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Milí přátelé, 

jménem Nadačního fondu Pink Bubble Vám z celého srdce děkuji za Vaši laskavou přízeň.  

Od samého začátku zaměřujeme naši pomoc na mladé lidi, kteří by měli prožívat první velké lásky, plánovat si studium, poznávat 

svět, smát se a hledět s důvěrou daleko ke hvězdám, namísto toho ale právě leží v nemocnici a jejich hlavní starostí je, aby se co 

nejdříve uzdravili a mohli navázat tam, kde jim plány překazila onkologická diagnóza. Aby o ně jejich blízcí neměli starosti, aby 

jejich malé děti měly doma co nejdříve zpátky svou maminku či tátu.  

A to všechno ve chvílích, kdy celý svět už druhým rokem sužuje pandemie covid-19.  

Následující stránky jsou důkazem, že i v takto komplikovaných dobách jste nechali svá srdce otevřená a s pochopením mysleli na 

ty, kterým není dobře. Velice si vážíme každého projevu solidarity a podpory, kterou vyjadřujete nejen finančními dary, ale 

i krásnými, dojemnými a povzbuzujícími vzkazy našim Bublinám.  

Současně bych ráda poděkovala všem svým kolegyním a kolegům, kteří se denně podílí na tom, že naše „růžová bublina 

splněných přání“ funguje, roste a dělá radost stále většímu počtu mladých onkologických pacientů.  

Děkuji Renátě Výborné, která spolu se mnou Bublinu zakládala a od začátku je k dispozici všem pacientům i jejich blízkým. Děkuji 

výkonné ředitelce Martině Mecerové, jejíž zásluhou to naše soukolí harmonicky klape, Kristýně Žákové, která se stará o hladký 

průběh našich akcí a taky o svět sociálních sítí. Děkuji nové kolegyni Karolíně Hamanové za energii, s níž se chopila projektu 

rekonstrukce terapeutického hřiště, děkuji Ivance Chvátalové, která každý rok moderuje náš golfový turnaj a je vždy připravena 

pomoci, děkuji Davidovi Foldynovi za krásnou vizuální podobu NF Pink Bubble a Pavlovi Melicharovi za všestrannou pomoc. 

Seznam Vás, kterým jsme vděčni za podporu, by byl delší než celá tato výroční zpráva, ale věřím, že Vy víte .  

Děkujeme z celého srdce, že jste s námi, opravdu moc to pro nás znamená. 

S úctou 

Pink Bubble Gang  

&  

Martina Šmuková 

zakladatelka NFPB 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU 
 

 

 NADAČNÍ FOND PINK BUBBLE BYL V ROCE 2012 ZALOŽEN ZA ÚČELEM 

VŠESTRANNÉ PODPORY DĚTÍ, MLADISTVÝCH A MLADÝCH DOSPĚLÝCH 

DO 30 LET, KTEŘÍ PODSTUPUJÍ NEBO JIŽ ABSOLVOVALI LÉČBU 

ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ, ZEJMÉNA SE ZAMĚŘUJE NA TYTO 

OBLASTI: 

 ORGANIZACE A PODPORA PROJEKTŮ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍHO 

CHARAKTERU PRO DĚTSKÉ, MLADISTVÉ A MLADÉ DOSPĚLÉ 

ONKOLOGICKÉ PACIENTY 

 POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ÚČELEM ZAKOUPENÍ 

REHABILITAČNÍCH, LÉČEBNÝCH A JINÝCH POMŮCEK ČI ZAŘÍZENÍ 

USNADŇUJÍCÍCH ONKOLOGICKÝM PACIENTŮM LÉČBU, POHYB, 

NÁSLEDNOU REKONVALESCENCI A PODPORUJÍCÍCH JEJICH 

SAMOSTATNOST 

 PLNĚNÍ OSOBNÍCH PŘÁNÍ PACIENTŮ 

 PODPORA PŘI UPLATNĚNÍ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ NA TRHU PRÁCE 

A PODPORA JEJICH DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 



 

 

 

OZDRAVNÉ POBYTY  

V roce 2021 jsme z důvodů pokračující pandemie covid-19 nemohli uspořádat ani jeden 

z našich ozdravných nebo zážitkových pobytů, na nichž se mladí pacienti po onkologické 

léčbě setkávají, poznávají, povzbuzují a nacházejí nové přátele. Mrzelo nás to o to víc, že 

i pro nás jsou tato setkání důležitá. Vidět smějící se slečny a kluky, jejichž příběhy od počátku 

léčby sledujeme, je tou nejkrásnější odměnou za naši práci. 

Čas jsme ale neztráceli, ani naději, že se všechno zase v dobré obrátí, a snažili jsme se situaci 

využít k uskutečnění jiných potřebných projektů, na které doposud nezbýval prostor.  

Jedním z nich byla rekonstrukce a rozšíření venkovního hřiště pro onkologické i všechny další 

pacienty Fakultní nemocnice Motol, kteří sem míří na vyšetření z celé České republiky.  

Podařilo se nám také spustit dobročinný e-shop jako novou součást naší veřejné sbírky. 

Budeme pro Vás připravovat kolekce drobností, oblečení a doplňků, jejichž zakoupením 

budete moci podpořit naše statečné Bublinky a navíc získáte i něco sami pro sebe. 

Zvýšenou pozornost jsme letos věnovali i finanční pomoci těm, kteří se s v důsledku spojení 

pandemie covid-19 a nádorového onemocnění ocitli v ekonomicky extrémně tíživé situaci.  

Od Vás, našich nejmilejších dárců, přicházela obrovská vlna podpory, vnímali jsme Vaši 

dojemnou vůli nám pomoci. Během volnějších jarních a letních měsíců jste nás přizvali 

k účasti na krásných fundraisingových projektech, nebo jste posílali dary právě na výstavbu 

hřiště. A Vy, přispěvatelé na účet „splněných přání“, jste naše Bublinky zasypali účastí, 

financemi i krásnými vzkazy. 

Za to všechno Vám patří náš upřímný dík. 



 

 

 

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 

V roce 2021 se nám s Vaší pomocí podařilo splnit přání sedmdesáti třem 

mladým onkologickým pacientům. Díky Vám se mohli těšit na hezké zážitky 

a krásné dárky, které na ně čekaly po návratu z nemocnice, a nemyslet tak 

aspoň na chvíli na závažnou diagnózu, náročnou léčbu a nejistou budoucnost. 

Každý pátý den uplynulého roku jsme tedy společně vykouzlili úsměv na tváři 

nejen některému z mladých onkologických pacientů, ale také jejich rodičům 

a blízkým. Protože i pro ně je velkou úlevou vidět radost v očích svých dětí.   

Celková hodnota všech splněných hmotných přání činila 2 545 005 Kč. 

Děkujeme, že jste tady pro naše Bubliny s námi.



 

 

  

FINANČNÍ PODPORA RODIN  

Jedním z našich důležitých projektů je jednorázová finanční podpora rodin 

dětských a mladých dospělých pacientů do 30 let, které se vinou onkologického 

onemocnění dostanou do finanční nouze. Zejména na začátku dlouhé léčby, 

kdy bývá jeden z rodičů nucen opustit zaměstnání a doprovázet své dítě 

v nemocnici a později o ně pečovat doma, je finanční výpadek náhlý a citelný. 

Než si rodiny vyřídí všechny nezbytné formality k zajištění podpory od státu 

nebo jiných organizací, jsme v NF Pink Bubble připraveni rychle s touto situací 

pomoci. A naštěstí na to nejsme sami, máme vedle sebe už několik let silného 

partnera, bez kterého by byl tento projekt jen těžko realizovatelný, Nadaci ČEZ. 

Letos jsme díky tomu rozdělili 504 493 Kč. Rodiny jednorázovou podporu 

využily mnoha způsoby, od splacení nájemného přes výživové doplňky či 

příspěvek na rehabilitaci, mohly si pořídit třeba i čističku vzduchu nebo zařízení 

do dětského pokojíčku. Za všechny uvádíme poděkování od mladé onkologické 

maminky z Olomoucka: 

 

"Dobrý den, vážená a milá nadace. Jsem v léčbě a pečuji o malého synka, který je mou obrovskou oporou 

a hnacím motorem. Nejen já, ale i Martínek už potřebujeme svůj vlastní prostor, a proto jsem si pro něj moc 

přála patrovou postel se skříní a stolem kvůli úspoře místa. Moc moc děkujeme celému týmu Pink Bubble, 

Nadaci ČEZ i všem vašim dárcům. Nesmírně zahřeje u srdce, že se má člověk "v nouzi" na koho obrátit a dostat 

tak pocit, že na všechno není úplně sám a jeho osud není ostatním lhostejný. Obrovské DÍKY! Syn je z nového 

pokojíčku nadšený a jeho rozzářená očka bych přála vidět každé mamince! Za to vše mi stojí s nemocí bojovat, 

opravdu moc děkuji!“ Monika 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-SHOP | VEŘEJNÁ SBÍRKA  

Protože jsme v tomto roce nemohli pořádat ozdravné pobyty, zbylo nám více 

času na nové projekty, jejichž realizaci jsme z kapacitních důvodů odkládali. 

A podařilo se, testovací verzi dobročinného Pink Bubble e-shopu jsme spustili 

během letních měsíců a získali tak novou platformu pro fundraising. Nejedná se 

o klasický komerční e-shop, ten náš se mu podobá jen formou prodeje. Na 

stránkách https://eshop.pinkbubble.cz/ si totiž můžete zakoupit krásné 

drobnosti, oblečení a doplňky s #PinkBubbleGang tématikou a přispět tím do 

veřejné sbírky „kvalita života“, jejíž výtěžek pomáhá rodinám v nesnadné 

finanční situaci spojené s onkologickou léčbou. 

Děkujeme organizaci Člověk v tísni a jejich e-shopu skutecnydarek.cz za 

inspiraci a za dobré rady k podmínkám prodeje právě formou veřejné sbírky. 

A Vám děkujeme za velkorysé nákupy, věříme, že si u nás pro sebe něco 

hezkého najdete.         



 

 

 

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE FN MOTOL 

Přes 20 000 dětských a dospívajících pacientů z celé České republiky navštíví 

každý rok motolskou dětskou nemocnicí. To je asi stejně jako počet obyvatel 

Kutné Hory. Právě pro ně vylepšujeme terapeutickou zahradu, díky které bude 

hospitalizace o něco snesitelnější, radostnější, barevnější. Vizi postavit 

terapeutické hřiště měl zakladatel oboru dětské onkologie pan profesor Josef 

Koutecký již v 70. letech, jeho zásluhou tak vznikl první venkovní herní koutek 

s kamennými zvířátky v areálu nemocničního zařízení. 

V roce 2014 jsme s Pink Bubble na tento úžasný počin navázali díky panu 

primáři Vladimíru Komrskovi a paní doktorce Lucii Hrdličkové a na stejném 

místě jsme vybudovali rozsáhlou terapeutickou zahradu. Po sedmi letech, kdy 

na zahradě nabíraly síly tisíce dětí, nastal čas na kompletní rekonstrukci 

a spoustu zlepšení.  

První fázi, tu pro malé pacienty, jsme úspěšně dokončili letos v říjnu položením 

bezpečnostního dopadového povrchu s parádním designem od výtvarníka 

Lukáše Urbánka, a v plánu toho máme mnohem víc: rozšířit možnosti relaxace 

i pro dospívající a mladé dospělé pacienty, vybudovat odpočinkovou zónu pro 

jejich rodiny, vysadit zeleň, zajistit potřebný stín, přivést vodu a spoustu 

dalšího. Pokud vše půjde dobře, hřiště dostane úplně nový kabát už na jaře 

roku 2022. 



 

 

JAK JSTE NÁS PODPOŘILI  

NÁKRČNÍK PURTANA 

Společnost Purtana vyvinula nákrčník s antibakteriální úpravou obsahující ve svých vláknech trvalou, 

neopratelnou ochrannou složku stříbra. Ve spojení s výměnnými certifikovanými nanofiltry tak chrání 

organismus před 99,9 % virů, bakterií, alergenů a před pevnými částicemi, jako je smog a prach. Část 

výtěžku z prodeje limitované edice #PinkBubbleGang věnovala společnost naší Pink Bubble. 

Děkujeme. 

TRENÝRKY PINK BUBBLE OD TRENÝRKÁRNA.CZ 

Světový den boje proti rakovině oslavila značka Trenyrkarna.cz podporou dvou organizací. Mezi naši 

Pink Bubble a Nadační fond Loono rozdělili majitelé 10 % z celodenního obratu společnosti ze 

4. února, což činilo 27.000 Kč. Značka naši Pink Bubble ale podporuje mnohem komplexněji, čehož si 

nesmírně vážíme. Petr Polák z Trenýrkárna.cz to popsal takto: „Podpora Nadačního fondu Pink Bubble 

nám už několik let umožňuje dělat dobré skutky a uctít tím památku spoluzakladatele značky Styx 

Petra Vlasáka, který byl náš kamarád, soused a nezlomný ambasador kampaně FxCK CANCER. Právě 

z těchto důvodů jsme ihned věděli, že značka Styx je v rámci dobročinného merche pro Pink Bubble 

jasnou volbou.Spolu s Petrem jsme se podíleli na speciální kolekci trenýrek – Styx for Pink Bubble, pro 

kterou navrhl látku talentovaný Filip Ondrušák. On sám rakovinu porazil a poté úspěšně vstoupil do 

světa designu. Návrh je inspirovaný komiksem a tým Trenýrkárna.cz je na něj nesmírně pyšný.“ No, 

a nám v Pink Bubble nezbývá než z celého srdce děkovat a popřát všem zdraví a pohodlí. 

ROZHOVOR NA DVTV 

Děkujeme za hezký rozhovor s naší zakladatelkou Martinou Šmukovou na portálu DVTV. 

Pokud jste jej nezaznamenali a máte 20 minut čas, rozhovor si můžete pustit ZDE. Ohlas byl veliký 

a my děkujeme redaktorce Emě Smetana za skvěle vedené povídání a divákům za všechny krásné 

reakce. Kromě toho, že se o nás dověděla spousta lidí, se na našich webových stránkách začala plnit 

tajná přání Bublinek a ozvalo se nám také mnoho lidí s dotazy i s nabídkou pomoci. Děkujeme 

srdečně redakci DVTV a Emmě Smetana, která Martinu zpovídala. Věříme, že Vám povídání dovolilo 

do naší práce nahlédnout zase o něco víc. 

https://video.aktualne.cz/dvtv/plnime-prani-stovkam-deti-s-rakovinou-vedi-ze-to-nemusi-skon/r~8f5d65d072a511ebb234ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR0lUMtmGE-C8AQExXPw1zQtOCcpApb6CN1AHcqzZFFlTs_Pxf42kdn7G6I


 

 

TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 

Pořad TV NOVA Tvoje tvář má známý hlas má také dobročinný přesah. V jednom ze soubojů zpěváků 

vyhrál zcela zaslouženě náš dlouhodobý podporovatel Roman Vojtek, a to za vydatné podpory Davida 

Gránského. Freddie Mercury a David Bowie by koukali, jak kluci vystřihli jejich hit a jak jim to přitom 

slušelo. Díky vítězství v tomto hudebním souboji nás Roman obdaroval šekem od Nadace Nova 

v hodnotě 25.000 Kč, za což nesmírně děkujeme.  

HAIR CAMP  

Jeden z našich nejvýraznějších kadeřníků Roman Šnajdrvindt se rozhodl spojit svůj projekt HairCamp 

s naší Pink Bubble, aby už poněkolikáté pomohl splnit tajná přání několika Bublinkám. Výtěžek 

z prodeje bláznivě barevného merche v devadesátkovém stylu nakonec překonal všechna očekávání. 

A tak kolekce, vytvořená pro všechny, kteří mají rádi barvy, nadsázku, retro styl a humor, přinesla 

Bublinkám příspěvek na splněná přání. Děkujeme Romanovi a jeho neskutečně šikovným přátelům 

s dobrým srdcem - Anežce Horové, Ivy Morwen, Dáše Krškové, Dense Krškové a Matějovi Paprčiakovi. 

Jste prostě boží! 

JISKRA NA VÝSTAVIŠTI 

Ke spolupráci s krásným výtěžkem pro Pink Bubble nás koncem loňského roku pozvali 

zástupci Výstaviště Praha. Umělci Michal Škapa a Ondřej Vyhnánek využili plochu jedné z prosklených 

fasád Křižíkových pavilónů procházejících rekonstrukcí, a za necelý týden vytvořili na prostoru 450 m2 

dílo inspirované sci-fi literaturou a komiksy s názvem JISKRA na Výstavišti. V prosinci 2020 byly 

vybrané desky z muralu „vyloupnuty“ a vystaveny na nádvoří Musea Kampa. Zde si je prohlédli 

náhodní kolemjdoucí i vážní zájemci, aby je později prostřednictvím online aukce mohli vydražit. 

Celkový výtěžek z této krásné akce byl rozdělen mezi Pink Bubble a Klub svobodných matek a my 

srdečně děkujeme umělcům i všem ostatním. Projekt zaštítilo organizačně i finančně hlavní město 

Praha, od jehož zástupců jsme převzali symbolický šek na 126.240 Kč. Moc děkujeme. 

https://www.vystavistepraha.eu/
http://www.michalskapa.cz/
https://www.ondrejvyhnanek.com/
https://www.museumkampa.cz/
https://www.praha.eu/
https://www.praha.eu/


 

 

RUNCZECH: THE BATTLE OF THE TEAMS 

Květnový charitativní Volkswagen Prague Virtual Marathon byl vinou pandemie covid-19 výjimečný v mnoha 

směrech, i přesto tradičně přinesl radost z pohybu a jako třešničku na dortu i nový vložený závod The Battle of 

The Teams. Tato unikátní forma běhu měla totiž charitativní přesah a podpořila čtyři neziskové organizace 

včetně naší Pink Bubble. Startovní pole maratonských profesionálů bylo rozděleno do čtyř týmů, každý s jedním 

neběžícím kapitánem. Naší hvězdné partě pod záštitou Skupiny ČEZ byla oporou a motivací olympijská vítězka 

a mistryně v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Děkujeme pořadateli RunCzech za přizvání, protože 

10 % z registračních poplatků na Volkswagen Virtual Maraton Praha je každoročně věnováno na charitativní 

účely. Původní výslednou sumu 54.224 Kč získanou ze soutěže se Nadace ČEZ rozhodla navýšit o dalších sto tisíc 

korun, takže se výsledná částka pro Pink Bubble vyšplhala na nádherných 154.224 Kč. Děkujeme všem a moc si 

té úžasné podpory vážíme. 

STREAM PRO DOBROU VĚC 

Charitativní stream pro Pink Bubble začal letos vysílat Petr Procházka alias Peca Czech. Sám je onkologický 

pacient, ale hlavně táta od rodiny a taky fanoušek počítačových her. Během léčby se vrátil právě k této své 

dávné lásce, hraní a streamování, a hned do prvního dílu pozval k povídání naši Martinu Šmukovou. V dalších 

streamech se objevil třeba DJ Roxtar a jeho Adolfeen. A protože vždy může mít hraní i další rozměr, rozhodl 

se Petr na svých stránkách současně pomáhat Bublinám formou Donate sbírky, kde bylo možné koupit i růžový 

dobročinný merch od tohoto sympaťáka. Děkujeme, Petře, jsi frajer. 

NAROZENINY 

Klobouk dolů, tatínek našeho nejlepšího skejťáka Maxima Habance slavil narozeniny s rodinou a se svými 

přáteli v Redbull Max Space. Místo dárků si přál, aby se přispívalo na naši PinkBubble. Nakonec se vybrala 

skvělá částka a Max byl právem pyšný jak na tátu a jeho kamarády, tak na přítelkyni Natálku, která mu s 

organizací pomáhala. Děkujeme a přejeme tatínkovi i celé Habancovic rodině hodně zdraví! 

https://www.praguevirtual.com/cs/
https://www.cez.cz/
https://www.runczech.com/
https://www.praguevirtual.com/cs/
https://www.facebook.com/iloveroxtar


 

 

PINK BUBBLE CHARITY GOLF 

Jubilejní ročník dobročinného turnaje na krásném privátním hřišti Beroun Golf Clubu proběhl opět za hojné 

účasti a se skvělým výsledkem 450 tisíc korun. Z celého srdce děkujeme prezidentovi klubu Vojtěchu Matějčkovi 

a viceprezidentovi Michalu Tůmovi za záštitu nad turnajem, děkujeme všem hráčům za účast a laskavým 

partnerům za podporu. Tentokrát vybrané prostředky pomohou zrealizovat revitalizaci terapeutické zahrady ve 

FN Motol. Co nejsrdečněji děkujeme, že díky Vám můžeme mladým pacientům zprostředkovávat krásné zážitky 

a plnit jejich sny. Speciální poděkování letí k celému týmu berounského klubu za skvělý servis, 

společnosti Kampa Group Catering za vynikající občerstvení a děkujeme také České televizi Sport za návštěvu 

a reportáže, které můžete shlédnout ZDE a ZDE. 

BE ELITE CLINIC 

Děkujeme Be Elite Clinic a krásné paní doktorce Monice Kavkové za velkorysou podporu v rámci projektu 

„Máme moc pomoct“. Kolegové a zaměstnanci společně nasbírali nádherných 58.000 Kč a podpořili tím 

ozdravné a zážitkové pobyty, na nichž naše Bubliny nasbírají síly po náročné onkologické léčbě. Děkujeme 

z celého srdce a doufáme, že v příštím roce už bude situace pro naše setkávání příznivá. 

RYBA V OČEKÁVÁNÍ  

Multitalentovaná herečka Alice Bendová namalovala obraz s názvem Ryba v očekávání, který k našemu 

překvapení a velké radosti vydražila na svém instagramovém profilu. Nový majitel obrazu pan Pavel Birner 

nabídl za rybu nejvyšší částku a naše Bublinky tak díky této dvojici získaly 20.000 Kč. Mohli jsme splnit hned dvě 

velká přání mladým onkologickým pacientům, koupili jsme vysněný notebook Kubovi a vybrali nové pianino pro 

Václava. Díky díky díky. 

FINÁLE CEWE FOTOKNIHA ROKU 

Každoroční vyhlášení soutěže CEWE fotokniha roku bylo letos vinou Covid-19 výjimečně přesunuto do on-line 

prostředí, ale rozhodnutí pořadatelů prostřednictvím soutěže pomáhat to neovlivnilo. Díky knihám přihlášeným 

do soutěže věnovala společnost CeWe Color na charitu částku 86.400 Kč, kterou rozdělila rovným dílem 

mezi Nadační fond Pink Bubble a Domov Sue Ryder, pro každého tedy krásných 43.200 Kč. Moc děkujeme. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/221471290030032-pink-bubble-charity-golf-2021-beroun/?fbclid=IwAR2NOxLnnhZBlf9UoqZoo-09el3Nwt9yeUPsA2qN4bXW6tMqfwwhLEyxYE4
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/golf/i-welsch-si-v-beroune-zahral-golf-aby-pomohl-nadaci-pink-bubble/613b5784d60dfef4a4caa12b?fbclid=IwAR3lMB9HWyVzaAgJvMUO2Jl7eWZiHxTLZl8ncSks2Q5t5_tVBU_6J2J-b4c


 

 

PINK BUBBLE NA MFF KARLOVY VARY 

Koncem léta jsme s Pink Bubble byli součástí krásné festivalové tradice „Toast for a Cause", kterou do Varů 

přináší partner filmového festivalu, značka Moët & Chandon. Dražbu zlaté láhve a přípitek pro dobrou věc, tedy 

v našem případě bublinky pro Bublinky, přišlo podpořit mnoho významných hostů. Atmosféra byla noblesní 

a laskavá a měli jsme zde dokonce i vlastní premiéru krátkého filmu, který napsala a natočila pro Pink Bubble 

režisérka Tereza Srbová. Jeho hlavním hrdinou je mladý kytarista a onkologický pacient Martin Hadáček spolu 

s krásnou a talentovanou Emou Neuwerthovou. Film uvedl sám pan prezident festivalu Jiří Bartoška a jedinou 

větou na závěr se také postaral o to, že žádné oko nezůstalo suché. 

Děkujeme panu řediteli Moët & Chandon Janu Kotúčovi a jeho týmu za laskavou péči a velkorysý dar ve výši 

250.000 Kč. Děkujeme panu Burdovi, který ještě v ten samý den nabídl za zlatou láhev bublinek úžasných 

500.000 Kč. Tu ještě před předáním podepsaly nejen osobnosti našeho uměleckého světa, ale i hollywoodské 

hvězdy Johny Depp, Ethan Hawk či Michael Caine. Celkový výtěžek pro Pink Bubble nakonec 

činil neuvěřitelných 801.970 Kč.  

Vážíme si každého, kdo se nám snaží pomáhat, z celého srdce děkujeme Mezinárodnímu filmovému festivalu 

Karlovy Vary za pozvání a za velkorysou péči, společnosti B&B media consulting děkujeme za to, že se o Pink 

Bubble a této krásné události dověděl svět. Děkujeme také produkční společnosti Stillking films  za zajištění 

profesionálních podmínek pro natáčení a celému týmu pod vedením Michala Škopa za to, že pracovali 

s úsměvem, s radostí a bez nároku na honorář. Děkujeme našim hereckým hrdinům, talentované 

Emě a naprosto úžasnému Martinovi, který bohužel pořád ještě bojuje s nemocí, tak mu prosím držme všichni 

palce.  



 

 

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ PRO LEA 

Jedenáctiletý Leo už čtyři roky zápasí s rakovinou, do Prahy dojíždí na časté kontroly, a proto jsme se rozhodli 

mu jednu z takových cest do Fakultní nemocnice v Motole trochu zpříjemnit. Zařídili jsme pro něj kurz vaření 

a projížďku po Vltavě na luxusní jachtě od Bohemian River Rhapsody. „Bylo to zatím to nejlepší, co jsem v životě 

zažil,“ prohlásil Leo. A i pro nás to byl krásný pocit. V hotelu Alcron Prague, kde jsme Lea ubytovali a kde si ho 

všichni zamilovali, na něj čekal nádherný pokoj s vířivkou a výhledem na Pražský hrad. A taky diplom pro 

nejlepšího kuchaře roku od šéfkuchaře Lukáše Hlaváčka, s nímž Leo den před tím vařil, i to totiž bylo jeho velké 

přání. Před návratem domů, kam ho odvezla naše spolehlivá bublinková Toyota, si Leo se sestrou a s babičkou 

ještě užili pražskou ZOO a na cestu dostali obrovský dárkový koš s dobrotami od společnosti Ratio. Teď už musí 

Leo jenom vyřešit zásadní otázku: Být radši šéfkuchařem, nebo kapitánem lodi? Děkujeme vám všem, naše Pink 

Bubble rodino.  

2222 KM CYKLO HANDY MARATON 

Čtyři dny, čtyři noci, 2222 kilometrů na kole či na handbiku a jen pár hodin lehkého spánku. V cíli potom radost, 

nadšení a únava, prý i pár slz vyskočilo z nejednoho sportem znaveného oka. No a to vše bylo korunováno 

desítkami tisíc korun, které vyšlapali čtyři borci plus jejich doprovodný tým k4nolimit! pro naše Bublinky. 

Klaníme se, děkujeme všem a zdravíme Petříka a jeho tátu, kteří byli inspirací a iniciátory celé akce. Děkujeme 

také společnostem Swiss Life Select a Chládek&Tintěra za finanční podporu v celkové výši 120.000 Kč a týmu 

k4nolimit! za superhrdinské výkony. A taky všem, kteří jste tam s námi a hlavně pro nás byli.  

PLAY A PART  

Na konci srpna se rozběhl unikátní projekt "Kafe pro dobrou věc - play a part", za nímž stojí skvělý muž, 

fotbalista s etiopskými kořeny Theo Gebre Selassie aka t.g.s.23. Prodej limitované edice pravé etiopské kávy, 

čerstvě upražené těsně před distribucí, pomohl mnoha našim Bublinám, protože díky stokoruně z každého 

růžového balení přišlo na účet PinkBubble dohromady 27.000 Kč. Moc děkujeme. 



 

 

SOUNDTRACK PODĚBRADY 

Letošní závěr prázdnin byl opět ve znamení filmové hudby a SOUNDTRACK festivalu, který pořádá v lázeňském 

městečku Poděbrady producent, hudebník a zakládající člen skupiny Lucie Michal Dvořák a jeho skvělý tým. 

Letos jsme zde opět mohli být v růžovém pop-up stánku, zapůjčeném od přátel ze společnosti Profimed, který 

nám sem až z Prahy dopravila společnost Global Asistance. Moc děkujeme. Děkujeme také 

společnosti Prosekárna za zapůjčení podsvíceného barového pultu, na kterém jsme prodávali charitativní 

růžové bublinky z Jindrova vinařství. I přes lehkou nepřízeň počasí jsme si čas na kolonádě moc užili a díky 

dobrovolníkům Madlence, Miládce a Mišce s Danem jsme na stánku utržili nádhernou částku 49.670 Kč. 

Děkujeme návštěvníkům, kteří se u nás zastavili, aby naši Bublinu podpořili nákupem nebo milým slovem. 

Vážíme si toho. Díky úplně všem. 

MĚLNÍK PRO ONKOBUBLINY 

V září se konal charitativní den s názvem Mělník pro Onkobubliny. Děkujeme pořadatelkám Adéle Dutkové 

a Petře Hánlové, děkujeme dobrým lidem z Městského úřadu Mělník a panu Vladimíru Babicovi ze ZPMV za 

velkou pomoc při organizaci. Veliký dík posíláme také všem účinkujícím a návštěvníkům, kteří se zastavili 

u našeho stánku, usmáli se, zeptali se a nakoupili naše růžové drobnosti. Celková vybraná částka se i jejich 

zásluhou vyšplhala na neuvěřitelných 57.884 Kč. 

HASIČI ÚPICE MAJÍ RÁDI BUBLINKY 

Mladí i trochu odrostlejší kluci ze sboru dobrovolných hasičů v podkrkonošské Úpici opět podpořili Bubliny. 

Poslali nám výtěžek z prodeje občerstvení na Svatojakubské pouti konané na konci léta, a protože všem 

chutnalo, vyšplhala se konečná suma na úžasných 40.000 Kč.  Děkujeme Jirkovi Fulkovi a jeho kolegům, že opět 

mysleli na naše Bubliny a slibujeme, že proměníme Váš dar v úsměvy na tvářích našich mladých onkologických 

bojovníků. Díky, že nás máte rádi. 

DISTRIKT 7 A SOUSEDSKÁ POMOC 

Z každé prodané vstupenky na akci, která proběhne v Distriktu 7, slíbil majitel odeslat 7 korun Nadačnímu 

fondu Pink Bubble. Děkujeme. 



 

 

KAPRAŘSKÝ MEMORIÁL DANA ČELŮSTKY 

Letos se už počtvrté uskutečnil Memoriál Dana Čelůstky, kaprařský závod na počest mladého onkologického 

pacienta Dana, který před několika lety této nevyzpytatelné nemoci podlehl. 

Naši vyléčení pacienti Filip a Paul se v barvách Pink Bubble závodu účastní od samého začátku, letos dokonce 

dosáhli na krásnou druhou příčku. Děkujeme Jankovi a Martinovi za uspořádání memoriálu, vážíme si jejich 

podpory a také šíření velmi potřebné osvěty.  

ZAMĚSTNANCI ZENTIVY SPORTOVALI PRO PINK BUBBLE 

Covid-19 zamával životy nás všech. Mimo jiné byl také důvodem mírného obecného zlenivění, protože 

sportoviště byla uzavřena a moc možností k aktivnímu pohybu nebylo. Sportovně založení 

zaměstnanci společnosti ZENTIVA si však uvědomili, že k chůzi, běhu či jízdě na kole speciální sportoviště 

potřeba nejsou. Vyhlásili tedy mezi kolegy výzvu: „za každý kilometr, který ujdeš, uběhneš či ujedeš na kole, 

věnuj korunu na dobrou věc.“ 

Měli jsme to štěstí, že si zaměstnanci jako cíl své pomoci vybrali právě Pink Bubble. Výzva přiměla k účasti 270 

nadšenců, kteří společně shromáždili neuvěřitelnou částku 142.664 Kč. Srdečný dík patří iniciátorce projektu 

Petře Valentové, panu řediteli Martinovi Albertovi, celému organizačnímu týmu a všem, kdo se do výzvy 

zapojili. Závěrem ještě pár slov od paní Petry, která je sama maminkou dvou holčiček: 

„Těžko si představit, co v takových chvílích musejí prožívat mámy všech bojovníků, ale úplně jasně vím, že já 

bych v takové situaci za úsměv na tvářích svých dětí dala cokoliv. Nám bylo ctí a děkujeme, že tu pro ně jste. 

Jste úžasní a máte náš hluboký obdiv. Kéž by takových lidí bylo víc!” Z celého srdce děkujeme za pomoc a za 

tak krásná slova. 



 

 

SEN PRO DNEŠNÍ DEN – SIBIŘ 

Po dlouhých čtrnácti měsících čekání způsobeného pandemií covid-19 se skupinka našich Bublin vydala na cestu 

snů. Celé to začalo jako krásný sen mladé pacientky Báry, která se ale bohužel vinou okolností jeho splnění 

nedočkala. Dalším pěti Bublinám, mladým onkologickým pacientům, se však její zásluhou odehrál tento příběh 

před vlastníma očima. Putovali daleko na východ, kde příroda je ještě panenská, vzduch křišťálově čistý, 

moudro se předává z generace na generaci a lidé s úctou ctí své předky i tradice. V jihovýchodní části Sibiře, 

mezi jezerem Bajkal a severní hranicí Mongolska, je země potomků kočovného mongolského kmene Burjatů 

a lovců Evenků. Tento průmyslem nezasažený kout země si díky své odlehlosti zachoval původní zvyky obyvatel 

vyznávajících Tibetský lámaismus. Někde tam přivítal v chrámu Lamrim Bublinky tibetský Láma, který jim 

v chrámu kromě ubytování připravil i výuku duchovních cvičení, meditace a možnost nahlédnou do tajů tradiční 

medicíny. Energie této oblasti, koupání v termálních vývěrech, úchvatné přírodní scenérie ve spojení 

s všudypřítomnou mystikou dodala Bublinkám sílu, vnitřní klid do života a nezapomenutelné zážitky. 

 

MOTOLSKÉ HŘIŠTĚ  

Na vědomost se dává, že dobrovolnickým dnem za laskavé a nadšené účsti zaměstnanců společnosti L´Oréal 

jsme zahájili rekonstrukci hřiště v nemocnici Motol. Na portále DONIO jsme za tímto účelem také 

spustili sbírku. Přes 20 000 dětských a dospívajících pacientů z celé České republiky totiž ročně navštíví 

motolskou dětskou nemocnici. Pro ně teď vylepšujeme terapeutickou zahradu, díky které bude hospitalizace 

o něco snesitelnější, radostnější, barevnější. Část už máme hotovou, se zbytkem ale budeme potřebovat 

pomoc.  

Po sedmi letech, kdy na zahradě nabíraly síly tisíce dětí, nastal čas na kompletní rekonstrukci a výrazná 

zlepšení. Terapeutická zahrada bude nadále sloužit hlavně dlouhodobě hospitalizovaným dětem a teenagerům, 

ať už z onkologie, neurologie, pediatrie, ortopedie, pacienty na dialýze, po transplantacích, po úrazech, 

chronicky nemocným. A využijí ji samozřejmě i děti ošetřené ambulantně. Zahrada nabízí marodům kousek živé 

přírody na dosah nemocničního pokoje. Chvilky strávené v hezkém prostředí, kde se mohou proběhnout, 

protáhnout, nadechnout ve stínu stromů a aspoň na chvilku zapomenout na to, že jsou v nemocnici. Děkujeme 

Nině Polokové a Janu Mlčkovi za pomoc s kampaní na sociálních sítích a děkujeme osobnostem, které nás 

podpořily: Jiří Dvořák, Richard Genzer, Adéla Gondíková, Petra a Roman Vojtkovi a další.



 

  

ADVENT V OC STROMOVKA 

Během adventních víkendů se v Centru Stromovka zabydlel náš bublinkový stánek Pink Bubble. Zakoupením 

růžové vánoční ozdoby ze speciální edice #rozhouhouhoupejtese mohl kdokoli přispět statečné onkologické 

mamince Tereze a jejímu malému synovi, který bohužel bojuje s podobnou diagnózou jako maminka. 

Návštěvníci centra si u našeho stánku mohli navíc vybrat krásné dárky z kolekce #pinkbubblegang a někomu 

blízkému tím udělat radost pod stromeček. Moc děkujeme managementu OC Stromovka za opakovanou 

podporu. V kampani se objevilo pět našich Bublinek, které fotografovala úžasná Alžběta Jungrová. Za stajling 

moc děkujeme Honzíkovi Pokornému, za make-up Magdě Souškové a za pomoc s produkcí Ivonce Petružálkové 

a Cash only studio. 

IFE SPORTOVNÍ ZAMĚSTNANECKÁ VÝZVA 

Druhého ročníku sportovně-charitativní výzvy „rozpumpujme IFE“ se zúčastnilo celkem 234 zaměstnanců. 

Jezdilo se na kole, běhalo, chodilo a prohánělo se na kolečkových bruslích i koloběžkách, to vše s cílem podpořit 

neziskové organizace. Společnost IFE-CR darovala za každý vysportovaný kilometr 1 Kč na vybrané dobročinné 

projekty, které nominovali její zaměstnanci. Pro naše Bublinky se podařilo nashromáždit krásných 55.261 Kč. 

Děkujeme z celého srdce a přejeme radost z každého kroku, skoku i odrazu. 

PVZP FÉNIX RUN 

Na čtyřech virtuálních charitativních bězích Pojišťovny VZP Fénix run 2021 se v průběhu roku vybralo pro Pink 

Bubble krásných 155.600 Kč. Celkem se díky vám, milí běžci, uběhlo 3 381km a vybralo bezmála osm set tisíc 

korun, které byly rovným dílem věnovány nám a dalším čtyřem neziskovkám. Kromě ozdravných, 

resocializačních a zážitkových pobytů pro naše Bubliny jsme částí peněz podpořili i rodinu 24letého Lukáše 

Výmoly, který je onkologickým pacientem z moravských Mikulčic a jeho rodina byla mezi těmi, které v červnu 

zasáhlo ničivé tornádo. Děkujeme vám z celého srdce za podporu. 



 

 

RŮŽOVÝ PROSINEC VE FZŠ UMĚLECKÁ 

Není základka jako základka. Děkujeme žákům, rodičům, pedagogům i panu řediteli, že pro nás způsobili malý 

vánoční zázrak. A ještě z něj hodlají udělat tradici. Na vánočním trhu prodávali kouzelné drobnosti, které 

vyráběly děti ve výtvarných dílnách a ve školní družině. Vybrali tak pro PinkBubble téměř 22.000 Kč, které 

pomohou při rekonstrukci hřiště v motolské nemocnici, aby si i děti s vážnou nemocí mohly na chvíli úplně 

normálně hrát. Děkujeme z celého srdce. 

BAZAR V DDM ULITA 

Už podruhé se pořadatelé tradičního bazárku oblečení v DDM Ulita rozhodli, že výtěžkem podpoří přání našich 

statečných Bublinek, pacientů, kteří se potýkají s onkologickým onemocněním. Krásná finální částka 15.200 Kč 

se nashromáždila z provizí, registračních poplatků, vstupného a dobrovolných příspěvků a nakonec doputovala 

na účet patnáctileté Francisky, která si moc přála dospěláckou tříkolku s elektrickým pohonem. Návštěvníci si 

na bazaru mohli zakoupit i drobnost z naší kolekce #pinkbubblegang a přisypali tak do sbírkové 

pokladničky dalších 12.410 Kč. Radujeme se z celého srdce a děkujeme všem, kdo na bazárku pracovali 

s největším nasazením a bez nároku na honorář, Ulitě za symbolický pronájem a každému, kdo se na podpoře 

naší růžové bubliny podílel. 

DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY PRO BUBLINY 

Společnost AC MARCA Czech Republic s.r.o., která se specializuje na prostředky pro péči o domácnost 

a hygienu, nám věnovala velikou zásilku sprchových gelů a tělových mlék Lactovit a dezinfekčních gelů na ruce 

Sanytol. Takový dar je velmi cenný pro ochranu zdraví našich Bublinek. Kosmetiku jsme tedy věnovali jim, 

a také zdravotníkům a dalším hrdinům, kteří statečně bojovali v prvních řadách během pandemie covid-19. 

Děkujeme AC MARCA Czech za štědrost a za to, že na nás myslí, že naše Bublinky chrání.  

MARKS & SPENCER V ČESKÉ REPUBLICE 

Na podzim oslavila společnost Marks & Spencer 25 let svého působení v naší zemi a k narozeninám rozdávala 
radost. Během adventního času podpořila prodejem vybraných vánočních produktů několik charitativních 
organizací po celé republice. Naši Pink Bubble si vybrali zaměstnanci poboček v Praze a v Liberci, díky čemuž 
získaly Bublinky neuvěřitelných 200.000 Kč. Děkujeme srdečně marketingové ředitelce paní Heleně 
Vyhnánkové, všem členům týmů v Praze a v Liberci a také laskavým zákazníkům, kteří společně dali najevo, 
že mají naše Bublinky rádi.



 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU VEŘEJNÉ SBÍRKY  

„SPLNĚNÁ PŘÁNÍ  BUBLINKÁM“ 

Zveřejňujeme přehled dárců, kteří přispěli na účet 2777 575 777 / 0300 částkou 5.000 Kč nebo více, z celého srdce však děkujeme úplně 

všem, kteří poslali jakoukoli sumu, protože každá koruna má pro nás stejnou váhu. Děkujeme za přízeň, vaší důvěry si velice vážíme. 

 

        95 000,00 Kč  SRTG PRAHA - SPORTEM 

        55 890,00 Kč  KURKOVÁ SABINA 

        26 000,00 Kč  ANONYMNÍ DAR 

        23 500,00 Kč  REKU S.R.O. 

        23 000,00 Kč  HEJZLAR FILIP  

        23 000,00 Kč  JALAMUDIS ALEXIS 

        22 300,00 Kč  NOVAK JIŘÍ  

        21 151,00 Kč  SOBOTKA MARTIN 

        20 873,00 Kč  REXONIX S.R.O. 

        20 500,00 Kč  STIBŮRKOVÁ MAGDA 

        20 000,00 Kč  BIRNER PAVEL 

        20 000,00 Kč  CHRIAŠTEĽOVÁ LUDMILA 

        20 000,00 Kč  KMOCH PETR 

        20 000,00 Kč  POSADOVA RADMILA 

        18 564,00 Kč  BURIAN VILÉM 

        18 245,00 Kč  URBAN DAVID 

        17 146,00 Kč  SOVIČKA PAVEL 

        16 500,00 Kč  ŠPELINA ROMAN 

        15 200,00 Kč  NECHYBOVÁ SEIDLOVÁ 

        14 500,00 Kč  PRŮŠA JAN 

        13 000,00 Kč  JELÍNEK MICHAL 

        12 000,00 Kč  KUDELA MICHAEL 

        12 000,00 Kč  MATĚJČEK VOJTĚCH 

        11 600,00 Kč  KRÁLOVÁ MAGDALENA  

        11 500,00 Kč  ŠAUEROVÁ TEREZA 

        11 210,00 Kč  STRAKA MARTIN  

        11 141,00 Kč  TŮMOVÁ DAGMAR, ING.  

        11 000,00 Kč  LEDNICKÝ VÁCLAV, ING.  

        11 000,00 Kč  ŠRUBAŘOVÁ KLÁRA 

        11 000,00 Kč  VILTOVÁ PETRA 

        10 500,00 Kč  MILATA ANTONÍN 

        10 006,00 Kč  VLADYKA PETR  

        10 000,00 Kč  DIEPOLTOVÁ BARBORA  

        10 000,00 Kč  ČEJKA STANISLAV 

        10 000,00 Kč  CENTKO PAVEL 

        10 000,00 Kč  FYZIOTERAPIE A RHB 

        10 000,00 Kč  IHOVÁ MARIE 

        10 000,00 Kč  KRATINA MILAN, MGR. 

        10 000,00 Kč  PŮHONÝ MARTIN  

        10 000,00 Kč  KAUTSKÝ ONDŘEJ  

        10 000,00 Kč  KÖNIG PETR  

        10 000,00 Kč  PYTLOUN LUKÁŠ 

          8 957,00 Kč  CHENÍČEK MARTIN 

          8 732,00 Kč  SMĚLÁ JINDRA 

          8 727,00 Kč  HRNČÍŘ MICHAL 

          8 501,00 Kč  DOLEŽAL MICHAL  

          8 250,00 Kč  SKŘIVÁČEK PETR 

          8 000,00 Kč  ČESKÁ SPOŘITELNA 

          8 000,00 Kč  MAŠEK RADEK 

          7 500,00 Kč  DÍTĚTOVÁ GABRIELA 

          7 000,00 Kč  COCO PRODUCTION S.R.O. 

          7 000,00 Kč  GEISLEROVÁ KATEŘINA 

          7 000,00 Kč  HEJLOVÁ IVONA  

          7 000,00 Kč  RAŠKOVÁ KATEŘINA 

          7 000,00 Kč  SVOBODA JAKUB 

          6 615,00 Kč  POLEDNÍK ROBERT  

          6 600,00 Kč  ŠMEJKALOVÁ HANA 

          6 350,00 Kč  PROCHÁZKOVÁ RŮŽENA 

          6 000,00 Kč  FOLTÝN ADAM  

          6 000,00 Kč  BYTHIT, S.R.O. 

          6 000,00 Kč  MRKOS PETR 

          6 000,00 Kč  PAVUK TIBOR 

          6 000,00 Kč  ŠEDA PAVEL 

          5 500,00 Kč  HAVLÍK PAVEL 

          5 500,00 Kč  VÍŠEK ALEŠ 

          5 445,00 Kč  NOVOTNÁ DENISA, MGR. 

          5 400,00 Kč  VÍTKOVÁ DENISA 

          5 000,00 Kč  CAVES JANA 

          5 000,00 Kč  BERGEROVÁ DANUŠE  

          5 000,00 Kč  DUCHAČ MARTIN 

          5 000,00 Kč  DVOŘÁK MAREK 

          5 000,00 Kč  DYTRICH JAROMÍR 

          5 000,00 Kč  HÁJEK TOMÁŠ 

          5 000,00 Kč  HAND PAVLÍNA 

          5 000,00 Kč  CHRIAŠTEĽ JAN  

          5 000,00 Kč  JIŘÍ PETR 

          5 000,00 Kč  SCHWARZ JOSEF  

          5 000,00 Kč  BARDEA KAROLINA, JUDR. 

          5 000,00 Kč  KANG JIN LEE 

          5 000,00 Kč  KŮNA LUKÁŠ 

          5 000,00 Kč  MACKOVÁ EVA, MGR. 

          5 000,00 Kč  ŠMÍDA MARTIN  

          5 000,00 Kč  KNOTEK MIROSLAV  

          5 000,00 Kč  NYPLOVÁ DENISA, MUDR.   

          5 000,00 Kč  ANTENO MARTINA, MUDR.   

          5 000,00 Kč  VALENTOVÁ IVANA, MUDR. 

          5 000,00 Kč  PIJÁKOVÁ NAĎA  

          5 000,00 Kč  NIESLANIK MAREK 

          5 000,00 Kč  NOVÁK LEOŠ 

          5 000,00 Kč  PEROUTKOVÁ MARIE 

          5 000,00 Kč  HÁLEK PETR  

          5 000,00 Kč  PETROF, SPOL. S R.O. 

          5 000,00 Kč  PISKOŘOVÁ KARLA 

          5 000,00 Kč  PYTLÍKOVÁ MARIKA 

          5 000,00 Kč  KOCHÁNEK ROMAN  

          5 000,00 Kč  SEDLÁČKOVÁ JANA 

          5 000,00 Kč  TAUCHMAN MILOSLAV 

          5 000,00 Kč  BUSINSKÝ TOMÁŠ  



 

DĚKUJEME ZA PODPORU VEŘEJNÉ SBÍRKY „KVALITY ŽIVOTA“  

Zveřejňujeme přehled dárců, kteří přispěli na účet 253 135 368 / 0300 částkou 5.000 Kč nebo více, z celého srdce však děkujeme úplně 

všem, kteří poslali jakoukoli sumu, protože každá koruna má pro nás stejnou váhu. Děkujeme za přízeň, vaší důvěry si velice vážíme. 

 

        49 507,11 Kč  BANKING CIRCE DENMA 

        47 891,00 Kč  FÓRUM DÁRCŮ 

        19 260,00 Kč  MĚLNÍK PRO ONKOBUBLINKY 

        10 000,00 Kč JANDOVÁ NADĚŽDA 

        10 000,00 Kč  PABST VÁCLAV 

          8 185,00 Kč  SOUNDTRACK FESTIVAL 

          7 252,00 Kč  METROPOLE ZLIČÍN KASIČKA 

          6 000,00 Kč  ŠULC - ŠVARC, S.R.O. 

          5 000,00 Kč  POLÁK JOSEF 

 

DĚKUJEME ZA VEŠKERÉ FINANČNÍ DARY NA PROJEKTY, KTERÉ 

POŘÁDÁME PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY A JEJICH BLÍZKÉ  

Zveřejňujeme přehled dárců, kteří přispěli na běžný účet 449 494 944 / 0300 částkou 10.000 Kč nebo více, z celého srdce však děkujeme 

úplně všem, kteří poslali jakoukoli sumu, protože každá koruna má pro nás stejnou váhu. Děkujeme za přízeň, vaší důvěry si velice vážíme. 

 

         500 000,00 Kč  BURDA MARTIN  

         250 000,00 Kč  MOET HENNESSY CZECH 

         213 791,00 Kč  HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK 

         200 246,00 Kč  MARKS AND SPENCER CZ 

         200 000,00 Kč  NOTINO, S.R.O.  

         160 000,00 Kč  LOREAL ČESKÁ REPUBLI 

         150 000,00 Kč  MONETA MONEY BANK 

         142 663,51 Kč  VALENTOVÁ PETRA  

         127 600,00 Kč  POJIŠŤOVNA VZP, A.S.  

         127 112,00 Kč  NADACE ČEZ   

         126 239,67 Kč  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

         100 000,00 Kč  NROS - SWISSLIFE  

           85 000,00 Kč  SRTG PRAHA - SPORTEM 

           80 400,00 Kč  LMC S.R.O. PHA  

           60 000,00 Kč  HABANEC MAXIM   

           58 000,00 Kč  BE ELITE CLINIC S. R.  

           56 000,00 Kč  ZIMOLA JINDŘICH   

           55 261,00 Kč  IFE-CR, A.S.  

           50 626,00 Kč  ASIANA, SPOL. S R.O.  

           43 200,00 Kč  CEWE COLOR, A.S.  

           40 000,00 Kč  SBOR DOBROVOLNÝCH HA 

           35 000,00 Kč  BM MANAGEMENT S.R.O. 

           35 000,00 Kč  BNP PARIBAS CARDIF -  

           35 000,00 Kč  HLINKA PAVEL, ING.  

           35 000,00 Kč  CHVÁTALOVÁ IVANA  

           35 000,00 Kč  RUDOLF JAN, JUDR.  

           35 000,00 Kč  KPMG ČESKÁ REPUBLIKA 
 

 

           35 000,00 Kč  POTTEN & PANNEN - STANĚK  

           35 000,00 Kč  PRIVATE LABEL S.R. 

           35 000,00 Kč  NEALE ROBERT   

           35 000,00 Kč  SAZKA A.S.  

           35 000,00 Kč  STILLKING FILMS, S.R.O.  

           35 000,00 Kč  WSS - WORLD SPORT SO 

           35 000,00 Kč LIGA PROTI RAKOVINĚ 

           30 000,00 Kč  POLÁK LUKÁŠ 

           30 000,00 Kč  ŠTOLKA - STAVKO S.R.  

           27 350,00 Kč  PEŠTÁL DAVID  

           27 112,00 Kč  PRAGUE INTERNATIONAL  

           27 067,00 Kč  HP TRONIC ZLIN, SPOL 

           27 000,00 Kč  PLAY A PART, Z. S. (TGS)  

           25 000,00 Kč  NADACE NOVA 

           20 000,00 Kč  BAUER MICHAL  

           20 000,00 Kč  GREEN WORK S.R.O.  

           20 000,00 Kč  CHLÁDEK A TINTĚRA  

           20 000,00 Kč  KUNDRAT LUKÁŠ 

           17 570,00 Kč  MĚLNÍK PRO ONKO BUBLINY  

           16 000,00 Kč  P. V. POOL S.R.O. 

           15 000,00 Kč  AGROKOMODITY A.S.  

           15 000,00 Kč  AVE FINANCE S.R.O.  

           11 790,00 Kč  RADOTÍNSKÝ SPORTOVNÍ  

           10 000,00 Kč  BACKER ELEKTRO CZ A. 

           10 000,00 Kč  DE LA BARRE D'ERQUEL 

           10 000,00 Kč  F. W. TANDOORI SPOL. S.R.O. 

           10 000,00 Kč  PROBEZ OOPP, S.R.O. 

           10 000,00 Kč  SUDÁ PARMOVÁ TEREZA   

  



 

 

DĚKUJEME ZA ČAS, ENERGII, RADOST A SKVĚLOU SPOLUPRÁCI LIDEM, 

KTEŘÍ S NÁMÍ SDÍLÍ ODHODLÁNÍ POMÁHAT,  A FANDÍME 

ORGANIZACÍM, KTERÉ MAJÍ PODOBNÝ CÍL JAKO MY.   

 

 

AMÉLIE Z.S., BÁTHOR TÁBOR ČR, BELLIS, DOBRÝ ANDĚL, HAIMA CZ Z.S., LOONO Z.S., MŮJ NOVÝ 

ŽIVOT Z.S., NADACE ČEZ, NADACE NOVA, NADAČNÍ FOND PRO PROTONOVOU TERAPII, NFDO KRTEK, 

NOVÉ HÁRO Z.S., ONKA Z. S., ŠANCE OLOMOUC O.P.S., ZDRAVOTNÍ KLAUN O.P.S., ZLATÁ RYBKA Z.Ú. 

A DALŠÍM, S NIMIŽ NÁS POJÍ VŮLE A CHUŤ POMÁHAT DĚTEM A MLADÝM LIDEM V NÁROČNÉM 

OBDOBÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBY.  

 

JSME ČLENY ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ A LIGY PROTI RAKOVINĚ 
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sestavená k 31. 12. 2021 
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Základní údaje  
  

  

Účetní období:     1.1.2021 – 31.12.2021  

  

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. Vojtěch Matějček, od 13.7.2020  

  

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:   

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

pacienty;   

(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) 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  

Zážitky – drobné aktivity a radosti, které by v době léčby a rekonvalescence mohly pacienty rozptýlit, posílit jejich 

naději a optimismus  

Pomůcky – příspěvky na zdravotnické, rehabilitační či pohybové pomůcky, které usnadňují léčbu a život po jejím 

ukončení  

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  

Splněná přání – plnění osobních přání, která jsou velmi rozmanitá  

  

Vedlejší (hospodářská) činnost:   

Reklamní a propagační služby  

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 80.000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.   

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 80.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací 

ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 80.000 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 100 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek 

v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 100.000 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.   

   

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  

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 2021  Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020  

0  0  
  
z toho členů řídících orgánů  

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2021  Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2020  

0  0  

  

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů  

  2021 v tis. Kč  2020 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  435  0  407  0  

Zákonné sociální pojištění  0  0  0  0  

Ostatní sociální pojištění  0  0  0  0  

Zákonné sociální náklady  11  0  0  0  

Ostatní sociální náklady  0  0  16  0  
  

Členům orgánů v roce 2021 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 2021 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 2021 nebyly přijaty dotace.  

   

Přijaté dary  

V roce 2021 byly přijaty dary ve výši 3 863 909 Kč.  Z těchto přijatých darů organizace v roce 2021 využila 3 048 195 Kč.   

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

504 493 Kč) nebo splněním přání (v celkové výši 2 545 005 Kč).   

   

  

Veřejná sbírka  

Organizace měla v roce 2021 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 2021  
Vyúčtovací období: 1.9.2020-31.8.2021  

Hrubý výtěžek sbírky: 258 445,16 Kč   

Čistý výtěžek sbírky: 245 522,90 Kč  

Čistý výtěžek sbírky z 2019/2020: 295 554,60 Kč  

V roce 2021 využito: 313 291,12 Kč  

K dalšímu použití: 227 786,38 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 2021  
Vyúčtovací období: 1.6.2020-31.5.2021  

Hrubý výtěžek sbírky: 2 550 242,54 Kč   

Čistý výtěžek sbírky:  2 550 242,54 Kč  

V roce 2021 využito: 1 994 917,93 Kč  

K dalšímu použití: 914 396,12 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 2020 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.  

  

Za rok 2021 organizace vykazuje účetní zisk ve výši 160 429 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 11.12.2022   

  

  

  

Sestavil:   Ing. Zuzana Křížová    

  

  

  

Statutární orgán:        Bc. Martina Šmuková  

  

 

 

 

 

 



 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace    

ve zkráceném rozsahu    ke dni 31.12.2021  

    

    (v celých tisících Kč)                       Název a sídlo účetní jednotky    
Nadační fond Pink Bubble 

      Hradčanské náměstí 61/11  
                                      118 00  Praha  

    

  

  
Označení a  VÝNOSY 

b   Činnost   
hlavní 1  hospodářská 

2  
celkem 

3  
B.I.  Provozní dotace     0   0   0 
B.II.  Přijaté příspěvky  

 3 942   0   3 942 
B.III.  Tržby za vlastní výkony a za zboží   150   476   626 
B.IV.  Ostatní výnosy  

 2 708 0   2 708 

B.V.  Tržby z prodeje majetku     0   0   0 

  VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)   6 800   476   7 276 
C.  Výsledek hospodaření před zdaněním     

24
 
136  160 

D.  Výsledek hospodaření po zdanění     24   136   160 

 

IČO  

  24296171 

Označení 
a  

NÁKLADY  

b  
 Činnost   

hlavní 
1  

hospodářská 
2  

celkem 
3  

A.I.  Spotřebované nákupy a nakupované služby  
 5 375   340   5 715 

A.II.  Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace     0     0 
A.III.  Osobní náklady  

 445 
  0 

  445 
A.IV.  Daně a poplatky     2 

  0   2 
A.V..  Ostatní náklady  

 950 
  0   950 

A.VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek     0     0 
A.VII.  Poskytnuté příspěvky     4 

  0   4 
A.VIII.  Daň z příjmů     0   0   0 

  NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)   6 776   340   7 116 

  Sestaveno dne:  
11.12.2022 

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam 

fyzické osoby, která je účetní jednotkou  

Právní forma účetní jednotky  
NADAČNÍ FOND 

  Osoba odpovědná za účetnictví  
  (jméno a podpis)  
 Martina Šmuková 
     

Předmět podnikání  

sociální služby 

poskytované dětem 

Osoba odpovědná za účetní závěrku  

(jméno a podpis) 
Zuzana Křížová 
tel.: 

 



 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 

  

  

  

Ve zkráceném rozsahu ke dni 

31.12.2021  

v celých tisících Kč 

Název a sídlo účetní jednotky  
 
  

Nadační fond Pink Bubble 

Hradčanské náměstí 61  
118 00  Praha 

 

IČO  
24296171 

Označení  AKTIVA  Stav k prvnímu dni účetního 
období  

Stav k poslednímu dni účetního 
období  

a  b  1  2  

A.  

A. I.  

A. II.  

A. III.  

A. IV.  

Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)    0   0 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    0   0 
Dlouhodobý hmotný majetek celkem    0   0 
Dlouhodobý finanční majetek celkem    0   0 
Oprávky k dlouhodob. majetku celkem    0   0 

B.  

B. I.  

B. II.  

B. III.  

B. IV.  

Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)    4 272   4 326 
Zásoby celkem    162   246 

Pohledávky celkem    277   0 
Krátkodobý finanční majetek celkem    3 823   4 026 
Jiná aktiva celkem    10   54 

  AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)    4 272   4 326 

Označení  PASIVA  Stav k prvnímu dni účetního 
období  

Stav k poslednímu dni účetního 
období  

a  b  3  4  

A.  

A. I.  

A. II.  

Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)    1 356   1 482 

Jmění celkem    1 248   1 322 
Výsledek hospodaření celkem    108   160 

B.  

B. I.  

B. II.  

B. III.  

B. IV.  

Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)    2 916   2 844 

Rezervy celkem    0   0 
Dlouhodobé závazky celkem    0   0 
Krátkodobé závazky celkem    139   172 
Jiná pasiva celkem    2 777   2 672 

  PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)    4 272   4 326 

Sestaveno dne: 11.12.2022  

 

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou   

Právní forma účetní jednotky   

NADAČNÍ FOND 
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  
 Martina Šmuková     

 Předmět podnikání  
 Sociální služby poskytované dětem 

  

Osoba odpovědná za účetní závěrku (j 
Ing. Zuzana Křížová 
 
tel.:  

méno a podpis)  

linka:  



 

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, zakladatelka, členka správní rady 
André Frans Bessel Kok, předseda správní rady 
Ivana Chvátalová, místopředsedkyně správní rady (od 24.9.2021) 
Svatava Dvořáčková, člen správní rady 
Matthew Stillman, člen správní rady 
Revizor: 
Vojtěch Matějček  
 
Výkonný tým: 
Martina Mecerová – výkonná ředitelka 
Renáta Výborná – manažerka projektů zaměřených na podporu onkologických pacientů 
Kristýna Žáková – sociální sítě, produkce, administrativa 
Karolína Hamanová – projektová manažerka 
Martina Šmuková – komunikace, fundraising 
 
Podpora expertních dobrovolníků: 
Zuzana Křížová – účetní a daňová poradkyně  
David Foldyna – grafika a marketing  
David Kramný – právní poradce  
 
Adresa kanceláře:  
Jirečkova 10, 170 00 Praha 7 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, Ovenecká, 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 
 
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/

