková Michaela

10 000,00 Kč

Delta Shipping and

10 000,00 Kč

Cichá Irena

10 000,00 Kč

OSTAZ s.r.o.

10 000,00 Kč

Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.

10 000,00 Kč

Premiasped s.r.o.

10 000,00 Kč

cargo-partner ČR s.r.o.

10 000,00 Kč

Gebrüder Weiss spol. s r.o.

10 000,00 Kč

CREDITIMMO s.r.o.

10 000,00 Kč

Košťáková Alena Ing.

10 000,00 Kč

RM - Domino s.r.o.

10 000,00 Kč

Poušková Irena

10 000,00 Kč

Jícha Tomáš

10 000,00 Kč

Mlynář Radim Ing.

10 000,00 Kč

Benovič Ján

10 000,00 Kč

PELMI, spol. s r.o.

10 000,00 Kč

CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.

10 000,00 Kč

ADP Employer Services Česká republika, a.s.

10 000,00 Kč

Dr. Max BDC, s.r.o.

10 000,00 Kč

Hájek Ladislav

10 000,00 Kč

TSR Czech Republic s.r.o.

10 000,00 Kč

Nováková Jiřina

10 000,00 Kč

Vovesná Daniela

10 000,00 Kč

Celkem rok 2018

16 884 246,01 Kč
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NEPENĚŽNÍ DARY
Dárce

Za co

Hodnota

Využítí daru

poskytnuté kancelářské potřeby

74 550,70 Kč

provoz kanceláře

pronájem 2 os. aut zn. Ford
na rok 2018

61 500,00 Kč

Botanicus, spol. s r.o.

200x mýdlo pomeranč, 200x mýdlo
růže, 150x svíčka levandule

29 625,00 Kč

sbírkový předmět

Botanicus, spol. s r.o.

400x mýdlo pomeranč, 400x mýdlo
růže, 100x svíčka levandule

42 100,00 Kč

sbírkový předmět, dárky pro
partnery

Botanicus, spol. s r.o.

10 ks dárk. krabic á 1516,- Kč
a 20 ks dárk. krabic á 405,- Kč

23 260,00 Kč

obal na sbírkový předmět

děti z nemocnic

4 ks přáníček

80,00 Kč

sbírkový předmět

Eva Pšeničková

20 ks středních látkových tašek

3 600,00 Kč

sbírkový předmět

neznámý dárce

171 ks buttonů

3 420,00 Kč

sbírkový předmět

neznámý dárce

225 ks buttonů

4 500,00 Kč

sbírkový předmět

Písecké lůžkoviny - Stanislav Houdek

200ks polštářů 40x40

11 000,00 Kč

sbírkový předmět

Písecké lůžkoviny - Stanislav Houdek

200ks polštářů 40x40

11 000,00 Kč

sbírkový předmět

Písecké lůžkoviny - Stanislav Houdek

100ks polštářů 40x40

6 000,00 Kč

sbírkový předmět

Watercooler System s.r.o.

44 ks barelů pitné vody

6 613,64 Kč

Watercooler System s.r.o.

pronájem vodního ochlazovače

5 355,00 Kč

ACTIVA spol. s r.o.
AUTO IN s.r.o.

celkem přijato v roce 2018
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
A AUDIT 2018

Nadační fond Kapka naděje
47

48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

49

50

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

51

52

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

53

54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

55

56

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

57

58

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

59

60

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

61

62

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

63

64

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

65

66

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

67

68

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

69

NAŠI PARTNEŘI

70

