Výroční zpráva 2015

Milí přátelé.
Dovolte mi, abych Vám srdečně poděkovala za Váš zájem o osudy onkologicky
léčených dětí a mladých lidí, nesmírně si veškeré Vaší podpory vážíme.
Ve Výroční zprávě Nadačního fondu Pink Bubble, kterou Vám právě předkládáme, se
můžete seznámit s výsledky naší činnosti v průběhu roku 2015.
Bez Vašeho porozumění a dobré vůle bychom jen těžko mohli přispívat k pozitivním
změnám v životě dětí, slečen a mladých mužů, jimž nádorové onemocnění ve velmi útlém věku zkomplikovalo veškeré plány. Máme radost z každého příběhu, který se, i díky
Vám, podaří prosvětlit radostí ze splněného přání, nevšedním zážitkem či navrácenou
sebedůvěrou pacientů.
Podporujeme děti a mladé lidi v boji s rakovinou. Toto onemocnění dnes lékaři dokáží
ve většině případů úspěšně léčit, často se však nelze vyhnout fyzickým či psychickým
následkům léčby, případně negativním sociálním a ekonomickým vlivům na pacienty
a jejich blízké. Snažíme se proto přispívat k tomu, aby navzdory vážnému onemocnění
prožívali hezké, obyčejné i nevšední zážitky, žili co nejvíc podle svých vlastních představ a měli spoustu důvodů k úsměvu. Plníme tajná přání slečen a kluků, kteří se nám
se svými sny svěří, pořádáme společné terapeutické pobyty a poskytujeme jednorázové finanční příspěvky na pomůcky usnadňující pohyb, rehabilitaci či studium. Zkrátka cokoli, co mladým bojovníkům pomůže zpátky na startovní čáru.
Děkujeme Vám všem, kdo pomáháte s námi.

Martina Šmuková
Zakladatelka NF Pink Bubble a předsedkyně správní rady

Předmět činnosti:
Cílem Nadačního fondu je podpora onkologicky nemocných dětí, náctiletých
a mladých dospělých po celé České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Účel nadačního fondu:
Nadační fond byl zřízen za účelem všestranné podpory dětí a mladých dospělých, kteří právě podstupují nebo v minulosti absolvovali léčbu onkologického
onemocnění. Zejména se nadační fond zaměřuje na tyto oblasti:
Organizace a Nadační fond byl zřízen za účelem všestranné podpory dětí a mladých dospělých, kteří právě podstupují nebo v minulosti absolvovali léčbu onkologického onemocnění. Zejména se nadační fond zaměřuje na tyto oblasti:
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;
Podpora při uplatnění onkologických pacientů na trhu práce a podpora jejich
dalšího vzdělávání.
Díky energii a ochotě našich partnerů, podporovatelů a dobrovolníků se
v Nadačním fondu Pink Bubble shromáždilo i letos dostatek finančních prostředků na to, abychom mohli zrealizovat projekty pomáhající mladým onkologickým
pacientům v době léčby i v období následné rekonvalescence. Děkujeme!

AKTIVITY A PROJEKTY PODPORUJÍCÍ ONKOLOGICKÉ PACIENTY
Pobyty - zážitky, rekonvalescence a společně strávený čas
Pro mladé lidi, izolované dlouhými měsíci trvajícím bojem s onkologickým onemocněním, je důležité postupně se navracet do běžného každodenního života. Někteří se
adaptují téměř okamžitě, jiným návrat z různých vážných důvodů trvá mnohem déle,
třeba i několik let. V minulém roce jsme získali silného partnera v projektu „Ozdravné
a resocializační pobyty pro mladé pacienty po onkologické léčbě“, a to v Nadaci ČEZ.
Díky této podpoře jsme byli i letos schopni financovat společná setkávání pacientů, kteří cítí potřebu sdílet své zkušenosti s ostatními a pozvolna se tak adaptovat na
novou realitu, často poznamenanou fyzickými nebo psychickými újmami a pozdními
následky léčby.
HURÁ NA YETTIHO! | ozdravný pobyt |s podporou

14. - 21. 3. 2015

V polovině března jsme uspořádali „Hon na Yettiho“, týdenní ozdravný pobyt na zdravém horském vzduchu v Krkonoších. Naše Bublinky se na pátrání intenzivně připravovaly na základně v penzionu Modřín,
přičemž expedice do přilehlých pustin podnikaly pěšky, na lyžích, na snowboardech a v extrémních
případech i na igelitových pytlích. Pátrání je zavedlo až na lokální velehoru Sněžku, na bobovou dráhu,
a dokonce i na limonádu. Je vědecky dokázáno, že k úspěchu polárních výprav zásadně přispívá dobrá
nálada, teplé oblečení, kompas a poctivá relaxace, kterou tedy všichni badatelé zodpovědně podstupovali pod rukama fyzioterapeuta, v sauně a také při výtvarných činnostech. Bylo nám krásně, loučili jsme
se jen velmi neradi a jo, Yetti možná fakt existuje. Děkujeme všem, kteří se podíleli na programu
a děkume Nadaci ČEZ za velkorysou podporu našich ozdravných pobytů!

Miniprázdniny 2015 v Praze |rekonvalescenční pobyt |s podporou

1.- 5. 7. 2015

Na samém začátku letních prázdnin jsme pozvali pacienty po onkologické léčbě na čtyřdenní zážitkový
program v Praze.
Zázemí nám poskytli majitelé kempu Na Korábě a během společných pár dní nesměla chybět návštěva
Aquapalace v Čestlicích, ani už tradiční společně strávený den se zaměstnanci firmy L´Oréal. Další den
byl plný adrenalinových zážitků, dopoledne se svištělo na motokárách v Radotíně a odpoledne poletovalo mezi nebem a zemí v letňanské Skydive aréně. Třetí den jsme proto pojali odpočinkově, “Bublinky”
své miniprázdniny zakončily procházkou po centru Prahy a večerní návštěvou překrásně zpracovaného
Shakespearova Romea a Julie na Pražském hradě.
Děkujeme našim milým partnerům, kteří přispěli k tomu, aby si mladí lidé, jimž dětství a dospívání zkomplikovala rakovina, užili nezapomenutelné a bezstarostné chvíle ve společnosti přátel s podobnými
zkušenostmi. Jmenovitě děkujeme společnostem Styrotrade, Kart Centrum Radotín, L´Oréal, Aquapalace
a agentuře Schok. Za průběžnou podporu projektu našich ozdravně-resocializačních pobytů srdečně
děkujeme Nadaci ČEZ.

AKTIVITY A PROJEKTY PODPORUJÍCÍ ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Workshop Štěstí přeje připraveným |s podporou

15.-8.11.2015

„Milá Bublino, děkujeme Ti za báječný víkend v Praze. Naše setkání bylo tentokrát hlavně vzdělávací, zaměřené na budoucnost, a my si velmi vážíme, že myslíte na to, abychom se měli pořád dobře. Připravili
jste si na nás program nabitý informacemi, workshopy a úplně novými podněty, neměli jsme čas se nudit
ani jedinou minutu. Navíc jste nám dopřáli i skvělý kulturní zážitek v podobě muzikálu Mama Mia a setkání
s jeho protagonisty. Relax při netradičním fotbalu v obřích nafukovacích bublinách Crazy Bubbles nás
nadchnul a byl bezvadnou tečkou za dalším super setkáním. Děkujeme moc! Za všechny vaše Bublinky,
Terka”.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na našem víkendovém setkání a děkujeme Nadaci ČEZ a společnosti
Sanofi Aventis za velkorysou podporu, díky níž jsme zvládli uhradit ty nejdůležitější náklady projektu!

Rodinný pobyt na Modřínu |rekonvalescenční pobyt |s podporou

3.-7.12.2015

Během mikulášského víkendu jsme se v našem oblíbeném penzionu Modřín v Krkonoších sešli se čtrnácti
rodinami menších onkologických pacientů. Vyráběli jsme vánoční svícny a ozdoby, hráli hry, chodili na
procházky, cvičili jógu, relaxovali ve vířivce a pochutnávali si na dobrotách připravených vyhlášenou
modřínskou kuchyní. V předvečer sv. Mikuláše jsme se byli podívat na rozsvícení vánočního stromu ve
Velké Úpě a pak už netrpělivě čekali na příchod slavné trojice do našeho pensionu. Bylo to napínavé, ale
ubránili jsme se a nikoho jsme čertům nedali!
Děkujeme NADACI ČEZ za laskavou finanční podporu projektu Ozdravných pobytů a děkujeme všem dobrovolníkům a starším „bublinám“ za připravený program a láskyplnou péči o mrňousky i jejich dospělý
doprovod.
Spoustu dalších pobytů a krásných aktivit se nám podařilo uskutečnit díky podpoře a finančním příspěvkům firemních i soukromých dárců. Děkujeme každému z vás, ať už jste přispěli časem, stokorunou či
částkou mnohem vyšší.

Návštěva dětského tábora FN Motol v Chrustenicích 15.-20.6.2015
Dětská část FN Motol pořádá v Chrustenicích u Berouna tábor pro všechny své malé pacienty. A naše
Bubliny Míša a Bára na něm letos měly také drobný podíl. Udělaly si čas, sbalily svačinu a pár drobností a
odjely pomoci na slavnou indiánskou olympiádu malých táborníků. Dělá nám radost, když můžeme být
užiteční. A je o to větší, pokud těmi, kdo se zapojují, jsou právě naše velké bubliny!

AKTIVITY A PROJEKTY PODPORUJÍCÍ ONKOLOGICKÉ PACIENTY
Den dětí na hřišti ve FN Motol 26.5.2015
Na dětském hřišti, které jsme v rámci terapeutické zahrady v roce 2014 vybudovali před dětskou částí
motolské nemocnice, se konal zábavný den pro všechny právě hospitalizované slečny a kluky. Proběhly
závody na odstrkovadlech, výtvarné dílničky, minigolf i vědomostní kvízy. A i tentokrát zdravotnickému
personálu v čele s Darinkou Kozlík pomohly s průběhem naše Bublinky. Děkujeme.

L´ORÉAL Citizen Day 2.7.2015
Projekt společnosti L´Oréal - Citizen Day se k naší radosti i letos věnoval mladým lidem po onkologické
léčbě. Zaměstnanci společnosti tentokrát spojili síly se zážitkovou agenturou Česká cesta a překvapili
precizně připraveným divadelním workshopem. Tvořivá dílna (včetně malování opony!) pak vyvrcholila
odpoledním představením František Nebojsa v překrásných prostorách Malostranské besedy. Skvěle
jsme se bavili a už se těšíme na příští ročník. Děkujeme řediteli společnosti panu Laurentu Boukobzovi
a jeho týmu za to, že si nás vzali pod ochranná křídla.

Regata 2015 - ozdravný a zážitkový pobyt u moře 19. - 27. 09. 2015
Dvě desítky mladých lidí, kteří si prošli onkologickou léčbou, vyrazilo na týdenní ozdravný pobyt v Řecku.
Na třech plachetnicích se v doprovodu lékařů a pod vedením zkušených skipperů vydali na plavbu po
ostrovech v Egejském moři. Sami si vařili, učili se navigaci, zkusili kormidlovat. K tomu jim svítilo podzimní
slunce, vítr se jemně opíral do plachet a vlny omývaly lodní kýl. Když si někdo v životě prožije tak nevlídnou
zkušenost, jakou je léčba rakoviny, zaslouží si to v budoucnu vybalancovat zážitkem, který je jako ze sna.
My v Pink Bubble věříme, že je to totiž zázračná náplast na bolesti, které sice možná už nejsou na povrchu
vidět, ale duše si je stále pamatuje. Děkujeme všem našim partnerům z Pink Bubble Charity Golf, dárcům
a dobrovolníkům za to, že umožňují pacientům prožít tak krásné chvíle a posíláme poděkování i mořským
vlkům - skipperům Radku Eliášovi, Karlu Eliášovi a Jiřímu Svobodovi - kteří se vzdali nároku na honorář.
Jeden z nich dokonce kvůli nám odřekl účast v prestižním mezinárodním závodě, a to už je co říct!
Díky moc!

CO SE JEŠTĚ PODAŘILO
Finanční podpora v náročné životní situaci
JEDNORÁZOVÝM PŘÍSPĚVKEM ve výši 10 až 20 tisíc Kč jsme podpořili pět rodin v komplikované životní situaci, do níž se dostaly v souvislosti s onkologickou léčbou svých dětí. Projekt finančně zaštítil pan Aleš
Karo, kterému nesmírně děkujeme. Příspěvky rodinám poskytujeme výhradně na doporučení odborných
pracovníků onkologických pracovišť, a celková částka poskytnutá v roce 2015 činila 79.000 Kč.
FINANČNĚ JSME PODPOŘILI také vybrané projekty organizací, které svojí činností přispívají ke zkvalitňování života onkologických pacientů a jejich blízkých.

Ubytovna a kancelář
I během tohoto roku byla klienty nadace a jejich rodinami hojně využívána naše ubytovna. Nejen během
jejich povinných návštěv v některém z pražských zdravotnických zařízení, ale i ke krátkodobému ubytování mimopražských v období brigád či prvních pracovních příležitostí. Ubytovna slouží i v rámci volnočasových a kulturních aktivit pacientů, například při návštěvě divadla či během dobročinných akcí nadačního fondu, s jejichž organizací Bublinky pomáhají.

Sbírka pro Ivanku Danišovou SPECIÁLNÍ PROJEKT
Slečna Ivanka Danišová má za sebou ve svých sedmadvaceti letech nelehkou životní cestu (léčbu leukémie, několik operací srdce a diagnózu „Galdenharův syndrom“), v srdci však nosí velký sen a pevné
odhodlání si jej jednoho dne splnit. Naštěstí má také kolem sebe obrovské množství lidí, díky jejichž bleskurychlé pomoci se mohla vydat na koncem roku na velmi náročnou operaci do USA. Komplikovaný
zákrok na jediné specializované klinice na světě jí pomůže zachránit život a navíc získat chybějící
část své krásné tváře. Splní se jí tak její obrovský sen. Děkujeme všem, kteří přispěli k celkové částce
3.130.000Kč, již se formou sbírky časopisu ELLE pod patronátem paní šéfredaktorky Andrey Běhounkové
podařilo v rekordním čase nasbírat na speciálním účtu č.: 267246448/0300 u nf Pink Bubble. Celou sumu
jsme odeslali Ivance v pondělí 2. listopadu a ona tak mohla ve středu 4. listopadu 2015 odcestovat do
Clevelandu. Hodně štěstí, Ivanko, držíme Ti palce!

CO SE JEŠTĚ PODAŘILO
SPLŇENÁ PŘÁNÍ
V roce 2015 jsme splnili osobní přání devatenácti pacientům a předali jim dárky v celkové hodnotě 325 000 korun. Přispěli jsme na vzdělávací kurzy, darovali
jsme mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky a hračky dětským pacientům
motolské, plzeňské či olomoucké onkologie. Také jsme zprostředkovali několik
krásných, úplně speciálních zážitků, a bojovníkům s rakovinou tak splnili jejich
tajná přání.
Bára P. 22 let

Expo 2015 v Miláně

„Přála jsem si podívat se na Expo, protože patří mezi nejprestižnější výstavy na světě, a sama bych si o takové cestě jako studentka nemohla ani zdát. Měla jsem možnost procestovat celý svět na jednom místě.
Navštívit státy, do kterých se člověk asi jen tak nepodívá (například africké) a nahlédnout do jejich kultury. Jsem za tuto zkušenost moc vděčná a doporučila bych ji každému - je to zajímavý náhled na možném
směřování lidstva a udržení planety.“

Věrka Z. 20 let

Autoškola pro osoby s handicapem

„Moc jsem si přála absolvovat kurz autoškoly, abych se po získání řidičského oprávnění více osamostatnila a nebyla závislá na svém okolí. Vzhledem ke svému handicapu - během léčby jsem podstoupila
vysokou amputaci dolní končetiny - je pro mne řízení auta skutečnou nezbytností. Moc děkuji!“

Ilona K. 26 let

Vzdělávací kurz

„Kurz Neurolingvistického programování s hypnózou jsem si přála absolvovat, abych si rozšířila znalosti, mohla lépe pomáhat svému okolí i sobě a také se naučila „číst“ neverbální chování. Díky kurzu jsem
se naučila lépe pracovat se slovy, aby měla potřebný účinek, a také, jak pracovat sama se sebou, aby
všechny kroky vedly ke kýženému výsledku. Děkuji, že jsem měla možnost se vzdělávat v oblasti, která mě
zajímá, a že mohu získané znalosti využívat v chodu běžného života.“

Matěj V. 11 let

Let s rodiči a bratrem do Tater

Matěj, malý statečný bojovník s vážnou formou onkologického onemocnění z pražské motolské nemocnice, si moc přál poprvé letět letadlem. Jeho tatínek proto oslovil Pink Bubble, synkovo přání poté tlumočil i
svým spolupracovníkům a rodinným přátelům. Během několika dnů se sešly všechny potřebné prostředky a Matěj tak mohl s maminkou, bráškou a tatínkem odletět na vysněný víkendový výlet do Tater soukromým letadlem. Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu, společnosti Blue Sky Aviation za vstřícnost
a vlídné zacházení a manželům Krolákovým za bezplatné poskytnutí ubytování výletníků ve svém penzionu. Díky tomu všemu se sen jednoho malého statečného bojovníka stal skutečností…

AKCE S VÝTĚŽKEM PRO PINK BUBBLE
Významnou část finančních prostředků na účet NF Pink Bubble se podařilo shromáždit
také díky energii a dobré vůli firem i jednotlivců, kteří v průběhu roku připravili různé
společenské akce. Lišily se programem, pojetím i skladbou hostů, jejich společným
cílem však bylo získat v průběhu přátelských setkání podporu pro mladé onkologické
pacienty, za což všem z celého srdce děkujeme.
Sephora Beauty fish 5.1.2015
Po celý prosinec 2014 se v pobočkách parfumerie SEPHORA prodávala černobílá plyšová kosatka. Výtěžek ze všech v Čechách prodaných rybiček Beauty Fish činil šedesát tisíc korun a my za ně z celého srdce
děkujeme paní Hance Vosátkové, paní Karin Laukové a celému týmu SEPHORA.

Charitativní večeře v hotelu Four Seasons Praha 14.4.2015
Hotel Four Seasons Prague uspořádal pro NF Pink Bubble slavnostní dobročinnou večeři. Díky laskavým
partnerům, milým hostům a velkorysým dražitelům jsme získali sumu, která těsně překročila pět set tisíc
korun. Hvězdou večera byla, jak jinak, saxofonistka Bohunka – slečna, která překonala rakovinu a od
té doby si plní svůj hudební sen. Spolu s ní večerem provázeli členové kvarteta České filharmonie a na
klavír doprovázel osobně ředitel České filharmonie, pan David Mareček. Děkujeme našim hostitelům,
panu řediteli hotelu Four Seasons René Beauchampovi, PR ředitelce paní Martině Vávrové a celému týmu
za nádhernou akci. A našim partnerům a hostům za to, že nás opět přišli podpořit svou přízní i financemi.
Děkujeme.

CEWE fotokniha roku 21.4.2015
Slavnostní vyhlášení soutěže CEWE Fotokniha roku v prostorách divadla Semafor a ani tentokrát generální ředitel společnosti, pan Pavel Schreiber, nezapomněl na Pink Bubble. Těsně před vyhlášením vítěze
jsme obdrželi šek na krásných třicet tisíc třicet korun, abychom s jejich pomocí podpořili slečny a kluky
z „Bubliny“. DĚKUJEME MOC, a také blahopřejeme panu Pazderovi k vítězné fotoknize!

Módní přehlídka na zámku Berchtold 21.5.2015
Televizní moderátorka Petra Svoboda a módní návrhářka Petra Pilařová spojily své síly pro dobrou věc.
Výsledkem byly luxusní šaty navržené k ručně vyráběnému šperku sdružení českých korálkářek. Dražba
jedinečných šatů za téměř sedm a půl tisíce korun byla vyvrcholením charitativního večera pořádaného
na romantickém zámku Berchtold, celý výtěžek putoval na podporu našich dospívajících a mladistvých
bublinek po onkologické léčbě. Srdečně děkujeme paní Janě Hoferové, která celou akci uspořádala.

KampaGroup a Crestyl Invitational 2015 29.5.2015
Golfový turnaj „Kampa Group a Crestyl Invitational 2015“ se nesl ve znamení sportu, zábavy a dobrých
skutků. Během dopoledního turnaje a večerní tomboly věnovali hosté na podporu NF Pink Bubble krásných devadesát pět tisíc osm set padesát korun. Nesmírně děkujeme jim i pořadatelům Nilsu Jebensovi
a Omaru Kolejlatovi. V průběhu večerního programu proběhla v rezidenci DOCK také módní přehlídka
plavek Etam a velká tombola. Náš velký dík patří produkční Zuzaně Jajcajové a osmi modelkám z PH
Model Management, které se ve prospěch NF Pink Bubble vzdaly nároku na honorář.

AKCE S VÝTĚŽKEM PRO PINK BUBBLE
Rock Café Praha 6.6.2015
V sobotu proběhl v pražském klubu Rock café koncert na podporu Pink Bubble. Bez nároku na honorář
vystoupily kapely SOL, Candlewick a B5 a fanoušci netajili své nadšení. I přesto se největší hvězdou večera stala naše bublinka Bohunka Pečeňová, která si zahrála saxofonové sólo Over the Rainbow. Během
večera se podařilo získat přes dvanáct tisíc korun. Děkujeme všem interpretům a také pořadatelům
J.R. Smithovi a Oldřichu Mullerovi za úžasnou atmosféru a za skvělý večer!

Maturantka roku 2015 10.6.2015
Soutěž Maturantka roku 2015 hledá a následně vyhlašuje tu nejkrásnější z maturujících středoškolaček
v naší zemi. Zároveň se ale také snaží podporovat dobročinné projekty a my máme radost, že si k spolupráci už potřetí vybrali Pink Bubble. Moc děkujeme pořadatelům, manželům Matouškovým, za letošní
výtěžek, který přesáhl dvanáct tisíc korun.

Milujeme Prosecco 13.6.2015
Festival Prosecca se nesl v duchu příjemné atmosféry a výborných italských šumivých vín. Přes 100 druhů
Prosecca ze 14 vinařství přilákalo na 2 000 účastníků, kteří si nenechali pokazit náladu ani odpolední
bouřkou. Výtěžek se vyšplhal na třicet tisíc korun a doputoval na konto NF Pink Bubble. Velice děkujeme
Michalu Štěpánkovi ze společnosti Prosekárna a připíjíme všem „na zdraví“!

Dark Side Bazar 30.7.2015
Digitální a komunikační agentura Darkside uspořádala prázdninový charitativní bazárek ve prospěch
naší Pink Bubble. Sympatická komorní akce sklidila veliký ohlas a my máme radost z výtěžku ve výši patnáct tisíc korun. Peníze získané na podporu našich dospívajících onkologicky nemocných pacientů nám
předala Anička Kaldararová, která celou akci vymyslela a úspěšně zrealizovala. Moc děkujeme!

Hip Hop Kemp 20.-22.8.2015
Letos bylo našim Bublinkám opět umožněno prožít pár dní na slavném Hip Hop Kempu. Organizátoři mezinárodního festivalu nás podporují od samého vzniku Pink Bubble, díky čemuž jsme pro ostatní marody,
kteří s onkologickou diagnózou stále bojují a nemohou se festivalu osobně zúčastnit, získali dalších padesát dva tisíc korun do sbírkové kasičky. Za čtyři roky festivalové spolupráce se už podařilo získat přes
téměř dvě stě tisíc korun a za to patří promotérům HHK Lucii a Radkovi Maliníkovým náš obrovský dík!

AKCE S VÝTĚŽKEM PRO PINK BUBBLE
Pink Bubble Charity Golf Cup 18.9.2015
Čtvrtý ročník charitativního golfového turnaje Pink Bubble Charity Golf se konal v pátek 18. září na našem
oblíbeném hřišti Golf Resortu Beroun. K velké radosti přítomných převzala letos patronát nad turnajem
golfová profesionálka Šideri Váňová a vyzvala hráče do soutěže BEAT the PRO. Osm borců odpálilo přesněji než Šideri a získalo tak od ní podepsanou miňonku bublinek z Prosekárny. Poprvé jsme také vyhlásili
soutěž Hole-in-One… a úplně novou Mazdu2 si jedinou dobře mířenou ranou vybojoval Matouš Rajmont.
Dobročinného klání se zúčastnilo jednadvacet týmů, výtěžek se přiblížil úctyhodnému půl milionu korun,
podpořily nás mediální osobnosti sportovního i kulturního světa a na saxofon zahrála Bohunka. Získané peníze plně využijeme ve prospěch „bublinek“, mladých lidí z Nadačního fondu Pink Bubble, jimž život
zkomplikovala rakovina. Obrovský dík posíláme našim partnerům, dobrovolníkům, moderátorce Ivaně
Chvátalové, manažerům hřiště Vojtěchu Matějčkovi a Michalu Tůmovi i jejich sehranému týmu a dále společnosti KampaGroup za báječné občerstvení. Také všem, kdo darovali hodnotné ceny do turnaje
a v neposlední řadě i několika velkým bublinkám, které s hladkým průběhem turnaje pomáhaly!

Svoboda & Williams turnaj v sálové kopané 3.10.2015
Máme obrovskou radost, že si nás už podruhé dobročinně „adoptoval“ pořadatel přátelského turnaje ve
futsale - realitní společnost Svoboda & Williams. Výroční sportovní setkání kolegů z realitního a developerského světa tentokrát formou dobrovolného startovného přineslo nadaci neuvěřitelných devadesát
čtyři tisíce osm set korun. Své týmy do turnaje vyslaly společnosti BPD development, CBRE, Colliers International, CPI, CRESTYL, Cushman & Wakefield, Flow East, Jones Lang LaSalle, LEXXUS a pořádající Svoboda
& Williams. Děkujeme Prokopu Svobodovi a všem týmům za štědré příspěvky!

Profimed Party 9.10.2015
Paní Alexandra Kala, majitelka společnosti PROFIMED, podporuje Pink Bubble už třetím rokem a my z toho
máme obrovskou radost. Na letošním slavnostním večeru pro nás spolu s marketingovým ředitelem
Davidem Ševčíkem připravili překvapení. Osobně každému z hostů nabídli ke koupi zubní kartáček TePe,
jehož padesáté narozeniny se ten večer slavily, s obrázkem od našeho oblíbeného výtvarníka Lukáše
Urbánka. Výtěžek byl příjemný, atmosféra taktéž a my velice děkujeme hostům večera i celému týmu
Profimed!

Korálky pro Pink Bubble 5.11.2015
Děkujeme panu Ranglovi a společnosti ceske-koralky.cz za podporu. Během třetího říjnového týdne poskytla 5% slevu na nákupy na svém e-shopu, tento rozdíl doplatil a věnoval NF Pink Bubble. Částka přesahující pět tisíc korun bude využita na splnění přání některé z našich bublinek.

AKCE S VÝTĚŽKEM PRO PINK BUBBLE
Prosincové losování v Domě Kávy 20.12.2015
V průběhu prosince mohli zájemci dobrovolnými příspěvky podpořit vánoční sbírku pro NF Pink Bubble
ve spřátelené kavárně Dům Kávy v ulici, kde má nadace kanceláře. Hosté také nosili drobné dárky do
zábavného sousedského slosování. Čtvrtou adventní neděli proběhlo slavnostní předání výtěžku akce za
účasti starosty Prahy 7 pana Jana Čižinského. Šťastní výherci si odnášeli kosmetiku Estee Lauder, balíčky
kávy a dobrá vína, poukazy do obchodu Můj Sport a Trailpoin, DVD od Aerofilms a mnoho dalších cen.
Získaná suma přesáhla patnáct tisíc korun a umožnila splnit přání malému motolskému pacientu Zdeněčkovi, který se dočkal vysněného notebooku. Děkujeme Domu Kávy za příjemné zázemí, všem hostům
za finanční podporu i ceny do slosování a zvláštní dík patří Lence Veselé, která krásnou předvánoční akci
vymyslela i zrealizovala.

Florbalisté vítězí pro Pink Bubble 1.12.2015
Prvního prosince zažila pražská Sportovní hala Jižní Město dramatické florbalové utkání mezi týmy Fat
Pipe Chodov a Tatran Střešovice. Domácí Chodov se bil nejen za postup v soutěži, ale i za Pink Bubble.
V napínavém zápase zvítězil a výtěžek ze vstupného, navýšený dobrovolnými příspěvky hráčů na čtrnáct
tisíc korun, věnoval na splnění přání třináctiletého Alexe. Chlapec je s onkologickým onemocněním dlouhodobě upoután na lůžko a moc si přál notebook, aby mohl zůstat v kontaktu s kamarády. Velmi děkujeme prezidentovi klubu Michalu Bauerovi, trenérovi Davidu Podhráskému, všem hráčům a divákům.

Tombola a zahájení dražby - Showroom INNEX 7.12.2015
V rámci jubilejní 20. Siréna Party v prostorách prodejny s luxusním nábytkem INNEX byla odstartována
průběžná dražba předmětů, které věnovaly VIP osobnosti i prestižní firmy. Krásné křesílko Mocca do prodeje osobně věnoval také majitel společnosti Innex, pan Pavel Pravda. Zisk z prodaných kousků poputuje
na rehabilitační pobyt v lázních Adeli pro patnáctiletou slečnu Terezku, která je po onkologické léčbě
odkázaná na invalidní vozík.

Vánoční tržíčky v Jinonicích 11.12.2015
V jiskřivém předvánočním počasí se uskutečnil malý, velmi milý vánoční trh společnosti Soitron, jehož přípravy i průběhu se spolu se svými spolupracovníky ujala slečna Lucie Hájková. Na trhu se prodávaly dobroty od zaměstnanců Soitronu a krásné ruční výrobky od spřátelených organizací. Výtěžek, který dosáhl
téměř šesti a půl tisíce korun, byl použit na splnění vánočních přání malých i větších pacientů. Děkujeme!

Dobročinné setkání v divadle Novotného Lávka 13.12.2015
Paní Alena Krejčová uspořádala pro své přátele a hosty kouzelné adventní představení, jehož výtěžkem
se rozhodla podpořit bublinku Terezku - bojovnici s onkologickým onemocněním, kterou přes veškerou
snahu odborníků odkázala nemoc na invalidní vozík. Terezka se ale jen tak nedá, dělá všechno pro to,
aby se její zdravotní stav zlepšoval, a v tom jí velmi pomáhá pobyt v lázních Adeli. Z výtěžku z představení
ve výši šedesát sedm tisíc korun jsme proto rádi uhradili Terezce velkou část nákladů na léčebný pobyt.
Paní Krejčové a jejím hostům srdečně děkujeme.

Přehlídka ZOOT DOBRO triček 16.12.2015
V prosinci se v prostředí restaurace Mánes uskutečnilo finále soutěže PH Model Management. Během
slavnostního večera vystoupila i naše dvorní saxofonistka, bublinka Bohunka Pečeňová. Součástí finálové
přehlídky bylo představení speciální série ZOOT DOBRO triček na podporu Pink Bubble, jejichž podobu
navrhly úspěšné modelky Hana Soukupová, Terezie Kovalová, Jitka Nováčková, Bára Holotová a polská
kráska Aneta Pajak. Prodej na e-shopu www.zoot.cz/dobro stále probíhá. Děkujeme!

Birdie GOLF 2015 - přátelská golfová tour
Birdie tour je otevřenou sportovní sérií 14 golfových turnajů, odehrává se po celých Čechách a její iniciátor a zároveň pořadatel Martin Kučera ozvláštnil klasickou hru speciální vloženou soutěží ve prospěch
Pink Bubble. Zájemci si mohli vsadit, že na určité jamce zahrají „birdie“, přičemž dvacet procent ze získaných peněz následně putovalo do naší nadace. Za celý ročník tak Pink Bubble získala přes deset tisíc
korun. Děkujeme!

PREZENTACE
PREZENTACE
NADAČNÍHO
NADAČNÍHO
FONDU
FONDU
PINK
PINK
BUBBLE
BUBBLE
Je pro nás důležité podílet se na akcích organizací s podobným posláním, jaké
máme my. Stejně tak je pro nás důležité dávat o sobě vědět světu kolem. Nejen proto, abychom oslovili nové dárce, ale především, aby se o nás dověděli
pacienti v České republice. Děkujeme za možnost prezentovat se na mnoha
akcích v průběhu celého roku.
Den dětské onkologie 15.2.2015
Den dětské onkologie je tradiční evropskou akcí se záměrem zlepšit péči o onkologicky nemocné děti
a šířit povědomí o tématech souvisejících s jejich léčbou. V Čechách se letos o první ročník zasloužilo
sdružení Haima spolu s dětskou onkoložkou MUDr. Lucií Cingrošovou. S radostí jsme přijali pozvání
a připojili se ke stovkám účastníků z celé republiky. V odborné části programu se všichni mohli dozvědět
více o mýtech a faktech spojených s rakovinou u dětí i jejích příznacích, vpodvečer návštěvníci společně
vypustili heliové balonky s přáním a shlédli překrásnou videomappingovou show na budově Rudolfina.

Bohemia Design Market 17.02.2015
Nový portál Bohemia Design Market propaguje absolutní jedinečnost českého designu v naší zemi i v zahraničí. Celá tři procenta z celkové hodnoty každého nákupu věnuje jeho zakladatelka Kateřina Lukášová
neziskovým organizacím, k nimž se připojila i naše Pink Bubble. Děkujeme moc a projektu držíme palce!

Paralympionik roku na ČT 17.3.2015
Na programu ČT 1 proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce roku. Krásnou
ozdobou večera byla naše Bublinka Bohunka, která v doprovodu klavírního virtuosa Petra Maláska zahrála na saxofon. V přímém televizním přenosu měla premiéru nejen ona, ale také její nový saxofon, který
jsme jí věnovali, a díky dárcům a sponzorům tím splnili její velký sen.

Hračka roku 22.5.2015
Zakladatelka NF Pink Bubble Martina Šmuková byla opět přizvána do poroty soutěže o nejkrásnější
a nejužitečnější hračku. Pořadatel soutěže „Hračka roku“, agentura Knowlimits, věnoval i tentokrát pro potěšení malým onkologickým pacientům všechny vystavené exponáty. Marodům je v průběhu roku budou
postupně s radostí předávat starší, již vyléčení klienti Pink Bubble, a to v nemocnicích, kde se sami léčili.
Děkujeme!

Den dětí MŠ Bambino 28.5.2015
Mezinárodní školka Bambíno pro své děti a jejich blízké připravila na školkovém hřišti Dětský den. Nejen
pro pobavení prťat a jejich rodičů, ale zároveň jako rozlučku s těmi, kteří už po prázdninách nastoupí do
první třídy. Do odpoledne plného zábavy a her se zapojila i naše Bublinka Bára, která se trpělivě
a s úsměvem věnovala těm nejmenším. Bambíno podporuje Pink Bubble po celý rok a my z toho máme
velkou radost. Děkujeme iniciátorce, mamince předškoláka v Bambínu, Michaele Peleškové.

Zažít město jinak 19.9.2015
Zatímco byly naše bublinky na cestě na ozdravně-dobrodružný pobyt do slunného Řecka, v Praze se konal sousedský festival Zažij město jinak, kde Pink Bubble nemohla chybět. Akce se koná po celém městě
a podporuje inspiraci, utužování sousedských vztahů a poznávání místních organizací, kaváren či restaurací. My z „bubliny“ se rádi setkáváme, a tak jsme se také představili a blízkému okolí jsme prezentovali naše charitativní působení.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC A NEFINANČNÍ PODPORU

Děkujeme za velké i drobnější finanční dary, za užitečné rady odborníků, za soukromý čas dobrovolníků i
za zázemí, které nám pro naši činnost vytvořili laskaví donoři a přátelé nadačního fondu. Zdaleka ne každý,
kdo nám přispěl či pomohl, je milionář, a ne ve všech případech šlo o peníze. Každá, i sebemenší pomoc,
je pro nás drahocenná.

ZA NEFINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME:

AD13, Aterra Group, Beroun Golf Resort, CeWe Color, Golf
Digest, Golf Channel, Golf Shop Kateřiny Stočesové, Hergetova Cihelna, Hip Hop Kemp, Illy Le Patio, Kampa
Group, Knowlimits, Kofola, Material, Peak Performance, Planet Zen, Sephora, Schok agentura,
Timoure et Group

ZA ČAS A ENERGII DĚKUJEME:
Adamová Dagmar
Bambíno
Baštová Veronika
Bauer Michal
Bauchamp René
Benedová Šárka
Bělíková Markéta
Bilík Tomáš
Bína Milan
Binderovi Zuzana a Ota
Boswart Matěj
Boubelík Michal
Boukobza Laurent
Břehová Alena
Cingrošová Lucie, MUDr.
Černík Martin
Česká cesta
Čižinský Jan
Dohnal Petr
Dobrý Anděl
Durkáč Ondra
Dvořáčková Alena
Dvořáčková Svatava
Dvořák Jiří
Dvořák Joachim
Edworthy Euan
Foldyna David
Gerhátová Jana
Hájek Jakub
Hájková Lucie
Hartošová Radana
Hoferová Jana
Holanec Petr
Holotová Bára
Hovorková Martina
Hradilová Michaela
Chvátalovi Ivana a Robert
Jajcajová Zuzana
Jansová Maruška
Jaroš Zdeněk s rodinou
Jebens Nils
Jochová Lenka
Jurčíková Jana
Kala Alexandra
Kaldararová Anička
Kart Centrum Radotín
Klozová Tereza
Kolenčíková Zuzana
Kolmanová Markéta
Komrska Vladimír, MUDr. Prim.

Košátko Petr
Koukal Petr
Kovařík David
Kovalová Terezie
Kozlík Darina
Kramný David
Král Filip
Krejčová Alena
Křížová Zuzana
Kučera Martin
Kučerová Zuzka
Kysela Tomáš
Lacková Zdena
Lancová Iveta
Lauková Karin
Lidmila Zdeněk
Lukášová Kateřina
Maliníkovi Lucie a Radek
Mandausová Klára
Matějček Vojtěch
Matějková Lydie
Matějková Jana, JUDr.
Matouškovi Martina a Libor
Matyášková Irena
Máchová Martina
Melichar Pavel
Měšťanová Petra
Michal Kryštof
Michl Aleš
Milarová Lída
Miklovičová Darina
Mokošová Míša
Moravcová Iva
Muller Oldřich
Neale Robert
Němec Michal
Nováčková Jitka
Nováková Sandra
Ondrušák Filip
Pagačová Štěpánka
Pajak Aneta
Pallovi Agnieszka a Ondřej
Pastorková Jana
Pavalová Saša
Pavlíček Marián
Pečeňová Bohumila
Pelešková Míša
Picková Alice
Pilařová Petra
Pleskotová Bára

Podhráský David
Pos – Nová Kateřina
Potužník František
Pravda Pavel
Raditsch Marek
Rajmont Filip
Rangl Lukáš
Rezková Milada
Rychnovský Tomáš
Saic Pavel
Sedláček Tomáš
Schreiber Pavel
Sirotek Filip
Smělá Jindra
Smith J.R.
Soitron
Somošová Zuzka
Soukupová Hana
Stillman Matthew
Styrotrade
Svoboda Prokop
Šafránková Ivana
Šaričová Irena
Šedivý Marek
Šejnoha Michal
Ševčík David
Šormová Ivana
Šostokovi Kateřina a Dalibor
Štěpánek Michal
Štěpánkovi Terezka a Honza
Teyssler Yvonne
Tománková Klára
Trávníček Jiří
Tůma Michal
Typolt Ondřej
Urbánek Lukáš
Vacková Kateřina
Vamberská Petra
Váňová Šideri
Vávrová Martina
Veselá Lenka
Vlčková Martina
Votava Tomáš, MUDr.
Vosátková Hana
Vrána Marek
Vyskočil Jan
Zdechovský Tomáš
Zdravotní klaun
Zelinková Renata
Žemličková Michaela

PODĚKOVÁNÍ FINANČNÍM DÁRCŮM
ZA FINANČNÍ PODPORU NADAČNÍHO FONDU PINK BUBBLE
DĚKUJEME VŠEM LASKAVÝM DÁRCŮM:
5 000,00
500,00
300,00
50 000,00
5 000,00
1 000,00
400,00
500,00
1 000,00
5 500,00
3 000,00
2 500,00
500,00
600,00
800,00
300,00
10 400,00
18 000,00
5 000,00
130 100,00
1 000,00
8 000,00
1 000,00
1 700,00
1 000,00
35 000,00
2 000,00
500,00
5 000,00
165,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
65 000,00
4 000,00
3 000,00
1 515,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
7 000,00
10 400,00
1 000,00
300,00
1 000,00
200,00
500,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
15 000,00
25 000,00
500,00
4 000,00
13 372,00
2 000,00
20 000,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
24 000,00

Adamová Dagmar
1 040,00
Ajm Radek
5 000,00
Alexová Alexandra
1 000,00
ANJI spol. s r.o.
20 000,00
anonymní dárce
500,00
anonymní dárce
20 000,00
Armstark Petr
43 500,00
Bačová Dana
3 000,00
Baďura Roman
1 500,00
Bahbouhová Martina
1 000,00
Barcalová Romana
500,00
Bartoň Petr
1 000,00
Bartošová Eva
500,00
Baselovi
990,00
Baťa Igor
2 000,00
Baudyš Daniel
1 000,00
Bauer Michal+Fat Pipe Florbal Chodov
2 500,00
Baumrt Tomáš
200,00
Baumrtová Simona
500,00
BBH - nadacni fond
300,00
Beldíková Jana
1 000,00
Beránek Miroslav
1 000,00
Biedrawa Libor
400,00
Bílá Veronika
10 000,00
Bisová Eva
500,00
BNP Paribas Cardif
230,00
Bohemia Design Market
3 000,00
Bohuslavická Edita
1 000,00
Bolomská Dita
35 000,00
Boudová Monika
3 000,00
Bříza Pavel,Bc.
2 000,00
Budínská Vladimíra
15 000,00
CBRE spol. s r.o.
1 000,00
CEWE COLOR, A.S.
1 000,00
CFH GROUP, a.s..
2 000,00
Císler Václav
300,00
Clickandsmile.cz
500,00
Colliers International
1 000,00
Coste Czech
71 000,00
CPI REALITY a.s.
1 000,00
CTP Invest, spol. s
5 000,00
Cushman & Wakefield,
1 000,00
Cz. Aerospace Industry
35 000,00
Čajová Hana
1 000,00
Čáp Tomáš
200,00
Čechová Barbora
300,00
Čermák Luboš
3 000,00
Červenka Ctibor
300,00
Červenkovi
7 165,00
Červený Zdeněk
1 500,00
Daněk Jiří
5 000,00
Dark Side
2 971,00
DAVAT 13 S.R.O.
1 000,00
Děd Tomáš
1 500,00
Diepoltová Barbora
3 000,00
Divadlo Boski
5 000,00
Diviš Jan
300,00
Doksanský Martin
1 000,00
5 000,00
Doktor Racek
500,00
Domalip Miroslav, Ing.
5 000,00
Dusílek jakub
1 000,00
Dvořáček Bronislav
200,00
Dvořáčková Alena
35 000,00
Dvořáková Lenka
589,00
EATON INDUSTRIES

Elbs Wilfried
Enjoy Prague filters and papers
Faigl Tomáš, Ing.
Fenestra Wieden s. r.o.
Fialová pavlína
Flow Management s.r.
FSHP S.R.O.
Fuchs Vladimír
Georgi Georgiev
Gottfried Zdeněk, Ing. Arch.
Gregor Josef
Háček Petr
Halla Tomáš, Ing.
Hanousek Martin
Harant Daniel
Haselbergerová jana
Havel, Holásek & Partners
Hlavinková Eva
Hodinová Radka
Homolka Radim
Horák Petr
Horák Tomáš
Hošek Miroslav
Hrazdíra Jan, Mgr.
Hřib Lubomír
Hubík Martin
Chalupecký Tomáš
Charvát Jiří
Chvátalovi
Chvojka Jan
Jandík Vratislav
Janeček Radek
Jenček Petr, Ing.
Ježková Hana
Jirout Petr
Kadečková Markéta, Ing.
Kadlčkovi
Kadlec Pavel
Kampa-Park
Karas Jiří
Kareš Petr, Ing.
Karlík J.
Kinstellar spol. s r.o.
Klíma Ivan
Klímová Iva
Kodetová Lucie
Kohoutek Petr, Ing.
Kolářová Lenka
Kollrosová Lenka
Konečná Kateřina, Ing.
Königová Šárka
Krámek pro děti
Kudela Thomas
Kucharski Pawel
Kulhánek Jaroslav
Kunert Jiří, Ing.
Květoň Jaromír
Lakomý Martin
Lažanský Eduard
Leden Vít
LEXXUS a.s.
Liebigovi
Linges Miroslav
Liška Radek
Lodestone Company S.

PODĚKOVÁNÍ FINANČNÍM DÁRCŮM
700,00
1 000,00
4 040,00
2 500,00
5 000,00
5 189,00
3 000,00
300,00
1 000,00
2 000,00
200,00
3 000,00
400,00
2 000,00
29 300,00
500,00
1 000,00
11 960,00
35 000,00
2 000,00
5 000,00
30 000,00
10 000,00
2 000,00
5 000,00
2 000,00
500,00
500,00
485 000,00
2 000,00
2 000,00
200,00
1 100,00
4 300,00
5 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
400,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00
292 000,00
1 000,00
200,00
1 000,00
5 000,00
600,00
35 000,00
500,00
30 000,00
1 000,00
200,00
2 000,00
5 400,00
500,00
500,00
26 000,00
39 000,00
1 000,00
1 000,00
3 700,00
1 000,00

Ludvíková Iva
Lukáš Vojtěch, Ing.
Macalík Erik
Madi Natálie
Mach Oldřich
Macháček Josef
Machačová Hana, JUDr.
Makovičková Martina
Malina Viktor
Malinová Miroslava
Mano Tomáš
Mareš František, Ing.
Mareš Václav
Markov Ivan
Marks & Spencer
Maryško Zdeněk
Matas Jindřich, Ing.
Maturantka roku
Mazda Motor Logistic
Merfort Daniel
Městský plavecký klub Ústí n.L.
Miazu + Milujeme Prosecco
Modul Servis spol. s r.o.
Moravčíkovi a Říhovi
Motlíček Roman
Mrlík Stanislav
Mrlíková Jana
Mužíčkovi
Nadace ČEZ
Nehnevajsa Josef, Ing.
Nejedlá Lenka
Netrefová Šárka
Ondříčková Petra
Opluštilová Veronika
OTTLEN oční ordinace
Ouška Petr
Páleníkovi
Paluba Erik
Pastorová Jana
Pastyřík Robert
Paštiková Hana
Paštiková Karin
Paštiková Laura
Paštiková Sára
Pawlovski Sebastian
Peterová Eva
Pintr Pavel
Podzimková Markéta
Poklop Aleš
Pomej Šárka
Portland Trust
Pospíšková Libuše
Potužník Jiří František
Pouzar Jan
Pravdovi
Profil Media, s.r.o.
Procházková Kateřina
Přívara Jan
Radimská Zuzana,Ing.
Radio Čas Ostrava
Radl Rogerová Diana
Raková Petra
Rakovcová Pavlína
RAZZIA s.r.o.
Rodina Herrmannova

500,00
200,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
250 000,00
2 500,00
3 333,00
1 000,00
3 000,00
10 000,00
2 500,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00
96 000,00
300,00
1 000,00
2 000,00
100 000,00
35 000,00
700,00
30 000,00
500,00
1 500,00
35 000,00
520 000,00
300,00
1 100,00
1 965,00
4 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
20 000,00
200,00
5 000,00
1 000,00
3 000,00
300,00
10 000,00
100,00
2 000,00
10 000,00
300,00
3 356,00
3 000,00
1 500,00
165,00
35 000,00
2 000,00
300,00
3 500,00
300,00
165,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
500,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00

Rokoš Zdeněk
Rothová Karolina
Rubáš Josef, JUDr.
Rytych Klára
Sadil Jan
SALTIC S.R.O.
SANOFI-AVENTIS s. r.o.
Savič Jovo a Renata
Sedlák Aleš, Ing.
Scholzová Videnová O.
Schramlová Miroslava
SITEC CZ S.R.O.
Skalický Libor
Skrbková Petra
Slunečková Petra
Smetáková Blanka
Smith JR
Smutný Ondřej
Solecký Zbyněk
Soukup Miroslav
SPARKYS s.r.o.
spol. s r.o.
Starovič Ivan
Stars Event spol. s r.o.
Stecherová Eliška
Steiner Martin
Stillking Films
Stillking Films
Svingerová Monika
Svobodová Eva
;Sýkora Jiří
Šálek Miroslav
Šašek Václav
Šebek Václav
Šepeláková Eva
Šepeláková Krobotová
Ševčík Lukáš
Ševčík Martin
Šindelářová Michaela
Šišulák Patrik
Škorvaga Jiří, Ing.
Šlapáková Daniela
Šrajer Lukáš
Šťastná Petra
Štěrbovi T. aj.
Šťovíček Jiří
Švadlenka Martin
Švec Karel
Tatra Albert
TK Konstruktiva
Teyssler Marek
T-Mobile Czech Rep.
Tomášek Milan
Tomková Zuzana
Tremlová Jana, MUDr.
Urbánková Monika
Urbánková Zdeňka
Urbanovi Šárka a Karel
Vabezovi
Valkošáková Blažena
Váňa Martin
Vaníček Tomáš, Ing.
Vašíček Radek
Vidrnovi Ivana a Jiří
Viltová Petra

PODĚKOVÁNÍ FINANČNÍM DÁRCŮM
2 000,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
35 000,00
8 500,00
5 000,00
3 000,00
18 940,00
2 000,00
2 000,00
4 040,00
10 200,00
1 000,00
7 000,00
5 000,00
15 000,00
20 000,00
5 000,00
1 200,00
5 000,00

Viltová Petra
VINO MARKUZZI, S.R.O
Vlasák Jiří
Vojíř Marek
Volf Miroslav
VOLVO CAR ČR
Vondráková Eva
Voneš Tomáš
Vopičkovi
Vosáhlová Michaela
Vydrová Zuzana
Weiss Martin
Witowski Petr,Ing.
YPO Czech
Zálešáková Eva
Zapletal Petr, RNDr.
Závada Tomáš
Zavadil Jan
Zdechovský Tomáš
Zezula Vít
Zuzana
Žáček Pavel s rodinou

Audit

Audit
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KONTAKT
NADAČNÍ FOND PINK BUBBLE
Osoba oprávněná k podpisu

obecné údaje
Název organizace:		
Nadační fond Pink Bubble			
Sídlo:				
Hradčanské náměstí 61/11, 118 00 Praha 1
IČ:				242 96 171
DIČ:				
cz 242 96 171
Právní forma:		
Nadační fond
Datum vzniku:		 24.4.2012
Registr:			
N 908 vedený u Městského soudu v Praze

Zřizovatel:											
Martina Šmuková

správní rada:						
Matthew Stillman, člen správní rady
Ivana Chvátalová, člen správní rady od 23. 9. 2015
Klára Tománková, člen správní rady do 15. 9. 2015
Martina Šmuková, předsedkyně správní rady

Revizor:
Ing. Michal Němec								

								
Výkonný tým:
Martina Šmuková
Renáta Němcová
kancelář: JIREČKOVA 10, 170 00 PRAHA

www.pinkbubble.cz
fb @PinkBubbleNadace
Děkujeme společnosti Aterra group za zpracování účetnictví v roce 2015 pro
bono.
Děkujeme studiu AD13 za bezplatné grafické práce.
Děkujeme slečně Báře Pleskotové za zpracování této výroční zprávy.

