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Úvodní slovo
Když jsem Klárce v Motole slibovala, že založím nadační fond, který bude pomáhat dětem se zákeřnou
leukémií, tak jsem ani ve skrytu duše netušila, že vybudujeme organizaci, která dnes pomáhá ve více než
40 nemocnicích po celé České republice.
Za 17 let, které tento rok oslavíme, se naše činnost rozrostla do celkem 8 různých oblastí, kam směřuje
naše pomoc. Pomáháme ve všech dětských hemato-onkologiích v ČR, regionálních nemocnicích, podporujeme aplikovaný výzkum leukémie a poruch krvetvorby, platíme herního terapeuta a psychologa a mnoho
dalších věcí…
Tento rok se nám také podařilo rozšířit pomoc i o Český registr dárců krvetvorných buněk, z čehož mám
velkou radost. Doufám, že tato nová spolupráce pomůže rozšířit počet lidí, kteří se zaregistrují do registru,
protože registrací mohou zachránit lidský život.
Snažíme se nejenom pomáhat, ale zlepšovat i sami sebe. Transparentnost je pro nás tím nejdůležitějším
a jsem ráda, že naši dárci mají absolutní přehled o tom, jak je nakládáno s jejich prostředky a v tomto
hodláme pokračovat i v nadcházejících letech. Jsem si totiž vědoma toho, že transparentní nakládání
s finančními prostředky od Vás, našich dárců, z nás dělá stále respektovanou a společensky vysoce
hodnocenou organizaci.
Tento velký kus práce bych samozřejmě nezvládla pouze sama, a proto jsem ráda, že kolem mě jsou úžasní
lidé a společně děláme to, co nás naplňuje – pomáháme spolu s Vámi potřebným nemocným dětem
a za to děkuji nejenom Vám všem, kteří v naší práci vidíte smysl, ale také svým spolupracovníkům
a lidem kolem sebe.
Všem Vám za to co nejsrdečněji děkuji!

Vendula Pizingerová
prezidentka a zakladatelka Nadačního fondu
Kapka naděje
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Nadační fond Kapka naděje
Nadační fond Kapka naděje pomáhá od roku 2000 nemocným dětem ve více než 40 nemocnicích po celé
České republice.

Z ÁKL ADNÍ ÚDA JE O NADAČNÍM FONDU
Název:
Sídlo:
IČ:
Vznik:
Zakladatel:
Webové stránky:
Email:

Nadační fond Kapka naděje
Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1
26200490
18. 9. 2000
Václava Svobodová
www.kapkanadeje.cz
info@kapkanadeje.cz

ÚČEL FONDU
Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, určených k zajištění
léčebných, školních a psychosociálních potřeb dětí, které jsou léčeny na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Jsou zde léčeny děti převážně s akutní a chronickou formou leukémie a děti s nádorovým
onemocněním. Součástí tohoto pracoviště je transplantační 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 směrem k tomuto jedinečnému pracovišti a má zcela
jasně stanovené krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. Od roku 2002 byly aktivity
nadačního fondu rozšířeny i o konkrétní pomoc dětským oddělením mimopražských nemocnic a v roce
2004 též o podporu projektu Banky pupečníkové krve.

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ NADAČNÍHO
FONDU K APK A NADĚ JE
S právní rada

Předseda:
Členové:

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

D ozorčí rada :

Předseda:
Místopředsedkyně:
Člen:
Ředitelka:
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JUDr. Miloš Profous
MUDr. Dana Jenšovská
Ing. Martin Potůček
Elen Švarcová

Shrnutí činnosti Nadačního fondu
Kapka Naděje v roce 2016
V roce 2016 jsme podpořili celkem 19 nemocničních zařízení. Tradičně jsme podpořili Kliniku dětské
hematologie a onkologie 2. LF a FN Motol, kde jsme před 17 lety s naší pomocí začínali. Dále jsme v tomto
roce podpořili Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici Hradec Králové, Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady, Fakultní nemocnici Olomouc, Fakultní nemocnici Ostrava, Fakultní nemocnici Plzeň, Klatovskou
nemocnici, Krajskou nemocnici T. Bati, nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici České Budějovice, Nemocnici Jablonec nad Nisou, Nemocnici Jihlava, Nemocnici Nymburk, Nemocnic Pardubického kraje, Nemocnici Slaný, Nemocnici Žatec, Uherskohradišťskou nemocnici či Všeobecnou fakultní nemocnic v Praze.

VĚDA A V Ý ZKUM, JEDNA Z V Ý ZNAMNÝCH OBL ASTÍ
NAŠÍ PODPORY
Kapka naděje pomáhá s financováním výzkumu neuroblastomu a podporuje aplikovaný výzkum v oblasti
tzv. genomické diagnostiky při FN v Motole. Tento aplikovaný výzkum se zabývá dětskou akutní leukémií
a dalšími poruchami krvetvorby pomocí moderních genomických metod.

Jsme rádi, že se nám tento rok podařilo tuto finanční pomoc téměř zdvojnásobit,
kdy jsme v roce 2016 oba vědecké výzkumy podpořili částkou téměř 2,3 milionu.

Partnerem aplikovaného výzkumu neuroblastomu je společnost Shobokshi Investment s.r.o. Partnerem projektu genomického výzkumu CLIP je Nadace AGROFERT. Dále děkujeme našemu významnému partnerovi
– Jaroslav Beran Family Foundation.
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ZLEPŠOVÁNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE
Další důležitá oblast naší činnosti je psychosociální péče, díky které se snažíme zlepšovat a zpříjemňovat
pobyt dětí v nemocničních zařízení a jejich rodin.
Významně jsme přispěli k výstavbě nové vzduchotechniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, která
bude na Dětské klinice zajišťovat potřebnou kvalitu prostředí pro léčbu v případě těch nejtěžších, na životě
ohrožených, dětských pacientů. Celková hodnota daru v tomto případě dosáhla částky 578 000 Kč.

V rámci našich trvalých závazků financujeme plat psychologa a psychologickopedagogického poradce na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol
ve výši 719 664 Kč.

Ve spolupráci se zlínskou nemocnicí jsme spolupracovali na rekonstrukci nových pokojů pro předčasně
narozené děti a jejich maminky, které představují zcela revoluční změnu v péči o předčasně narozené
děti v České republice.

Již tradičně Kapka naděje financovala ozdravný pobyt pro děti z Kliniky dětské
hematologie a onkologie a Pediatrické kliniky FN v Motole.

V roce 2016 jsme se poprvé zaměřili i na podporu škol zřízených při nemocnicích, které zajišťují výuku pro
hospitalizované děti. Zakoupili jsme školám výpočetní techniku, která jim pomůže držet krok s technologií
a podpoří nejen efektivitu jejich studia, ale i spojení s rodinou, přáteli, spolužáky a učiteli během dlouhého
pobytu v nemocnici.
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PODPOR A REGIONÁLNÍCH NEMOCNIC
A SUPERSPECIALIZOVANÝCH PR ACOVIŠŤ
V roce 2016 se nám podařilo dále podporovat Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme naší
pomoc rozšířili i mimo Kliniku popáleninové medicíny o novorozenecké oddělení v rámci Gynekologickoporodnické kliniky. Celkově jsme obě kliniky podpořili částkou 578 367 Kč.

Díky našemu partnerovi se nám podařilo rozvíjet naší spolupráci s dětským oddělením Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, kam putovaly přístroje
v hodnotě 339 tis. Kč.
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Novoroční dar pro klatovskou nemocnici
V lednu 2016 jsme v Klatovské nemocnici a.s. oficiálně předali dar zakoupený v roce 2015 – fototerapeutickou lampu, infuzní pumpu, pulzní oxymetr a přístroj, pomocí kterého lze bezbolestně zjistit, zda má malý
pacient bakteriální infekci a určit způsob léčby. Hodnota těchto přístrojů dosáhla 136 288 Kč.

„Přístroje jednoznačně přispějí k dalšímu zkvalitnění léčby a komfortu péče o naše
dětské pacienty. Chtěl bych proto i za ně, a také za jejich rodiče nadačnímu fondu
poděkovat a vyjádřit potěšení. Věřím, že se bude jednat o dlouhotrvající vzájemnou
spolupráci,“ vyjádřil se ředitel Klatovské nemocnice Ing. František Lešundák.
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Nové laparoskopické nástroje
pro dětskou urologii VFN
V únoru 2016 proběhlo oficiální předání daru pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze. Kapka naděje zde předala spolu s jejím partnerem, společností Pražská energetika a.s.,
nové laparoskopické přístroje v celkové hodnotě 348 840 Kč.
Zakoupené nástroje poslouží k rozšíření stávajícího instrumentária pro laparoskopické operace v dětské
urologii. Urologická klinika VFN a 1. LF UK a její Oddělení dětské urologie patří mezi čelní pracoviště
v oblasti laparoskopických rekonstrukčních operací v rámci celé České republiky. „Zdejší pracoviště je
jediným, které provádí rekonstrukční laparoskopické operace vrozených vývojových vad ledvin a horních
močových cest v té nejnižší věkové kategorii mezi 1. a 3. rokem života. A to nejen v případě vrozené
hydronefrózy, ale i v léčbě složitých zdvojených anomálií horních močových cest a ledvin.
Nástroje umožní částečně rozšířit kapacitu pro tyto výkony,“ vysvětluje doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.,
vedoucí Dětského oddělení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK.
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Nový monitor životních funkcí pro děti v Ž atci
Dne 24. 2. 2016 se za účasti ředitelky Nadačního fondu Kapka naděje Elen Švarcové a zakladatelky
nadačního fondu Venduly Pizingerové oficiálně předal do nemocnice v Žatci nový monitor životních funkcí.
Hodnota tohoto, pro nemocnici velice významného přístroje, činí 250 470 Kč.

„Ráda bych poděkovala za naše malé pacienty i za nás za všechny za nový monitor,
který jsme obdrželi od Kapky naděje. Je pro nás velmi důležitý, protože nám pomůže
hlídat všechny důležité životní hodnoty malých, ale i větších pacientů, když jsou
v akutním ohrožení života. Ještě jednou moc děkujeme.“ primářka MUDr. Zasadilová
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Díky zákazníkům společnosti Shell jsme zakoupili
novou centrifugu pro ÚHK T
Dne 11. 3. 2016 jsme spolu se společností Shell Czech Republic a.s. oficiálně předali dar - centrifugu
Multifuge 4KR s příslušenstvím v celkové hodnotě přes 505 713 Kč, na kterou přispěli zákazníci
věrnostního programu Shell ClubSmart prostřednictvím společnosti Shell Czech Republic.

„Centrifuga Multifuge 4 KR zakoupená Kapkou naděje nahradí stávající přístroj, který
je v havarijním stavu. Ústav hematologie a krevní transfuze si daru pořízeného díky
finančnímu příspěvku společnosti Shell váží zejména proto, že nemusí přístroj kupovat
z vlastních zdrojů, a dále tak zvyšovat nemalé náklady na provoz Banky pupečníkové
krve ČR, pro jejíž provoz je velmi náročné získávat zdroje financování,“ říká přednosta
Transfuziologického úseku ÚHKT MUDr. Martin Písačka.

Přístroj bude využit v rámci Banky pupečníkové krve ČR, která vznikla jako dárcovský neziskový projekt
Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Jejím posláním je zajištění odběrů, zpracování, vyšetření
a zamražení darované pupečníkové krve.
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Nový O K apku lepší grant pro školy při nemocnicích
V březnu jsme poprvé v Kapce naděje připravili grant zaměřený na vzdělávání a rozvoj hospitalizovaných
dětí s názvem „Podpora vzdělávání hospitalizovaných dětí“. Tento grant se zaměřoval zejména na podporu
vzdělávání a rozvoj dítěte, které je hospitalizováno a nemůže navštěvovat řádnou výuku. Do tohoto grantu
se mohli přihlásit všechny neziskové organizace, zejména školy, které se zaměřují na výuku hospitalizovaných dětí.
Zájem škol byl obrovský, sešlo se nám přes 70 žádostí z celé České republiky, z nichž správní rada nadačního fondu vzhledem k alokovaným nadačním prostředkům vyhověla celkem 6 žádostem. Podpořili jsme,
zejména novou výpočetní technikou, ZŠ a MŠ při FN Plzeň, p.o., ZŠ při FN Brno, p.o., Krajská zdravotní a.s.
(Ústí nad Labem), ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, p.o. ZŠ a MŠ Ostrava – Poruba, p.o. a ZŠ a MŠ při FNHK.
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Velikonoce s panem Kravatou a Lucií Borhyovou
ve FN v Motole
Již tradičně jsme navštívili FN v Motole v období Velikonoc. Den probíhal v pozitivním duchu díky
kouzelníkovi Pan Kravata, který se těší velké oblibě mezi dětským i dospělým publikem, a díky svému
živému a interaktivnímu vystoupení pobavil všechny věkové kategorie. Pan Kravata nebyl jediným
překvapením, děti osobně přišla povzbudit a pozdravit oblíbená televizní moderátorka
Lucie Borhyová, která následně navštívila děti na Klinice dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN v Motole.
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Rozšíření spolupráce s Fakultní nemocnicí Královské
Vinohrady
V roce 2015 jsme započali naší spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Naše pomoc tehdy
směřovala na dětské oddělení Kliniky popáleninové medicíny. Jsme velice rádi, že díky naší usilovné práci
se nám daří stále rozšiřovat šíři naší pomoci i o další nemocnice či oddělní jako je tomu v případě FNKV.
V roce 2016 jsme oficiálně předali Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dary v celkové hodnotě 280 189 Kč.
Partnerem tohoto daru byla společnost HyperMedia, a.s.,

Za novorozenecké oddělení kliniky se vyjádřil také vedoucí lékař tohoto pracoviště
MUDr. Michal Prokop: „Rád bych jménem novorozeneckého oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky FN Královské Vinohrady poděkoval Nadačnímu fondu Kapka
naděje za věcný dar. Darované přístroje – výhřevné lůžko, používané k ošetřování
novorozenců po porodu na porodním sále, monitor životních funkcí (pulzní oxymetr)
k neinvazivnímu (bezbolestnému) sledování saturace (okysličení) krve kyslíkem
a srdeční frekvence a nemocniční elektrická odsávačka mateřského mléka – pomohou zvýšit kvalitu a bezpečnost péče poskytované našim nejmenším pacientů. Ještě
jednou díky za Vaši pomoc a přeji mnoho dalších úspěchů ve Vaší činnosti.“

16

Cocktail Weekend s K apkou naděje 2016
V rámci akce Cocktail Weekend 2016 si mohli lidé 15. a 16. dubna ve vybraných barech po celé České
republice zakoupit opět „O kapku lepší koktejly“, které tentokrát pomohly novorozencům. Z každého
prodaného nealkoholického i alkoholického koktejlu bary přispěly částkou 20 Kč na Nadační
fond Kapka naděje. První tři místa obsadili: Coyotes Prague, La Bodeguita del Medio a Bugsy‘s Bar.
Z výtěžku této akce byla zakoupena resuscitační sada NeoPuff do Klatovské nemocnice a.s., která se
využívá na porodním sále, kde nebyla do této doby k dispozici a je nezbytně nutná pro případnou rychlou
resuscitaci novorozence. Využití sady, místo klasického ručního resuscitačního vaku, zajišťuje efektivnější
resuscitaci a navíc pomáhá ochránit zranitelné plíce novorozence.
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Nadace AGROFERT předala K apce naděje šek v hodnotě
500 000 Kč
V úterý 24. května 2016 proběhlo oficiální předání daru od Nadace AGROFERT na podporu aplikovaného
výzkumu genomické diagnostiky.
Dar byl věnován laboratořím CLIP za přítomnosti členky správní rady paní Moniky Babišové, prof. MUDr.
Jana Trka, Ph.D., který je proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium 2. LF UK, a taktéž vedoucím
laboratoře CLIP – molekulární genetika a zakladatelky Nadačního fondu Kapka naděje paní Venduly
Pizingerové.
Zároveň proběhla prohlídka laboratoří, která byla ozvláštněna přítomností vážených pánů profesorů, kteří
přidali odborný výklad k místu, které se soustředí na výzkum nových možností léčby u případů, kde klasická
metoda selhává.
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K apka naděje opět navštívila Burešov
Kapka naděje dne 30. 5. 2016 během své návštěvy zlínského filmového festivalu opět navštívila Dětské
centrum Zlín - Burešov, se kterým již několik let spolupracuje. Byla to již naše 10. návštěva a vždy
se na ní velice těšíme!

Tým Kapky naděje v čele s Vendulou Pizingerovou v Burešově strávil celé odpoledne,
kde si nejen s malými dětmi hrál a opékal buřty, ale ještě jim oficiálně předal nový
zahradní nábytek a pro děti několik drobných dárků.
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Benefiční den na zlínském festivalu
V úterý 31. 5. 2016 čekal Kapku naděje na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně
náročný den.
Jako první proběhlo odhalení hvězd na „chodníku slávy“ Kláry Pollertové a Jiřího Stracha. Bývalým
dětským hvězdám byly ve Zlíně odkryty hvězdy na chodníku slávy a staly se tak součástí již legendárního
chodníku, kde se svými hvězdami pyšní například Marek Eben, Michal Suchánek, Tereza Brodská a mnoho
dalších.
Večer se na náměstí Míru od 18 hodin konal Koncert naděje, jehož hvězdou byla Helena Vondráčková.
Na koncertě se vybralo neuvěřitelných 189 418 Kč.
Celému týmu zlínského festivalu, Heleně Vondráčkové a také návštěvníkům festivalu děkujeme za jejich
dobrotu. Díky Vám můžeme pomáhat a těšíme se na Vás příští rok.

20

Rekondiční pobyt pro děti FN v Motole
Nadační fond Kapka naděje opět umožnil strávit dětem po transplantaci kostní dřeně a dětem z pediatrie
FN v Motole krásný týden na ozdravném pobytu v rekreačním objektu Caravan Camp Valek v Chrustenicích u Berouna. Dlouholetým partnerem ozdravného pobytu pro děti z transplantační jednotky FN Motol je
společnost tesa tape s.r.o.
Jako každoročně jsme děti navštívili a přivezli pro ně bohatý program. Tento den strávený s dětmi, jejich
rodiči a personálem z FN v Motole, byl pro nás opět velkým zážitkem. Načerpali jsme energii na celý příští
rok, jelikož atmosféra byla jako vždy i díky našim partnerům opravdu jedinečná, za což velmi děkujeme.
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Nové přístroje pro FN Plzeň
Nadační fond Kapka naděje díky velkorysosti společnosti Penny Market s. r. o., společnosti Laufen a paní
Martině Čaplové mohl oficiálně předat Fakultní nemocnici Plzeň velmi hodnotné dary.
Na Dětskou kliniku FN Plzeň Kapka naděje pořídila speciální zdravotní techniku. Jedná o systém EEG
Inomed-Walter, který umožňuje kontinuální sledování aktivity mozku, tato metoda má velký význam
v oblasti diagnostiky a léčby závažných onemocnění a poruch, jako je např. epilepsie, podezření
na poškození mozku, úrazy hlavy apod. Další technologií je přístroj k vyšetření funkce trombocytů
při poruchách srážení krve u dětí - Innovance PFA-200 a v neposlední řadě sanitární technika Laufen,
která byla použita na hematoonkologické oddělení a oddělení větších dětí.

„Jménem svým i za celou naši nemocni bych velmi rád poděkoval NF Kapka naděje
a veškerým partnerům, kteří se podílejí na rozvoji a modernizaci FN Plzeň. Dary
pomáhají k záchraně a uzdravení mnoha lidských životů, taktéž zefektivňují a ulehčují
profesionálnímu personálu,” vyjádřil se ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
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Na benefiční akci Koně pro K apku naděje se vybralo
více než 120 000 Kč
Poslední červencová sobota patřila IV. ročníku benefiční akce s názvem Koně pro Kapku naděje. Návštěvníci si užili jezdeckou přehlídku plnou krásné hudby, tance, efektů a pestrých kostýmů. Cílem akce však bylo
nejenom pobavit diváky, ale také vybrat finanční obnos, který byl určen na zakoupení nového vybavení
pro Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi.

„Jsme moc rádi, že benefiční akce měla velkou účast. Těší nás, že si návštěvníci program užili a zároveň se vybrala částka, která mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici velmi pomůže,“ doplňuje k události Elen Švarcová, ředitelka nadačního fondu.

Jezdecká přehlídka uvedla až 50 koní různých plemen v doprovodu umělců z jezdeckého světa,
a to v doprovodu hudby a speciálních efektů. Součástí odpoledního programu bylo i vystoupení
členů baletního souboru Národního divadla či živá hudba v podání kapely Apple Jam Showband.

23

K apka naděje opět pomáhala na Klinice popáleninové
medicíny FNK V
Nadační fond Kapka naděje v srpnu oficiálně předal Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy přístroje s příslušenstvím v celkové hodnotě
290 629 Kč.
Partnerem, který se podílel na zakoupení přístrojů, je společnost Pražská energetika, a.s.
Paní Vendula Pizingerová, prezidentka a zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje, přístroje symbolicky
předala do rukou přednosty kliniky MUDr. Roberta Zajíčka, Ph.D. za přítomnosti zástupců vedení vinohradské nemocnice a Mgr. Petra Holubce z Pražské energetiky, a.s. Jednalo se o dva přístroje s příslušenstvím:
kardio sondu a QuikRead go.

„Kardio sonda výrazně zvyšuje možnosti monitorování dětských pacientů a s tím spojenou léčbu při srdečním selhání. Je určena nejen pro ultrazvukové vyšetření srdce,
ale i břicha a cévního zásobení mozku. Umožňuje vyšetření srdečního výdeje, jehož
hodnoty jsou důležité v léčebné strategii popáleninového šoku.“ říká přednosta kliniky
MUDr. Zajíček a k dalšímu přístroji QuikRead go dodává: „Umožňuje odběr krve z
prstu u lůžka pacienta a stanovení hladiny CRP, která nás informuje o aktivitě infekce
u pacienta. Hlavními výhodami jsou jeho minimální invazivnost a rychlost. Výsledek
je prakticky okamžitě k dispozici. A hlavně odpadá náročný, nepříjemný a bolestivý
odběr krve pro dětského pacienta.“
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Galakoncert K apky naděje se tento rok konal
ve vinohradském divadle
Divadlo na Vinohradech přivítalo poslední srpnovou sobotu XV. ročník Galakoncertu Kapky naděje.
Pořadem diváky provedli osobnosti televize Prima - Gabriela Kratochvílová, Karel Voříšek, Jakub Prachař,
Libor Bouček, Petr Vágner, Jana Krausová, Adam Kraus, Eva Perkausouvá či Kateřina Hrachovcová ad.
Nechyběli ani čeští a slovenští zpěváci či hudební skupiny jako Meky Žbirka, Michal Hrůza, Olympic,
Monika Absolonová, SabastiAN, Václav Noid Bárta, Monika Bagárová a Eddie Stoilow.
Viděli jsme také pět dojemných příběhů rodin a dětí, které se se zákeřnou nemocí setkaly a úspěšně
vypořádaly.

„Chceme ukázat, že boj s nemocí rozhodně nemusí být marný. Věříme, že příběhy,
které jsme během večera představili, budou pro rodiny s onkologicky nemocnými
dětmi inspirací a dodají jim ještě více odvahy,“ říká k projektu Vendula Pizingerová,
zakladatelka Kapky naděje.
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Z ahájení spolupráce s Českým registrem dárců
krvetvorných buněk při IKEM
Nadační fond Kapka naděje navázal spolupráci s Českým registrem krvetvorných buněk IKEM.
Až 500 000 Kč věnuje Nadační fond Kapka naděje na testování HLA typizace nových potenciálních dárců
kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a Registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo
z darů sponzorů. Partnerem projektu je společnost Shell Czech Republic. Společnost Shell Czech Republic
dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje projekty v oblasti léčby zhoubných
onemocnění krvetvorby dětských pacientů a tato nová spolupráce je tak dalším krokem ve snaze pomoci
co nejvíce pacientům.
Registr dárců krvetvorných buněk IKEM platí za každého potenciálního dárce, který se rozhodne vstoupit
do Registru až 3 000 korun - právě tolik stojí detailní a přesná HLA typizace, podle které se pak určuje
shoda mezi dárcem kostní dřeně a nemocným pacientem.

„Aktuálně například hledáme vhodného dárce pro 61 vážně nemocných dětí
a dospělých. Díky tomuto štědrému finančnímu daru budeme moci otestovat ještě
více potenciálních dárců a věříme, že se tak podaří zachránit i více lidských životů. Jen
třetina nemocných totiž najde svého dárce v rodině, zbytek je odkázaný na vyhledávání pomocí celosvětově propojených registrů, tedy i nás. Velmi si vážíme i spolupráce
s Nadačním fondem Kapka naděje, který se snaží o této problematice rozvíjet veřejnou diskusi a na nedostatek dárců kostní dřeně upozorňuje. I díky tomu by se mohla
dárcovská základna rozšířit. I jediný potenciální dárce dokáže zvýšit nemocným
pacientům naději na záchranu života,“ vysvětlila k zahájení spolupráce Bc. Gabriela
Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.
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Nové postýlky pro jabloneckou nemocnici
Pediatrické oddělení jablonecké nemocnice oficiálně převzalo ve středu 14. září 2016 od Nadačního fondu
Kapka naděje pět moderních dětských postýlek a vozík na zdravotnické pomůcky. Dar předala zakladatelka nadačního fondu Vendula Pizingerová, za přítomnosti ředitelky Elen Švarcové a dalších hostů zástupcům vedení nemocnice a oddělení.
Kapka naděje pomáhá s vybavením dětského oddělení v Jablonci nad Nisou již od roku 2007.
Od té doby přispěla v hodnotě cca 682 tis. Kč.

„Jsme rádi, že jsme díky zájmu dalších institucí mohli rozšířit nadační činnost také
do menších nemocnic po celé ČR,“ vysvětlila význam působení Kapky naděje její ředitelka Elen Švarcová. „V poslední době se ze strany nemocnic zvyšují dotazy na možnost
podpory nejen zdravotnickými přístroji. Uvědomujeme, že pro kvalitní péči je třeba
kvalifikovaných pracovníků a techniky, ale vliv na léčbu a uzdravení má však
i prostředí a vybavení, které je praktické nejen pro pacienty, nýbrž i personál,“ zdůvodnila pořízení postýlek a dalšího příslušenství Vendula Pizingerová. Vybavení bylo pořízeno
za 339 090 Kč. „Jedná se o pohodlná elektricky ovladatelná a polohovatelná dětská
lůžka TOM s moderním designem, vyrobená z dobře omyvatelného materiálu,“ sdělil
výhody primář oddělení MUDr. Petr Rota. Další výhodou je, že postýlky mají spodní
podsvícení, které umožní personálu pacienta pozorovat, aniž by ho to rušilo ve spánku.
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Opět jsme se společností Penny Market pomáhali
v Hradci Králové
Dne 11. 10. 2016 jsme společně se společností Penny Market oficiálně předali dar na oddělení dětské
hematoonkologie a další sdílená onkologická pracoviště s péčí o děti s onkologickými onemocněními.
Společnost Penny Market se významným způsobem finančně podílela na výstavbě nové vzduchotechniky
na izolovaných dětských pokojích. A dále se díky jejich štědrosti podařilo zakoupit 5 ks lineárních
dávkovačů pro intenzivní medicínu, pulzní oxymetr (používá se pro měření saturace krve kyslíkem),
monitor životních funkcí a odsávačku, která se využívá pro intenzivní péči o dětské pacienty.

„Velké nebezpečí pro oslabené děti představovali vzduchem se šířící houbové infekce,
které jsou spojeny s rizikem závažných zdravotních komplikací a dokonce je mohli
ohrozit i na životě. Novou vzduchotechnikou jsme tento problém odstranili.“ uvedla
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., přednostka Dětské kliniky FN HK.
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Děti v českobudějovické nemocnici budou
pod dohledem nových monitorů od K apky naděje
Tři nové monitory vitálních funkcí budou dohlížet na zdravotní stav dětí hospitalizovaných v Nemocnici
České Budějovice, a. s.
Monitor vitální, současně znám také jako monitor životních funkcí nebo také fyziologický monitor je zařízení sloužící ke sledování zdravotního stavu pacienta. Monitor využívá ke snímání stavu pacienta různé
senzory, jako např. senzory pro měření EKG, senzor okysličení krve, senzor pro měření teploty a další.

„Při léčbě akutní leukémie děti procházejí náročným obdobím intenzívní chemoterapie. Celkový stav se může kdykoli akutně zhoršit, proto potřebujeme k monitoraci
spolehlivé moderní přístroje,“ vysvětluje vedoucí lékař stanice MUDr. Pavel Timr.
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Křest kalendáře K apky naděje 2017
s podtitulem „Vítězové“
Dne 24. 10. 2016 proběhl slavnostní křest kalendáře Kapky naděje v nové restauraci slavného kuchaře Emanuela Ridiho, která nese jméno MANÚ RISTO & LOUNGE. Známé české osobnosti se fotily pro kalendář spolu
s dětmi, které se léčily na dětské hematoonkologii.
Před objektivem fotografa Martina Vobořila stanuly takové osobnosti jako například Helena Vondráčková,
Liběna Rochová, Ester Ledecká, Tereza Salte, Roman Paulus, Jakub Vágner a další. Kalendář nese název
„VÍTĚZOVÉ“. Umělecké fotografie znázorňují dětské pacienty s významnými osobnostmi, které jsou pro
veřejnost ekvivalentem vítěze, stejně jako děti, které zvítězily nad zákeřnou chorobou.
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Koncert ve Volduchách: 123 250 Kč pro K apku naděje
V beznadějně vyprodaném kulturním domě ve Volduchách se tísnilo několik set diváků, kteří si nenechali
ujít již devátý ročník koncertu s charitativním podtextem.
Celý koncert měla „na svědomí“ opět paní Martina Čaplová. Výtěžek byl opět určen Nadačnímu fondu
Kapka naděje.
V rámci celého večera vystoupili domácí školáci, Marcela Holanová a Petr Kotvald.
Výtěžek byl 123 250 Kč, který v závěru krásného večera předala ředitelce Nadačního fondu Kapka naděje
Elen Švarcové dojatá Martina Čaplová. Je to rekordní suma v historii koncertů.
Děkujeme paní Martině Čaplové za dlouholetou spolupráci s naším nadačním fondem, velice si této spolupráce vážíme!
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„Mikulášská“ ve FN v Motole
K vánočním svátkům neodmyslitelně patří dětmi očekávaný příchod Mikuláše a jeho nadílky. Nadační fond
Kapka naděje se proto rozhodl dne 5. 12. 2016 uspořádat Mikulášskou besídku pro dětské pacienty
v 10. Monobloku FN Motol, kteří neměli to štěstí ho oslavit v teple svého domova. Loutky v nemocnici, z.s.,
které Nadační fond Kapka naděje dlouhodobě podporuje, dětem v předpremiéře představil své představení
Bleděmodrý Petr.
K slavnostní besídce patří Mikuláš, čert a anděl. Tentokrát se této role ujaly slavné osobnosti, které předaly
dětem jak drobné dárky, tak hlavně svojí pozitivní energii a podporu. Do role andělů se převtělila zakladatelka a prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová, a jelikož andělů není nikdy dost,
přidala se k ní i modelka a moderátorka Agáta Prachařová. Do role charismatického Mikuláše se vžil
výtečný český moderátor Libor Bouček. Obávaného čerta ztvárnil známý český zpěvák Václav Noid Bárta.
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poskytnuté dary

příjemce

částka

co se koupilo

Fakultní nemocnice
Ostrava

8 000,00 Kč

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

Dětské oddělení hematoonkologie

Fakultní nemocnice
Plzeň

3 000,00 Kč

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

Dětské oddělení hematoonkologie

Nemocnice Žatec
o.p.s.

250 470,00 Kč

1 ks monitor životních funkcí B450 včetně
spotřebního materiálu

Dětské oddělení

Český výbor pro
UNICEF

400 000,00 Kč

Finanční dar na pomoc dětem v rámci
programů Dětského fondu OSN - UNICEF

2 799,00 Kč

1ks chladička Guzzanti GZ 48

Fakultní nemocnice
v Motole

501 287,00 Kč

5 ks NextSeq® 500/550 High Output Kit
v2 (150cycles)

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

578 000,00 Kč

Vybudování vzduchotechniky

Fakultní nemocnice
v Motole

592,00 Kč

Sanitace watercooleru

Fakultní nemocnice
v Motole

165 381,17 Kč

Finanční zajištění výzkumného projektu
"Genetická charakterizace podtypů
neuroblastomu"

4 767,40 Kč

1 ks Quikread go včetně příslušenství

Fakultní nemocnice
v Motole

501 287,00 Kč

5 ks NextSeq® 500/550 High Output Kit
v2 (150cycles)

CLIP - laboratoře molekulární genetiky, Klinika
dětské hematologie
a onkologie 2. LF UK

Fakultní nemocnice
Plzeň

161 123,00 Kč

Sanitární technika Laufen

Dětská klinika, oddělení
hemato-onkologické
a odd. větších dětí

Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady

49 005,00 Kč

1 ks Oxymetr pulzní Masimo Radical 7
včetně příslušenství

Gynekologicko-porodnická klinika

Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady

39 990,00 Kč

1 ks Elektrické odsávačky mateřského
mléka MEDELA Symphony Plus

Gynekologicko-porodnická klinika

191 193,00 Kč

1 ks vyhřívané lůžko LN-91G včetně příslučenství, 1 ks vyhřívaná podložka pacienta
HM-13, 1 ks elektrické membránové
odsávačky Askir C20/1000ml

Gynekologicko-porodnická klinika

6 534,00 Kč

15 ks dětských prostěradel 90x150 + 15 ks
návleků na dětskou deku 90x120

Dětské oddělení, standardní lůžka

Nemocnice Slaný

Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady

Klatovská nemocnice a.s.
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kde

Porodnice
CLIP - laboratoře molekulární genetiky, Klinika
dětské hematologie
a onkologie 2. LF UK
oddělení hemato-onkologie Dětské kliniky
Oddělení klinické psychologie
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF
a FN Motol
Klinika popáleninové
medicíny

příjemce

částka

co se koupilo

Fakultní nemocnice
v Motole

48 472,36 Kč

2 ks SureSelect SS RNA
Library Prep. ILM,16

Fakultní nemocnice
v Motole

21 587,00 Kč

1 ks chladícího zařízení
a připojení do MS Falcon

Oddělení krevní banka

Fakultní nemocnice
v Motole

3 025,00 Kč

1 ks podstavec pod lednici KC 130

Oddělení krevní banka

Dětské cetrum Zlín,
p.o.

12 198,00 Kč

1 ks stůl Sandvika 82x140cm + 8 ks stohov.
židle Birkemose

Fakultní nemocnice
Olomouc

349 932,00 Kč

15 ks Volumat MC Agilia CZ

Nemocnice Nymburk s.r.o.

72 867,00 Kč

Sanitární technika Laufen

Fakultní nemocnice
Ostrava

137 915,31 Kč

2 ks lůžko Eleganza 2 + 2 ks matrace
PrimaCare 20 + 2 ks stojan infúzní + 2 ks
hrazda napřimovací, lakováno, RAL9002,
EN60601-2-52 + 2 ks plastová rukojeť

Klinika Dětkého lékařství

Fakultní nemocnice
Ostrava

418 989,12 Kč

1 ks SONOSITE NANOMAXX včetně
příslušenství

Klinika Dětkého lékařství

Fakultní nemocnice
Plzeň

312 180,00 Kč

1 ks Systém EEG Inomed-Walter PL-231
Portable

Dětská klinika, oddělení
JIP

Fakultní nemocnice
Plzeň

298 870,00 Kč

1 ks Innovance PFA-200 IN001405

Dětská klinika, oddělení
hemato-onkologické

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

7 550,40 Kč

16 ks Masek pro zajištění supraglotických
dýchácích cest zn. LMA Supreme

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

108 900,00 Kč

5ks injekčních dávkovačů Perfusor Compact

Dětská klinika, pediatrické oddělení

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

31 437,25 Kč

1 ks odsávačky Victoria Economy včetně
příslušenství

Dětská klinika, pediatrické oddělení

Nemocnice České
Budějovice, a.s.

349 563,53 Kč

3 ks Monitorů vitálních funkcí B20 včetně
příslušenství

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

339 090,08 Kč

1 ks vozík Aurion 0033, 4ks zásuvka Aurion
0231, 1 ks zásobník Aurion 0633, 5 ks postelí zn. TOM2, 5 ks matrace EffectaCare 20

Nemocnice Jihlava,
p.o.

71 605,00 Kč

Sanitární technika Laufen

rodina Mikulových

30 000,00 Kč

Zájezd Blue Style k.s.

Dětský pacient po léčbě
leukemie a transplantaci
kostní dřeně

64 682,00 Kč

2 ks Monitor M3 (NIBP, SpO2 Edan)
+ 24 ks Jednorázový snímač Masimo LNCS
Neo, 10-50 ks + 1 ks Prodlužovací adaptér
Comen-Comen 8000

Dětská klinika - větší děti

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

kde
CLIP - laboratoře molekulární genetiky, Klinika
dětské hematologie
a onkologie 2. LF UK

Dětské centrum
Dětská klinika, oddělení
hemato-onkologické
Novorozenecko-porodnické oddělení

Klinika popáleninové
medicíny

Dětské oddělení

Pediatrické oddělení

Dětské oddělní - lůžka
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příjemce

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Uherskohradišťka
nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice
v Motole
Lucie Čechová

částka

co se koupilo

34 641,09 Kč

1 ks Oxymetr pulzní RAD-5 s alarmem,
Masimo Red kabel + 1 ks Saturační sensor
Masimo LNCS DCIP prstový pro děti
10-50 ks, opakované použití + 1 balení
saturační sensor Masimo LNCS

349 999,76 Kč

1 ks Ventilátor Vela Comprehensive Euro
s příslušenstvím

592,00 Kč

Sanitace watercooleru

6 791,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

Martin Fiala

kde

Dětská klinika - pediatrické oddělení

Novorozenecké oddělení
Oddělení klinické
psychologie

Ozdravný pobyt Chrustenice
13 583,00 Kč

Ondřej Fiala

Ozdravný pobyt Chrustenice

Adam Choděra

Ozdravný pobyt Chrustenice
13 583,00 Kč

Denis Choděra
Alexander Jenč

Ozdravný pobyt Chrustenice
6 791,00 Kč

Sára Klimtová

Ozdravný pobyt Chrustenice
Ozdravný pobyt Chrustenice

13 583,00 Kč
Karolína Klimtová
Jiří Nýmanský

Ozdravný pobyt Chrustenice
6 791,00 Kč

Kateřina Petrová

Ozdravný pobyt Chrustenice
Ozdravný pobyt Chrustenice

13 583,00 Kč
Tomáš Petr

Ozdravný pobyt Chrustenice

Jakub Podymák

6 791,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

Stanislav Průša

6 791,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

Andrea Pumrová

Ozdravný pobyt Chrustenice
13 583,00 Kč

Jan Pumr

Ozdravný pobyt Chrustenice

Markéta Říhová

Ozdravný pobyt Chrustenice
13 583,00 Kč

Adam Říha

Ozdravný pobyt Chrustenice

Jan Sýbek

6 791,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

Markéta Uhlířová

6 791,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

Tomáš Vacek

Ozdravný pobyt Chrustenice
13 583,00 Kč

Renata Vacková
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Ozdravný pobyt Chrustenice

Zdeněk Vanžura

6 791,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

Veronika Vrzalová

6 791,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

Pro děti po léčbě
leukemie a transplantaci
kostní dřeně

příjemce

částka

co se koupilo

rodina Rohova

12 586,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Čechova

12 586,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Kurucova

12 586,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Novákova

12 586,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Půžova

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Mikeskova

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Fousova

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Jelínkova

12 586,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Bláhová

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Topičova

12 586,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Kalousova

12 586,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Hamerníkova

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Peterova

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Pecáková

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Černá

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Jehlíková

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina Lišková

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

rodina
Bělohlávkova

12 586,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

6 292,00 Kč

Ozdravný pobyt Chrustenice

Fakultní nemocnice
v Motole

10 000,00 Kč

170 ks Tetra osušek 90x100 cm bílé

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

240 790,00 Kč

1 ks Phased array - kardiologická sonda
8837

Klinika popáleninové
medicíny

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

33 426,25 Kč

1 ks Quikread Go Instrument Nordic

Klinika popáleninové
medicíny

2. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy
v Praze

216 421,00 Kč

Nadační příspěvek pro potřeby genomického vyšetření laboratořemi CLIP

Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF
a FN Motol

Fakultní nemocnice
v Motole

390 319,20 Kč

3 ks Lůžko Eleganza 3XC s příslušenstvím

Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF
a FN Motol

rodina Weberova

kde

Pediatrická klinika 2.LF
UK a FN Motol

Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF
a FN Motol
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příjemce

40

částka

co se koupilo

kde

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

243 018,00 Kč

1 ks Inkubátor SI-610-1 SHELLY

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

11 645,00 Kč

1 ks kufřík přenosný pro videolaryngoskop
+ 6 ks kufřík 330x245x125mm odnímatelný
prázdný + 1 ks universal basket Titanium

Fakultní nemocnice
v Motole

1 000 000,00
Kč

nákup chemikálií a reagencií

Denisa Křečková

50 000,00 Kč

nákup závěsného zvukového procesoru
NUCLEUS 6, mod. CP910

Klatovská nemocnice a.s.

76 126,18 Kč

1 ks Sechrist resuscitační sada s T-resuscitátorem NEO-I a kyslíkovým směšovačem

Fakultní nemocnice
Ostrava

33 980,00 Kč

2 ks čističky vzduchu SPIRION K05B

Krajská nemocnice
T. Bati, a.s.

61 674,00 Kč

Sanitární technika Laufen

Novorozenecké oddělení

Krajská nemocnice
T. Bati, a.s.

50 468,00 Kč

3x křeslo 1R, Blues - hnědé

Novorozenecké oddělení

Krajská nemocnice
T. Bati, a.s.

168 761,35 Kč

3x lůžko SENDIDA 6 + 3x matrace pasivní

Novorozenecké oddělení

MUDR. Zbyněk
Novák

12 000,00 Kč

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

Dětské oddělení hematoonkologie

Loutky v nemocnici
z.s.

50 000,00 Kč

Nadační příspěvek na realizaci návštěv
nemocných dětí na hematoonkologickém
oddělení ve FN Motol v Praze

Dětské oddělení hematoonkologie

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

586 850,00 Kč

Skladovací kontejner CHART

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

3 000,00 Kč

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

Dětské oddělení hematoonkologie

Fakultní nemocnice
v Motole

43 000,00 Kč

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

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK
a FN Motol

Fakultní nemocnice
Brno

15 000,00 Kč

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

Dětské oddělení hematoonkologie

Fakultní nemocnice
Brno

2 000,00 Kč

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

Dětské oddělení hematoonkologie

Fakultní nemocnice
v Motole

516 144,00 Kč

Finanční zajištění mzdy "data manažera"
od 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Dětské a novorozenecké oddělení Svitavské
nemocnice
Klinika popáleninové
medicíny
Laboratorní centrum
Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK
a FN Motol
dětský pacient
Dětské oddělení - novorozenecká lůžka
Klinika dětského
lékařství

IV. Interní hematologická klinika - tkáňová
ústředna

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK
a FN Motol

příjemce

částka

co se koupilo

kde

Fakultní nemocnice
v Motole

469 116,00 Kč

Finanční zajištění mzdy "pedagogicko-psychologického poradce"
od 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK
a FN Motol

Fakultní nemocnice
v Motole

250 548,00 Kč

Finanční zajištění mzdy "psychologa"
od 1.1 . 2017 - 31. 12. 2017

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK
a FN Motol

Nemocnice České
Budějovice, a.s.

4 000,00 Kč

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

Základní škola při
Fakultní nemocnici
Brno, p.o.

88 339,20 Kč

6 ks Notebooků HP 15-ay034nc Turbo
Silver

Fakultní nemocnice
Plzeň

5 000,00 Kč

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

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

49 610,00 Kč

2 ks Lineární dávkovač Argus 606S Basic

Fakultní nemocnice
v Motole

592,00 Kč

Sanitace watercooleru

Krajská zdravotní
a.s.

3 000,00 Kč

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

Dětské oddělení hematoonkologie

Krajská zdravotní
a.s.

4 000,00 Kč

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

Dětské oddělení hematoonkologie

ZŠ a MŠ při Fakultní
nemocnici Plzeň

56 686,08 Kč

3 ks Tabletů PC Lenovo IdeaPad Yoga 50015ISK Black

Pro nemocné děti
ve FN Plzeň

Krajská zdravotní
a.s.

74 816,72 Kč

8 ks Tabletů PC Lenovo IdeaPad Yoga
300-11IBR Black

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

43 451,10 Kč

2 ks Injectomat Agilia CZ

Dětské oddělení

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

55 060,00 Kč

2 ks Ultrazvukový inhalátor OMRON

Dětské oddělení

147 627,00 Kč

1 ks Vyhřívané lůžko pro novorozence
LN-91G + 1 ks Bodový halogen. reflektor
+ 1 ks Časový modul se signalizací APGAR
+ 1 ks Kyslíková odsávačka s regulací
podtlaku + 1 ks Plastová láhev se šroub.
víkem 0,5 l + 1 ks Svěrka držáku láhve
+ 1 ks Odsávací okruh kompletní Victoria
II Lipos-PVC + Instalace, zaškolení, uvedení
do porovozu + Doprava

Dětské oddělení

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Dětské oddělení

Dětské oddělení

Dětská klinika, oddělení
hematologie

Oddělení klinické
psychologie

Pro nemocné děti v Krajské zdravotní a.s. - Ústí
nad Labem
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příjemce

částka

co se koupilo

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

77 117,00 Kč

1 ks Novorozenecký T-resuscitátor
Neopuff + 1 ks Boční držák nerez ocel
+ 2 ks Resuscitační set jednoráz. 10ks/bal.
+ 3 ks Resuscitační maska silikon pr. 35mm
+ 3 ks Resuscitační maska silikon pr. 42mm
+ 1 ks Mixer O2/AIR TENACORE se
2 výstupy + 1 ks Závěsný adapter s rybinovou drážkou na eurolištu + 1 ks Tlaková AIR
s koncovkou pro mixer + 1 ks Tlaková O2
hadice s koncovkou pro mixer

Dětské oddělení

Oblastní nemocnice
Mladá Boleslav, a.s.
nemocnice Středočeského kraje

89 661,00 Kč

3 ks infúzní pumpy Volumat Agilia CZ

Dětské oddělení

Oblastní nemocnice
Mladá Boleslav, a.s.
nemocnice Středočeského kraje

6 879,00 Kč

1 ks Odsávačka el. ASPEED 2 Professional,
DP + 1 ks Láhev s víčkem 1 l, MB-Aspeed,
Maspeed

Dětské oddělení

199 964,70 Kč

testování

37 458,00 Kč

přeprava vzorků

Fakultní nemocnice
v Motole

6 675,75 Kč

45 ks pitných barelů

Fakultní nemocnice
v Motole

27 080,00 Kč

dětská mýdla

Pacienti z dětských
oddělení

Fakultní nemocnice
v Motole

35 208,00 Kč

10 ks notebooků typ Lenovo T440p

Pacienti z dětských
oddělení

Fakultní nemocnice
v Motole

28 168,00 Kč

8 ks notebooků typ Lenovo T440p

Pediatrická klinika 2.LF
UK a FN Motol

Fakultní nemocnice
v Motole

17 605,00 Kč

5 ks repasovaných notebooků
Lenovo T440p

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

43 330,00 Kč

Výroba, dodávka a montáž nábytku

Fakultní nemocnice
v Motole

7 869,06 Kč

Školní předměty od firmy Centropen a.s.

Pacienti z dětských
oddělení

Nemocnice České
Budějovice, a.s.

1 811,51 Kč

Školní předměty od firmy Centropen a.s.

Pacienti z dětských
oddělení

Fakultní nemocnice
Hradec Králové

1 695,58 Kč

Školní předměty od firmy Centropen a.s.

Pacienti z dětských
oddělení

Institut klinické
a experimentální
medicíny
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kde

Oddělení klinické psychologie

Klinika dětského hematologie a onkologie 2.LF
a UK FN Motol
Dětská klinika

43

Dárci nadačního fondu kapka naděje

Dárce
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částka

Shell Czech Republic a.s.

5 928 653,00 Kč

Jaroslav Beran Family Foundation

2 000 000,00 Kč

Fórum dárců

1 306 126,50 Kč

Ing. Bohuslav Šantrůček

500 000,00 Kč

Nadace AGROFERT

500 000,00 Kč

Shobokshi Investment s.r.o.

459 000,00 Kč

Eva Růtová Machačková

450 000,00 Kč

HyperMedia, a.s.

300 189,00 Kč

BEZNOSKA, s.r.o.

300 000,00 Kč

FTV Prima, spol. s r.o.

255 300,00 Kč

Pražská energetika, a.s.

250 000,00 Kč

VM Import s.r.o.

240 000,00 Kč

BAKR s.r.o.

200 000,00 Kč

tesa tape s.r.o.

200 000,00 Kč

Qvision s.r.o.

158 800,00 Kč

Jana Blažková

150 000,00 Kč

Event media s.r.o.

144 020,00 Kč

GEPAMED s.r.o.

100 000,00 Kč

Nadace Martina Romana

100 000,00 Kč

Sunpower solution, s.r.o.

100 000,00 Kč

Jitka Hejná

70 000,00 Kč

Vladimír Dočkal

60 000,00 Kč

Nadace ČEZ

50 107,00 Kč

ASSIST, spol. s r.o.

50 000,00 Kč

NEWTON DATA s.r.o.

50 000,00 Kč

Středočeský kraj

50 000,00 Kč

t. f. steel s.r.o.

50 000,00 Kč

Zlínský kraj

50 000,00 Kč

Dárce

částka

CPI Hotels, a.s.

46 808,00 Kč

AR-STAL, s.r.o.

45 000,00 Kč

CHEP CZ s.r.o.

43 377,49 Kč

GREEN SYNERGY, s.r.o.

40 000,00 Kč

VÍNO HRUŠKA s.r.o.

40 000,00 Kč

Elite Bloggers s.r.o.

36 800,00 Kč

Statutární město Zlín

35 000,00 Kč

ARIES, a.s.

32 045,00 Kč

C-Filter filtry s.r.o.

30 000,00 Kč

Liberec Property s.r.o.

30 000,00 Kč

Rittal Czech s.r.o.

30 000,00 Kč

Eduard Wágner

29 500,00 Kč

FANEXIM, spol. s r.o.

25 000,00 Kč

MEC 3 s.r.o.

22 399,00 Kč

PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o.

21 200,00 Kč

AC Stavební spol. s r.o.

20 000,00 Kč

AGROKOMODITY a.s.

20 000,00 Kč

DOBŠICKÉ TĚSTOVINY s.r.o.

20 000,00 Kč

HIFIVE TRAFFIC s.r.o.

20 000,00 Kč

Hradecké služby a.s.

20 000,00 Kč

Ing. Petra Oulehlová

20 000,00 Kč

INOLAB spol. s r.o.

20 000,00 Kč

Jana Fialová

20 000,00 Kč

KODECAR - TRADE s.r.o.

20 000,00 Kč

Luděk Patera

20 000,00 Kč

Miroslav Levic

20 000,00 Kč

Stanislav Čoupek

20 000,00 Kč

Tomáš Hudec

20 000,00 Kč
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částka

VALCANO k.s.

20 000,00 Kč

Clio direct s.r.o.

18 000,00 Kč

Kika Nábytek s.r.o.

17 971,00 Kč

Consult, s r.o.

17 000,00 Kč

Patrik Zíma

15 789,00 Kč

Kantar Health s.r.o.

15 614,05 Kč

Martin Svoboda

15 555,00 Kč

Instinktt Services, s.r.o.

15 200,00 Kč

HABARTline, s.r.o.

15 000,00 Kč

MUDr. Ladislav Lampa

15 000,00 Kč

Prochazka & Partners s.r.o.

15 000,00 Kč

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

15 000,00 Kč

STIGA s.r.o.

15 000,00 Kč

TENAUR, s.r.o.

15 000,00 Kč

Veronika Maťátková

15 000,00 Kč

STARÉ MĚSTO NEMOVITOSTI A.M. s.r.o.

14 640,00 Kč

Penny Market s.r.o.

14 600,00 Kč

Ing. Vladimír Drnek

14 400,00 Kč

USSPA, s.r.o.

14 000,00 Kč

Šárka Karlová

13 000,00 Kč

Valentin Božilov

13 000,00 Kč

Viktor Bartušek

13 000,00 Kč

Zdeněk Fibichr

13 000,00 Kč

Kuna Václav - vydává

12 000,00 Kč

Pavel Pěnička - mojeděťátko.cz

12 000,00 Kč

Ing. Radek Janalík

12 000,00 Kč

Jan Hanousek

12 000,00 Kč

Petra Clinic heath s.r.o.

11 216,00 Kč

SOFRWARE DEVELPMENT EUROPE, s.r.o.

10 640,00 Kč

RS Service - Světozor s.r.o.

10 400,00 Kč

Dárce

částka

MŠ za Nadymačem

10 122,00 Kč

Pavla Popovičová, team fairt + A fitness Příbram

10 100,00 Kč

Anna Horová

10 000,00 Kč

Attila Cseh

10 000,00 Kč

BEAS, a.s.

10 000,00 Kč

BIGGEST s.r.o.

10 000,00 Kč

CREDITIMMO s.r.o.

10 000,00 Kč

DS Soft Olomouc spol. s r.o.

10 000,00 Kč

Irena Poušková

10 000,00 Kč

Jaroslava Šálková

10 000,00 Kč

Jitka Červenková

10 000,00 Kč

K.V.P. Gastro, a.s.

10 000,00 Kč

Kether spol. s r.o.

10 000,00 Kč

kolektiv filiálky 145 Billa Quardio

10 000,00 Kč

KONTAKT – služby motoristům, spol. s r.o.

10 000,00 Kč

Martin Valčík

10 000,00 Kč

Martina Vranková

10 000,00 Kč

Mgr. Václav Pechoušek

10 000,00 Kč

Michal Aidlpes

10 000,00 Kč

Pavel Jurák

10 000,00 Kč

SPX-CAR GROUP a.s.

10 000,00 Kč

Zuzana Tomšů

10 000,00 Kč

Helena Bačíková

10 000,00 Kč
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věcné dary přijaté

Dárce

Hodnota

Za co

1 Kč

1 ks počítač HP s příslušenstvím

Písecké lůžkoviny - s. Houdek

6 050,00 Kč

110 ks polštářů 40x40 cm

Bc. Lukáš hejdrych

8 000,00 Kč

Kouzelnické představení

Písecké lůžkoviny - s. Houdek

8 250,00 Kč

150 ks polštářů 40x40 cm

Blue style k.S.

30 000,00 Kč

1 Letecký zájezd

Botanicus spol. S r.O.

27 080,00 Kč

Dětská mýdla

Saving europe

33 980,00 Kč

2x čistička vzduchu

Víno hruška s.R.O.

15 300,00 Kč

1 700 ks nálevek na víno

Green synergy s.R.O.

5 500,00 Kč

400 ks nálepek

Víno hruška s.R.O.

2 700,00 Kč

300 ks nálevky na víno

140 833,00 Kč

40 ks notebooků typ lenovo t440p

Hypermedia, a.S.

1,00 Kč

200 ks voucherů

Activa spol. S r.O.

58 736,26 Kč

Kancelářské potřeby

Centropen a.S.

21 593,00 Kč

100 ks dárkových tašek, 10 ks krabic

Watercooler system s.R.O.

6 675,75 Kč

45 ks pitných barelů

Watercooler system s.R.O.

5 865,00 Kč

Zapůjčení výdejníku vody

Qvision s.R.O.

110 400,00 Kč

240 ks kalendářů kapka naděje

Laufen cz s.R.O.

367 269,00 Kč

Sanitární technika

Shell czech republic a.s.

Huawei technologies (czech) s.r.o.
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ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A AUDIT
wow!
Nadační fond Kapka naděje
rok 2016
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Naši partneři
TI, O K TERÉ SE MŮŽEME OPŘÍT A BEZ K TERÝCH BYCHOM
NEMOHLI DĚL AT TO CO DĚL ÁME.
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