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Název organizace:  

Onko Niké Krnov – sdružení žen s nádorovým onemocněním prsu 

Sídlo:  Maxima Gorkého 846/8, 794 01 Krnov 

Telefon:  607126930, 775 726 930 

e-mail:  onko.nike@centrum.cz 

http:  www.onko-nike.cz 

IČ:   27018750 

Číslo účtu:  235819301/0300 

 

 

Výkonný výbor organizace: 

 

Jarmila Novotná   – předsedkyně 

Ing. Ljuba Klementová  – místopředsedkyně 

Jarmila Čuláková   – členka výboru 

Věra Horáková   – členka výboru 

Irena Matulayová   – členka výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení Onko Niké slouží pacientkám léčeným po operaci zhoubného nádoru 

prsu. Přispívá ke zlepšení životního komfortu a zvýšené informovanosti o nových 

poznatcích léčby této choroby. Prostřednictvím svého výboru spolupracuje 

s odborníky medicínských oborů, jako chirurgem, onkologem, psychiatrem, 

psychologem, s rehabilitačními pracovníky a zástupci firem, které vyrábějí 

protetické pomůcky. Svou činnost staví a buduje na dobrých mezilidských vztazích 

a na bázi rozvoje poznatků vědy. Onko Niké je organizací dobrovolnou 

a poskytování informací a rad není podmíněno členstvím v ní.  

Již několik let úzce spolupracuje s Ligou proti rakovině Praha a Aliancí českých 

žen s rakovinou prsu, o.p.s., Praha. 

mailto:onko.nike@centrum.cz


I v roce 2015 se hlavní cíle sdružení Onko Niké Krnov zaměřovaly na 

plnění dvou zásadních oblastí: 

1. Pomáhat pacientkám při překonávání těžké životní situace, 

poskytovat jim informace o nových léčebných metodách 

a zdravém způsobu života, nabídka účasti na společných akcích, 

rekondičních pobytech či rehabilitačním cvičení. 

2. Aktivně se zapojovat do boje proti rakovině prsu formou šíření 

povědomí o možnostech a nutnosti prevence mezi ženami všech 

věkových kategorií, zejména pak mladých žen – studentek 

středních škol. 

 
Celoroční akce sdružení 
 

Leden 2015  

 Návštěva zástupkyň organizací žen s rakovinou prsu, které pracují 

v rámci MSK za účelem předávání zkušeností s prací pro své 

členky. Příjemné setkání s pracovní částí, pohoštěním a malým 

kulturním programem, konalo se v prostorách SVČ Méďa. Účast 18 

osob. 

Únor 2015   

 Beseda pro členky na téma Jarní očista – novinky z čínské 

medicíny, lektorka Radka Veselková 

Březen 2015   

 Účast zástupkyň Onko Niké na slavnostní výroční schůzi 

partnerského sdružení Onko Isis Opava. Konalo se v prostorách 

Církevní konzervatoře, setkání s kolegyněmi z Onko Isis po 

koncertě, konzultace společných akcí v rámci Aliance žen 

s rakovinou prsu. 

Květen 2015  

 Účast na Dni zdraví, který pořádala krnovská nemocnice. 

Poskytování informací o onemocnění rakovinou prsu a možnostech 

prevence. Předvádění a výuka metody samovyšetřování na modelu 

prsou.  



Červen 2015  

 Beseda pro členky s paní Evou Moletzovou o významu masáží 

a dalších fyzioterapeutických procedur 

Červen 2015  

 Výroční schůze, přehled akcí roku 2014, odsouhlasení financí 

a hospodaření, plán práce na rok 2016 

Září 2015   

 Rekondiční pobyt v Luhačovicích 6. – 13. září, účast 14 osob 

Říjen 2015  

 PLAVEME PRSA – tradiční akce pro členky i veřejnost, propagace 

organizace a šíření osvěty v rámci prevence onemocnění rakovinou 

prsu 

Prosinec 2015  

 Vánoční večírek – téma: Máme rádi zvířata 

Leden – prosinec   

 Pravidelné rehabilitační cvičení pro členky organizace – 1x týdně 

Během celého roku probíhaly přípravy a jednání o nové registraci Onko 

Niké, ukončeno v prosinci 2015 

 
Mimořádné akce sdružení 
 

Český den proti rakovině – květen 2015 

 Celostátní projekt Ligy proti rakovině Praha, prodej kytiček 

rozšířen na dvoudenní, silná účast členek na prodeji, výtěžek pro 

LPR 85 638,- Kč. 

Dokážeš to taky!  - květen 2015 

 Motivační projekt Aliance žen, kterého se účastní každoročně 

zástupkyně většiny organizací žen s rakovinou prsu v ČR. V tomto 

roce  - účast na oslavách výročí SOKOLA konaná pod názvem 

Silou lví, vzletem sokolím. Podíl na vystoupení při závěrečném 

programu spolu s cvičenkami Sokola. 



Spolu nám to jde lépe – září 2015 

 Celokrajské setkání členek pacientských organizací žen s rakovinou 

prsu. Účast zástupců osmi klubů MSK. Sportovní část na Cvilíně, 

prohlídka města, závěrečný koncert v KS Sv. Ducha. Celkem se 

zúčastnilo akce 57 žen.  Z Aliance přijely do Krnova: 

p. Eva Knappová – ředitelka a p. Iva Bachanová, asistentka. 

 
Projekt Nejde jen o prsa – prevence onemocnění rakovinou prsu 
 

 Tento projekt stále patří k hlavním cílům Onko Niké. Během roku 

2015 jsme absolvovaly 19 besed na středních školách v Krnově  

i v okolí.  Celkem jsme oslovili 326 studentek a studentů. 

 
Spolupráce s Aliancí žen s rakovinou prsu, o.p.s., Praha 
 

 Seminář Neviditelné ženy, věnovaný problémům pacientek 

s pokročilým karcinomem, konal se v Brně, přednášející 

MUDr. Brančíková z FN Brno – březen 2015 

 Den Aliance žen v MOÚ – problematika komunikace pacienta 

s lékařem, prohlídka ústavu, příspěvky renomovaných lékařů – 

MUDr. Foretová – genetika, MUDr. Skovajsová – radiologie, 

PhDr. Romaňáková – klinická psychologie, prof. MUDr. Žaloudík 

– ředitel MOÚ – březen 2015. Účast dvou zástupkyň Onko Niké. 

 Pozvání Aliance na akci Ostře sledovaná prsa konanou 

v Karlových Varech u příležitosti jubilejního ročníku 

Mezinárodního filmového festivalu. Účast na poskytování 

informací o prevenci rakoviny prsu včetně předvádění 

samovyšetřování na edukačním modelu, prezentace Onko Niké 

veřejnosti, účast dvou zástupkyň – červenec 2015 

 Seminář – Systém zdravotní péče v ČR 

 Seminář – Psychologické aspekty onkologicky nemocných 

 Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu – listopad 

2015 

Téma Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií 

vašeho života 



Komunitní plánování – Město Krnov 
 

 Sdružení Onko Niké spolupracuje s Komunitním plánováním 

v rámci města. Účastníme se pořádaných zasedání a konferencí. 

 
Prezentace a média 
 

 Krnovské listy, Deník 

 
Vydávání Bulletinu 
 

 Za podpory Města a s pomocí Městského informačního a kulturního 

střediska v Krnově vydáváme 2x za rok Bulletin Onko Niké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled dotací a dárců v roce 2015 

 

Město Krnov (sociální odbor)   34 000,- 

Město Krnov – akce Spolu nám to jde lépe  10 559,- 

fa ELFE, s.r.o.        3 000,- 

fa OSRAM Česká republika, s.r.o.   10 000,- 

fa VEOLIA Česká republika, s.r.o.     5 000,- 

MUDr. Ludmila Grussmannová     3 000,- 

Obec Úvalno        5 000,- 

Perfect Outdoor, s.r.o.  úhrada domény pro webové stránky 

MIKS Krnov všestranná pomoc při vydávání 

tiskovin a propagaci 

 

Všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty sdružení Onko Niké 

podporují, srdečně děkujeme a vážíme si jejich přízně. 



ONKO Niké Krnov, zapsaný spolek 

Maxima Gorkého, 794 01 Krnov 

IČ:  27018750              DIČ:  CZ27018750 
 

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

za rok 2015 v Kč 
 

Příjmy celkem 209 292,58 Výdaje celkem 232 311,80 

Příjmy z hlavní 

činnosti 
209 292,58 Výdaje z hlavní činnosti 232 311,80 

Příjmy a výdaje, které nejsou předmětem daně z příjmů 

Příjmy  Výdaje  

dotace celkem 45 409,00 poplatky bance 608,00 

z toho MSK 00,00 rekondiční pobyt členek 103 608,00 

z toho město 44 909,00 ostatní výdaje 0,00 

z toho ostatní 1 500,00   

dary na činnost 26 000,00   

úroky z běžného 

účtu 
7,18   

Příjmy a výdaje osvobozené od daně z příjmů 

členské příspěvky 9 650,00   

rekondiční pobyt 

členek 
98 868,00   

Příjmy a výdaje, které jsou předmětem daně z příjmů 

Příjmy 25 691,40 Výdaje 128 195,80 

květinový den - 

výtěžek 
25 691,40 Nájemné 11 144,00 

  telefonní poplatky 6 437,00 

  Cestovné 12 279,00 

  Materiál 25 383,00 

  Internet 4 200,00 

  kurzy a přednášky 1 400,00 

  grafické práce  6 000,00 

  Účetnictví 9 000,00 

  ostatní služby 484,00 

  Mzdové výdaje celkem 29 252,00 

  z toho  

  srážková daň za rok 2015 4 042,00 

   Čistá mzda 25 210,00 

  ostatní výdaje 22 616,80 

    

Průběžné položky 59 862,00 Průběžné položky 59 62,00 

Základ daně, tj. 

příjmy – výdaje 
    - 102 504,40 

Základ daně 0,00 

Ztráta  - 102 504,40 
 

V Krnově dne 31. března 2016 



ONKO Niké Krnov, zapsaný spolek 

Maxima Gorkého, 794 01 Krnov 

IČ:  27018750              DIČ:  CZ27018750 
 

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH 

za rok 2015 v Kč 
 

  K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 

 MAJETEK   

1 Dlouhodobý nehmotný   

2 Drobný nehmotný   

3 Dlouhodobý hmotný   

4 Drobný hmotný   

5 Zásoby  10 166,00 24 816,00 

6 Pohledávky    

7 Peníze a ceniny 4 048,00 29 879,00 

8 Běžný účet 75 867,07 26 016,85 

9 Majetkové cenné papíry a vklady   

10 Ostatní finanční majetek   

11 Majetek celkem 90 081,07 81 711,85 

12 ZÁVAZKY   

13 Závazky   

14 Úvěry    

15 Závazky celkem 0,00 0,00 

16 ROZDÍL (ř. 11 – ř. 15)  90 081,07 81 711,85 

    

 Hospodářský výsledek -102 504,40  

 

V Krnově dne 31. března 2016 

 
 
 



Český den proti rakovině 

 
Plaveme prsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spolu nám to jde lépe 

 

 
 



Ostře sledovaná prsa – Karlovy Vary 
 

 

Máme rádi zvířata 



Z rekondičních pobytů 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Kontakt: 

 

Onko NIKÉ Krnov 

Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu 

 

Maxima Gorkého 846/8, 794 01 Krnov 

Tel.: 607126930, 775726930 

e-mail:onko.nike@centrum.cz 

www.onko-nike.cz 


