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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEZISKOVÉ ORGANIZACI k 31.12.2018
Nadační fond KOLEČKO
zapsán v nadačním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze v oddílu N,
vložce číslo 521
Sídlo: Na Hubálce 707/10, Praha 6 - Střešovice, 169 00
IČO: 27149331
DIČ: CZ 27149331
Bankovní spojení:




Číslo běžného účtu NF Kolečko: 192092738/0300
Číslo účtu pro organizaci lékařského sympozia „Dětské zlomeniny Zbiroh
2019“: 260671505/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 260626069/5500 u Raiffeisen Bank.

Zřizovatelé nadačního fondu:
Tomáš Beran
Mgr. Anna Slezáková (Říhová)
Orgány nadačního fondu:
 Správní rada je tříčlenná, v roce 2018 pracovala v následujícím složení:

Linda Prachařová - Rybová – předsedkyně správní rady
Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Pešl
Správní rada spravovala majetek nadačního fondu, zajišťovala řízení činnosti
a rozhodovala o všech náležitostech. Všichni členové správní rady pracovali
dobrovolně a bez nároku na odměnu.


Revizor: Mgr. Jana Marková
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Výkonná ředitelka: Linda Jandová – pověřena zastupováním NF při
všech jednáních na základě generální plné moci



Patronka nadačního fondu: Linda Prachařová - Rybová

Kontakt:
Linda Jandová
linda@kolecko.cz
GSM: +420 774 116 126
www.kolecko.cz
Setkání správní rady:
5.2.,12.11.
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CÍLE NADAČNÍHO FONDU KOLEČKO V ROCE 2018


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.




Podpora CDT Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči
Podpora CDT FN v Brně
Podpora CDT FN V Ústí n. Labem



Pokračování veřejné sbírky



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


Realizace interaktivních seminářů ve vybraných školách a na veřejných
akcích v Čechách a na Moravě, další zefektivnění prezentací ve smyslu
zapojení více dětí v průběhu jednoho dne.



Projekt „Dožij se dvaceti“
 realizace další fáze pilotního projektu



Podpora vzdělávání lékařů a zdravotníků
 Příprava organizace XII. ročníku lékařského sympozia „Dětské
zlomeniny Zbiroh 2019“ (oslovení sponzorů, rezervace místa)
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
1. Pokračování spolupráce se společností Colonnade Insurance
Generální ředitel České pobočky pojišťovny Colonnade pan Dominik Štros předal
29. května zástupcům NF Kolečko Lindě Jandové, a Prof. MUDr. Petru Havránkovi,
CSc. symbolický šek na 862 017,- Kč. Jde o celkový souhrn darů poskytnutých
nadačnímu fondu v roce 2017. Počátky vzájemné spolupráce se datují do roku 2012,
kdy společnost (tehdy ještě pod názvem AIG) věnovala Kolečku kolekci 150 grafických
listů výtvarníka Jiřího Slívy s motivem anděla strážného úředníků s aktovkou. Od
roku 2015 podporuje nadační fond pravidelně každý měsíc. Předání šeku proběhlo
v rámci slavnostního večera ve Velkopřevorském paláci, za doprovodu Kvarteta
Martinů, dalšího dlouhodobého partnera pojišťovny Colonnade. O milé překvapení se
postaral pan Dominik Štros bravurním přednesem úryvku z Rozmarného léta
Vladislava Vančury.
V roce 2018 poskytla společnost NF Kolečko sponzorský dar v úhrnné hodnotě
1.056.336,19 Kč. Zároveň se na konci roku vedení rozhodlo, že spolupráce bude
pokračovat ve zmenšené míře, protože pojišťovna Colonnade bude podporovat také
jiné neziskové organizace zaměřené na podporu seniorů.
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2. POMOHLI NÁM CHEMICI
Společnost Lanxess je světovým výrobcem speciální chemie, který v roce 2018
oslavil 20. výročí působení na trhu v České republice. Při té příležitosti obdarovala
nadační fond Kolečko částkou 2.000,- EUR, v aktuálním přepočtu 50.380,- Kč.
Dr. Jana Beránková, manažerka pro Českou republiku, právě předává Prof.
Havránkovi symbolický šek a současně operační instrumentárium pro Centrum
dětské traumatologie Fakultní nemocnice Brno v hodnotě téměř 112.000,- Kč,
které jsme díky daru společnosti Lanxess mohli pořídit.

3. CHARITATIVNÍ BĚH ZŠ BÍLÁ PRO PRAHU 6 POMÁHÁ
UŽ NĚKOLIK LET, LETOS OBDAROVAL I KOLEČKO
Každé jaro, obvykle v polovině května, vyběhnou žáci, učitelé a v roce 2018 poprvé
také rodiče na atletický stadion Kotlářka s jediným cílem: uběhnout za 60 minut
co nejvíce oválů a získat tak od „sponzora“ (většinou tatínka nebo maminky)
peníze na dobročinné účely. 11. května uběhli účastníci celkem 3.424,8 km a od
svých mecenášů získali neuvěřitelných 301.181,- Kč. Výtěžek byl už tradičně
rozdělen mezi tři subjekty sídlící na Praze 6, společně s chráněnou dílnou Eliáš a
mobilním hospicem Péče doma získalo podporu i Kolečko. Za 78.930,- Kč jsme
zakoupili běžecký pás pro rehabilitaci pacientů dětského úrazového centra v Krči,
jehož prvním uživatelem byl devítiletý Matěj po těžkém úrazu na lyžích. Tomu
jsme zároveň pořídili chodítko, hole pro nordic walking a pro chvíle odpočinku
jeho oblíbené lego a velkou sadu kreslicích potřeb. Matěj s maminkou a Lindou
Jandovou dorazili 22. 6. do ZŠ Bílá, kde se setkali s žáky 5. B a pro všechny to bylo
krásné a milé setkání.
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4. S TELEVIZÍ PRIMA BUDUJEME PRIMA SVĚT
Pro rok 2019 chystá Kolečko vůbec největší investiční projekt ve své historii:
financování rekonstrukce a rozšíření lůžkové části Kliniky dětské chirurgie a
traumatologie Thomayerovy nemocnice v Krči. Přestavba bude stát minimálně
1 mil. Kč, proto jsme finanční prostředky začali hledat už v letošním roce. Jsme
rádi, že naším partnerem se stala Prima Televize prostřednictvím akcí, které sama
pořádá nebo na nich různým způsobem participuje. 1. května se v pražském parku
Grébovka konal první ročník Dermacol Love Day, krásné akce pro celou rodinu,
naplněné hudbou, zajímavými vstupy, módou, líčením, sportem, zábavy pro děti a
také charitativní tombolou.
Výtěžek
17.028,- Kč věnovali organizátoři
prostřednictvím starostky MČ Praha 2 Jany Černochové a moderátorů Evy
Perkausové a Petra Vágnera Lindě Jandové.

DRAŽBA UNIKÁTNÍ KNIHY
15. prosince se ve velkém sále na Žofíně v rámci XIII. Reprezentačního plesu
Městského soudu v Praze konala charitativní dražba sběratelské kolekce „Muži 28.
října“, vynesla 200.000,- Kč nejen Kolečku, ale i válečným veteránům. Unikátní
sběratelská kolekce „Muži 28. října“, která byla předními českými umělci vytvořena
na počest 100. výročí vzniku samostatného Československa, se tak poprvé dostala do
soukromých rukou. Bylo vydraženo vydání se symbolickým pořadovým číslem 1918.
Základní vyvolávací cena unikátní knihy byla stanovena na 10.000,- Kč,nakonec ale
díky příhozům vzrostla až na závratných 700.000,- Kč. Kolečko získá 100.000,- Kč
prostřednictvím komunitního projektu televize Prima - Prima SVĚT, částku investuje
do rozšíření Centra dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči.
Klíčovou součástí draženého díla byl vzácný tisk popisující příběhy a osudy „Mužů 28.
října“. Kniha je vysázena na ručně vyrobeném papíru a také ručně vázaná. Obálka
kombinuje tvrdé výběrové dubové dřevo s nejjemnější kůží marockých ovcí. Je
vykládaná
českými
drahokamy
a
cennými
kovy.
Knihu,
uloženou
v na míru vyrobeném koženém pouzdře, doplňují exkluzivní pamětní medaile
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z cenných kovů a raritní poštovní známky. Symbolický šek převzala z rukou pana
Zbyňka Passera předsedkyně správní rady a patronka Kolečka Linda Rybová.

5. DALŠÍ FÁZE PILOTNÍHO PROJEKTU „DOŽIJ SE DVACETI“
Dva roky po skončení pilotní části financované grantem z Norských fondů se náš
preventivní projekt Dožij se dvaceti znovu probudil díky grantu společnosti ŠKODA
AUTO. Ještě před jeho schválením jsme se rozhodli přihlásit projekt do každoroční
soutěže nejlepších evropských projektů prevence dopravních nehod a jejich vážných
následků, kterou vyhlašuje Evropská charta bezpečnosti silničního provozu. Pozvání
evropské komisařky pro dopravu Violety Bulc na slavnostní vyhlášení 27. června
v Bruselu vypadalo velmi nadějně, ale i když na nás nakonec ani jedna z hlavních cen
nezbyla, byla to výjimečná příležitost setkat se s kolegy z neziskových organizací z celé
Evropy. Jejich cíl je stejný jako náš: minimalizovat počty dopravních nehod, vážných
následků a naplnit „Vizi nula“, tedy dosáhnout v co nejbližší možné době stavu, kdy
v důsledku dopravní nehody nezemře na evropských silnicích žádný člověk.
Společně s Janou Neusarovou, supervizorkou projektu „Dožij se dvaceti“, jsme měly
také možnost diskutovat s významnými osobnostmi zabývající se problematikou
dopravy na celoevropské úrovni. Jedním ze vzácných hostů setkání byl i Jean Todt,
prezident Mezinárodní automobilové federace.
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Časopis Integrovaného záchranného systému "112" publikoval v čísle 2/2018 článek o
zapojení členů týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru ČR do
projektu. http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xvii-cislo-22018.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d
Díky výše zmíněnému grantu společnosti ŠKODA AUTO jsme v období od října do
prosince 2018 navštívili Střední zdravotnickou školu v Trutnově, Lepařovo
gymnázium v Jičíně, Střední odborné učiliště a Gymnázium Františka Palackého
v Neratovicích. Teoretickou a částečně praktickou částí prošlo více než 300 studentů.
Významnou inovací projektu je spolupráce se studenty andragogiky Univerzity J.A.
Komenského. V rolích lektorů se velmi úspěšně představili Michal Svoboda, Kamila
Hanzalová a Kateřina Zůnová.
Kmenový tým projektu „Dožij se dvaceti“ tvoří:


Jana Neusarová, supervizorka



Martina Vítů, supervizorka



Linda Jandová, koordinátorka, příležitostná lektora



Jan Ritter, Robert Šťastný, členové týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti
ŠKODA AUTO



Policie České republiky



Členové týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru ČR



Royal Rangers, záchranná služba
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I nadále je součástí projektu dotazníkové šetření u absolventů i neúčastníků projektu,
vyhodnocování provádí tým PhDr. Matúše Šuchy z Katedry psychologie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se dlouhodobě věnuje dopravní
psychologii, chování řidičů a faktorům ovlivňujícím tyto procesy.

6. Vybavení pro CDT Thomayerovy nemocnice
V roce 2018 nakoupil NF Kolečko pro Kliniku dětské chirurgie a traumatologie v Krči
vybavení v celkové hodnotě 401.568,- Kč:
- zevní fixátor ruky pro nejmenší pacienty v hodnotě 290.180,- Kč
- 9 speciálních zástěr včetně ochranných límců pro vyšetření RTG v hodnotě
50.000,- Kč
- běžecký pás s příslušenstvím pro rehabilitaci pacientů Kliniky dětské chirurgie
a traumatologie v hodnotě 54.388,- Kč
- chodítko v hodnotě 7.000,- Kč
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V říjnu cestoval šestiletý Alex z východního Slovenska stovky kilometrů na návštěvu
k příbuzným, a jak už to někdy bývá, daleko od domova si při hře přivřel ruku do těžkých
skleněných dveří. Tříštivou zlomeninu malíčku operoval tým pana profesora Havránka
právě s použitím zevního fixátoru. 18. prosince 2018 lékaři fixátor Alexovi sňali, a tak mohl
vánoční dárky rozbalovat bez něj.

Sestřičky z Centra dětské traumatologie
v nových RTG zástěrách z kolekce Jaro/léto 2018
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7. PŘEDÁNÍ INFUZNÍCH PUMP V HRADCI KRÁLOVÉ
Téměř po deseti letech obnovilo Kolečko hradeckému traumacentru důležité přístroje
pro přesné a účinné dávkování léků v hodnotě 202.828,44 Kč – dvě nové infuzní
pumpy s lineárními dávkovači, které byly formou zálohy uhrazeny z konta veřejné
sbírky v prosinci 2017, dodány byly až v lednu 2018, podívat se na ně Linda Jandová
přijela až v únoru.

Vedoucí lékař CDT MUDr. Jindřich Preis, vrchní sestra Bc. Mirka Kaplová, Linda Jandová
a primář MUDr. Radek Štichhauer
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8. Monitory vitálních funkcí pro CDT v Ústí nad Labem
V listopadu 2017 schválila správní rady nadačního fondu nákup nových monitorů
vitálních funkcí. Jedná se o monitory používané v ambulantním provozu i u lůžka
a slouží k měření krevního tlaku, pulzu, tělesné teploty a saturace tkání kyslíkem.
Sledují tedy hodnoty, které se u každého pacienta měří minimálně třikrát denně.
Monitory byly objednány v prosinci, a protože se jedná o přístroje vyráběné na
zakázku, byly do nemocnice dodány v březnu 2018.

MUDr. Petr Polák, primář Centra dětské traumatologie nemocnice v Ústí n. Labem, Linda
Jandová a motýle

9. Veřejná sbírka NF Kolečko
Veřejná sbírka formou shromažďování finančních prostředků na zvláštním účtu
s podporou dárcovských SMS pokračovala i v roce 2018. Na transparentním účtu
číslo 260626069/5500 vedeném u Raiffeisen Bank ČR bylo shromážděno 633.404,32
Kč, na podporu dětských úrazových center bylo použito 590.450,03 Kč.

10.

Projekt „ Rozhlédni se!“

V deváté sezóně projektu prošlo interaktivními tréninky 1.388 dětí, celkový počet
absolventů se tak zvýšil téměř na 13.000. Nejdéle fungující preventivní projekt NF
Kolečko je od letošního roku financován zvýšenou částkou 800.000,-Kč věnovanou
stavební skupinou EUROVIA CS. I v tomto roce projekt Rozhlédni se! pokračoval
v edukaci žáků 1. stupně základních škol, kteří se dozvědí více o bezpečném pohybu
v silničním provozu. Projekt stojí na šesti základních pravidlech správného chování
při pohybu na silnici: Rozhlédni se!, Připoutej se!, Buď vidět!, Pomáhej!, Chraň se! a
Poznávej dopravní značky.
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V roce 2018 se zapojily základní a mateřské školy ve městech a obcích:
ZŠ Černuc (okres Kladno), ZŠ Straškov (okres Litoměřice), Františkovy Lázně, Cheb,
Hradec Králové, Neratovice, Zlín (Filmový festival dětských filmů), Jihlava (Den dětí
s Rádiem Vysočina), Praha, Polabiny, Pardubice
Jednotlivé akce už mnoho let spolehlivě organizačně zajišťuje agentura Hypnosis,
odborným garantem je Robert Šťastný, člen Výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA
Auto, a jeho tým ze společnosti Aurel. Lektoři Jan Ritter a Veronika Hradcová se
dětem věnují v první hodinové části a postupně proberou všechna témata, diskutují
s dětmi o jejich zkušenostech a aktivně, s pomocí atraktivních pomůcek, je zapojují do
procesu edukace. V další části si skupina proškolených dětí na šesti stanovištích ověří
získané znalosti (nejčastěji v prostou školní tělocvičny).

Pan Rajče, jeden z maskotů projektu Rozhlédni se!

11. Organizace lékařského sympozia „Dětské zlomeniny Zbiroh 2019“
Nadační fond Kolečko se potřetí společně s Klinikou dětské chirurgie a traumatologie
Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči ujímá komplexní organizace už XII. ročníku
lékařského sympozia „Dětské zlomeniny Zbiroh 2019“, jehož iniciátorem a garantem
je Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. Více než sto specialistů a sester z oborů dětské
chirurgie, ortopedie a traumatologie z České i Slovenské republiky se sjede 15. – 16.5.
2019 na zámek Zbiroh.
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DARY VĚNOVANÉ NADAČNÍM FONDEM KOLEČKO
Zevní fixátor ruky pro
nejmenší pacienty
RTG zástěry
Běžecký pás
Chodítko
Hole pro nordic walking
Lego a kreslicí potřeby
Monitory vitálních funkcí
Operační instrumentárium

CDT TN Praha 4

290.180 ,- Kč

CDT TN Praha 4
CDT TN Praha 4

50.000,- Kč
54.388,- Kč

CDT TN Praha 4
Matěj H., pacient KDCHT
TN
Matěj H., pacient KDCHT
TN
CDT Ústí n. Labem
CDT FN Brno

7.000,- Kč
3.940,- Kč
5.423,91 Kč
70.364,- Kč
114.518,03 Kč

Projekt „Rozhlédni se!“

422.862,01 Kč

Projekt „Dožij se dvaceti“

153.757,70 Kč

CELKEM

1.172.433,65 Kč

DÁRCI NF KOLEČKO NAD 10.000,- Kč
Colonnade Insurance
Stavební skupina Eurovia CS
WOOD & Company
ŠKODA AUTO a.s.
Žáci a rodiče ZŠ Bílá
Lanxess ČR
Divadlo Verze

1.062.305,15 Kč
800.000,- Kč
200.000,- Kč
105.000,- Kč
78.930,- Kč
50.830,- Kč
20.000,- Kč

NF Kolečko přijal v roce 2018 dary v celkové výši

Náklady na provoz nadačního fondu v %
Finanční uzávěrka je přílohou této výroční zprávy.
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2. 461 .548,- Kč

13,11

