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Nevzdávej se a bojuj! Při každém špatném nadechnutí, při každém 
klopýtnutí, při každé myšlence na prohru se zelené „potvory“ 
v tvém těle těší: „Jeden bod pro nás a nula bodů pro tebe.“ 
Tak bojuj, abys mohl říci: “Sto bodů pro mě a nula bodů pro ně.“ 
Autorem je nemocný cystickou fibrózou

Výroční zpráva 
za rok 2011
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Co je cystická fibróza?

•	 Cystická	fibróza	je	nevyléčitelné	dědičné	onemocnění.

•	 Ročně	se	v ČR	narodí	asi	30	dětí	s CF.	Postihuje	jedno	z 2 500–3	000	novorozeňat.	

•	 Každý	27.	člověk	je	zdravým	nositelem	genu	CF.	Rodičovství	dvou	nositelů	

	 nese	25%	riziko	narození	dítěte	s CF.	

•	 Cystická	fibróza	způsobuje	až	pětkrát	slanější	pot,	proto	se	nemocným	někdy	

 říká slané děti.

•	 Nemoc	postihuje	především	dýchací	a trávicí	ústrojí,	ve kterém	

 se tvoří abnormálně hustý hlen.

•	 Přidávají	se	i další	komplikace	–	diabetes,	osteoporóza,	cirhóza	jater	a jiné.

•	 V současné	době	je	v ČR	diagnostikováno	cca	600	nemocných	CF.	

•	 V říjnu	2009	začal	fungovat	novorozenecký	screening.

•	 Polovina	nemocných	se	dnes	dožívá	32	let.	
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Úvodní slovo
Rok 2011 byl pro Klub nemocných cystickou fibrózou rokem mimořádně rozvojovým, a zároveň také přelomovým. Díky našim 
partnerům se nám podařilo zrealizovat projekt, který jsme do tohoto roku měli pouze v našich myslích. Natočili jsme krátký 
informační spot a dva dokumenty, které jsme také vydali na DVD. Jeden z nich pojednává o tom, jak se žije s cystickou fibrózou, 
a druhý o aktivitách Klubu CF. S informačním spotem jsme se také přihlásili do výběrového řízení České televize, ve kterém jsme 
uspěli. Klub CF poté uzavřel s Českou televizí mediální partnerství na jeden rok. Spot se bude vysílat až do listopadu 2012. 

Tato událost je v českých dějinách cystické fibrózy velmi významná. Klub se snaží informovat veřejnost o tom, co je CF, již 
od svého vzniku a spolupráce s Českou televizí představuje mimořádnou příležitost, jak naše poslání ještě lépe naplnit. Velké 
poděkování patří všem, kteří se s námi na tomto projektu podíleli, ať již se jedná o natáčecí štáb, samotné aktéry či generálního 
partnera Poštovní Spořitelnu – ERA Pomáhá, projekt z části financoval. Velké poděkování také patří patronovi našeho sdružení 
Ivanu Trojanovi a jeho manželce Kláře, kteří byli ochotni hrát v našem informačním spotu hlavní roli. 

Díky tomuto mediálnímu úspěchu se nám také podařilo zvýšit návštěvnost našich webových stránek a počet zhlédnutí spotu 
a dokumentů na internetu. Velice děkujeme všem, kteří nám pomáhají šířit informace o slaných dětech dále. 

I v roce 2011 se uskutečnila řada informačních a benefičních akcí. Obrovskou radost máme z toho, že se na nás obracejí i sami 
členové Klubu CF a jejich přátelé, kteří pořádají na pomoc slaným dětem akce různého charakteru zcela samostatně. Velice si 
takové pomoci a podpory vážíme. Každá takováto akce je pro nás jedinečnou příležitostí, jak informovat další okruh občanů  
o CF a oslovit nové partnery ke spolupráci.

Mezi nové partnery Klubu patří například také Fórum Dárců, se kterým spolupracujeme na projektu Dárcovské SMS a moderním 
platebním nástroji Darujspravne.cz. Díky službě DMS nyní může slané děti podpořit zcela jednoduše každý, kdo vlastní mobilní 
telefon, a navíc odkudkoli.

Klub CF i v tomto roce pokračoval a dále zkvalitňoval již zavedené a osvědčené projekty pomoci a navíc také např. zakoupil  
dva přenosné kyslíkové koncentrátory, které zapůjčuje svým členům.

Naše upřímné poděkování patří všem, kteří nám pomáhají pomáhat. Všem těm, díky kterým můžeme naplňovat naše poslání – 
zlepšovat kvalitu života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšovat informovanost veřejnosti o tomto onemocnění. 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

        Bc. Lenka Eislerová, DiS.
        Výkonná ředitelka

Adresa kanceláře Klubu CF 
a další kontaktní informace Klubu CF
Klub	nemocných	cystickou	fibrózou,	o.s.
Kudrnova	22/95
Tel.:	+420 257 223 028,	+420 257 211 929
e-mail:	info@cfklub.cz
skype:	cfklub
www.cfklub.cz
IČ:	452 49 440
Bankovní	spojení:	Česká	spořitelna,	
Štefánikova	17,	Praha	5,	č.ú.	1921101329/0800
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Poslání a činnosti Klubu CF
Posláním občanského sdružení Klub nemocných cystickou fibrózou je zlepšování kvality života nemocných 
cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. Klub vznikl v roce 
1992 a jako jediná organizace v ČR sdružuje nemocné CF, podporuje je a všestranně jim pomáhá.

Činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou, o.s.: 

•	 Poskytuje	odbornou	psychologickou	podporu	a sociální	služby	pro	nemocné	a jejich	rodiny.	
•	 Jeho	sociální	pracovnice	a psycholožky	navštěvují	nemocné	během	hospitalizací	ve FN	Motol.	
•	 Zprostředkovává	úzkou	spolupráci	nemocných	a jejich	blízkých	s lékařským	týmem.	
•	 Rozesílá	svým	členům	informační	dopisy	s	novinkami	důležitými	pro	léčbu.
•	 Pořádá	víkendová	setkání	pro	rodiče	a pro	prarodiče	nemocných	CF.	
•	 Přispívá	nemocným	na přístroje	pro	léčbu	i rehabilitaci,	na léky,	individuální	
 ozdravné pobyty a na pobyty v nemocnici. 
•	 Získává	finance	na zdravotnické	přístroje	a vybavení	center	pro	léčbu	a diagnostiku	CF	
 i na provoz organizace.
•	 Prostřednictvím	médií	informuje	veřejnost	o tomto	dosud	málo	známém	dědičném	onemocnění.	
•	 Pořádá	benefiční	akce	a vede	veřejnou	sbírku.	
•	 Spolupracuje	s CF	centry	v České	republice.	
•	 Spolupracuje	s podobnými	organizacemi	v ČR	a je	členem	Mezinárodní	organizace	
 pro cystickou fibrózu – CFW a Evropské organizace pro cystickou fibrózu – CFE. 

Cílová skupina:

•	 Uživateli	služeb	Klubu	mohou	být	nemocní	cystickou	fibrózou,	jejich	rodiny	a blízcí.	
•	 Služeb	Klubu	mohou	využívat	i ti,	u nichž	se	diagnóza	CF	teprve	prověřuje.
•	 Finanční	podporu	od Klubu	mohou	žádat	pouze	řádní	členové.

Organizační struktura Klubu nemocných cystickou fibrózou 

Předsedkyně:
Bc. Anna Arellanesová

Místopředsedové:
MUDr. Filip	Hudeček
Petr Luhan

Členové Výboru:
MUDr. Pavel	Dřevínek
Kamila Eliášová – zástupce dospělých pacientů
Mgr. Kamila	Šmídová
Simona	Zábranská

Revizní komise:
Jiří	Janoušek
Ing. Martina	Jiříková
Renáta Plachá

Pracovní tým Klubu CF:
Bc. Lenka	Eislerová,	DiS.	–	výkonná	ředitelka	
Mgr. Pavla	Hodková	–	psycholožka	(1/2	úvazek)
Mgr. Helena	Chladová	–	psycholožka	(1/2	úvazek)
Mgr. Tereza	Tesařová	–	sociální	pracovnice
Mgr. Lenka	Skočdopole	Vakermanová	–	koordinátorka
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Členská základna 
V roce 2011 měl Klub CF cca 392 členů/rodin. 
Během roku 2011 jsme z Klubu vyřadili 11 členů.

O řádné členství může požádat každý, v jehož rodině se CF vyskytuje, chce být informován o veškerém 
dění v Klubu a případně využívat finanční pomoci Klubu.

Nabízíme i členství mimořádné. Do Klubu se mohou přihlásit ti, kteří se zajímají o onemocnění CF a chtějí 
Klub takto podpořit.

Čestnými členy jsou osobnosti, které se významně zasloužily o řešení problematiky CF. Čestné členy navr-
huje Výbor Klubu.

Všechny nové členy schvaluje Výbor Klubu.

Členská schůze 
 
Jde	o každoroční	setkání,	na které	jsou	zváni	všichni	členové	sdružení.	V roce	2011	jsme	schůzi	uspořá-
dali	dne	30.	4.	Zúčastnilo	se	jí	62	rodičů.	Cílem	schůze	je	informovat	přítomné	o hospodaření	a činnosti	
Klubu za minulý rok. Dále shromáždění schvaluje rozpočet organizace na daný rok a výroční zprávu. 
Jednou	za dva	roky	jsou	na schůzi	voleni	členové	Výboru	Klubu	CF,	který	je	statutárním	orgánem	celého	
sdružení. 
Po části věnované sdružení vždy následuje odborný program, na kterém se svými příspěvky vystoupí 
lékaři	z CF	týmu	při	FN	Motol.	Se	svou	přednáškou	Naděje	pro	léčbu	CF	v podobě	léku	Vertex	vystoupil	
MUDr. Pavel	Dřevínek,	PhD.	Dále	přednášel	MUDr. Oto	Melter,	PhD.,	na téma	Kvalitní	vzorek	sputa	jako	
předpoklad	správného	mikrobiologického	vyšetření	a léčby	CF.	MUDr. Jana	Bartošová	shrnula	současné	
možnosti	antibiotické	terapie	u dětí	nemocných	CF.	Nakonec	představila	Mgr. Klára	Dědečková	historický	
přehled vývoje bakterie cepácie v Čechách. 
Odpoledne	se	mohli	rodiče	zúčastnit	povídání	ve skupinách,	a to	na téma	fyzioterapie	u CF	nebo	na téma	
běžný život u nemocných CF. 
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Služby poskytované Klubem
Práce	s nemocnými	CF	je	specifická	tím,	že	se	nesmějí	mezi	sebou	setkávat.	Mohli	by	se	nakazit	bakte-
riemi,	které	mají	v plicích.	To	by	zkomplikovalo	jejich	léčbu	a zhoršilo	prognózu	vývoje	onemocnění.	Pro	
zdravého	člověka	však	tyto	bakterie	nejsou	nebezpečné.	Toto	omezení	v praxi	znamená,	že	můžeme	pro	
nemocné	CF	a jejich	blízké	vytvářet	pouze	takové	aktivity,	kterých	se	budou	moci	účastnit	individuálně,	
nebo	se	jich	budou	moci	účastnit	pouze	rodiče	a další	blízcí.	

Základní a odborné sociální poradenství

Rodina, jež se dozví diagnózu dítěte, se ocitá ve zcela nové a neznámé situaci, která je náročná přede-
vším psychicky. Rodina se musí adaptovat na odlišné podmínky – dítě s CF potřebuje mnohem více péče 
a jeden z rodičů s ním bývá doma obvykle déle, než kdyby bylo dítě zdravé. Dítě má nové, specifické po-
třeby,	a těm	se	musí	všichni	přizpůsobit.	Stejně	tak	dospělí	s CF	mohou	narazit	na problémy,	se	kterými	
se přicházejí poradit do Klubu.

Poradenství nabízené Klubem zahrnuje zejména:
•	 	 specializované	poradenství	nemocným	a jejich	blízkým	související	s léčbou	CF	(zvládání	denního	

režimu, inhalace, fyzioterapie, inhalátory a dechové pomůcky, hygienický režim s CF, pobyt v nemoc-
nici,	fungování	CF	centra,	léky	a jejich	úhrada	pojišťovnou,	regulační	poplatky	ve zdravotnictví,	výživa	
dítěte	s CF,	školní	problematika,	sociální	vztahy,	pracovní	uplatnění,	partnerství	a rodičovství	s CF…),

•	  pomoc s vyřizováním sociálních dávek a výhod,
•	  poskytnutí informací o dalších sociálních službách, které mohou nemocnému CF pomoci, pomoc při 

uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
•	  poradenství v rodinném a pracovním právu, zdravotním a sociálním pojištění…,
•	 	 nabídku	možností	další	pomoci	ze	strany	Klubu	(zprostředkování	kontaktu	s jinými	rodiči	či	dospělý-

mi s CF, tiskové materiály Klubu o CF, finanční či materiální pomoc členům Klubu, nalezení dobrovol-
níka	pro	nemocného	CF).

Poradenství	zajišťuje	sociální	pracovnice	ve spolupráci	s psycholožkami	Klubu.	Nemocní	CF	se	na Klub	
mohou	obracet	osobně,	telefonicky,	přes	Skype,	dopisem	či	e-mailem.	Sociální	poradenství	probíhá	denně.

Krizová telefonická linka

Krizový telefon funguje každý všední den od 17 do 22 hod., o svátcích a víkendech mezi 9 a 22 hod. 
Telefon	mohou	využívat	nemocní	CF	a jejich	blízcí.	Dále	na něj	telefonují	i ti,	u jejichž	dětí	je	podezření	
na CF.	Na telefonu	slouží	sociální	pracovnice	a psycholožky	Klubu	CF.	Témata,	o kterých	si	lze	na telefonu	
povídat,	jsou:	jak	se	pozná	CF,	pobyty	v nemocnici,	denní	režim	nemocného	CF	(inhalace,	cvičení,	léky	
atd.),	škola	a CF,	psychologie	(vztahy	v rodině,	osobní	a vztahové	problémy,	různé	obtíže),	transplantace,	
s čím	může	pomoci	Klub	CF	(informační	materiály,	kontakt	s jinými	členy,	materiální	či	finanční	pomoc).	
Od začátku	fungování	linky	(tj.	od roku	2009)	se	na linku	obrátilo	150	volajících.	

Víkendová setkání pro rodiče dětí s CF

V roce 2007 jsme obnovili tradici víkendových setkání rodičů dětí nemocných CF. V roce 2011 jsme uspo-
řádali	dvě	setkání	–	ve Velkých	Bílovicích	a Kryštofově	údolí.	Celkem	se	jich	zúčastnilo	29	rodičů.	Kromě	
rodičů	se	jednoho	setkání	zúčastnila	i lékařka	z brněnského	lékařského	CF	centra.	

Vše samozřejmě proběhlo bez dětí a možná o to víc si rodiče víkend užili. Cílem setkání bylo, aby se 
účastníci	seznámili	s dalšími	rodinami,	společně	si	popovídali,	vyměnili	zkušenosti,	získali	nové	nápady	
a pohledy, aby si odpočinuli a nabrali síly na další péče o nemocné dítě. 
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Víkendem	rodiče	provázely	psycholožky	Helena	Chladová,	Pavla	Hodková	a sociální	pracovnice	Tereza	
Tesařová.

Psychologická péče

Úkolem psycholožek a sociální pracovnice Klubu je provázení nemocných CF a jejich blízkých. Provázení 
začíná v době diagnostikování CF a pokračuje po celý život nemocného.
Klub nabízí psychologickou podporu v době diagnostikování CF, konzultace či systematickou psychoterapii 
(pravidelné	povídání	si	s psychologem)	pro	jednotlivce,	pro	páry	či	pro	celou	rodinu.
Součástí	této	nabídky	je	i psychologická	diagnostika	–	zhodnocení	schopností	a dovedností	dítěte,	vyšet-
ření předškolní či školní zralosti dítěte, předtransplantační psychologické vyšetření…
V neposlední řadě se na psycholožky a sociální pracovnici Klubu mohou rodiny obracet v naléhavých 
krizových	situacích,	kdy	potřebují	okamžitou	podporu	a pomoc	(krizová	intervence).
 

Další služby poskytované Klubem

Pro své členy Klub dále zajišťuje:
•	 	 zapůjčení	pulzního	oxymetru	či	koncentrátoru	kyslíku,	půjčení	nebulizátoru	v situacích,	nemá-li	

rodina rezervní a objednávka nového trvá více dní,
•	  podporu pro hospitalizované nemocné, případně pro rodiče hospitalizovaných dětí,
•	  návštěvy a nabídku možností aktivního trávení volného času během hospitalizací pro děti i dospělé 

nemocné CF,
•	  péči o transplantované nemocné,
•	  zprostředkování kontaktu nemocného CF s dobrovolníkem a další…

Tyto	služby	zajišťují	psycholožky	a sociální	pracovnice	Klubu,	a to	ambulantně	v prostorách	Klubu,	při	
hospitalizaci	ve FN	Motol	nebo	výjimečně	v domácím	či	jiném	prostředí	podle	potřeb	nemocných	CF.

Každý rok se snažíme pro Vás připravovat informačně co nejobsažnější výroční zprávu, abyste si mohli 
udělat	ucelený	obraz,	jak	v daném	roce	vypadala	práce	všech,	kteří	aktivity	Klubu	CF	zajišťují.	Výroční	
zpráva však nemá být jen o datech a informacích, měla by sdělovat něco více. Z toho důvodu jsme do ní 
každý rok zařazovali i příběhy těch, kterým díky Vám můžeme podávat pomocnou ruku.

Letos však přišel čas, kdy jsme se rozhodli napsat něco osobního sami za sebe – jsme přeci jen tvářemi, 
mozky a rukama Klubu, které vše řídí a posunují vpřed. 
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Představení pracovního týmu Klubu CF I.

Na následujících stranách najdete naše někdy kratší, někdy delší zamyšlení, jak svou vlastní 
práci, nemoc nebo setkání s nemocnými chápeme a prožíváme. 

Výroční zprávu každý rok připravuji já – koordinátorka Lenka, a proto je logické, že začnu vlastním 
příspěvkem. 

Ke Klubu CF jsem se dostala, slangově řečeno, jako slepá k houslím. Můj životní plán, ke kterému jsem 
původně směřovala, byl různými okolnostmi rozmetán a já jako námořník, kterému se potopil jeho 
ostrov pokladů, jsem se vydala za novým dobrodružstvím. To se jmenovalo Klub nemocných cystickou 
fibrózou. 

Zvláštní název nemoci i organizace, o které jsem opravdu nikdy nic neslyšela, a tudíž jsem ani nevěděla, 
co mě na té dobrodružné cestě na palubě jménem Klub čeká. 

Naštěstí jsem se nalodila na loď, která již od začátku znala svůj směr a měla ty nejlepší lodivody i skvě-
lou posádku, jejímž členem jsem měla tu čest se stát. 

Časem jsme začali naši loď (to je nabídku služeb) i posádku rozšiřovat a vždy se ukázalo, že jsme udě-
lali to nejlepší, co jsme v danou chvíli udělat mohli. Díky dobré stavbě lodi a stmelené osádce jsme se 
velkým bouřím vyhnuli a větší vlny nás neděsí. Víme, že společně je překonáme.

Jsem ráda, že jsem na palubě Klubu již dlouhých šest let a mohu se účastnit naší, zdá se, zatím úspěšné 
plavby za ostrovem pokladů, kde leží to největší tajemství – lék na cystickou fibrózu. 

Obávám se však, že já a ani současná posádka na ostrově pokladů nevystoupíme. Nicméně plavba 
za ním je naším posláním, než předáme loď mladším, méně opotřebovaným a plným elánu. 

Lenka Skočdopole Vakermanová, koordinátorka

V Klubu CF pracuji téměř od jeho založení. Zažila jsem pionýrské doby, kdy se pár maminek scházelo 
v bytě jedné z nich a domlouvalo se o tom, jak zlepšit péči o nemocné děti. Tehdy se ještě toto spole-
čenství jmenovalo Klub rodičů a přátel dětí nemocných cystickou fibrózou, protože se čas dožití týkal 
pouze dětského věku.

Byla jsem svědkem řady proměn tohoto společenství, které se „z domácí práce na koleně“ stalo moderní, 
akceschopnou a flexibilní organizací srovnatelnou s jinými, podobnými, doma i ve světě.

Mnohé se za ta léta změnilo, ale jedno – a já jsem přesvědčena, že to nejdůležitější – zůstává stejné:
je to velká potřeba pomáhat nemocným a jejich rodinám v jejich nelehkém údělu, snaha nějak jim pomo-
ci snášet nepřízeň osudu a tuto pomoc stále zdokonalovat.

Člověk se od jiných forem života krom jiného liší i velkou touhou po smyslu svého konání. Tuto práci 
vnímám jako výsostně smysluplnou a jsem ráda, že se našli lidé, kteří to vnímají obdobně. 

Helena Chladová, psycholožka
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Projekty finanční a materiální pomoci 
Fond sociální pomoci 

Fond	sociální	pomoci	pro	nemocné	cystickou	fibrózou	byl	založen	na konci	roku	2006	rozhodnutím	
Výboru Klubu.

Tento	projekt	znamená	finanční	pomoc	sociálně	potřebným	nemocným	CF,	kteří	se	ocitnou	v mimořádně	
tíživé finanční situaci.

Na základě žádosti nemocného CF o finanční příspěvek na konkrétní věc zmapuje sociální pracovnice 
možnosti rodiny a poskytne nemocnému poradenství v oblasti nároků na sociální dávky. Nelze-li vyřešit 
tíživou finanční situaci jinak, může být žadateli poskytnuta pomoc ve formě finančního daru nebo bez-
úročné	půjčky.	Výše	finanční	částky	je	individuálně	určena	na základě	dohody	s žadatelem	tak,	aby	byl	
dále schopen řešit svoji situaci sám vlastními silami.

Z našich zkušeností vyplývá, že tato pomoc nemocným nebo jejich rodinám je potřebná. Klub by rád 
v souladu se svými stanovami pomáhal zejména těm, kteří jsou sociálně potřební, obtížně zabezpečují 
finančně nákladnou péči o nemocného člena rodiny a nedostane se jim pomoci jinde. Klub založil Fond 
a přispívá do něj podle zájmu, jaký o tuto pomoc je.

Výhodou Fondu zřízeného Klubem je, že reaguje rychle na tíživou situaci sociálně potřebného nemocného CF.

V loňském	roce	přispěl	Klub	dvěma	rodinám	(na základní	životní	potřeby	a na odsávačku),	a to	částkou	
5 523	Kč.	

Inhalátory eFlow

Již	od podzimu	2005	pomáhá	Klub	CF	dotovat	svým	členům	pořízení	nového	kvalitního	inhalátoru	Pari	
eFlow Rapid. 
Tento	přístroj	oproti	„starým“	zkracuje	dobu	inhalací,	a zkvalitňuje	tak	život	nemocného.	Doba	obvyklé	in-
halace	se	zkrátí	z 20	min.	na 5–8	min.	To	je	významná	úspora	času	(nemocní	inhalují	obvykle	třikrát	denně).	
Přístroj se dá použít i v terénu díky napájení bateriemi. Kromě toho je snadno přenosný a tichý. 
Inhalátor	nehradí	pojišťovny	a jeho	pořizovací	cena	24 260	Kč	převyšuje	finanční	možnosti	většiny	rodin	
s nemocným	dítětem.	Další	finanční	nároky	přináší	i provoz	(náhradní	součástky	stojí	i několik	tisíc	ročně).	
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Klub	proto	zajišťuje	každému	nemocnému	příspěvek	na pořízení	inhalátoru	ve výši	12 000	Kč,	pro	
nízkopříjmové rodiny 17 000 Kč. Nemocní si mohou zkoušet sehnat sponzora, který daruje Klubu zbylou 
částku na doplacení přístroje. 
V roce 2011 využilo dotaci od Klubu 11 členů. 
Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří přispěli nemocným CF na pořízení inhalátoru. 

Nebulizátory k inhalátorům zdarma 

Nebulizátor	je	nástavec,	do kterého	se	lije	lék	a vychází	z něj	mlha,	kterou	nemocný	vdechuje.	Pojišťov-
na na něj nepřispívá. Fyzioterapeuti, lékaři i výrobce jej ovšem doporučují měnit jednou ročně.

Klub	nabízí	nebulizátor	zdarma	nízkopříjmovým	rodinám	(tj.	rodinám	do 2,4	násobku	životního	minima).	
Během	roku	2011	jsme	rozdali	6	nebulizátorů	Pari	LC+,	Pari	LL	a Pari	eFlow.	

Příspěvky na ozdravný pobyt u moře, 
na pomůcky k inhalaci a rehabilitaci nebo na léky

V minulých letech jsme nemocným přispívali na ozdravné pobyty u moře. V roce 2010 jsme rozšířili 
možnosti využití příspěvku. V roce 2011 mohli nemocní požádat o příspěvek na ozdravný pobyt u moře, 
na náhradní součásti k inhalátorům, na seřízení či opravu inhalátoru, na doplatek za odsávačku, na de-
chové	pomůcky	(acapella	choice	nebo	flutter)	či	na léky	a nezbytné	vitamíny	u CF.	Výše	příspěvku	činila	
až 2 000 Kč za rok, u nízkopříjmových rodin až 4 000 Kč za rok. Celkem bylo v roce 2011 vyplaceno 127 
rodinám	305 000	Kč.	

Spolupráce s CF centry
Léčba	cystické	fibrózy	je	ve vyspělých	zemích	poskytována	v tzv.	CF	centrech,	která	zajišťují	komplexní	
terapii	řadou	odborných	specialistů.	V roce	2005	byly	Evropskou	společností	pro	CF	definovány	standardy	
péče,	které	by	mělo	každé	CF	centrum	splňovat.	Ty	byly	v září	2011	schváleny	i Ministerstvem	zdravotnic-
tví ČR.

Komplexní	péče	znamená	především	spolupráci	celého	týmu	odborníků,	a to	včetně	úzké	spolupráce	
s nemocným a jeho rodinou.

V České	republice	je	Ministerstvem	zdravotnictví	ustanoveno	pět	CF	center:	ve FN	Motol	v Praze,	FN	
Brno,	FN	Hradec	Králové,	FN	Plzeň,	FN	Olomouc.	Další	CF	lékaři	pracují	ve FN	Ostrava.

Klub	CF	působí	od svého	vzniku	při	Centru	pro	léčbu	a diagnostiku	CF	ve FN	Motol	a je	svým	způsobem	
spojovacím článkem mezi CF týmem a nemocnými s jejich rodinami.

Sociální	pracovnice	a psycholožky	Klubu	se	účastní	pravidelných	schůzek	CF	týmu.	Klub	zprostředkovává	
kontakt mezi lékaři a nemocnými jednak osobně a jednak vydáváním dopisů Info a časopisu Zpravodaj. 
Dále Klub pomáhá tam, kde končí možnosti našeho zdravotnictví – prostřednictvím sbírky hledá finanční 
prostředky na vybavení CF center v České republice a také pro samotné nemocné.

Klub má velký zájem o spolupráci s jednotlivými CF centry, považujeme to za jednu z našich priorit. Pra-
videlně lékařům rozesíláme informace o naší činnosti, mapujeme potřeby jednotlivých center a hledáme 
způsoby, jak jim pomoci.
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Představení pracovního týmu Klubu CF II.

Ve svém osobním i pracovním životě se řídím dvěma motty. První z nich je: „Jaké si to uděláš, takové to 
máš,“ a druhé vyjadřuje moje velmi oblíbená krátká povídka o příležitostech a pomocných rukách, které 
často bohužel nejsme schopni vidět. 

Během obrovských záplav se na střeše svého domu zachránil věřící muž. Hladina stoupá a stoupá. 
Projíždí kolem záchranáři ve člunu a nabízejí muži, že ho vezmou s sebou. „Ne, děkuji,“ odvětí muž, 
„Bůh mě zachrání.“ Stmívá se a hladina je stále na vzestupu. Muž se vyšplhá na komín. Znovu projíždí 
člun a záchranáři na něj volají „Nastup, pojeď s námi!“. „Ne, děkuji,“ znovu odpoví muž, „Bůh se o mě 
postará.“ Nakonec přiletí vrtulník. Jeho posádka uvidí muže, sedícího za komínem, jemuž vystoupala voda 
až po bradu. „Shoďte žebříky,“ volá jeden z mužů. „Ne, děkuji,“ opáčí muž, „Bůh mě zachrání.“ Voda stále 
stoupá a muž v ní utone. Když přichází do nebe, stěžuje si Bohu: „Celý svůj život jsem v tebe oddaně 
věřil. Proč jsi mě nezachránil?“ Bůh se na něj s údivem podívá: „Já jsem pro tebe vyslal dva čluny a vrtul-
ník. Na co jsi ještě čekal?“

(Každý si za slovo Bůh může samozřejmě dosadit to, co je jemu blízké, např. něco, co nás přesahuje, 
vyšší moc, osud, šestý smysl, vesmír apod.)

Při práci v Klubu právě tato dvě moudra mohu aplikovat téměř denně. Každý den přicházejí nové příleži-
tosti a zkušenosti, které je třeba správně rozlišovat. Mnohdy jsou to i situace na první pohled ne příliš 
pozitivní.

Nejcennější pro mě však je umět se zvednout a ponaučen jít dál. Toto umění dělá z člověka vítěze. Vítěz 
je tedy podle mě každý, kdo se umí zvednout, oprášit kolena a vykročit dál. Jen tak se totiž naučíme 
příště nespadnout i v náročném terénu. 

V Klubu je spousta vynikajících chodců, kteří již umějí zdolávat vysokohorské túry, a právě Ti jsou 
pro mě obrovskou inspirací a výzvou, abych i já uměla zlézat osmitisícové vrcholy s takovou lehkostí 
jako oni. 

Mou práci v Klubu vnímám jako jakési zázemí v základním táboře, které našim členům poskytujeme. 
Na vrchol už ale musí jít každý sám za sebe. 

Lenka Eislerová, výkonná ředitelka

Při psaní příspěvku do výroční zprávy jsem si uvědomila, že je určena nejen našim členům, nemocným CF, 
ale hlavně všem našim pomocníkům, dárcům, sponzorům, zkrátka těm, kdo nás jakkoliv podporují v naší 
činnosti. A v souvislosti s tím mě napadla jedna věta, která mě od jisté doby provází životem, na kterou 
nadávám, ale znovu a znovu se přesvědčuji o její platnosti. Nikdy neříkej nikdy.

Tím nyní nemyslím její trochu prvoplánové vyznění – nikdy neříkej, že sám nikdy nebudeš potřebovat 
pomoc – i když se takový význam nabízí. Ona má i jiné významy, například nezatracuj ve svém životě 
žádnou možnost, přemýšlej nad tím, co se ti nabízí. Ne každá nabídka musí být považována za výbornou 
příležitost a nemusíš ji hned přijmout, ale zamysli se nad tím, co ti může přinést.

A nejde teď o výhody materiální, ale o to, čím může prospět tvé duši. Protože o duši jde, o pocit, že 
jsem tady na světě správně, že dělám to, co mi prospívá, že se o sebe starám, že se mám rád. A to 
platí nejen pro poskytování pomoci, ale i pro její přijímání, nejen pro pomáhající, ale i pro ty, kterým je 
pomáháno. To zkrátka platí pro nás pro všechny, protože naše role v životě se stále proměňují. Budu-li 
totiž mít rád sám sebe, budu mít rád, opravdově rád, i ty ostatní. A to přeji nám všem.

Pavla Hodková, psycholožka
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Akce Klubu CF v roce 2011

Běžecká chebská zima  

V pořadí 2. ročník Chebské běžecké zimy na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou se konal třetí 
lednovou	neděli	za téměř	jarního	počasí.	Slunečný	den	přilákal	na trať	77	sportovců.	Nejpočetnější	kate-
gorií	byli	tentokrát	nejmenší	závodníci	do 6	let,	kterých	se	na startu	sešlo	čtrnáct.	

Valentýnský stánek

V úterý	8.	února	2011	měl	Klub	CF	v prostorách	Poštovní	spořitelny	svůj	stánek	plný	valentýnských	pře-
kvapení. Ve stánku jsme nabízeli ručně vyráběné polštářky nebo cukrovinky s valentýnskou tématikou, 
ale	i další	drobnosti	pro	potěšení.	Výtěžek	z prodeje	činil	3 670	Kč.	

Klub CF partnerem soutěže krásy

Náš	Klub	se	stal	jednou	z partnerských	neziskových	organizací	soutěže	Česká	MISS	2011.	Každý	partner,	
a tedy	i my,	jsme	s finalistkou	MISS	natočili	45vteřinový	spot,	který	běžel	v březnu	2011	na internetu.	
Čtenáři internetových stránek mohli hlasovat pro svou oblíbenou neziskovou organizaci či favoritku 
mezi dívkami.

Vítězka	hlasování	získala	titul	Česká	Miss	Earth	a organizace,	se	kterou	natočila	spot,	získala	darem	
150	tis	Kč.	Naše	organizace,	jejíž	patronkou	se	stala	finalistka	Dominika	Opplová,	skončila	velice	těsně	
na druhém	místě	za Svazem	paraplegiků	a Dominikou	Cojocarovou.	Nakonec	jsme	však	za velice	těsné	
druhé	místo	získali	cenu	útěchy,	a to	10 000	Kč.	

Velikonoční stánky Klubu CF

Během	Velikonoc	2011	jsme	měli	opět	v budovách	ING,	Telefonica	O2,	Poštovní	spořitelny	a Tevy	své	
stánky. Návštěvníci si mohli zakoupit krásné rukodělné výrobky s velikonoční tématikou, které vyro-
bili nemocní CF nebo jejich šikovné maminky či přátelé. K prodeji jsme měli např. háčkované slepičky, 
kuřátka, košíčky nebo hračky s velikonoční tématikou. Dále jsme prodávali domácí cukrářské a pekařské 
výrobky.	Celkem	jsme	během	velikonočních	svátků	získali	pro	slané	děti	15 154	Kč.	
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Úspěšný první ročník prodejní výstavy 
obrázků v Tuchlovicích 

V dubnu	2011	se	konala	v Tuchlovicích	prodejní	výstava	obrázků,	které	malovaly	děti	nemocné	cystickou	
fibrózou. Návštěvníky obrázky opravdu překvapily – svým provedením, vtipem, barevností a celkovým 
pojetím.	I přes	počáteční	nervozitu	pořadatelů	měl	první	ročník	hojnou	účast	a na benefici	se	vybralo	
necelých	12 000	Kč.	S darem	od firmy	Müller	Technik	to	bylo	celkem	17	tisíc	korun,	což	je	na první	pokus	
krásná částka. 

Prodejní výstava obrázků ve společnosti Altron

V dubnu 2011 se v prostorách společnosti Altron konalo slavnostní zahájení prodejní výstavy obrázků, 
které malovaly děti nemocné cystickou fibrózou. V květnu 2011 výstava vyvrcholila aukcí, která se též 
konala v prostorách společnosti Altron. Průběh byl velmi dramatický, protože zájemců o obrázky se sešlo 
mnoho.	Všech	16	obrázků	se	nakonec	vydražilo	za 65 000	Kč.	Celkový	výtěžek	byl	však	ještě	o kousek	
vyšší, a to 70 000 Kč.

Pražský mezinárodní maraton opět 
pomáhal slaným dětem

Naše	sdružení	je	jedním	z charitativních	partnerů	běhů	Pražského	mezinárodního	maratonu.	Mnoho	
běžců se rozhodlo běžet na pomoc slaným dětem. V rámci letošních březnových a květnových běhů Praž-
ského	mezinárodního	maratonu	se	na pomoc	nemocným	cystickou	fibrózou	vybralo	úžasných	129 454	Kč.	

Nejúspěšnějším	týmem	byl	Vltava	river	runners,	který	do své	charitativní	běžecké	sbírky	nashromáždil	
neuvěřitelných	65 354	Kč,	a přispěl	tak	rovnou	polovinou	do celkové	částky,	kterou	jsme	za běhy	získali.	
Moc	děkujeme.

Již třetí ročník charitativní taneční párty 
2 Close 2 Heaven v klubu Mecca

V květnu	2011	v pražském	klubu	Mecca	konal	již	třetí	ročník	charitativní	taneční	párty	s názvem	2	Close	
2	Heaven.	Akce	začala	hodinu	před	půlnocí	a skončila	druhý	den	až	v 6	hodin	ráno.	Mezi	vystupujícími	
byla téměř celá špička české taneční scény a akci podpořili i tři zahraniční kolegové – autor obrovského 
hitu	Weekend	Angličan	MICHAEL	GRAY,	spolu	s ním	dánský	producent	a Dj	žijící	v Londýně	–	KID	MASSIVE	
a majitel	labelu	Tokyo	Red	Recordings,	australský	producent	a dj	–	SYDNEY.	Celkový	výtěžek	akce	činil	
73 220 Kč. 
 

Hotelovka slavila i pomáhala

Dne	11.	května	2011	se	konal	na Hotelové	škole	a Obchodní	akademii	Světlá	tradiční	Gastroden.	Letošní	
34. ročník byl ve znamení 110. výročí založení této školy. Po celý den se areál školy hemžil návštěvníky, 
kteří	si	nenechali	ujít	přehlídku	gastronomických	dovedností	a soutěží.	Škola	se	připojila	již	podruhé	
k akci	na Pomoc	slaným	dětem.	Se	svolením	vedení	školy	proběhla	sbírka	pro	nemocné	cystickou	fibró-
zou,	do které	se	vybralo	708	Kč.	

Osmý ročník informační akce Pomoc pro slané děti

Pomoc pro slané děti je osvětová a charitativní akce pro veřejnost, kterou Klub pořádá každý rok 
v květnu. Onemocnění cystická fibróza není zatím mezi českou veřejností příliš známé a tento projekt 
má za cíl to změnit.
V roce	2011	jsme	akci	uspořádali	ve	dnech	17.	a 18.	5.	v sedmi	městech	ČR,	a to	v Praze,	Brně,	Hradci	
Králové,	Plzni,	Pardubicích,	Ostravě	a v Kutné	Hoře.	V každém	jmenovaném	městě	jsme	na jeden	den	



14

postavili informační stánek, kde zájemci získali letáky o CF a také mohli přispět na takto nemocné. Každý 
dárce od nás dostal na památku lahvičku od léku, kterou ozdobili nemocní CF nebo jejich blízcí a sym-
bolicky	ji	naplnili	solí.	Symbolika	soli	je	zde	na místě,	protože	nemocným	CF	se	laicky	říká	slané	děti	pro	
jejich vyšší koncentraci solí v potu.

Během akce se podařilo do pokladniček vybrat 19 914 Kč a rádi bychom tímto poděkovali všem dárcům. 
Velmi děkujeme i dobrovolníkům z řad studentů či rodičů dětí nemocných CF. Bez jejich velké pomoci 
bychom nemohli akci realizovat v této podobě.

Úspěšná akce „Od Aljašky k Mexickému zálivu“ 
s autogramiádou Ivana Trojana

V červnu	2011	uspořádala	Základní	škola	Nepomucká	zahradní	slavnost	Od Aljašky	k Mexickému	zálivu.	
Během	slavnosti	se	děti	mohly	vyřádit	na nejrůznějších	atrakcích	nebo	se	zúčastnit	soutěže.	Součástí	byl	
také	prodej	různých	suvenýrů	a autogramiáda	patrona	našeho	sdružení	Ivana	Trojana.	Výtěžek	akce	byl	
krásných	13 575	Kč.	
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Švédský festival Midsummer pomohl slaným dětem

V červnu	2011	se	v Brně	v Mariánském	údolí	konal	festival	světoznámé	přírodní	švédské	kosmetiky	Orifla-
me.	Na festivalu	Midsummer	vystoupily	některé	z tváří	Oriflamu:	Ewa	Farna,	Jitka	Zelenková	nebo	ABBA	
Revival.	Mimo	hlavního	programu	byly	připraveny	i různé	soutěže,	tématické	dílny	pro	děti	či	odborné	
poradenství	v péči	o pleť	a líčení	s kosmetikou	Oriflame.	Klub	CF	zde	měl	svůj	stánek,	jehož	výtěžek	činil	
8 919	Kč.	

Nejen sportovně úspěšný TNT – Fortuna Meeting

Po dva	červnové	dny	se	konal	vícebojařský	závod	TNT	–	Fortuna	Meeting,	který	je	zařazen	do nejvyšší	
světové série IAAF Challengeg. V Kladně se tak sešla celá vícebojařská světová špička. Klub CF zde měl 
svůj	stánek,	jehož	výtěžek	byl	4 879	Kč.	
 

Jak se pohádkově pochodovalo 
pro pomoc slaným dětem

Koncem	srpna	2011	se	v Tuchlovicích	konal	druhý	ročník	pohádkového	pochodu.	Na trase	bylo	celkem	11	
pohádkových	stanovišť,	která	měla	pro	děti	připravené	nejrůznější	pohádkové	úkoly.	Bohužel	akce	probí-
hala za velké nepřízně počasí, což se projevilo i na návštěvnosti a celkovém výtěžku, který byl necelých 
1 500	Kč.	

Pozdní sběr

Kdo byl na sobotním Pozdním sběru, ví, jak povedená akce to byla, kdo nebyl, o mnoho přišel...
Přibližně	600	návštěvníků	si	v pražském	klubu	Rock	Café	užívalo	hudební	vystoupení,	divadlo,	tanec,	
autorské	čtení	a báječnou	moderátorku	celé	akce	Ester	Kočičkovou.	Místní	tržiště	nabídlo	návštěvníkům	
také	pestrý	nákupní	program	–	občerstvení,	výrobky	z konopí,	čerstvé	ovocné	šťávy,	výborný	čaj	z Dobré	
čajovny, knihy, CD, oblečení... 
Během akce se také pouštěly dokumenty o cystické fibróze a poskytovaly informace, komu výtěžek 
z Pozdního	sběru	pomůže.	Výtěžek	akce	byl	fantastický,	a to	kolem	150 000	Kč.	

Všechny obrázky vydraženy aneb báječná 
atmosféra na aukci slaných dětí

První prosincový večer byl ve znamení již tradiční benefiční aukce obrázků, které namalovaly slané děti 
a jejich kamarádi. Každé dva roky ji pořádáme k Evropskému dni pro CF, který se po celé Evropě slaví 21. 
listopadu.	Večer	byl	zahájen	báječným	kytarovým	sólem	docenta	JAMU	Vladislava	Bláhy.	Poté	promluvila	
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paní docentka Věra Vávrová o tom, jak její život ovlivnila práce s dětmi nemocnými CF, a také, co pro 
ni	díky	tomu	znamená	štěstí…	Ještě	před	samotnou	dražbou	nám	zahrál	Pražský	komorní	kytarový	
orchestr v čele s dirigentem Vladimírem Novotným a sklidil obrovský potlesk. Celkem jsme dražili téměř 
60	obrázků	a také	několik	uměleckých	děl.	Pan	Pavel	Zuna,	který	nás	celým	večerem	provázel,	přišel	
i s celou rodinou, která si také vydražila několik dílek. Večer se opravdu vyvedl a tomu odpovídal i výtě-
žek	aukce	113 382	Kč.	

Vánoční stánky 

Před	Vánoci	jsme	na našich	stáncích	prodávali	cukroví,	perníčky	a další	drobnosti	ve společnostech	Teva,	
ČSOB,	Telefonica	O2,	Poštovní	spořitelna	a Hotel	Hilton.	Celkem	se	ve stáncích	vybralo	27 479	Kč.

Představení pracovního týmu Klubu CF III.

Svůj příspěvek do výroční zprávy musím začít omluvou kolegyni Lence (snad omluvu nevystřihne),
že jej píšu na poslední chvíli. Jednak je v Klubu práce stále nad hlavu a jednak je tu další 
věc – co vlastně napsat o sobě a Klubu?

Do Klubu nemocných CF jsem se přihlásila zcela náhodou. Odpověděla jsem na inzerát, když jsem coby 
téměř dostudovaná sociální pracovnice začala hledat práci, zprvu na půl úvazku, před dokončením školy. 
Možnost pracovat s rodinami, v nichž se vyskytuje chronické onemocnění, se mi zdála velmi zajímavá. 
O cystické fibróze jsem předtím nikdy neslyšela. Ani o tom, co mě čeká, jsem neměla přesnou představu. 
V roce 2006 jsem tedy učinila jeden ze svých životních kroků, který mě – jak dnes vidím – velmi ovlivnil 
a za který jsem vděčná.

Na počátku jsem nevěděla já, ani nikdo v mém okolí, co je CF. To se samozřejmě změnilo a mí nejbližší 
vědí o CF mnoho. Při prvním setkání s novými lidmi však stále zažívám to samé. Cystická fibróza obvykle 
nikomu nic neříká. Málo lidí se zajímá o podrobnosti, a pokud ano, jsou překvapeni a vyjadřují obdiv 
rodinám, které s touto nemocí dennodenně bojují.

Co dalo působení v Klubu mně? Setkala jsem se se spoustou dětí i dospělých a měla jsem možnost být 
jim nablízku ve velmi těžkých chvílích. V době, kdy se dozvědí, že jejich miminko není zdravé, bude se 
celý život léčit a mohou očekávat život s vážným onemocněním, které zkracuje život. Děti, které bývají 
často v nemocnici a zvládají statečně náročné zákroky. Děti, které neocení, když chybí ve škole, a touží 
do školy chodit se svými spolužáky. Rodiče, kteří si nevědí rady, když jejich potomek odmítá jíst, a to 
i nejoblíbenější pamlsky dětí, jako jsou čokoláda nebo hranolky. Nelze nezmínit zcela obyčejnou situaci 
rodiče, který dítě doprovází při hospitalizaci a čeká a čeká a čeká… A může pro své dítě udělat jen 
málo, což k uzdravení nestačí. Dospělí nemocní s CF se někdy najednou čím dál častěji stávají „paci-
enty“ nemocnice, s obavami čekají, zda tentokrát antibiotika zaberou, a přemýšlejí, co bude dál, když 
se tak nestane. S úzkostí sledují obávané zánětlivé parametry a plicní funkce, neméně svou hmotnost 
(oproti nám však opačně, aby neubrali příliš na váze). Někteří nemocní jsou v nemocnici tak často, že se 
stávají doslova inventářem a znají se s personálem nemocnice i Klubu málem blíže než se svými přáteli. 
Naskytne-li se možnost být zařazen na čekací listinu k transplantaci plic, nejde o lehké rozhodování – 
rizika jsou nemalá, vyhlídky nejisté. Úsilí, které musí dospělí nemocní vynakládat, aby zintenzivnili svou 
každodenní léčbu, a předešli tak zhoršování svého stavu, je obdivuhodné a stojí víc přemáhání, než si 
umíme představit.

Přesto našim rodinám nechybí humor a děti i dospělí si umí dělat legraci ze sebe i z náročných chvil, 
které mají za sebou. Ten, kdo si váží obyčejných věcí v životě, se pravděpodobně ze života umí více 
radovat. Ten, kdo má před sebou vyhlídky na kratší život, neztrácí čas a žije intenzivněji. 

Když jste tomuto blízko, ovlivní to i Váš život a pohled na svět. Chtěla bych poděkovat všem nemocným 
CF, které jsem měla možnost poznat blíž, za důvěru a možnost být s nimi.

Tereza Tesařová, sociální pracovnice
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PR aktivity Klubu CF
Důležitým posláním Klubu CF je informovat veřejnost o problematice CF. Rok 2011 byl v tomto ohledu 
opravdu přelomový, protože se nám podařilo navázat partnerství s Českou televizí, která bude po celý 
rok	2012	vysílat	náš	informační	spot	„Každý	polibek	nemusí	být	sladký“.	Chceme	jím	informovat	o cys-
tické fibróze a také upozornit rodiče, aby si všímali, jak slané je jejich dítě. Bylo pro nás velkou ctí, že 
ve spotu	vystupuje	kromě	samotných	nemocných	a jejich	blízkých	i Ivan	Trojan	a jeho	manželka	Klára	
Trojanová.	Ivan	Trojan	také	spot	svým	hlasem	provází.

Kromě osvětového spotu jsme také vydali DVD se dvěma dokumenty. První je o životě s cystickou fib-
rózou	a druhý	o činnosti	Klubu	CF.	Dokumenty	jsou	k vidění	i na našem	youtube	profilu	Slané	děti.	DVD	
rozdáváme všem novým i stávajícím spolupracovníkům a dárcům. 

Patron Klubu CF
Činnost	Klubu	podporuje	významný	herec	Ivan	Trojan.	Již	několik	let	se	aktivně	zapojuje	do akcí	věnovaných	
nemocným cystickou fibrózou a je také dárcem Klubu CF. V roce 2011 se společně se svou manželkou stali 
protagonisty	našeho	osvětového	spotu	pro	Českou	televizi	s názvem	„Každý	polibek	nemusí	být	sladký“.	
Rádi	bychom	panu	Trojanovi	poděkovali	za podporu	a pomoc	při	zviditelňování	naší	problematiky.	
„Tato	nemoc	je	velmi	vážná	a je	zatím	bohužel	nevyléčitelná.	Věřím,	že	pokrok	medicíny	jednou	umožní	
úplné	vyléčení.	Naděje,	že	to	jednou	nastane,	je	určitě	to	nejdůležitější	v životě	nemocných.	Dokud	
k tomu	nedojde,	je	potřeba	jim	a jejich	rodinám	pomáhat.“
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Informační dopisy 
a webové stránky Klubu CF
Všem svým členům a také všem lékařům v CF centrech pravidelně rozesíláme tzv. infa, která obsahují aktuální 
informace ze sociální a zdravotní oblasti a také z činnosti Klubu. Info jsme v loňském roce rozesílali osmkrát.
V roce	2011	jsme	také	pokračovali	v zajišťování	webového	fóra	pro	nemocné	CF	a jejich	blízké.	Za tři	
a půl	roku	se	na jeho	stránkách	zaregistrovalo	přes	198	členů.	Provozování	tohoto	webu	je	velmi	důle-
žité, protože se nemohou mezi sebou setkávat. Fórum jim proto nabízí skvělou možnost k vzájemnému 
poznávání, vyměňování zkušeností a také ke společné podpoře. 

Veřejná sbírka
V květnu	2011	jsme	ukončili	sbírku	s č.j.	S-MHMP/123683/2008.	Za tři	roky	jsme	mohli	ze	sbírky	přispět	
např.	37	nemocným	na nákup	moderního	inhalátoru	eFlow,	který	nehradí	zdravotní	pojišťovny.	

V květnu	2011	nám	Magistrát	hlavního	města	Prahy	schválil	novou	sbírku	pod	č.j.	S-MHMP/378336/2011.	
V rámci	této	sbírky	můžeme	shromažďovat	a čerpat	finanční	prostředky	na tyto	účely:
•	  nákup a dotování zdravotnických přístrojů, vybavení a léků pro nemocné CF,
•	 	úhrada	nákladů	spojených	s léčbou	nemocných	CF,
•	  vzdělávání a výzkum v oblasti léčby cystické fibrózy,
•	 	účast	odborníků	na CF	na konferencích	o CF,
•	  vydávání informačních materiálů pro potřeby nemocných CF a jejich rodin,  

pro odbornou a laickou veřejnost,
•	  psychologická péče a sociální služby pro nemocné CF a jejich rodiny,
•	  podpora projektů zaměřených na léčbu a diagnostiku CF,
•	  pořádání informačních a vzdělávacích akcí o CF.

Během	roku	2011	jsme	na sbírkový	účet	č.	30015	–	1921101329/0800	shromáždili	celkově	95 847	Kč.	

Od října	2011	jsme	zřídili	pro	Klub	CF	DMS	službu.	Do konce	roku	se	nám	podařilo	získat	253	DMS,	které	
nám	na účet	přinesly	6 831	Kč.	

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispívají do sbírky pro nemocné CF. Díky pomoci štědrých dárců může-
me realizovat nákup inhalátorů eFlow pro členy Klubu CF a nákup zdravotnických přístrojů pro CF centra. 

Dále	nám	byla	až	do roku	2012	prodloužena	sbírka	č.	MHMP/40174/2002.	Na jejím	účtu	stále	zbývá	přes	
3 000 000	Kč.	Tyto	prostředky	jsou	deponovány	především	pro	případy,	kdy	by	bylo	nutné	uhradit	nákla-
dy spojené s transplantací nemocných CF v zahraničí.

Pokladničky v roce 2011

Díky	pomoci	členů	Klubu	CF	jsou	pokladničky	rozmístěny	po mnoha	místech	ČR.	Jejich	prostřednictvím	
shromažďujeme	prostředky	na sbírkový	účet,	ale	také	tímto	způsobem	informujeme	veřejnost	o diagnóze	
CF – k pokladničkám totiž vždy přikládáme informační letáčky. 

Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří se starali o umístěné pokladničky. Děkujeme všem, kteří do-
volili, abychom umístili pokladničky v jejich firmách a při nejrůznějších akcích. Díky vaší pomoci jsme mohli 
shromáždit mnoho prostředků na naše projekty.
Kladno      3 439 Kč
Pomoc	pro	slané	děti	–	Brno	 	 	 5 562	Kč
Pomoc	pro	slané	děti	–	Hradec	Králové	 		 900	Kč
Pomoc	pro	slané	děti	–	Ostrava		 	 8 821	Kč
Pomoc	pro	slané	děti	–	Pardubice	 	 2 935	Kč
Pomoc	pro	slané	děti	–	Praha	 	 	 1 696	Kč
Praha – akce Pozdní sběr   4 330 Kč
Celkem	 	 	 	 	 27 683	Kč
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Poděkování sponzorům
 
Klub nemocných cystickou fibrózou děkuje všem institucím, firmám a soukromým osobám, které 
finančně podpořily nemocné CF prostřednictvím darů. Bez pomoci všech níže jmenovaných a dal-
ších dárců by Klub nemohl poskytovat všestrannou pomoc. 

 
Poskytovatelé dotací a grantů
Magistrát	hl.	města	Prahy	nás	podpořil	grantem	v oblasti	zdravotnictví.
Nadace	člověk	člověku	podpořila	projekt	„Výkonný	ředitel/ka	Klubu	CF“.
Úřad	vlády	nás	podpořil	grantem	v oblasti	veřejně	účelných	aktivit	NNO.

Dary nad 100 000 Kč
ALTRON	a.s.
ČEPS	a.s.
Novartis s.r.o.
ROCHE	s.r.o.
Pozdní sběr, o.s.

Dary od 50 000 do 100 000 Kč 
Československá obchodní banka a. s. 
Mecca	Prague	s.r.o.	
Mediacop	s.r.o.	
Cembrit a.s.

Dary od 10 000 do 50 000 Kč
ANECT	a.s.	
Cygni	Software	s.r.o.
Lekárna Pinie 
Prime Venue Inc. 
RWE GasNet s.r.o.
Sanofi-Aventis	s.r.o.
Teva	Pharmaceuticals	CR	s.r.o.	
TJ	Karlovy	Vary-Dvory	
ZS	Magic	Hill

Jansová	Ivana,	MUDr.
Kettner Ladislav
Labedan Bruno 
Podkonický	Juraj	
Pokorný	Michal	
Rak Václav 
Smetanová	Pavla	
Trojan	Ivan	
Zamykalová Lenka 
Zuna Pavel 

Dary od 1 000 do 10 000 Kč
COMPEK	MEDICAL	SERVICES	s.r.o.
Fermata a.s.
GLAXOSMITHKLINE	s.r.o.
Hotel	Hilton	Prague
MALINA	-	VRŠE	s.r.o.	
Müller-Technik	CZ	s.r.o.	
Nakladatelství	TRITON	s.r.o.	
Olympus Europa 
ORRERO a.s. 
PKS	system	s.r.o

PROGY	PROFESSIONAL	
Radioelektronika Cheb o. s.
SOREX	s.r.o.	
SOURCEFABRIC
TJ	TATRAN	Kohoutovice
ZEM	a.s.	
ZŠ	Emy	Destinnové	

Andršová Veronika
Arellanesová Anna 
Aubrechtová	Jana	
Baltaliyski	Youri	
Bartošová	Jana
Davidová Věra 
Divínová	Jitka	
Drahokoupil Aleš 
Drózd	Januš	
Dvořák	Stanislav
Eliáš Vojtěch 
Faldyna Zdeněk 
Fencl Ivan 
Fila Luboš 
Franc Václav 
Francová Blanka 
Gurecká Květoslava 
Haidler	Jaroslav	
Hána	Karel
Hodková	Pavla
Hochman	Jiří
Horváthová	Aneta
Hrabcová	Eva	
Hráský	Zdeněk	
Chladová	Helena	
Chlubna	Jan	
Issa	Michael	
Kafka Daniel 
Kamlarová	Michaela	
Karkoš	Milan	
Kejzlarová	Marta	
Kettner	Jakub	
Klucký Lukáš
Kmeťová	Hana	
Kolářová	Marta
Kolářová Zuzana 
Komárková Irena 
Korber	Michal	
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Kostelný	Marek	
Kováčová Dana 
Krajíček	Milan	
Krajíčková Eva 
Krejzl	Heinrich	
Kvasnička	Jaroslav	
Lamlová Radka 
Lehocký	Michal	
Leštinová	Hana	
Lorenc	Jaroslav	
Mekysková	Zdeňka	
Nagy	Alexander	
Neckářová Lenka 
Němcová Petra 
Novotná	Hana	
Ouška	Martin	
Pavlíček	Jiří	
Pavlík	Marek	
Pešová Ilona 
pí	Stránská	
Postolková Eva 
Rozsypalová	Jana	
Sedin	Marek
Skalický	Martin	
Skočdopole	Vakermanová	Lenka	
Slavata	Oldřich
Socha	Pavel
Strnadová	Eliška	
Šebánek	Michal	
Šípová	Jaroslava	
Šmídová	Kamila	
Šulda	Jaroslav	
Švábenická	Lilian	
Truska	Jindřich	
Uhlíř	Jaroslav	
Vávrová Věra 
Veselý David
Veselý Luboš
Veselý Vlastimil 
Zábrodská	Simona	
Žid	Marek	

Dary do 1 000 Kč
Baďura Rostislav
Bohuňková	Jana	
Boušková Alžběta 
Brázová	Jitka	
Bustová Ludmila
Čajková Karolína 
Čapková	Hana	
Černá	Marie	
Dostál Ivo 
Fejfar	Jiří	
Filipiová Eva 
Floro	Jan	
Gricinko Igor 
Grunwaldová Olga 
Havránková	Petra

Hlávková	Hana	
Chorvatovič Petr
Ipsos	Tambor	
Jakoubek	Vít	
Kadlec Petr
Kiššová	Maria	
Komanický	Alexander	
Kořínková	Jiřina	
Kotoučková	Marcela	
Krejčí	Jaroslav	
Kroupa Petr 
Křížka	Jaroslav	
Křížová	Hana	
Kuběna	Jan	
Lapková	Jiřina	
Lebedová Ivana 
Lipovac Duje 
Mareš	Marcel	
Matějíková	Jana	
Matoušek	Jaroslav	
Mikšlová	Petra	
Mikušová	Jana
Morávková	Marcela	
Mullerová	Olga	
obec Čechočovice 
Plešinger David 
Podzimková Eva 
Preiss	Martin	
Šáfr	Jaroslav	
Šimurda	Jan	
Šmolíková	Bohumila	
Švagrová	Zuzana	
Vacková Eva 
Valentová Anna 
Vaňková Ivana 
Velická Diana 
Voleman	Martin	
Volfová Veronika 
Vukmirovič Dušan 
Wojnar Luděk 
Zemková Daniela 

Poskytnutí věcných darů
Československá obchodní banka a.s.
Hotel	Hilton	Prague
Chance for Children
Oriflame	
UNITED	BAKERIES	a.s	
Coca-Cola	HBC	Česká	republika,	s.r.o.	
GRAFIKO s.r.o.
COPY	GENERAL

Čapková	Hana
Joha	Miroslav	
Košková	Monika
Kubíčková Lenka 
Zigalová Eva
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Poskytnutí služeb bez nároku na honorář
ENTRE,	s.r.o.
Klub	Mecca
Palác Aventin 
R presss s.r.o.
studio	TOSAMO
UNIPRINT,	s.r.o.
Weil,	Gotshal	&	Manges,	s.r.o.

Čapková	Hana

Rádi bychom poděkovali všem spolupracov-
níkům, kteří pomáhají Klubu CF rozvíjet jeho 
poslání. Bez jejich obětavé pomoci bychom 
nikdy nemohli naplnit své cíle. 

Spolupráce při akcích Klubu
Baloghová Eliška
Baučič – Bryndzová Ivana
Bezvodová Radka 
Běžci slaných dětí 
Bílková	Hana
Bláha Robert
Boučková	Jitka
Čapková	Hana
Davidová Věra
Diome
DJ	Macio	
Erbenová	Tereza	
Fatty	M.	
Galerie	Myslbek
Gray	Michael
Grim Pavel 
Hakenová	Iveta
Hakenová	Marie
Hloucalová	Hana
Hoffelnerovi	Petru
Chalupníková	Hana
Jaroměřská	Jana
Kirejevová Iva 
Kittl Benjamin 
Klečka	Jan	
Kočičková Ester
Komárková Irena
Kopkáš	Jan
Košková	Monika
Kubatko live!
Kunc Zdeněk 
Kyselová	Martina
Masive	Kid	
Misařová	Dagmar	
Motyčková	Jana
Myclick

Nechanická Kateřina
Pafko Pavel
Pavlatová Eva 
Pavlová	Jana
Peřina	Milan	
Rai Roman
Rus Václav
Sadler	Chris	
Sydney	
Šmejkal	Miloslav	
Šmídová	Kamila
Šustrová	Jana
Švejcarová	Jitka
Trafik	Mike	
Trojan	Ivan	
Uzelac	Milivoj
Vanišová Naďa 
Vlach	Miroslav	
Weisová Alžběta
Zábrodská	Simona
Zídková	Marta
Zuna Pavel

Maminky	z mateřského	centra	
ve Lhotě pod Libčany 
Maminky	a babičky	žáků	ze	ZŠ	Nepolisy
Absolventi	Gymnázia	Minerva	Praha
Studenti	SPŠ	a VOŠ	sklářské	Nový	Bor
Studenti	SSUŠ	AVE	ART	Ostrava
Studenti	Střední	umělecké	školy	textilních	řemesel	
Praha 1
Studenti	VOŠ	zdravotnické	a Střední	zdravotnické	
školy	Hradec	Králové
Žáci	a učitelé	ZŠ	Gen. Klapálka	Kralupy	nad	Vltavou
Žáci	a učitelé	ZŠ	Nepolisy
Žáci	a učitelé	ZŠ	Rychvald
Žáci	a učitelé	ZŠ	Vodárenská	Kladno
Žáci	a učitelé	ZŠ	T.G.Masaryka	Praha	–	Ruzyně
Žáci	a učitelé	ZŠ	Emy	Destinnové	Praha	6
Skupina	Legrúti
Tanečníci	z obce	Březník

Altron, a.s. 
ČSOB,	a.s.
Divadlo na Fidlovačce
Ekonoprint 
Fórum dárců
Galerie	Myslbek
Hotel	Atom	
Hotel	Kempinski	
Hybernská	Prague	
Chance 4 children
Chebský oddíl rádiových běhů
Klub	Mecca
Komorní kytarový orchestr
Lékárna	pod	Motolskou	nemocnicí	
Malý	strom
Mateřské	centrum	Tuchlováček
MM	Consulting,	s.r.o.

Poděkování 
spolupracovníkům
Klubu
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Nadace O2
Obec Dolní Vilémovice 
OP	Tiger
Optical Disc Europe 
Oriflame
Palác Aventin
Poštovní spořitelna
Pražský mezinárodní maratón 
Prodance
Rock Café 
SSUŠ	AVE	ART	Ostrava,	s.r.o.	
STK	Dolní	Vilémovice
Storm	London	
TNT	Fortuna	Meeting
Top	Real	Praha
VAS,	v.o.s.
Žák a synové 
 
Děkujeme všem lékařům a odborníkům, kteří 
pečují o nemocné CF v:

CF	centru	při	FN	Motol
CF centru při FN Brno
CF	centru	při	FN	Hradec	Králové
CF centru při FN Plzeň
CF centru při FN Olomouc
FN Ostrava

Spolupráce s médii 
Děkujeme všem následujícím médiím za in-
formování veřejnosti o onemocnění cystická 
fibróza a jednotlivých akcích, které pořádal 
Klub CF. 

Zpravodajské agentury: 
ČIA,	ČTK,	Mediafax

Tištěná média: 
Čilichili,	Chvilka	pro	tebe,	Instinkt,	Mladá	fronta	
Dnes

Webové stránky:
ahaonline.cz, babyweb.cz, bandzone.cz, blesk.
cz, doktorka.cz, familyfreshnews.cz, informuji.
cz, metropol.cz, mojebrisko.cz, mojezdravi.
org, nasebatole.cz, novinky.cz, poslouchej.
net, pozdnisber.net, praha1.cz, predskolaci.cz, 
promediamotion.cz, protisedi.cz, seznamknih.
cz, spotrebitel.cz, zdravavyziva.info, zena-in.cz, 
namaterskevbrne.cz, techno.cz

Televize: 
ČT1,	ČT2,	TV	Prima,	TV	Nova,	ČT	24,	
TV13,	TV	Metropol

Rozhlas:
ČRo Brno, ČRo Plzeň, ČRo 2 Praha, ČRo Radiožur-
nál,	ČRo	Regina,	ČRo	Ostrava,	Expresradio,	Radio1,	
Rádio	Hey,	Radio	RockZone,	Radio	Wave
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Ekonomická 
část 
výroční 
zprávy

Náklady

Spotř.	mat.	–	kancelářský,	knihy,	provozní 74	846,90

Spotř.	mat.	–	přístroje	pro	nemocné 2	017	484,72

Spotř.	mat.	–	potraviny 599,00

Spotřeba	energie 20	781,94

Spotř.	ost.	nesklad.	dodávek 23	580,98

Spotřebované nákupy 2 137 293,54

Opravy a udržování 4 131,00

Cestovní náhrady – jízdné 9	901,51

Cestovní náhrady – ubytování 6	337,00

Náklady na reprezentaci 3	610,00

Ost. sl. – tel. pevná linka 31	246,75

Ost. sl. – tel. mobilní 30 027,00

Ost. sl. – poštovné 29	622,00

Ost.	sl.	–	účetnictví 91 000,00

Ost. sl. – pronájem prostor 19	800,00

Ost. sl. – pron. kanc. pr. dle sml. 12 000,00

Ost. sl. – spoj. s pron. prost. 1	608,00

Ost. sl. – poplatky za školení, konference 43	950,00

Ost. sl. – stravování 4 720,00

Ost. sl. – ubytování 27	600,00

Ost. sl. – doprava 5	689,00

Ost. sl. – jiné 187	430,00

Služby 508 672,26

Hrubá	mzda	–	zaměstnanci 1	131	641,00

Hrubá	mzda	–	dohody	o	provedení	práce 27	599,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 381	115,00

Zákonné sociální náklady 4 710,00

Osobní náklady 1 545 065,00

Ostatní daně a poplatky 160,00

Daně a poplatky 160,00

Kurzové ztráty 131,23

Pojištění komerční 3 279,00

Správní	poplatky 830,00

Bankovní poplatky 1	706,51

Členské příspěvky v asociacích 2	315,75

Jiné	ostatní	náklady	–	mimo	daň	z	příjmu 7 177,32

Ostatní náklady 154 39,81

Poskytnuté příspěvky FO a PO 303 242,00

Poskytnuté příspěvky FO a PO – pobyty 20 439,00

Poskytnuté příspěvky 323 681,00

Náklady celkem 4 530 311,61

Přehled nákladů a výnosů k 31. 12. 2011
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Výnosy

Úroky 18	224,60

Kurzové zisky 2	319,95

Zúčtování	fondu	materiálních	darů 1	452	667,25

Zúčtování	fondu	sbírky 560	589,27

Jiné	ostatní	výnosy	–	prodej	propag.	předm. 18	205,00

Jiné	ostatní	výnosy 100,00

Jiné	ostatní	výnosy	–	přeplatky 155,52

Ostatní výnosy 2 052 261,59

Přijaté	přísp.	(dary) 771	148,67

Přijaté	přísp.	(dary)	od	práv.	os. 1	293	401,35

Přijaté členské příspěvky 108	500,00

Přijaté příspěvky 2 173 050,02

Provozní dotace 305	000,00

Provozní dotace 305 000,00

Výnosy celkem 4 530 311,61

Hospodářský výsledek 0,00
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Označení Název ukazatele Číslo
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

I. Spotřebované	nákupy	celkem Součet	I.1.	až	I.4. 2 2133 2133

1. Spotřeba	materiálu (501) 3 2088 2088

2. Spotřeba	energie (502) 4 21 21

3. Spotřeba	ostatních	neskladovatelných	dodávek (503) 5 24 24

4. Prodané zboží (504) 6

II. Služby	celkem Součet	II.5.	až	II.8. 7 505 505

5. Opravy a udržování (511) 8 4 4

6. Cestovné (512) 9 15 15

7. Náklady na reprezentaci (513) 10 4 4

8. Ostatní služby (518) 11 482 482

III. Osobní náklady celkem Součet	III.9.	až	III.13. 12 1	545 1	545

9. Mzdové	náklady (521) 13 1	159 1	159

10. Zákonné sociální pojištění (524) 14 381 381

11. Ostatní sociální pojištění (525) 15

12. Zákonné sociální náklady (527) 16 5 5

13. Ostatní sociální náklady (528) 17

IV. Daně a poplatky celkem Součet	IV.14.	až	IV.16. 18

14. Daň silniční (531) 19

15. Daň z nemovitostí (532) 20

16. Ostatní daně a poplatky (538) 21

V. Ostatní náklady celkem Součet	V.17.	až	V.24. 22 15 15

17. Smluvní	pokuty	a	úroky	z	prodlení (541) 23

18. Ostatní pokuty a penále (542) 24

19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25

20. Úroky (544) 26

21. Kurzové ztráty (545) 27

22. Dary (546) 28

23. Manka	a	škody (548) 29

24. Jiné	ostatní	náklady (549) 30 15 15

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

Součet	VI.25.	až	VI.30. 31

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku

(552) 33

27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34

28. Prodaný materiál (554) 35

29. Tvorba	rezerv (556) 36

30. Tvorba	opravných	položek (559) 37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet	VII.31.	až	VII.32. 38 324 324

31. Poskytnuté	příspěvky	zúčtované	mezi	organ.	složkami (581) 39 324 324

32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 40

VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota	VIII.33. 41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 42

Náklady celkem Součet	I.	až	VIII. 43 4	522 4	522

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
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B. Výnosy 44

I. Tržby	za	vlastní	výkony	a	zboží	celkem Součet	I.1.	až	I.3. 45

1. Tržby	za	vlastní	výrobky (601) 46

2. Tržby	z	prodeje	služeb (602) 47

3. Tržby	za	prodané	zboží (604) 48

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet	II.4.	až	II.7. 49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50

5. Změna stavu zásob polotovarů (612) 51

6. Změna stavu zásob výrobků (613) 52

7. Změna stavu zvířat (614) 53

III. Aktivace celkem Součet	III.8.	až	III.11. 54

8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58

IV. Ostatní výnosy celkem Součet	IV.12.	až	IV.18. 59

12. Smluvní	pokuty	a	úroky	z	prodlení (641) 60

13. Ostatní pokuty a penále (642) 61

14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62

15. Úroky (644) 63

16. Kurzové zisky (645) 64

17. Zúčtování	fondů (648) 65

18. Jiné	ostatní	výnosy (649) 66

V. Tržby	z	prodeje	majetku,	zúčtování	rezerv	a	opravných	
položek celkem

Součet	V.19.	až	V.25. 67

19. Tržby	z	prodeje	dlouhodobého	nehmot.	a	hmot.	majetku (652) 68

20. Tržby	z	prodeje	cenných	papírů	a	podílů (653) 69

21. Tržby	z	prodeje	materiálu (654) 70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 71

23. Zúčtování	rezerv (656) 72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 73

25. Zúčtování	opravných	položek (659) 74

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet	VI.26.	až	VI.28. 75 2	165 2	165

26. Přijaté	příspěvky	zúčtované	mezi	organizačními	složkami (681) 76

27. Přijaté	příspěvky	(dary) (682) 77 2	056 2	056

28. Přijaté členské příspěvky (684) 78 109 109

VII. Provozní dotace celkem Hodnota	VII.29. 79 305 305

29. Provozní dotace (691) 80 305 305

Výnosy celkem Součet	I.	až	VII. 81 4	522 4	522

C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy – Náklady 82

34. Daň z příjmů (591) 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění C. – 34. 84
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AKTIVA číslo
řádku

Stav	
k prvnímu dni

účetního	
období

Stav	
k poslednímu 
dni	účetního	

období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1 2	350  777

I.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
celkem

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2

2.	Software (013) 3

3. Ocenitelná práva (014) 4

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

5.	Ostatní	dlouhodobý	nehmotný	majetek (019) 6

6.	Nedokončený	dlouhodobý	nehmotný	majetek (041) 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

Součet I.1. až I.7. 9

II.
Dlouhodobý
hmotný
majetek
celkem

1. Pozemky (031) 10

2.	Umělecká	díla,	předměty	a	sbírky (032) 11

3.	Stavby (021) 12

4.	Samostatné	movité	věci	a	soubory	movitých	věcí (022) 13 66 66

5.	Pěstitelské	celky	trvalých	porostů (025) 14

6.	Základní	stádo	a	tažná	zvířata (026) 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 774 775

8.	Ostatní	dlouhodobý	hmotný	majetek (029) 17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 1	687  114

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

Součet II.1. až II.10. 20 2	527 	955

III.
Dlouhodobý
finanční
majetek
celkem

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

2.	Podíly	v	účetních	jednotkách	pod	podstatným	vlivem (062) 22

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

4. Půjčky organizačním složkám (066) 24

5.	Ostatní	dlouhodobé	půjčky (067) 25

6.	Ostatní	dlouhodobý	finanční	majetek (069) 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

Součet III.1. až III.7. 28

IV.
Oprávky 
k dlouhodo-
bému
majetku
celkem

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

2.	Oprávky	k	softwaru (073) 30

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32

5.	Oprávky	k	ostatnímu	dlouhodobému	nehmotnému	majetku (079) 33

6.	Oprávky	ke	stavbám (081) 34

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 35 -66 -66

8.	Oprávky	k	pěstitelským	celkům	trvalých	porostů (085) 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -111 -112

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

Součet IV.1. až IV.11. 40 -177 -178

Rozvaha k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
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AKTIVA číslo
řádku

Stav	
k prvnímu dni

účetního	
období

Stav	
k poslednímu 
dni	účetního	

období

a b 1 2

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 5	984 5	696

I.
Zásoby
celkem

1.	Materiál	na	skladě (112) 42

2.	Materiál	na	cestě (119) 43

3. Nedokončená výroba (121) 44

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5.	Výrobky (123) 46

6.	Zvířata (124) 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

8.	Zboží	na	cestě (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50  23

Součet I.1. až I.9. 51  23

II.
Pohledávky
celkem

1. Odběratelé (311) 52 1

2.	Směnky	k	inkasu (312) 53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55

5.	Ostatní	pohledávky (315) 56

6.	Pohledávky	za	zaměstnanci (335) 57

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 58

8.	Daň	z	příjmů (341) 59

9. Ostatní přímé daně (342) 60

10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

12.	Nároky	na	dotace	a	ostatní	zúčtování	se	státním	rozpočtem (346) 63

13.	Nároky	na	dotace	a	ost.	zúčtování	s	rozp.	orgánů	územ.	samo-
správ. celků

(348) 64

14.	Pohledávky	za	účastníky	sdružení (358) 65

15.	Pohledávky	z	pevných	termínových	operací (373) 66

16.	Pohledávky	z	vydaných	dluhopisů (375) 67

17.	Jiné	pohledávky (378) 68

18.	Dohadné	účty	aktivní (388) 69 14

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

Součet II.1. až II.19. 71 47 1

III.
Krátkodobý
finanční
majetek
celkem

1. Pokladna (211) 72 78 113

2. Ceniny (213) 73

3. Účty v bankách (221) 74 5	859 5	559

4.	Majetkové	cenné	papíry	k	obchodování (251) 75

5.	Dluhové	cenné	papíry	k	obchodování (253) 76

6.	Ostatní	cenné	papíry (256) 77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

8.	Peníze	na	cestě (261) 79

Součet III.1. až III.8. 80 5	937 5	672
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číslo
řádku

Stav	
k prvnímu dni

účetního	
období

Stav	
k poslednímu 
dni	účetního	

období

a b 1 2

IV.
Jiná	aktiva
celkem

1. Náklady příštích období (381) 81

2. Příjmy příštích období (385) 82

3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83

Součet IV.1. až IV.3. 84

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 8	334 6	473

PASIVA číslo
řádku

Stav	
k prvnímu dni

účetního	
období

Stav	
k poslednímu 
dni	účetního	

období

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 8	176 6	341

I.
Jmění
celkem

1. Vlastní jmění (901) 87 5	033 5	033

2. Fondy (911) 88 594 255

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89

Součet I.1. až I.3. 90 5	627 5	288

II.
Výsledek
hospodaření

1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 2	549 1	053

Součet II.1 až II.3. 94 2	549 1	053

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 	158 132

I.Rezervy 1. Rezervy (941) 96

Hodnota I.1. 97

II.
Dlouhodobé
závazky
celkem

1.	Dlouhodobé	bankovní	úvěry (951) 98

2. Vydané dluhopisy (953) 99

3. Závazky z pronájmu (954) 100

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

5.	Dlouhodobé	směnky	k	úhradě (958) 102

6.	Dohadné	účty	pasivní (389) 103

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

Součet II.1. až II.7. 105

III.
Krátkodobé
závazky
celkem

1. Dodavatelé (321) 106 31

2.	Směnky	k	úhradě (322) 107

3. Přijaté zálohy (324) 108

4. Ostatní závazky (325) 109

5.	Zaměstnanci (331) 110 74 76

6.	Ostatní	závazky	vůči	zaměstnancům (333) 111

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 112 42 45

8.	Daň	z	příjmů (341) 113

9. Ostatní přímé daně (342) 114 11 11

10. Daň z přidané hodnoty (343) 115

11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117
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13.	Závazky	ve	vztahu	k	rozpočtu	orgánů	územ.	samospr.	celků (348) 118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 119

15.	Závazky	k	účastníkům	sdružení (368) 120

16.	Závazky	z	pevných	termínových	operací (373) 121

17.	Jiné	závazky (379) 122

18.	Krátkodobé	bankovní	úvěry (231) 123

19.	Eskontní	úvěry (232) 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

21. Vlastní dluhopisy (255) 126

22.	Dohadné	účty	pasivní (389) 127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128

Součet III.1. až. III.23. 129 158 132

číslo
řádku

Stav	
k prvnímu dni

účetního	
období

Stav	
k poslednímu 
dniúčetního	

období

a b 3 4

IV.
Jiná
pasiva

1. Výdaje příštích období (383) 130

2. Výnosy příštích období (384) 131

3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 132

Součet IV. až IV.3. 133

Pasiva celkem Součet A. až B. 134 8	334 6	473
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Jak můžete pomoci Klubu 
nemocných cystickou fibrózou?

Klub CF vítá každou pomoc při rozvíjení svých aktivit. Pokud Vás naše 
činnost zaujala a chcete nám pomoci, můžete se zapojit mnoha způsoby. 

•	 Dobrovolnickou pomocí při aktivitách Klubu 
•	 Bezplatným užíváním Vašich služeb – tvorba www stránek, školení, grafické 

zpracování, tisk informačních materiálů 
•	 Jednorázovým	finančním	darem	–	na inhalační	přístroje,	náhradní	díly	 

do inhalátorů, příspěvky na léky, rekondiční pobyty atd.
•	 Zřízením trvalého příkazu z Vašeho konta – i malá částka pomůže.
•	 Věcným darem – kancelářské vybavení, předměty do benefičních akcí
•	 Zprostředkováním sponzorského daru – víte-li o někom, kdo by chtěl naše-

mu Klubu pomoci, řekněte nám o něm.
•	 Svou	účastí	a přizváním	přátel	na naše	benefiční	akce
•	 Uspořádáním	nebo	spoluorganizací	benefiční	akce	s výtěžkem	pro	nemocné	CF
•	 Zakoupením věcí z našeho internetového obchodu
•	 Vlastní znalostí a zkušeností – jistě umíte nebo víte něco, co my ne.
•	 Šířením	informací	o CF	ve svém	okolí	–	nejdůležitější	je	včasná	diagnostika.
•	 Umístěním	odkazu	Klubu	CF	na Vašich	www	stránkách	–	pomozte	šířit	

správné informace.
•	 Mediální	podporou	–	napište	o nás,	pozvěte	k sobě	na besedu,	 

do rádia, televize.
•	 Rádi přivítáme další náměty na možnost spolupráce s Vámi. 

 

Co za Vaši pomoc nabízíme?

•	 Za Váš dar Vám vystavíme potvrzení pro snížení daně – darovací smlouvu.
•	 Zveřejníme Vás v seznamu dárců s uvedením Vašeho kontaktu.
•	 Umístíme	Vaše	logo	na našich	webových	stránkách	a v propagačních	

materiálech.
•	 Umístíme	Vaše	propagační	materiály	na akcích	Klubu.
•	 Veřejně Vám poděkujeme za spolupráci či sponzorský dar na našich 

akcích nebo v médiích.
•	 Radost z pomoci druhým
•	 Budeme rádi, když si sami navrhnete způsob svého ocenění. 

 

Pomoci můžete i odesláním dárcovské sms.
Odešlete dárcovskou sms ve tvaru DMSmezeraSLANEDETI 
na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, Klub CF obdrží 27 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz.
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