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Vážení přátelé Kapky naděje,
opět bych Vám chtěla poděkovat za podporu a zájem o fungování
Nadačního fondu, který jsem před dvaceti lety založila.
Své dceři Klárce jsem slíbila, že budu nadále pomáhat dětem,
které postihlo stejně vážné onemocnění. Slib jsem dodržela,
ale ani ve snu by mne nenapadlo, že se z Kapky naděje stane jeden
z nejvýznamnějších nadačních fondů, který pomáhá v téměř pěti
desítkách nemocnic po celé zemi. Jsem za to upřímně vděčná
partnerům a dárcům, kteří v naši práci mají důvěru, ale samozřejmě
také lékařům a zdravotnímu personálu, bez kterých by naše pomoc
neměla žádný význam. Cílem Kapky naděje je nadále zlepšovat

Vedle nových projektů se nám i letos podařilo předat pomoc
do nemocnic po celé republice. Jsme jedním z hlavních partnerů
genomického výzkumného programu CLIP. Navštívili jsme nemocnice
ve všech koutech republiky, strávili jsme desítky a desítky hodin
na cestách autem nebo vlakem. Na cestách, které přiváží naději,
a které nás na naší práci naplňují nejvíce. Pokračovali jsme také
ve spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk
při IKEM a aktivně pomáhali s náborem nových potenciálních dárců.
Je důležité rozšiřovat povědomí o Registru dárců krvetvorných
buněk a tím počet lidí, kteří do něj vstoupí a stanou se tak možnými
zachránci lidského života.

vybavenost českých nemocnic, přispívat ke zlepšení psychické

Jsem také velmi vděčná, že v Nadačním fondu mohu spolupracovat

pohody léčených dětí i jejich rodičů, nezapomínám ani na podporu

s týmem mladých a kreativních kolegů, se kterými vytváříme svět

výzkumných aktivit. Věřím, že tyto cíle se nám daří rok od roku

Kapky naděje. Tým Kapky naděje je malý, ale o to výkonnější, a díky

lépe naplňovat.

osobnímu nasazení a profesionální týmové práci se nám společně

Výroční zprávu za rok 2019 Vám předkládám s obrovskou radostí,
protože uplynulý rok byl z pohledu Kapky naděje velmi úspěšný.
Podařilo se nám díky novým projektům nashromáždit rekordní
prostředky, které jsme mohli investovat do stávajících projektů.

daří realizovat velké projekty. Je v tom velký kus srdce a nikdy
nekončící úsilí, které mne utvrzuje v tom, že založit Kapku naděje
bylo správné rozhodnutí. Když se ohlédnu za téměř 20 let naší
činnosti, jsem nesmírně hrdá a naplňuje mne to velkým štěstím.

Navíc jsme mohli společně objevovat další odvětví dětské medicíny,

Vedle stále rozšiřující se řady projektů dbáme především

což bychom si bez nových finančních zdrojů nemohli, v tak významné

na transparentnost. Jsem si totiž vědoma toho, že transparentní

míře, dovolit. Jedná se především o odvětví dětské psychiatrie,

nakládání s finančními prostředky od Vás, našich dárců, z nás dělá

ve kterém působíme od roku 2018, ale významně jsme také přispěli

respektovanou a společensky vysoce hodnocenou organizaci.

k rozvoji transplantačního programu v pražském IKEM, kterému

Ve Výroční zprávě shrnujeme naše aktivity za celý rok 2019.

Kapka naděje pořídila unikátní přístroj pro transport bijícího srdce.

Závěrem mi dovolte poděkovat za podporu a chuť společně pomáhat.

Z celého srdce děkuji!

Vaše Vendula Pizingerová
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Vážené dámy, vážení pánové,
děkuji Vám za podporu a zájem o činnost a výsledky Nadačního fondu
Kapka naděje v roce 2019.

Z fundraisingových projektů nás těšil rozvoj programu „O Kapku lepší",
který v druhém roce svého působení přilákal nové partnery, kteří
se tak spojili s Kapkou naděje. Mezi ty nejvýznamnější patří Království
hraček Bambule a Sparkys, Fotbalová asociace České republiky, a.s.,

Nadační fond Kapka naděje je založen na silném příběhu a obrovském

CWP výživové poradenství s.r.o., nebo bikesharingová služba

odhodlání paní Venduly Pizingerové. Ta svou tragickou zkušenost

Nextbike. Ve spolupráci z předchozího roku pokračovaly například

před dvaceti lety přetavila ve vznik jedné z nejrespektovanějších

společnosti JABLOTRON SECURITY a.s. nebo Bidfood Czech Republic

charitativních organizací v Česku. Je mi proto ctí a závazkem být

s.r.o.

v čele této instituce a s kolegy každý den s plným odhodláním
pracujeme na tom, abychom vizi co nejlepší zdravotní péče o dětské
pacienty naplňovali.
Jsem velice rád, že Nadační fond navázal na velice úspěšný rok 2018,
který se nám podařilo překonat jak příjmy, tak i objemem investic.
Nejvýznamnější realizované projekty představíme podrobně
na nadcházejících stranách této Výroční zprávy.
Z realizovaných projektů bych si dovolil - vedle desítek dalších
- vyzdvihnout rekonstrukci terapeutických a relaxačních prostor
Dětské psychiatrické klinika 2. LF UK a FN Motol a pořízení unikátního
přístroje umožňující transport bijícího srdce určeného k transplantaci,
zakoupeného pro Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.
Obě tyto investice jsou unikátní, každá z jiného důvodu.
Oblast dětské psychiatrie podporuje Kapka naděje již druhým rokem
a s ohledem na velký nárůst dětských psychiatrických pacientů,
tabuizaci tématu a podfinancování, přistupujeme k tomuto oboru
velmi vážně. Naším cílem je nejen zlepšovat prostředí, ve kterém
se děti léčí, ale také přispět ke zlepšení vnímání této problematiky
širokou veřejností.
Pořízení přístroje umožňující transport bijícího srdce podtrhuje

Nově jsme navázali také spolupráci se společností Amazon
– v rámci celosvětového charitativního projektu Amazon Goes
Gold – která rozšířila řady našich hlavních partnerů.
V roce 2019 jsme se opět mohli opřít o významnou podporu
Jaroslav Beran Family Foundation, našeho dlouholetého partnera.
Prostředky byly investovány v uznávaných laboratořích CLIP
– Childhood Leaukemia Investigation Prague.
Nic, z výše uvedeného, by nebylo možné bez obrovského nasazení
všech kolegů, kteří v Kapce naděje pracují. Je mi ctí být včele týmu
extrémně pracovitých lidí, kteří svou energii, talent a zkušenosti
využívají k tomu, abychom mohli společně pomáhat. Za to jim patří
mé upřímné poděkování.
Závěrem mi dovolte opět srdečně poděkovat všem dárcům, kteří
vložili důvěru v naší činnost a svěřili nám své finance. Finance,
které mohli naší podporovatelé využít jakýmkoliv jiným způsobem,
ale rozhodli se pomáhat skrze Kapku naděje. Za to všem do jednoho
jménem celé Kapky naděje a institucí, kterým pomáháme, děkuji.
Závěrem mi dovolte osobní poděkování paní Vendule Pizingerové
za to, s jakou láskou se Kapce naděje věnuje a za to, jaká je.

zájem Kapky naděje podílet se na technologických inovacích a jejich
implementací v Českém zdravotnictví. Zmíněné přístrojové vybavení
se využívá v Česku úplně poprvé a má reálný potenciál zachránit
až desítku srdcí ročně, které by jinak být použity nemohly, protože
by se nestihly dopravit klasickou metodou k příjemci orgánu.
Tato značná investice by nebyla možná bez podpory ze strany

S přáním všeho dobrého,

společnosti Shell Czech Republic a.s., generálního partnera
Nadačního fondu.
Těší mne, že jsme v roce 2019 měli příležitost opět navštívit
nemocnice napříč Českem, setkat se s lékaři a zdravotním
personálem a přispět k tomu, aby mohli nabízet ještě kvalitnější
péči. Předání vybavení, kterého by se lékařům bez zapojení našich
dárců a týmu Kapky naděje nedostalo, je velmi naplňující

Jan Fischer, MLitt.

a je bezpochyby motorem naší činnosti.

ředitel NF 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:

Žatecká 16/8, Praha 1 Josefov

IČ:

26200490

Vznik:

18. 9. 2000

Zakladatel:

Václava Pizingerová

Webové stránky:

www.kapkanadeje.cz

Email:

info@kapkanadeje.cz

Účel fondu
Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem shromažďování

republiky. Nadační fond Kapka naděje definuje svoji činnost

finančních prostředků určených k zajištění léčebných, školních

směrem k tomuto jedinečnému pracovišti a má zcela jasně stanovené

a psychosociálních potřeb dětí, které jsou léčeny na Klinice dětské

krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. Během

hematologie a onkologie FN Motol. Jsou zde léčeny děti převážně

osmnácti let své existence rozšířil pole působnosti na další nemocnice

s akutní a chronickou formou leukémie a děti s nádorovým

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

onemocněním. Součástí tohoto pracoviště je transplantační

pomoci zaměřuje na podporu vybraných výzkumných a vzdělávacích

jednotka kostní dřeně pro transplantaci kostní dřeně od příbuzných

institucí.

a nepříbuzných dárců sloužící pro dětské pacienty z celé České

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
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Jan Ficher, MLitt.

Nadační fond Kapka naděje v roce 2019
Nadační fond Kapka naděje se věnuje podpoře ve čtyřech hlavních

profiluje jako instituce s širokým záběrem, který již dávno přesahuje

oblastech:

hranice dětské hematoonkologie. Kapka naděje dlouhodobě působí

> 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

také v oblastech novorozenecké péče, obecné pediatrie, chirurgie,
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 2019 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.

Poděkování generálnímu partnerovi Shell Czech Republic a.s.
Velké poděkování za dlouholetou podporu patří společnosti Shell

Zároveň pokračovala intenzivní spolupráce s Českým registrem dárců

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

krvetvorných buněk IKEM. Získané finanční prostředky pomáhají

léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů. Za každý

financovat testování HLA typizace nových potenciálních dárců kostní

darovaný věrnostní bod Shell ClubSmart poukazuje společnost Shell

dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

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

Finanční podpora společnosti Shell v roce 2019 umožnila
testování a registraci 2 984 nových dárců, což představuje
rekordní nárůst v historii Registru dárců krvetvorných buněk.

Díky štědrým dárcům z řad členů věrnostního programu
Shell ClubSmart obdržel Nadační fond Kapka naděje
v uplynulém roce úžasných 7 225 161 Kč.

Více informací o registru najdete na www.darujzivot.cz.
V roce 2019 byl do IKEMu navíc z prostředků svěřených společností
Shell Czech Republic a.s. pořízen unikátní přístroj pro transport
bijícího srdce v hodnotě 7,5 milionů korun.
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Poděkování partnerovi AUTO IN s.r.o.
Kapka naděje i v roce 2019 vyrazila na cesty s vozy od společnosti
AUTO IN s.r.o.!
Z předložené výroční zprávy je zřejmé, že mobilita zaměstnanců
Nadačního fondu je nesmírně důležitá. Vyrážíme předávat přístrojové
vybavení do nemocnic doslova do všech koutů Česka, organizujeme
řadu sportovních a kulturních akcí a pravidelně také navštěvujeme
naše partnery.
Proto si velmi ceníme spolupráce se společností AUTO IN s.r.o.,
která již druhým rokem bezúplatně poskytuje Kapce naděje vozy
Ford Mondeo a Ford Focus! Bez této pomoci bychom jen stěží mohli
vykonávat naší činnost v takovém rozsahu a intenzitě.

Děkujeme, že v tom jede AUTO IN s.r.o. s námi!

P S YC H O S O C I Á L N Í P É Č E

UTUBERING DAY s Kapkou naděje
8. 3. 2019 – Fakultní nemocnice v Motole – O kapku lepší den s youtubery
Setkání bylo velkým zážitkem jak pro youtubery, tak pro pacienty

Hvězdy internetu připravily pro děti drobné dárky v podobě svého

pediatrické kliniky a kliniky dětské hematologie FN Motol.

merche jako náramky, brýle, diáře. Program se konal v prostorách

Youtube, youtuber, youtubering - v dnešní době velmi používané

herny dětské pediatrie FN Motol, kde byla pro malé posluchače

pojmy, setkáváme se s nimi všude. Utubering festival je u nás

připravena přednáška na téma Cestování. O tu se postaral Martin

největší akce s předními youtubery, v roce 2019 se uskutečnil

Carev. Děti nadšeně naslouchaly, zapojily se do diskuze a zahrnuly

již pátý ročník. Youtubeři odhalují svá soukromí, představují

Martina spoustou otázek. Po skončení přednášky se malí pacienti

fanouškům své koníčky, bydlení a v neposlední řadě všechno, co

rozutekli každý za svým idolem. Povídali si, fotili se a dokonce došlo

mají rádi. Fanoušci chtějí mít pocit, že jsou stejní jako oni a řeší ty

i na objetí a emotivní chvilky. Po skončení programu se celá hvězdná

samé problémy, někdy dokonce mají opravdoví fandové pocit, že

skupina přesunula na oddělení dětské onkologie, kde věnovala

jsou jedním z nich, mnohdy v nich dokonce vidí svého nejlepšího

dětem celé odpoledne. Bylo to moc milé a pro spoustu dětí

kamaráda.

nezapomenutelné setkání.

"Utubering Day provází všechny ročníky. Vždy se jedná o den, kdy

Děkujeme všem zúčastněným, jmenovitě A CUP OF STYLE, ARTIX,

youtuberům zprostředkujeme nějaký netradiční, speciální zážitek.

BAXTRIX, GETTHELOUK, GOGO, HOUSE, JMENUJU SE MARTIN,

V letošním roce jsme se rozhodli tento koncept převrátit a přinést,

VLÁĎA VIDEOS, WEDRY a v neposlední řadě Lukáši Dejlovi, řediteli

díky youtuberům, zážitek někomu jinému. Ve spolupráci s Nadačním

festivalu, a všem motolským sestřičkám a pracovníkům za pomoc

fondem Kapka naděje jsme vyrazili rozveselit nemocné děti ve Fakultní

při organizaci akce.

nemocnici v Motole". dodává ředitel festivalu Lukáš Dejl.
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P Ř Í S T R O J O V É V Y B AV E N Í

Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové získala nové přístroje
10. 3. 2019 – Fakultní nemocnice Hradec Králové – Celková hodnota daru 240 324 Kč
Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Zakoupené přístroje pomohou při těžkých obtížích

obdržela od Nadačního fondu Kapka naděje nové přístroje
se specifickou funkcí. Asistenta kašle a dvě pumpy pro pacienty
s kontrolovanou analgezií pomohou závažně nemocným
dětským pacientům. „Do Fakultní nemocnice Hradec Králové
přispíváme pravidelně již desátým rokem. Dnes zde předáváme
hned dva přístroje, a to Asistenta kašle za téměř 130 000 korun

Asistent kašle usnadňuje pacientům se svalovou slabostí efektivní
odkašlání a odstranění sekretů z dýchacích cest. Pumpa, je určena
pro pacienta s řízenou analgezií, pomůže v léčbě bolesti po náročných
výkonech aj.

a dvě pumpy pro pacienty s kontrolovanou analgezií v hodnotě

Získané přístroje významně zlepší péči o naše dětské pacienty.

přesahující 110 000 korun", uvedla při oficiálním předání

Jejich použitím lze u nemocných dětí předcházet celé řadě komplikací

přístrojů, pořízených v roce 2019 prezidentka a zakladatelka

a zkrátit tím i jejich hospitalizaci", dodala přednostka Dětské kliniky

fondu Vendula Pizingerová.

FN HK doc. MUDr. Sylva Skálová Ph.D.

P Ř Í S T R O J O V É V Y B AV E N Í

Přístroje na léčbu žloutenky pomáhají v Pardubicích
11. 3. 2019 – Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – čtyři fototerapeutické jednotky v hodnotě 241 997 Kč
Miminko ležící pod "modrým" světlem. Takový pohled

zvýšenou koncentrací bilirubinu, tedy žlutého krevního barviva v krvi.

v porodnici poznala spousta žen. Novorozenecká žloutenka

Nebezpečí žloutenky spočívá v tom, že bilirubin může

je častým onemocněním dětí po narození a její závažnější formy

proniknout až do mozku a může způsobit jeho nevratné poškození.

se léčí pomocí fototerapie vydávající světlo s namodralým

V nejzávažnějších případech i úmrtí. „Nejtěžší stupně žloutenky

odstínem.

však naštěstí postihnou jen malé procento dětí," vysvětlil primář

Dětské oddělení pardubické nemocnice má nyní hned čtyři nové

Dětského oddělení Nemocnice Pardubického kraje Marian Šenkeřík.

fototerapeutické jednotky zakoupené v roce 2018 Nadačním fondem

„S Nemocnicí Pardubického kraje spolupracujeme od roku 2010,

Kapka naděje. Dne 11. března 2019 byly slavnostně předány.

do dnešního dne bylo Nadačním fondem Kapka naděje zakoupeno

Novorozenecká žloutenka se obvykle objevuje druhý až třetí den
po narození. Onemocní jí více než polovina dětí. Je způsobena
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vybavení za více než 440 tisíc korun, což nás nesmírně těší," uzavírá
zakladatelka a prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová.
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Nové lineární dávkovače
v Karlových Varech
1. 4. 2019 – Karlovarská krajská nemocnice a.s. – lineární
dávkovače v hodnotě 258 000 Kč
Nové dávkovače v Karlových Varech budou pomáhat dětem
na novorozenecké jednotce intenzivní péče. Jde o přístroje přímo
určené pro akutní provozy, které umožňují přesné dávkování
infuzí i léků, a jsou navíc vybaveny vlastním akumulátorem.
Díky tomu jsou plně mobilní a použitelné například při transportu
dětí v inkubátoru.
Oficiální předání přístrojů v Karlovarské krajské nemocnici a.s.,
které se konalo 1. dubna 2019 se osobně zúčastnila zakladatelka
Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. Mimo jiné
navštívila dětské oddělení, kde předala hospitalizovaným dětem
drobné dárky pro zpříjemnění pobytu v nemocnici.
„S Karlovarskou krajskou nemocnicí spolupracujeme již od roku 2011
a jsem velice potěšen, že můžeme dnes nemocnici slavnostně předat
8 lineárních dávkovačů v hodnotě téměř 260 tisíc korun. Věřím,
že tento dar přispěje ke kvalitnější péči o malé pacienty. Nadační fond
Kapka naděje zakoupil do nemocnice od začátku spolupráce přístroje
a vybavení za více než 411 tisíc korun," zmínil Jan Fischer, ředitel
Nadačního fondu.

PROJEK T Y A SPOLUPR ÁCE

O kapku lepší jízda s Nextbike
v Ostravě
18. 4. 2019 – Ostrava
V Ostravě to šlape na plné obrátky. Kdo se projede na kole
nextbike, může svou jízdou podpořit nejen čistší ovzduší
ve svém okolí, ale především dětské oddělení ostravské
nemocnice. Vítejte ve městě, kde si můžete dopřát O Kapku
lepší jízdu! Jak to funguje? Deset procent z každé jízdy
nad rámec prvních patnácti minut zdarma jde díky spolupráci
Nextbike a Kapky naděje na podporu Dětské kliniky Fakultní
nemocnice v Ostravě.
Sdílená kola představují ekologický a navíc zdraví prospěšný způsob,
jak se pohybovat po městě. Letos mají Ostravané ještě o důvod
víc, proč šlápnout do pedálů. Přichystali jsme pro ně O Kapku lepší
jízdu na kolech firmy Nextbike. Z každé jízdy, která potrvá déle než
patnáct minut (ty jsou vždy zdarma), poputuje 10 procent na podporu
dětské kliniky ostravské nemocnice. Kromě klasických kol nextbike si
můžete vyhledat jeden z pěti bicyklů přímo ve speciálním brandingu
Kapky naděje a probrázdit s ním ulice města. Pokud se na tomhle kole
svezete déle než čtvrt hodiny, přispějete společně s firmou Nextbike
na podporu ostravské pediatrie rovnými 25 procenty.
„Kapka naděje působí v Ostravě dlouhodobě, zdejší fakultní nemocnici
jsme již pořídili přístroje v hodnotě 4 600 000 korun a tento rok jsme
zajistili vybavení za 308 000 korun. Velmi nás těší nová spolupráce
se společností Nextbike," pověděl při příležitosti první jízdy Jan
Fischer, ředitel NF Kapka naděje.
A Tomáš Karpov ze společnosti Nextbike dodal „Věříme, že společně
dokážeme zabrat a na konci této jízdní sezony budeme schopni
přispět výraznou částkou na pomoc těm, kteří to potřebují nejvíce."
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Kapka naděje a společnost HET předala nové vybavení
24. 4. 2019 – Nemocnice v Ústí nad Labem – nové přístroje pro dětské oddělení v hodnotě 133 561 Kč
Dětská klinika ústecké Masarykovy nemocnice má od Kapky

„Spolupráce Kapky naděje s nemocnicí Krajské zdravotní, a. s.,

naděje nové přístroje. Vybavení v hodnotě 133 561 Kč

v Ústí nad Labem slaví letos kulaté desáté výročí. Jsem hrdá na to,

využijí zdravotníci Dětské kliniky Fakulty zdravotnických

že Nadační fond Kapka naděje za tuto dobu nakoupil přístroje

studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské

a vybavení pro nemocnici za více než 3 385 000 Kč. Dnes

zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

slavnostně předáváme monitor vitálních funkcí, dva dětské kočárky,

Přístroje byly zakoupeny v roce 2018. K oficiálnímu předání došlo
24. dubna 2019, kdy je zdravotníci slavnostně převzali z rukou
zástupců nadačního fondu. Do Ústí nad Labem přijeli Vendula
Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje, ředitel

sestavu nábytku a manipulační vozík. Doufáme, že toto vybavení
zjednoduší práci lékařů a sester na oddělení a usnadní léčbu
nemocným dětem," uvedla prezidentka Nadačního fondu Kapka
naděje.

Jan Fischer a Stanislav Polívka, marketingový manažer společnosti
HET, jež se na daru významně podílela. Za Krajskou zdravotní, a.s.

„Počty mecenášů rok od roku klesají. Kapka naděje

dar převzal MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky

nám ale zůstává věrná a my zůstáváme věrni jí.

Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad

Za dlouholetou spolupráci a za všechno, co nadační

Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí

fond do ústecké Masarykovy nemocnice poskytl,

nad Labem, o. z.

upřímně děkuji," shrnul MUDr. Josef Liehne, ředitel

„Od Nadačního fondu Kapka naděje, který je naším pravidelným
donátorem, jsme získali další nové přístroje a vybavení potřebná
pro malé pacienty a zdravotníky. Štědrost dárců, jako je Kapka naděje,
nám v péči významně pomáhá. Moc děkujeme," uvedl MUDr. Jaroslav
Škvor.

zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

PROJEK T Y A SPOLUPR ÁCE

Oslavy 30 let od první transplantace
kostní dřeně u dětského pacienta
25. 5. 2019 – Oslava na zámku Zbiroh
Neuvěřitelných třicet let již uplynulo ode dne, kdy se ve Fakultní
nemocnici Motol zahájil transplantační program na pomoc dětským pacientům s poruchou krvetvorby. Za tuto dobu zachránila
péče lékařů a zdravotního personálu mnoho životů. Kapka naděje
je řadu let součástí této pomoci a tak jsme nemohli na oslavě
chybět!
Výlet do areálu krásného zámku Zbiroh začal na Masarykově nádraží v
Praze, odkud jsme pro děti a jejich rodiny vypravili o kapku lepší historický vláček. Plnou parou jsme vyrazili na Křivoklátsko a k zámku, kde
se celý slavnostní den odehrával. Sjelo se sem ze všech koutů země
na 700 účastníků, všichni úzce spojeni s transplantačním programem
motolské nemocnice, ať už jako rodinní příslušníci, lékaři a zdravotníci,
nebo především uzdravení pacienti, z nichž mnozí už dávno vyrostli a
založili vlastní rodiny.
Na účastníky čekal program plný aktivit a děti i dospělí si užili spoustu
zábavy. Hlavní ale bylo samotné setkání šťastných a vděčných lidí. Obří
symbolické srdce, které vytvořila rozjásaná několikasetčlenná skupina
na trávníku zámecké zahrady, hovoří za vše. Děkujeme všem lékařům
a zdravotníkům Fakultní nemocnice Motol za jejich neúnavnou práci, a
děkujeme všem, kdo přijel a podílel se na krásné oslavě.

"Vidět pohromadě tolik šťastných lidí, kterým
se dostalo životně důležité péče a pomoci, aby mohli
prožít třeba i tento den, nám dává obrovskou energii
do další práce." Vendula Pizingerová, zakladatelka
a prezidentka Kapky naděje.
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Pohodlnější spánek pro miminka
27. 5. 2019 – Nemocnice T. Bati ve Zlíně – postýlky pro děti v hodnotě 293 704 Kč
Šestnáct nových polohovacích postýlek pro kojence

že naše dlouhodobá spolupráce bude pokračovat stejně úspěšně

a batolata získalo Dětské oddělení Krajské nemocnice Tomáše

i v dalších letech," řekl během předání Jan Fischer, ředitel Nadačního

Bati ve Zlíně. Nové vybavení pomůže nahradit starší postýlky,

fondu Kapka naděje.

z nichž některé už byly na hranici své životnosti, a výrazně tak
zvýší komfort nejmenších dětí během pobytu v nemocnici.

Spolu s ním se předání zúčastnila zakladatelka a prezidentka
Kapky naděje Vendula Pizingerová, která během návštěvy zavítala

Postýlky jsou vybaveny novými matracemi a mají polohovatelnou

za hospitalizovanými dětmi a potěšila je hračkami, knížkami a dalšími

část pod hlavou, což uleví zejména pacientům s dýchacími potížemi.

dárky.

Součástí konstrukce je také nášlapný pedál, který umožňuje
jednoduché nastavení libovolné výšky postranic pro větší bezpečnost
malých dětí. Postýlky jsou designované ve světle modré, růžové
a světle zelené barvě tak, aby příjemně oživily nemocniční prostředí.

„Spolupráce s Kapkou naděje si velmi vážíme už proto, že patří mezi
nadace, které se pravidelně snaží pomáhat ve všech regionech. Víme
to nejen ze zkušenosti tady ve zlínské nemocnici, ale s dovybavením
dětských a novorozeneckých oddělení nám Kapka naděje pomohla

„Velmi nás těší, že dnes můžeme osobně tento dar předat.

v minulosti například i v uherskohradišťské a vsetínské nemocnici.

Naše spolupráce se zlínskou nemocnicí probíhá už od roku 2003.

Zlepšení péče o malé pacienty je naším společným cílem.“

Zdejší oddělení, která pečují o novorozence a také o dětské
pacienty, získala za tu dobu s naší pomocí řadu potřebných přístrojů
a vybavení v celkové hodnotě přes čtyři miliony korun. Zároveň věříme,

Lucie Štěpánková, členka představenstev nemocnic Zlínského kraje

PROJEK T Y A SPOLUPR ÁCE

Kapka na Zlínském Filmovém festivalu
28. 5. 2019 – Hvězdy na chodníku slávy a benefiční koncert
Zlín Film festival není jen tak ledajaká filmová přehlídka.
Jeho tradice sahá až do roku 1961, což z něj činí nejstarší
festival svého druhu na světě. Za tu dobu se zapsal mezi
nejvýznamnější světové přehlídky filmů pro děti a mládež
a každoročně dělá radost malým i velkým. Kapka naděje
je charitativním partnerem festivalu už od roku 2006,
kdy položila na zlínský chodník slávy první hvězdu spojenou
s významnými osobnostmi dětské kinematografie.
Patronkou chodníku slávy je od jeho počátku zakladatelka
a prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová.
I letos přibyly na chodník slávy před Velkým kinem dvě nové hvězdy
se slavnými jmény. Tentokrát svou hvězdu odhalila zpěvačka Helena
Vondráčková a herec Jan Hrušínský. Slavnostní odpoledne sice
skrápěl vytrvalý liják, ale od čeho by jinak byly deštníky, a navíc určitě
pršely kapky naděje! A tak mohla moderátorka Dana Morávková
s Janem Čenským přivítat nejen slavné aktéry, ale i spoustu diváků,
kteří si odhalení nových hvězd nenechali ujít.

Ve Zlíně jsme vždy nesmírně rádi a vážíme si podpory festivalu.
Poděkování zaslouží vedení festivalu a celý realizační tým v čele
s výkonnou ředitelkou, paní Jarmilou Záhorovou. Vážíme si též

Další hvězda čekala na hudbymilovné fanoušky hned následující den.

podpory města Zlín, jehož primátor Jiří Korec se osobně zúčastnil

Benefiční koncert Michala Davida se také musel podřídit rozmarům

slavnostního odpoledne na chodníku slávy. Tak zase za rok!

počasí, ale naštěstí se díky skvělé spolupráci s týmem festivalu
podařil bleskový přesun z venkovních prostor do koncertní haly
Masters of Rock Café, takže návštěvníci nemuseli tančit mezi kapkami
deště. Partnery koncertu byla společnost EvaQua, nadace Exim Helps
a Prima zmrzlina, jejíž maskot Mrož to na parketu jaksepatří rozbalil.
Děkujeme všem, kteří přišli protančit večer a přispět na dobrou věc!
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Dětské oddělení dál vzkvétá
29. 5. 2019 – Uherskohradišťská nemocnice a.s. – vybavení v hodnotě 284 025 Kč
Ve středu 29. května 2019 navštívili zástupci Kapky naděje

ukázat jejich dary přímo v novém prostředí dětského oddělení,

Dětské oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Na programu

kterým se teď můžeme právem pochlubit.“

bylo slavnostní předání moderních postýlek a nového EKG
přístroje, ale také návštěva u dětí, které jsou momentálně
na oddělení hospitalizované.
S nemocnicí v Uherském Hradišti Nadační fond Kapka Naděje dlouhodobě spolupracuje. Místní dětské oddělení přijela navštívit prezidentka
nadačního fondu Vendula Pizingerová i jeho ředitel Jan Fischer.
„Dnes slavnostně předáváme šest plně elektrických polohovatelných
lůžek Eleganza 1 a přístroj na měření EKG Schiller Cardiovit AT-102
v celkové hodnotě 284.025 Kč. Jsme skutečně rádi, že kapky naší
pomoci dopadají do Uherskohradišťské nemocnice již desátým rokem.
Za ta léta nakoupil Nadační fond Kapka naděje nemocnici přístroje
a vybavení za více než 2 miliony korun a věříme, že naše letitá
spolupráce bude i nadále neméně úspěšně pokračovat," řekl při
slavnostním předání ředitel NF Jan Fischer.
Předání nového vybavení bylo spíše symbolické, EKG i postýlky
již několik měsíců dětské oddělení plně využívá. V předchozích letech
nemocnice od Kapky Naděje získala například plicní ventilátor
na dětskou JIP, inkubátor nebo třeba infuzní pumpy. Ředitel
Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek ocenil vstřícnost
nadačního fondu a zároveň poukázal na to, jak se oddělení
pro nejmenší pacienty s přispěním fondu proměňuje neustále
k lepšímu: "Jsme rádi, že jsme mohli zástupcům Kapky naděje

Za dětmi na oddělení nepřijela Kapka naděje s prázdnou. Vendula
Pizingerová s Honzou Fischerem přivezli všem dětem na lůžkové části
malé pozornosti.
„S Kapkou Naděje máme jen ty nejlepší zkušenosti. Jejich letitá
pomoc nám usnadňuje nutnou obměnu přístrojového vybavení, která
je pro nemocnici našeho formátu velmi nákladnou záležitostí."
Ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek

P S YC H O S O C I Á L N Í P É Č E

Letní tábory dětem pro radost
červen 2019 – Česko a Řecko – slunce, voda a spousta zážitků pro všechny
Léto je pro děti dobou, kdy se jezdí na tábory, chodí

že i zde Kapka naděje může pomoci. Partnerem letošního ročníku

se na koupaliště nebo se rovnou letí k moři. Malí pacienti

byla společnost Jablotron. Společně jsme pro děti nachystali

s náročnou léčbou ale takové prázdniny obvykle nezažijí.

O Kapku lepší den. Kemp se změnil v Bradavice a zabydlela

Kapka naděje proto ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole

ho spousta malých čarodějů. Nechyběla ani sova Hedvika,

a partnery již řadu let pořádá speciální ozdravné pobyty,

kterou přivezl společně s dalšími ptačími dravci Michal Procházka

kde si děti můžou užít všechno, co k létu patří, a přitom mají

ze sokolnické společnosti TEIR. A aby kouzlení a smíchu nebylo

veškerou zdravotní péči. Letos jsme vyrazili nejen po Čechách,

málo, o to se postaral mistr všech kouzelníků Jirka Hadaš.

ale už podruhé jsme se vydali za sluníčkem až do Řecka.

Všem moc děkujeme za lekci čarodějnického léčení a dětem

Řecký poloostrov Peloponés se už podruhé stal cílem ozdravného
pobytu pro děti, které se zotavují z léčby nebo mají závažné
onemocnění a musejí mu podřídit denní režim. Tentokrát letělo

přejeme hlavně hodně zdraví. Poděkování patří také celému
personálu dětské kliniky za skvělou organizaci a osobní nasazení
během celého pobytu.

doslova plné letadlo nadšených malých turistů z Česka i Slovenska,

Další v kalendáři byl prázdninový pobyt pro děti z Kliniky dětské

kde pomáhá sesterská organizace Kvapka nádeje. Společnost

hematologie a onkologie motolské nemocnice, který se už tradičně

Hydroutour pro početný zájezd vypravila celý letecký speciál.

konal v penzionu Vráž u Berouna. I tento rok byla hlavním partnerem

Děti v doprovodu rodin se ubytovaly v hotelu Kalogria Beach

pobytu společnost tesa tape. V rámci O Kapku lepšího dne se děti

v severozápadní části Peloponésu, v chráněné přírodní oblasti

vydaly na výlet na zámek Loučeň. Prohlídka zámku byla doslova

u piniového lesa Strofilia a v těsné blízkosti vyhřáté písečné pláže.

pohádková, děti si užily atmosféru v krásných kostýmech princů

Připravený byl bohatý animační program, pro maminky relaxace

a princezen. Zámeckou zahradou se záhy linula vůně sladkých

a trocha odpočinku, to vše na dosah průzračně čistého a teplého

palačinek, které pro děti připravil Kuba ze Smart Cuisine CZ,

moře. Děti po onkologické léčbě se tak mohly zapojit do běžných

a ruku k dílu přiložil i celý tým Kapky. Palačinky doplnily božsky

prázdninových aktivit, které měly po dobu léčby či rekonvalescence

lahodné Marmelády s příběhem, kterými nás na tento výlet vybavila

zakázány. Pro některé výletníky to byl první pobyt u moře vůbec.

Hanka s Markem. V překrásném parku plném labyrintů pro děti

Týden utekl jako voda a všichni si z Řecka odváželi krásné zážitky

připravila společnost tesa tape soutěže a kvízy o krásné ceny.

a jedinečné vzpomínky.

Den plný sluníčka se vydařil a celý ozdravný pobyt byl opět pro

Druhý v řadě ozdravných pobytů byl červnový Caravan Camp Valek,

všechny zúčastněné velkým zážitkem.

kam se každoročně těší děti z pediatrické kliniky Fakultní nemocnice
v Motole. Doprovází je tým sester a lékařů, který bedlivě dohlíží

"Tenhle tábor je vždy můj největší zážitek v roce,

na jejich zdravotní stav. Děti tak mohou v tomto týdnu odhodit roušky

a tak Vám musím hrozně moc poděkovat, že díky Vám

a naplno se věnovat prázdninovým aktivitám. Jedná se o pacienty

můžeme aspoň na chvíli zapomenout na ty špatné věci,

po transplantaci nebo s onemocněními, která je vyřazují z běžného

které nás čekají v nemocnici." Lenka, 16 let.

režimu a z kolektivu. Na ozdravný pobyt se tedy přiváží dialyzační
přístroje a vše, co děti po zdravotní stránce potřebují.
Připravit rekondiční pobyt není nic snadného a my jsme moc rádi,
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O kapku lepší focení s FUJIFILM
10. 7. 2019 – Jak přijít fotografování na kloub
Ale i to, jak mu přijít na chuť, jak zachytit svět kolem sebe

život. V rámci projektu si děti mohly na základě rozvíjených schopností

nebo se díky focení vyrovnat s trápením a starostmi. To všechno

vyzkoušet i další techniku pro profesionální focení nebo natáčení.

si můžou díky spolupráci Kapky naděje se společností Fujifilm
vyzkoušet děti, které prošly náročnou léčbou. Vybrali jsme
pět odhodlaných adeptů na budoucí fotografy, kteří dostali
do ruky jednak fotoaparát Fuji X-T100, a navíc parťáka v osobě
zkušeného profesionála, aby je postupně učil, jak na to, a předal
jim cenné zkušenosti. Projekt zaměřený na osobní rozvoj dětí
mohl ocenit každý, kdo si pořídil kalendář Kapky naděje na rok
2020.

Byly pro ně připraveny společné workshopy, přednášky, soutěžní
fotografické výzvy a příležitost učit se od zkušených odborníků,
kteří jsou zároveň ambasadory Fujifilm: s dětmi spolupracovali
David Gaberle, Tereza Linhartová, Pavlína Kubíčková, Petr Hajn
a Vojta Hurych. Fotografové nejen děti učili, ale současně i oni sami
dokumentovali svůj pohled na dětské osobnosti. Vzniklo tak
unikátní společné portfolio snímků, které bylo propojením různých
světů, zkušeností a představ. Pro děti to byla velká příležitost,

Expozice, kompozice, momentka – jak na to, aby fotka vyjádřila

jak se posunout v tvůrčích i odborných znalostech, a věříme,

naše pocity, zachytila podstatu okamžiku nebo pomohla coby

že i pro fotografy bylo setkání s mladými bojovníky inspirativní.

terapeutický proces. To bude podstatou projektu, který potrvá čtyři
měsíce, aby měly děti dostatek času zvládnout s pomocí mentorů
technické dovednosti, všechno si vyzkoušet a začít se na svět dívat

Fotografie pořízené během projektu byly podkladem pro kalendář
Nadačního fondu Kapka naděje na rok 2020.

očima fotografa.
Všech pět dětí se léčilo v motolské nemocnici s vážnou nemocí a jejich
léčba ve větší či menší míře stále pokračuje. Nemoc výrazně ovlivnila
jejich životy i život jejich rodiny. Zároveň ale rostou a dospívají.
Prostřednictvím fotek můžou vyjádřit, co je zajímá a jaký je jejich

"Fotografii vnímám jako médium, kterým se člověk může
propracovat k lepšímu pochopení sebe sama i světa
kolem nás," dodal David Gaberle, fotograf a ambasador
Fujifilm.

P Ř Í S T R O J O V É V Y B AV E N Í

Na porodní sál Nemocnice Boskovice putoval nezbytný
přístroj pro stabilizaci novorozenců
3. 7. 2019 – Nemocnice Boskovice s.r.o. – vybavení v hodnotě 82 000 Kč
Dětské oddělení Nemocnice Boskovice získalo díky Kapce naděje

hospitalizované na dětském oddělení. Tady udělaly radost hračky

nový resuscitační přístroj, který se používá pro stabilizaci

nebo třeba jemné líčení pro mladou slečnu. Držíme palce, ať jsou

novorozenců. Přístroj bude na porodním sále sloužit v případě

děti brzo doma, a boskovické nemocnici přejeme hodně zdaru

potřeby čerstvě narozeným dětem.

a energie v péči o pacienty.

Do Boskovic přijeli přístroj osobně předat prezidentka Kapky

„Těší mě, že se zde v Boskovicích po šesti letech opět potkáváme

naděje Vendula Pizingerová a ředitel nadačního fondu Jan Fischer.

a že jsme mohli pro Dětské oddělení Nemocnice Boskovice pořídit

Resuscitační přístroj patří k důležitým pomůckám zdravotnického

a přivézt nový resuscitační přístroj, který ulehčí zdravotníkům

personálu na porodním sále, kde pomáhá co nejšetrněji při prvotní

náročnou práci a pomůže dětem v prvních okamžicích jejich života,"

péči o právě narozené miminko. Na boskovickém porodním sále přijde

dodala prezidentka NK Kapka naděje Vendula Pizingerová.

ročně na svět kolem 900 miminek. Zhruba 10 % z nich potřebuje
neodkladnou asistenci prostřednictvím speciálního resuscitačního
přístroje.
Nové zařízení symbolicky převzal jednatel Nemocnice Boskovice
RNDr. Dan Štěpánský společně s primářem dětského oddělení
MUDr. Michalem Klimovičem, Ph.D.
Drobnými dárky potěšili oba zástupci Kapky naděje i děti
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VĚDA A V Ý ZKUM

Na prestižní stáži: kolegové a výzkum
Inspirativní prostředí přináší výsledky
Jan Bařinka je studentem 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, ale díky finančnímu příspěvku od Kapky naděje
si odskočil na prestižní stáž do Memphisu. Nemocnice
St. Jude Children's Research Hospital patří k předním světovým
institucím v oblasti závažných dětských onemocnění. Honza
tak měl jedinečnou příležitost pracovat na svém výzkumu
s podporou prestižní onkologické kliniky a podělil se s námi
o zážitky ze stáže, která je pro studenta medicíny neocenitelnou
zkušeností.
Nemocnice St. Jude v Memphisu si vydobyla renomé díky špičkové
péči a průkopnickému přístupu k léčbě nejzávažnějších dětských
onemocnění, který si berou za příklad další pracoviště po celém
světě. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k tomu, aby Honza získal
možnost nahlédnout pod ruce předním světovým onkologům
a mohl zapracovat na důležitém výzkumu. Příspěvek na Honzovu
cestu a pobyt věnovala společnost JABLOTRON ALARMS a.s.
Děkujeme!
"Doufám, že metody, které se společně s mým mentorem snažíme
vytvořit, budou k užitku i dalším výzkumníkům, kteří se zabývají
dětskými leukémiemi," svěřil se Jan Bařinka, student 2. LF UK.

P Ř Í S T R O J O V É V Y B AV E N Í

Biostimulační laser pomáhá na Bulovce – umí hojit rány i kosti
Nemocnice Na Bulovce – vybavení v hodnotě 112 506 Kč
Zbrusu nový biostimulační laser získalo Oddělení dětské

protože při frekvenci delší než 24 hodin se účinek laseru snižuje,"

chirurgie a traumatologie díky spolupráci s Kapkou naděje.

vysvětluje fungování a přínos nového přístroje primář Karel Harvánek.

Přístroj pomáhá hojit úrazy, záněty kůže, ale i infekce,
a je prakticky v permanentním provozu.

„Jsem moc ráda, že naše pomoc se rozšiřuje a že vedle pediatrie
Nemocnice Na Bulovce můžeme podpořit i další zdejší oddělení.

Z rukou Venduly Pizingerové, prezidentky a zakladatelky

Velmi mě těší, že se na nás s důvěrou obrátilo Oddělení dětské

Nadačního fondu Kapka naděje, přístroj včetně příslušenství

chirurgie a traumatologie a také sem dopadají kapky naší pomoci,"

převzal MUDr. Karel Harvánek, primář Oddělení dětské chirurgie

řekla prezidentka NK Kapka naděje, Vendula Pizingerová.

a traumatologie Nemocnice Na Bulovce.
Biostimulační laser je v Nemocnici Na Bulovce využíván ve dvou
indikacích. Prvním případem jsou traumatické úrazové stavy,
kdy laser pomáhá na různá zhmoždění, poranění vazivového aparátu
a kostní hojení. U kostního hojení je účinek laseru potvrzen,
při porovnání rentgenů na začátku léčby a poté po 14 dnech,
je postup hojení jasně patrný. Druhou indikací jsou zánětlivé změny,
nejčastěji kůže a podkoží, nebo počínající infekce v operačních ranách
či hluboké záněty nitrobřišní.
„V zásadě lze říci, že laser u nás běží stále, protože každý den máme
na oddělení hospitalizovaného pacienta, který je indikován pro tuto
léčbu. Kromě toho provádíme také ambulantní léčbu laserem – tito
pacienti k nám musí docházet denně alespoň v prvních pěti dnech,
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Rehabilitace v Hradecké nemocnici bude děti bavit
8. 7. 2019 – Fakultní nemocnice Hradec Králové – vybavení v hodnotě 140 000 Kč
Pacienti Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

jsme pro dětskou kliniku společně s panem Michalem Karadzosem

můžou odteď využívat nový rehabilitační přístroj, který

a jeho projektem Život srdcem přivezli rehabilitační přístroj Motren

nemocnice získala díky spolupráci Nadačního fondu Kapka naděje

Bed Plus."

s projektem Život srdcem. Přístroj slouží k procvičování dolních
a horních končetin dětských pacientů s poruchami hybnosti.

Předání přístroje byl přítomen i zakladatel charitativního projektu
Život srdcem Michal Karadzos. Přístroj byl pořízen z výtěžku

Stroj jako vystřižený z moderní posilovny se umí přizpůsobit každému

5. ročníku charitativního pochodu Život Srdcem 2019, kam se letos

pacientovi, aby komfort při cvičení byl co největší. Do pohybu

v květnu vydalo mnoho lidí s úmyslem přispět na dobrou věc.

se přístroj uvádí pomocí elektromotoru, řízeného počítačem s mnoha

Sportovní výkony tak pomáhají dětem, které vPozvání na benefiční

funkcemi.

dostih přijalo také několik rodin s dětmi po onkologické léčbě.

„Zakoupená rehabilitační pomůcka pomůže k rozšíření možností
rehabilitace dětí s poruchou hybnosti. Výrazně se zkrátí obnovení
svalové síly a zlepšení pohyblivosti našich pacientů. Pro některé
naše pacienty to navíc bude atraktivnější než jen cvičení vleže
na lůžku a kolem něj,“ uvedl lékař Dětské kliniky FN Hradec Králové
MUDr. Jiří Hak.
Prezidentka a zakladatelka Kapky naděje Vendula Pizingerová zmínila
při příležitosti předání jedno kulaté výročí: "S Fakultní nemocnicí
Hradec Králové spolupracujeme dlouhodobě, letos je to rovných deset
let. V krátké době sem s novými přístroji přijíždíme podruhé. Tentokrát

Děti prožily nezapomenutelný dostihový den.

P Ř Í S T R O J O V É V Y B AV E N Í

Nové postýlky pro malé pacienty českobudějovické nemocnice
31. 7. 2019 – Nemocnice České Budějovice, a.s.
Na dětské oddělení českobudějovické nemocnice doputovala

představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal

díky spolupráci s Kapkou naděje čtyři nová lůžka, která posílí

Šnorek, Ph.D.

zdejší vybavení, aby měly děti veškeré potřebné pohodlí.
Předání za účasti zástupců nadačního fondu se uskutečnilo
ve středu 31. července 2019.
Postýlky od nadačního fondu Kapka naděje nejsou prvním darem,

Ani tentokrát nevynechala Kapka naděje příležitost navštívit a potěšit
děti, které se na oddělení léčí. Ředitel Kapky Jan Fischer a prezidentka
nadačního fondu Vendula Pizingerová přivezli pro každého něco.
Radost z dárků byla ohromná!

který nemocnice v Českých Budějovicích od nadačního fondu získala.

„Jsem rád, že jsme se mohli setkat při slavnostní příležitosti,

Nemocnice spolupracuje s Kapkou naděje již od roku 2010.

kterou je předání nových nemocničních lůžek pro dětské oddělení.

„Například v roce 2016 jsme od Kapky naděje dostali tři monitory
vitálních funkcí včetně příslušenství v hodnotě 350 tisíc korun.
Významný byl mimo jiné i dar videogastroskopu v celkové
hodnotě 300 tisíc korun v roce 2012. Spolupráce si velmi vážíme
a děkujeme," zmínil důležité milníky spolupráce předseda

28

Od posledního setkání uplynuly už tři roky. Věřím, že naše spolupráce
bude pokračovat i nadále," dodal ředitel NF Kapka naděje Jan Fischer.

PROJEK T Y A SPOLUPR ÁCE

Druhý ročník Golfu s nadějí 2019
28. 8. 2019 – Hvězdy na chodníku slávy a benefiční koncert
Hlavními organizátory druhého ročníku charitativního turnaje

100 000 korun si hrdě odnesla zástupkyně společnosti Miss Events,

byli zástupci hokejového týmu HC Olymp Praha pod vedením

která pořádá soutěž Česká miss. Čerstvě zvolené MISS zároveň

Martina Dejdara. Jemu a jeho manželce Daniele, která

ozdobily turnaj svou přítomností a předávaly ceny vítězům.

je pro změnu oporou týmu Kapky naděje, patří největší dík
za skvělou organizaci a krásný den, který si všichni užili
a především štědře přispěli na pomoc dětem. Zároveň byl turnaj
připomínkou důležitého milníku naší novodobé historie, kterým
je 17. listopad 1989.
Golfové klání na zeleném pažitu si samozřejmě nenechali ujít zapálení
sportovci z řad hráčů HC Olymp. K nim se přidali další schopní golfisté.
Přivítali jsme legendy českého sportu Antonína Panenku, Vladimíra
Šmicera nebo Horsta Siegla, ale i mladé borce, mezi nimiž zářil
hokejista David Pastrňák.
Martin Dejdar, který se vedle organizačních povinností ujal i role
moderátora, všechny účastníky na začátek pozdravil a v emotivním
proslovu zdůraznil, jak důležitá je pro naše životy svoboda. Společně
s kolegou Jiřím Lábusem zavzpomínali na divadelní představení
Amerika, které hráli symbolicky právě v den studentské demonstrace
před třiceti lety. Pak nastal čas turnaj odstartovat. Po obdivuhodném
výkonu v krásném a parném dni došlo na další důležitou součást
programu, benefiční aukci vybraných artefaktů. Přítomní měli
možnost vydražit například hokejku Jaromíra Jágra s jeho
podpisem, tenisovou raketu Karolíny Plíškové, unikátní fotografii
z prostředí závodů Formule 1 nebo obraz, který namaloval před
zraky diváků přímo na místě talentovaný malíř Jiří Lábus. Suverénně
nejdražším předmětem se stal dres FC Barcelona, který podepsal
argentinský fotbalista Lionel Messi. Dres vydražený za závratných

Na programu byla navíc módní přehlídka značkové pánské módy
Feratt, které se v roli modelů ujali sami hráči HC Olymp. Zájemci
o zdravý životní styl mohli otestovat své tělesné dispozice s dietním
programem Cambridge Weight Plan. K dispozici na testovací jízdu
byla také elektrokoloběžka Eco Harley.
Děkujeme všem štědrým účastníkům turnaje, kteří svou účastí
v turnaji přispěli na pomoc dětem. Získané prostředky se záhy
promění ve vybavení dvou heren pro děti hospitalizované na dětské
psychiatrické klinice FN Motol. A my se budeme těšit zase za rok.

P S YC H O S O C I Á L N Í P É Č E

HURÁ DO ŠKOLY s Kapkou naděje
3. 9. 2019 – FN Motol
Začátek září znamená pro děti návrat k pravidelné výuce.
Aby byl start nového školního roku co nejpohodovější
i pro dětské pacienty v motolské nemocnici, Kapka naděje
pro ně uspořádala už tradiční akci plnou písniček, kreativního
tvoření a povoleného dopingu v podobě sladkých palačinek.
Sešli jsme se v herně pediatrické kliniky, kde už čekali muzikáloví
zpěváci se svým vystoupením. Za těmi dětmi, které nemohly
opustit svůj pokoj, jsme se s dárečky vydali na návštěvu.

Velkou pozornost dětí si právem vysloužil kreativní koutek, kde si

Hravé dopoledne zahájil Kocour v botách v podání herce a zpěváka

každý mohl uvázat ozdobu do vlasů nebo náramek s floristkou Katkou,

Petra Ryšavého, který s sebou přivedl i princeznu Anežku neboli Nelly

která přivezla čerstvé a voňavé Květiny z venkova. Děti odcházely

Řehořovou a pohádkového Honzu alias Jana Kopečného. Rodinný

zkrášlené a s úsměvem na rtech, a odnesly si věneček pro maminku

muzikál slaví úspěchy na prknech divadla Broadway a bavil i publikum

nebo sestřičku.

v Motole. Děti mohly zblízka obdivovat divadelní kostýmy i masku
kocoura a kdo chtěl, mohl se s pohádkovými postavami dokonce
vyfotit v profesionální fotobudce, kterou připravilo studio Fotonaut.
Tady se děti mohly opravdu vyřádit a odnést si veselou památku na
netradiční začátek školního roku.
Jako další na ozvučené scéně herny vystoupily legendy českého
muzikálu Leona Machálková, Daniel Hůlka a Bohuš Matuš. Zpěváci
prezentovali show s názvem Nejslavnější české muzikály. Zazněl úžasný duet z muzikálu Drákula i píseň z oblíbené Noci na Karlštejně.

Ještě sladší vůně se linula z místa, kde se připravovaly palačinky.
Pánové kuchaři chvílemi nestíhali plnit dětem přání, ale skleničky
od Marmelád s příběhem byly naštěstí bezedné. Děti i jejich dospělý
doprovod si moc pochutnali. O zdravý pitný režim se postaraly drinky
plné vitaminů od společnosti Cambridge Weight Plan.
Mezitím se hudební a muzikálová parta vydala z herny na pokoje k
dětem, kterým zdravotní stav nedovolil se festivalu zúčastnit. Malým
pacientům udělaly radost drobné dárky a hlavně příjemná společnost.

Hudební dopoledne zakončila svým vystoupením pro mladší diváky

Příjemně jsme se tak rozloučili s prázdninami a jak řekl veselý Kocour

Kája dětem. Její parťák Bambuláček musel sice tentokrát zůstat

v botách, za chvíli už budou Vánoce a pak zase prázdniny. A do té doby

doma, ale o to víc se zpívalo.

se naučíme něco nového, ať nám ten školní rok hezky uteče!

PROJEK T Y A SPOLUPR ÁCE

Druhý Benefiční dostih Kapky Naděje
7. 9. 2019 – Pardubice
Sobota 7. září se nad dostihovým závodištěm v Pardubicích

společnost Swarovski. Charismatic si vysloužil vítěznou kokardu,

trochu mračila, ale v lóži Kapky naděje to svítilo veselou žlutou

kterou mu na čelenku připnula úřadující královna krásy Barbora

barvou, jak předepisoval dress code na tento slavnostní den.

Hodačová.

Běželo se devět dostihů včetně závěrečného kvalifikačního
dostihu na 129. Velkou Pardubickou. Nás ale přece jen nejvíc
zajímal druhý ročník benefičního dostihu Kapky naděje. I v něm
šlo samozřejmě o vítězství, ale zároveň nesl důležitou přidanou
hodnotu. Vítězný ceremoniál ozdobila svou přítomností úřadující
Česká Miss.
Benefiční dostih přišel na řadu v programu dostihového odpoledne
jako čtvrtý a přinesl napínavé okamžiky. Na rovině před cílem
už ale bylo jasné, že úlohu favorita splní kůň Charismatic, kterého
vedl žokej Pavel Složil mladší. Krásný závod se jel na počest všech,
kteří přispívají na dobrou věc a podílejí se na činnosti Nadačního
fondu Kapka naděje svými znalostmi, schopnostmi a zaujetím.
S nadšením sledovali dostih z lóže přímo nad cílovou rovinkou přátelé,
dárci a podporovatelé nadačního fondu, bez nichž by naše pomoc
dětem byla o mnoho těžší. Na vítězství si pak mohli připít šumivým
vínem z My Prosecco ve skleničkách od firmy Crystalex, které
symbolicky zdobila drobná modrá kapka.
Přítomné děti se mezitím projížděly přímo po závodišti v kočáru
taženém koňmi – samozřejmě v přestávce mezi jednotlivými dostihy.
Jízda měla velký úspěch a kdoví, jestli nám tu nerostou budoucí
žokejové.
Po benefičním dostihu přišlo na řadu slavnostní dekorování
letošního vítěze. Žokej Pavel Složil ml. a trenérka Jana Junková
převzali mimo jiné unikátní sošky křišťálového hřebce, které věnovala

PROJEK T Y A SPOLUPR ÁCE

Benefiční odpoledne se společností MSC, ve žluté jde vše líp
12. 9. 2019 – Futurama Business Park
Společnost MSC pořádá již třetím rokem benefiční aktivity

MSC je přední světová společnost specializující se na logistiku

ve prospěch Kapky naděje. Letos jsme se v krásném podzimním

a dálkovou tankerovou přepravu zboží. Do charitativního projektu,

odpoledni sešli na prostranství Futurama Business Park,

který příjemnému odpoledni předcházel, se podařilo zapojit

kde česká pobočka MSC sídlí, abychom si společně užili příjemné

jak obchodní partnery, tak samotné zaměstnance MSC, a bylo tudíž

odpoledne a oslavili úžasné nasazení partnerů, zaměstnanců

opravdu co slavit! Díky štědrosti a společnému úsilí všech, v čele

a manažerů firmy.

s ředitelkou MSC Česká republika Michaelou Svrčkovou, moc si této
podpory vážíme a děkujeme!

Odpoledne pro Kapku naděje se neslo v duchu velké oslavy
s rodinnou atmosférou. Zaměstnanci MSC napekli a připravili
občerstvení, losovala se tombola s krásnými cenami, děti se mohly
vydovádět ve skákacím hradu a přímo na místě se grilovalo. Zájemci
pak mohli ve stánku Kapky naděje prozkoumat náš dárkový
sortiment a koupit třeba něco svým blízkým. Jen v této kasičce nám
za odpoledne přibylo bezmála 12 000 korun.

PROJEK T Y A SPOLUPR ÁCE

Amazon goes gold s Kapkou naděje, aneb do práce v pyžamu
18. 9. 2019 – Amazon
Společnost Amazon se zapojila do celosvětové zářijové kampaně,

Kampaně Amazon Goes Gold se účastní centra společnosti po celém

která má zvýšit povědomí veřejnosti o nádorových onemocněních

světě. V letošním roce Amazon celkem daroval již 4 miliony dolarů

u dětí. V praxi to mimo jiné znamenalo, že zaměstnanci Amazonu

výzkumným institucím a jiným organizacím. V Evropě Amazon

mohli vyrazit do práce v pyžamu. Česká pobočka věnovala

podporuje například Mezinárodní společnost dětské onkologie

za každého zaměstnance v nočním úboru 70 korun na konto

EU (SIOPE

Kapky naděje. Pyžamo vyneslo během 18. a 19. září úžasných
1030 zaměstnanců a přidali se k nim solidárně i zástupci Kapky,
kteří v pyžamu převzali šek na 600 000 korun.

„Jsme opravdu vděční, že můžeme být na palubě právě s Amazonem
a že má v nás tak velká globální firma důvěru. Pomáhá to zvyšovat
povědomí o tak důležitém tématu, a samozřejmě také dětem
a jejich rodinám. Vybrané peníze budeme investovat do oddělení

Dohromady tak společnost Amazon podpořila aktivity
Kapky naděje částkou 672 100 Kč!

Symbolika pyžam byla jasná: upozornit na to, že nemocné děti tráví
v pyžamu nedobrovolně dlouhé dny a měsíce. Zaměstnanci Amazonu
tak po celém světě na znamení podpory nechali doma běžné
oblečení a vystrojili se do pohodlných domácích úborů. Zapojili
se tak do benefiční iniciativy #amazongoesgold. Za každého
zaměstnance v pyžamu poslala společnost peníze na podporu
léčby onkologických onemocnění dětí. K naší velké radosti se ke zlaté
výzvě přidala také česká pobočka a do práce dorazily stovky jejích
zaměstnanců v pyžamech. Jejich výkon přinesl 72 100 korun.
Ty se přidají k šeku na úžasných 600 000 korun, který zástupci
společnosti slavnostně předali 18. září v distribučním centru
Amazonu v Dobrovízi. Za Kapku naděje šek převzal Jan Fischer
a Vendula Pizingerová.
Odpoledne v centru si užily i vyléčené děti, které měly možnost
si prohlédnout všechny stroje i cestu, jakou každý balíček absolvuje.
Samy si pak práci vyzkoušely a užily si spoustu legrace. Nejoblíbenější
částí prohlídky bylo již tradičně balení vlastních balíčků na balicích
stanicích.

hematoonkologie v pražském Motole," dodal Jan Fischer, ředitel
NF Kapka naděje.

OCENĚNÍ

Kapka naděje převzala prestižní ocenění Superbrands 2019
19. 9. 2019 – Superbrands
Během slavnostního večera v Národním muzeu v Praze převzali

ředitelka mediálního domu Burda Praha, Jan Wiesner z Konfederace

zástupci Nadačního fondu Kapka naděje ocenění, které je znakem

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR či Jan Binar,

výjimečné kvality. Pečeť Superbrands se uděluje po celém světě

ředitel reklamní agentury McCANN Prague. K bezmála sedmdesáti

úspěšným a spolehlivým značkám jak mezi firmami, tak nadacím

oceněným firmám se Kapka naděje připojila jako čestný zástupce

a charitativním subjektům. Kapka naděje za rok 2019 získala titul

charitativního sektoru. Cenu převzala prezidentka nadačního fondu

Honorary Superbrands a zařadila se tak do výběru nejlepších

Vendula Pizingerová a ředitel Jan Fischer. První ocenění Superbrands

značek v České republice.

získal nadační fond v roce 2013, letos tedy s velkým potěšením

Koncept Superbrands si od svého vzniku ve Velké Británii před

přidáváme pomyslnou druhou pečeť.

šestadvaceti lety vydobyl pozici uznávaného světového ukazatele

Během slavnostního večera byla zároveň pokřtěna publikace,

kvality. Funguje na základě jednotných kritérií a metod, díky nimž

která shrnuje výsledky letošního ročníku a podrobně představuje

dokáže identifikovat nejlepší značky na daném trhu. Každoročně

jednotlivé značky. Těší nás, že na jejích stránkách má Kapka naděje

se udílí ve více než devadesáti státech na pěti kontinentech, Česká

své místo. Věříme, že podpora ze strany dárců a firem, které cítí

republika k nim patří již sedmým rokem.

společenskou odpovědnost a chtějí pomáhat, i díky ocenění

Letošní předávání zlatých pečetí orámovaly prestižní prostory

Superbrands dál poroste.

Národního muzea. Vítězné značky jsou těmi nejlepšími z více než

"Cenu Superbrands přebíráme už podruhé a bereme ji jako potvrzení,

milionu registrovaných značek na českém trhu. Kritéria posuzuje

že jdeme správným směrem. Kapka naděje ročně připraví desítky

odborná dvaatřicetičlenná komise a patří mezi ně jak obchodní

projektů a nespočet dalších akcí na podporu nemocných dětí a jejich

výsledky, tak spokojenost zákazníků či uživatelů. V řadách komise

rodin. Mám radost, že se řadíme mezi přední české značky, a z téhle

Brand Council zasedají profesionálové z oblasti obchodu, komunikace,

pozice můžeme pomáhat na stále více místech," uzavírá Vendula

marketingu a dalších oborů, aby posoudili hodnotu nominovaných

Pizingerová, prezidentka NF Kapka naděje.

značek. Tento rok značky hodnotila například Petra Fundová,

P Ř Í S T R O J O V É V Y B AV E N Í

Více pohodlí pro miminka v Mladé Boleslavi
24. 9. 2019 – Mladoboleslavská nemocnice
Nadace Kapka Naděje předala Klaudiánově nemocnici v úterý

napomáhající lékaři v rozhodnutí, zda se jedná o bakteriální

24. září přístroje pro dětské oddělení za téměř 300 tisíc korun.

či virovou infekci) a čtyři mechanická nemocniční lůžka včetně

Mladoboleslavskou nemocnici navštívila osobně prezidentka

matrace a hrazdy. „Spolupráce s Kapkou Naděje si velmi vážíme

nadace Vendula Pizingerová, která dar předala primářce

– je to pro nás dlouholetý partner, který vždy reaguje na naše

dětského oddělení Jaroslavě Chrtkové.

aktuální potřeby. Velmi děkujeme za všechny naše malé pacienty,"

„Nadační fond Kapka naděje navázal spolupráci s Oblastní
nemocnicí Mladá Boleslav v roce 2015. Jsem ráda, že jsme dnes
mohli přijet se zástupci společnosti JABLOTRON a při této
příležitosti společně předat přístroje a vybavení pro dětské
oddělení v celkové hodnotě 284 346 korun. Celkem již Kapka naděje
pořídila do mladoboleslavské oblastní nemocnice přístroje a vybavení
za bezmála 700 tisíc korun“ řekla Vendula Pizingerová během
slavnostního předání daru. „Těší nás, že díky projektu O Kapku lepší
Vánoce, který jsme realizovali společně s našimi montážními
partnery, můžeme pomáhat konkrétním projektům a přesně tam,
kde je to skutečně potřeba“ doplňuje vedoucí obchodní sítě Richard
Staníček z firmy Jablotron.
Nemocnice převzala od nadačního fondu ohřívač mléka a vyhřívanou
podložku pro novorozenecké oddělení. Pro dětské oddělení byl předán
přístroj k orientačnímu vyšetření CRP ( jednoduchý a šetrný test krve

řekla primářka dětského oddělení Jaroslava Chrtková.

P S YC H O S O C I Á L N Í P É Č E

Kapka naděje pro Dětskou psychiatrickou kliniku ve FN Motol Praha
16. 10. 2019 – FN Motol
Zástupci Nadačního fondu Kapka naděje společně s lékaři

Pracoviště dětské psychiatrie bylo během 2. světové války stavěno

a ředitelem FN Motol dnes slavnostně otevřeli nově

jako provizorium. Takže každé zlepšení, zvláště pak na odděleních,

zrekonstruované prostory heren Dětské psychiatrické kliniky

kde hospitalizace může trvat i půl roku, je vítaná změna. Navíc počet

2. LF UK a FN Motol. Tři měsíce trvající rekonstrukce financovaná

dětských psychiatrických pacientů neustále rapidně roste. Proto

Nadačním fondem Kapka naděje stála celkem 753 541,40 Kč.

již nyní nemocnice plánuje stavbu zcela nové budovy. Předběžné

I když samotná rekonstrukce trvala pouze tři měsíce, plánování

náklady na její stavbu však dosahují přibližně 100 milionů korun.

trvalo téměř tři čtvrtě roku. Všechny úpravy interiéru bylo
totiž nutné konzultovat s lékaři, aby byla herna pro děti nejen
zajímavým a příjemný místem, ale také aby splňovala i velmi
specifické bezpečnostní podmínky.
Vedení Nadačního fondu Kapka naděje v čele s ředitelem Janem
Fischerem a zakladatelkou Vendulou Pizingerovou se po 19 letech
pomoci onkologickým pacientům rozhodlo věnovat i dalšímu oboru.
Tím je právě velmi často opomíjená dětská psychiatrie. „Byla to z části
naše vize do budoucnosti a z části náhoda. A když jsem poprvé viděla
tyto prostory, měla jsem pocit, jako by bylo těsně po válce, a tak jsem
oslovila vedení kliniky s tím, že Kapka naděje ty prostory předělá,"
vysvětluje Vendula Pizingerová.
Celkem tři herny, které byly v rámci pečlivé a nákladné rekonstrukce
opraveny, budou sloužit nejen k hraní, ale především ke skupinovým
terapiím. Úspěch léčby u pacientů s psychickým onemocněním
velmi často závisí také na prostředí, které je k léčbě a terapii určeno.
„Dětská psychiatrie je dlouhodobě podfinancovaný obor, a proto
jsme se rozhodli otevřít toto téma, které není tak mediálně známé
a svým způsobem i lehce tabuizované," vysvětlil ředitel Kapky naděje
Jan Fischer na slavnostním předávání rekonstruovaných prostor
16. října 2019. v současné době už jsou připravené i další projekty
po celé České republice, které se tohoto tématu týkají.
Rekonstrukci ocenil také Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol.

Rekonstrukce nových heren na oddělení dětské psychiatrie ve FN
Motol byla realizována ze sbírky Nadačního fondu Kapka naděje.

P Ř Í S T R O J O V É V Y B AV E N Í

Bezpečnější porod pro matku i dítě, do porodnice
FN Hradec Králové jsme pořídili nový přístroj
4. 11. 2019 – FN Hradec Králové
„Kardiotokografie je základní metoda v porodnictví, kterou
využíváme zejména k detekci nedostatku kyslíku u plodu.
Nepostradatelný význam má především během porodu.
Zatímco většina těchto přístrojů upoutá rodičku na lůžko,
tento telemetrický kardiotokograf umožňuje snímání signálu
bezkabelově, takže se žena může během vyšetření volně
pohybovat, což je právě při porodu pro ženy komfortní,"
uvedl vedoucí Perinatologického centra FN HK MUDr. Miroslav
Gregor, Ph.D.
„V letošním roce to byla naše třetí návštěva ve Fakultní
nemocnici Hradec Králové a těší nás, že kromě dětské kliniky,
se kterou spolupracujeme dlouhodobě, jsme mohli pomoci
s pořízením přístroje také Porodnické a gynekologické klinice
FN HK," uvedla prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje
Vendula Pizingerová.
Za možnost nakoupit přístroj vděčíme firmě POLYMED medical CZ,
a.s. Slavnostního předání se zúčastnili Bc. František Šimánek a Jiří
Nevečeřal. Děkujeme!

P Ř Í S T R O J O V É V Y B AV E N Í

Kapka s podporou společnosti Shell Czech Republic pořídila
unikátní přístroj pro transport bijícího srdce
21. 10. 2019 – IKEM – 83 lidí čeká na nové srdce!
Na začátku letošního října použily týmy z pražského IKEM

a společnosti Shell, které nám přístroj pro transport bijícího

poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu - srdce.

srdce pořídily. A pak také Všeobecné zdravotní pojišťovně, se kterou

Ta umožní transport bijícího srdce ve fyziologických podmínkách

je domluveno, že tuto metodu budou podporovat. Doufáme, že se

od zemřelého dárce k příjemci. Jedná se o zásadní posun

podobná dohoda podaří i s ostatními pojišťovnami," říká Ing. Michal

v kvalitě transplantací srdce v ČR a přináší větší šanci

Stiborek, MBA, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

nemocným, že se nového orgánu dočkají. Nová metoda rozšíří
nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň může pomoci
při převozech na větší vzdálenosti.

Společnost Shell Czech Republic a.s. dlouhodobě podporuje
prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje zejména projekty
v oblasti léčby krvetvorby. „Jsem nesmírně rád, že se naše dosavadní

83 lidí v Česku čekalo na začátku října na nové srdce. Jeden

spolupráce s Českým registrem dárců krvetvorných buněk při IKEMu

z pacientů se dočkal, jeho nové srdce by ale za normálních okolností

rozrostla o tuto doslova srdeční záležitost. Tímto děkuji všem našim

bylo k transplantaci odmítnuto. V jedné z nemocnic ústeckého kraje

věrným zákazníkům podporujícím Kapku naděje, bez kterých

indikovali lékaři mladého dárce, jeho srdce ale nebylo metabolicky

by pořízení nákladného přístroje v hodnotě 7,5 milionu korun nebylo

zcela ideální a bylo za hranicí standardních medicínských kritérií.

možné," komentuje dnešní předání unikátního přístroje Pavel Los,

To byl důvod, proč se lékaři z IKEM rozhodli poprvé použít novou

předseda představenstva Shell Czech Republic a.s.

metodu fyziologického transportu, aby orgán pro pacienta mohli
zachránit. Na jednom konci tak stála smrt mladého člověka,
na druhém život pro staršího muže. „Především je nutné kolegům
z Krajské zdravotní poděkovat, že jsme právě u nich a s jejich pomocí
mohli průlomovou metodu vyzkoušet. Je pro nás významná
zejména tím, že se odebrané srdce napojí na přístroj, který simuluje
fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a my jsme
schopni ho dostat do metabolicky optimální kondice a exaktně
posoudit jeho použitelnost," popisuje prof. MUDr. Ivan Netuka, PhD.,
přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.
Ideálními podmínkami se srdce natolik stimuluje, že předchozí
nedobré parametry vymizí a orgán se stává kvalitním. A to se také
stalo: za téměř 4 hodiny, kdy bylo srdce napojeno na přístroj
a převáženo do IKEM, se natolik „zotavilo“
, že mohlo být transplantováno. „Pacient, který toto srdce dostal je ve velmi dobré kondici,
probíhá u něj standardní rekonvalescence a v blízké budoucnosti
bude propuštěn z IKEM domů," doplňuje prof. Netuka.
V IKEM se ročně transplantuje přes 40, v celé republice pak přes
70 srdcí. Dle zkušeností ze světa lékaři nyní předpokládají,
že by se počet transplantací v ČR mohl zvýšit až o 20 %. Větší naději
by tak mohli dostat nejen dospělí pacienti, ale i ti mladší 18ti let.
„Za posledních 10 let bylo v IKEM transplantováno 6 dětí mladších
18 let a 5ti dětem byla implantována dlouhodobá srdeční podpora.
A právě i pro takové pacienty by nová metoda odběru mohla být velmi
prospěšná, protože by se nového srdíčka dočkali dřív. I když v institutu
nemáme dětský program transplantací srdce, úzce spolupracujeme
s Dětským kardiocentrem FN v Motole, vedeme čekací listinu
a operujeme některé pacient z řad teenagerů," vysvětluje prof. MUDr.
Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM.
Zavést novou metodu se v IKEM podařilo i díky přispění neveřejného
sektoru. „Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Kapka naděje

„Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný lidský život,
tak to stojí za to. To je Motto Kapky naděje od samého začátku.
Jsem velice ráda, že jsme právě tento přístroj mohli s přispěním
společnosti Shell pořídit a výrazně jsme tak zvýšili naději na přežití
mnoha pacientů. Když jsme se dozvěděli, že byl přístroj již použit
a příjemce srdce se dobře zotavuje, byli jsme s kolegy dojatí.
Jsem ráda, že díky partnerům můžeme dělat opravdu smysluplnou
práci," dodala Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu
Kapka naděje.

P Ř Í S T R O J O V É V Y B AV E N Í

Nový ultrazvuk pro dětské pacienty ve Strakonické nemocnici
2. 12. 2019 – Nemocnice Strakonice – částečná podpora – nákup za 240 391 Kč
Ultrazvukový přístroj je určen pro dětské oddělení strakonické
nemocnice, které plánuje rozsáhlou obnovu zařízení. „To, že jsme
přístroj získali v tom nejlepším vybavení se třemi vyšetřovacími
sondami včetně kardiologické, je nemalou zásluhou soukromých
dárců a nadace Kapka naděje, která jednu ze sond zakoupila,"
upřesnil ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
Ultrazvuk Arietta V60 od firmy Hitachi patří k nejmodernějším
sonografickým přístrojům současnosti. Jeho cena včetně vybavení
a sond činí něco přes 1,4 milionu korun. Dobrá věc se podařila díky
Kapce naděje, která věnovala téměř 241 000 korun a také díky
sponzorům a drobným dárcům ze Strakonicka, Vimperska,
Prachaticka, Horažďovicka, ale i z Anglie, Německa a Švýcarska.
To zmínil primář dětského oddělení Martin Gregora, který všem
sponzorům v rámci předání přístroje poděkoval. Částka získaná
od sponzorů a dárců je 950 000 korun.

PROJEK T Y A SPOLUPR ÁCE

Nový singl „Náhodou“. Buďte i vy o kapku lepším člověkem.
2. 12. 2019 – Verona věnovala Kapce naděje píseň
Skupina Verona vydala novou verzi hitu Náhodou,

“Buď i ty o kapku lepším člověkem", jejímž prostřednictvím mohou

ke které přizvala Michala Davida, dětský sbor a gospelový

příznivci posílat peněžní dary.

soubor. Písničku doprovází video a skupina jeho prostřednictvím
vybízí všechny: Buď i ty o kapku lepším člověkem.
Verona vydává svůj vůbec první hit Náhodou po 17 letech.
Nikoli náhodou k jeho natáčení přizvala Michala Davida. Nová verze,
účel a načasování si také doslova říkaly o zapojení dětského sboru
a gospelového souboru.
Původně měla být skladba věnovaná fanouškům skupiny jako
jakési poděkování za dlouholetou přízeň. Osud ovšem člověka někdy
v životě pošle úplně jinou cestou, než má v plánu, a tak se stalo,
že díky několika okolnostem začala Verona velmi úzce spolupracovat
s nadací Kapka naděje.
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem je velmi dobře známý,
už se ale moc neví o tom, že se také věnuje podpoře dětské
psychiatrie a paliativní péči. A právě proto se Verona rozhodla
podpořit prostřednictvím odkazu na DMS Kapky naděje s heslem
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Videoklip se natáčel v prostorách Studia 1 Českého rozhlasu ve velmi
příjemné a uvolněné atmosféře.
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O kapku lepší Bambule a Sparkys
Vánoce 2019
Aby Vánoce byly radostné i pro děti v nemocnicích, spojilo
se Království hraček Bambule a Sparkys s Nadačním fondem
Kapka naděje.
„Charitativní akce Kapka naděje v Bambuli a Sparkys nesla
podtitul Pomozte nám naplnit Studnu naděje… a buďte i vy o kapku
lepší. Cílem projektu bylo pomoci dětem v nemocnicích po celé České
republice zažít krásné Vánoce. Protože o tom přece Vánoce jsou
– o šťastných dětech a dobrých skutcích. Chceme rozdávat radost
nemocným dětem a finančně přispět Nadačnímu fondu Kapka
naděje, proto jsme s nimi letos navázali spolupráci," upřesňuje záměr
partnerství Jana Krčková, marketingová ředitelka Wormelen Group.

lala
tadá!

wow!

za podporu projektu „O Kapku lepší Vánoce“
v roce 2019/2020

prezidentka a zakladatelka
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O kapku lepší Vánoce s Jablotronem
Vánoce 2019
Společnost JABLOTRON SECURITY a.s. a JABLOTRON ALARMS
a.s., přední český výrobce zabezpečovacích systémů, již podruhé
podpořila ve spolupráci se svými montážními partnery v rámci
vánoční akce „O Kapku lepší Vánoce 2019“ dlouhodobé projekty
Nadačního fondu Kapka naděje. Princip spolupráce spočíval
v konceptu „O Kapku lepší“.
Kreativní tým Kapky naděje a Jablotronu přetvořil obvyklý koncept
vánočních dárků, kterými firma obdarovává své obchodní partnery.
Aby měly „O Kapku lepší Vánoce“ co největší dosah a propojily síť
partnerů jako jednu rodinu, vznikl interaktivní webový portál.
Místo balíčků ve vánočním papíře pak získali partneři unikátní kódy,
pomocí nichž mohli vybírat částky, kterými přispěli na jednotlivé
projekty a oblasti, kde Kapka naděje pomáhá. „Netradiční vánoční
dárek, kterým partneři prostřednictvím Jablotronu přispěli
na zlepšení zdravotní péče a pomoc malým pacientům, se setkal
s velmi pozitivním ohlasem. I v tomto roce poputuje výtěžek
ze spolupráce na projekty v oblasti přístrojového vybavení,
psychosociální péče a podporu výzkumných aktivit.
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Galakoncert Kapky naděje – splněná dětská přání
22. 12. 2019
Vystoupení známých hvězd, ale především dojemné příběhy

a Magistrátu hlavního města Prahy. Za podporu děkujeme také

dětí, které prošly náročnou onkologickou léčbou a díky

společnostem: PaZi, Kytary.cz, RED HAWK SECURITY, Vinařství

Nadačnímu fondu Kapka naděje a jeho partnerům se jim splnila

Paulus, Maximum catering, YNOT, Vánoční ozdoby Iva Jandová,

přání. To vše mohli vidět návštěvníci už 19. Galakoncertu Kapky

Le Hotels Group, eHosteska a firmě Asekol.

naděje v Paláci Žofín a také diváci v přímém přenosu na TV Prima.

"Za 19 let svého působení přerozdělil Nadační fond Kapka naděje

Na pódiu se během večera představila řada známých osobností

do nemocnic po celé České republice více než 220 milionů Kč,"

z hudebního světa: Miro Žbirka, Monika Absolonová, Tereza Mašková,

říká ředitel Nadačního fondu Kapka naděje Jan Fischer.

Václav Noid Bárta, Marek Ztracený, kapela Hodiny, Samuel Rychtar,
dětský sbor Coro Piccolo a smyčcový kvartet Gadrew way.
Moderátory slavnostního večera byli Libor Bouček a prezidentka
Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.
Během slavnostního večera mohli diváci v sále i u televizních
obrazovek vidět splněná přání našich hlavních hvězd. Max, Fanynka,
Honzík, Kubík, Vilík a Vašík strávily část svého dětství v nemocnicích,
a díky Kapce naděje a jejím partnerům,získaly mnoho dárků
a v průběhu roku 2019 jim nadace splnila jejich tajná přání.
„V letošním roce jsme podpořili mnoho důležitých projektů
a především, dětských osudů. A se stejným nadšením a pílí
se připravujeme na rok 2020, který bude zároveň oslavou
20 let existence Kapky naděje“
, vysvětlit ředitel Nadačního fondu
Kapka naděje Jan Fischer. Aktuálně nadace pomáhá ve více
než 48 nemocnicích v celé České republice.
Galakoncert Kapky naděje byl uspořádán především díky podpoře
generálních partnerů Bambule a Sparkys. Poděkování patří také
hlavnímu partnerovi Cambridge Weight Plan a partnerům TV Prima,
Rádiu Impuls, časopisu Story, JCDecaux, PR agentuře GUIDELINE

2019

Příjemce

Částka

Co se koupilo

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY

7 500 000,00

1 ks Heart Console pro IKEM

Fakultní nemocnice v Motole

1 507 213,51

Výměna optického modulu a kalibrace systému na přístroji NextSeq500 ve FN
Motol

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

1 124 472,64

1 ks SureSelectXT RNA Reagent kit , 8 ks NextSeq 500/550 High Output Kit v
2.5, 1 ks chem

Fakultní nemocnice v Motole

753 541,40

Rekonstrukce a vybavení heren FN Motol dětská psychiatrie

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

650 000,00

1 ks fetální telemetrický systém pro FN Hradec Králové

Fakultní nemocnice v Motole

609 949,00

Finanční zajištění mzdy data manažera FN Motol klinika dětské hematologie a
onkologie 2.L

Fakultní nemocnice v Motole

570 938,00

Finanční zajištění mzdy pedagogicko-psychologický poradce FN Motol klinika
dětské hematol

Fakultní nemocnice v Motole

496 632,00

Finanční zajištění mzdy psychologa FN Motol klinika dětské hematologie a
onkologie 2.LF U

Fakultní nemocnice v Motole

454 794,00

1 ks 4D Nucleofector Core Unit a 1 ks Nucleofector X Unit pro FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

448 944,00

Finanční zajištění mzdy psychologa FN Motol klinika dětské hematologie a
onkologie 2.LF U

Oblastní nemocnice Příbram,
a.s.

364 210,00

1 ks VeinViewer 4.0 Vision 2 a 1 ks VeinViewer 3.0 FLEX pro ON Příbram

Fakultní nemocnice v Motole

355 332,00

Finanční zajištění mzdy pedagogicko-psychologický poradce FN Motol klinika
dětské hematol

Fakultní nemocnice v Motole

326 928,00

Finanční zajištění mzdy pedagogicko-psychologický poradce FN Motol klinika
dětské hematol

Krajská nemocnice T. Bati,
a. s.

272 246,00

15 ks dětských polohovacích postýlek BUDDY vč. matrace TEDDY pro Krajskou
nemocnici T. Ba

Nemocnice České Budějovice,
a.s.

248 083,75

4 ks postelí Tom 2 včetně matrací pro Nemocnici České Budějovice, a.s.

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY

248 068,35

Přefakturace nákladů na testování dárců

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

240 391,31

1 ks ultrazvuková sonda pro Nemocnici Strakonice

Nemocnice Nymburk s.r.o.

236 228,00

1 ks transportní inkubátor pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

Nemocnice Na Bulovce

202 436,00

1 ks spirometrický systém s měřením impulzní oscilometrií pro Nemocnici na
Bulovce

Fakultní nemocnice v Motole

199 927,57

1 ks HS1 PC Hardware with SSD vč. příslušenství pro FN Motol, klinika dětské
hematologie

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY

193 116,11

Přefakturace nákladů na nákup stěrů slin

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

174 682,00

4 ks PLH lůžek včetně matrací a příslušenství pro ON Mladá Boleslav, a.s.

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

159 841,00

1 ks JM-105 Jaundice Meter pro Nemocnici Znojmo

Fakultní nemocnice Plzeň

157 551,68

1 ks Samsung Medison 6-15 širokopásmová lineární sonda pro FN Plzeň
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Částka

Co se koupilo

Sdružené zdravotnické
zařízení Krnov, příspěvková
organizace

154 846,12

2 ks pulzních oxymetrů Masimo Rad-97 vč. příslušenství pro SZZ Krnov

Fakultní nemocnice v Motole

121 812,00

Finanční zajištění mzdy sociálního pracovníka FN Motol klinika dětské hematologie a onkol

LOUTKY V NEMOCNICI

120 000,00

Úhr.nákladů na realizaci činnosti Loutek v nemocnici, z.s. na dětských onkohematologickýc

Nemocnice Na Bulovce

112 506,00

1 ks ovládací jednotky POLARIS, 1 ks laserový scanner pro Nemocnici Na Bulovce

Fakultní nemocnice v Motole

104 952,00

Finanční zajištění mzdy sociálního pracovníka FN Motol klinika dětské hematologie a onkol

Domov - plzeňská hospicová
péče, z.ú.

100 000,00

Zajištění mzdy dětských lékařů a sester pro hospocovou domácí péči

Fakultní nemocnice v Motole

98 331,00

1 ks rehabililtační stůl vč. příslušenství pro FN Motol

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

95 000,00

1 ks rehabilitační přístroj Morten Bed plus vč. příslušenství pro Dětskou kliniku
Hradec

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

85 102,00

Fototerapie pro Nemocnici Karlovy Vary

Nemocnice Boskovice s.r.o.

81 923,05

1 ks resuscitační sady s T-resuscitátorem a kyslíkovým směšovačem pro Nemocnici Boskovice

Univerzita Karlova

70 000,00

Úhr.nákladů na podporu vzdělávání a rozvoje získaných teoretických znalostí - J.
Bařinka

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY

59 676,00

Přefakturace nákladů na přepravu vzorků

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

56 628,00

12-kanálové přímopíšící EKG Cardioline 200S, 10 ks papíru EKG pro Karlovarskou krajskou

Fakultní nemocnice v Motole

52 000,00

Finanční zajištění mzdy lékařů FN Motol klinika dětské hematologie a onkologie
2.LF UK r.

Fakultní nemocnice Plzeň

50 000,00

Úhr.nákladů na vzdělávání personálu Dětské klinky FN Plzeň

Klimtová Martina Ing. (FN
Motol)

47 400,00

Pobyt Řecko - Peloponéz 01.06. - 08.06.2019

Michaela Svatošová

47 400,00

Pobyt Řecko - Peloponéz 01.06. - 08.06.2019

rodina Šrubařova (FN Motol)

47 400,00

Pobyt Řecko - Peloponéz 01.06. - 08.06.2019

rodina Vojáčkova (FN Motol)

47 400,00

Pobyt Řecko - Peloponéz 01.06. - 08.06.2019

Renáta Mišariková

47 399,00

Pobyt Řecko - Peloponéz 01.06. - 08.06.2019

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

46 328,00

1 ks rehabilitační přístroj Morten Bed plus vč. příslušenství pro Dětskou kliniku
Hradec

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

46 101,00

1 ks vyhřívané podložky HM-13 a 1 ks vyhřívané podložky 50x80 cm pro ON
Mladá Boleslav, a

Fakultní nemocnice v Motole

46 000,00

Finanční zajištění mzdy lékařů FN Motol klinika dětské hematologie a onkologie
2.LF UK r.

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY

44 750,00

Přefakturace nákladů na přepravu vzorků

Příjemce

Částka

Co se koupilo

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

43 900,00

10 ks monitorů DELL pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Krajská nemocnice Liberec,
a.s.

43 900,00

10 ks monitorů DELL pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s.

Nemocnice Strakonice, a.s.

43 900,00

10 ks monitorů DELL pro Nemocnici Strakovnice

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY

43 197,00

Přefakturace nákladů na přepravu vzorků

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY

36 629,60

Přefakturace nákladů na testování dárců

Nemocnice Kyjov, příspěvková
organizace

35 120,00

8 ks monitorů DELL pro Nemocnici Kyjov, p.o.

Fakultní nemocnice v Motole

35 099,00

9 ks televize Orava LT-846 pro FN Motol

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

32 791,00

1 ks Quikread GO Instrument NORDIC pro ON Mladá Boleslav, a.s.

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

30 772,00

1 ks ohřívač Medela CALESA + 25 ks hygienických vložek pro ON Mladá Boleslav,
a.s.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

27 527,50

1ks Quikeread GO instrument NORDIC pro Nemocnici Třinec, p.o.

Fakultní nemocnice v Motole

27 046,50

3 ks kancelářských židlí pro FN Motol pediatrie

Klimtová Martina Ing. (FN
Motol)

23 700,00

Pobyt Řecko - Peloponéz 01.06. - 08.06.2019

rodina Šrubařova (FN Motol)

23 700,00

Pobyt Řecko - Peloponéz 01.06. - 08.06.2019

rodina Fykova (FN Motol)

22 330,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Churá (FN Motol)

22 330,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Rybákova (FN Motol)

22 330,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Vtípilova (FN Motol)

22 330,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

Krajská zdravotní, a.s.

21 950,00

5 ks monitorů DELL pro Krajskou zdravotní a.s.

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

21 950,00

5 ks monitorů DELL pro nemocnici Jihlava, p.o.

Fakultní nemocnice v Motole

21 773,00

3 ks pulzních oxymetrů vč. příslušenství pro FN Motol

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

21 570,00

1 ks dětské polohovací postýlky BUDDY vč. matrace TEDDY pro Nemocnici
Jihlava, p.o.

Krajská nemocnice T. Bati,
a. s.

21 458,00

1 ks dětské polohovací postýlky BUDDY vč. matrace TEDDY pro Krajskou zdravotní T. Bati, a

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

17 560,00

4 ks monitorů DELL pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace

17 560,00

4 ks monitorů DELL pro Slezskou nemocnici v Opavě, p.o.

rodina Frömelova (FN Motol)

16 566,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019
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Částka

Co se koupilo

rodina Klozova (FN Motol)

16 566,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Svobodova (FN Motol)

16 566,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Máčalova (FN Motol)

13 300,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

Fakultní nemocnice v Motole

12 308,00

3 ks televizorů Orava pro FN Motol

rodina Staňkova (FN Motol)

12 100,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

Formánková Renata (FN
Motol)

11 165,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Dlouhá (FN Motol)

11 165,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Frühwirtova (FN Motol)

11 165,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Novákova (FN Motol)

11 165,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Ogorkova (FN Motol)

11 165,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Reichmanova (FN
Motol)

11 165,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Richardova (FN Motol)

11 165,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

rodina Göbelova (FN Motol)

11 044,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Hamanova (FN Motol)

11 044,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Novákova (FN Motol)

11 044,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Peterova (FN Motol)

11 044,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Pleskotova (FN Motol)

11 044,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Proškova (FN Motol)

11 044,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Tynklova (FN Motol)

11 044,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Staňkova (FN Motol)

10 230,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

Fakultní nemocnice Ostrava

10 000,00

Úhr.nákladů na činnost MUDr. Matušincové - doplňování údajů do mezinárodní
databáze 1.10.

Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p.o.

9 976,00

5 ks Sencor ochlazovačů vzduchu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.

Fakultní nemocnice Brno

9 666,67

Úhr.nákladů na činnost MUDr. Hricové - doplňování údajů do mezinárodní databáze 1.10.2017

Fakultní nemocnice Brno

9 666,67

Úhr.nákladů na činnost MUDr. Černé - doplňování údajů do mezinárodní databáze
1.10.2017-3

Fakultní nemocnice Brno

9 666,67

Úhr.nákladů na činnost MUDr. Bobekové - doplňování údajů do mezinárodní
databáze 1.10.201

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

9 196,00

1ks QR GO CRP KIT vč. příslušenství pro Nemocnici Třinec, p.o.

rodina Máčalova (FN Motol)

9 030,00

Ozdravný pobyt ve Vráži (transpl. jednotka) 17.6.-22.6.2019

Příjemce

Částka

Co se koupilo

Novák Zbyněk MUDr.

9 000,00

Úhr.nákladů na činnost MUDr. Nováka - doplňování údajů do mezinárodní databáze 1.10.2017-

Fakultní nemocnice v Motole

8 892,00

8 ks vánočních stromků pro FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

8 091,00

1 ks profesionálního ambulantního tlakoměru pro FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

8 040,00

6 ks přebalovacích podložek, 3 ks přebalovacích pultů pro FN Motol

Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p.o.

7 600,00

8 ks zvlhčovačů vzduchu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

7 000,00

Úhr.nákladů na činnost MUDr. Haka - doplňování údajů do mezinárodní databáze
1.10.2017-30

Fakultní nemocnice v Motole

6 110,00

61 barelů vody pro FN Motol

rodina Carvanova

5 531,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

DD Klánovice

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Bláhova (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Dufkova (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Galekova (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Havelková (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Jelínkova (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Křivdova (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Lorencova (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Peterkova (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Řápkova (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Skaličkova (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

rodina Skalská (FN Motol)

5 522,00

Ozdravný pobyt v Chrustenicích (pediatrie) 17.6.-22.6.2019

Fakultní nemocnice v Motole

4 398,32

31 ks úložných boxů pro herničku FN Motol

Fakultní nemocnice Plzeň

4 000,00

Úhr.nákladů na činnost MUDr. Votavy - doplňování údajů do mezinárodní databáze 1.10.2017-

Klatovská nemocnice, a.s.

3 680,00

4 ks přenosných lehátko-sedátek 0-18 kg pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Klatovská nemocnice, a.s.

3 320,00

10 ks růžových a 10 ks modrých dětských dek pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Klatovská nemocnice, a.s.

3 267,00

10 ks bonding dek pro Nemocnici Klatovy

Nemocnice České Budějovice,
a.s.

3 000,00

Úhr.nákladů na činnost MUDr. Timra - doplňování údajů do mezinárodní databáze
1.10.2017-3

Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.

Částka
1 000,00

Co se koupilo
Úhr.nákladů na činnost MUDr. Procházkové - doplňování údajů do mezinárodní
databáze 1.10.

Fakultní nemocnice v Motole

592,00

Sanitace Watercooleru pro FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

592,00

Sanitace Watercooleru pro FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

592,00

Sanitace Watercooleru pro FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

539,00

1 ks ADC Blackfire paní Pavouková

Dárce

Částka

Shell Czech Republic a.s.

7 225 161,00

Upfield ČR, spol. s r.o.

1 114 043,00

Amazon Logistic Prague s.r.o.

672 100,00

BEZNOSKA, s.r.o.

600 000,00

Ing. Bohuslav Šantrůček

500 000,00

Voráčkovi

448 333,00

BEZNOSKA s.r.o.

400 000,00

BAKR s.r.o.

300 000,00

Nadace DRFG

300 000,00

JABLOTRON SECURITY a.s.

259 700,00

Philips Česká republika s.r.o.

255 000,00

Shobokshi Investment s.r.o.

252 000,00

Bidfood Czech Republic s.r.o.

250 000,00

Pražská energetika, a.s.

250 000,00

Fairmakk Sarl

246 320,00

CWP výživové poradenství s.r.o.

225 600,00

tesa tape s.r.o.

200 000,00

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

184 288,00

VM Footwear s.r.o.

182 000,00

Pražáková Vlasta

170 000,00

Denisa Lhotová

159 247,00

INSOLANCE s.r.o.

141 418,00

Clio Direct s.r.o.

110 000,00

Event media s.r.o.

105 000,00

Innova Medical s.r.o.

100 000,00

Město Říčany

100 000,00

NEWTON DATA s.r.o.

100 000,00

RDM stavby s.r.o.

100 000,00

Nadace Karla Pavlíka

80 000,00

METRANS, a.s.

75 000,00

LE-INVESTMENT, spol. s r.o.

60 000,00

MSC Shipping Company Austria

55 462,37

Deloitte Advisory s.r.o.

51 500,00

Ayudate a.s.

50 000,00

HARTMANN - RICO a.s.

50 000,00

KLIMA GROUP s.r.o.

50 000,00

MSC Czech Republic organizační složka

50 000,00

Nadace TIPSPORT

50 000,00

Středočeský kraj

50 000,00

Šindlerová Hana

50 000,00

Buček Karel

45 000,00

Pretzelmayer Viliam

45 000,00

THEMA TRADE s.r.o.

43 695,00

Dárce

Částka

ESET software spol. s r.o.

41 100,00

EvaQua s.r.o.

40 000,00

EXIM helps nadační fond

40 000,00

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

40 000,00

Mironet.cz a.s.

40 000,00

Rittal Czech, s.r.o.

40 000,00

Šmicer Vladimír

40 000,00

Šrubařovi

40 000,00

JRC Czech a.s.

36 000,00

Kika Nábytek s.r.o.

35 301,50

JP Plast, s.r.o.

32 660,00

Advanced World Transport a.s.

30 000,00

C-FILTER FILTRY, s.r.o.

30 000,00

Dočkal Vladimír

30 000,00

EP Cargo a.s.

30 000,00

Le-Investment, spol.s r.o.

30 000,00

Ševčík Lukáš

30 000,00

SHERWOOD DIGITAL a.s.

28 274,00

MSC Germany

25 850,00

AIK, s.r.o.

25 000,00

BDP-WAKESTONE s.r.o.

25 000,00

FERATT fashion s.r.o.

25 000,00

OCEAN LOGISTIC s.r.o.

25 000,00

Pechoušek Václav

25 000,00

Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

25 000,00

POTEX s.r.o.

21 900,00

Tobolková Lenka

21 115,00

Advanced Airsea s.r.o.

20 000,00

AUSTROMAR obchodní a dopravní spol. s r.o.

20 000,00

Brandejs Karel

20 000,00

CRG Czech-kart s.r.o.

20 000,00

David Michal

20 000,00

ELIV, s.r.o.

20 000,00

Košťáková Alena Ing.

20 000,00

Marek Robert

20 000,00

Pompa Lukáš

20 000,00

Potoma Jan

20 000,00

SABE, spol. s r.o.

20 000,00

Svobodová Anna

20 000,00

TENAUR, s.r.o.

20 000,00

AUTO IN s.r.o

19 000,00

Sparta Mratín z. s.

15 150,00

KETHER spol. s r.o.

15 000,00

Dárce

Částka

DORYS CZ, s.r.o.

15 000,00

Hájek Ladislav

15 000,00

Pixa Michal

15 000,00

Schunk Intec s.r.o.

15 000,00

Swarowski Bohemia spol. s r.o.

14 800,00

Drnek Vladimír Ing.

14 400,00

JD Dvořák s.r.o.

13 224,00

Luteránská evangelická církev

21 241,00

Hanousek Jan

12 000,00

Hrbek Lubomír

12 000,00

Hronek Karel Ing.

12 000,00

Janalík Radek Ing.

12 000,00

Končal Martin Ing.

12 000,00

Kuna Václav

12 000,00

Vovesná Daniela

12 000,00

Elefteriadu Martha

11 530,00

Kettner Jaroslav

11 000,00

Adámek David

10 000,00

Agility Logistics s.r.o.

10 000,00

Aidlpes Michal

10 000,00

cargo-partner ČR s.r.o.

10 000,00

CCL CONFERENCE CZE

10 000,00

CONSULT s.r.o.

10 000,00

CREDITIMMO

10 000,00

CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.

10 000,00

DELANTA APARTMENS s.r.o.

10 000,00

DELTA SHIPPING AND TRADING, spol. s r.o.

10 000,00

Doksanský Pavel

10 000,00

Dvořáková Kateřina

10 000,00

GAMARTIS s.r.o.

10 000,00

HABARTLINE, s.r.o.

10 000,00

Jiříček Petr

10 000,00

Jurák Pavel

10 000,00

Little Jana

10 000,00

Melicharová Markéta

10 000,00

Ortolight s.r.o.

10 000,00

OSTAZ s.r.o.

10 000,00

Petrek Ladislav

10 000,00

Poušková Irena

10 000,00

PREMIASPED s.r.o.

10 000,00

Sekyrová Eva

10 000,00

Stehlíková Eva

10 000,00

Široký Ivo

10 000,00

Dárce

Částka

Šumbera Jan Ing.

10 000,00

Trčka Josef

10 000,00

TSR Czech Republic s.r.o.

10 000,00

Valčík Petr

10 000,00

Veselá Jiřina

10 000,00

Vojnarová Iva

10 000,00

Vránek Martin

10 000,00

Dárce
POLYMED medical CZ, a.s.
MSC CZECH REPUBLIC
organizační složka
AUTO IN s.r.o.
ACTIVA spol. s r.o.
VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o.
Botanicus, spol. s r.o.
Šindelářová Hana
Watercooler System s.r.o.
Stanislav Houdek
Watercooler System s.r.o.
Mgr. Tereza Krejčí Dis.
Soňa Marešová - Creative Wood
Botanicus, spol. s r.o.
neznámý dárce
VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o.

Za co

Hodnota

1 ks fetální telemetrický systém FTS-6

650 000,00

70 ks monitorů DELL

307 300,00

pronájem 2 os. aut zn. Ford

246 000,00

kancelářské potřeby r. 2019

46 948,97

96 ks vín pro raut na koncertu NFKN 22.12.2019

20 165,31

50x svíčka, 100x mýdlo růže, 100x mýdlo koření

14 550,00

75 ks marmelád

11 250,00

61 ks barelů vody á 110,- Kč (dle smlouvy)

6 110,00

100 ks polštářků

6 000,00

pronájem vodního ochlazovače

5 355,00

50 ks čokolízátek a 20 ks cupcakes

3 900,00

100 ks medvídků štěstí

3 500,00

50 ks mýdel z mrtvého moře

2 500,00

106 ks buttonů

2 430,00

6 ks krabic + 6 ks vín

1500,69
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