VÝROČNÍ ZPRÁVA
2020

Vážení přátelé,

od roku 2012, kdy vznikla naše „růžová bublina“ splněných přání, jsme tady pro dospívající slečny
a kluky, kteří bojují s nádorovým či hemato-onkologickým onemocněním. Osm let bez přestávky
plníme jejich osobní přání, pořádáme společné terapeutické pobyty a poskytujeme jim finanční
příspěvky na pomůcky, rehabilitaci či studium. To vše se nám daří především díky Vám, díky Vašemu
pochopení a velkorysosti. V tomto velmi zvláštním roce 2020, který více či méně pozměnil životy
i osudy nás všech, a mnohé citelně poznamenal i materiálně, si Vaší podpory vážíme o to víc. Ještě
silněji jsme si uvědomili, že i v dobách nelehkých dokážete myslet na druhé velkoryse a se srdcem
otevřeným. Děkujeme, že jste stále s námi.
S Vámi po boku jsme připraveni udělat téměř cokoli, aby mladým bojovníkům bylo i v těžkých dobách
co nejdříve do skoku a mohli se postavit zpátky na startovní čáru.
Martina Šmuková, zakladatelka
&
tým Nadačního fondu Pink Bubble
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Nadační fond Pink Bubble byl v roce 2012 založen za účelem všestranné podpory dětí, mladistvých
a mladých dospělých, kteří podstupují nebo již absolvovali léčbu 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
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.

JAK POMÁHÁME

PLNÍME PŘÁNÍ PACIENTŮ
O co méně jsme se mohli letos potkávat, o to větší radost nám dělaly vaše štědré příspěvky na splněná přání
Bublinkám. Do zpráv pro příjemce jste navíc připisovali krásné osobní vzkazy, které pacientům dodávají
pocit, že na své starosti nejsou sami. V roce 2020 jsme díky vám splnili přání 63 pacientům a předali jim dárky
v hodnotě 1 468 088 korun. Byly mezi nimi tradiční a oblíbené mobilní telefony, fotoaparáty a notebooky, ale
také třeba pingpongový stůl, varná deska nebo saxofon. Zprostředkovali jsme i několik krásných a velmi
osobních zážitků. Děkujeme, že i v těžké době pomáháte bojovníkům s rakovinou plnit jejich tajné sny.

POSKYTUJEME FINANČNÍ POMOC
Jednorázovým příspěvkem jsme podpořili 66 rodin v náročné životní situaci, do níž se dostaly v souvislosti
s onkologickou léčbou některého svého člena. Projekt opět finančně velmi významně podpořila Nadace ČEZ,
které nesmírně děkujeme! Příspěvky rodinám poskytujeme pouze na doporučení odborných pracovníků
onkologických pracovišť a celková částka v tomto roce činila 767 143 korun.

NABÍZÍME MOŽNOST NOCLEHU
I během tohoto roku využili klienti Pink Bubble a jejich rodiny zázemí našeho pokojíčku, který jsme
v prostorách kanceláří nadačního fondu vybavili tak, aby sloužil jako dočasné útočiště nejen během
povinných kontrol a návštěv pražských zdravotnických zařízení, ale i ke krátkodobému ubytování v období
brigád či cest do hlavního města. Ubytovat se zde mohou mimopražští pacienti například i v rámci přijímacích
zkoušek na školy a také během dobročinných akcí Nadačního fondu Pink Bubble, s jejichž organizací
pomáhají jako nadšení dobrovolníci. V tomto roce se díky pandemii toto dělo pouze výjimečně.

POŘÁDÁME POBYTY, ZPROSTŘEDKOVÁVÁME ZÁŽITKY
Přestože jsme měli diář plný krásných plánů, nakonec jsme v důsledku pandemie uspořádali pouze jediný
společný ozdravný pobyt. Když se ohlížíme zpět, byl pro nás všechny jedním z nejsilnějších zážitků v mnoha
následujících neveselých měsících, a tak se k tomuto týdnu nesmírně rádi vracíme .

8. - 12. 3. 2020

Zimní kemp, Velká Úpa, Krkonoše

Jako každý rok, i tentokrát jsme se potkali s pětačtyřiceti Bublinami – pacienty ve věku 11-30 let, kteří mají za
sebou onkologickou léčbu. Přivítal nás oblíbený penzion Modřín a bublinová parta se ponořila do příběhu
Kočičího mistra Zenu, kocoura Kojabašiho. Slečny a kluci se během nápaditých her dozvěděli spoustu nového
nejen o světě daleko na východě, ale i sami o sobě. Pod vedením šikovné Bublinky Báry si vymalovali překrásné
mandaly, vzájemně si vyzdobili trička a také si hodně povídali a našli nové přátele. Pokořili jsme okolní
sjezdovky na lyžích, snowboardech i igelitových pytlích, navštívili jsme Sněžku a blízké okolí.
Společná setkávání jsou pro mladé pacienty po ukončené léčbě zásadní a velice důležitá, vznikají při nich nová
přátelství, probouzí naděje a roste chuť překonávat sama sebe v nové etapě života. Děkujeme manželům
Pallovým za rodinnou atmosféru a domácí kuchyni a všem našim nejvěrnějším dobrovolníkům, kteří si na
pobyty s Pink Bubble šetří vlastní dovolenou. Poděkování letí také do společností Moneta Money Bank a do
Nadace ČEZ, s jejichž podporou můžeme ozdravné pobyty uskutečňovat.

JAK JSTE NÁM POMOHLI VY, NAŠI DÁRCI
Ať už zprostředkujete našim Bublinám výjimečný zážitek, uspořádáte firemní akci, jejímž výsledkem je
finanční či věcný dar pro Pink Bubble, nebo na oslavě svých narozenin místo dárků pro sebe vyberete
příspěvek pro naše pacienty, vaše podpora je pro nás důkazem toho, že na naší bublinové misi nejsme ani
na chvíli sami, že vás máme po boku a že nám držíte palce. Díky za to!
29.1.
Cirk la Putyka, Praha
Moc děkujeme Cirku la Putyka za možnost bezplatně navštívit jejich skvělé představení Isole v divadelním
a uměleckém prostoru Jatka78. Naši pacienti si večer velmi užili. Díky!
4.2.
Vernisáž obrazů, Praha
Náš dlouholetý podporovatel, skvělý výtvarník Jiří Macht, zahájil svou další výstavu „Probuzení“ v Galerii 1
v pražské Štěpánské ulici. Při příležitosti vernisáže nám věnoval jedno ze svých děl. Výtěžek z budoucí dražby
tohoto obrazu opět poputuje k našim pacientům. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů!
4.2.
Trenýrkárna.cz
Trenýrkárna.cz podporuje nadační fond již několik let. Tentokrát se rozhodla 10 % z obratu dne 4.2., kdy si
připomínáme Světový den boje proti rakovině, věnovat NF Pink Bubble. Děkujeme Trenýrkárně za jejich
podporu a také všem, kteří dnes nakoupili v jejich obchodě a tím přispěli na Nadační fond Pink Bubble celkovou
částkou 16.892 korun.
4.3.
Módní přehlídka Karma outlet v Brně
Vloni úspěšný dobročinný bazar Karma Outlet ve prospěch NF Pink Bubble se přesunul do Brna, kde nám
poskytlo zázemí obchodní centrum Rozkvět. Začátkem března se za účasti významných brněnských osobností
uskutečnila velká prodejní módní přehlídka, na níž se podařilo najít nové majitele pro většinu předváděných
modelů. Zásluhu na tom má desítka dobrovolníků a nadšenců, kteří do produkce vložili všechny své zkušenosti
a také kus srdce. Děkujeme všem, kdo nám darovali ošacení k prodeji, ale také organizátorům a dobrovolníkům,
kteří se o úspěch přehlídky zasloužili. Celkový výtěžek přehlídky byl 61.000 korun.
1.– 30. 5. Květnová výzva
Sportovkyně tělem i duší Klára Zelenková a její přátelé mysleli s letošní Květnovou výzvou opět na naše Bubliny.
Každý účastník projektu si zvolil osobní běžecký cíl a určil vlastní sumu za zdolaný kilometr. Na konci května své
kilometry všichni spočítali a odpovídající částku věnovali NF Pink Bubble.
Letošní výtěžek podpořil sedmnáctiletou Monču, které do života vstoupilo onkologické onemocnění tak
razantně, že dnes vyžaduje nepřetržitou péči. V tom jí významně pomůže rehabilitační pobyt, na který se díky
výzvě vybralo úžasných 110 tisíc korun. Na tak krásné sumě se podílelo přes sto „srdcařů“, to jejich zásluhou
Monča bude moci protáhnout a posílit své tělo přesně tak, jak potřebuje. Děkujeme.

Květen roušky pro všechny
Děkujeme společnosti Expodom za darování jednorázových roušek našemu nadačnímu fondu. Rozhodli jsme se
je předat tam, kde je opravdu ocení a využijí, tedy na Kliniku dětské hemato-onkologie ve FN Motol, s níž úzce
spolupracujeme. Roušky byly využity malými pacienty, jejich rodiči, ale i personálem, který na tomto oddělení
poskytuje svým svěřencům nepřetržitou špičkovou péči, a my si jich za to moc vážíme.
Květen LEGO a Johnson&Johnson
Do šedesáti rodin dětských onkologických pacientů, se kterými jsme byli v nelehké době covidové v úzkém
kontaktu, jsme odeslali dárečky pro radost. Nápad poslat do světa příjemné překvapení jsme zrealizovali
společně s organizacemi Bátor Tábor ČR a Dobrý Anděl. Balíčky obsahovaly malé stavebnice LEGO a také
základní kosmetiku pro děti od Johnson&Johnson. Nadace Bátor Tábor, která má dlouholeté zkušenosti
s terapeutickými a zážitkovými programy, navíc do své podpory zařadila i speciální on-line hodiny plné a her
a zábavy, které nahrazují nemocným dětem pobyty na skutečných táborech, jež se v této době nemohou
zrealizovat. Mnohokrát děkujeme za skvělé nápady a realizaci!
Červen Dron pro Lindu od CEWE
Rádi v Pink Bubble plníme přání a rádi děláme radost našim „Bublinkám“. To se nám teď podařilo díky
společnosti CeWe Color, která na dron poskytla částku 10.000 korun. Její skvělí zaměstnanci tuto sumu doplnili
vlastní sbírkou, přidali tak k výsledné sumě potřebných 12.000 korun, takže jsme společně mohli potěšit
čtyřiadvacetiletou bojovnici Lindu, která se potýká s leukemií. Dron si moc přála, protože se tak může dívat na
svět z ptačí perspektivy a alespoň na chvilku zapomenout na starosti spojené s léčbou. Prý se už se nemůže
dočkat, až se svým novým kamarádem poprvé proletí! Moc si vážíme všech, kterým osudy a sny našich
„Bublinek“ nejsou lhostejné.
Pomalu se zklidnila situace kolem pandemie, i když ne napořád, jak jsme všichni doufali. Během léta se tak podařilo
uspořádat několik krásných akcí, kde jsme se znovu, po dlouhých měsících, mohli potkat. Víc než o vybraných penězích to
bylo o tom, že jsme tady stále jeden pro druhého, že jsme v tom všichni společně a že ti silnější stojí při těch slabších.
Děkujeme, že jste s námi. Moc to pro naše Bubliny i pro nás kolem nich znamená.

25.6. Výstava mandal, Příbor
Naše talentovaná Bublinka Bára, která několik let bojuje s onkologickou diagnózou, našla způsob, jak se
s náročnou a vysilující léčbou vyrovnávat. Kombinací malby, kamínků a sklíček vytváří překrásné mandaly,
jejichž ucelenou kolekci představila na prodejní výstavě v Kulturním domě Příbor. Vernisáž proběhla 25. června
za hojné účasti návštěvníků ze širokého okolí, a ani my jsme nesměli (a nechtěli!) chybět. Část výtěžku ve výši
20.000 korun Bára věnovala dalším Bublinám a my za to moc děkujeme. Gratulujeme k velkému úspěchu!
26.6. Majkl Cup
Už několik let nás podporuje pan Michal Bauer, který u příležitosti svých narozenin pořádá golfový turnaj.
Výtěžek ze startovného věnuje laskavý oslavenec tradičně NF Pink Bubble, letos to bylo parádních 32.310 korun
a my za to moc děkujeme. Přejeme hodně zdraví a hezkou hru!
18.7. RunX Radotín
V sobotu žil pražský Radotín sportem a dobrou vůlí. Ta spojila všechny účastníky běžeckého závodu, kteří si
nejen zasportovali, ale tombolou a nákupem v našem růžovém stanu přispěli do Pink Bubble částkou
30.110 korun. Organizátorům děkujeme nejen za finanční podporu, ale i za možnost představit činnost NF
a oslovit tak další okruh lidí, kterým by nadační fond mohl případně pomoci.

1.8. Rhino destrukční derby, Strakonice
Destrukční derby je druh automobilových závodů, při kterých závodníci narážejí svými všelijak „vytúněnými“
vozidly do soupeřů s cílem je nabourat, vystrkat z dráhy a hlavně vyhrát.
Navzdory vedru panovala skvělá atmosféra a po celé odpoledne se vzduchem nesl adrenalin, rachot
a zasloužené ovace. Pořadatelé i soutěžící byli skvělí, v naší růžové pokladničce přibylo díky dobrovolným
příspěvkům a také dražbě reklamních i osobních předmětů oblíbené kapely Harlej skvělých 20.845 korun, které
bezezbytku využijeme na projekty pro mladé onkologické bojovníky.
Děkujeme pořadatelům Ondřeji Szapanosovi, skvělé moderátorce Regině Vránové a hlavně návštěvníkům, kteří
ač jsou příznivci poněkud "drsné" zábavy, mají srdce na správném místě a štědře naši nadaci podpořili!
8.8.
limitovaná fashion kolekce Timoure et group
Značka Timoure et Group podpořila naše Bublinky limitovanou módní kolekcí 8x8. Autorská dvojice Ivana
Šafránková a Alexandra Pavalová navrhla jednoduché originální modely s růžovými štítky. Kolekci představilo
osm výjimečných žen: herečka Klára Melíškova, moderátorky Daniela Písařovicová a Ivana Chvátalová, vítězka
Master Chef Kristínka Nemčková, Food bloggerka Markéta Pavleye, modelka Terezie Kovalová, asistentka
filmových hvězd Veronika Hladíková a také naše zakladatelka Martina Šmuková, která je dlouholetou tváří
Timoure et Group. Vše nafotila výjimečná fotografka Alžběta Jungrová, o make-up a vlasy se postarala Iva
Davies a prostory nám zdarma zapůjčilo studio Město – Moře. Děkujeme všem úžasným ženám za podporu
Pink Bubble, která z prodeje této kolekce získala 48.000 korun.
24.8. Pompo - radost pro školáky
Hračkářství Pompo dělalo radost vyléčeným onkologickým pacientům i jejich maminkám. Velice milé setkání se
odehrálo v prostorách prodejny v Metropoli Zličín, jejímž ambasadorem je herec a zpěvák Roman Vojtek, jinak
také náš dlouholetý podporovatel. Pompo rozdalo hračky a školní pomůcky v hodnotě 20.000 korun a všem
zúčastněným školákům a hlavně jejich rodičům tím velmi usnadnilo přípravu na nový školní rok. Děkujeme
převelice.
27.-30.8. Soundtrack festival Poděbrady
Už potřetí zdobil náš růžový stánek, zapůjčený od společnosti Profimed, poděbradskou lázeňskou kolonádu.
Po dobu festivalu filmové hudby Soundtrack Poděbrady jsme do něj lákali návštěvníky na dobročinnou sklenku
růžového šumivého vína od Jindrova vinařství, a také k nákupu našich krásných charitativních předmětů.
V rámci programu vystoupila se svým saxofonem vyléčená pacientka Bohunka, které jsme na její nástroj před
mnoha lety přispěli. Sklidila zasloužený potlesk a do klobouku navíc zcela neplánovaně vybrala několik tisíc
korun pro Alexe, kluka, co se právě léčil v Motole a i on si moc přál saxofon.
Letos poprvé jsme v parku instalovali také výstavu fotografií mladých onkobublinek, abychom umožnili
kolemjdoucím nahlédnout do jejich světa. Fotografie z akcí a pobytů PinkBubble, proložené několika dopisy, si
prohlédlo mnoho festivalových hostů. A ti, kteří se s námi přišli podělit ke stánku o své dojmy, nás velice mile
potěšili. Letošní výtěžek pro Bubliny se přiblížil 44.000 korunám a my za to všem ze srdce děkujeme!

15.9.
Projektor pro Kliniku zobrazovacích metod
Na Kliniku zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Motole jsme věnovali speciální projektor.
Promítá na strop veselé obrázky a odvede tím pozornost marodů od protivného, ale velice důležitého vyšetření.
To jim rychleji uběhne a pan doktor Martin Kynčl se svým týmem mohou v klidu zjistit všechno, co je potřeba
k tomu, aby se pacientům následně dostalo té nejlepší léčby a péče.
11.9.
Pink Bubble Charity Golf
Ještě jsme to stihli, než nám všem covid znovu zmařil setkávání ve větším počtu. V pátek 11. září jsme
na nejkrásnějším hřišti Beroun Golf Clubu pořádali již podeváté charitativní golfový turnaj. A bylo tam všechno:
báječná atmosféra, skvělé sportovní výkony a hlavně hosté s jasnou misí podpořit startovným naše Bublinky.
Děkujeme těm, kteří nám pravidelně pomáhají náš dobročinný golfový svátek uspořádat. Za velkorysost
a bezplatně zapůjčené hřiště děkujeme našim ochráncům z Beroun Golf Clubu, pánům Matějčkovi a Tůmovi, za
skvělý servis a zázemí letí náš dík také celému jejich týmu. Za tradičně skvělý catering děkujeme společnosti
Kampa Group, za všechny myslitelné způsoby pomoci děkujeme každému, kdo se k nám v tento den připojil. Ať
už osobně, nebo nám alespoň držel palce na dálku a pomohl tím k velmi krásné částce 646 000 korun!
Využijeme ji na další ozdravný pobyt, kde se budou moci naši mladí pacienti potkat. Nemůžeme se dočkat, až to
bude zase možné.
19.9.
Den dětské onkologie
Náš Pink Bubble Gang byl letos na Dni dětské onkologie zastoupený skoro desítkou Bublin, mladých lidí, kteří se
s nemocí už v minulosti potkali. Všichni preventivně orouškovaní, ale v dobré náladě a vděční, že se vůbec
mohou setkat. Tuto krásnou akci pořádá MUDr. Lucie Hrdličková, sdružení Haima a projekt Můj nový život, a je
to hezký způsob, jak dát světu vědět o starostech i radostech pacientů, a taky o pokroku v léčbě. I o tom, že se
kolem onkologických marodů pohybuje spousta skvělých lidí a kvalitních organizací.
Je to fajn, protože si navzájem držíme palce, a když je potřeba, bez problémů spojíme síly. Bylo by sice lepší,
kdybychom se neměli o koho starat, ale do té doby uděláme všechno možné, aby měli mladí onkologičtí
pacienti co nejvíc důvodů se smát. Tentokrát dorazilo vinou momentální situace mnohem méně lidí než jindy,
atmosféra byla i přesto báječná a kolemjdoucí do naší růžové kasičky přisypali krásných 10.760 korun.
12.9.

Bazar v DDM Ulita

Oblíbený žižkovský bazárek se opět konal v prostorách DDM Ulita. Pořadatelé, kteří se bazárku ve vlastním
volnu věnují, se tentokrát rozhodli dát akci i charitativní rozměr a veškerý výtěžek věnovat jedné z našich
Bublinek na splněné přání. Krásná výsledná částka 10.200 korun nakonec pomohla splnit sen jedenáctiletého
Vojty, který si po skončení léčby mozkového tumoru přál podívat se s celou rodinou do rakouských Alp. Milá
Ulitko, děkujeme z celého srdce!

10.-13.9. Memoriál Dana Čelůstky
Kaprařský Memoriál Dana Čelůstky si už našel své věrné fanoušky. Díky tomu odkaz mladého vášnivého rybáře
Dana, který před časem podlehl rakovině, žije dál a přináší radost mladým pacientům bojujícím s podobnou
diagnózou. Pořadatelé Janek Chriaštel´ a Martin Vašek k tomu říkají: „Naším cílem je pomáhat lidem co bojují
podobně, jako bojoval Dan. Proto veškerý výtěžek věnujeme nadaci Pink Bubble, která pomáhá pacientům plnit
jejich sny.“ Třetí ročník memoriálu tak přispěl ke splnění snu jednoho fajn kluka, který se pere s rakovinou a je
zapálený rybář. Přál si zavážecí loďku na krmení pro ryby v hodnotě 32 tisíc korun, což se k jeho obrovské
radosti podařilo zrealizovat, a ještě zbylo na přání další Bublině. Za krásný výtěžek v celkové částce 36.000
korun moc děkujeme a voláme: Dane, Petrův zdar!
Říjen Charitativní hrnky
Naši přátelé v pražském obchůdku Coverover, plném překrásných bytových doplňků, které prostě „musíte mít“,
prodávali hrnečky s výmluvným nápisem „fuck cancer“. Výsledná částka 25.000 korun putovala právě do
pokladničky Pink Bubble a my díky tomu můžeme našim Bublinám udělat ještě o hodně víc radosti. Moc
děkujeme majitelům Kláře a Ervanovi za úžasný nápad a kupujícím za to, že hrnky byly tak bleskurychle
vyprodané. Fuck cancer!
Říjen – listopad Běh pro Aničku
Charitativní projekt „PVZP RunTour - Běh pro Aničku“ se vzhledem ke covidovým opatřením uskutečnil jen
virtuálně, i tak mohli lidé zaplacením startovného a absolvováním libovolné trasy přispět našim Bublinám
a dalším třem dobročinným organizacím, usnadňujícím život onkologickým pacientům a dětem po těžkých
úrazech. Od 1185 běžců, kteří běželi parkem, lesem i prázdnou ulicí, se podařilo získat krásných 230 251 Kč.
Pořadatelé je rovným dílem rozdělili mezi NF Pink Bubble, Nové Háro, NFDO Krtek a NF Modrý hroch.
V nelehkém roce jsme tak pro naše Bublinky dostali 54.600 korun, za které moc děkujeme. Jsme rádi, že jste
i v tomto náročném čase mysleli na ostatní.
Říjen Čtete, pomáháte
Čtení pomáhá, to se ví. A nás podporuje antikvariát Modrá lupa. S radostí vítáme nápad jeho zakladatelů
Zdenky, Michala a Jana, kteří se rozhodli věnovat nám jednu kategorii knih s názvem Nadační fond PINK
BUBBLE. To znamená, že částku za knihu, kterou si v této kategorii čtenáři zakoupí, celou věnují naší neziskové
organizaci na splnění nějakého snu dospívajícímu či mladému dospělému pacientovi. Děkujeme za krásný
nápad, každá pomoc se počítá.
9.12.
Graffiti na pražském Výstavišti
Nezávislí umělci Michal Škapa (Tron) a Ondřej Vyhnánek (X-Dog) přijali zajímavou výzvu. Za necelý týden
posprejovali obrovskou plochu fasády Křižíkova pavilonu B o rozloze 450m2 a na proskleném podkladu tak
vytvořili unikátní umělecké graffiti s názvem „JISKRA na Výstavišti“.
Jedinečný mural byl k vidění až do ledna 2021, kdy byla zahájena rekonstrukce Křižíkových pavilonů, a celé dílo
proto muselo zmizet. Deset vybraných částí obrazu však bylo vydraženo 9. prosince ve virtuální dražbě, jejíž
výtěžek byl rozdělen mezi NF Pink Bubble a Klub svobodných matek. Každá z organizací získala shodně 126.000
korun. Děkujeme umělcům, Museu Kampa, Výstavišti Praha a Magistrátu hl. města Prahy v čele s Janem
Chabrem za tento senzační projekt s dobročinným přesahem.

1.– 23.12. Dobročinné kulichy Ivanky Chvátalové
Paní Kadrnožkovou z večerníčku Mach a Šebestová se možná nechala inspirovat naše dlouholetá skvělá
podporovatelka a členka správní rady Ivana Chvátalová. S pomocí kamarádek z Timoure et Group se rozhodla
naplést stovku krásných vlněných kulichů. Vyprodaly se během chviličky a konečný výtěžek 101.941 korun pro
naše Bubliny předčil veškerá očekávání autorky (nás nepřekvapil, protože ty kulichy byly prostě boží).
Děkujeme! A děkujeme také Klubco.cz, odkud jsme získali materiál za ty nejpříznivější možné ceny.
5.-23.12.
Advent v OC Stromovka
Vedení obchodního centra Stromovka na pražské Letné, tedy ve čtvrti, kde má svou kancelář i Pink Bubble, nás
oslovilo se sousedským nápadem podpořit během adventního času naše Bubliny. Spolupráce začala navzdory
stále se měnícím covidovým opatřením rovnou voňavým pokusem o rekord – postavit největší perníkový
Betlém. Po celý Advent si každý, kdo v OC Stromovka nakoupil za více než 500 korun, mohl na našem stánku
vyzvednout perníček a přidat jej do vystaveného Betlému. Zákazníci si u nás mohli koupit i milý dárek pro sebe
a své blízké, a radost pod stromečkem tak umocnit hřejivým pocitem z dobrého skutku. Děkujeme OC
Stromovka a všem, kdo se na této akci, která vynesla 56.637 korun, podíleli. Navíc jsme obdrželi velkorysý
kredit ve výši 100.000 korun na čerpání v průběhu následujícího roku, což nám umožní splnit hned několik
dalších Bublinových přání. Děkujeme moc.
5.-23.12.
Advent v Marks and Spencer
Úspěšný britský obchodní řetězec Marks and Spencer navázal na svou každoroční vánoční charitativní tradici
projektem Udělejme správnou věc.
Zákazníci všech pražských a libereckých poboček M&S se na ní podíleli nákupem vybraných produktů z oddělení
potravin, oblečení anebo vánočních dekorací. Výsledný dar pro Pink Bubble byl neuvěřitelný, naše zakladatelka
Martina Šmuková převzala z rukou marketingové ředitelky Heleny Vyhnánkové šek na úžasných 200.246 korun.
Děkujeme tisíckrát. (Částka byla poukázána na účet NF Pink Bubble dne 19.1.2021)
5.-23.12.
Zabalený advent v Metropoli Zličín
Jedno z největších nákupních center v republice, Metropole Zličín, nabídlo svým věrným klientům o každém
adventním víkendu bezplatnou službu balení dárků. Šikovné hostesky balily balíčky elegantně a především
ekologicky do recyklovatelných papírů. V čase čekání na výsledek měli zákazníci metropole možnost přispět
jakoukoli částkou do stejně krásně zabalené kasičky NF Pink Bubble, kde se nakonec sešlo sympatických 7.258
korun. Moc děkujeme, každá koruna se počítá a každé podpory si nesmírně ceníme.
Jindrovo vinařství vyrábí na Moravě překrásná vína. Před rokem jsme se potkali na festivalu ve Slavonicích,
slovo dalo slovo a na podporu Pink Bubble vzniklo krásné polosuché růžové frizzante. Růžové bublinky, jejichž
prodej pomůže našim plnoletým Bublinám financovat plachtění na mořské hladině. Díky díky díky!
Značka Trenyrkarna.cz a společnost Dani Darx, s.r.o. pro nás vyrobili látku, jejíž dyzajn navrhl vyléčený pacient
Filip. Z látky ušili trenýrky, všechny je prodali a do Pink Bubble tak přiběhla krásná částka, kterou do poslední
koruny využijeme na projekty pro naše Bubliny. Moc děkujeme!

Poděkování za pomoc a podporu
Milí přátelé, děkujeme vám všem za projevy podpory, za pomoc, za energii i za ruce, které jste přiložili k dílu, aby se
našim Bublinám dařilo v nelehké době co nejlépe. Aby mladí onkologičtí pacienti věděli, že navzdory izolaci nejsou na své
starosti sami, protože na ně myslí spousta hodných lidí. Věříme, že se život brzy znovu vrátí do známých kolejí a přejeme
nám všem pevné zdraví a radost ze života. Děkujeme, že stojíte po našem boku, moc to pro nás znamená. Jste skvělí.

DĚKUJEME VŠEM LASKAVÝM DÁRCŮM, KTEŘÍ POSLALI FINANČNÍ
PŘÍSPĚVEK A PODPOŘILI TÍM NAŠI ČINNOST
Zveřejňujeme přehled dárců, kteří přispěli 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.

VEŘEJNÁ SBÍRKA | PODPORA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

BĚŽNÝ ÚČET | PODPORA PROJEKTŮ PRO PACIENTY
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Hantychová Helena
Burian Vilém
Chrenko Jan
Chriašteľ Jan
Kryvucká Natalija
Klímová Zdena
Čechová Veronika
Alpiq Services CZ s.r.o.
SRTG Praha - Sportem plníme sny
Reinberger Adam
Hantychová Miroslava
Epimex spol.s r.o.
Forman Miloš
Novák Jiří
Samsung sbírka - charitativní bazar
PROBEZ OOPP, s.r.o.
Straka Martin
Pekárková Alena
Pokorná Jarmila
Ing. Tůmová Dagmar
Diepoltová Barbora
Venhudová Jitka
Matějček Vojtěch
Pertlová Monika
RomanVojtek s.r.o.
Vraštil Lukáš
CeWe Color - zaměstnanecká sbírka
Židlíková Regina
Švadlena Jiří
PRECO GROUP s.r.o.
Matějček Rudolf
Manahau.cz s.r.o.
Nechybová Seidlová Hana - Tradiční bazárek
CeWe Color, a.s.
Hlaváčková Darina
Ing. Wiesner Petr
Jakubcová Marie
Kuba Jindřich
Malyshev Pavel
Ruhle Olga
Viltová Petra

VEŘEJNÁ SBÍRKA | PODPORA KVALITY ŽIVOTA
15.845 Kč
Destrukční derby Strakonice

Nadace ČEZ
Nadační fond Avast
Bartová Soňa
Florbal Chodov z.s.
LMC s.r.o.
.
Nadace pojišťovny Kooperativa
Neale Robert
Sazka a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
TIMOURE ET GROUP, spol. s r.o.
Orbico Beauty s.r.o.
Sbor dobrovolných hasičů Úpice
NN Management Services, s.r.o.
AXA Assistance CZ, s.r.o.
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Brňák Radek
CeWe Color, a.s.
Hlinka Pavel, Ing.
Chvátalová Ivana
PROFIMED s.r.o.
Prometheus, energetické služby, a.s
Rudolf Jan
Stillking Films, spol. s r.o.
Bauer Michal
Česká spořitelna
Medstaff s.r.o.
CI5 Music s.r.o.
COVEROVER s.r.o.
Hirschhorn Derrick
WSS - World Sport Solutions s.r.o.
Deutsche Börse AG
Mazars s.r.o.
CrepCo, s.r.o.
dárce si přeje zůstat v anonymitě
SRTG Praha - Sportem plníme sny
DaniDarx, s.r.o. (Trenýrkárna.cz)
ČSOB Advisory, a.s.
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.
Univerzitní sportovní klub Praha, z. s.
Máchová Martina
KHAGIA s.r.o.
Liga proti rakovině Praha z.s. d

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
sestavená k 31. 12. 2020
Nadační fond Pink Bubble
Hradčanské náměstí 61/11, IČ: 24296171
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Základní údaje
Účetní období:

1.1.2020 – 31.12.2020

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:

(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)
(ii)

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 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.

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 2020

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019

0

0

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2020

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2019

0

0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2020 v tis. Kč
Osobní náklady na
zaměstnance

Osobní náklady na
členy řídících
orgánů

2019 v tis. Kč
Osobní náklady na Osobní náklady na
zaměstnance
členy řídících orgánů

Mzdové náklady

407

0

371

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

16

0

0

0

Členům orgánů v roce 2020 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 2020 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 2020 nebyly přijaty dotace.

Přijaté dary
V roce 2020 byly přijaty dary ve výši 2 427 520 Kč.
Z těchto přijatých darů organizace v roce 2020 využila 2 187 485 Kč.

Poskytnuté dary
Organizace poskytla v účetním období dary několika fyzickým osobám a to formou finanční podpory (v celkové výši 767 143
Kč) nebo splněním přání (v celkové výši 1 468 088,19 Kč).

Veřejná sbírka
Organizace měla v roce 2020 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 2020
Vyúčtovací období: 1.9.2019-31.8.2020
Hrubý výtěžek sbírky: 695 069,52 Kč
Čistý výtěžek sbírky: 660 316,04 Kč
V roce 2020 využito: 364 761,44 Kč
K dalšímu použití: 295 554,60 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 2020
Vyúčtovací období: 1.6.2019-31.5.2020
Hrubý výtěžek sbírky: 1 230 485,80 Kč
Čistý výtěžek sbírky: 1 230 485,80 Kč
V roce 2020 využito: 871 414,29 Kč
K dalšímu použití: 359 071,51 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 2019 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.
Za rok 2020 organizace vykazuje účetní ztrátu ve výši 212 134 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 1. 7. 2021

Sestavil:

Ing. 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, zakladatelka, předsedkyně správní rady do 12.7.2020
Ivana Chvátalová, člen správní rady
Matthew Stillman, člen správní rady
Svatava Dvořáčková, člen správní rady
André Frans Bessel Kok, člen správní rady, od 13.7.2020 předseda SR

Revizor:
Michal Němec do 13.7.2020
Vojtěch Matějček od 13.7.2020

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
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, Kamenická 24, Praha 7
Běžný účet:
Účet veřejné sbírky – kvalita života:
Účet veřejné sbírky – splněná přání:

449 494 944 / 0300
253 135 368 / 0300
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!

