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Vážení přátelé, 

 
už sedm let jsme tady pro náctileté děti, ale také pro slečny a mladé muže, bojující s nádorovým 
onemocněním, a také pro ty, kteří se po úspěšné léčbě zotavují a navracejí do běžného života. 
Plníme osobní přání těch, kteří se nám se svými sny svěří, pořádáme společné terapeutické pobyty 
a poskytujeme jednorázové finanční příspěvky na pomůcky usnadňující pohyb, rehabilitaci či 
studium. Rodiny pacientů podporujeme finančně i materiálně a jsme připraveni udělat téměř cokoli, 
co by mladým bojovníkům mohlo pomoci zpátky na startovní čáru. 
 
Velice si vážíme Vaší velkorysé podpory, neboť bez Vás bychom našim svěřencům pomáhat 
nedokázali. Děkujeme, že našim „bublinkám“ držíte palce! 

 
 
 
Martina Šmuková, zakladatelka 
& 
tým Nadačního fondu Pink Bubble 
 

 

   



 

 
 
 

 

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU 

 

Nadační fond Pink Bubble byl v roce 2012 založen za účelem všestranné podpory dětí a mladých dospělých, 

kteří podstupují nebo již absolvovali léčbu hematologického či onkologického onemocnění.  

Zejména se Nadační fond Pink Bubble zaměřuje na tyto oblasti: 

*Organizace a podpora projektů zdravotně sociálního charakteru pro dětské, mladistvé a mladé dospělé 

pacienty. 

*Poskytování finančních příspěvků za účelem zakoupení rehabilitačních, léčebných a jiných pomůcek či zařízení 

usnadňujících onkologickým pacientům léčbu, pohyb, následnou rekonvalescenci a podporujících tak jejich 

samostatnost. 

*Pomoc při uplatnění onkologických pacientů na trhu práce a podpora jejich dalšího vzdělávání. 

 
 
 
 
 
 

 
   



 

 
 

 

JAK POMÁHÁME 

 
POŘÁDÁME AKTIVITY PRO PACIENTY V LÉČBĚ I V OBDOBÍ REKONVALESCENCE 
 
Jsme tu pro mladé lidi, izolované dlouhé měsíce trvajícím bojem s onkologickým onemocněním. Je pro ně 
důležité a zároveň velmi náročné postupně se navracet do běžného každodenního života. Někteří se adaptují 
téměř okamžitě, jiným proces z různých důvodů trvá déle, třeba i několik let. Právě pro ně pořádáme 
každoročně několik ozdravných, zážitkových a terapeutických pobytů, zprostředkováváme zážitky, setkání. 
I letos jsme proto nesmírně ocenili podporu ze strany našich silných partnerů v projektu „Ozdravné 
a resocializační pobyty pro mladé pacienty po onkologické léčbě“ - zejména Nadace ČEZ a společnosti Moneta 
Money Bank. S jejich pomocí jsme byli schopni financovat společná setkávání pacientů, kteří cítí potřebu sdílet 
své zkušenosti s ostatními a pozvolna se tak adaptovat na novou realitu, často poznamenanou fyzickými nebo 
psychickými následky náročné léčby. 

 
10. – 16. 3. 2019                 Umění žít v Krkonoších 
Každoroční ozdravný zimní tábor pro téměř padesátku vyléčených pacientů v Krkonoších proběhl v polovině 
března tentokrát na téma „umění žít“. Spokojení účastníci si užívali lyžování, snowboardování, procházek i her 
ve sněhu, ale také odpočinku v penzionu při rukodělném tvoření či společenských hrách. 
Děkujeme pensionu Modřín, všem dobrovolníkům kteří s  e podíleli na nabitém programu a také Nadaci ČEZ, 
díky jejíž velkorysé podpoře tyto pravidelné zimní pobyty můžeme pořádat. 

 
16. - 19. 5. 2019                  Mamavíkend 2019 
Již delší dobu se rodil nápad uspořádat relaxační víkend pro mladé maminky, které bojují s onkologickým 
onemocněním. Všechny ženy ví, že starost o děti, domácnost a povinnosti v práci jsou náročné samy o sobě 
a pokud do toho ještě vkročí závažná nemoc, život se obrací vzhůru nohama celé rodině. 
Proto jsme pozvali 15 maminek, abychom jim jejich boj trochu zpříjemnili. S výběrem těchto silných žen, 
kterým jsme se rozhodli udělat radost, nám pomáhala Šárka Š., která založila spolek Maminy s rakovinou. 
Z bohatého programu zmíníme líčení a profesionální fotografování v Make-Up Institutu, návštěvu showroomu 
společnosti H&M, večerní divadelního představení, vyjížďku parníkem po Vltavě či lekci onkojógy.  
Děkujeme hotelu Orea Hotel Pyramida za pečující zázemí, Spirit Beads a H&M za dárky pro maminky a všem, 
kdo zajistili skvělý program. Speciální poděkování patří i Nadaci ČEZ, díky které jsme tento víkend nabitý zážitky 
a emocemi mohli zrealizovat. 

 

https://maminysrakovinou.cz/
https://maminysrakovinou.cz/
https://maminysrakovinou.cz/
https://maminysrakovinou.cz/
https://www.hotelpyramida.cz/
http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html


 

 

 

21. - 28. 9. 2019               Zážitky na moři - plachtění Poseidon  

Dobrodružná výprava po malebných řeckých ostrůvkách na třech lodích pro dvacítku našich plnoletých 
Bublinek se uskutečnila na konci září a soudě z nadšených ohlasů všech účastníků byla úspěšná! Všichni měli 
výjimečnou možnost nejen okusit život na lodi a poprat se s povinnostmi, které k tomu patří, ale poznat i nové 
kamarády, kteří sdílí podobný osud. Tento pobyt je založen na vzájemné spolupráci a věříme, že si jeho 
účastníci odnesli spoustu cenných zkušeností a nenahraditelných poznatků. Děkujeme všem dárcům, kteří toto 
umožnili a ať vítr fouká správným směrem i dalším námořníkům! 

 

 

 28. 11. - 1. 12. 2019          Rodinný Modřín  

Pravidelný pobyt pro 15 rodin, v nichž si onkologickou léčbou prošlo některé z dětí či nově i mladých maminek, 

se opět konal na přelomu listopadu a prosince v rodinném penzionu Modřín ve Velké Úpě. A jako vždy 

o program, tentokrát v pirátském duchu, se pro ty nejmenší postaraly Bubliny – tedy bývalí onkologičtí pacienti 

Míša, Dan a Verča, kterým kdysi nadace pomohla a oni nyní chtějí pomáhat dalším. No a rodiče si mohli na 

chvilku jen povídat, procházet se po okolí či využít výtvarných programů, které pro ně byly připraveny. Také ale 

mohli využít wellnesu v penzionu, masáží či povídání s Dášou Šléglovou, zakladatelkou sdružení Klára pomáhá, 

které též podporuje pečující rodiny. 

Děkujeme rodině Pallových za péči v jejich pensionu a všem ostatním za báječný program pro malé i velké. 

Velké díky musíme vyslovit společnosti MONETA MONEY BANK, která finančně tento pobyt podpořila a my 

jsme moc vděčni, protože bez nich by to nešlo!!!:-) 

 

Milé dámy, 
  

moc děkujeme za nádherné dny v penzionu U modřínu. Luxusní zážitek pro nás, ale hlavně pro děti. Díky 
za program a skvělou energii, kterou do aktivit vkládáte. Je moc fajn, že pro děti a jejich rodiče, kteří žijí 
v lásce, ale mají možná o něco více starostí než ostatní, děláte něco takového. Společné zážitky a péče 
vás i personálu pro ně všechny určitě znamená hodně. Díky moc a ať se růžová bublina lásky úspěšně 
nafukuje dál! 
Rodina B. 

http://www.pensionmodrin.cz/cz/
https://www.klarapomaha.cz/
https://www.moneta.cz/


 

 
 

 

PLNÍME PŘÁNÍ PACIENTŮ 

V roce 2019 jsme splnili přání 49 pacientům a předali jim dárky v celkové hodnotě 901.321 korun. Byly mezi 

nimi tradiční a oblíbené mobilní telefony, fotoaparáty a notebooky, ale třeba i jezdecká výbava či golfový 

trénink. Také jsme pomohli zprostředkovat několik velmi osobních zážitků, například výlet do Disneylandu či 

setkání s oblíbenou kapelou. Bez našich velkorysých dárců se srdcem na správném místě by však tento oblíbený 

projekt nebylo možné uskutečňovat. DĚKUJEME VÁM. 

 

Každé ráno, když se probudíme, mnozí z nás lamentují, co vše nás tento den čeká, co vše musíme 
zvládnout. Naše starosti směřují hlavně k ekonomickému zajištění rodiny, aby naše děti byly spokojené. 
Pracujeme od rána do večera a na společně strávený čas s dětmi zbývá málo prostoru. Při každodenním 

koloběhu nemáme čas mnohdy ani k zamyšlení se nad našimi životy. 

Najednou přijde něco, co nám zcela obrátí život naruby. Zavalí nás pocit beznaděje, smutku, výčitky 

a další negativní emoce. Posléze začneme procitat a nabírat sílu na zvládnutí nové situace, obrátíme svou 
mysl k pozitivním věcem. Je-li oním narušujícím faktorem vážná nemoc, je naší hlavní oporou víra, láska 
a naděje. Začneme objevovat věci, o jejichž existenci jsme pochybovali. Lidé kolem nás najednou přichází 

se srdcem na dlani, snaží se nás vyslechnout, pomoci různými způsoby. Začne nás obklopovat láska, 
ocitneme se jakoby v jiné dimenzi. Těmto lidem jsme vděčni a vyhledáváme mnohdy jejich společnost, 
aby nás vyslechli či povzbudili. Psychická podpora je to, co nám může dát každý, kdo nás má rád a je 

s námi v určitém přímém vztahu. Proud pozitivní energie je velký dar. Dalším velkým překvapením pro 
nás je hmotná podpora od lidí známých i neznámých. Začne přicházet ze všech stran, jste zaskočeni, cítíte 
se dlužni. Tuto podporu se naučíte přijímat. Uvědomíte si, že společnost není úplně zkažená. Lidí se 

sociálním cítěním je mezi námi nekonečné množství. Jsou to lidé, kteří jsou tu pro nás pro případ nouze. 
Přijdou za námi s kamarádsky napřaženou rukou, podrží nás a nenechají nás padnout. Nejkrásnější je 
pak poznání, že „na to“ nejsme sami. Velký dík patří nadačnímu fondu Pink Bubble, který podporuje děti 

a rodiny, kterým do života vstoupilo onkologické onemocnění. Díky této neziskové organizaci si i můj syn, 
který se léčí s AML na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, splnil své přání. Dostal herní 
počítač v hodnotě 20 tisíc korun. Nevím, jak jinak vyjádřit naše díky za Vaši materiální a psychickou 

podporu. Radujte se z každého rána, kdy se probudí celá vaše rodina zdravá, opravdu to není 
samozřejmost. Nepřála bych Vám vidět, kolik dětí tu bojuje se zákeřnou nemocí. 

S pozdravem, Marie J. 

 



 

 

 

 

POSKYTUJEME FINANČNÍ POMOC 

Jednorázovým příspěvkem jsme podpořili 58 rodin v náročné životní situaci, do níž se dostaly v souvislosti 

s onkologickou léčbou svých dětí. Příspěvky rodinám poskytujeme pouze na doporučení odborných pracovníků 

onkologických pracovišť a celková částka činila 687.793 korun.  

Vážení a milí, 
 

mnohokrát Vám děkujeme za Váš štědrý a nečekaný finanční dar. Jsem dojatá, dětem jsem ještě nic 
neřekla, chci je překvapit! Jste úžasní, jak pomáháte nemocným dětem a děláte radost jim i jejich 
rodinám a nám všem pomáháte zapomenout na trápení a „bolístka“. 
 
Ze srdce, Aneta S. 

 

 

NAŠE UBYTOVNA A KANCELÁŘ 

I během tohoto roku využívali klienti NF Pink Bubble a jejich rodiny naši ubytovnu, kterou jsme vybudovali hned 
v sousedství kanceláře nadačního fondu. Je jim k dispozici coby dočasné útočiště nejen během povinných 
kontrol a návštěv pražských zdravotnických zařízení, ale i ke krátkodobému ubytování v období brigád či 
prvních pracovních příležitostí. Ubytovat se zde mohou mimopražští pacienti i v rámci svých volnočasových 
a kulturních aktivit a nejčastěji zde přespávají během dobročinných akcí Nadačního fondu Pink Bubble, s jejichž 
přípravou i produkcí pomáhají coby nadšení dobrovolníci. 

 

  



 

 
 
JAK JSTE NÁM POMOHLI VY, NAŠI DÁRCI 
 

 

 

26. 1. 2019 Pink Bubble na Spin 4 kids 

O víkendu se sešly desítky lidí na sportovním happeningu Spin 4 Kids, na němž proběhlo hned několik lekcí 
spinningu. Iniciativa vzešla od komunity rodičů a přátel International School of Prague, kterou tato škola 
zrealizovala a na jejíž půdě se akce odehrála. Hlavní sponsor této akce bylo UPS. Pink Bubble tak díky tomu 
získala výtěžek 29.000 korun ze startovného na lekcích spinningu. Děkujeme vám! 

 
16. 2. 2019           Česko-Slovenský ples 2019 
Prestižní 6. ročník Česko-Slovenského plesu se konal v historických prostorách Obecního domu v Praze za účasti 
známých osobností a byl to vskutku ten nejromantičtější ples sezóny. Moderátorská dvojice Lucia Barmošová 
a Martin Dejdar provedla hosty nezapomenutelným večerem. V čele s ambasadorkou charitativní činnosti Lucií 
Hablovičovou podpořil Česko-Slovenský ples 2019 Nadační fond PINK BUBBLE, který představila zakladatelka 
Martina Šmuková. 
Návštěvníci plesu měli možnost v průběhu večera finančně přispívat nebo nechat svůj kontakt na speciálních 
pohlednicích Pink Bubble s příslibem konkrétní podpory nadačnímu fondu. Nakonec se výtěžek z plesu vyšplhal 
na neuvěřitelných 125.000 korun a Martina Š. také přijala nabídku organizátorů a stala se ambasadorkou 
charity Česko-Slovenského plesu za Českou republiku. Děkujeme! 
 
 
13. 4. 2019 8. ročník soutěže Souboj nevěst 

Jaká je vaše představa o snové svatbě? Návštěvníci se mohli nechat inspirovat 13. dubna na velkém finále 

Souboje nevěst 2019. Sledováním stránek soutěže a hlasováním pro svou favoritku zájemci přispěli na naší 

nadaci. Desítka finalistek se utkala v bitvě o pohádkové věno dne 13. dubna 2019 v NH Collection Hotels Praha, 

kde v porotě zasedne samozřejmě i naše zakladatelka Martina Šmuková. Byl to večer plný krásy no a výtěžek 

15.926 korun pro naši nadaci stál také za to. Díky! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
3. 5. 2019              Benefiční Barování v Malostranské besedě 
Podařila se nám další úžasná věc, a to díky Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Rajmontem, jejich 
skvělým hostům a divákům, kteří přišli a vytvořili tak nádhernou atmosféru. Benefiční večer měl pomoci vybrat 
prostředky na splnění přání dvěma našim Bublinkám. Vybralo se ale neuvěřitelných 100.691 korun, a proto byla 
částka rozdělena i mezi další nesplněná přání a část byla použita na ozdravný a zážitkový pobyt na plachetnicích 
v září 2019. 
Děkujeme tedy pořadatelům a všem, kteří se aktivně účastnili tohoto úžasného a zážitky nabitého a děkujeme 
též vydražiteli Pinup vázy, kterou pro tento večer věnoval Jan Čapek. 

 
15. 5. 2019              Kytičkový den - poprvé také pro Pink Bubble              
Letos poprvé jsme se zúčastnili celostátního již 23. ročníku Českého dne proti rakovině, který pořádá Liga proti 
rakovině a jejíž výtěžek jde částečně jejím členským organizacím a zbytek na prostředky pro boj proti rakovině 
– na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu 
a vybavení onkologických center. Děkujeme společnosti Amazon zastoupené Annou Antonini, která nás 
s nabídkou, že bude pro nás celý tento den mezi svými zaměstnanci kytičky prodávat, oslovila. Do kasičky Pink 
Bubble tak získala krásných 3.187 korun. 

 
18. 5. 2019                 „Plním přání, myslím na druhé", Kvasiny 
Naše věrná podporovatelka Renáta Koblásová s rodinou pro nás uspořádala v Kvasinách další benefiční večer 
v podobě módní přehlídky ležérní módy a společenských šatů. 
Večera se zúčastnili dobrovolníci z řad našich Bublin Daniel a Míša, kteří nás skvěle zastoupili a představili 
veškeré aktivity nadačního fondu Pink Bubble. Závěrem programu byl našim zástupcům předán dárkový šek 
na úžasnou částku 33.150 korun z prodeje vstupenek a darů od sponzorů a přátel, které pořadatelé oslovili. 
Chceme moc poděkovat organizátorce a všem, kteří se tohoto krásného večera zúčastnili a zapojili se tak do 
podpory Růžové Bubliny. Nesmírně si vaší pomoci vážíme! 

https://www.facebook.com/barovani/
https://www.facebook.com/nepouzivat
https://www.denprotirakovine.cz/
http://www.lpr.cz/
http://www.lpr.cz/


 

 

 

 
 
8. 6. 2019                 Golfový turnaj na Loretě 
Letos už posedmé pořádal náš dlouholetý podporovatel Michal Bauer golfový turnaj pro přátele u příležitosti 
svých narozenin. Ale letos poprvé svým hostům předem rozmluvil jakékoliv dárky a požádal je, ať na místě 
přispějí na dobrou věc. A tak naše růžová bublina dostala senzačních 53.000 korun, které byly rozděleny na 
dvě: 30.000 korunami jsme podpořili 3 rodiny s malým onkologickým pacientem. Zbývajících 23.000 Kč bylo 
přidáno na pobyt na plachetnicích pro mladé pacienty po léčbě v září v Řecku. 
Moc děkujeme za štědré příspěvky! 

 

 

20. - 21. 6. 2019      Jógový bazárek Energy Studia 

Již podruhé se letos konal ve dvou pobočkách jógového Energy Studia Václava Krejčíka bazárek jógového 
oblečení a potřeb a i letos byl jeho výtěžek určen těm, kterým pomáhá NF Pink Bubble. 
Akce byla tentokrát spojena s mezinárodním Dnem jógy. Všichni, kdo si v tento den přišli zacvičit, přispěli 
dobrovolným vstupným na lekci našemu nadačnímu fondu. Přidalo se dokonce i několik lektorů a věnovali své 
honoráře z tohoto dne, a tak výtěžek činil krásných 13.430 korun. Děkujeme Katce Bílkové za realizaci nápadu. 
 

 
22. 6. 2019                Milujeme prosecco 2019 
Šestý ročník festivalu, který je zasvěcen především šumivému italskému vínu, ale také gastronomii, hudbě 
a letní zábavě jako takové, se letos nově konal v Riegrových sadech v Praze na Vinohradech.  I tentokrát  jsme 
měli možnost prostřednictvím prodeje propagačních předmětů na našem stánku a také několika rozhovorů 
s ředitelkou NF Martinou Šmukovou představit zde NF Pink Bubble. Chceme poděkovat návštěvníkům festivalu, 
kteří si nakoupili i u našeho stánku mj. i oblíbené neonové náramky, které pro nás od srdce dělá Spirit Beads. 
Na závěr tohoto báječného festivalu přijala prezidentka NF Pink Bubble Martina Šmuková z rukou Michala 
Štěpánka, manažera Prosekárny, která akci pořádá, symbolický šek na 30.000 korun, které nadace beze zbytku 
využije ve prospěch svých klientů. 
Děkujeme organizátorům, že na nás i letos mysleli a štědře nás podpořili a také celému realizačnímu týmu 
v čele se Sabinou Bergmanovou za báječný den. 

 

https://www.energystudio.cz/
http://www.spiritbeads.cz/


 

 

 

 

 

 

 

26. - 28. 7. 2019     Dobročinné občerstvení U zlaté proudnice 

Hasiči Úpice vymysleli krásnou věc – totiž že podpoří svěřence NF Pink Bubble částí výdělku z prodeje 

občerstvení na úpické pouti! Nápad se zrodil v hlavě jednoho z hasičů, jehož synek se před nedávnem úspěšně 

vyléčil ze zákeřné nemoci. K obrovskému překvapení všech zúčastněných i nás v NF, se částka věnovaná na 

potřeby pacientů, vyšplhala na 75.000 korun!  

Děkujeme celému týmu hasičů, návštěvníkům pouti a Jiřímu Fulkovi, tatínkovi Tomíka, vyléčeného bývalého 

pacienta, za nápad uspořádat pro naši nadaci sbírku a všem, kteří se na ní podíleli svým časem a energií. Díky, 

že jste si vybrali právě PINK BUBBLE! 

 

 
31.7.- 4.8.2019            Slavonicefest 2019        
Už potřetí jsme byli letos pozváni na maličký „rodinný“ hudebně-filmový festival do půvabného jihočeského 
městečka Slavonice. Pětidenní porce filmů, koncertů, výstav, besed a příjemných setkání byla letos pro 
Pink Bubble jiná v tom, že jsme poprvé dostali prostor i coby charitativní partner festivalu. Od letoška nás nově 
podporuje Jindrovo vinařství, které speciálně Pink Bubble inspirovala k vývoji svého prvního růžového šumivého 
vína, které se úspěšně prodávalo po celou dobu festivalu s krásným výtěžkem 16.300 korun pro nadaci. A také 
nás svým Bio popcornem podpořila společnost Country Life. Děkujeme pořadatelům Slavonicefestu manželům 
Trojanovým a také Lucii Staňkové, že si nás opět vzali pod křídla a už se těšíme na další ročník! 

 
22. 8. 2019                  Pink Bubble karma outlet   
Na konci srpna se započal náš čtyřměsíční ojedinělý projekt, totiž Pink Bubble Karma Outlet v Praze na Starém 
Městě. Nešlo ale o klasický bazar, výprodej či secondhand. Všechny skvělé módní kousky, většinou ještě 
s originálními visačkami, jsme získali ze zahraniční filmové produkce. Fotografka Alžběta Jungrová nafotila 
s hvězdami šoubyznysu krásnou kampaň, a aby se o karmaoutletu dozvěděl okolní svět, pomohlo studio AD13 
a agentura Pitaya. Do bezplatného užívání jsme získali nádherné prostory v centru Prahy U Obecního dvora. 
Děkujeme tedy všem, kteří se na úspěchu projektu podíleli. Bylo by to na dlouhý seznam, ale vy všichni víte. 
Každému jednomu z vás posíláme tisíc díků! 
Zákazníci nákupem oblečení přispěli celou částkou Nadačnímu fondu Pink Bubble do veřejné sbírky na podporu 
kvality života mladých onkopacientů. Celkově se výtěžek vyšplhal na neuvěřitelných 621 tisíc korun, které 
budou bezezbytku věnovány na projekt finanční podpory rodin s onkologickými pacienty. 
Děkujeme. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. 9. 2019                Pink Bubble Charity Golf 2019 
Zásluhou Vás, našich podporovatelů a dárců proběhl letos již 8. turnaj našeho tradičního charitativního 
golfového turnaje na krásném hřišti Beroun Golf Resortu. S mnohými z Vás se takto potkáváme už řadu let 
a vaší podpory si nesmírně vážíme. 
Tentokrát jsme v Berouně díky Vám nashromáždili neuvěřitelných 500.600 korun, které, podobně jako v 
minulosti, využijeme v plné výši k uspořádání ozdravných, rekondičních a zážitkových pobytů pro naše klienty, 
aby se jim po skončení léčby lépe dařilo zvládat často nesnadný návrat do běžného života. Velký dík patří všem 
našim věrným a dlouhodobým partnerům, stejně jako těm, kteří s námi letos hráli poprvé. Děkujeme velitelům 
Beroun Golf Clubu Vojtěchovi Matějčkovi a Michalovi Tůmovi a jejich týmu za dokonalé zázemí ke hře, 
společnosti Kampa Group za skvělý catering i ostatním, kteří do tohoto turnaje věnovali ceny či svou energii. 
Jsme Vám nesmírně vděčni. 
 
 
 
29.8.-1.9.2019           Soundtrack Poděbrady 2019 
Již potřetí jsme byli charitativním partnerem festivalu filmové hudby Soundtrack Poděbrady 2019, který 
poslední prázdninový víkend pořádá v půvabném lázeňském městečku producent a skladatel Michal Dvořák.. 
Poslední večer patřil ukázce z připravovaného muzikálu We will rock you s písněmi skupiny Queen – na toto 
představení byly pozvané i naše Bublinky a večer si skvěle užily. 
Na kolonádě jste po celou dobu festivalu mohli potkat i různé osobnosti hudební a filmové scény, např. Martina 
Dejdara či našeho patrona Jiřího Dvořáka, ale také růžový „kontejner“ Pink Bubble! V něm jsme nabízeli 
dobročinné růžové bublinky a naše propagační předměty. Letos jsme z výtěžku, který činil krásných 
37 tisíc korun, přispěli na splnění přání 11leté Adélky. Ta se po překonání onkologického onemocnění navrací 
do běžného života a moc si přála elektrokolo, a také pomůžeme peněžitými prostředky dvěma rodinám 
s malým onkologickým pacientem.  
Děkujeme ze srdce Michalovi Dvořákovi i celé produkci festivalu!

http://www.golfberoun.cz/
http://soundtrackfestival.cz/cs/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Dvo%C5%99%C3%A1k


 

 



 

 
 
 
 
 
 
14. 9. 2019                Tenis pro život 2019 
Již 3. ročník tenisového turnaje TENIS PRO ŽIVOT, který proběhl v areálu tenisového klubu Sparta Praha, přinesl 
letos senzační výtěžek 45 800 korun, který organizátor Marek Moravec věnoval našemu nadačnímu fondu 
a jeho projektům. Turnaj dvojic se nesl v komorní rodinné atmosféře a my děkujeme všem, kdo se na jeho 
úspěšném průběhu a skvělém výsledku podíleli. Díky za krásný den! 

 
 
12. - 15. 9. 2019           2. ročník Memoriálu Dana Čelůstky 
Dne 4.2.2018 odešel po těžkém boji se zákeřnou nemocí Dan Čelůstka, mladý muž, který měl mít teprve 
všechno před sebou. Jeho největší radostí byl lov kaprů. Na jeho památku letos již podruhé kapraři uspořádali 
týmovou soutěž v lovu kaprů na jezeře Zemník-Bodovka - Memoriál Dana Čelůstky. Každý tým registračním 
poplatkem podpořil NF Pink Bubble. Jako čestní hosté i letos společně v týmu soutěžili i naše Bubliny Filip 
s Pavlem, mladí muži, kteří zákeřnou nemoc zdárně zdolali. A stejně jako vloni, i letos skončili na skvělém třetím 
místě. Gratulujeme nejen jim, ale všem zúčastněným! Letos memoriál přispěl částkou v nečekané výši - totiž 
70.000 korun. Tento příspěvek bude postupně rozdělován na plnění osobních přání malých i větších pacientů, 
kteří zatím s onemocněním bojují. 
Děkujeme všem, kdo přijeli soutěžit s myšlenkou na ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují. Ale největší dík patří 
organizátorům, zejména Janku Chriaštelovi a Martinu Vaškovi. 
Pánové, smekáme a děkujeme, že nás máte rádi! Petrův zdar! 

 
 
30. 9. 2019                 500 km pro Beatku - poutní dobročinná cesta Španělskem 
Zuzka Somošová, bývalá onkologická pacientka, se v srpnu rozhodla pro krásný skutek – a to ujít 500 km poutní 
cesty po severu Španělska – Camino de Santiago, kterou věnovala na „splnění přání“ 16tileté Beatky. Ta se 
momentálně léčí s nádorem mozku a přála si rekonstrukci podkroví v domku svých rodičů, aby měla po léčbě 
kde bydlet a mohla vkročit do "nového" života. Díky dárcovské výzvě na portálu Darujme.cz se Zuzce, která má 
sama po radioterapii poškozené plíce, podařilo během její poutní cesty pro Beatku vybrat neuvěřitelnou 
částku téměř 60 tisíc korun. Moc děkujeme Zuzce za její výzvu a všem, kdo na ni reagovali. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Memori%C3%A1l-Dana-%C4%8Cel%C5%AFstky-592577831112835/
https://www.pinkbubble.cz/cz/detail-prani/181/prestavba-podkrovi
https://www.darujme.cz/vyzva/1201022


 

 
 
 
 
 
 
1. 10. 2019                 Florbal Chodov v růžové 
Podruhé ve své historii upustí FLORBAL CHODOV od tradiční modrobílé kombinace svých dresů. Unikátní 
růžový dres elitní týmy mužů a žen oblékaly celý říjen. Cílem bylo podpořit nadační fond PINK BUBBLE.  
"Chceme udělat velkou akci, jaká nemá ve florbalu obdoby - vybrat skrz kasičky a dražbu maximální možnou 
částku, která půjde na vybrané projekty PINK BUBBLE a také chceme nadační fond díky "růžovému říjnu" 
maximálně zviditelnit," řekl autor nápadu, marketingový ředitel klubu David Podhráský. 
Chodov v říjnu, měsíci celosvětového boje proti rakovině, odehrál v růžových dresech několik zápasů 
a v listopadu pak dresy elitních hvězd Chodova vydražil v elektronické dražbě. Na velkém finále „růžového 
měsíce“ - florbalovém zápasu Chodova se Spartou - jsme z rukou Michala Bauera, zakladatele klubu, 
obdrželi šek na 179 tisíc korun! 
DĚKUJEME VŠEM, kteří jakkoli přispěli. Obzvlášť chodovským týmům a managementu klubu Karlovi, Davidovi, 
Michalovi a Honzovi za jejich nadšení do tak krásné akce! 

 
14. 10. 2019                   Kinstellar daroval Nadačnímu fondu Pink Bubble 100.000 Kč 
V pondělí 14. října proběhlo v prostorách přední mezinárodní advokátní kanceláře KINSTELLAR v Praze předání 
šeku v hodnotě 100 tisíc korun Nadačnímu fondu Pink Bubble z rukou Managing Partnera pana Lukáše Ševčíka. 
Darované prostředky budou využity na podporu onkologicky nemocných dětí, náctiletých a mladých dospělých 
v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života. O projektu nebo neziskové 
organizaci, kterou letos Kinstellar podpořil, rozhodovali přímo zaměstnanci firmy a my všem ze srdce děkujeme 
za důvěru a podporu! 
 

23.10.2019                       Radotín pro Pink Bubble 

Městská část Praha 16 - Radotín předala Nadaci Pink Bubble šek na téměř 40 tisíc korun. Úctyhodná částka 
vznikla spojením vstupného během prvního dne otevření nového bazénu a z příspěvků vybraných 
během Radotínského burčákobraní včetně nájemného za stánky jednotlivých vinařů. 
Děkujeme pánům Karlu Hanzlíkovi, starostovi a Miroslavu Knotkovi, místostarostovi Radotína za podporu! 
Nadace Pink Bubble použije peníze na pobyty onkologicky léčených mladých pacientů a splnění jejich přání. 
Pink Bubble a Městská část Praha 16 děkuje všem občanům, kteří přispěli na sbírku! 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/florbalchodov
https://www.kinstellar.com/
https://www.praha16.eu/


 

 
 
 
 
 
 
26. 10. 2019                   Ulice dětem Prachatice 
Poslední říjnovou sobotu se v Prachaticích konala akce Ulice dětem , která "přisypala" díky prodeji dobrot 
i rukodělných předmětů a také díky šikovným rukám oblíbeného kadeřníka do růžové kasičky Pink 
Bubble úžasnou částku 46.287 korun! 
Tento dar bude posléze rozdělen mezi 4 rodiny, které se v důsledku péče o malého pacienta ocitly ve finanční 
tísni. Zejména na počátku, kdy rodiče vstřebávají čerstvou diagnózu svého dítěte, řeší vše potřebné pro 
dlouhodobý pobyt dítěte v nemocnici a nezbývá čas ani energie řešit i běžné denní starosti. Ze srdce děkujeme 
všem aktérům krásné akce, také Portusu Prachatice a Rodinnému centru Sluníčko v čele s dobrou duší projektu 
Dášou Vymětalovou za organizaci této úžasné akce. Ta o projektu řekla: „…bylo krásně, bylo plno, jedlo se, pilo 
se, tancovalo, zpívalo, hrálo divadlo. Také se nakupovalo ostošest!. Kadeřníkovi se nůžky zastavily až se 
setměním a vizážistce a fyzioterapeutce s podvečerním chladem. 
Děkujeme, že jste byli, přišli, bavili se a přispívali na dobrou věc. 

 

 

2.11.2019       Skatehand 2019 

Další ročník dobročinného bazaru SKATEHAND – prodeje starších, ale i nových skateboardových potřeb, 
doplňků i oblečení, které věnovali příznivci a propagátoři tohoto sportu - podpořil Pink Bubble neuvěřitelnou 
částkou 168.751 korun! 
Atmosféra v hale Max Space na Pragovce byla úžasná a téměř vše se vyprodalo během první hodiny. I další 
program byl skvělý – závod Game of Skate ukázal to nejlepší z lokální skateboardingové školy. Děkujeme všem, 
co darovali spoustu úžasných věcí na prodej a děkujeme také všem, kteří dorazili a podpořili nás na místě. 
Nesmírně si toho vážíme! Obrovský díky patří také partnerům, kteří akci podpořili – Red Bull, Queens,  
Ambassadors, Norbert´s donuts či báječná káva od Coffeespot Praha. A největší DÍK patří samozřejmě Maximu 
Habancovi a jeho ženě Natálce, bez kterých by se Skatehand vůbec neuskutečnil!  

 

25.11.2019      Kampa Park slavila 25 let 

Jedna z nejlepších restaurací v Praze, Kampa Park, slavila dne 15.11.2019 své 25. narozeniny. A pro Pink Bubble 
bylo velkým potěšením být při tom! Unikátní prostor i vyhřívané terasy zaplnili pozvaní hosté  a užívali si již 
tradičně vynikajícího rautu a skvostných vín, stejně jako vystoupení zpěvačky Nicole. 
Vrcholem večera byl ale závod kachniček v Čertovce. Každý host si mohl na místě od našich růžových hostesek 
koupit za 500 kč svou kachničku se závodním číslem a sledovat pak, jak se právě jeho „závodnici“ na vltavské 
hladině daří. Tři nejrychlejší kachničky tak zajistily svým majitelům ceny v podobě láhve šampaňského či 
voucherů do Kampa Parku. Díky tomuto netradičnímu nápadu přibylo nadaci na podporu mladých 
onkologických pacientů úžasných 71 tisíc korun. Děkujeme vřele všem hostům, zaměstnancům i managementu 
restaurace a majiteli Nilsi Jebensovi ze srdce gratulujeme! 

https://www.facebook.com/events/2356015677993818/
http://www.portusprachatice.cz/
http://www.redbull.cz/
http://www.queens.cz/
https://www.ambassadors.eu/
https://www.facebook.com/Norbertsdonuts/
https://www.instagram.com/coffeespot_praha/
https://www.instagram.com/maximhabanec/
https://www.instagram.com/maximhabanec/


 

 

 

 

 
4. 12. 2019              Princezny pomáhají 
Dražba fotografií „princezen“ aneb 12 zajímavých žen naší současnosti plus příspěvky v kasičce ze slavnostního 
večera vynesly nádherných 61.100 korun!  
Jmenovitě děkujeme iniciátorovi, produkčnímu a fotografovi v jedné osobě - Honzovi Kvardovi, vizážistce 
Heleně Turkové za dokonalé líčení princezen, návrhářce Monice Srovnalové za krásné šaty a také 
moderátorkám, všem účinkujícím, hostům a samozřejmě samotným dražitelům. 
Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěl ke zdaru překrásného projektu Princezny pomáhají. A díky také naší 
Bublince Báře, která byla jednou z nádherných princezen. 

7. 12. 2019  Dačice – benefiční bazar pro Pink Bubble 
Výzva paní Romany Bártů, hlavní postavy kulturního života města Dačice – „pomozte nám podpořit nadační 
fond Pink Bubble. Přineste nevyužité oblečení, hračky a knihy do kanceláře KD Beseda“ - se setkala s velkým 
ohlasem a veškeré darované zboží bylo pak prodáno za senzačních 24.600 korun!  Děkujeme paní Romaně 
Bártů i jejím kolegům za nápad a realizaci! 

 
20. 12. 2019 Roman za lepší Vánoce 
Kadeřník celebrit a náš kamarád Roman Šnajdrvint vymyslel veselá trička s vánočními hláškami. Přispěl tak 
bublinám na další ozdravný a zážitkový pobyt, protože stejně jako my věří, že zdraví, přátelství a zážitky jsou 
nejdůležitější na světě. Šek na neuvěřitelných 120.000 korun převzala v Kavárně, co hledá jméno, naše paní 
ředitelka Martina Mecerová společně s Bublinami Míšou a Danem. Děkujeme! 

 
Prosinec  Ticketmaster pro Bubliny 
Koncem roku nás začala podporovat společnost Ticketmaster ČR. 
V rámci kampaně „Nenech se zastavit rakovinou“ nám zástupci společnosti předali šek na úžasných 
200.000 korun, díky kterým budeme moci realizovat sportovně-relaxační ozdravný pobyt na horách pro 45 
dospívajících a mladých dospělých „Bublinek“, kteří za sebou mají zkušenost s touto závažnou a bohužel až 
příliš častou nemocí. 
Těšíme se, že se díky společným cílům stane Ticketmaster pro Pink Bubble dlouhodobým partnerem. 
 

Po celý rok             Krámek pro děti  
Jako už několik let, i letos nás věrně podporuje procenty ze svých prodejů  e-shop s pomůckami nejen pro 
školáčky – Krámek pro děti. Za rok 2019 nám ve prospěch našich pacientů od něj přibyla krásná částka 
9.203 korun. Ze srdce děkujeme Tamarce a jejímu týmu! 

https://www.facebook.com/Kvardaart/
http://kvardafoto.cz/charitativni-projekty/


 

KDE JSME BYLI VIDĚT 

 
 
23. 1. 2019               Podpořte mladé onkologické bojovníky 
NF Pink Bubble je od ledna nově i na portálu Darujme.cz, kde se jednoduše a hlavně bezpečně zadá 
jednorázová či trvalá platba a za pár kliknutí je hotovo. "Darovat nebylo nikdy jednodušší." 
 

16. 2. 2019                 Den dětské onkologie 2019 
Tento mezinárodní den je zaměřen na osvětu problematiky dětské onkologie, poctu dětským pacientům a jejich 
rodinám a také na představení medicínských pokroků v této oblasti. Vedle „odborné“ části je tu také celodenní 
zábavný program pro širokou veřejnost. Již poněkolikáté jsme byli přizváni, ale letos jsme pověřili naše 
dobrovolníky, kteří Pink Bubble zastoupili a představili zájemcům. Kromě toho prodávali naše propagační 
předměty, a tak jim můžeme poděkovat za krásných 15 tisíc korun. Děkujeme všem (HAIMA CZ, z.s., Kapka 
naděje, Nové Háro, Společně k úsměvu, Radost dětem, Bátor Tábor, Zlatá rybka) za společnou účast a zejména 
organizátorům v čele s MUDr. Lucií Hrdličkovou, dětskou onkoložkou z FN Motol, která je hlavní duší této akce. 
Díky, že tuhle akci pořádáte, je důležité myslet i na ostatní. 

26. 6. 2019                Slavnostní otevření dětské hemato-onkologické ambulance ve FN Motole 
S velkou pokorou a radostí jsme přijali nabídku na výzdobu oddělení dětské hemato-onkologické ambulance 
v motolské nemocnici. Nádherný projekt se nám podařilo zrealizovat bezprostředně po rekonstrukci, která ve 
FN Motol proběhla nedávno. Prostory čekárny jsme rozveselili tou nejveselejší indiánskou výmalbou, naše 
oblíbené kreativní duo Lukáš Urbánek a jeho žena Miládka Rezková nezklamalo a rozsvítilo místo, kde denně 
stráví mnoho hodin  spousta malých i velkých dětí. Doufáme, že pobyt v indiánské společnosti jim dovolí aspoň 
na chvíli zapomenout na nemoc a s ní spojené starosti.   

28.- 30. 6.2019        Mystic SK8 cup 2019 
25. ročník legendárních závodů ve skateboardingu – součást světového poháru – proběhl tradičně opět na 
pražské Štvanici. Nabitý sportovní i kulturní program přilákal spoustu nadšenců. Skvělé závody, skvělé koncerty. 
Děkujeme za podporu a možnost představit Pink Bubble návštěvníkům. 

 
31. 8. 2019                   Rodinný festival KEFÍR 2019 
Další ročník tradičního rodinného festivalu v areálu zámku Kačina. To jsou koncerty, divadelní představení 
a workshopy pro všechny od 0 do 100 let. Zkrátka pro ty, kdo si rádi hrají. Velké díky organizátorům, že nám 
letos opět dali prostor být součástí této jedinečné akce a děkujeme všem, kteří se za námi zastavili na našem 
růžovém stánku. 

 

 



 

      

DĚKUJEME ZA VAŠI FINANČNÍ POMOC 
 

Bez pochopení a podpory vás, našich laskavých dárců, bychom nerozdali ani zdaleka tolik radosti. V tomto roce jsme 

splnili přání 49 pacientům a předali jim dárky v celkové hodnotě 893 287 korun. Jednorázovým finančním 

příspěvkem jsme podpořili 58 rodin v náročné životní situaci, do níž se dostaly v souvislosti s onkologickou léčbou 

člena domácnosti, a to v celkové výši 687 793 korun.  

DARY NAD 10.000 KČ PŘIJATÉ NA ÚČTY VEŘEJNÝCH SBÍREK

  KVALITA ŽIVOTA 253 135 368 / 0300 
 
388 855,17 Anonymní dárci 

81 329,00 Merch - Soundtrackfest 

70 860,00  Florbal Chodov 2019 

60 150,00  Karma bazar 

44 287,00  Ulice dětem Prachatice 26.10 

35 168,00  Fórum dárců 

29 200,00  Česká televize 

22 900,00  Spirid Beads kasička 

21 396,00  merch - stánek 

16 790,00  Kvasiny veřejná sbírka 

12 000,00  CoachMe s.r.o. 

10 950,00  FoodPark s.r.o. 

 

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 2777 575 777 / 0300 

45 406,00  Barování Sandry Novákové 

35 490,00  Židlíková Regina 

28 858,00  ZŠ Mikoláše Alše Praha - Suchdol-Spolek rodičů a přátel 

21 000,00  Chriašteľ Jan 

20 705,00  Šišulák Pavel 

20 497,00  Skatehand 

20 000,00  Náser Jaroslav 

17 676,00  TEULTD 

16 032,00  Soundtrack festival 

15 000,00  Nadace pojišťovny Kooperativa 

15 000,00  Třeštíková Radka 

14 600,00  ZŠ ÚPICE-LÁNY  UL 

14 468,00  Pechar Miroslav 

12 000,00  Matějček Vojtěch 

11 250,00  ESELL s.r.o. 

11 046,00  Kostka - kolobka, S. 

11 000,00  Diepoltová Barbora  

11 000,00  Pekárková Alena  

10 200,00  Foltýn Adam 

10 100,00  Viltová Petra 

10 000,00  Standera Zbyněk 

 



 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠI FINANČNÍ POMOC 
 

Celkem jsme od vás přijali finanční dary ve výši 4 107 057 korun. Právě z těchto darů, ať už účelově vázaných, 

nebo poskytnutých bez specifikace, zajišťujeme všechny naše ozdravné a terapeutické pobyty, vylepšujeme 

prostředí, kde se pacienti léčí, připravujeme vzdělávací a informační materiály a naplňujeme konkrétní potřeby 

mladých onkologických pacientů, kteří se na nás obracejí s žádostí o podporu.  

 

DARY NAD 10.000 KČ PŘIJATÉ NA BĚŽNÝ ÚČET  449494944/0300  

 

 

 

 

 

574754,31  UPS Foundation 

229895,00  Spin4kids 

200000,00  Ticketmaster ČR, a.s. 

187200,00  Muchovo muzeum, s.r.o. 

159300,41  Nadační fond pink Bubble 

130000,00  BNP Paribas Cardif 

120000,00  Šnajdrvint Roman 

120000,00  MMB - tech.účty 

101713,00  Nadace ČEZ 

100000,00  Kinstellar, s.r.o. 

100000,00  Habanec Maxim 

100000,00  Česko-Slovenský ples 

 88840,00 Rossetti Adele 

 77500,00 Dasbach Ronald Gerb. 

 75000,00 Stillking films, SPO 

 75000,00 Sbor dobrovolných hasičů Úpice 

 73000,00 Orbico Beauty s.r.o. 

 70860,00 Florbal Chodov 1 

 70000,00 KPMG Česká republika 

 65555,24 Nadace VIA 

 65000,00 Axa Asssistance cz,s 

 63000,00 Loreal Česká republika 

 62000,00 Neale Robert 

 60000,00 Follow Bubble s.r.o. 

 56500,00 KampaGroup duck race 

 54000,00 FSHP s.r.o. 

 52000,00 Pojišťovna VZP a.s. 

 51000,00 Němcová Renáta 

 50000,00 ING bank n.v., Pragu 

 42000,00 Analytics Data Facto 

 40020,00 Zimola, Jindřich 

 40000,00 Kapounová Jana FA 

 36000,00 Toyota motor Europe 

 35000,00 Ševčík Lukáš 

 35000,00 Sazka a.s. 

 

35000,00 Rudolf Jan 

35000,00 Profimed s.r.o. 

35000,00 Nadace pojišťovny Ko 

35000,00 Mazda motor logistic  

35000,00 Chvátalová Ivana 

35000,00 CeWe Color, a.s. 

33150,00 Koblásová Renáta 

30000,00 Schonfeldovi Lenka a Robert 

30000,00 Polák Lukáš,Mgr. 

30000,00 Miazu, s.r.o. 

29800,00 Majvldová Natálie 

25600,00 Princezny pomáhají 

25000,00 Sobotka Martin 

25000,00 Nadace BPD Partners 

25000,00 Giuseppe Giordo 

25000,00 Cafecafe Praha s.r.o 

24600,00 Dačice bazar 

22500,00 Šmuková Martina 

22450,00 Radotínská, o.p.s. 

19980,00 Anydesk software Gmbh 

19100,00 Chhabra Kateřina 

18280,00 Skate of mind 1 

16300,00 Jindrovo vinařství 

15843,00 Majvaldová Natálie 

14520,00 Effective online s.r.o 

13100,00 Lobel Gabriela 

12000,00 Pabst Václav 

12000,00 Jazzmil s.r.o. 

12000,00 Chmelíček Daniel 

10100,00 Městská část Praha16 

10000,00 Twisto payments a.s. 

10000,00 Novák Petr 

10000,00 Filkuka Tomáš 

10000,00 Eximtra a.s. 

… 

Z celého srdce děkujeme dalším mnoha desítkám 

laskavých dárců, kteří nás podporují právě tak, jak jim 

to okamžitá situace dovolí. Každá koruna, která se 

k nám dostane, je pro nás stejně důležitá! Děkujeme 

vám všem, moc si vaší přízně vážíme. 



 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC A PODPORU 
 
 
 
 
AD13 
Beroun Golf Resort 
Budějcká Drbna 
Energy Studio 
Felix s.r.o. 
Global Assistance 
Golf Digest 
Golf Channel 
Hergetova Cihelna 
Kampa Group 
Kipling 
Libebit 
L´Oréal ČR 
Material 
Mystic Sk8 Cup 
Outdoor Survival 
Planet Zen 
PuraVida Shop 
Soundtrack Festival Poděbrady 
Timoure et Group 
USK krasobruslení 
 
 
 
Děkujeme také vám, kteří jste nás podpořili dobrou radou, milým slovem, zmínkou o nás, vlastní energií, dovednostmi, dárkem 
pro radost. Vážíme si vaší přízně a děkujeme za ni! 



 



 



 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  

  
 

  

  

      PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  

  

       sestavená k 31. 12. 2019  

  

  

  

  

  

        Nadační fond Pink Bubble  

  

              Hradčanské náměstí 61/11, IČ: 24296171  
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Základní údaje  
  

  

Účetní období:                    1.1.2019 – 31.12.2019   

Název:                                  Nadační fond Pink Bubble  

Sídlo organizace:               Hradčanské náměstí 61/11, 118 00 Praha 1  

Právní forma:  nadační fond  

Správní rada:    

 Členové:     Martina Šmuková, od 24.4.2012         

                  Matthew Stillman, od 24.4.2012  

Ivana Chvátalová, od 23.9.2015  

André Frans Bessel Kok, od 6.3.2019  

Mgr. Svatava Dvořáčková, od 6.3.2019  

    

Revizor:                 Ing. Michal Němec  

 

Datum vzniku: 24.4.2012, spisová značka N 908 vedená u Městského soudu v Praze  

  

Účel (poslání):   

Nadační fond se zřizuje za účelem všestranné podpory dětí a mladých dospělých, kteří podstupují nebo již 

absolvovali léčbu onkologického onemocnění.   

Zejména se nadační fond zaměřuje na tyto oblasti:   

(i) Organizace a podpora projektů zdravotně sociálního charakteru pro dětské, mladistvé a mladé dospělé 

onkologické pacienty;   

(ii) (ii) Poskytování nadačních příspěvků za účelem zakoupení rehabilitačních, léčebných a jiných pomůcek 

či zařízení usnadňujících onkologickým pacientům léčbu, pohyb, následnou rekonvalescenci 

a podporujících jejich samostatnost;   

(iii) (iii) Podpora při uplatnění onkologických pacientů na trhu práce a podpora jejich dalšího vzdělávání.  

  

 

Hlavní činnost:   

Podpora dětí a mladých lidí, kterým život zkomplikovalo onkologické onemocnění  

(i) Zážitky – drobné aktivity a radosti, které by v době léčby a rekonvalescence mohly pacienty rozptýlit, 

posílit jejich naději a optimismus  

(ii) Pomůcky – příspěvky na zdravotnické, rehabilitační či pohybové pomůcky, které usnadňují léčbu a život 

po jejím ukončení  

(iii) Vlastní život – podpora školou povinných při studiu v nemocnici i v domácí léčbě. Rekvalifikační kurzy, 

brigády, školení – šance pro slečny a mladé muže postavit se po ukončení léčby opět na vlastní nohy: od 

elektroniky přes potřeby k volnočasovým aktivitám či ke studiu až po kulturní nebo společenské zážitky  

(iv) Splněná přání – plnění osobních přání, která jsou velmi rozmanitá  

  



 

 

Vedlejší (hospodářská) činnost:   

(i) Reklamní a propagační služby  

(ii) Prodej merchant předmětů  

  

Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka  

  

Zakladatel (zřizovatel): Martina Šmuková  

  

Vklad (nadační kapitál): 10 000,- Kč   

  

  

Obecné účetní zásady  
  

  

Dlouhodobý majetek  

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez ohledu na výši 

pořizovací ceny.    

Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s 

pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.   

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací 

ceně vyšší než 5.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní 

evidenci.     

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s 

pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.   

Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek 

v pořizovací ceně vyšší než 5.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v 

operativní evidenci.    

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.    

Stavby organizace odepisuje 50 let.  

Automobily a ostatní hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let.  

  

  

Cenné papíry a podíly  

Organizace neeviduje cenné papíry a podíly.   

  

Zásoby  

Organizace eviduje v zásobách pouze zboží – nakoupené merchant předměty (legíny, náramky, tašky, kulichy, 

kšiltovky,…), které prodává na akcích. O zboží účtuje způsobem B.   

  



 

Pohledávky  

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně v souladu s vyhláškou netvoří 

opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel organizace.   

  

Cizoměnové transakce  

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku.  

   

Časové rozlišení  

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, 

které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, 

které jsou svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.   

   

Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary  

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého 

dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak 

rozpouštěna na účet skupiny 649 – Jiné ostatní výnosy současně s účtováním odpisů.  

  

Veřejná sbírka  

Ve fondech na účtu 911 – Fond veřejné sbírky organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Vykazovaný 

stav fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu sbírkového 

bankovního účtu k rozvahovému dni.   

   

Přijaté dary  

Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí buď přímo ve prospěch výnosů na účet 682 – Přijaté dary 

(velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v daném účetním období) nebo ve prospěch fondu 911 – Fond darů na 

hlavní činnost a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Vykazovaný stav fondu individuálních darů 

odpovídá výši doposud neutracených darů.   

  

Přijaté dotace  

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů 

územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.    

O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace.   

  

Vlastní jmění, nadační kapitál,….  

Vlastní jmění tvoří nadační kapitál ve výši 10.000,- Kč.  

Daň z příjmů  

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZDP).    

Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.   



 

  

Doplňující údaje k výkazům  
  

  

Dlouhodobý majetek  

Organizace neeviduje žádný dlouhodobý majetek.  

  

Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie  

Organizace nedrží žádné podíly, podílové listy, dluhopisy ani akcie.  

  

Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění  

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.    

  

Dlouhodobé závazky  

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne.   

  

Majetek neuvedený v rozvaze  

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.   

Závazky nevykázané v rozvaze  
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.   

  

  

Osobní náklady  

Průměrný počet zaměstnanců   

  

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019  Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018  

0  0  

  

z toho členů řídících orgánů  

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2019  Průměrný počet řídících pracovníků v roce 

2018  

0  0  

  

 

 

 



 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů  

  

  2019 v tis. Kč  2018 v tis. Kč  

  Osobní náklady na 

zaměstnance  
Osobní náklady na  

členy řídících  

orgánů  

Osobní náklady 

na zaměstnance   
Osobní náklady na 

členy řídících 

orgánů  

Mzdové náklady  371  0  360  0  

Zákonné sociální pojištění  0  0  0  0  

Ostatní sociální pojištění  0  0  0  0  

Zákonné sociální náklady  0  0  0  0  

Ostatní sociální náklady  0  0  0  0  

  

Členům orgánů v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani žádné 

půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.  

  

  

Odměna přijatá statutárním auditorem  

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.  

  

Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem  

V roce 2019 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo 

objemem.  

  

Zástavy a ručení  

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla 
ani nepřijala žádná ručení.   
  

Přijaté dotace  

V roce 2019 nebyly přijaty dotace.  

  

Přijaté dary  

V roce 2019 byly přijaty dary ve výši 4 107 057,48 Kč. 

Z těchto přijatých darů organizace v roce 2019 využila 1 570 422,03 Kč a současně využila dary z předchozích let, a to 

v celkové výši 1 892 943,74 Kč.   

   

Poskytnuté dary  

Organizace poskytla v účetním období dary několika fyzickým osobám a to formou finanční podpory (v celkové výši 

687 793 Kč) nebo splněním přání (v celkové výši 893 287,20 Kč).   



 

  

 

Veřejná sbírka  

Organizace měla v roce 2019 povolení pořádat dvě veřejné sbírky:  

  

Číslo jednací a datum rozhodnutí: č.j.: 906247/2012, ze dne 25.7.2012  
Číslo sbírkového účtu: 253135368/0300  

Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Ing. Martina Mecerová  

Datum zahájení sbírky: 2.8.2012  

Datum ukončení sbírky: na dobu neurčitou  

  

Účel sbírky  
Zkvalitnění života onkologických pacientů v době léčby i po jejím skončení a zajištění nákladů souvisejících s 

přípravou a realizací projektu.  

  

Výnos sbírky v roce 2019  
Vyúčtovací období: 1.9.2018-31.8.2019  

Hrubý výtěžek sbírky: 261 445,67 Kč   

Čistý výtěžek sbírky: 248 373,39 Kč  

V roce 2019 využito: 269 110 Kč  

K dalšímu použití: 95 359,56 Kč  

  

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích 

organizace.  

   

Číslo jednací a datum rozhodnutí: č.j: 1008584/2018, ze dne: 25.6.2018  
Číslo sbírkového účtu: 2777575777/0300  

Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Ing. Martina Mecerová  

Datum zahájení sbírky: 1.7.2018  

Datum ukončení sbírky: na dobu neurčitou  

  

Účel sbírky  
Podpora konkrétních „splněných přání“ dětských a mladých dospělých onkologických pacientů (ve věku od 0 do 30 

let), jejichž cílem je psychologická podpora pacientů a propojení s okolním světem v době náročné onkologické léčby 

a jí způsobenou izolací, zprostředkování radosti a zážitků, podpora vzdělávání a seberealizace, rekonvalescence a 

návratu k samostatnosti.  

  

Výnos sbírky v roce 2019  
Vyúčtovací období: 1.7.2018-31.5.2019  

Hrubý výtěžek sbírky: 762 429,90 Kč   

Čistý výtěžek sbírky: 762 429,90 Kč  

V roce 2019 využito: 671 845 Kč  

K dalšímu použití: 90 584,90 Kč  

  

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích 

organizace.  

  



 

 

 

Výsledek hospodaření a daň z příjmu  
Výsledek hospodaření za rok 2018 byl převeden do neuhrazené ztráty minulých let.  

  

Za rok 2019 organizace vykazuje účetní zisk ve výši 299 451 Kč.   

  

  

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky  

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.  

  

  

  

  

V Praze dne           2. 9. 2020   

   

Sestavil:   Zuzana Křížová    

  

Statutární orgán:  Martina Šmuková  

  

  

  



 

 
OBECNÉ ÚDAJE 
 
 
Název organizace:  
Nadační fond Pink Bubble 
Sídlo: Hradčanské náměstí 61/11, 118 00 Praha 1 
IČ: 242 96 171 
Právní forma: Nadační fond 
Datum vzniku: 24. 4. 2012 
Registr: N 908 vedený u Městského soudu v Praze 
Zakladatel: Martina Šmuková 
 
Správní rada: 
Martina Šmuková, předsedkyně správní rady 
Ivana Chvátalová, člen správní rady 
Matthew Stillman, člen správní rady 
 
Ke dni 6. 3. 2019 bylo schváleno rozšíření správní rady na 5 členů: 
Svatava Dvořáčková, člen správní rady 
André Frans Bessel Kok, člen správní rady 
 
Revizor: 
Michal Němec 
 
Výkonný tým: 
Martina Mecerová – výkonná ředitelka 
Renáta Němcová – manažerka projektů zaměřených na podporu onkologických pacientů a jejich blízkých 
Kristýna Žáková – sociální sítě, produkce, administrativa 
Martina Šmuková - fundraising 
 
Adresa kanceláře:  
Jirečkova 10, 170 00 Praha 7 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, Kamenická 24, Praha 7 
Běžný účet:     449 494 944 / 0300 
Účet veřejné sbírky – kvalita života:  253 135 368 / 0300 
Účet veřejné sbírky – splněná přání: 2777 575 777 / 0300 
Účet pro Ivanku Danišovou:  267 246 448 / 0300 
 
Povolené veřejné sbírky k jednotlivým účtům: 

Osvědčení, spis. zn. S-MHMP/882425/2012, č. j. MHMP/906247/2012, ze dne 25. 7. 2012, Zkvalitnění života 

onkologických pacientů v době léčby i po jejím skončení 

Osvědčení, spis. zn. S-MHMP/728265/2018, č. j. MHMP/1008584/2018, ze dne 25. 6. 2018, Splnění přání 

dětských a mladých dospělých onkologických pacientů 

Více informací zde: 

www.pinkbubble.cz 
fb@PinkBubbleNadace 
ig@pinkbubble.cz 

DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI! 

 

http://www.pinkbubble.cz/

