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Vážení a milí!

Máme za sebou již šťastných třináct let činnosti. Třináct let, během kterých jsme 
se snažili nejen pomáhat, ale také se učili, jak nejlépe tuto pomoc vykonávat. 
Rok 2018 byl v absolutních číslech rokem rekordním, neboť se nám podařilo 
shromáždit a následně smysluplně rozdělit téměř 1,2 miliónu korun a uzavřít tak 
jednu úspěšnou kapitolu. 

Abychom veškeré naše aktivity byli schopni ještě přesněji zacílit a kvalitu pomoci 
posunout na vyšší úroveň, rozhodli jsme se náš tým rozšířit o pozici koordiná-
tora projektu, který bude od roku 2019 v přímém kontaktu s potřebnými a jejich 
rodinami. Věřím, že se nám podařilo najít toho správného člověka a naše služby 
se tak opět vylepší. 

Za pomoc minulou i budoucí Vám opakovaně děkuji!

Slovo zakladatele

Pavel Faiereisl
ředitel společnosti
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Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem 
nebo v tíživé sociální situaci.



Proč to děláme
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Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem 
nebo v tíživé sociální situaci.

Poslání
Cílem obecně prospěšné společnosti ETELA je podpora a ochrana osob mladších 
osmnácti let s přihlédnutím k jejich sociálnímu zázemí a zdravotnímu stavu. 
Jedním z kroků ke splnění tohoto cíle je poskytování a soustřeďování fi nančních 
prostředků nebo zajištění zdravotní techniky sociálně slabým a tělesně postiže-
ným osobám, které ještě nepřekročily věkovou hranici osmnácti let.

Historie
Na úplném začátku nadace, později obecně prospěšné společnosti ETELA, stálo 
rodinné zázemí jejího zakladatele Pavla Faiereisla, který byl již dětství veden 
k tomu, že úspěšní mají pomáhat těm, jimž osud nepřál.
Od počátku proto byly a i nadále stále jsou jeho podnikatelské aktivity spojeny 
s podporou těch, kteří z nejrůznějších důvodů měli a mají zdravotní nebo sociální 
problémy. Své donátorství nejprve Pavel Faiereisl „otestoval

„
 na jednorázových 

akcích nebo kratších projektech. Snaha o dlouhodobou a koncepční podporu 
potřebným vrcholila v prosinci roku 2005, když s manželi Kvasničkovými založil 
nadaci ETELA.

Správní rada
Statutárním orgánem a ředitelem společnosti je Pavel Faiereisl. Na chod celé 
společnosti dohlíží tříčlenná správní rada. Předsedou správní rady je Barbora 
Kvasničková a dalšími členy jsou Martin Kvasnička a Helena Málková. Společně 
s odborníky na sociální a zdravotní problematiku správní rada vyhodnocuje žá-
dosti s přihlédnutím k naléhavosti obecně prospěšné služby.
Členové správní rady obecně prospěšné společnosti Etela se setkávají několikrát 
do roka a společně s odborníky na sociální a zdravotní problematiku vyhodnocují 
dodané žádosti.



Kolik jsme celkem rozdělili
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Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

Částka

915 600 Kč

379 532 Kč

349 996 Kč

329 976 Kč

399 680 Kč

851 400 Kč

496 020 Kč

443 803 Kč

708 000 Kč

1 006 440 Kč

925 285 Kč

7 997 032 Kč

1 191 300 Kč
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Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem 
nebo v tíživé sociální situaci.

Komu jsme pomohli

Rok 2018

Obdarovaní

Bendák Jan František

Beneš Ondřej

Benšovi Jakub a Matěj 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje,
o. p. s., pro Svobodovou Lucii

Černíková Tereza, Vašina Patrik

Diakonie ČCE pro Hauera Michala

Dimitrovová Anna

Dragoun Tadeáš

Fau Matyáš

Findejs Filip 

Findejsová Šárka

Gregárkovi Jan a Jiří

Gregorová Ella

Habiger Tadeáš

Částka

20 000 Kč

10 000 Kč

65 000 Kč

10 000 Kč

8 000 Kč

9 000 Kč

15 000 Kč

25 000 Kč

18 000 Kč

14 000 Kč

6 000 Kč

23 000 Kč

12 000 Kč

20 000 Kč
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Rok 2018

Obdarovaní

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, program KOMPAS

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, program Pět P

Hochšteiger Adam Jan

Hrabáková Linda 

Hrdinová Anna Kateřina 

Jaroš Josef

Kalenský Adam

Klimeš Daniel

Klub mladých diabetiků, z. s.

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z. s. 

Koleník Zoia

Koptáková Emma

Košťál Tobiáš

Kristýna Lodková, Sebastián Horvát

Kupcová Aneta

Kycenko Pavel

Částka

40 000 Kč

180 000 Kč

3 000 Kč

25 000 Kč

5 400 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

8 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

12 400 Kč

10 000 Kč

8 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč
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Rok 2018

Obdarovaní

LATUS pro rodinu, o. p. s.

Leskovský Ondřej

Litcenberg Ivan

Maschke František

Matyásko Petr

Mencák Dominik

NA DLANI, z. s.

Ošmerovi Natálie a Václav

Palaestra

Pestrá společnost, o. p. s.

Přidal Fabián

Růžička Jiří

Rysová Magdaléna

Schnellerová Elen

Slavíček Josef

Slobodník Jan

Částka

24 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

30 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

50 000 Kč

13 000 Kč

20 000 Kč

44 800 Kč

9 000 Kč

3 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

26 500 Kč

20 000 Kč
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Celkem 1 191 300 Kč

Rok 2018

Obdarovaní

Soural Radek

Spolu dětem, o. p. s.

Stander Jack Ray

Stropnická Michaela

Škubová Kateřina

Šveda Vojtěch

Švub Matěj

Trambová Kristýna

Vítečková Magdalena

Vondrušková Sofi e

Voňková Tereza

Zíková Štěpánka Anna 

Zubalík Adam

Částka

10 000 Kč

20 000 Kč

18 000 Kč

25 000 Kč

7 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč

30 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

14 000 Kč

10 000 Kč
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Naprosto rozdílná dvojčata
Dělí je pouze několik minut, ale přesto jsou úplně odlišná. Nemůže za to ge-
netika, ale životní smůla. Zatímco Filip je bystrý kluk, tak jeho sestra Šárka má 
kvadruparézu způsobenou dětskou mozkovou obrnou. A přitom se oba narodili 
naprosto zdraví ve Fakultní nemocnici na brněnském Obilném trhu. 
Den před odchodem z porodnice ale jejich máma Lenka zjistila, že na sesterně, 
naprosto osamoceně leží jedno z jejích dvou právě narozených dětí a má cya-
notické rty (fi alové, způsobené nedostatkem kyslíku). Coby zdravotní sestra oka-
mžitě poznala obrovský problém a i přes rychlou intubaci došlo u její dcery Šárky 
k trvalému poškození mozku! Pozdějším šetřením bylo zjištěno, že k doživotnímu 
postižení došlo vdechnutím podávaného mléka a předčasným položením dítěte 
do postýlky bez následného dozoru. Aby toho nebylo málo, odešel od nich po po-
rodu manžel, takže Lenka Findejsová zůstala na péči o dvojčata naprosto sama!
Šárka zbožňuje koupání a tak i díky příspěvku na upravený automobil od nada-
ce Etela může celá rodina jezdit do okolních bazénů. Automobil však neslouží 
jen k zábavě! Máma Lenka vozí v pracovní dny svoji dceru do speciální školy 
Kociánka v jedenáct kilometrů vzdálené čtvrti Královo Pole. Příspěvek od obec-
ně prospěšné společnosti Etela tak aspoň trochu usnadnil těžký život rodině 
Findejsových.
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Přes balanční podložku ke kytaře
Na první pohled je Ella normální děvčátko. A do jejích tří let jím i byla, byť porod v jedna-
čtyřicátém týdnu (sic!) nebyl zrovna bez komplikací, neboť jako novorozenec byla lehce 
přidušena vlastní pupeční šňůrou. Následné vyšetření na neurologii neobjevilo žádné 
poruchy, následný tříletý vývoj byl naprosto v mezích normy.
Pak však přišlo očkování, po které se dívenka výrazně změnila. Ve školce odmítala být 
součástí kolektivu, radši stála opodál s otevřenou pusou. A když byla nucena se zapojit, 
dostávala prudké záchvaty nekontrolovatelného vzteku. Zároveň se jí zhoršil zrak. Aktu-
álně má kvůli tupozrakosti již osm dioptrií! Aby toho nebylo málo, onemocněla jí játra 
a objevil atopický exém.
Fyzické potíže se však zkombinovaly s duševní změnou, která byla diagnostikována jako 
ADHD s poruchou pozornosti a Aspergův syndrom. 
Ella je živá dívka, která si oblíbila hru na kytaru. K tomu však potřebuje velmi vyvinutou 
jemnou motoriku, s níž má ale holčíčka trošku problém. Proto její máma Zdeňka požádala 
obecně prospěšnou společnost Etela o příspěvek na balanční podložku Eduplay Maze, 
díky níž si Ella zlepšila koordinaci pohybu a prostorovou orientaci a zároveň si posiluje 
stabilizační svalové partie. Děvčátko bere cvičení jako hru, neboť je balanční podložka 
vybavena labyrintem, prostřednictvím kterého se snaží nejen balancovat také rozpohy-
bovat míčky.
Několikatisícový dar od Etely přispěl na rozvoj jemné motoriky Elly, která si tak může na 
kytaře zkoušet drnkat své oblíbené písničky.
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S větrem ve vlasech
Tereza se narodila předčasně, v třicátém týdnu a vážila pouhých 920 gramů. To by asi 
nebylo tak zásadní pro její další život, kdyby při porodu nenastalo masivní krvácení do 
mozku. Přesto zpočátku nic nenasvědčovalo, že by dcera měla mít nějaké problémy. 
Bohužel se po půl roce ukázalo, že Tereza trpí dětskou mozkovou obrnou. I proto začala 
chodit až v pěti letech a to ještě velmi pomalu. Dodnes se pohybuje značně obtížně a na-
příklad schody zvládá pouze s pomocí druhé osoby. Přestože prodělala několik operací 
horních a dolních končetin, tak levá noha je stále o tři centimetry kratší než pravá. Aby 
toho nebylo málo, v šesti letech po funkční vyšetření zraku se potvrdily matčiny obavy, 
že je těžce slabozraká.
Dceřin intelekt postižen nebyl, zato byl již zastaven celkový růst. I proto bylo možné 
vyrobit zlínskou společností No Question bike speciální elektrický tricykl přímo na míru 
Terezčiných fyzických dispozic.
„Tricykl jsme i s podporou Etely pořídili, aby se dcera dostala na čerstvý vzduch a také 
protáhla svoje svalstvo,“ vysvětluje rozhodnutí maminka Zdenka Voňková. „Musím ale říci, 
že cyklistický výlet je tak trochu expedice. Jedeme totiž vždy ve třech. Důvodem je hlavně 
dceřina slabozrakost. První jede děda, který určuje nejen směr, ale také Terku upozorňuje 
na eventuální překážky či jiné problematické úseky. Poslední pak jedu já, abych případně 
s čímkoliv pomohla.“
Jízda na tricyklu Tereze pomáhá s koordinací celého těla a umožňuje je jí pobyt na čers-
tvém vzduchu s větrem ve vlasech. 
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Jak jsme hospodařili v roce 2018
Zde uvádíme vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve 
složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí 
výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejs-
tříkovým soudem.

Náklady (v tis. Kč) – rok 2018

Náklady celkem

Aktiva (v tis. Kč)

Aktiva celkem

Výnosy (v tis. Kč)

Pasiva (v tis. Kč)

Výnosy celkem

Pasiva celkem

Daně, poplatky

Příspěvky (dary)

1

1 286

1 287

Krátkodobý fi nanční majetek 236

236

Příspěvky (dary) 690

Výsledek hospodaření -597

690

236
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INFORMACE O LIDSKÝCH ZDROJÍCH
Veškeré obecně prospěšné činnosti společnosti jsou realizovány jejím ředitelem 

a správní radou. Společnost nemá žádné zaměstnance v pracovním poměru.

INFORMACE O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ LISTINY
V roce 2018 nedošlo ke změnám zakládací listiny společnosti.

Poslední změna zakládací listiny společnosti proběhla v roce 2011.

INFORMACE O ZMĚNĚ VE SLOŽENÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY
V roce 2018 nedošlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady. 

Členy správní rady jsou Barbora Kvasničková, Martin Kvasnička 

a Helena Málková. Členy dozorčí rady jsou Jana Faiereislová, 

Ing. Irena Štěpánková a Ing. Petr Štěpánek.

INFORMACE O ZMĚNĚ OSOBY ŘEDITELE
V roce 2018 nedošlo ke změně osoby ředitele společnosti.

Ředitelem společnosti je Pavel Faierreisl.

INFORMACE O VÝVOJI A STAVU FONDŮ
Společnost nemá zřízeny žádné zvláštní fondy.

INFORMACE O VÝŠI NÁKLADŮ
PRO PLNĚNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
Výkon funkce ředitele, členů správní rady a dozorčí rady ve společnosti 

je bezplatný. Žádné odměny v souvislosti s plněním obecně prospěšných služeb 

nebyly řediteli, členům správní rady ani dozorčí rady poskytnuty.
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Velmi děkujeme za podporu

Díky příspěvkům od donátorů můžeme prostřednictvím ETELY 
pomáhat těm, kteří pomoc naléhavě potřebují.

Těšíme se na Vaše příspěvky nebo 
případné dotazy

I nadále budeme prostřednictvím obecně prospěšné společnosti ETELA posky-
tovat své služby fyzickým osobám, které se zdržují na území České republiky, 
jsou mladší osmnácti let a především trpí tělesnou anebo jinou zdravotní vadou 
či jejich sociální situace je nepříznivá. Už jen proto, že prostředků pro potřebné 
není nikdy dostatek!

daňové, ekonomické a účetní služby

VŠE PRO GASTRONOMII
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Je snadné přispět!
Stačí poslat dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS ETELA 30
nebo
DMS ETELA 60
nebo
DMS ETELA 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, 
ETELA o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz

Chcete ETELU podpořit 
trvale a bez námahy?

Trvalá dárcovská SMS* na číslo 87 777 
společné pro všechny tuzemské mobilní operátory
váš rozpočet nezatíží, ETELE však umožní lépe plánovat 
a dosahovat dlouhodobých cílů v udržitelných, odpovědných 
a prospěšných projektech.
 
Do zprávy na číslo 87 777 napište:

DMS TRV ETELA 30
nebo
DMS TRV ETELA 60
nebo
DMS TRV ETELA 90

*)  Svoji trvalou podporu kdykoliv můžete bezplatně odvolat zasláním SMS 
ve tvaru STOP HESLO na 87 777.

 tvaru:

ry



ETELA o. p. s.
adresa: Průmyslová 536, 252 50 Vestec

IČO: 27408132
e-mail: info@etela.cz
web: www.etela.cz

Hana Petáková
Koordinátor projektu
tel.: 730 925 459

e-mail: hana@etela.cz

Číslo účtu: 27020247/0100


