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ÚVOD
Nadace T-SOFT ETERNITY byla založena společností T-SOFT a.s. 1. ledna 2010.
Smyslem nadace je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně
nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na
mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci. Nadace má vizi
vymýšlet a pomoci realizovat především projekty, které vyžadují účast více
oborů, projekty, které by třeba samostatně ani nemohly vzniknout.
Chceme pomáhat bourat mýty a předsudky, stavět mosty mezi obory, mezi
minulostí a budoucností.
Za devět let naší existence jsme vymysleli, podpořili a zrealizovali řadu
užitečných projektů.
Všechny příspěvky, které obdržíme, končí u příjemců nebo na konkrétních
projektech. Veškeré provozní náklady jsou hrazeny společností T-SOFT a.s.

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
předseda správní rady nadace
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Jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací.

V roce 2015 jsme získali známku kvality.
Známka kvality je záruka a kontrola ověřené kvality firemních nadací
a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným firemním
nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení.
Jsme šestou firemní nadací, která tuto známku kvality získala.
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PATRON NADACE
Vážení přátelé,
vážím si možnosti být patronem Nadace T-SOFT
ETERNITY. Nadace obecně jsou pro mne
atributem občanské společnosti. Nerozlišují její
politické dělení a pomáhají jak „zprava“, tak
„zleva“. Mé povolání je ostatně založeno na
stejném principu. Činnost Nadace T-SOFT
ETERNITY sleduji již několik let. Bez ní bych
neviděl radost v očích nemocných dětí, za kterými
chodí do nemocnic klauni, podporovaní nadací, či
radost v očích paraplegického cyklisty, kterému
k handbiku také mj. pomohla i Nadace. Nebylo by publikací, pomáhajících
stomikům nebo rodinám, jejichž dítě trpí Downovým syndromem.
Nadace jsou z pohledu českého práva právnickými osobami, tedy institucemi.
Osobně tak nevnímám. Jsou to vždy jednotlivci a jejich úsilí. Jsem rád, že
osobně zakládající členy nadace, pana Vaněčka a pana Pejčocha. Má důvěra
v ně mi (a možná i Vám, kteří na nadaci přispíváte či budete přispívat) dává
jistotu, že každá koruna, kterou nadace obdrží, bude užita k radosti těch, jež
pomoc potřebují.
Prof. MUDr. Pavel PAFKO, DrSc.
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SMYSL A CÍL NADACE
Ve shodě s obecně prospěšnými cíli bude nadace poskytovat nadační
příspěvky zejména v těchto oblastech:
Nadace uděluje cenu
Roční oceňování významných synergických projektů
Nadace dětem
Podpora akcí na pomoc handicapovaným dětem
Nadace pro zdraví
Podpora informovanosti ve zdravotnictví, vzdělávání lékařů i pacientů
Nadace pro školství
Příspěvky na vybavení škol výukovými systémy
Materiální podpora zdravotně handicapovaných žáků a studentů
Nadace sportovcům
Podpora handicapovaných sportovců
Nadace kultuře
Podpora vydávání netradičních publikací
Nadace potřebným
Příspěvky na charitativní, humanitární a sociální pomoc
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Koho podporujeme
Podporujeme neziskové organizace v celé České republice, které působí
v sociální, zdravotní, charitativní a humanitární oblasti (tj. ty, které se
starají o děti a dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové domy,
rehabilitační zařízení atp.).
Podporujeme významné synergické projekty v oblasti vývoje a výzkumu.
Podporujeme vzdělávací projekty v oblasti informovanosti ve zdravotnictví
a školství.
Podporujeme a poskytujeme materiální podporu pro školství a sportovce.
Jak podporujeme
Poskytujeme nadační příspěvky ve shodě s obecně prospěšnými cíli
nadace, dle rozhodnutí a uvážení správní rady NADACE T-SOFT ETERNITY.
Pořádáme vlastní akce.
Vymýšlíme a realizujeme vlastní projekty v souladu s cíli nadace. Tyto akce
mají prioritu.
Podmínky podpory
Nadační příspěvek je poskytován na podporu, případně realizaci
významného synergického projektu, podporu výzkumu a vývoje a další
činnosti, které schválí správní rada.
Nadační příspěvek musí být použit ve prospěch konkrétního účelu, tj. např.
nákup speciálních lůžek do hospice, vybavení pro handicapované
sportovce, materiál pro školy, chráněnou dílnu atp.
Výnos a grant nelze použít na běžné provozní náklady organizace.
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8. NAROZENINY NADACE T-SOFT ETERNITY
V roce 2018 jsme oslavili 8. narozeniny. Již tradičně proběhlo toto setkání
v Domově sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích.
Výroční cenu za nejlepší projekt obdržela in memoriam MUDr. Ivana Jarošová za
knihu příběhů pacientů s názvem „Nebojte se přežít“.

Akci osvěžila svým vystoupením Pavlína Filipovská.
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PROJEKTY USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2018
Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského

Také v roce 2018 Nadace podpořila provoz Domova sv. Karla Boromejského,
který zaštiťuje čtyři světy. Svět věkem pokročilých a nemocných lidí, Svět
řeholních sester, Svět civilních zaměstnanců a Svět odsouzených žen. Tyto čtyři
světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné
služby a spolupráce.
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Nadace dětem
Loutky v nemocnici
S Loutkami v nemocnici spolupracujeme po celou dobu trvání naší nadace.
Jejich prostřednictvím se k dětem v nemocnicích dostalo již více než 500 knížek
a 500 CD.

S podporou nadace vznikly v minulosti knížky a CD pro handicapované děti.
V letošním roce jsme ve spolupráci s organizací Loutky v nemocnici opět
pomohli šířit knížky a CD k nemocným dětem do nemocnic.
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Díky Loutkám v nemocnici se dostaly pohádky k dětem
v těchto nemocnicích
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Fakultní Thomayerova nemocnice
o psychiatrie,
o neurologie
o chirurgie
FN Motol
o onkohematologie,
o neurologie
o neurochirurgie
o oční
o psychiatrie
o interna
o chirurgie
o kardiologie
FN Na Bulovce
o interna
o chirurgie
o ortopedie
FN Královské Vinohrady,
o popáleniny
o plastika
o interna
FN Karlovo náměstí
o ORL
o interna
o urologie
Psychiatrická léčebna Bohnice
FN v Brně
FN Ostrava
FN v Plzni
FN v Českých Budějovicích
FN v Hradci Králové
Teplice – Léčebna pohybového ústrojí
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Knížky a CD jsme darovali i dalším organizacím
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené,
Praha 5
Slunce všem o.p.s.
Mobilní hospic Ondrášek
Dětská skupina Klásek při MZE
Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace
Statutární město Chomutov
Domov sv. Karla Boromejského
ELTODO, a.s.
Škola Jaroslava Ježka
ERGO Aktiv, o.p.s.
Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb
NVI Jednota
Sluneční zahrada – chráněná dílna sv. Prokop u červeného javoru
Nadační Slunce pro všechny
Československý ústav zahraniční
Diagnostický ústav pro mládež
Loutky v nemocnici, občanské sdružení
Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o.
Nadační fond RESTART
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CD „Ztracený cirkus“
V roce 2018 jsme pro děti v nemocnicích vydali CD s nahrávkou pohádek
„Ztracený cirkus“.

Máme natočeno i další CD, které čeká na zpracování v roce 2019:
„Staré řecké báje a pověsti“ v podání Ondřeje Kepky.
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Pohádková knížka „Mamutov“
I letos pokračujeme v tradici, vytvořit novou knížku pro děti v nemocnicích.
Po čtyřech letech se vrací prof. Hejhula a jeho dobrodružství, tentokrát
v pravěku…

V knížce Hejkalov jsme se seznámili s profesorem Arnoštem Hejhulou a jeho
dobrodružstvími, která zažil v podivné vesničce, kde potkal nejen hejkaly, ale
i tuneláky a řadu dalších zvláštních bytostí. Od hejkalů si přivezl lahvičku
s tajemnou modrou tekutinou. A náhoda tomu chtěla, že se díky této modré
lahvičce profesor Hejhula i s celou svojí vědeckou pracovnou ocitl v pravěku
mezi mamuty a pravěkými lidmi. Zjišťuje, že to tehdy v dávnověku bylo úplně
jinak, než si celý svůj život myslel, a navíc odhaluje nejtajemnější tajemství
hejkalů. Nakonec se šťastně vrací domů. Alespoň si to v první chvíli myslí….
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Omalovánky první pomoci
Již podruhé nadace přispěla na projekt „Omalovánky první pomoci“.
Spolupráce v oblasti první pomoci mezi Českým červeným křížem a IVNakladatelstvím s.r.o. úspěšně pokračuje realizací třetího edičního titulu, který
je tentokráte určen pro naše nejmenší.
Věříme, že „Omalovánky první pomoci“ děti nejen pobaví, ale také je seznámí
zábavnou formou s tématikou poskytování první pomoci.
Autorkou omalovánek je Mgr. E. Bernatová a ilustrace vytvořil Martin Zach.
Omalovánky budou distribuovány v rámci celé ČR.
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Pozor, drogy!
Nadace T-SOFT ETERNITY přispěla finančně k vydání publikace „Pozor, drogy!“
Tato publikace je určena především pro rodiče, učitele a vychovatele. Najdou
zde praktické informace, jak poznat, že by dítě mohlo mít potíže s drogami,
a dále rady, jak se v této krizové situaci zachovat. V publikaci je také seznam,
popis a klasifikace známých i méně známých návykových látek, včetně dvou tzv.
legálních – alkoholu a nikotinu. Přestože je publikace určena primárně pro
dospělé, mohou v ní najít řadu užitečných, a hlavně varovných informací i ti,
kteří jsou drogami nejvíce ohroženi – děti a mládež.
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Kukátko pro Edu
Naše nadace přispěla na projekt, který má pomoci naučit děti projektovému
řízení.
„Kukátko Pro Edu“ je výuková koncepce založená na principech projektové
výuky a zaměřená na podporu praktických komunikačních a sociálních
dovedností žáků v třídním kolektivu. Je založena na autorských příbězích, jejichž
realizace rozvíjí a propojuje znalosti napříč základními vzdělávacími oblastmi
(dle RVP ZV) a umělecko-technické dovednosti. Výstupem projektu bude
hudebně-divadelní představení pro spolužáky, rodiče a učitele.
„Kukátko pro Edu“ je určeno pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ, návazně pro
jejich žáky a rodiče. Najde také uplatnění v rámci letních příměstských táborů,
ZUŠ, DDM.
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Nadace pro zdraví
Olga Strusková – Diagnóza AN
V loňském roce dostala nejvyšší ocenění Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany naše knížka „O čem se nemluví“ – příběhy mladých lidí
s Downovým syndromem, jejíž autorkou je paní Olga Strusková.
Následně vznikl nápad vytvořit knížku příběhů lidí s Alzheimerovou chorobou
a jejich rodinných příslušníků. Těžké téma, týkající se hlavně okolí nemocných,
začala paní Strusková zpracovávat v průběhu letošního roku, vydání knihy
plánujeme na příští rok. Rozhovory s pacienty, respektive jejich blízkými, budou
doplněny pohledem odborníků nejen z klinické praxe, ale i experimentálních
pracovníků, kteří řeší tématiku Alzheimerovy choroby na zvířecích modelech.
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Podpora stáže MUDr. Jana Trachty

Zpráva ze stáže
MUDr. Jan Trachta, FEAPU
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
V období od 18. července do 15. srpna tohoto roku jsem měl možnost navštívit
nejstarší dětskou nemocnici ve Spojených státech – Children´s Hospital of
Philadelphia jako stážista na oddělení dětské urologie. Stáž finančně podpořila
Česká urologická společnost a Nadace T-SOFT ETERNITY.
Nemocnice Children´s Hospital of Philadelphia (CHOP) byla postavena roku
1855 poté, co ve městě zemřelo během jednoho roku více než 300 dětí na
infekční choroby a jeden z místních lékařů Dr. Lewis, zoufalý z opakujících se
epidemií, odjel lodí do Londýna podívat se osobně na první dětskou nemocnici
v Británii – dnes slavnou Great Ormond Street Hospital, založenou jen 3 roky
předtím. Od té doby se CHOP rozrostla v jedno z největších a nejslavnější center
dětské medicíny na světě, má 527 lůžek a ročně přijme 28 tisíc dětí
k hospitalizaci.
Na první pohled jsou tu všude vidět neuvěřitelné investice – do staveb,
vybavení, výzkumu a množství personálu. Naproti několika moderním
komplexům budov, které nemocnice sdílí s mateřskou Pensylvánskou
Zpráva o hospodaření za rok 20188
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univerzitou v rozsáhlé čtvrti pojmenované University City, stojí přes řeku
moderní mrakodrap a na něm se třpytí velký nápis CHOP Research Center.
Peníze na výzkum tu tedy mají.
Dětská urologie funguje jako zcela samostatné oddělení, má 11 dětských
urologů na pozici „attending physician“ (obdoba britského konzultanta nebo
našeho ordináře) plus mladší lékaře a operuje na 2 až 3 operačních sálech od
pondělí do pátku. Vedoucím skupiny je ve světě známý Dr. Douglas Canning, na
první pohled laskavý šedesátník s výborným smyslem pro humor. Mě osobně
sem pozval Dr. Christopher Long, který je mého věku (41 let) a seznámili jsme se
na vynikajícím „Salzburském semináři“ v dětské urologii, který CHOP v Rakousku
pravidelně pořádá.
Chris přes svůj věk patří v USA k respektovaným robotickým chirurgům
a pracovat s ním je, podle mého názoru, radost. Je příjemný, usměvavý
a neuvěřitelně efektivní jak v komunikaci, tak v organizaci a práci. Ačkoliv jako
dětský urolog nemám ve FNM přístup k robotu, bylo s ohledem na
laparoskopické operace velmi přínosné sledovat Chrise, jak dělá roboticky
pyeloplastiky (i u tří měsíčního kojence!), reimplantace nebo uretero-ureterální
anastomózu – nejen čistě, ale i relativně rychle. Hypospadie se tu operují pod
mikroskopem, ale neřekl bych, že o mnoho lépe, než u nás, jenže kdo se věnuje
hypospadiím ví dobře, že žádný ideální operační postup neexistuje a každý dělá,
co může, aby nemusel přiznat procento svých komplikací.
Jedna z nejzajímavějších věcí, které jsem tu podrobně sledoval, byly operace
extrofií měchýře a kloaky – viděl jsem tři a trvaly od 8 do 16 hodin operačního
času. Přípravy na každou z nich byly neuvěřitelné. U prvního 6 letého chlapce,
který měl být reoperován pro nevyhovující kosmetický a funkční efekt první
operace, se sešel celý operační tým sedmi dětských urologů (4 „attendings“
a 3 rezidenti), aby se díval na 20 minutovou cystokopii a následně prohovořil
postup operace během téměř hodiny na chodbě, zatímco pacient na stole spal.
Poté se umyly čtyři páry rukou, aby se vtlačily ke stolu vedle instrumentářky
a poněkud nekoordinovaně operovaly na prostoru 10 krát 20 centimetrů
následujících 14 hodin. Celou operaci snímaly tři kamery, nahrávaly a přenášely
on-line do Bostonu a do Wisconsinu, kde počínání místních lékařů sledovali
další dětští urologové, včetně slavného Mitchella, který prováděnou techniku
rekonstrukce popsal a mohl tak komentovat a radit on-line. Nikdo nebyl ve
stresu a nepospíchal domů za rodinou, personálně byla celá operace, řekl bych,
výtečně zajištěná.
Zpráva o hospodaření za rok 20188
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Propojení s Bostonem a Wisconsinem není náhodné – tyto tři dětské nemocnice
založily projekt – konsorcium – sdílení všech pacientů s extrofií měchýře
a kloaky, aby chirurgové získali operováním této vzácné a velmi složité vady co
nejbohatší zkušenosti. Sledují tak vzájemně své operace buď online anebo
přiletí pozorovat operaci fyzicky. Ale to není vše.
V červenci 2018 publikovali urologové popsaného konsorcia článek v časopise
JAMA Surgery (impakt faktor 8.5) se složitým názvem „A Model for Sustained
Collaboration to Address the Unmet Global Burden of Bladder Extrophy,“ který
chce říci to, že od roku 2009 létají 3 dětští urologové z CHOP každý rok na dva
týdny do Gujaratu v Indii, kde pokaždé odoperují 5 až 10 připravených extrofiků,
eventuálně reoperují ty z minulých návštěv. Tomu se říká, mimo jiné, schopnost
umět napsat článek, kterou, zdá se, musím já sám ještě hodně zlepšovat.
Podobně tak tým z Bostonu létá jednou ročně na dva týdny do Ugandy. Profitují
z toho všichni – děti v Indii a Ugandě, tamní lékaři, kteří se naučí nové věci,
urologové z USA, kteří se vyoperují a nakonec snad i stážisté a jejich domácí
pacienti – například v Praze.
Za podporu stáže výše zmíněným organizacím velmi děkuji.
MUDr. Jan Trachta, FEAPU
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
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Nadace sportovcům
Honza Tománek a handbike
Nadace pokračovala i v roce 2018 v podpoře handbikového závodníka Honzy
Tománka.

V roce 2012 vznikla knížka, která mapuje životní osud jednoho kluka
s poškozenou míchou, osud vrcholového sportovce a jeho rodinného
i odborného okolí.
Naším cílem bylo přiblížit handbike jako normální sport lidem, kteří o něm nic
nevědí. A nezanedbatelným výsledkem je asi i to, že z toho vznikla úžasná
motivační knížka pro každého.
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Nadace kultuře
V letošním roce se snažíme systematicky navazovat spolupráci s krajanskými
spolky a vůbec krajany v zahraničí.
Nejdále jsme se letos dostali do Austrálie a na Nový Zéland!
V květnu 2018 se v australském Adelaide konala konference českých škol, které
působí v Austrálii a na Novém Zélandu.
Nadace dodala ve spolupráci s nakladatelstvími Grada a Maxdorf pro tyto školy
knížky a CD.
Akce byla logisticky velice náročná a jsme moc vděčni za pomoc s dopravou
a předáním knih:
–
–
–
–

Martinu Tlapovi, náměstkovi pro řízení sekce mimoevropských zemí,
ekonomické a rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničí,
Dr. Milanu Kantorovi, honorárnímu konzulovi České republiky
v Melbourne,
Martinu Pohlovi, velvyslanci České republiky v Canbeře,
a Dr. Bohumilu Zlámalovi, za úžasnou pomoc s dopravou zásilky z Canberry
do Adelaide.

Poděkování patří v neposlední řadě společnosti Nobless Czech za finanční
podporu celé akce.
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Knížky pro děti z Černobylu
V červenci 2018 jsme přispěli našimi knížkami dětem z oblasti Černobylu
v rámci jejich ozdravného pobytu ve Václavově.
Ozdravný pobyt organizoval pan Tomáš Lukavský a letos akci zaštítila
Arcidiecézní charita Olomouc.
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Podpora vydání sbírky básní
Jiří Tuček se narodil v květnu 1941. Tedy – dá se říci – uprostřed války. Tato
skutečnost není v toku jeho života bez významu. Vyrůstal v sociálním prostředí
tehdejšího velmi obtížného průměru. V roce 1963 začíná pracovat ve své první
redakci hromadného sdělovacího prostředku – tedy, jak se dnes říká, média. Od
té doby působil v nejrůznějších denících i časopisech, pracoval pro rozhlas,
televizi, byl zaměstnancem tiskové agentury, působil jako tiskový mluvčí.
Vystudoval Akademii múzických umění – obor dokumentární film. Dnes píše
především básně a divadelní hry. Inspirací zvláštní síly mu je stále naše hlavní
město – Praha. Posledních asi patnáct let však musí neustále překonávat
důsledky těžkého zrakového poškození.
Jak říká, jeho vnitřní počítač jede na plné obrátky – aby viděl. Je přesvědčený, že
osud člověka je ve své podstatě tragický – ale nikdy tomu nesmí podlehnout
a nesmí se vzdát.
Nadace

přispěla

k

vydání

e-knihy

V

měsíční

noci

stříbrná
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PROJEKTY PLÁNOVANÉ PRO ROK 2019
Naší hlavní letošní snahou bude konsolidace naší devítileté knižní produkce
a audioprodukce. Vždyť za devět let naší činnosti jsme vytvořili 40 knižních děl
a audioknih.
Mnoho knih je již rozebráno, jiné vyžadují před dotiskem úpravy „druhého
vydání“ apod.
Ale budeme pokračovat v našich započatých projektech a již osvědčených
a oceňovaných aktivitách.

Nadace dětem
Pokračování ve spolupráci s organizací „Loutky v nemocnici“
Vydání CD pohádek „Staré řecké báje a pověsti“ (Ondřej Kepka)

Nadace pro zdraví
Dokončení knížky Olgy Struskové – příběhy pacientů s Alzheimerem

Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka

Nadace kultuře
Budeme pokračovat ve spolupráci s krajanskými spolky v zahraničí

Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského
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PARTNEŘI
Naše poděkování patří za rok 2018 zejména:

Sestře Konsolátě, která nám poskytuje azyl pro oslavy
nadačních narozenin,
Pavlíně Filipovské za překrásný koncert u příležitosti
nadačních narozenin a za namluvení pohádek,
Společnosti GZ Media za výrobu CD,
Nakladatelství MAXDORF, které vytisklo a distribuuje knížky
jak pohádkové, tak i ty ostatní,
Marii Míkové ze společnosti Loutky v nemocnici, jejímž
prostřednictvím se naše knihy a CD dostávají k nemocným
dětem,
Společnosti WeMakeMedia, která organizuje mezioborové
kolokvium PragueOnco a umožnila na této akci křest knih,
Primářce MUDr. Ivaně Jarošové, in memoriam, za sepsání
příběhů pacientů z oddělení následné intenzivní péče.
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DÁRCI – SPONZOŘI
Dovolujeme si tímto vyjádřit upřímný dík všem našim dárcům a sponzorům,
kteří nás od vzniku nadace v roce 2010 podpořili (v abecedním pořadí):
FIRMY
ALTO SYSTEMS s.r.o.
ANCORA Praha, spol. s r.o.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
AWEX – Ing. Albín Jakl, CSc.
Báňská nadace
BLsmart, s.r.o.
České Radiokomunikace
Československý ústav zahraniční
Dílo
Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o.
G-Servis Praha, s.r.o.
INTERQUALITY, spol. s r.o.
Leaseplan
Lóže Dílo
Nadace České pojišťovny
Nadační fond RESTART
Nobless Czech s.r.o.
OSKAR PLAST, s.r.o.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
SHOCK, s.r.o.
Softronic Praha a.s.
T-SOFT a.s.
T-SOFT ALFA s.r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Vršanská uhelná a.s.
WE SPORT
Zbrojovka Uherský brod
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OSOBY
Albín Jakl
Aram Simonian
Bohdana Kloudová
Dana a Mirek Jindrovi
Drahomír Jančík
František Sobotka
Gábina Kissová
Ivan Hanuš
Ivana Vaněčková
Jan Kalina
Jan Kvirenc
Jana a Stanislav Kubíkovi
Jana Blehová
Jana Brunclíková
Jana Černá
Jana Karešová a Josef Petrásek
Jana Rašková
Jana Žemličková
Jaroslav Pejčoch
Jiří Borovička
Jiří Pilucha
Jitka Gašićová
Josef Jirák
Josef Pánek
Kateřina Zajícová
Kristina Skřivánková
Libor Daněk
Marie Gregorová
Martin Milický
Martin Tichý
Martina Perglerová
Michael Votruba
Michaela Melicharová
Michaela Vinklárková
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Michal Vaněček
Míla Hrdličková
Miluše Strnadová
Miroslav Firman
Monika Brabcová
Monika Urbanová
Pavel Hloušek
Pavel Štilip
Radim Smolen
Soňa Pauerová
Tomáš Sekera
Tomáš Zdichynec
Václav Koubek
Veronika Obšilová
Věra Vokrouhlíková
Vladimír Medlík
Zuzana Kaplická
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CENA NADACE
Nadace se rozhodla udělit každý rok cenu za nejlepší projekt, který byl v daném
roce nadací podpořen.

Za rok 2018 se správní rada rozhodla udělit cenu Pavlíně Filipovské za CD
„Ztracený cirkus“.

Cena NADACE T-SOFT ETERNITY
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SHRNUTÍ PROJEKTŮ NADACE
V JEDNOTLIVÝCH LETECH
V roce 2018
Akce
Oslavili jsme 8. narozeniny.
Nadace Dětem
Pokračování spolupráce s Loutkami v nemocnici – darujeme CD a knížky
dětem v nemocnicích.
Vydali jsme CD „Ztracený cirkus“.
Natočili jsme další CD „Staré řecké báje a pověsti“, namluvené Ondřejem
Kepkou.
Vznikla nová knížka „Mamutov“ – volné pokračování knížky „Hejkalov“.
Podpořili jsme finančně projekt „Kukátko pro Edu“ – podpora výuky
projektového řízení na základní škole.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
Začaly práce na knize příběhů pacientů s Alzheimerem.
Podpořili jsme finančně stáž MUDr. Jana Trachty.
Podpořili jsme vznik „Omalovánek první pomoci“ pro děti.
Podpořili jsme vydání publikace „Pozor, drogy!“.
Nadace kultuře
Darovali jsme knihy České škole v Melbourne, a dalším 8 školám v Austrálii
a na Novém Zélandu.
Darovali jsme knížky dětem z oblasti Černobylu, které byly v Čechách na
ozdravném pobytu.
Podpořili jsme vydání knihy básní slepého básníka Jiřího Tučka „V měsíční
noci stříbrná loď“.
Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského.
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V roce 2017
Akce
Oslavili jsme 7. narozeniny.
Nadace Dětem
Pokračování spolupráce s Loutkami v nemocnici – darujeme CD a knížky
dětem v nemocnicích.
Vydali jsme CD „Ondra a klaun“ a „S dráčkem do pravěku“.
Natočili jsme další CD „Ztracený cirkus“, namluvené Pavlínou Filipovskou.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
Začátkem roku 2017 dokončena knížka „Nebojte se přežít“ – příběhy
pacientů z oddělení Následné intenzivní péče.
Nadace kultuře
Darovali jsme knihy České škole v Melbourne.
Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského.
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V roce 2016
Akce
Oslavili jsme 6. narozeniny.
V rámci oslavy v domově sv. Karla Boromejského jsme uspořádali koncert
vokální skupiny Makabara.
Uspořádali jsme zaměstnaneckou aukci společnosti T-SOFT a.s. ve
prospěch nadace.
Nadace Dětem
Pokračování spolupráce s Loutkami v nemocnici – darujeme CD a knížky
dětem v nemocnicích.
Vydali jsme CD „Hejkalov“.
Máme natočena další dvě CD:
„S dráčkem do pravěku“ (namluvili Eva Hrušková a Jan Přeučil).
„Ondra a klaun“ (namluvil Petr Nárožný).
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
S paní Olgou Struskovou jsme dokončili knížku „O čem se nemluví“ –
příběhy mladých lidí s Downovým syndromem.
Na přelomu roku 2017 byla dokončena knížka „Nebojte se přežít“ –
příběhy pacientů z oddělení Následné intenzivní péče.
Nadace kultuře
Ve spolupráci s hnutím Brontosauři v Himálajích jsme vydali knihu „Příběhy
Malého Tibetu“ v anglické verzi.
Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského.
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V roce 2015
Akce
V lednu proběhl křest knih „Ať žijí stomici“ a „Pivo, zbraně i tvarůžky“.
Ve prospěch Domova sv. Karla Boromejského jsme uspořádali koncert
Vesny Cáceres.
Nadace Dětem
Pokračování spolupráce s Loutkami v nemocnici – darujeme CD a knížky
dětem v nemocnicích.
Vydali jsme CD „S Blbounem za velkým dobrodružstvím“.
Máme natočena další tři CD:
„S dráčkem do pravěku“ (namluvili Eva Hrušková a Jan Přeučil).
„Hejkalov“ (namluvil Josef Somr).
„Ondra a klaun“ (namluvil Petr Nárožný).
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
S paní Olgou Struskovou spolupracujeme na tvorbě knihy o dětech
s Downovým syndromem.
Nadace pro školství
Ve spolupráci s nakladatelstvím ALTER jsme realizovali „Žáčkův slabikář“
zpracovaný pomocí čtečky OPTIBOOK. V roce 2015 jsme naplnili tento
software dalšími pohádkami.
Nadace kultuře
Ve spolupráci s hnutím Brontosauři v Himálajích jsme vydali knihu Příběhy
Malého Tibetu.
Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského.
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V roce 2014
Akce
V lednu proběhl křest knihy „Hejkalov“ a „Hejno bílých vran“.
S Danielem Landou jsme zrealizovali vystoupení na PragueOnco na téma
mentální koučink u pacientů.
Zaměstnanci T-SOFT a.s. podpořili v neveřejné aukci nadaci T-SOFT
ETERNITY. Na projekty nadace se vybralo přes 40.000,- Kč.
V listopadu proběhl křest knihy „Ať žijí stomici!“
Nadace Dětem
Vydali jsme pohádkovou knížku „Ondra a klaun“, kterou ilustrovala Věra
Krumphanzlová.
Pokračování spolupráce s Loutkami v nemocnici – darujeme CD a knížky
dětem v nemocnicích.
Pro Loutky v nemocnici jsme vyrobili PEXESO s pohádkovými motivy.
Vydali jsme CD „S Blbounem do říše pohádek“.
Pan Jiří Lábus namluvil pokračování pohádek o Blbounovi “S Blbounem
znovu do říše pohádek”.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
S Danielem Landou jsme zrealizovali vystoupení na PragueOnco na téma
mentální koučink u pacientů.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Maxdorf a organizací České ILCO jsme
vydali knížku „Ať žijí stomici!“
Nadace pro školství
Ve spolupráci s nakladatelstvím ALTER jsme realizovali Žáčkův slabikář
zpracovaný pomocí čtečky OPTIBOOK.
Ve spolupráci s Yourchance jsme podporovali projekt Podnikam.eu.
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Nadace kultuře
Ve spolupráci s Karlovou univerzitou jsme realizovali knížku „Pivo, zbraně
i tvarůžky“ – podnikatelé meziválečného Československa ve víru
konjunktur a krizí.
Ve spolupráci s hnutím Brontosauři v Himálajích připravujeme knížku
tibetských příběhů a pohádek
Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského.
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V roce 2013
Akce
V lednu proběhl křest knihy „Budu živ tři sta let“.
Zaměstnanci T-SOFT a.s. podpořili v neveřejné aukci nadaci T-SOFT
ETERNITY. Na projekty nadace se vybralo přes 30.000,- Kč.
Nadace Dětem
Podpořili jsme dárky dětský den, který pořádá 5.10. Nemocnice sv. Karla
Boromejského (Nemocnice Pod Petřínem).
Vyšel poslední díl „kutnohorské“ trilogie o permonících – „Skřítkové ve
Zvonkové zemi“.
Vyšla pohádka „Hejkalov“.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Fragment jsme realizovali pohádkové CD
“Prázdniny s dráčkem”.
Pokračování spolupráce s Loutkami v nemocnici – darujeme CD a knížky
dětem v nemocnicích.
Darovali jsme pohádky Svazu neslyšících.
S Evou Hruškovou a Janem Přeučilem jsme natočili třetí pokračování
kutnohorských pohádek pod názvem „Cesta do Zvonkové země“
a „Prázdniny s dráčkem“.
Pan Jiří Lábus překrásně namluvil pohádky “S Blbounem do říše pohádek”.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Podpořili jsme projekt Handifest – koncert na podporu handicapovaných.
Nadace pro zdraví
S Danielem Landou připravujeme projekt využití mentálního koučinku při
léčbě pacientů.
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Nadace pro školství
Podpora projektu „Podnikam.eu“ (podpora finančního a podnikatelského
vzdělávání dětí v dětských domovech).
Realizovali jsme knížku „Hejno bílých vran“ – příběhy dětí z dětských
domovů.
Zahájili jsme práce na realizaci knížky o podnikatelích období první
republiky.
Pro podporu výuky čtení dětí s vadami zraku jsme vytvořili čtečku pohádek
Optibook.
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V roce 2012
Akce
V lednu proběhl křest knihy „Mluv se mnou“.
V únoru jsme oslavili 2. narozeniny nadace.
17. října proběhl na dobříšském zámku křest knihy „Po hlavě a nadoraz“.
Nadace Dětem
Darovali jsme knížky „S Blbounem do říše pohádek“ Fondu ohrožených dětí
a Yourchance o.p.s.
Darovali jsme CD „Medvědí prázdniny“ společnosti Majáček o.p.s.
Darovali jsme knížky a CD dětem do nemocnic ve spolupráci s organizací
„Loutky v nemocnici“.
Darovali jsme knížky a CD dětskému domovu v Jablonném v Podještědí.
Ve spolupráci s Nuts Production jsme vydali CD „Veselé pohádky“, určené
handicapovaným dětem.
S Evou Hruškovou a Janem Přeučilem jsme natočili třetí pokračování
kutnohorských pohádek pod názvem „Cesta do Zvonkové země“ a „Dračí
pohádky“. Dokončení těchto projektů plánujeme začátkem roku 2013.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Vznikla kniha o handbiku „Po hlavě a nadoraz“.
Nadace pro zdraví
Kniha „Budu živ tři sta let…“ – pokračování projektu z roku 2010
(podpora komunikace lékařů s pacienty) – knížka příběhů pacientů.
Vznikla ve spolupráci s pacientskými organizacemi:
Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním
prsu, o.s.
ONKO Unie o.p.s.
České ILCO – dobrovolné sdružení stomiků ČR
LYMFOM HELP, o.s.
Osudy.cz
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Finančně jsme podpořili vydání knihy „Vozík a vězení je pro každého“,
kterou napsala Radka Zaciosová.
Nadace pro školství
Podpora projektu „Podnikam.eu“ (podpora finančního a podnikatelského
vzdělávání dětí v dětských domovech).
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V roce 2011
Akce
Vernisáž Ondřeje Zahradníčka.
Nominace na cenu Ď.
Výstava „Pavel Kantorek – Tvorba z emigrace 1970-1990“.
Benefiční koncert Rosti Čapka.
1. narozeniny NADACE T-SOFT ETERNITY.
Nadace Dětem
„Skřítkové pod stříbrným městem“ (knížka pohádek).
CD pohádek „Skřítkové pod stříbrným městem“ pro handicapované děti.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
Kniha „Mluv se mnou“ – pokračování projektu z roku 2010 (podpora
komunikace lékařů s pacienty).
Nadace pro školství
Podpora projektu „Podnikam.eu“ (podpora finančního a podnikatelského
vzdělávání dětí v dětských domovech).
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V roce 2010
Akce
Benefice Rosti Čapka.
Benefiční koncert a setkání sponzorů v Domově sv. Karla Boromejského.
Výroční dobročinný ples k 10. výročí založení společnosti Nut’s Production.
Nadace dětem
„Medvědí prázdniny“ (pohádky namluvené Janem Třískou – CD).
„Království pohádek“ (pohádky – CD).
„Moje pohádky“ (kniha pohádek).
„Pohádky ze Stříbrného města“ (kniha pohádek).
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Nadace pro zdraví
Kniha „Hovory R – Aneb jak jsem měl rakovinu a co vy na to, doktore?“
Kniha „Praktické rady pro onkologické pacienty“.
Projekt „Mluv se mnou“ (podpora komunikace lékařů s pacienty).
Kniha „Nemoc jako výzva?“
Nadace vývoji a výzkumu
Konference „Mezioborové aspekty zavádění IS“ (září 2010).
Nadace pro školství
Podpora Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetní závěrka
Zůstatek na bankovním účtu vykázán ve výši 1 369 tis. Kč. Významný vliv na tuto
skutečnost měly přijaté finanční dary od našich sponzorů. Výše darů nefinanční
povahy je dána aktivitou správní rady. Nejvýznamnější nákladovou položkou
jsou náklady – služby na zpracování a vydání odborných publikací, pohádek a CD
pro děti.
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
Název ukazatele

Hlavní činnost

Náklady celkem

352

Spotřeba materiálu

305

Náklady na reprezentaci

16

Ostatní služby

90

Tvorba opravných položek

Název ukazatele
Výnosy celkem
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje materiálu

-59

Hlavní činnost
202
7
131
64

Hospodářský výsledek před zdaněním

-150

Hospodářský výsledek po zdanění

-150
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Rozvaha (v tis. Kč)
Text 1

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

AKTIVA CELKEM

3 497

3 480

Zásoby celkem

1 936

1 913

301

157

1 227

1 369

33

41

PASIVA CELKEM

3 497

3 480

Vlastní zdroje celkem

3 506

3 491

Jmění celkem

4 985

5 119

Vlastní jmění

500

500

4 485

4 619

Výsledek hospodaření celkem

- 1 479

- 1 628

Účet hospodářského výsledku

- 162

- 150

Cizí zdroje

-9

- 11

Krátkodobé závazky celkem

-9

- 11

0

0

Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva

Fondy

Jiná pasiva celkem
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Příloha k účetní závěrce
Obecné údaje
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Předmět činnosti:

Datum vzniku:
Zřizovatel:

NADACE T-SOFT ETERNITY
U zásobní zahrady 2552/1a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00
Nadace
Podpora projektů zaměřených na vytváření kvalitativně
nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů
založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční
spolupráci
1. ledna 2010
T-SOFT a.s., U zásobní zahrady 2552/1a, Praha 3, Žižkov,
PSČ 130 00, IČ 40766314

Orgány nadace k 31. 12. 2018
Správní rada:
Předseda správní rady

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

1. místopředseda správní rady

Ing. Jaroslav Pejčoch

2. místopředseda správní rady

RNDr. Ivana Vaněčková, CSc.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:

Ing. Soňa Pokorná, DiS.

Místopředseda dozorčí rady:

Ing. Lukáš Vaněček

Člen dozorčí rady:

Ing. Miroslav Firman

Popis rozhodujících změn v organizační struktuře jednotky,
které byly provedeny v účetním období:
V roce 2018 nebyly změny v organizační struktuře nadace.
Průměrný počet zaměstnanců, odměny statutárních orgánů
NADACE T-SOFT ETERNITY neměla v roce 2018 žádného zaměstnance.
Členům statutárních orgánů nejsou vypláceny žádné odměny, ani nebyly těmto
osobám poskytnuty žádné zálohy, úvěry nebo půjčky.
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Účasti členů statutárních a kontrolních orgánů v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy
Právnická osoba

T-SOFT a.s.

Členové statutárních a kontrolních
orgánů dané právnické osoby
a zároveň nadace
Ing. Jaroslav Pejčoch
Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
Ing. Soňa Pokorná, DiS.

Smlouva s právnickou
osobou
Smlouva příkazní
Smlouva o poskytování IT
služeb

NADACE T-SOFT ETERNITY uzavřela také tyto smlouvy se členy statutárních
a kontrolních orgánů:


Darovací smlouva ze dne 5. 3. 2018 na věcný dar v celkové částce
17.200,- Kč s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní
rady),



Darovací smlouva ze dne 6. 7. 2018 na věcný dar v celkové částce
3.140,- Kč s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady),



Darovací smlouva ze dne 20. 12. 2018 na finanční dar v celkové částce
50.000,- Kč s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní
rady),



Darovací smlouva ze dne 20. 12. 2018 na finanční dar v celkové částce
50.000,- Kč s Ing. Jaroslavem Pejčochem (místopředseda správní rady),



Darovací smlouva ze dne 20. 12. 2018 na finanční dar v celkové částce
6.000,- Kč s Ing. Miroslavem Firmanem (člen dozorčí rady).

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování
Účetní závěrka za rok 2018 je sestavená v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.
o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 a Českými účetními standardy pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
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Způsob ocenění
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování
majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti,
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve
svých aktivitách.
Způsob ocenění majetku v reprodukčních pořizovacích cenách
Reprodukční pořizovací cena majetku oceňovaného tímto způsobem vychází
z ceny, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje nebo na
základě znaleckého posudku. Takovýto majetek nadace k datu účetní závěrky
neeviduje. V průběhu účetního období však tento způsob ocenění účetní
jednotka použila pro ocenění obdržených věcných darů.
Základní druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do
nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob oceňovaných
v úrovni vlastních nákladů
V souladu s účetní legislativou jsou součástí pořizovací ceny nakupovaného
majetku a stálých aktiv vedlejší náklady související s pořízením.
Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B.
Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a rozhodující změny
účetních postupů v účetním období
Nebyly provedeny žádné změny v účetních postupech, oceňování či
odepisování.
Způsob stanovení opravných položek k majetku a použitý zdroj informací pro
jejich kvantifikaci
Nadace netvořila účetní opravnou položku k pohledávce.
Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů
Nadace neeviduje v roce 2018 žádný hmotný ani nehmotný dlouhodobý
majetek.
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
K přepočtu údajů v cizích měnách na Kč se používá aktuální kurz ČNB pro
příslušný den. Pro přepočet cizích měn na Kč ke dni účetní závěrky se používá
směnný kurz ČNB ke dni 31.12. Žádné transakce v cizí měně v průběhu roku
2018 neproběhly.
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Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Nadační jmění
Nadační jmění bylo zapsáno do nadačního rejstříku ve výši 500.000,- Kč.
V účetním období, kterého se příloha týká, nedošlo ke změnám v nadačním
jmění.
Závazky
Nadace neeviduje k datu sestavení účetní závěrky žádné krátkodobé závazky.
Nadace neeviduje k 31. 12. 2018 žádné splatné závazky z titulu pojistného na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani
neeviduje nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.
Nadace neeviduje žádné závazky, jejichž splatnost by byla delší než 5 let, ani
neeviduje žádné závazky po splatnosti.
Poskytnuté půjčky, odměny, záruky či jiná plnění
Nadace neposkytovala žádné půjčky, odměny, záruky či jiná plnění.
Závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou vedeny v účetnictví (např. záruky
za jinou jednotku za poskytnutý bankovní úvěr popřípadě další odhadnutá
rizika), na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva
NADACE T-SOFT ETERNITY neeviduje k 31. 12. 2018 žádné závazky, které nejsou
v účetnictví.
Zákonné a ostatní rezervy
Ve sledovaném účetním období nadace nevytvářela žádné rezervy.
Výnosy z běžné činnosti
Druh výnosu

Rok 2018 (v tis. Kč)
Tuzemsko

Tržby z prodeje služeb

7

Tržby za prodané zboží

0

Přijaté úroky z bankovních účtů

0

Zúčtování fondů
Tržby z prodeje materiálu

131
64

Veškeré výnosy nadace se týkaly hlavní činnosti, hospodářská činnost nebyla
v daném období vykonávána.
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Přijaté dary a poskytnuté příspěvky
Přijaté dary podle jednotlivých dárců a poskytnuté příspěvky jednotlivým
subjektům jsou uvedeny ve výroční zprávě nadace.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Nadace neeviduje žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
Náklady nadace
Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech
k naplnění účelu nadace a o nákladech na její správu. Přehled nákladů na vlastní
správu je obsažen ve výroční zprávě nadace.
Toky peněžních prostředků (cash flow)
Text

Tis. Kč

Stav peněžních prostředků začátkem období

1 227

Účetní zisk nebo ztráta

-150

Odpisy dlouhodobého majetku

0

Změna stavu zásob

24

Změna stavu pohledávek

203

Změna stavu závazků

-70

Dopady změn vlastních zdrojů na peněžní prostředky
Změna nadačního jmění

0

Změna fondů – čerpání

-271

Změna fondů – přijaté dary

406

Stav peněžních prostředků na konci období

1 369

Informace o významných událostech po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem.
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Přijaté finanční dary
Dárci
Jiří Borovička

Hodnota daru
1 000 Kč

Česká zbrojovka a.s.

50 000 Kč

Lóže dílo, z.s.

65 000 Kč

Nadace VIA

12 250 Kč

G-servis Praha, s.r.o.

25 000 Kč

Ing. Miroslav Firman

6 000 Kč

Jaromír Jindra

4 000 Kč

Jiří Čurda

10 000 Kč

Jana Černá

10 000 Kč

Robert Fischer

10 000 Kč

Nobless Czech s.r.o.

10 000 Kč

Vladimíra Knoblochová

45 000 Kč

Aeroma s.r.o.

20 000 Kč

Anna Richterová

10 000 Kč

Bohdana Kloudová

2 000 Kč

Martin Milický

2 000 Kč

Jaroslav Pejčoch

50 000 Kč

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

50 000 Kč

Michael Jan Votruba

2 000 Kč

Drobné dary

1 000 Kč

Celkový součet

385 250 Kč

Přijaté věcné dary
Dárci

Hodnota daru

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

20 340 Kč

Celkový součet

20 340 Kč
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Poskytnuté finanční dary
Obdarovaní

Hodnota daru

Czech Handcycling

50 000 Kč

Domov sv. Karla Boromejského

50 000 Kč

MUDr. Jan Trachta

30 000 Kč

Martin Peřina

10 000 Kč

Celkový součet

140 000 Kč

Poskytnuté věcné dary
NADACE T-SOFT ETERNITY poskytla věcné dary ve formě knížek a CD v celkové
hodnotě 130 796 Kč.

Náklady na projekty
Název projektu
Kniha Mamutov

Náklady
203 500 Kč

CD Ztracený cirkus

19 800 Kč

Celkový součet

223 300 Kč

Náklady nadace
Náklady nadace
Spotřeba materiálu

Náklady
304 742 Kč

Náklady na reprezentaci

15 750 Kč

Ostatní služby

22 922 Kč

Ostatní služby – nájemné

1 000 Kč

Ostatní služby – účetnictví, audit

29 040 Kč

Ostatní služby – web

29 040 Kč

Ostatní služby
Celkový součet

8 000 Kč
410 494 Kč
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