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Nemocnice Na Homolce je jedním z největších evropských 
center pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění 
a poranění neurologicko-neurochirurgické povahy. Moderní 
budova, zasazená do zeleného svahu na západním okraji 
Prahy, byla otevřena v roce 1990. Domovem je zde celá řada 
významných pracovišť, například:

—  Centrum pro léčbu poruch srdečního rytmu, 

—  Centrum pro léčbu ischemické choroby srdeční a chlopenních vad, 

—  Centrum pro léčbu onemocnění aorty, 

—  Centrum pro léčbu epilepsie, 

—  Centrum pro využívání navigačních systémů v operativě mozku, 
míchy a páteře, 

—  Centrum pro léčbu cévních onemocnění mozku
a další. 

Pacientům nabízí nemocnice komplexní spektrum nejmodernějších 
diagnostických a léčebných metod, od medikamentózní léčby přes 
minimálně invazivní zákroky až k otevřeným operacím. Rychlé a co 
nejméně zatěžující řešení zdravotních obtíží i erudované týmy lékařů, 
chirurgů, sester a dalších zdravotníků jsou k dispozici v non stop režimu. 
Najdete zde péči vysoce kvalitní a bezpečnou – její zárukou jsou mimo 
jiné také mezinárodně uznávané certifi káty, k nimž patří především 
prestižní mezinárodní akreditace JCI, kterou se Nemocnice Na Homolce 
může pyšnit jako jedna z mála českých a evropských nemocnic.
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SLOVO ÚVODEM

1

Vážení a milí,

Nadační fond Homolka vykročil do dalšího desetiletí. 

Deset let.

V životě člověka je to velmi krátký úsek, v životě fi rmy či instituce jde 
o významnou etapu a proto mi dovolte, abych alespoň krátce shrnula 
činnost Nadačního fondu Homolka.

Nadační fond Homolka byl zapsán do nadačního rejstříku v roce 1998 
s tím, že dle Statutu bude svojí činností podporovat kvalitní a efektivně 
poskytovanou zdravotní péči.

Za uplynulých deset let své existence získal fi nanční dary převyšující 
částku 21 miliónů korun a za stejné období poskytl nadační příspěvky ve 
výši téměř 16 miliónů korun.

Čísla jsou to neuvěřitelná. Za těmito čísly je však třeba vidět více než 
180 konkrétních dárců – jednotlivců i fi rem. Velmi si vážíme toho, že 
tato vstřícnost a pochopení pomáhá naplňovat náš cíl, formulovaný ve 
Statutu – Podpora kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče.

Nesmazatelný rukopis vnesla do činnosti fondu nezapomenutelná 
předsedkyně správní rady Doc. Miloslava Umlaufová, CSc., která nás 
v roce 2007 navždy opustila.

Nadační fond Homolka je jedním ze zdrojů fi nancí pro rozvoj 
nejmodernějších lékařských technik a technologií, které slouží v Nemocnici 
Na Homolce pacientům z celé České republiky. Za touto stručnou 
formulací se skrývá podpora významných projektů a aktivit, které 
Nemocnici Na Homolce řadí mezi špičková zdravotnická zařízení.

Projektů, které Nadační fond Homolka podpořil, bylo mnoho. Za 
všechny uvádím například unikátní projekt robotického operačního sálu, 
Centrum magnetické srdeční navigace, projekt spojený s komplexní 
léčbou onemocnění temporomandibulárního kloubu (TMK) od prvotní 
diagnostiky až po nejnáročnější operace včetně totální náhrady čelistního 
kloubu, Centrum plicní endoskopie, Mamografi cké centrum, nákup mnoha 
moderních přístrojů a v neposlední řadě také činnost pacientských, 
především dětských, klubů.

Právě díky nadačním příspěvkům se některých aktivit, jako jsou například 
letní relaxační akce, mohou zúčastňovat i děti, jejichž rodiče by jim 
z vlastních fi nančních zdrojů nemohly dopřát pobyt, který je pro ně velmi 
důležitý a přínosný.

Nadační fond Homolka významně podporuje i vzdělávací akce a dále 
podporuje výměnu zkušeností lékařů či dalšího zdravotnického personálu. 
Nadačním příspěvkem pro Lékařskou knihovnu napomáhá pořízením 
odborných časopisů a elektronických informací k tomu, aby se lékaři 
– a nejen z Homolky – dostávali k důležitým informacím co nejrychleji.

Vše, o čem jsem se zmínila, vzniklo a vzniká díky dárcům. Náš vděk 
se snažíme sdělovat Tabulí dárců v pátém patře nemocnice, ale také 
například i při neformálních setkáních s dárci, která se konala v Galerii 
Jiřího Anderleho, v Clam Gallasově paláci, při akcích, pořádaných 
nemocnicí, nebo při setkáních s odborníky jednotlivých oddělení NNH. 
Cílem všech těchto setkání vždy je, aby dárci věděli a viděli, jak a kde jsou 
dary využity.

Dovolte mi i touto cestou poděkovat všem dárcům za otevřené srdce 
a podporu. Vím, že na fi rmy i jednotlivce směřuje hodně žádostí o fi nanční 
podporu, a také vím, že je někdy těžké rozhodnout se komu říci ANO 
a komu NE. Proto děkuji, za ANO Nadačnímu fondu Homolka.

Ráda bych také poděkovala zakladatelům NFH, členům správní a dozorčí 
rady a v neposlední řadě vedení Nemocnice Na Homolce. Jen v této 
součinnosti lze nadále úspěšně plnit již zmiňovaný cíl Nadačního fondu 
Homolka - Podpora kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče.

Lenka Tomešová
Předsedkyně správní rady

PhDr. Lenka Tomešová
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Cílem Nadačního fondu Homolka, založeného 8. října 1998, je 
podpora moderní specializované medicíny, zejména v rámci 
hlavních klinických programů Nemocnice Na Homolce. Ta si 
vytýčila, že vytvoří jednu z nejlepších evropských specializovaných 
nemocnic s nadregionální působností zajišťující komplexní škálu 
diagnostických a léčebných metod v oblasti kardiovaskulárních 
onemocnění a klinických neurověd. K tomuto záměru nemocnice 
využívá i svého potenciálu ve výzkumu, mezinárodní spolupráci 
i dalších činnostech.

Nemocným, kteří přicházejí do Nemocnice Na Homolce z různých míst 
České republiky, ale i ze zahraničí, je zajištěna špičková odborná péče, 
soustředěná do profesionálně i fi nančně náročné léčby nemocí srdce 
a cév či nemocí a poranění mozku, míchy a páteře. Špičková zdravotní 
péče však vyžaduje investice nejen na obnovu existujícího vybavení, 
ale především na zavádění moderních technologických postupů na 
úrovni nejmodernějších poznatků medicíny tak, jak je tomu v podobně 
zaměřených zdravotnických zařízeních v Evropě a dalších zemích. 

Nadační fond Homolka je jedním ze zdrojů fi nancí pro rozvoj 
nejmodernějších lékařských technik a technologií v Nemocnici 
Na Homolce.

Fondem fi nancované technologie slouží celé ČR a díky efektivnímu 
provozu poskytuje přístroje a přístrojová vybavení maximálnímu počtu 
pacientů.

Použití fi nančních prostředků

Především na zajištění široce dostupné a zároveň vysoce kvalitní zdravotní 
péče, srovnatelné se světovými trendy například v oborech:

—  NEUROCHIRURGIE (v rámci špičkové komplexní léčby mozkových 
onemocnění k podpoře zavádění moderních technologií)

—  NEUROLOGIE (k podpoře rozvoje nejmodernější diagnostiky a léčby 
funkčních mozkových onemocnění, zejména epilepsie)

—  KARDIOLOGIE (k podpoře zavádění moderních, tzn. intervenčních 
způsobů diagnostiky a léčby nemocí srdce, které minimalizují zátěž 
zákroku) 

—  KARDIOCHIRURGIE (k podpoře rozvoje minimálně invazivních 
operačních technik v srdeční chirurgii)

—  CÉVNÍ CHIRURGIE (k podpoře rozvoje nejmodernějších 
endovaskulárních technik léčby indikovaných onemocnění, které 
nezatěžují pacienta nutností otevřené operace)

—  CHIRURGIE, GYNEKOLOGIE A INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ 
(k podpoře rozvoje nejnovějších, tzn. minimálně invazivních metod 
diagnostiky a léčby, nezatěžující pacienta. Minimálně invazivní 
chirurgie snižuje pocity bolesti po výkonu, urychluje rekonvalescenci 
a zkracuje dobu pobytu v nemocnici) 

Nadační fond Homolka v letech 1998 – 2007 pomohl

Významným projektem, na jehož uskutečnění se v roce 2005 Nadační 
fond Homolka podílel, bylo otevření centra robotické chirurgie. Nemocnice 
Na Homolce se stala prvním pracovištěm v České republice vybaveným 

multioborovým robotickým operačním sálem, který zároveň slouží jako 
výukové centrum robotické chirurgie. 

CENTRUM ROBOTICKÉ CHIRURGIE

Nemocnice Na Homolce zakoupila robotický systém da Vinci v říjnu roku 
2005 jako první nemocnice v České republice a vybudovala multioborový 
robotický sál, na němž operují všeobecní chirurgové, cévní chirurgové, 
gynekologové, urologové a nejnověji také kardiochirurgové. Lékaři 

Nemocnice Na Homolce s pomocí robota provedli řadu republikově, nebo 
dokonce i světově unikátních zákroků, zejména v oborech cévní chirurgie 
a kardiochirurgie. Ročně je Na Homolce provedeno okolo 350 bypassových 
operací, z toho zhruba čtvrtinu až třetinu pacientů tvoří ženy. Od roku 
2007 se tyto zákroky jako na jediném pracovišti v republice provádějí 
i roboticky. 

Robotický zákrok má oproti klasické otevřené operaci řadu výhod jak pro 
pacienta, tak pro chirurga. Při robotické operaci není nutné provést na 
hrudníku žádný chirurgický řez! Pacient má tak po operaci mnohem menší 
bolesti a odpadají i problémy s hojením rány či s případnou infekcí v ráně. 
Nemocný se může zapojit do práce či normálního života mnohem dříve než 
po klasické operaci, kdy zhojení řezu ve středu hrudníku obvykle trvá šest 
týdnů. Nezanedbatelný je také kosmetický efekt malé rány. 

Roboticky se dnes Na Homolce provádí i další kardiochirurgické výkony, 
jako je operace vrozeného defektu mezisíňové přepážky, týkající se 
především mladých žen, či zavedení kardiostimulační elektrody k srdci.

Centrum robotické chirurgie Nemocnice Na Homolce slouží jako národní 
i mezinárodní školicí centrum pro robotickou chirurgii.

Robotické operační systémy zvyšují přesnost, kontrolu a zručnost 
provedení chirurgického zákroku na úroveň, která není dosažitelná 
pouhým lidským faktorem. Pro pacienta představují dosažení nejvyššího 
stupně bezpečnosti operace.

Robotický systém da Vinci v kompletní sestavě
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Centrum navigované srdeční katetrizace 
disponuje dvěma unikátními systémy, které 
představují zcela novou technologii v oblasti 
srdeční katetrizace.
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Unikátním projektem, na jehož uskutečnění se Nadační fond Homolka 
fi nančními dary podílel v roce 2007, byl projekt Centra magnetické srdeční 
navigace. Nemocnice Na Homolce je jediným zařízením v České republice 
disponujícím systémem Niobe a plní zároveň funkci výukového pracoviště 
v tomto oboru. 

CENTRUM NAVIGOVANÉ SRDEČNÍ K ATETRIZ ACE 

Nové Centrum navigované srdeční katetrizace disponuje dvěma unikátními 
systémy – magnetickou srdeční navigací Niobe a mechanickou srdeční 
navigací Sensei. Ty umožní provádět katetrizační zákroky nejen přesněji, 
rychleji a bezpečněji pro pacienta, ale také v případech, kde dosud nebylo 
možné katetrizační zákrok vůbec provést (např. složité vinutí tepen 
u daného pacienta). Zároveň sníží náklady na tyto zákroky. Principem těchto 
systémů je použití dálkově, magneticky nebo mechanicky navigovaného 
katetru v průběhu intervenčního výkonu. Systémy představují zcela novou 
technologii v oblasti srdeční katetrizace a Nemocnice Na Homolce je jedinou 
nemocnicí v ČR, která disponuje oběma systémy. 

—  Nadační fond Homolka podpořil projekt, spojený s komplexní léčbou 
onemocnění  temporomandibulárního kloubu (TMK) od prvotní 
diagnostiky až po nejnáročnější operace včetně totální náhrady čelistního 

kloubu. Tento zákrok, zajišťovaný lékaři oddělení ORL Nemocnice Na 
Homolce, zlepšuje pacientům kvalitu jejich života a vrací je do běžného 
života, z něhož je toto závažné onemocnění může zcela vyčlenit.    

—  Nadační fond Homolka se podílel na pořízení tříbodového 
neurochirurgického držáku hlavy „Mayfi eld“, sloužícího k fi xaci 
hlavy nemocného během mikroneurochirurgických výkonů, především 
u operací nádorů mozku.

—  Nadační fond Homolka významně přispěl na pořízení komplexního 
systému pro bronchoskopické vyšetření.

—  Nadační fond Homolka se podílel na pořízení defi brilátoru Lifepak 20 
včetně monitorovacího zařízení, určeného pro oddělení ARO.    

—  Nadační fond Homolka se podílel na pořízení zátěžového běžícího 
pásu pro jednotku srdečního selhání Kardiologického oddělení.

—  Nadační fond Homolka se podílel na pořízení autofl uorescenčního 
bronchoskopického systému.

CENTRUM PLICNÍ ENDOSKOPIE

Nemocnice Na Homolce v říjnu 2007 otevřela nové centrum, nabízející 
komplexní endoskopickou diagnostiku a léčbu plicních onemocnění. 
Centrum disponuje v České republice unikátní sestavou přístrojů, působí 
v něm tým zkušených specializovaných lékařů a sester, kteří dále úzce 
spolupracují s odborníky z jiných oddělení Nemocnice Na Homolce.

Součástí centra je plně klimatizovaná endoskopická jednotka s komfortní 
čekárnou pro nemocné a dospávacím pokojem pro ambulantní pacienty po 
celkové anestezii, vybaveným centrálním rozvodem kyslíku a monitorem 
životních funkcí.  

—  Nadační fond Homolka se podílel na zakoupení externího 
defi brilátoru a resuscitačního vozíku pro multifunkční 
katetrizační pracoviště kardiologického oddělení.

—  Nadační fond Homolka se podílel na pořízení fólií do oken dětského 
oddělení.

—  Nadačního fondu Homolka přispěl oddělení nefrologie na 
2 cyklotrenažéry pro Klub dialyzovaných a transplantovaných 
sportovců, jejichž využití je součástí rehabilitačního programu těchto 
pacientů.  

—  Nadační fond Homolka se podílel na pořízení dalších přístrojů a zařízení, 
přispívajících k dalšímu zkvalitnění a efektivnosti zdravotní péče. 

—  Za přispění Nadačního fondu Homolka využíval Klub rodičů dětí 
s poruchou metabolismu tuků bazén v Nemocnici Na Homolce 
k pravidelnému cvičení svých členů. Finanční příspěvky také částečně 
hradily letní výcvikové pobyty dětí.

„Váš velice potřebný dar pro náš Klub hypercholesterolemických 

dětí byl využit nejen pro letní pobyt, ale i pro podzimní výlety, na 

vydávání časopisu Cholesterol a pro rozvoj dalších aktivit, spojených 

s vytvářením správných stravovacích návyků v rizikových rodinách, 

s informováním o zdravém způsobu výživy a o nových poznatcích v léčbě 

hypercholesterolemie.“  Z děkovného dopisu vedení klubu

Totální náhrada čelistního kloubu

Cyklotrenažér
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—  Nadační fond Homolka přispěl Klubu AA Homolka na letní pobyt 
alergických dětí u moře. Díky podpoře se pobytu mohly účastnit i děti, 
jejich rodiče by jim z vlastních fi nančních prostředků nemohli pobyt dopřát.

„Třítýdenní pobyt u moře probíhal ke všeobecné spokojenosti 

všech dětí a zdravotně jim prospěl. Také díky nadačnímu příspěvku 

se podařilo původní plnou cenu zájezdu snížit tak, aby byla 

umožněna přímořská léčba i dětem z průměrně fi nančně situovaných 

rodin“. Z DĚKOV NÉHO D OPISU K LUBU A A

—  Nadační fond Homolka každoročně významně přispěl na další 
vzdělávání zdravotníků.

—  Nadační fond Homolka patřil mezi spolupořadatele celostátní konference 
Anesteziologické dny Na Homolce, kterých se v kongresovém centru 
Nemocnice Na Homolce účastní každoročně na čtyři sta odborníků.

—  Rovněž přispěl na organizaci celostátních Pracovních dnů České 
neurochirurgické společnosti, kterých se v Praze zúčastnilo na dvě stě 
odborníků z tuzemska i ze zahraničí.

NF Homolka v roce 2008 – 10. výročí svého vzniku 

—  Nadační fond Homolka významně přispěl na pořízení diagnostického 
hysteroskopu pro operační sál Gynekologického oddělení NNH

—  Nadační fond Homolka přispěl na rozvoj a zkvalitnění péče o alergiky – 
Dětská alergologie NNH

—  Nadační fond Homolka se významně podílel na pořízení zahraničních 
odborných časopisů a elektronických informací v Lékařské knihovně NNH

—  Nadační fond Homolka díky fi rmě Pliva zajistil rozvoj aktivit Klubu 
rodičů dětí s poruchou metabolismu tuků

—  Nadační fond Homolka se podílel na pořízení TK monitorů pro 
kardiologické oddělení NNH

—  Nadační fond Homolka přispěl na další vzdělávání – na konferenci 
sester a dalšího nelékařského personálu NNH

—  Nadační fond Homolka napomohl k pořízení defi brilátoru pro 
kardiologické oddělení NNH

—  Nadační fond Homolka sdružil fi nanční prostředky od individuálních 
dárců pro oddělení akutní kardiologie NNH

—  Nadační fond Homolka významně přispěl na pořízení monitorovacího 
systému JIP na oddělení interny NNH

—  Nadační fond Homolka podpořil další vzdělávání – konkrétně PC 
školení sester a dalšího nelékařského personálu NNH

—  Nadační fond Homolka přispěl Oddělení stereotaktické a radiační 
neurochirurgie NNH, kde je umístěn Leksellův gama nůž

—  Nadační fond Homolka se sdružením fi nančních prostředků významně 
podílel na pořízení přístrojového a materiálového vybavení 
mamografi ckého centra NNH

Lékařská knihovna NNH

Novoroční přání

O NÁS
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To vše nabízejí technicky vyspělé přístroje, které se za pomoci fi nanční 
podpory Nadačního fondu Homolka podařilo pořídit. A to jak pro 
preventivní, tak i pro následný onkologický program již sledovaných 
nemocných pacientek, které bohužel v poslední době vykazují rodná čísla 
velmi mladé populace žen.

O NÁS

Proč by měla být fi rma fi lantropická?

Pověst fi rmy je pro její obchodní a investorské vztahy nesmírně důležitá. Podnik, který chce dokázat, že si zaslouží přízeň svých 
investorů a věrnost svých zákazníků i zaměstnanců, musí umět víc než pouze zvládat obchodní strategie. Potřebuje se vepsat do 
jejich povědomí i tím, že dokáže refl ektovat svůj širší sociální rozměr. Odpovědné chování fi rmy ve společnosti je důkazem její 
skuteční stability. To, že fi rma ke společnosti, ve které působí, nepřistupuje jako k pouhému článku ve svém výrobním procesu, 
je pro významné podniky již samozřejmostí. Jednou z možností, jak prokázat stabilní a dlouhodobě zodpovědný přístup, je právě 
fi remní fi lantropie.

Fórum dárců

6

MAMOGR AFICKÉ CENTRUM 

Karcinom prsu zaujímá u žen ve věkové kategorii 20-54 let první 
místo v příčinách úmrtí. Nádorem prsu onemocní ročně téměř 
každá desátá žena. Jedinou možností boje s tímto nepřítelem je 
včasná diagnostika minimálních nálezů a jejich úspěšná léčba.

Mamografi e je v současnosti uznávanou nejspolehlivější metodou, 
jak odhalit zhoubný nádor v jeho minimální velikosti, kdy žena ještě 
nepociťuje žádné příznaky onemocnění a ani si nic podezřelého 
nenahmatá. Pravděpodobnost vyléčení je velmi vysoká.

Nádor zachycený v časné fázi je snáze léčitelný, s menšími celkovými 
důsledky pro pacientku i menšími ekonomickými náklady spojenými 
s léčbou onemocnění.

Záměrem je nabídnout ženám kvalifi kované preventivní vyšetření 
na akreditovaných pracovištích, kde jsou technické i odborné kvality 
sledovány odbornými komisemi MZ.

Pracoviště mamografi e Nemocnice Na Homolce je součástí sítě 
akreditovaných pracovišť a pořízení digitálního mamografu je významným 
posunem vpřed v diagnostice zejména u žen mladších 50 let se sytější 
mléčnou žlázou, která je pro hodnocení jistým diagnostickým „oříškem“.

Digitalizace je již technickou výbavou prestižních moderních pracovišť po 
celém světě.

Záznam je mnohonásobně kvalitnější, nabízí lékaři při hodnocení větší 
množství informací a možnost dalšího počítačového zpracování, zajišťuje 
přednosti v přístupu k datům starší dokumentace, která ve fi lmové podobě 
v čase jistě ztrácí „čitelnost“. Nabízí možnost přesunu dat ke konzultacím 
téměř po celém světě. V neposlední řadě snižuje celkovou dávku radiace.

Digitální mamografi e do budoucna zcela nahradí analogový – fi lmový 
systém.

Pro ženy mladších věkových skupin (do 40 let věku) je prvořadé vyšetření 
žlázy kvalitním ultrazvukovým přístrojem, se sondami vysoké rozlišovací 
kvality, s možností zobrazení cévního zásobení a s možností posoudit 
kvalitu stlačitelnosti ložiska speciálním programem. Ultrazvukové 
diagnostické metody mohou zaznamenat počáteční negativní buněčné 
změny v tkáni. Mamograf
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jednou z možností, jak prokázat stabilní a dlouhodobě zodpovědný přístup 
naší fi rmy ke společnosti, je právě fi remní fi lantropie. Aktivity Nadačního 
fondu Homolka nás oslovily, protože jeho snahou je podporovat různými 
projekty kvalitní a efektivně poskytovanou zdravotní péči v Nemocnici 
Na Homolce široké veřejnosti. Jsme hrdi na to, že i naše dary pomohly 
k vybudování např. Centra magnetické srdeční navigace, Centra robotické 
chirurgie či Mamografi ckého centra. Věříme, že i v letech příštích budeme 
moci přispět na rozvoj medicíny 3. tisíciletí takovou měrou, aby to všichni 
pacienti, kteří se v Nemocnici Na Homolce budou léčit, pocítili. A v tom je 
pro nás Nadační fond Homolka zárukou.

Vojtěch Martin, majitel CK Martin Tour Praha Cestovní kancelář 
MARTIN TOUR Praha většině lidí moc neřekne. Důvodem je skutečnost, 
že jejím zaměřením je incomingová (příjezdová) turistika. Naše autobusy 
křižují Prahu, ale i mnohá města České republiky s turisty lačnými 
prohlédnout si naše pamětihodnosti. V období boomu o návštěvu Česka 
jsme poskytli Nadačnímu fondu Homolka několik významných darů. I když 
je rok od roku situace složitější, chceme v této podpoře dál pokračovat 
a napomáhat v udržení vysokého standardu péče o pacienty, které se jim 
na Homolce dostává.

Jana Čepičková, jednatelka Legacy s.r.o., Praha Před několika 
lety začala naše společnost přispívat do Nadačního fondu Homolka. 
Poukázané fi nanční prostředky jsme vždy mohli využít jiným způsobem:  
sponzoring,  investice v rámci naší fi rmy, nebo je jednoduše zdanit využít 
soukromě jako příjem. Jenže s přispíváním je to jako s vínem. Jednou ho 
zkusíte, a když vám zachutná, vracíte se k němu. My jsme začali přispívat 
do Nadačního fondu Homolka a zjistili jsme, že z realizovaných projektů 
fi nancovaných i z našich příspěvků máme radost. Naplňují nás oním 
„dobrým pocitem“, který se nedá koupit, ani si ho poručit. Vrátím se 
k paralele s vínem. Vyzkoušené, dobré víno je zárukou kvality. V případě 
Nadačního fondu Homolka, jeho projektů a lidí, kteří ho vedou, můžeme 
mluvit o výborném, vyzkoušeném  archivním vínu.  Proto i nadále, bude-li 
to jen trochu možné, zachováme fondu svou přízeň. Přejeme mnoho 
úspěchů do dalších let  a věříme, že Nadační fond Homolka bude zrát jako 
dobré víno.

O NÁS

SETK ÁNÍ S ODBORNÍK Y

Nadační fond Homolka organizuje setkání s odborníky Nemocnice 
Na Homolce, jejichž cílem je přiblížit jednotlivcům i fi rmám nejen 
špičková pracoviště, ale i projekty, kterými se nemocnice řadí 
k předním zdravotnickým zařízením nejen v České republice.

Uspořádal setkání v PET Centru, na Oddělení stereotaktické a radiační 
neurochirurgie,  na Neurochirurgickém oddělení, na Kardiologickém 
oddělení, na Radiodiagnostickém oddělení a v Centru navigované srdeční 
katetrizace.

SETK ÁNÍ S DÁRCI

Jednou ročně pořádá Setkání přátel a příznivců Nadačního fondu Homolka 
a Nemocnice Na Homolce, které je poděkováním za spolupráci a podporu 
při uskutečňování cílů nadačního fondu. V Galerii Jiřího Anderleho 
v Praze 6 účastníci prožili příjemné chvíle nejen při poslechu hudby 
houslového virtuóza Jaroslava Svěceného, ale i při samotné prohlídce děl 
v galerii. Další setkání se konalo také v zahradě galerie. Nadační fond 
Homolka inicioval vznikl Klubu příznivců a přátel medicíny 3. tisíciletí, 
u jehož zrodu stála  v dubnu 2007 zesnulá Doc. Ing. Miloslava Umlaufová, 
CSc., která byla od vzniku NFH předsedkyní správní rady. Posláním klubu 
je výměna zkušeností a námětů mezi dárci a zdravotníky. Prostřednictvím 
Nadačního fondu Homolka se významní dárci a příznivci účastní akcí, 
pořádaných Nemocnicí Na Homolce. Každoroční předvánoční setkání, 
spojené s koncerty umělců, jsou místem pro poděkování všem těm, 
kteří se podílejí na uskutečnění projektů NNH. V krásných prostorách 
Clam Gallasova paláce v Praze se u příležitosti 10. výročí Nadačního 
fondu Homolka uskutečnilo setkání s dárci a příznivci NFH. Setkání bylo 
příležitostí poděkovat všem, kteří v uplynulých deseti letech podpořili NFH 
svými dary a zároveň informovat o tom, do jakých projektů jejich peníze, 
které svěřili nadačnímu fondu, plynou. 

SLOVA DÁRCŮ

Ing. Martin Doksanský, generální ředitel a místopředseda 
představenstva SMP CZ, a.s. Proč spolupracujeme s Nadačním 
fondem Homolka (a nejenom s ním) na poli fi remní fi lantropie? Protože 

Setkání s dárci

Setkání s dárci v Clam Gallasově paláci
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Správní rada Nadačního fondu Homolka

PhDr. Lenka Tomešová – předsedkyně správní rady

RNDr. Pavla Holasová – členka správní rady

JUDr. Petr Jantač – člen správní rady

Dozorčí rada Nadačního fondu Homolka

Ing. Vladimír Folber – předseda dozorčí rady

Ing. Martin Kaloš – člen dozorčí rady

PharmDr. Emil Tekula – člen dozorčí rady

Poděkování dárcům

Nadační fond Homolka srdečně děkuje všem dárcům – 
jednotlivcům i fi rmám za jejich fi nanční dary.

Správní rada Nadačního fondu Homolka 
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PL ÁNY NADAČNÍHO FONDU HOMOLK A

1 —  PODÍLET SE NA Z ÍSK ÁVÁNÍ F INANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ

—  pro uskutečnění hlavních projektů Nemocnice Na Homolce,

—  k podpoře dalšího rozvoje vzdělávání zdravotníků,

—  na spolupořádání akcí, sloužících k výměně zkušeností a získávání 
nejmodernějších poznatků v medicíně, jako jsou semináře, 
konference aj.,

—  k rozvoji aktivit pacientských klubů.

2 —  PŘISPÍVAT K V ÝMĚNĚ ZKUŠENOSTÍ  MEZI  DÁRCI 
A ZDR AVOTNÍK Y.
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NADAČNÍ FOND HOMOLKA  Roentgenova 2, 150 30  Praha 5, Tel.:+420 607 654 276, E-mail: nadacni.fond@homolka.cz
www.homolka.cz, IČO: 25700014, Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu: 579027973/0300

V ROCE 2007 SE NADAČNÍ FOND HOMOLK A STAL ČLENEM ASOCIACE NADAČNÍCH FONDŮ
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