
Nadační fond Sudička 

Výroční zpráva za rok 2019 

 

Nadační fond Sudička se v roce 2019 snažil dostat do povědomí veřejnosti kampaní „Moc to 
nevidím“, kterou jste mohli zaznamenat v časopisech Exkluziv, Týden, Sedmička a Instinkt.  Inzertní 
prostor nám poskytla společnost Empresa Média, která byla naším hlavním mediálním partnerem. 
Lidé si více začali všímat, že existujeme a zaznamenali jsme více dotazů ze strany veřejnosti na 
onemocnění, na které se soustředíme a na naše poslání. Práce vložená do této kampaně byla radostí, 
protože, ačkoliv to opakuji pokaždé, není samozřejmostí, že lidé pomáhají svojí účastí bez nároku na 
honorář a stráví s Vámi svůj volný čas. Proto si nikdy nepřestanu vážit každého, kdo má zájem se 
podílet na práci pro nadační fond a pomáhat pacientům. 
 
Nebudu zastírat, že je čím dál těžší sehnat finanční prostředky na pořízení přístroje Flare meter, který 
v České republice nemá žádná oční ambulance. Tento přístroj slouží ke zjišťování aktivity nitroočního 
zánětu v přední komoře. Je to přístroj, který je schopen detekovat zánět, kteří lékaři již nejsou 
schopni vidět vlastním okem na binokulárním mikroskopu. Díky tomuto přístroji bude rozpoznání 
uveitidy a dalších nitroočních zánětů daleko přesnější. Jeho cena je cca 1,8 milionu korun. Přístroj 
bude přínosem hlavně pro dětské pacienty, kteří nejsou schopni popsat svoje konkrétní potíže 
detailně. Je to běh na dlouhou trať, ale já pevně doufám, že se nám jednou podaří tento závod 
doběhnout.  
 
Získali jsme grant 80.000 Kč od Nadace ČEZ na pořízení přístroje Tonometr, který jsme objednali a 
v roce 2020 bude sloužit k měření očního tlaku především u dětských pacientů, kde dochází k 
bezbolestnému a rychlému měření. Oko se neznecitlivuje a je to tedy metoda rychlá a bezbolestná. 
Přístroj bude určen především dětským pacientů a novorozeňatům. Lékaři budou přístroj používat i 
v rámci konsilií na dětských novorozeneckých klinikách, kam specialisté chodí na konzultace 
k nedonošeným dětem.  Celkově jsme zaplatili 141 837,95 Kč, zbytek peněz jsme zaplatili z darů, 
které nám posíláte. Tedy Vy všichni, kteří jste poslali do Sudičky nějakou finanční částku, jste se 
podíleli na nákupu tohoto přístroje. DĚKUJEME! 
 
Děkuji ze srdce všem dárcům, kteří nás rok co rok podporují. Když si dá někdo práci s tím si nás najít, 
něco si o nás zjistit a potom mu stojí za to nám poslat nějaký finanční dar, naše práce není marná. 
Díky vám všem, kteří se zajímáte o to, co děláme a stojíte při nás. 
 
„Nejdůležitější na světě je zdraví. Zbytek jsou proti tomu maličkosti, které se dají řešit!“ 
 
 
Hana Ulmanová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Sudička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obecné informace 

 

Výroční zpráva Nadačního fondu Sudička má informační charakter a zároveň zde transparentně 
ukazuje činnost nadačního fondu v roce uplynulém. 

 

Zakladateli nadačního fondu jsou paní Hana Ulmanová a Petr Laštovka, kteří složili nadační kapitál ve 
výši 2.000 Kč. Dne 21. 4. 2016 byl nadační fond oficiálně založen a zapsán v nadačním rejstříku pod 
identifikačním číslem 050 21 707, spisová značka N 1376 vedená u Městského soudu v Praze. 

 

Statutárním orgánem Nadačního fondu Sudička je správní rada, která má tři členy. Předsedou správní 
rady je Hana Ulmanová, členy správní rady jsou Martin Konop a Kristýna Ulmanová. 

Dozorčí rada má rovněž tři členy. Předsedou dozorčí rady je Ing. Karel Med, členy dozorčí rady jsou 
Markéta Klucová a Mgr. Petra Medová. 

 

Nadační fond Sudička se řídí Statutem Nadačního fondu Sudička, který byl přijat správní radou dne 
19. dubna 2016. 

 

Účel nadačního fondu 

Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu 
projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a vzdělávání. V případech hodných zvláštního 
zřetele mohou být poskytnuty také individuální nadační příspěvky. 

 

Činnost správní rady a dozorčí rady 

Členové správní rady a dozorčí rady Nadačního fondu Sudička se v roce 2019 sešli za účelem 
schválení žádosti o grant od Nadace ČEZ a za účelem přípravy všech potřebných podkladů a 
dokumentů. Správní rada i dozorčí rada projednala jako každoročně fungování nadačního fondu. 

 

 

 

 

 



Činnost Nadačního fondu Sudička v roce 2019 

Kampaň s názvem „Moc to nevidím 

Tváře kampaně 
 

• Vlastina Svátková 
• Irena Máchová 
• Lukáš Langmajer  
• Tomáš Dastlík  
• Jan Kříž 
• Felix Slováček jr. 
• Martin France 

               a naši uveální pacienti  
 
Jsme pacienti a máme uveitidu 
 

• Uveitida je zrak ohrožující onemocnění  
• Pacientům by pomohl speciální přístroj  
• Uveitida je nitrooční zánět postihující duhovku, řasnaté těleso a cévnatku.  
• Onemocnění postihuje především pacienty středního věku. Nejpočetnější skupinu tvoří 

pacienti mezi 20. – 50. rokem života.  
• Závažné formy nitroočního zánětu postihují i děti, a to již v předškolním období. 

 
Proč kampaň? 
 

• Nadační fond Sudička se snaží sehnat finanční prostředky na přístroj Flare meter, který v ČR 
nemá žádná oční ambulance. Tento přístroj slouží ke zjišťování aktivity nitroočního zánětu 
v přední komoře. Je to přístroj, který je schopen detekovat zánět, kteří lékaři již nejsou 
schopni vidět vlastním okem na binokulárním mikroskopu. Díky tomuto přístroji bude 
rozpoznání uveitidy a dalších nitroočních zánětů daleko přesnější. Jeho cena je cca 1,8 
milionu korun. Přístroj bude přínosem hlavně pro dětské pacienty, kteří nejsou schopni 
popsat svoje konkrétní potíže detailně.  

Chceme vidět radost 

„Co byste si přáli, kdybychom vám mohli splnit jakékoliv přání?“ 
Tuto otázku jsme položili mladým uveálním pacientům do 19 let. Všichni shodně odpovídají: 
„Chtěli bychom mít zdravé oči.“ 

To jediné neumíme. Ale jako nadační fond můžeme dělat maximum, a to plnit malá přání, 
šířit osvětu, motivovat, dodávat odvahu, podporovat oční ambulanci, a hlavně dělat radost. 
To je naším cílem. 

Díky spolupráci s několika partnery se můžeme pokusit vyplnit mezery ve zdravotnickém 
systému, třeba pořízením přístroje, který v České republice doposud nevlastní žádné 
pracoviště a splnit malé radosti, které dodávají velkou odvahu. 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



Děkujeme našim dárcům a podporovatelům!  

 
Marcel Klimeš  
Markéta Klucová  
Roman Dziadkiewicz  
Julius Orgován  
Ing. Helena Minichová  
Petr Filip  
Aleš Judl  
Drahomíra Kolarčíková  
Helena Švagerová  
Zuzana Soldátová  
Vlastina Svátková 
Irena Máchová 
Lukáš Langmajer 
Tomáš Dastlík 
Martin France 
Felix Slováček jr. 
Vojta Kopecký 
Miroslav Šmikmátor 
 
 
 
 
Kontakt: 
Nadační fond Sudička 
sídlo: Na nové silnici 2611/8, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 
IČO.: 050 21 707 
telefon.: 774 026 600 
e-mail.: ulmanova@nfsudicka.cz 
web: www.nfsudicka.cz 
 
Bankovní spojení.: 
- transparentní účet č. 9339944028/5500, 
- běžný účet č. 9339944001/5500 
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