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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ
Vážení přátelé,
máme za sebou druhý neobvyklý rok
poznamenaný pandemií covid-19. Snažili
jsme se pomáhat chránit zdraví osob se
zrakovým postižením dodávkami
dezinfekcí a respirátorů. Potěšilo nás, že
v této době bylo možné používat při
vyšetření dětí přístroje, které jsme
věnovali Lékařské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, na pracovištích
Oční kliniky Fakultní nemocnice tamtéž,
neboť jsou bezkontaktní a jejich použitím
nebyly děti ohroženy. Nezapomněli jsme
ani na naši standardní podporu a poskytli
jsme příspěvky na kompenzační pomůcky
a rehabilitaci osob s těžkým onemocněním
zraku a na diagnostiku očních chorob.
Na tomto místě bych ráda poděkovala
všem, kteří nám poslali své vzpomínky na
pana profesora Vejdovského. Pamětníci
utužují naše přesvědčení, že Václav
Vejdovský byl naprosto mimořádný člověk.
Jeho přístup k pacientům je
nenapodobitelný. Zajímal se nejen o
zdravotní stav pacienta, na srdci mu ležel
i jeho životní příběh, neznal důvod, proč
by měl někoho odmítnout, pokud mohl
pomoci, udělal to. Nevšedním způsobem
vyhledával zajímavé případy vhodné
k operaci a odvážně se do záchrany zraku
operativní cestou pouštěl. Vážili si ho i
jeho kolegové. Nedávno se mi dostala do
ruky kniha o docentu Karlu Kuběnovi.
Velký prostor vykrývají vzpomínky na
profesora Vejdovského plné uznání a
vděčnosti za prostor, kterého se mu
dostalo v odborném praktickém růstu
i možnosti vědeckého bádání. Karlu
Kuběnovi se podařilo ve Zlíně vybudovat
základ kvalitní oftalmologické péče a zcela

jistě i díky tomu, jak moc byl ovlivněn
zásadami Václava Vejdovského.
Ve spolupráci se společností ROSSMANN
jsme mohli vytvořit finanční fond pro
Aničku J., ze kterého jsou financovány její
potřeby související se zdravotním stavem.
Dělíme se o dobré zprávy o tom, jak jiný
fond, tentokrát pro Barunku V., pomáhá
a těšíme se z krásných fotografií a zpráv
od její maminky.
Těší mě, že i drobná pomoc může mít
zásadní význam pro příjemce nadačního
příspěvku. V roce 2022 oslaví nadace
30 let své existence. Považuji za důležité,
aby nikdo nezapomínal na preventivní
vyšetření zraku, často může být branou
k jeho záchraně.
Přeji Vám hodně štěstí a těším se na další
setkání na nadačních akcích
a korespondenci s Vámi, kteří jste zdaleka
a jste posly dobrých zpráv.

Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně správní rady
Nadace prof. Vejdovského
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POSLÁNÍ NADACE
Posláním nadace je zlepšovat
podmínky pro život osobám se
zrakovým postižením tak, aby mohli
žít důstojně a s co největší
samostatností. Toho nadace
dosahuje finanční podporou v mnoha

oblastech života – nákupem
kompenzačních pomůcek, podporou
seberealizace, zajištěním kvalitní
poradenské a lékařské péče. Nadace
tak po tři desetiletí pomohla ticísům
osob se zrakovým hendikepem.

HISTORIE NADACE
Nadace prof. Vejdovského byla
založena 17. 11. 1992 jako občanské
sdružení. Zakladatelem nadace byl
Karel Stejskal. Oslovil tehdejší vedení
Speciální školy pro zrakově postižené
v Litovli, aby společně nadaci
zaregistrovali na Okresním úřadě
v Olomouci, a tak se zrodilo občanské
sdružení s velmi dlouhým názvem.
Postupně z názvu zůstala jen tři slova:
„Nadace prof. Vejdovského". Podle
zákona o nadacích a nadačních
fondech byla zapsána v právní formě
nadace dne 22. 10. 1998 zápisem
u Krajského obchodního soudu
v Ostravě v oddíle N, vložce 11.
Zpočátku se veškerá činnost nadace
soustředila na zlepšení podmínek ve
speciální škole v Litovli, která vznikla
z iniciativy prof. MUDr. Václava
Vejdovského, DrSc. v r. 1954.

Občanské sdružení věnovalo milióny
korun českých na vybavení školy
a internátu. V červnu 2005 rozhodla
správní rada o rozšíření účelu nadace,
aby mohla podporovat také dospělé se
zrakovým postižením.
Dnes má Nadace prof. Vejdovského
celostátní působnost a patří
k významným nadacím České
republiky.
Orgány nadace jsou správní a dozorčí
rada. Správní rada má možnost udělit
čestné členství v nadaci. Toto právo
využila nadace třikrát, když v roce
2000 udělila čestné členství Pavlu
Dostálovi, ministru kultury ČR, v roce
2010 Taťjaně Medvecké, člence
činohry Národního divadla v Praze,
a v roce 2020, kdy se stal čestným
členem někdejší přednosta oční kliniky
Fakultní nemocnice Olomouc prof.
MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO.
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Časová osa – důležité milníky v historii nadace
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Založení občanského sdružení Karlem Stejskalem při Speciální škole
pro zrakově postižené v Litovli.
Přeměna občanského sdružení v nadaci. Nadace prof. Vejdovského
vznikla jako jedna z prvních v České republice.
Nadace splnila přísná kritéria vyhlášená vládou ČR pro rozdělení 1 %
výnosů z kupónové privatizace a jako jedna z 22 nadací byla vládou
vybrána v obou vlnách rozdělování prostředků tzv. Nadačního
investičního fondu.
Nadace prof. Vejdovského se přihlásila k etickému kodexu Asociace
nadací a je jejím členem. Asociace nadací je součástí mezinárodního
sdružení, jehož sídlo je v Bruselu.
Správní rada využila možnosti udělit čestné členství v nadaci
tehdejšímu ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi.
Správní rada rozšířila účel nadace o pomoc dospělým osobám se
zrakovým postižením, do té doby pomáhala pouze dětem.
Uděleno čestné členství v nadaci člence činohry Národního divadla
v Praze a dlouholeté člence správní rady Taťjaně Medvecké.
Vytvoření chráněného pracoviště pro osobu se zrakovým postižením.
Slavnostní otevření historicky první, úplně nové základní školy
postavené na zelené louce pro zrakově postižené žáky v OlomouciHejčíně, jejíž vybudování nadace iniciovala. Nadaci se podařilo
dohodnout směnu pozemků, aby vznikl prostor pro komplex speciálního
vzdělávacího centra.
Do roku 2014 byla nadace vázána smlouvou s Ministerstvem financí
ČR, pokud šlo o dolní limit pro rozdělení výnosů z Nadačního
investičního fondu formou nadačních příspěvků a jejich poskytování
pouze právnickým osobám.
Rok 2017 se nesl ve znamení velkého jubilea. Nadace oslavila čtvrt
století své činnosti – pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením při
překonávání každodenních překážek a prevenci ztráty zraku a jeho
léčby.
Nadace se stala ustavujícím členem Aliance odpovědných pořadatelů
veřejných sbírek.
Členkou správní rady se stala MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO,
dlouholetý člen správní rady prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, se
stal čestným členem.
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PROF. MUDR. VÁCLAV VEJDOVSKÝ, DRSC.
* 15. 2. 1896 – † 28. 9. 1977
Jeden z nejvýznamnějších očních lékařů své doby. Uznávaný operatér, vědec,
pedagog. Vážený pro svůj charakter, který se stal mnohým příkladem. Lidumil. Podílel
se na budování očních klinik a obnově Univerzity Palackého v Olomouci. Vychoval
řadu lékařů a přednostů očních klinik. Založil v Litovli školu pro zrakově postižené děti.
Přednosta Oční kliniky LF UP v Olomouci
Děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci
Člen Francouzské oftalmologické
společnosti
Člen Rakouské oftalmologické společnosti
Předseda Československé oftalmologické
společnosti
Člen Evropské oftalmologické společnosti
Čestný člen Československé lékařské
společnosti J. E. Purkyně
Prezident pobočky Rotary Clubu
Nositel Ceny Míru
Laureát Ceny města Olomouce
(in memoriam)
Držitel Zlaté medaile UP v Olomouci
Nositel Řádu práce
Držitel medaile Emilie Suchardové
Zakladatel Základní školy pro slabozraké
v Litovli
Iniciátor poválečné obnovy vysokoškolského učení v Olomouci
Spoluzakladatel Matice svatokopecké v Olomouci
Spoluzakladatel Ústavu dějin lékařství na UP
Zakladatel ortoptického oddělení při klinice v Olomouci
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ORGÁNY NADACE
A ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
Správní rada

Dozorčí rada

Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně

Ing. Jiřina Pospíšilová
předsedkyně

JUDr. Věra Hrabalová
místopředsedkyně

Členové
Natálie Sirkovská, FCCA
Ing. Libor Teplíček

Členové

Odborná spolupráce

PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
Taťjana Medvecká
Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
Mgr. Zdenka Skoupilová
Mgr. Dagmar Sýkorová, CPC

Ing, Blanka Jindrová, auditorka
Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce

Čestní členové
Pavel Dostál
ministr kultury ČR (1998-2005)
Taťjana Medvecká
členka činohry Národního divadla v Praze
Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
dlouholetý přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci,
21 let člen správní rady nadace
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JAK POMÁHÁME
KONCERT

VŠECHNO NEJLEPŠÍ

PRO NADACI PROF. VEJDOVSKÉHO
Začátky roku se nám daří zahajovat ve
slavnostním duchu. Jsme velice rádi,
že se tak podařilo učinit i v roce 2021.
Dlouho přetrvávající opatření
v důsledku pandemie koronaviru
CoV-2 a nedostatek kulturního vyžití
přímo vybízel k uspořádání větší
kulturní události, která by všem zvedla
náladu a zpříjemnila den. Zároveň
jsme byli nuceni několikrát přesunout
tradiční benefiční večer u příležitosti
28. výročí založení nadace.
Dne 31. ledna jsme tedy uspořádali
koncert se zpěvákem Petrem Bende
a kapelou Madalen. Koncert se
uskutečnil online formou, ve velkém
stylu, s celým štábem profesionálů,
vysílán z kulturního domu v Zábřehu.
Výtěžek z koncertu v plné výši,
tj. 42.120 Kč, pomohl slabozraké
mamince Ivaně, která potřebovala
software ZoomText - odečítač s
hlasovým výstupem - do digitální
kamerové lupy (umožňuje
samostatnost práce na počítači
v běžném i pracovním životě, dále
masérovi se zbytky zraku Michalovi,
kterému jsme pomohli doplatit
chybějící částku na brýle Orcam novinka a výdobytek moderní
technologie (brýle umí rozeznávat

obličeje, přečíst nejrůznější texty ad.)
a telefon Blindshell pro nevidomé
využívaný k nácviku s pomůckou
v Tylocentru v Ústí n. Labem.
Večerem diváky provedla zástupkyně
Nadace prof. Vejdovského
a moderátorka Dagmar Sýkorová.
Jsme moc rádi, že se kýženou částku
podařilo získat a všem projektům bylo
možno touto formou pomoci. Všem
dárcům ze srdce děkujeme!
Obrovský dík pak patří Petrovi Bende,
který zahrál a zazpíval nejoblíbenější
hity ze svého repertoáru, a kapele
Madalen za obohacení koncertu
a nádherně zazpívané společné písně.
Konkrétně bychom rádi poděkovali
Janu Štaiglovi, Janě Gieselové, Věře
Štaiglové, Kateřině Vepřkové Pavlovi
Smorojovi, Spolku Metoděj Zábřeh,
Pavlovi Skývovi, Ondřeji Klemšovi
a Ivovi Zatloukalovi.
Děkujeme srdečně také zapojeným
městům a městským částím - Praze
12, Praze 15, Kravařím ve Slezku,
Olomouci a Litovli - které koncert
vysílaly společně s námi.
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DEZINFEKCE PRO NEVIDOMÉ
A SLABOZRAKÉ
PO CELÉ ČR ZDARMA
V únoru Nadace prof. Vejdovského
zajistila ve spolupráci se spol.
Rossman dalších 3 000 ks kapesní
dezinfekce pro zrakově postižené.
Celkem se za rok 2020 a 2021
podařilo nadaci zajistit 11 000 ks
kapesní dezinfekce, které byly
rozvezeny po celé ČR na jednotlivé
odbočky Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS),
kde si je lidé se zrakovým postižením
mohli zdarma vyzvednout, aby lépe
ochránili své zdraví při pohybu
veřejnou dopravou a na dalších
veřejných místech s větším rizikem

kontaktu a nákazy. Dezinfekce
putovaly také do škol a domovů pro
seniory či do domovů ubytovávající
osoby se zrakovým handicapem.
Nadace také poskytla několik desítek
litrů dezinfekce na povrchy do
středisek poskytujícím
handicapovaným důležité služby.
Za skvělou spolupráci bychom chtěli
jmenovitě poděkovat výkonné ředitelce
SONS Veronice Pokorné a všem
odbočkám a dobrovolníkům, kteří se
zapojili do distribuce dezinfekce.
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UMĚNÍ DO UCHA
Dne 27. 2. 2021 byl oficiálně spuštěn
projekt Umění do ucha, kterým jsme
chtěli ve spolupráci s umělci zpříjemnit
dny v těch nejtěžších dobách
pandemie koronaviru. Po staletí to bylo
právě umění, které dokázalo vždy
pohladit po duši a odnést člověka
v myšlenkách jinam, za hranici
skutečného světa a všech problémů.
Do projektu se zapojilo několik umělců
různého zaměření - herci z Národního
divadla a z divadelních souborů
Hostivice a O.Li.V.Y., zpěváci,
spisovatelé ze skupiny Talentovaní
umělci koordinované Terezou Kvapil
Pokornou i hudebníci. Např.: Taťjana
Medvecká, Alena Štréblová, Michaela
Nosková, Jana Trojanová, Tomáš
Bareš, Tomáš Kvapil, Jana Kosová,
Pavlína Jonášová, Jitka Kubešová,
Jana Rybková ad.
Alespoň malým dílem chtěli umělci
v nelehké době zpříjemnit lidem
nucenou izolaci a umožnit jim sociální
kontakt - bezpečně, po telefonu –
a podělit se s nimi o své umění jinou,
bližší, osobitou formou, která má zcela
jiný charakter než představení ze
záznamu. Zejména senioři a další
osamělí lidé tou dobou

trpěli nedostatkem sociálního kontaktu
a možnosti sounáležitosti.
Jsme velice rádi, že se několikrát
podařilo spojení mezi umělcem
a posluchačem uskutečnit. Např.
s hercem Tomášem Kvapilem a jednou
maminkou, která si přála pohádku na
dobrou noc pro svého syna. Po dočtení
pohádky si nebyl umělec jist, zda
během čtení náhodou nedošlo
k výpadku spojení. Jakým
překvapením pro něj bylo, když se pak
později dozvěděl, že uspal nejen syna,
ale i maminku!
Takto krásné Umění do ucha nás
potěšilo, mrzí nás, že jsme nemohli
potěšit všechny zájemce a že nedošlo
na propojení se všemi umělci - náhlá,
rychlá rozvolnění vrátila umělce zpět
do divadel a koncertních sálů
a příznivcům umění umožnila navštívit
představení naživo. Projekt tak musel
být pozastaven. Nicméně uvažujeme
o novém konceptu, který by nebyl
limitován dobou či okolnostmi a který
by nadále plnil svůj účel. Všem
zapojeným umělcům ze srdce
děkujeme za to, že chtěli lidem
společně s námi zpříjemnit čas
v uplynulém nelehkém období.
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RESPIRÁTORY FFP2
V dubnu 2021 se Nadace prof.
Vejdovského zapojila do boje se
zákeřnou pandemií dalšími
mimořádnými kroky.
S narůstajícím počtem nakažených
koronavirem se zpřísnily i podmínky při
pohybu ve veřejných prostorách a dle
nařízení bylo nutné používat na

těchto místech účinnější respirátory
třídy FFP2. Nadaci prof. Vejdovského
zakoupila 7 000 respirátorů v hodnotě
70.000 Kč od firmy MASANTA, které
distribuovala opět zdarma ve
spolupráci se SONS nevidomým
a slabozrakým na odbočkách po celé
ČR, nebo přímo do jejich domovů.

SMEJKALOVKY POMÁHAJÍ
- VII. ROČNÍK
Sedmý roční oblíbené sportovněkulturní akce pro celou rodinu
Smejkalovky pomáhají jsme i v roce
2021 byli nuceni spustit pouze
virtuálně. V upravených podmínkách si
mohli účastníci vybrat hned z několika
sportů a zapojit se do projektu
v období od 24. 5. do 6. 6. 2021.
Letos sportovci pomáhali svými
aktivitami šestileté Elišce, holčičce
s těžkým kombinovaným postižením.
Ta se musí každý den potýkat s těžkou
slabozrakostí, která jí umožňuje vidět

detaily pouze na vzdálenost 30 cm,
také se silnou světloplachostí,
vysokými dioptriemi a nystagmem.
Celkovou diagnózu doplňuje středně
těžká mentální retardace a další
zdravotní problémy jako např.
prodělané srdeční selhání.
Elišce pomáhá opakovaná komplexní
neurosenzorická terapie Verheul ve
snoezelenském prostředí.
Ze sportovních aktivit zapojených do
projektů nám přišly krásné fotografie.
Běžci tak přispěli sybolickou částkou
2.250 Kč.
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ZÁMECKÝ ŠTAFETOVÝ BĚH
Pro Elišku se běželo také na tradičním
Zámeckém štafetovém běhu v Náměšti
na Hané, který se uskutečnil
19. 9. 2021. Běžci vytvořili opět
nezapomenutou atmosféru a Elišku
podpořili částkou 5.678 Kč.

Děkujeme firmě Smarty drink za
zajištění pitného režimu pro běžce,
MaM pekařství za ceny pro děti a firmě
Teekanne za odměny pro vítěze.
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POMOC PRO PANÍ LENKU
V době přísných omezení, kdy
pozastavila svou činnost nuceně také
centra poskytující služby zrakově
postiženým (např. TyfloCentra) jsme
podpořili paní Lenku, která v důsledku
onemocnění v dospělosti přišla o zrak.
Ta nutně potřebovala nácvik
prostorové orientace při pohybu do

obchodu a na cestě domů. Nadace
prof. Vejdovského zajistila odbornicityflopedku, která se nácviku s paní
Lenkou ujala. Moc děkujeme Zuzaně
Mudrové za odbornou péči v nelehké
době. Díky nácviku prostorové
orientace se teď může paní Lenka
pohybovat sama mnohem bezpečněji.

VARHANNÍ KONCERT S KEA
13. října 2021 se v 19 h opět uskutečnil
ve spolupráci s Konzervatoří
evangelické akademie varhanní
koncert v katedrále sv. Václava
v Olomouci. Dobrovolným vstupným,
které bylo pomohlo v plné výši,
posluchači dopomohli k zakoupení
nového masérského lehátka pro

maséry se zbytky zraku pracující pod
neziskovou organizací Kyklop o.p.s.,
z Dolan u Olomouce. Hudebníci
a posluchači pomohli částkou
3.040 Kč. Zbylou částku do hodnoty
13.000 Kč doplatila Nadace prof.
Vejdovského z daru od spol.
Rossmann.
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HLEDÁNÍ EDITKY
Z DOKUMENTU
V říjnu jsme také začali pátrat po Editce
z dokumentu Oči - Souboj s tmou.
Editka byla v roce 1968 byla operována
s těžkým očním onemocněním na Oční
klinice Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Velice nás
příběh této dívenky zasáhl.
Z dokumentu jsme se dozvěděli pouze
to, že ji v oné době bylo osm let a že
tehdy poprvé po operaci uviděla své
rodiče. Zajímalo nás, jak tento příběh
pokračoval - jak vidění ovlivnilo Editce
další životní kroky a zda se podařilo
vidění zachovat. V dokumentu mj.
zaznělo, že Editka pochází ze
Slovenska, z vesnice někde od
Trenčína. Nalézt Editku s tak malým
množstvím indicií byl nadlidský úkol.
Proto jsme obrátili na pořad České
televize Pošta pro tebe, pro mnohé

známý svými úspěchy při hledání osob,
které se touží shledat, ale nemohou se
zkontaktovat.
Jak hledání Editky dopadlo, se diváci
dozvěděli až začátkem roku 2022, kdy
proběhl zbytek natáčení přímo
v ateliérech na Kavčích horách v České
televizi.
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POMOHLI JSME ANIČCE J.
V listopadu jsme ve spolupráci se spol.
Rossmann pomáhali 12leté Aničce
s kombinovaným postižení. Anička je
upoutána na invalidní vozíček, trápí ji
těžké zrakové postižení a lehké
mentální postižení. Aby zvládala běžný
život, potřebuje speciální kompenzační

pomůcky a časté terapie, které ale
rodinu stojí měsíčně desetitisíce korun.
Společně se podařilo v rámci akce Kde
srdce pomáhá získat pro Aničku
krásnou částku 338.753 Kč.
Symbolický šek jsme stihli předat
Aničce a jejím rodičům ještě před
Vánoci 2021.
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PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

ROZMAZANÝ SVĚT
Od 1. 12. 2021 do 31. 1. 2022 byla do
prostor pavilonu A Fakultní nemocnice
Olomouc umístěna putovní výstava
Rozmazaný svět putující po České
republice od roku 2016. Po pěti letech
se u příležitosti 125. výročí narození
prof. MUDr. Václava Vejdovského,
DrSc., vrátila do Olomouce a kliniky
v jejímž čele Vejdovský stál 42 let.
V digitální podobě je výstava ke
zhlédnutí také na YouTube kanálu
Fakultní nemocnice Olomouc, se
kterou Nadace prof. Vejdovského

spolupracuje od začátku své existence.
Nadace podporuje tamější oční kliniku
nákupem důležitých lékařských
přístrojů, které každoročně zachrání
stovky nemocných. Velice nás těší, že
i touto formou můžeme pokračovat
v odkazu prof. Vejdovského - tedy
vytvářet optimální podmínky pro
oftalmology i budoucí oční lékaře
zakoupením nejmodernějšího vybavení
a zajištění tak nejlepší možné
dostupné péče o zrak.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021
Nákladová položka

tis. CZK

Spotřeba materiálu

17

Nakupované služby

124

Osobní náklady

502

Jiné ostatní náklady

41

Nadační příspěvky

1 596

Náklady celkem

2 280

Výnosová položka
Tržby
Výnosy z finančního majetku
Přijaté nadační dary
Přijaté dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

2
708
1 027
175
1 912
-368

PRAVIDLO PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ
Pravidlo pro omezení nákladů na správu bylo dodrženo. Podíl nákladů na správu nadace na
nadačním jmění činil 2,02 %, po započtení dotace na provozní náklady chráněného pracoviště
nadace je podíl 1,48 %. Podle statutu nadace může dosáhnout 20 %.
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PROJEKTY - PODPOŘILI JSME V ROCE 2021
Podpořili jsme

Popis

Příspěvek v Kč

Michal Ch.

Pomůcka ORCAM MyEye 2,0

11 445,00

SONS ČR, z. s.

Dezinfekce pro pobočky SONS

594 490,00

SONS ČR, z. s.

Respirátory pro pobočky SONS

70 000,00

Ivana S.

ZoomText od SPEKTRA

22 000,00

Lenka

Prostorová orientace v době pandemie

4 500,00

TyfloCentrum Ústí n. L., o. p. s.

Mobil BlindShell

7 900,00

Eliška O.

Terapie Snoezelen

35 000,00

Ondřej K.

Terapie Snoezelen

45 554,00

SONS, pobočka Kroměříž

Příspěvek na tiskárnu v Braillově písmu

37 140,00

Univerzita Palackého v Olomouci

lékařský přístroj – BIOM 5 cl

Charita Opava

Program s hlas. výstupem SUPERNOVA

22 000,00

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

Příspěvek na služby pro zrak. postižené

50 000,00

Marie K.

Příspěvek na dioptrické brýle

Anna J.

Příspěvek na kompenzační pomůcky
a terapie pro osobu s kombinovaným
postižením

338 753,00

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Vybavení vzorkovny kompenzačních
pomůcek pro zrakově postižené

50 000,00

286 468,00

5 965,00

Monika P.

15 000,00

Celkem

1 596 225

KONTROLNÍ ČINNOST DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada aktivně komunikuje se členy správní rady. Jednotliví členové dozorčí rady
se vyjadřují k zásadním otázkám ještě před předložením návrhu správní radě. S jejich
názorem je správní rada seznámena. Členové dozorčí rady se aktivně účastní akcí
pořádaných nadací. Účetní závěrka a způsob vedení účetnictví je předmětem kontroly
dozorčí radou, o výsledku kontroly je sepisován zápis. Před datem sestavení závěrky
bylo doporučeno dozorčí radou setrvat u stávajícího postupu při nákupu a prodeji
investičních cenných papírů a respektování konzervativního přístupu k investicím.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
PODĚKOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮM, ORGANIZACÍM
A FIRMÁM
Brzesková Monika

ROSSMANN, spol. s r. o.

Busová Iveta

Seniorklub Příkazy

dp medic s. r. o.

Sirkovská Natállie

Dvořáková Marie

Smejkal Jaroslav

Fórum dárců, z. s. – DMS od dárců

Stockingerová Miloslava

Gojová Kateřina

Sýkorová Olga

GoOut, s. r. o.

Šestáková Helena

Horčičková Eva

Teplíček Libor

Johaníková Marie

Vaněk Roman

Jonáš Petr

Váňová Kateřina

Kovaříková Alena

Váňová Věra

Křenová Jana

Vavruša Lukáš

Milán Ludvík

Vavrušová Miroslava

Moskal Svitlana

Woznicová Vanda

Mráz Patrik

Zahrádková Blanka

Posádková Hana

Zbořilová Kristýna

Příborský Jan

PODĚKOVÁNÍ PŘÁTELŮM NADACE
ZA NEFINANČNÍ POMOC
Bártová Martina
Bende Petr
Bidlová Martina
Čechová Erika
Česká televize
Česká televize
Český rozhlas Olomouc

Dobrovolníci roznášející do domovů
roušky a dezinfekce
Fakultní nemocnice Olomouc
Fišerová Lucie
Fórum dárců
Fritscher Adam
Inpage - webové stránky
Jungbauerová Kateřina
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Klvačová Renáta
Konzervatoř evangelické akademie
Kubánek Michal
Madalen - kapela
Marešová Klára
Medvecká Taťjana
Město Kravaře ve Slezsku
Město Litovel
Město Olomouc
Městská část Prahy 12
Městská část Prahy 15
Páralová Aneta
Pokorná Kvapil Tereza
Pokorná Veronika
Příborský Jan

Sirkovská Natálie
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých
Spolek Metoděj
Stanley Olga
Svobodová Václava
Talentovaní umělci
Teplíček Libor
Tvrz Jakub
Váňa Jiří
Vojnarová Dita
Vrkoslavová Petra
Západočeská univerzita v Plzni
ZONER software, a. s.
Žádniková Hedvika

PODĚKOVÁNÍ FIRMÁM
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ZPRÁVA AUDITORA

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2021

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

