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CÍLE NADAČNÍHO FONDU KOLEČKO V ROCE 2013 

 

 Pomoc dětem, které se po těžkých úrazech léčí v Centrech dětské 
traumatologie (Praha-Krč, Praha-Motol, Brno, České Budějovice, 
Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava). Nákupem přístrojů, 
léčebných  a rehabilitačních pomůcek nebo zlepšením prostředí operačních 
sálů, ambulancí i lůžkových oddělení urychlit nebo usnadnit léčbu či 
rehabilitaci. 
 

 Předání rehabilitačního centra v prostorách Kliniky dětské chirurgie a 
traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze –Krči. 

 Nákup akumulátorové skeletální vrtačky pro Centrum dětské 
traumatologie v Českých Budějovicích. 

 

 Pokračování projektu Rozhlédni se! – prevence úrazů dětí 
v silničním provozu.  
 

 Realizace minimálně šesti školení ve vybraných základních, mateřských 
a speciálních školách v Čechách a na Moravě, překročit POČET 5000 
proškolených dětí od zahájení projektu. Zefektivnění prezentací ve 
smyslu zapojení více škol a školek v průběhu jednoho dne. 

 

 Realizace preventivního projektu ve spolupráci s mateřskými a 
rodinnými centry. 

 Workshopy zaměřené na bezpečnou přepravu nejmenších dětí, tedy 
orientace na rodiče a prarodiče. 

 Základní pravidla převozu pasažérů a nákladu. 

 Vytvoření nového vizuálního konceptu na podporu DMS projektu. 

  

 Příprava nových webových stránek. 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 
 

1. Tisková konference u příležitosti zahájení 4 .sezóny projektu 
Rozhlédni se! 

 

17.1. 2013 se v salonku hotelu Four Seasons v Praze uskutečnila tisková 

konference k projektu Rozhlédni se!, jehož cílem je prevence dětských úrazů 

v silničním provozu. V uplynulých třech letech navštívil realizační tým Rozhlédni se!  

23 měst a najel téměř 30 000 kilometrů. Interaktivními tréninky prošlo více než 

5000 dětí. Kolečko od počátku své existence v roce 2004 považuje práci v oblasti 

prevence za jeden ze dvou pilířů své činnosti, stejně důležitý jako je přímá finanční 

podpora osmi center dětské traumatologie. Konkrétní podobu a především šanci začít 

získal projekt prevence až na podzim roku 2009, kdy jeho koncept zaujal stavební 

Skupinu EUROVIA CS, která se okamžitě stala výhradním partnerem projektu 

„Rozhlédni se!“ a každoročně jej podporuje částkou 600.000,- Kč. Projekt „Rozhlédni 

se!“ je realizován ve spolupráci s Federací dětských domovů a Muzeem policie ČR. 

Odborným garantem a jedním z lektorů projektu „Rozhlédni se!“ je Robert Šťastný, 

uznávaný odborník v oblasti bezpečnosti v automobilové dopravě.  Je zároveň 

hlavním tvůrcem konceptu interaktivního tréninku, který si dnes zástupci médií 

mohli vyzkoušet stejně jako děti ve věku od 6 do 10 let, které běžně školením 

procházejí.  Projekt „Rozhlédni se!“ stojí na pěti základních pravidlech správného 

chování při pohybu na silnici, ať už se ho dítě zúčastní jako spolujezdec v autě, 

cyklista, chodec nebo například bruslař.  

1. Rozhlédni se! 

2. Připoutej se! 

3. Buď vidět! 

4. Pomáhej! 

5. Chraň se!  

 „Zaměřujeme se na málo témat, zato ale na ta 

nejdůležitější. Snažíme se o srozumitelné a přesvědčivé 

podání a okamžité využití získaných vědomostí  při 

praktických zkouškách“, vyjmenovává hlavní  pozitiva 

projektu Robert Šťastný.  V roce 2011 vytvořila 

výtvarnice Eva Sásová postavičky Lucie, jejího mladšího 

bratra Matěje a „mimoně“ Rajčete, které děti provázejí 

celým příběhem projektu. Minulý rok se do týmu přidal i 

populární herec a zpěvák Roman Vojtek, který se 

ochotně ujal role patrona: „Sám mám malé dítě a tento 

fakt mi hodně změnil život. Denně ve zprávách vidím, 

kolik se na silnicích děje nehod. Sám bych chtěl, aby o 

projektu „Rozhlédni se!“ moje dcera věděla a jsem 

přesvědčen, že každý rodič bude rád, když jeho děti 
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získají znalosti o tom, jak se vyvarovat úrazům v silničním provozu. Přesně to tento 

jedinečný projekt plní.“ 

 I v roce 2013 se uskuteční 7-8 tréninků, určených pro žáky 1.stupně základních 

škol, děti ze speciálních škol a dětských domovů. Cílem organizátorů je nově zapojit 

do organizace subjekty místní samosprávy a regionální složky integrovaného 

záchranného systému.  

 
 

 
2. Předání rehabilitačního centra Klinice dětské chirurgie a 

traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči  
 

 

17.4.2014 se v prostorách ambulance KDCHT uskutečnilo slavnostní setkání  

u příležitosti dokončení rekonstrukce a předání nově vybaveného 

rehabilitačního centra. Celková hodnota stavebních prací  a vybavení činí 

350.000,-Kč. Oddělení rehabilitace získalo mj. motorovou dlahu pro 

zlepšování hybnosti dolních končetin, přístroj pro elektroléčbu a také tzv. 

Vojtův stůl, umožňující snazší a bezpečnější manipulaci s pacientem. Kromě 

toho KDCHT získala také nové podložky určené k překládání pacientů, dva 

přístroje k podtlakové terapii k léčbě rozsáhlých a špatně se hojících ran a 

deset nových infuzních dávkovačů, které pomohou zajistit rychlejší  a 

efektivnější rekonvalescenci pacientů. Infuzní dávkovače Pilot A2 

s příslušenstvím nahradily zastaralé a poruchové typy. 

 

Pořídit vybavení pro Kliniku dětské chirurgie a traumatologie umožnil mimo 

jiné dar společnosti AIG, která v rámci oslav 20. výročí působení na českém 

trhu věnovala Kolečku kolekci 150 grafických listů Jiřího Slívy s názvem Anděl 

strážný. Výtěžek z prodeje společně se sponzorským darem ve výši 150 tisíc 

korun činil v době předání dokončeného rehabilitačního centra více než 230 

tisíc korun.  

Celková hodnota rekonstruovaného rehabilitačního centra a 

zdravotních pomůcek a vybavení včetně materiálu pro lůžkové 

oddělení KDCHT činí 574.227,10 Kč. (Část finančních prostředků 

byla využita na nákupy vybavení už v roce 2012). 

 

3. Instrumentárium pro dětskou neurochirurgii  pro Centrum dětské 
traumatologie Fakultní nemocnice Brno 

 
Fakultní nemocnice Brno uveřejnila 17.4.2014 tiskovou zprávu o pořízení sady 
nástrojů pro dětskou neuro-mikrochirurgii. Špičkové instrumentarium 
v hodnotě 250.000,-Kč od firmy Lawton bude používáno při operacích nádoru 
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mozku a míchy, vrozených vad malých dětí (např. myelomeningokéla, Chiariho 
malformace) či při operacích periferních nervů. Nadační fond Kolečko 
financoval nákup nástrojů již v roce 2012, z důvodu zakázkové výroby a 
postupné kompletace začalo být využíváno právě až v dubnu t.r. 
 
 

4. Předání akumulátorové skeletální vrtačky Centru dětské 
traumatologie Nemocnice České Budějovice, a. s. 

 
 

 9. 10. 2013 převzali zástupci Centra dětské traumatologie českobudějovické 
nemocnice vrtačku z rukou herečky Lindy Rybové – patronky a členky správní 
rady nadačního fondu Kolečko. Fond nový chirurgický přístroj za necelých 200 
tisíc korun zakoupil z výtěžku charitativní akce Rádia Blaník.  
 Rádio Blaník každý rok v předvánočním čase pomáhá prostřednictvím svých 
posluchačů neziskovým organizacím. Na sklonku roku 2012 se významné pomoci 
dostalo i nadačnímu fondu Kolečko, který získal šek na 180 tisíc korun jako zisk z 
prodeje speciálního trojkompletu CD nejznámějších vánočních písní a koled. 
Správní rada Nadačního fondu Kolečko se rozhodla poskytnout tuto částku na 
nákup skeletální vrtačky Colibri v hodnotě 197 tisíc korun pro Centrum dětské 
traumatologie v Českých Budějovicích. Vrtačka bude díky své velikosti a 
snadnému ovládání využívána u operací zlomenin subtilního skeletu dětských 
pacientů.  
 

5. Nová kampaň pro Kolečko 
 
Kreativní laboratoř Astrolab agentury Bison & Rose navrhla pro Kolečko a jeho 
projekt dárcovských SMS nový koncept s názvem „Život někdy visí na vlásku“ . 
Vizuální motiv má široké možnosti použití a do konce roku 2013 byl uplatněn 
v podobě celostránkových inzerátů v časopisech Květy a Vlasta. Inzerci pro Kolečko 
zajistila za výhodných podmínek mediální agentura Mediacom. (mediaplán je 
přílohou č. 1). Pro potřeby prezentace v rámci módních přehlídek (viz bod 6) byl 
slogan upraven ve znění „Život někdy visí na nitce.“ 
V prosinci 2013 bylo vytištěno 32 velkoformátových plakátů , které byly po čtyřech 
kusech distribuovány do všech dětských traumacenter, kde jsou umístěny většinou 
v prostorách ambulancí a čekáren. 
 
6. Prezentace NF Kolečko v rámci Prague Fashion Weekendu a 

Designbloku 
 
Kolečko získalo jedinečnou šanci představit se návštěvníkům dvou mimořádných 
společenských událostí. Součástí programu Prague Fashion Weekendu i 
Designblokubyla módní přehlídka významné české módní návrhářky Hany 
Havelkové, která Kolečku nabídla spolupráci. Pro přehlídku v rámci PFW 
vytvořila model společenských šatů se stylizovaným motivem Kolečka, který 
předvedla patronka fondu Linda Rybová. Hosté přehlídky zároveň obdrželi leták 
s informacemi o Kolečku a o tom, jak mohou pomoci. Říjnové přehlídky v rámci 
Designbloku se Linda Rybová zúčastnit nemohla, návštěvníci ale znovu obdrželi 
informační letáky. 
 

7. Prezentace NF Kolečko přednostům center dětské traumatologie 
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  Předsedkyně správní rady NF Kolečko Linda Jandová se ve dnech 9. – 10.10. 2013 
zúčastnila každoročního setkání přednostů dětských traumacenter, které se tentokrát 
uskutečnilo v hotelu Kollerhof v Hamrech na Šumavě. Prezentace zahrnovala nejen 
souhrn poskytnutých sponzorských darů jednotlivým pracovištím, ale i představení 
projektů prevence, do kterých NF plánuje aktivněji zapojit lékaře.  
 
 
 
8. Vánoční besídka v Krči 

 
Zástupci NF Kolečko už tradičně v prosinci přivezou a ozdobí vánoční stromeček 
pro potěšení malých pacientů lůžkového oddělení KDCHT. Letos se setkání s vůní 
vánoc uskutečnilo 11.12. Po konzultaci s herní terapeutkou Letos se setkání s vůní 
vánoc uskutečnilo 11.12. Po konzultaci s herní terapeutkou zakoupil NF Kolečko 
mj. edukativní hračky a společenské hry v hodnotě 8.892,-Kč. 

 
 
9. Historicky první kalendář NF Kolečko s emotivními portréty celebrit 
 
Zakladatel NF fotograf Tomáš Beran připravil se svým týmem pro Kolečko první 
kalendář. 
Kolekce silně emotivních černobílých snímků zachycuje známé osobnosti v různých 
zákoutích Centra dětské traumatologie. Každá ze zachycených osobností je nebo brzy 
bude rodičem, takže se může kdykoliv octnout v situaci, kdy jen bezmocně čeká na to, 
až lékaři dokončí svou práci. Na kalendáři spolupracovali Jitka Čvančarová, Jitka 
Schneiderová, Jana Stryková, Kristýna Frejová, Lenka Krobotová, Linda Rybová, 
David Prachař, Zuzana Šulajová, Jan Révai, Zuzana Vejvodová, Pavel Nečas, Michal 
Dlouhý a Michal Malátný.  
Křest kalendáře se uskutečnil 13.12.2013 v Naší kavárně v prostorách Thomayerovy 
nemocnice. Slavnostního křtu se ujal herec Kryštof Hádek za asistence aktérů 
kalendáře, členů správní rady a přátel nadačního fondu Kolečko a lékařů a sester 
Kliniky dětské chirurgie a traumatologie. Kalendář je možné objednat na webových 
stránkách www.kolecko.cz nebo na Facebooku za 350,-Kč, k dispozici je také několik 
desítek kusů s podpisem Lindy Rybové (patronky a členky správní rady NF Kolečko) 
za 500,-Kč a limitovaná série signovaná všemi aktéry v ceně 1.000,-Kč. 
  
 
 
 
 

Další akce a změny realizované v průběhu roku 2013 
 

 11.6. a 3.12. 2013 
Jednání správní rady a spolupracovníků NF Kolečko 

 
 Společnost Apotex ukončila k 31.12.2013 s NF Kolečko spolupráci 

Po určitou část roku 2014 (dle odhadů společnosti Apotex do konce 1.čtvrtletí) 
budou ještě v prodeji výrobky s logem NF a zmínkou o podpoře jeho aktivit. Po 
vzájemné dohodě poskytne společnost Apotex NF Kolečku poslední platbu ve 
výši 80.000,-Kč. 

http://www.kolecko.cz/
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 Logo a název „Nadační fond Kolečko“ jako ochranná známka 

Nadační fond Kolečko požádal dne 16.4.2013 Úřad průmyslového vlastnictví o 
zatřídění do seznamu ochranných známek. Přihláška byla zveřejněna 
13.11.2013. 
 

 Městský soud v Praze přijal návrhy na zápis změn týkajících se NF 
Kolečko 

- Novým revizorem fondu je advokátka Jana Marková 
- Nadační fond Kolečko změnil sídlo, nyní sídlí na adrese Na 

Hubálce 707/10, 16900, Praha 6 – Střešovice 
- Změny příjmení u dvou členek správní rady: 

o Anna Slezáková → nyní Říhová 

o Andrea Haasová → nyní Beranová 
 

 Veřejná sbírka na účet 252121239/0300 je Magistrátem Hl.m.Prahy 
povolena už od roku 2012, reálně byla ale zahájena až po uveřejnění první vlny 
inzerce na podzim roku 2013. Zůstatek na účtu k 31.12.2013 činil 1.991,85 Kč, 
jedná se o dary výhradně formou dárcovských SMS. 
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PROGRAMY PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 
 

1. Rozhlédni se! 
 
Pilířem aktivit prevence zůstává projekt „Rozhlédni se!“, realizovaný ve 
spolupráci s Muzeem Policie ČR a Federací dětských domovů. Projekt je 
financován díky sponzorskému daru 600.000,-Kč/ročně věnovanému stavební 
skupinou EUROVIA CS. 

 
 
 
V roce 2013 se uskutečnilo 6 workshopů na základních a v mateřských školách a 
projekt byl znovu prezentován v rámci Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech. Interaktivními tréninky prošlo 1.116 dětí. 
 
11.4.   Liberec  
17.4..   Beroun  
1.5.   Kolín 
26.6.   Třebestovice/Sadská 
červenec  MFF Karlovy Vary  
1.8..   Jindřichovice 
15. 9.   Újezd nad Lesy  
 
 
V roce 2013 bylo do realizace projektu investováno 219.784,-Kč, zbylá částka bude 
použita na větší projekty plánované v roce 2014. 
Organizačně zajišťuje semináře agentura Hypnosis, odborným garantem a lektorem 
je Robert Šťastný ze společnosti AZOS. 
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2. Bezpečně v autě  
 

Nadační fond Kolečko získal v tomto roce finanční podporu od společnosti ŠKODA 

AUTO ve výši 85.000,-Kč, která umožnila uspořádat na přelomu listopadu a prosince 

interaktivní tréninky s názvem „Bezpečně v autě“. Ve spolupráci s mateřskými a 

rodinnými centry a s Výzkumem dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO se workshopů 

mohli ve dnech od 25. 11. do 12. 12. zúčastnit rodiče v Benátkách nad Jizerou, 

Rychnově nad Kněžnou, Vrchlabí, Jičíně, Třebechovicích, v České Lípě, v Mělníku, 

Trutnově a Náchodě. 

 

Přednášky a diskuse volně navazují na existující metodiku projektu „Rozhlédni se“, 

jsou však přizpůsobeny publiku složenému převážně z rodičů nebo prarodičů 

nejmenších účastníků silničního provozu.  

 

V rámci workshopů si rodiče díky názorným ukázkám s reálnými a instruktážními 

pomůckami mohli vyzkoušet seřízení místa řidiče, správné používání bezpečnostních 

pásů, specifika v těhotenství nebo výběr a instalaci dětské autosedačky. 
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DARY POSKYTNUTÉ CENTRŮM DĚTSKÉ TRAUMATOLOGIE  
V ROCE 2013 

 
CDT Hradec Králové     39.192,00 Kč   
zprovoznění monitorů na operačních sálech 
 
CDT České Budějovice     199.321,20 Kč  
(skeletální vrtačka Colibri Synthes) 
 
CDT Praha-Krč     50.190,60 Kč  
výtvarný návrh a realizace výzdoby rehabilitačního centra – Ateliér Kolář) 
 
transportní podložka Vivamed     12.087,90 Kč   
 
vybavení rehabilitace     90.750,00 Kč  
 
edukativní hračky     7.008,00 Kč  

 
CELKEM      398.549,70 Kč   

  
 
 

DARY PŘIJATÉ V ROCE 2013 
na běžném účtu č. 192092738/0300 

 
Stavební skupina EUROVIA CS (projekt Rozhlédni se!)  600.000,00 Kč  
MMS (Rádio Blaník)       180.000,00 Kč 
Apotex ČR         163.106,00 Kč 
Amway ČR         105.000,00 Kč 
ŠKODA Auto (projekt Bezpečně v autě)     85.000,00 Kč   
Iva Křepelková        12.000,00 Kč 
Jan Stránský         7.000,00 Kč 
Mirko Navara        5.000,00 Kč 
Zaměstnanci Hyundai ČR       4.000,00 Kč 
p. Matějovská        3.000,00 Kč 
Lenka Horáková        3.000,00 Kč 
Anonymní dárce        3.000,00 Kč 
MŠ Kolečko Nespeky       2.650,00 Kč 
Erik Macalík         2.000,00 Kč 
Anna Říhová         2.000,00 Kč 
Otakar Bárta         2.000,00 Kč 
Linda Rybová        1.000,00 Kč 
Kateřina Dejdarová        1.000,00 Kč 
Kateřina Chollet        550,00 Kč 
Filip Kraus         400,00 Kč 
Miroslava Beltová        300,00 Kč  
Zuzana Jirásková        100,00 Kč 

CELKEM         1.182.106,00 Kč 



 12 

 
 

NEFINANČNÍ DAR 
 
Vanda Adamcová, Chytrý hračky, edukativní hračky pro Kliniku dětské chirurgie a 
traumatologie v hodnotě       1.884,00 Kč 
 

 
NÁKLADY V ROCE 2013 

hrazené z běžného účtu č. 192093738/0300 
 

Rozhlédni se!                 219.784,00 Kč    
Bezpečně v autě        69.176,00 Kč 
Tisk velkoformátových plakátů pro CDT (32 ks)   6.111,00 Kč 
Inzerce „Život někdy visí na vlásku“                20.182,00 Kč 
Tisk promoletáků „Život někdy visí na nitce“    5.119,00 Kč 
Registrace ochranné známky NF Kolečko    5.000,00 Kč 
Fotodokumentace tiskové konference 17.1.2013   1.300,00Kč 
AP Prosper                    12.000,00 Kč 
(úhrada služeb souvisejících 
 s benefičním představení „Africká královna“ v září 2012)     
Úhrada členského poplatku Asociace nadačních fondů  3.000,00Kč 
(omylem uhrazeno 2x 1.500,-Kč, převedeno do roku 2014) 
Jízdné          1.020,00 Kč 
Poštovné, dosílka        1.109,00 Kč 
Kancelářské potřeby a spotřební materiál    4.082,00 Kč 
Edukativní hračky pro KDCHT Praha –Krč    7.008,00 Kč 
 

 
CELKEM         354.891,00 Kč
   
 

NÁKLADY V ROCE 2013 
hrazené z běžného účtu č. 26061505/0300 

(zřízen výhradně pro účely pořádání světového sympozia PISCF 2014/ 
Prague International Symposium on Children´s Fractures 2014) 

 
Tisk pozvánek        2.075,88 Kč 
Tisk vizitek         360,40 Kč 
Roll-up pro prezentaci        3.820,00 Kč 
Záloha na catering a služby Four Seasons Hotel   68.910,74 Kč 
Příprava webových stránek www.piscf2014.com   35.000,00 Kč 
Zprovoznění platební brány (pro registrace účastníků)  5.000,00 Kč 
Zřízení domény piscf2014.com      355,00 Kč 
Ubytování na výročním setkání přednostů CDT   756,52 Kč 
(prezentace sympozia PISCF2014) 

 
CELKEM         116.278,54 Kč 
 
 
NÁKLADY NA SPRÁVU NF KOLEČKO 2013    0,44 % 

http://www.piscf2014.com/


 13 

 
 
         

PLÁN AKCÍ NA ROK 2014 
 

1. Pokračování veřejné sbírky formou DMS. 
2. Shromažďování finančních prostředků od právnických i fyzických osob. 
3. Spolupráce s hlavními partnery NF Kolečko. 
4. Benefiční akce ve Ville Tugendhat ve prospěch CDT Fakultní nemocnice 

v Brně. 
5. V rámci projektu Rozhlédni se ! realizace minimálně 8 prezentací ve školách 

včetně dětských dnů přístupných veřejnosti. 
6. Organizace světového setkání dětských chirurgů, traumatologů a ortopedů 

„Prague International Symposium on Children´s Fractures 2014“. 
 
Příloha 1: finanční uzávěrka 2013 
Příloha 2: médiaplán inzerce „Život někdy visí na vlásku“ 
Příloha 3: ukázka inzerce „Život někdy visí na vlásku“ 
Příloha 4: ukázka letáku „Život někdy visí na nitce“ 
 


