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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU CESTA PROTI BOLESTI 

Nadační fond Cesta proti bolesti byl zapsán do nadačního rejstříku dne 22. 3. 2017 
 
Spisová značka:  N313 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
Sídlo:   Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov 
 
IČ:    058 16 271 
 
DIČ:   CZ05816271 
 
Číslo transparentního účtu: 201199014/2010 (založen dne 5. 4. 2017) 
Číslo sbírkového účtu: 2701260664/2010 (založen dne 27. 7. 2017) 
 
Účel nadačního fondu: Posláním a účelem Nadačního fondu Cesta proti bolesti je organizace a podpora 
humanitárních, dobročinných a charitativních projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru, dále podpora 
osob se zdravotním či jiným handicapem na podporu obecně prospěšných činností v oblasti zdravotnictví, 
školství a tělovýchovy, podpora projektů a aktivit v oblasti vzdělávání, kultury a sportu dále zaměřené na: 
 

1. zlepšení životních podmínek sociálně a zdravotně handicapovaných dětí a mládeže i dospělých 
2. cílevědomé shromažďování a využívání informací, poznatků a zkušeností z oborů a oblastí zabývajících 

se problémy zajištění fyzického a duševního zdraví jednotlivce či projektů 
3. rozvoj progresivních metod klasické, alternativní a preventivní, medicíny a jejich uplatnění, vedoucí ke 

zlepšení individuálního fyzického a duševního zdraví 
4. rozšíření možností vzdělání, seberealizace a harmonického vývoje osobnosti 
5. rozšíření a zkvalitnění možností kulturního vyžití 
6. veřejné dění, motivace veřejnosti pro dobročinné příležitosti  

 
 
Správní rada: 
Milan Dzuriak, předseda správní rady, zakladatel fondu 
Kateřina Neckářová, člen správní rady 
Dagmar Nitkulincová, člen správní rady 
Dana Jurštaková, člen správní rady 
Bedřich Fryč, člen správní rady 
 
Revizor: 
Jitka Viziová 
 
 
www.cestaprotibolesti.cz 
 
Kontakt: cestaprotibolesti@seznam.cz 
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CÍLE NADAČNÍHO FONDU CESTA PROTI BOLESTI V ROCE 2017 

1. Pomoc konkrétním žadatelům nákupem kompenzačních, léčebných a rehabilitačních pomůcek, 

zajištěním rehabilitačních pobytů, nebo jiným způsobem usnadnění života s handicapem. 

2. Navázat na tradici zakladatele fondu Milana Dzuriaka a uspořádat již 3. Cestu proti bolesti 

3. Zažádat u Krajského úřadu Ústí nad Labem o Osvědčení pro konání veřejné sbírky právnickou osobou a 

následné zřízení pokladniček na veřejných místech na území Jirkova a Chomutova 

4. Zapojení se do tradiční akce Jirkovský charitativní advent 

 

REALIZOVANÉ AKCE 

1. Jako první oficiální akcí nadačního fondu byla letní charitativní akce na splnění přání Michalky 
Bernardové. Akce proběhla 23. 6. 2017 v Kostelní ulici v Jirkově. Hlavní částí akce byl charitativní běh a 
koncerty místních kapel. Naši příznivci mohli na nadační fond přispět uhrazením startovného, nákupem 
suvenýrů, využitím atrakcí pro děti nebo návštěvou pohádkového historického podzemí. 

 
2. Světoznámý fotograf Robert Vano, nafotil kalendář s hokejovým týmem Piráti Chomutov. 8. 9. 2017 byl 

charitativního kalendář slavnostně pokřtěn v SD Areně v Chomutově. Polovina výtěžku putovala 
Nadačnímu fondu Cesta proti bolesti, druhou polovinu obdrželo  sdružení Chomutov pomáhá. 
 

3. Nadace ČEZ zařadila 20.10. 2017 nadační fond do aplikace EPP pomáhej pohybem. Během pouhých 4 
dnů se podařilo naplnit požadovaný počet bodů a tak nadační fond získal 79.149Kč na podporu 4. 
ročníku cesty proti bolesti. 

 
4. V prosinci 2017 jsme umístili kasičku na výběr financí do obchodního domu Tesco v Jirkově a do 

obchodního domu Globus v Chomutově. 
 

5. Dne 6.12.2017 se konal charitativní koncert, který Nadační fond Cesta proti bolesti pouze zaštiťoval. 
Koncert byl pořádán v Rytířském sále na Červeném Hrádku. Tato forma pomoci byla pro 
handicapovaného Petra Pazoura, který potřeboval přizpůsobit koupelnu svému handicapu. 

 

Milan Dzuriak, zakladatel nadačního fondu, získal v roce 2017 tyto ceny 

- Za nejsilnější příběh za posledních 20 let převzal Milan v Praze v alternativním prostoru Veletržního 
paláce ve Studiu Hrdinů cenu Via Bona a stal se tak srdcařem roku 2017.  

- V roce 2017 se stal Milan Dzuriak laureátem ceny Celestýna Opitze pro rok 2017 
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SEZNAM PODPOŘENÝCH DĚTÍ A ORGANIZACÍ 

Míša Bernardová 

Míša Bernardová je skvělá sedmiletá holka z Otvic u Jirkova, která je po mozkové obrně trvale upoutána na vozík. Jezdí 

ráda kamkoliv na výlet, a když je to v koňském sedel, je úplně nejšťastnější. K tomu, aby na koně mohla vyrazit a třeba i 

jednou vyskočit sama, potřebuje pravidelnou lázeňskou a rehabilitační péči. Přístroj zvaný motomed by jí při tom byl 

vynikajícím pomocníkem, stojí však téměř 70 tisíc korun a jeho pořízení je nad síly rodičů. Letošní cyklotrasa z partnerského 

města Šentjuru (Slovinsku) do Jirkova bude tedy především věnován především jí.  

Přispět můžete během akce v Kostelní ulicí v Jirkově 23. června od 16:00 nebo na konto Nadačního fondu Cesta proti bolesti 

2001199014/2010. 

 
Prohandicap 
 
Jirkovské občanské sdružení Prohandicap vzniklo v roce 2001 aby pomohlo jirkovským handicapovaným dětem a jejich 

rodičům. V roce 2013 byla během skvělé akce Jirkov jede o 106 vybrána částka na automobil, kterým se děti dopravují 

každý den do školy. Děti za tu dobu ale povyrostly a pořádně zesílily. Sdružení proto požádalo nadační fond o zakoupení 

speciálního zvedacího zařízení do auta které usnadní nastupování nejen klientům, ale i řidiči vozidla. Zvedák byl uhrazen  

v roce 2018 z částky vybrané na Jirkovském charitativním adventu. 

 

Filípek Žalud 

V listopadu 2017 se na nás obrátila maminka dvouletého Filípka Žaluda s žádostí o pomoc. Filípkův předčasný příchod na 

svět nebyl právě jednoduchý a dodnes se potýká s řadou problémů, které mu přináší jeho nemoc – dětská mozková obrna a 

epilepsie. Filípek zatím nechodí, nesedí, neleze a vyžaduje nepřetržitou péči a také neustálou rehabilitaci, která mu pomáhá 

ke zlepšení stavu. S Filípkem cvičí především jeho maminka Veronika, na které je chlapeček zcela závislý. Nyní byla 

fyzioterapeuty doporučena hipoterapie, kterou si pacienti hradí zcela nebo z větší části sami a to je pro rodinu velká finanční 

zátěž. Léčba byla Filípkovi uhrazena v roce 2018 z částky vybrané na Jirkovském charitativním adventu. 

 

Vítek Šott 

Vítek bydlí společně s rodiči v panelovém bytě, má psychomotorickou retardaci, epilepsii, je imobilní a plně 

závislý na celodenní péči, kterou poskytují rodiče. Od září 2017 2x týdně navštěvuje základní školu v Palachově 

ul. Chomutov, kde mu maminka zajišťuje asistenci. Právě na usnadnění výuky a zlepšení motoriky byl Vítkovi 

zakoupen tablet se speciálním držákem. Tablet byl zakoupen a předán v prosinci 2017.. 

 

Petr Motyčák  

Petr bydlí v panelovém domě s maminkou. Následkem DMO, která proběhla krátce po narození, je Petr imobilní 

a zcela závislý na celodenní péči. Péťa miluje společnost. Mají invalidní vozík, ale je s ním velmi špatná 

manipulace a není tak pohodlný jako kočár, ve kterém by mohl trávit i několik hodin, třeba na své oblíbené 

zahrádce. Přeje si kočárek od společnosti REHA - CORZO Xcountry v hodnotě cca 20 000 Kč. Kočár byl 

zakoupen a předán v lednu 2018.  
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Lukášek Munt 

Na podzim 2017 oslovila fond paní učitelka Zdena Mařincová, jejíž první třídu na ZŠ Nerudova v Jirkově navštěvuje Lukášek 

Munt. Přiložila i dopis, který za Lukáška napsala jeho asistentka, neboť jako prvňák ho ještě dohromady bez pomoci nedá. 

Sám ale nakreslil obrázek, v němž zachytil svoje největší přání - letět s maminkou a tátou k moři. Protože Lukášek trpí 

svalovou dystrofií, maminka se mu musí neustále věnovat a na jeho nákladnou léčbu i vše ostatní vydělává pouze tatínek, 

rozhodli jsme se mu přání splnit.  Lukáš se závažnou nemocí statečně bojuje a jeho současný stav je podobné cestě 

příznivě nakloněn, ale bohužel tomu tak nemusí být v budoucnu vždy. V tomto případě se jednalo o jmenovité dary a cílené 

dary sponzorů přímo pro Lukáška, na zakoupení pobytu nebyly použity finance z veřejných sbírek. Pobyt byl zakoupen a 

realizován v roce 2018. 
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DÁRCI NADAČNÍHO FONDU CESTA PROTI BOLESTI 

 

VIVASTAV s.r.o. 5.000,00 Kč 

ROCKNET s.r.o. 5.000,00 Kč 

Optika Slavíková 2.000,00 Kč 

Dobrovolnické centrum 1.300,00 Kč 

Třída OA2 1.500,00 Kč 

Obcina Sentjur Slovinsko 12.752,57 Kč 

Město Jirkov 49.798,00 Kč 

Triola CUP 22.000,00 Kč 

W.A.G. PAYMENT SOLUT 26.000,00 Kč 

ARCOS FM CZ s.r.o. (cílený dar Lukáš Munt) 25.500,00 Kč 

Dárci – fyzické osoby (cílený dar Lukáš Munt) 1.200,00 Kč 

Dárci – fyzické osoby (cílený dar Míša Bernardová) 191,00 Kč 

Dárci – fyzické osoby  6.624,00 Kč 

Jirkovský charitativní advent 172.483,00 Kč 

CELKEM 331.338,57 Kč 

 

 

DARY VĚNOVANÉ NADAČNÍM FONDEM CESTA PROTI BOLESTI 

 

Motomed Míša Bernardová 65.700,00 Kč 

Tablet Filípek Žalud 1.943,00 Kč 

Tablet Vít Šott 11.845,90 Kč 

CELKEM 79.488,90 Kč 

 

HLAVNÍ NÁKLADY V ROCE 2017 

Výroba charitativního kalendáře        39.250,00 Kč 

Poplatek za vklad většího počtu mincí         1.760,00 Kč 

Celkové náklady v roce 2017        120.518,90 Kč 

Celkové příjmy v roce 2017        395.324,57 Kč 


