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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) - osvědčení 2421/SCKZU/2017-5 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cestaprotibolesti.cz/
mailto:cestaprotibolesti@seznam.cz
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CÍLE NADAČNÍHO FONDU CESTA PROTI BOLESTI V ROCE 2018 

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

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

2. Navázat na tradici a uspořádat již 4. Cestu proti bolesti, na akci zajistit kapelu, která přiláká vyšší počet 

návštěvníků. Kapelu uhradit ze získaných dotací, o které bude zažádáno. 

3. Zapojení se do tradiční akce Jirkovský charitativní advent 

 

REALIZOVANÉ AKCE 

1. Největší a organizačně nejnáročnější akcí byla 4. cesta proti bolesti, která se uskutečnila 24. 6. 2018 na 
náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově. Součástí programu byla, mimo hudebních vystoupení, štafetová jízda 
na rotopedech. Zakladatel fondu Milan Dzuriak  absolvoval celou jízdu na jednom z rotopedů, tím získal 
pro fond rekord „Největší vzdálenost ujetá na rotopedu sportovcem s Bechtěrevovou nemocí. Díky všem 
zúčastněným se NF Cesta proti bolesti stal držitelem rekordu – Nejpočetnější štafeta na rotopedu. 
Náklady na akci byly hrazeny dárci a částečně z prodaných předmětů. Čistý výtěžek sbírky činil: 

 

druh zboží 
počáteční 
stav  cena ks  prodáno zůstatek vybraná částka 

trika 250   150,00 Kč  136 114      20.400,00 Kč  

medaile 362     50,00 Kč  185 177        9.250,00 Kč  

náramek 500     10,00 Kč  131 369        1.310,00 Kč  

balońek 400     50,00 Kč  240 160      12.000,00 Kč  

pivo Gamb. Excelent 0,5 l 700     30,00 Kč  700 0      21.000,00 Kč  

Kofola 0,5 l 100     20,00 Kč  100 0        2.000,00 Kč  

klobása 216     50,00 Kč  216 0      10.800,00 Kč  

káva 500     20,00 Kč  164 336        3.280,00 Kč  

voda 0,5 l 500     15,00 Kč  416 84        6.240,00 Kč  

na stáncích navíc                1.304,00 Kč  

vstupenky 200 50,00 Kč 113 87 5.650,00 Kč 

      

    CELKEM       93 234,00 Kč  

Po odečtení pořizovacích nákladů byla na sbírku určena částka ve výši 26% z prodejní ceny - tedy částka 

29.187,00 Kč. Částka byla vložena na transparentní účet fondu. 
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2. Ve dnech 10. a 11.12.2018 proběhl další ročník tradičního jirkovského benefičního adventu. Polovina 
výtěžku ve výši 93. 550,00 je určena po dohodě s organizátory z místních školských zařízení, MěÚSS či 
dětského domova ve Vysoké Peci našemu fondu a následně na pořízení dětské polohovací židle pro 
malého Tadeáška Kučeru.  

   
 
 

 

3. NF Cesta proti bolesti zaštítil v roce 2018 řadu akcí iniciovaných okruhem přátel Milana Tótha, 
prostředky byly využity na nákup motomedu a na podporu Milanovy rodiny v nelehké situaci. 
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SEZNAM PODPOŘENÝCH DĚTÍ A ORGANIZACÍ 

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 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017. 
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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. Vlastní 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. Rodina si přála kočárek od společnosti REHA - CORZO Xcountry v hodnotě cca 20 000 Kč. Kočár byl 

zakoupen a předán v lednu 2018.  

 

 

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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Milan Tóth 

Umělce, baristu a budoucího tatínka třetího dítěte, osmatřicetiletého Milana Tótha postihla velmi rozsáhlá 

mozková mrtvice s vážnými následky. Přátelé rodiny Tóthových nás požádali o využití transparentního účtu NF 

pro shromáždění finančních prostředků na motomed  a další pomůcky, které by alespoň trochu usnadnily nelehké 

období, kterým si celá rodina procházela. Motomed byl zakoupen v březnu 2018 a následující měsíc byly rodině 

proplaceny další pomůcky a služby. Zbylé prostředky jsou převedeny do roku 2019. Milan po celou dobu velmi 

pilně rehabilituje, přeučil se na práci s levou rukou a začal pořádat kurzy kreslení a malování. Má náš nekonečný 

obdiv. 

        

 

Martin Židlický 

Rodina Martina Židlického nás požádala o zakoupení polohovacího zařízení TAMPA, které ulehčí rodičům a 

především Martinovi každodenní přesuny, polohování a rehabilitaci. Zařízení bylo zakoupeno v červenci 2018. 

 

Andrej Viskojevič 

Andrej potřeboval pro usnadnění přesunů po domě schodolez. Toto zařízení mu bylo z 90% uhrazeno z jiných 

prostředků. Zbylá nemalá částka byla zaplacena v červenci 2018. 



8 
 

 

Tereza Hudcová 

Terezce jsme přispěli na úhradu doporučeného a velmi potřebného léčebného programu REHAKLIM. Program 

byl uhrazen v prosinci 2018. 

     

 

Děkujeme všem dobrovolníkům a podporovatelům, bez kterých by NF Cesta proti bolesti nemohl pomáhat. 
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PŘÍJMY NADAČNÍHO FONDU CESTA PROTI BOLESTI 

 

ROCKNET s.r.o. – 4. cesta proti bolesti 7.000,00 Kč 

Hassmann Trading s.r.o. – 4. cesta proti bolesti 12.000,00 Kč 

COSTE czech a. s. – 4. cesta proti bolesti 10.000,00 Kč 

Nadace ČEZ– 4. cesta proti bolesti 79.149,00 Kč 

David Vacula – 4. cesta proti bolesti 12.600,00 Kč 

Dárci – fyzické osoby (cílený dar Milan Tóth) 89.804,00 Kč 

Dárci – Ženský komorní sbor (cílený dar Lukášek Munt) 6.000,00 Kč 

Sbírkové pokladničky – sb.ú. 12.483,00 Kč 

Výtěžek 4. cesty proti bolesti 29.187,00 Kč 

Dárci fyzické osoby 5.993,00 Kč 

Charitativní advent 2018 93.549,00 Kč 

CELKEM 357.765,00 Kč 

 

 

DARY VĚNOVANÉ NADAČNÍM FONDEM CESTA PROTI BOLESTI v roce 2018 

 

datum platby příjemce daru účel daru  částka  

11.01.2018 Péťa Motyčák rehabilitační kočárek          19.980,00 Kč  

03.01.2018 Lukášek Munt Lego               679,00 Kč  

26.02.2018 PROHANDICAP Jirkov úprava bezbariérové koupelny – Petr Pazour          15.720,00 Kč  

15.03.2018 Milan Tóth Pohybová léčebný přístroj Rotren          38.845,00 Kč  

03.04.2018 PROHANDICAP Jirkov zvedací zařízení do automobilu          62.200,00 Kč  

09.04.2018 Filípek Žalud hipoterapeutický rehabilitační pobyt          25.000,00 Kč  

25.04.2018 Milan Tóth zdravotní potřeby            4.409,00 Kč  

30.05.2018 Lukášek Munt pobyt u moře          27.000,00 Kč  

11.07.2018 Martin Židlický polohovací zařízení TAMPA          33.949,00 Kč  

11.07.2018 Andrej Viskojevič příspěvek na schodolez          12.305,00 Kč  

07.08.2018 Milan Tóth zdravotní potřeby          18.746,00 Kč  

29.08.2018 Lukášek Munt pobyt u moře - doplatek            3.000,00 Kč  

12.12.2018 Terezka Hudcová Úhrada léčebného pobytu Rehaklim 33.145,00 Kč 

 

 

 

 

HLAVNÍ NÁKLADY V ROCE 2018 

Poplatek za vklad většího počtu mincí         1.760,00 Kč 

Náklady 4. Cesta proti bolesti        184.795,30 Kč 

Náklady  - účel fondu v roce 2018       294.978,00 Kč 

Celkové příjmy od dárců v roce 2018       237.016,00 Kč 


