
     
 
 
 
 
 

 
                                                             Tisková zpráva  
 

 
 

Číslo účtu: 3951098369/0800 
 

V červenci loňského roku založilo město Svitavy Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera.  
Jeho posláním je shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro zajištění 
rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města 
v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také pro individuální 
přímou podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků.  
 
Více na: www.nadacnifond-ottendorfer.cz 
 
Obstarávání  finančních  prostředků  pro  letošní  rok  směřuje  do dvou oblastí: 
 
oblast sportovní a vzdělávací – „760 míčů pro pohyb"  - podpora rozvoje sportování dětí 
a mládeže ve školách a sportovních klubech ve Svitavách - vybavení sportovním náčiním pro 
žáky základních škol a zázemí ve sportovní hale, která je využívána školami i v běžných  
hodinách  tělesné výchovy. 
 
oblast zdravotní a sociální – „Postele pro jedno oddělení nemocnice ve Svitavách“. Stávající 
postele na jednotlivých odděleních jsou staré, neskýtají požadovaný komfort pro pacienty 
a Nemocnice Pardubického kraje prioritně zajišťuje vybavení přístrojovou technikou. Na postele 
se finanční prostředky získávají velmi obtížně. Cena jedné postele s matrací i nočním stolkem se 
pohybuje cca kolem 40 tis. Kč, což v případě výměny postelí na jednom oddělení (cca 30 – 35 
postelí)  představuje finanční částku ve výši  1 200 tis – 1 400 tis. Kč. 
 
V červenci letošního roku Nadační fond vyhlásil Veřejnou sbírku na „Postele pro nemocnici ve 
Svitavách“, která je uskutečňována prostřednictvím přenosných pokladniček. Pokladničky jsou  
občanům – dárcům - k dispozici při pořádaných veřejných akcích a také v objektu vestibulu 
Svitavské nemocnice, v MIC a ve Fabrice.   
 
K dnešnímu dni je na účtu NF nashromážděna finanční částka ve výši 335 985 Kč.   
 

Šárka Řehořová 
 
 

 



 

Seznam dárců Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera 

 

Dárce  

 

Účel daru  

 

Výše daru 

Martin Šplíchal 

IČO: 75171287 

V souladu s preambulí 1.564 

Ing. Ivo Hejduk 

IČO: 632 20 491 

Postele pro nemocnici 12.000 

Kozák Svitavy s.r.o. 

IČO: 27540316 

Individuální přímá podpora postižených 
občanů nebo nadaných žáků 

15.000  

Milan Šváb 

IČO 03172250 

Postele pro nemocnici 2.103 

ASTUR Jeseník, s.r.o. 

IČO 26823209 

 

Postele pro nemocnici 72.014 

SVITAP J.H.J 

IČO 465 09 755 

 

Postele pro nemocnici 45.000 

Město Svitavy 

IČO 00277 444 

Postele pro nemocnici 10.000 

LIKO SVITAVY a.s. 

IČO 25260715 

Postele pro nemocnici 50.000 

Obec Vendolí 

 

Postele pro nemocnici 40.000 

Město Březová nad Svitavou  Postele pro nemocnici  5.000 

MUDr. Pavel Kunčák 

 

Propagace fondu (zajištění domény a tvorba 
web. Stránek)  

10.000 

Obec Březinky 

 

Postele pro nemocnici 2.000 

Městečko Trnávka 

 

Postele pro nemocnici 2.000 

Svitavské tenisové srdce Postele pro nemocnici 50.000 

Obec Jaroměřice Postele pro nemocnici 5.000 

Obec Chornice  Postele pro nemocnici 5.000 

Obec Křenov  Postele pro nemocnici 5.000 

Obec Bělá u Jevíčka   Postele pro nemocnici 5.000 

Louda auto a.s. 760 míčů pro pohyb 15.000 

Obec Vysoká  Postele pro nemocnici 2.000 

Obec Bezděčí u Trnávky   Postele pro nemocnici 3.000 

 
 


