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Motto Nadačního fondu Sudička:  „Chceme VIDĚT radost“ 
 
 
Nadační fond Sudička zahájil svou činnost před dvěma lety. Mohla by se to zdát krátká doba 
na působení nové neziskové organizace, kterou jsem zřizovala bez velkých partnerů a s lidmi, 
kteří fandí téhle oblasti a věří, že je zapotřebí pomáhat a rozdávat radost. V březnu jsme se 
poprvé představili veřejnosti na tiskové konferenci a tím se odstartovala řada článků a 
reportáží, které se věnovaly problematice uveitidy. 
 
 Získávání finančních prostředků není vůbec lehkou záležitostí, ale i přesto se nám povedlo za 
„malé peníze“ udělat dost věcí. Zrekonstruovali jsme ve Všeobecné fakultní nemocnici na 
Karlově náměstí uveální ambulanci a zpříjemnili tak dlouhé čekání našim pacientům. Na 
dětské oddělení jsme předali hračky pro naše nejmenší pacienty a taky jsme pomohli plnit 
sny, protože NIKDY NENÍ POZDĚ SPLNIT SI SVŮJ SEN! Nedílnou součástí našich 
webových stránek je e-shop, do kterého nám věnovala řada našich podporovatelů svoje 
produkty. A za to jim patří velké díky! To, že jsme pro spoustu lidí stále „další neziskovka“ to 
nemůžeme popřít, ale právě proto bych chtěla speciálně poděkovat našim dárcům, kteří na 
naše konto poslali finanční příspěvky. Budou použity pro pacienty a my všichni si velice 
vážíme toho, že jste si vybrali zrovna nás. Pevně věřím, že se nám společnými silami povede 
zkvalitnit život našich pacientů a že se budeme moci podílet na lepším vybavení speciální 
ambulance, které by přispělo k přesnější diagnostice uveitidy.  
 
Hana Ulmanová, zakladatelka a ředitelka 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 05021707Spisová 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 Jan Krůta, členy správní rady jsou Martin France a Kristýna Ulmanová.  
 
Dozorčí rada má rovněž tři členy. Předsedou dozorčí rady je Ing. Karel Med, členy dozorčí 
rady jsou Michaela Kocourková a Bc. Petra Medová.  
 
Nadační fond Sudička se řídí Statutem Nadačního fondu Sudička, který byl odsouhlasen a 
podepsán 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 nadačního fondu v roce 2017 
 
 



Od ledna roku 2017 jsme usilovně pracovali na přípravě tiskové konference Nadačního fondu 
Sudička.  
 
Dne 28. 3. 2017 se uskutečnila naše první tisková konference k založení Sudičky. Děkujeme 
za výborný servis Restauraci Mlýnec. Velké poděkování patří p. Pavlovi Štěpánkovi, který 
nám vyšel vstříc a umožnil nám tiskovou konferenci uskutečnit v tomto krásném prostředí bez 
nároku na honorář. Bez nároku na honorář se dále tiskové konference zúčastnily moderátorky 
Barbora Hlaváčková a Tereza Tobiášová, které svoji práci odvedly s největší profesionalitou. 
A protože jsou pro nás motivující příběhy lidí, kteří ze svého osudu nevěší hlavu, jsme rádi, 
že nám svůj příběh poskytl Honza Jareš – nevidomý zpěvák a klavírista, kterému mnohokrát 
děkujeme za jeho produkci. Poděkování také patří všem novinářům, kteří o nás napsali a 
informovali veřejnost o naší činnosti. Děkujeme všem partnerům, kteří se podíleli na vzniku 
Nadačního fondu Sudička. Nebyl to jednoduchý rok, ale ukázal nám, že jsou na světě pořád 
lidé, kteří chtějí pomáhat!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 5. května byl Nadační fond Sudička předat dárky pro naše nejmenší pacienty. Uveitida se 
bohužel může objevit i u malých dětí. Proto jsme společně se Sudičkami vyrazili do 
Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, abychom navštívili oční uveální 
ambulanci a udělali radost dětským pacientům. 



 
Děkujeme paní Martině Liškové, majitelce firmy Yoo Toys, která věnovala hračky na dětské 
oční oddělení do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Předání se zúčastnily 
naše Sudičky Vica Kerekes a Irena Máchová společně s ředitelkou Nadačního fondu Sudička 
Hanou Ulmanovou a členem správní rady Martinem France. Pacientky Adélka a Klárka 
ukázaly, že jsou statečnými bojovnicemi a my doufáme, že jsme je naší návštěvou potěšili, tak 
jako ony nás svým úsměvem.  Nemohly samozřejmě chybět lékařky uveální ambulance Doc. 
MUDr. Jarmila Heissigerová a MUDr. Michaela Brichová, se kterými jsme se také domluvili, 
že Sudička poskytne svoje první získané finanční prostředky na částečnou rekonstrukci 
uveální ambulance. Nadační fond Sudička získal prvních sto tisíc korun českých v grantové 
výzvě pana Ing. Andreje Babiše a ty použil mimo jiné na rekonstrukci a náklady s ní spojené. 
Děkujeme moc!  
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
V červnu se příznivci Nadačního fondu Sudička sešli v pražské Stromovce, aby si zaběhali 
společně s moderátorkami pořadu Kilák. Hlavním hostem pořadu byl nevidomý zpěvák a 
klavírista Honza Jareš.  
 
 

 
 



Splnili jsme sen 

Jedním z cílů Nadačního fondu Sudička je sdílet příběhy pacientů a plnit jim jejich sny a 
přání. Máme velkou radost, že nám naše pacientka Klárka napsala svůj příběh a že jsme jí 
mohli splnit její velké přání. Přála si totiž prožít víkend v Praze se svojí rodinou a setkat se 
s hercem a zpěvákem Davidem Gránským. 

Protože je Klárka z Uherského Brodu a do Prahy jezdí rodina hlavně na uveální ambulanci, 
pobyt v našem hlavním městě byl zcela odlišný a plný překvapení. Na pomezí historické Malé 
strany a Prahy 5 jsme ubytovali Klárku společně s maminkou a sestrou v rodinném Hotelu 
Julian, jehož dominantou je střešní terasa s výhledem na Pražský hrad. Přivítala nás majitelka 
hotelu paní Lenka Veselá, která poskytla ubytování našim hostům v rámci našeho projektu 
„Splňte si svůj sen“ a malým slečnám připravila spolu se svým týmem nejedno překvapení. 

Samozřejmě jsme nemohli opomenout velké přání Klárky setkat se s Davidem Gránským. 
Sudička proto oslovila produkci muzikálu „Ať žijí duchové“ s prosbou takové setkání 
uskutečnit. Klárka byla hodně nervózní, ale ukázalo se, že David je velký gentleman a nejen, 
že se Klárce věnoval, ale dokonce ji provedl zákulisím muzikálu. Jsme moc rádi, že jsme u 
toho mohli být, protože udělat radost druhým a přiblížit je k jejich snu přece stojí za to. 

Velké poděkování patří paní Lence Veselé a celému týmu Hotelu Julian. Dále produkci 
muzikálu Ať žijí duchové – paní Natálii Bezděkové, Pavlíně Kadlecové a Davidovi 
Gránskému.  

 

 
 
 
 



Sudička pomohla s rekonstrukcí ambulance 

Prvního listopadového dne se ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí konal 
slavnostní křest nově zrekonstruované uveální ambulance očního oddělení a nemohly u toho 
chybět naše tři Sudičky – Vica Kerekes, Vlastina Svátková a Irena Máchová, které se 
společně s námi snaží upozornit na problematiku očního onemocnění – uveitidy. Vyšetření na 
uveální ambulanci jsou velice zdlouhavá, proto jsme se rozhodli zpříjemnit prostředí 
ambulance nákupem nového vybavení. Speciální poděkování patří p. Petrovi Strejčkovi a 
Martině Benešové a z firmy Tunnel s.r.o., kteří navrhli a nechali vyrobit speciální stolečky 
pro lékaře. Firmě AJ Produkty děkujeme za zvýhodněnou cenu židlí.  

Dalším cílem Sudičky je sehnat finanční prostředky na přístroj Flare meter, který bude pro 
uveální ambulanci velkým pomocníkem při diagnostice a v České republice ho zatím žádná 
ambulance nemá.  

 



 



Máme garanta 

Garantkou Nadačního fondu Sudička se stala as. MUDr. Michaela Brichová, lékařka 
všeobecné fakultní nemocnice, která se od počátku devadesátých let věnuje problematice 
nitroočních zánětů.  Paní doktorka je zároveň konzultantem na našem fóru. V čekárně uveální 
ambulance se také můžete setkat s našim vizuálem, který bude pacienty informovat o Sudičce 
a pacient se tak může na nás obrátit v případě jakýchkoli dotazů. 

 

Sudička spustila e-shop 
 
Díky naším dárcům, kteří nám poskytli své produkty, jsme v předvánočním čase spustili 
nadační e-shop. Výtěžek z prodeje těchto produktů jde na konto nadačního fondu. Velké 
poděkování patří Lence Matouškové za krásné šperky, Nině Balážové za vouchery na fitness 
trénink, Honzovi Krůtovi za knihy a Anně Frolíkové za krásné obrazy.  
 
 
Děkujeme našim dárcům a podporovatelům: 
Restaurace Mlýnec, p. Petr Štěpánek 
Hotel Julian, p. Lenka Veselá 
Tunnel s.r.o., p. Petr Strejček a Martina Benešová 
Yoo Toys, p. Martina Lišková 
Šperkařství JwL LUXURY PEARLS, Lenka Matoušková 
FriendlyVox 
C.K. Loterijní průmysl, Šárka Kuželová 
Ing. Andrej Babiš 
AJ Produkty 
Vojta Trenz  
Anna Frolíková 
Nina Balážová 
Jan Krůta 
Martin France 
Barbora Hlaváčková  
Tereza Tobiášová 
Honza Jareš 
František Krcho 
Jiří Sailer 
Ing. Karel Med 
Miroslav Hošek 
Helena Labová 
Vladimír Jareš 
Petr Svoboda 
Petr Navrátil 
 
 
 
 
 
Děkujeme za Vaši podporu! 
 



 

 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


