
 

 

 

 Společně za úsměv 2015 – 2016  
„Aby bylo handicapovaných dětí méně, pomůžeme jim k lepšímu startu do 
života.“  
Jmenuji se Krasava Šerkopová a jsem kastelánkou Nového zámku u Lanškrouna. Od roku 2010 
pořádám charitní akci pod názvem „Knoflíkiáda“, díky které se podařilo shromáždit pro 
handicapované děti v regionu přes 470 000 Kč.  
Nyní se snažím získat podporu pro ty nejmenší, miminka, a rozhodla jsem se za tímto účelem 
zapojit do projektu Nadačního fondu S námi je tu lépe! a pomoci tak pořídit gynekologicko-

porodnickému oddělení Orlickoústecké nemocnice fetální monitor STAN.  
Tento moderní diagnostický přístroj využije k monitoringu v průběhu porodu od 36. týdne 
těhotenství. STAN monitor umožní přímé sledování aktivity plodu, exaktní snímání EKG křivky, 
sledování automatické analýzy a aktuálního stavu plodu v průběhu porodu. Včasnou diagnózou 
nedostatku kyslíku před narozením miminka a možnosti včasného zákroku při porodu zabrání 
trvalým zdravotním následkům, které miminku hrozí a budou tak mít větší šanci narodit se zdraví 
a prožít se svojí rodinou plnohodnotný život.  
Na projekt Nadačního fondu S námi je tu lépe! „Od dřevěného stetoskopu po fetální monitor 
STAN“ pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké nemocnice je zapotřebí získat cca 
800 000 Kč. Všechny finanční prostředky budou zasílány na účet nadačního fondu Orlickoústecké 
nemocnice pod specifickým variabilním symbolem. Jakákoliv výše příspěvku je přínosem a 
pomůže pořídit tuto moderní zdravotní techniku.  
Úsměv zdravého miminka a jeho šťastných rodičů bude nejkrásnější odměnou všem, kdo s 
„Knoflíkiádou“ pomohou k pořádnému nadechnutí při prvním kroku do života s tím 
nejdůležitějším, nepoškozeným zdravím.  

Děkujeme Vám za zvážení možnosti poskytnutí finančního daru.  
č.ú.: 257730877/0300, v.s. 581000  
Tel.: 465 710 333; 606 089 637 E-mail: nf@uo.hospital.cz www.ou-
nem.cz/fond  
Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem  
Pardubického kraje ze dne 24.6.2013  
Č.j.KrÚ 46286/2013  



Společně za úsměv 2015 – 2016  
„Dejme dětem na startu do života zelenou, jejich úsměv nám bude odměnou.“  
Knoflíkiáda podporuje handicapované v našem kraji od r. 2010, kdy zároveň byly na Rudoltickém 
Zámečku zahájeny pokusy o knoflíkové České rekordy. Uznán máme i rekord světový.  
Je to celoroční program, který vždy podporuje vybraný projekt. Díky všem dárcům, firmám, 
organizacím i jednotlivcům se podařilo získat prostředky na rehabilitační pobyt autistických dětí z 
DD. Zakoupili jsme také větší keramickou pec do Speciální školy v Ústí nad Orlicí, kde své výrobky 
vypalují handicapované děti, které ji navštěvují.  
Pro sedm klientů z Domova pod hradem Žampach se podařilo na ozdravné pobyty a další potřeby 
získat přes 200 000 Kč. Pro jednoho z nich, Tomáše, který je celkově ochrnutý, ale je velmi 
šikovný a má talent, se nám podařilo, ve spolupráci s agenturou „Dobrý den“, která eviduje i 
naše knoflíkové rekordy, získat dalších 130 000 Kč. Shromážděné prostředky byly využity na 
výrobu invalidního vozíku na míru pro Tomáše, který přes svůj handicap maluje hlavou krásné 
obrázky.  
Nyní Knoflíkiáda podporuje Jakuba - „Kubíčka“, 7 letého, na levou polovinu těla částečně 
ochrnutého chlapce, který byl za získané prostředky, cca 50 000 Kč, několikrát na rehabilitačních 
pobytech, které mu pomáhají, a stále sbíráme prostředky na další.  
V letošním roce se přidá Knoflíkiáda ke sponzorům, kteří podporují naši regionální 
Orlickoústeckou nemocnici. V rámci tohoto programu se podařilo získat patrony, kteří pro děti 
hospitalizované na dětském oddělení vystoupí s divadelním představením, písničkami a vyzkouší 
si westernové dovednosti. Z knoflíků budou děti vyrábět různé obrázky, zvířátka a také srdíčka, 
která věnujeme hlavním sponzorům.  
Během roku si také každé hospitalizované dítě bude moci nalepit knoflíky i na větší srdce a 
vzniknou unikátní knoflíkové výrobky zařazené do dalšího Českého rekordu při Knoflíkiádě.  
Stále se také sbírají na Zámeček jakékoli knoflíky, pokud máte a chtěli byste s nimi přispět na 
další Český rekord. Sběrná místa jsou umístěna v infocentru Města Lanškroun a Ústí nad Orlicí.  

Kontakt: www.novyzamek.cz, tel: 776 642 277, e-mail: 

kastelankazam@seznam.cz 


