
                                         

KDO JSME 

Jsme nezisková organizace ŠŤASTNÝ ÚSMĚV, z.s. jejíž členi tvoří skupinu dobrovolníků, kteří 
pomáhají rodinám dětí s rozštěpovou vadou obličeje a pacientům samotným již od roku 2005.  
 

POSLÁNÍ A CÍLE 

Naším základním cílem je demýtizace a detabuizace rozštěpů ve společnosti. Snažíme se o 
zlepšení informovanosti rodičů malých pacientů i pacientů samotných o průběhu a 
podmínkách léčby a léčbu se jim snažíme zpříjemnit. Pořádáme pravidelná Přátelská setkání 
jejichž součástí jsou sbližující hry pro děti i odborné přednášky. Spolupracujeme s Rozštěpovým 
centrem v Brně  a FN Brno. Naší snahou je podpořit a předat základní informace rodičům, kteří 
se o rozštěpu potomka dozvědí. Podporujeme studenty, kteří chtějí rozšiřovat své odborné 
znalosti o rozštěpovou problematiku.  

STRUKTURA ORGANIZACE 

Strukturu sdružení tvoří: 

 členská schůze – nejvyšší orgán sdružení, který se schází min. 1x ročně, naposledy 22.9. 
2017 

 výbor – zvolený členskou schůzí 22.9. 2017 je 3 členný: 

Mgr. Anežka Rouš Dvořáková – předsedkyně výboru 

Martina Kolísková – člen výboru 

Lucie Hornofová – člen výboru 

 pokladník – Ing. Hana Hlavínová Malyková zvolená elektronicky členskou schůzí 15.2. 
2016 

http://www.rozstep.cz/
http://www.rozstep.cz/
http://www.fnbrno.cz/


 

AKTIVITY V ROCE 2018  
 
 
Rok 2018 byl plný projektů stejně, jako roky 
předešlé. Mezi neúspěšnější bezesporu patřilo nové 
vydání naší knížky pro děti předškolního a mladšího 
školního věku Můj svět s kamarády. Knížka je 
primárně určena dětem narozeným s rozštěpovou 
vadou obličeje, ale radost udělá i jejich kamarádům 
ze školy, kroužku nebo sportovního oddílu. Kniha je 
doplněna obrázkovými úkoly tematicky zaměřenými 
k obsahu. Díky nim si budou moci děti lépe 
zapamatovat, jak řešit obdobnou situaci, která je 
může potkat a zároveň mohou lépe pochopit 
základní principy dlouhodobé léčby, která je čeká. Za 
ilustrace srdečně děkujeme Vendule Hegerové. 
http://stastny-usmev.cz/muj-svet-s-kamarady-v-
novem/ 
 
 
 
V červnu jsme se připojili ke spolku Za novým úsměvem a oslavili společně Den českých 
rozštěpových pacientů. Motto Proužek sluší každé tváři jsme vzali za své a 1.6. na rozštěpovou 
problematiku upozornili svým oblečením. 
https://www.facebook.com/pg/rozstep/photos/?tab=album&album_id=1296907263746352 

 
 
 
 

http://stastny-usmev.cz/wp-content/uploads/obálka-2017-e1516101868256.jpg


 
Podařilo se nám díky sponzorům 
a drobným dárcům, za úžasné 
podpory a spolupráce se 
zaměstnanci KPCH FN USA 
realizovat projekt obnovy 
čekárny v KPCH FN USA před 
poradnou. Zařízení už 
pamatovalo opravdu mnohé, a 
tak došlo k výměně nábytku i 
hraček. Nebývá než si přát, aby 
nové zařízení dlouho a dobře 
sloužilo.  
http://stastny-usmev.cz/vanocni-
darek-2/ 
 
 
 

 
 
 
Začátek podzimu byl i v roce 2018 tradičně ve znamení osvětového září a pravidelného 
Přátelského setkání ve Vizovicích, kterého se zúčastnili také lékaři DN Brno a KPCH FN USA. Ti 
si pro dospělé účastníky připravili 
zajímavou přednášku o léčbě 
rozštěpů a trpělivě zodpovídali 
jejich dotazy. O zábavu pro tři 
desítky dětí se postarali členové a 
příznivci Šťastného úsměvu, 
poučení o zubní hygieně jim přinesla 
zubní hygienistka firmy Curaprox, 
paní Beatricie Bogárová.  Děti 
s rozštěpovou vadou měly pobyt 
hrazený Šťastným úsměvem. 
Hlavním bodem programu byl 

slavnostní 
křest naší 
nové knihy 
Návrat z minulosti.  
 
http://stastny-usmev.cz/vii-pratelske-setkani-stastneho-usmevu/ 
 

http://stastny-usmev.cz/navrat-z-minulosti-kniha-pro-deti-a-
mladez/ 
 
 
 

http://stastny-usmev.cz/vanocni-darek-2/
http://stastny-usmev.cz/vanocni-darek-2/
http://stastny-usmev.cz/vii-pratelske-setkani-stastneho-usmevu/
http://stastny-usmev.cz/navrat-z-minulosti-kniha-pro-deti-a-mladez/
http://stastny-usmev.cz/navrat-z-minulosti-kniha-pro-deti-a-mladez/


 
Vydali jsme pátý stolní kalendář Šťastných 
úsměvů s fotografiemi dětí narozených 
s rozštěpovou vadou obličeje, o který byl 
mimořádný zájem. Mimo pracovních stolů rodičů, 
prarodičů a přátel dětí s rozštěpovými vadami 
obličeje, stojí i na stolech lékařů a odděleních 
nemocnic a v porodnicích. Již pátým rokem se 
můžete setkat s naším plakátovým kalendářem v 
čekárnách či ordinacích lékařů rozštěpového 

centra v Brně. Pro rok 2019 jsme vybrali další 
z nádherných fotografií od Lenky Hatašové. 
Děkujeme slečně Kateřině Lamatové za 
dlouholetou spolupráci při vzniku těchto 
kalendářů. 

 

 

Věříme, že rok 2019 bude stejně úspěšný jako rok 
minulý, že se nám podaří realizovat spousta 
projektů, které pomohou všem, kteří se narodili 
s rozštěpovou vadou obličeje.  

 

Děkujeme všem, kteří nám 
pomáháte. 

 

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA PŘÍŠTÍ ROK 

 
Návrh činnosti byl přijat členskou schůzí konanou již tradičně na Přátelském setkání ve 
Vizovicích a je v souladu s koncepcí http://stastny-usmev.cz/o-nas/koncepce/ 
 
 
 

http://stastny-usmev.cz/o-nas/koncepce/


 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 

1) Příjmy 

Celkové příjmy organizace za rok 2018 činily 158 218,6 Kč, z čehož 99 136 Kč byly přijaty na sbírkový 

účet spolku a 59 082,6 Kč na provozní účet. 

 

 

Šťastný úsměv obdržel v roce 2018 finanční dary na hlavní činnost v celkové výši 139 522,75 Kč, resp. 

141 622, 75 Kč včetně darů na provoz. 

Největší finanční dar ve výši 24 890 Kč byl přijat paní Adely Blattné jako výtěžek z aukce jejích vlastních 

obrazů. 

Formou daru ve výši 13 809 Kč jsme získaly výtěžek od organizace Dobré místo pro život 

z předvánočních trhů v Olomouci.  

Dalším významným darem byly finanční dary ve výši 10 000 Kč od paní Martiny Navrátilové, Adama 

Frydrycha, a dále tradiční dar od paní Hany Grulové 10 000 Kč, který byl i v roce 2018 použit na výrobu 

dárků pro děti s rozštěpem na přátelské setkání ve Vizovicích. 

Příjmy z prodeje vlastních výrobků činily 9 555,90 Kč, jde o příjmy z prodeje publikací a plyšové hračky 

Lippy.  

17 490,21 Kč je nefinančním příjmem z reklamy od firmy Igepa, která poskytla protiplnění formou 

materiálu na tisk knihy Martiny Kolískové Návrat z minulosti. 

Členské příspěvky byly vybrány v celkové hodnotě 6000 Kč. Na rok 2018 byly doplaceny členské 

příspěvky ve výši 3 850 Kč a na rok 2019 spolek přijal částku 2 150 Kč. 
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2) Výdaje 

Celkové výdaje organizace za rok 2018 činily 164 841,57 Kč. Tyto zdroje byly využity na následující 

projekty a aktivity: 

A) hlavní činnosti 

činnost Kč 

publikační činnost   

tisk Můj svět s kamarády 17 518,00 

poštovné - příručky, publikace 2 899,00 

reklama na FB - kampaň hithit - kniha Návrat z minulosti 
od M. Kolískové 1 001,17 

celkem 21 418,17 

Lippy - hračka dětem do nemocnic   

Plyšák Lippy 29 000,00 

Náramky pro děti s Lippym 15 310,00 

poštovné a obálky 1 730,00 

celkem 46 040,00 

setkání - Vizovice   

dárky pro děti do Vizovic - deky s medvídky, pera, držáky 11 102,00 

úhrada pobytu dětí s rozštěpem 22 365,00 

celkem 33 467,00 

kalendář   

tisk stolních kalendářů 26 378,00 

poštovné, bankovní poplatek 3 786,00 

celkem 30 164,00 

fotokniha a výstavy   

přeprava výstavních panelů  900,00 

celkem  900,00 

vybavení čekárny FUSA   

vybavení - hračky, nábytek Ikea 25 645,00 

celkem 25 645,00 

celkem hlavní činnost 157 634,17 

 

B) doplňková činnost a režie 

režie   

vedení jednoduchého účetnictví a související agenda 4 050,00 

hosting domén stastny_usmev.cz 1 210,00 

facebook 253,40 

razítka na poštu 731,00 

poštovné, známky a obálky 663,00 

kredit do mobilu 300,00 

celkem režie a provoz 7 207,40 

celkem režie a doplňková činnost 7 207,40 

celkem 164 841,57 



 

Veškeré finanční příjmy a výdaje je možné průběžně sledovat na transparentním bankovním účtu 365 

dní zpětně. Organizace má bankovní účty vedené u Fio banky a to zcela zdarma.  

Počáteční stav provozního bankovního účtu k 1. 1. 2018 činil 183 586,71 Kč a konečný stav k 31. 12. 

2018 byl 104 400,75 Kč.  

Počáteční stav sbírkového účtu k 1. 1. 2018 byl 1 350 Kč, k 31. 12. 2018 činil 74 408 Kč. Tento účet byl 

otevřen v rámci dlouhodobé sbírky Pro Šťastný úsměv v roce 2016. Jednou za rok je zpracováno 

průběžné vyúčtování, které kontroluje Odbor kontroly, oddělení kontroly příspěvkových organizací          

a daňového řízení, Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Finanční zprávu zpracovala Ing. Hana Hlavínová Malyková – pokladník sdružení 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kteří Šťastný úsměv, z.s. a jeho činnost v roce 2018 podpořili. Děkujeme za 
finanční podporu našim dárcům. 
 
 

ZÁVĚR 

Věříme, že se nám díky aktivní členské základně, díky podpoře příznivců a spolupracujících 
organizací podaří naplnit plán vytýčený na rok 2019, že Šťastný úsměv bude nadále aktivně 
pomáhat lidem s rozštěpy obličeje a šířit osvětu této vrozené vývojové vady. 
 
 
Zpracovala Martina Kolísková 1.3. 2019 
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