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Jsme Klub nemocných cystickou fibrózou
(zkráceně Klub CF) 
Naše adresa: Kudrnova 22 / 95, 150 00 Praha 5 – Motol
Náš telefon: 257 221 515
Naše webové stránky: www.cfklub.cz
Naše IČ: 45249440
Náš běžný účet: 1921101329/0800
Náš transparentní účet: 30015-1921101329/0800 

Vznikli jsme dne 7. 4. 1992 v Praze, ale působíme 
v celé ČR

Jsme zapsaný spolek vedený u Městského soudu 
v Praze, spis. zn. L 3279

Naše struktura
Výbor Klubu CF
Mgr. Simona Zábranská, předsedkyně 
Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, místopředseda
Markéta Mikšíková, DiS., místopředsedkyně
Bc. Anna Arellanesová, členka
Mgr. Kamila Šmídová, členka

Revizní komise
Ing. Milivoj Uzelac
Jiří Janoušek
Martina Jiříková

Naši lidé v roce 2016
Mgr. Simona Zábranská, pověřená řízením organizace
Ing. Edita Schwarzová, půjčování pomůcek, administrativa
Mgr. Hana Čapková, koordinátorka, granty
Veronika Voborníková, akce ve veřejném prostoru
Gabriela Šimková, fundraising
Mgr. Kristina Štrobl, vedoucí sociální pracovnice
Bc. Zuzana Nová, sociální pracovnice
Ing. Tomáš Bada, IT, externista
Jan Mihule, webdesigner, externista
Tatiana Semenová, úklid, externistka

Máme poslání
Naším posláním je zlepšovat kvalitu života pacientů 
s cystickou fibrózou a provádět osvětu mezi laickou 
a odbornou veřejností o tomto onemocnění. Cystická 
fibróza (zkráceně CF) je geneticky podmíněné vzácné 
onemocnění, které lze léčit, ale ne zcela vyléčit. Postihuje 
především dýchací a trávicí ústrojí, přidružují se k němu 
další zdravotní komplikace (např. cirhóza jater, diabetes) 
a pacienti se dožívají v průměru 29 let.

Jsme jediní v ČR 
V České republice se kromě nás (a lékařů v centrech 
cystické fibrózy) o pacienty s CF nikdo nestará. 
Máme 430 členů. 

Naši členové jsou slaní
Pacienti s CF mají až 5 krát slanější pot než zdraví lidé. 
Proto se jim v závislosti na věku a pohlaví říká Slané děti, 
Slaní lidé nebo Slané ženy. Pětkrát slanější pot u nich 
způsobuje právě jejich onemocnění, cystická fibróza. 
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ŘÍKÁME ÚVODEM

Milí přátelé, partneři a spolupracovníci,

Ráda bych se ohlédla za rokem 2016. V tomto roce jsme 
začali intenzivněji komunikovat s našimi členy - pacienty 
s CF a jejich rodinami. Zvýšil se počet návštěv našich so-
ciálních pracovnic u hospitalizovaných pacientů, odborné 
sociální poradenství využívá stále více klientů. Díky pod-
poře našich partnerů jsme finančně a materiálně podpořili 
více pacientů než v letech minulých. 
Začali jsme více komunikovat prostřednictvím sociálních 
sítí, které jsou pro pacienty s CF velmi důležitým komu-
nikačním kanálem. Nemohou se totiž vzájemně stýkat, aby 
se jeden od druhého nenakazili bakteriemi specifickými 
pro CF, jež by zhoršily jejich zdravotní stav. Díky novým 
prostředkům komunikace, např. Facebooku, se nám po-
dařilo aktivizovat více členů a dobrovolníků z řad veřejnos-
ti, kteří se začali zapojovat do činnosti Klubu CF. 
Až doposud jsme se zaměřovali především na osvětové 
aktivity pro veřejnost a na hmotnou a finanční podporu 
našich členů a jejich blízkých. V roce 2016 jsme v tom 

samozřejmě pokračovali dál. Svou pozornost jsme však 
postupně zaměřili také na hájení zájmů pacientů s CF 
a jejich práva na kvalitní a účinnou léčbu. Klinické studie 
ukazují, že se vyvíjejí stále nové léčivé látky na CF. Tyto 
látky jsou však finančně náročné, roční náklady na 
léčbu jednoho pacienta jsou značně vysoké a zdravotní 
pojišťovny se zdráhají léčbu CF hradit. V roce 2016 jsme 
proto začali intenzivněji bojovat za to, aby se alespoň 
některé léčivé látky na CF dostaly na seznam léčiv hra-
zených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Na závěr děkuji zaměstnancům Klubu CF, bez jejichž 
obětavé práce by se žádná z aktivit naší organizace nez-
realizovala. Děkuji také všem dobrovolníkům a spolupra-
covníkům za ochotu a pomoc při aktivitách Klubu CF.
Děkuji našim partnerům, bez kterých by naše pomoc 
pacientům s CF nebyla vůbec myslitelná.

Mgr. Simona Zábranská, 
Pověřená řízením Klubu CF
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POMOHLI JSME

PEČOVALI JSME

Pacientům s CF, jejich rodinám a blízkým. Také nemocným, u nichž se diagnóza CF teprve 
prověřovala. Celkem se jednalo o 430 osob.

Péči pacientům s CF poskytujeme celoročně. Nabízíme 
jim odborné sociální poradenství a terapeutické služby 
včetně psychosociální podpory. Tím posilujeme jejich 
schopnost samostatně řešit nejrůznější životní situace, 
překonat sociální bariéry a začlenit se do společnosti. 
Odborné sociální poradenství a ostatní služby poskytu-
jeme našim členům bezplatně.
V roce 2016 naše pracovnice uskutečnily celkem 737 
intervencí u pacientů s CF, z toho 309 prostřednictvím 
e-mailu, 305 prostřednictvím telefonu a 123 při osobním 

kontaktu. Navštívily pacienty s CF hospitalizované ve FN 
Motol, což mělo velký význam v procesu uzdravování. Po-
mohly klientům zorientovat se v problematice sociálních 
dávek a výhod. V menší míře se věnovaly problematice 
cestování s CF a nástupem pacienta s CF do školského 
zařízení. Velkou péči věnovaly nově diagnostikovaným 
pacientům s CF a jejich rodinám, zintenzivnily osobní 
kontakt s pacienty a pravidelně se setkávaly s lékaři 
a zdravotníky, kteří o pacienty s CF pečují. 
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Naše členy podporujeme také hmotnými dary a finančními příspěvky. 

V roce 2016 jsme pacientům s CF darovali 
43 x inhalátor v hodnotě 25 000,- Kč
13 x membránu do inhalátoru v hodnotě 2 000,- Kč
9 x další příslušenství k inhalátoru

V roce 2016 jsme finančně podpořili
182 členů ročním příspěvkem ve výši 2 000,- na léky, doplňky stravy apod.
40 členů příspěvkem do výše 1 000,- na nákup pomůcek
2 členy jsme podpořili z fondu sociální pomoci určeného pro osoby v obzvlášť tísnivé sociální situaci

PODPOŘILI JSME 
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PŮJČILI JSME

Provozujeme bezplatnou půjčovnu pomůcek pro pacienty 
s CF. Jejích služeb mohou využít pouze pacienti, kteří 
jsou členy Klubu CF. V roce 2016 jsme rozšířili nabídku 
půjčovny na 7 ks inhalátorů, 14 ks kyslíkových kon-
centrátorů, 3 ks baterií, 3 ks dobíječek k přenosnému 
kyslíkovému koncentrátoru, 4 ks odsávaček a 4 ks 
oxymetrů. Půjčovnu nejčastěji využívají pacienti s CF, 
kteří potřebují použít kyslíkový koncentrátor, když se 

rapidně sníží výkon jejich plic a je nutno dodat jim kyslík 
s pomocí přístroje. Koncentrátory jsou natolik finančně 
náročné, že běžný pacient s CF si nemůže dovolit toto 
zařízení koupit pro domácí využití a musí se obrátit na 
nás. Půjčovnu často využívají také pacienti s CF, jimž 
např. přestal fungovat inhalátor, musejí ho dát do opravy 
a nemají náhradní přístroj.

V roce 2016 jsme našim členům – 
pacientům s CF zapůjčili:
7 x kyslíkový koncentrátor
3 x  baterii a dobíječku k přenosnému 

kyslíkovému koncentrátoru
7 x inhalátor
2 x oxymetr
1 x odsávačku hlenu
1 x příslušenství k inhalátoru
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VZDĚLÁVALI JSME
Naše pracovnice provedly edukaci (tj.vzdělávání) u rodin 21 nově narozených pacientů s CF. Každé mamince s diagnos-
tikovaným novorozencem ještě v nemocnici poskytly oporu v těžké chvíli, kdy se musela vyrovnat se skutečností, že má 
vzácně nemocné dítě, a informovaly ji o tom, jak o takové dítě pečovat. Pozvaly ji na neformální schůzku do Klubu CF, 
kde jí předaly informace o tom, jaké služby organizace poskytuje a jak o ně žádat. Každý nově diagnostikovaný pacient 
dostal balíček základních hygienických potřeb a informačních materiálů o CF.

V říjnu 2016 jsme uspořádali tradiční víkendový pobyt pro rodiče pacientů s CF. Tento pobyt se konal v Telči a zúčastnilo 
se ho 16 osob. Doprovázela je 1 pracovnice Klubu CF, 1 psycholožka z Centra cystické fibrózy FN Motol a 1 lékařka 
z Centra cystické fibrózy FN Brno. Tento víkendový pobyt umožnil rodičům pacientů s CF, aby se navzájem setkali 
a sdíleli zkušenosti s bojem s CF u jejich dětí. Všichni účastníci si pobyt velmi chválili a považovali ho za velmi přínosný. 
Mohli využít také služeb wellness centra hotelu, odpočinout si a připravit se tak na další náročnou péči o své potomky. 
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PUBLIKOVALI JSME

V roce 2016 jsme publikovali třetí vydání příručky 
CYSTICKÁ FIBRÓZA, která vznikla za finanční podpory 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Tato příručka obsahuje 
informace pro pacienty s CF a jejich blízké o chorobě, 
jejích projevech a léčbě. Může sloužit i jako doplňková 
četba pro studenty lékařských oborů. Třetí vydání je do-
plněno o nové poznatky na poli léčby CF, výživy pacientů 
a nových možností fyzioterapie. Příručka není prodejná, 
lze ji získat na požádání v kanceláři Klubu CF.
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VYBAVILI JSME

V létě 2016 jsme vybavili novým nábytkem dětské 
oddělení Centra cystické fibrózy FN Brno. Díky podpoře 
vedení nemocnice se podařilo zrekonstruovat a upravit 
nové prostory pro dětské pacienty s CF. Nyní se dětské 
oddělení nachází v příjemných prostorách, je barevně 
vymalované a vybavené novým nábytkem. Vzniklo tak 
prostředí, v němž se dětští pacienti s CF cítí lépe a lépe 
snášejí dlouhá vyšetření. V listopadu 2016 Klub CF pořídil 
do Centra cystické fibrózy FN Brno ještě televizi, takže 
pacienti se mohou rozptýlit sledováním dětských pořadů. 

K pořízení vybavení brněnského centra jsme využili část 
prostředků shromážděných na speciálním sbírkovém 
účtu určeném pro zařízení odborných pracovišť 
a lůžkových oddělení pro pacienty s CF.
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POŘÁDALI JSME 

Klub CF v roce 2016 uspořádal 5 akcí a zúčastnil se 20 akcí, jejichž cílem bylo poskytnout 
české veřejnosti osvětu o CF či získat finanční prostředky pro pomoc pacientům s CF. 

Akce uspořádané Klubem CF:

ČERVEN 2016
Uspořádali jsme charitativní softballový zápas na hřišti 
týmu Eagles v Praze 4 – Krči. Utkal se tým slavných 
osobností Real Top Praha s týmem sportovních reportérů 
ČT v čele s Robertem Zárubou. Zápasu se zúčastnili také 
zástupci firmy Profi Credit, kteří nám předali šek na 
500 000,- Kč. Získané finanční prostředky jsme použili 
na nákup inhalačních pomůcek a na vyplacení ročního 
finančního příspěvku pro pacienty s CF. 

ŘÍJEN 2016
V  říjnu 2016 proběhl křest kalendáře Slané ženy 2017, 
který oficiálně odstartoval jeho prodej. Této společenské 
události se zúčastnili příznivci slaných dětí a dospělých, 
někteří dospělí pacienti s CF a ambasadoři Klubu CF 
z Dejvického divadla. Více informací o Slaných ženách 
uvádíme v části Osolili jsme. 
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LISTOPAD 2016
21. listopad se po celé Evropě slaví jako Evropský den 
pro cystickou fibrózu. Klub CF při této příležitosti každý 
rok pořádá akci pro veřejnost, jíž poukazuje na existenci 
CF a pomoc, kterou potřebují pacienti s touto chorobou. 
Nejinak tomu bylo i v roce 2016, kdy jsme v Letenských 
sadech v Praze uspořádali Větrníkový den. Jeho součástí 
byla procházka pro rodiče s dětmi. Na trase jsme postavi-
li několik stanovišť, na nichž děti plnily různé úkoly – 
například si vyzkoušely, jak se dýchá jejich vrstevníkům 
s CF nebo vlastnoručně vyrobily větrník. Za splnění 
každého úkolu dostaly razítko, a kdo do cíle donesl 
označení ze všech stanovišť, dostal sladkou odměnu. Tato 
akce měla i živý vstup v České televizi, jehož prostřednic-
tvím jsme informovali veřejnost o CF. Měli jsme ohromné 
štěstí na počasí – nepršelo a svítilo sluníčko, takže i přes 
určitý chlad v ovzduší jsme si Větrníkový den všichni užili. 

29. listopadu jsme uspořádali benefiční Adventní koncert 
pro slané v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Celý 
výtěžek z koncertu posloužil k nákupu pomůcek pro pa-
cienty s CF do půjčovny. Na tomto koncertu bez nároku 
na honorář vystoupili manželé Liběna a Ivan Sequardtovi 
a jejich dcera Julie, Miho Fukuda, pěvecký sbor EUPHO-
NIA vedený Pavlou Kšicovou a soubor MUZICA E DANZA 
vedený Helenou Sequardtovou.  
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Akcí, jichž se Klub CF zúčastnil, 
ale které pro něj uspořádal někdo jiný, bylo celkem 20. Proto zmiňujeme jenom ty nejvýraznější. Všem, kdo pro nás 
uspořádali jakoukoli akci, od té největší až po tu nejmenší, mockrát děkujeme. Všechny pomohly pacientům s CF, ať už 
osvětou nebo finančním výtěžkem. Kromě toho ukázaly, že blízcí našich pacientů nesedí v koutě 
a aktivně nám pomáhají pomáhat. Moc si toho vážíme. 

DUBEN 2016
26. dubna se konal již několikátý ročník běhu Fyzio Run 
pro fyzioterapeuty a ostatní nadšené běžce. Trasu o délce 
4,8 km v pražské oboře Hvězda absolvovali navzdory 
nepřízni počasí. Pořadatel Marek Lekeš věnoval část 
startovného Klubu CF. . 

ČERVEN 2016
18. června uspořádal spolek Knyk bez hranic, jehož členy 
jsou i rodiče malého Lukáše s CF, charitativní běh s náz-
vem Knycká pětihodinovka – aneb potíme se pro Slané. 
Desítky běžců se vydaly na trať, aby pomohly nejen 
Lukášovi, ale i ostatním slaným dětem.

KVĚTEN 2016
28. května uspořádala členka Klubu CF Ola Fojtíková 
benefiční koncert pro pacienty s CF v Brně. Zahráli 
na něm Chameleon Groove& Depeche Mode Revival. 
Přítomní radostně tančili pro dobro těch, kteří se při tanci 
snadno zadýchají nebo kvůli nedostatku dechu tančit 
nemohou – pacienty s CF.

25.června se v Postřelmově konalo Sportovní odpoledne 
pro děti, na němž se skákalo v pytli, přes švihadlo 
a malovalo se na obličej. Také se tančilo a své umění 
předvedli dobrovolní hasiči. Bylo to hezké odpoledne pro 
dobrou věc. 



15

aneb Slaná krása a tradice

OSOLILI JSME

Naším největším a nejúspěšnějším projektem, který 
je nástrojem osvěty o CF a zároveň jedním ze zdrojů 
financování Klubu CF, je charitativní kalendář Slané ženy. 
Vydávání tohoto kalendáře je v Klubu CF již tradicí. Vůbec 
první vznikl v roce 2013 na popud dospělé pacientky 
s CF Kamily Eliášové, jejíž vzpomínce jsme věnovali 
kalendář na rok 2017. Od samého počátku se na produkci 
kalendáře podílí také pacientka s CF Markéta Mikšíková, 
která převzala žezlo po Kamile. Modelky v každém 
ročníku jsou pacientky s CF, jež ukazují světu, že i žena 
s vážnou vzácnou chorobou je krásná a oduševnělá.

Dokud dýchám, věřím je motto jedné ze Slaných žen 
vyfocených v roce 2016 pro kalendář Slané ženy 2017. 
Snímky pro tento kalendář pocházejí z objektivu foto- 
grafa Roberta Vana a vznikly v nejvyšším patře hotelu 
Corinthia Hotel Prague. Robert Vano bude Slané ženy 
fotit i v roce 2017.
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Založili jsme další tradici spojenou s ženskou krásou a CF, kterou budeme v dalších letech rozvíjet a využívat k osvětě 
mezi českou veřejností. Je jí výstava dvanácti fotografií z různých ročníků kalendáře Slané ženy, která putuje po České 
republice. V roce 2016 byly slané krásky k vidění v Praze, v Nymburku a ve Svitavách. V prosinci 2016 odcestovaly do 
Liberce, kde se v prostorách kina Varšava konala výstava s aukcí několika fotografií Slaných žen. Výtěžek jsme použili 
na pořízení dechových pomůcek pro pacienty s CF. 
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HÁJILI JSME

SPOLUPRACOVALI JSME

právo pacientů s CF na úhradu adekvátní a účinné léčby. 
V současné době se vyrábí léčivá látka ivacaftor, která 
dokáže pomoci pacientům s tzv. keltskou mutací CF. 
Lék, který tuto látku obsahuje, k užívání pacienty v roce 
2012 schválila Evropská léková agentura. Okamžitě jsme 
se zapojili do boje o schválení úhrady tohoto léku ze 
zdravotního pojištění. Znamenalo to pro nás spoustu 
schůzek, setkání se zástupci pojišťoven, ministerstva 
zdravotnictví a s poslanci Parlamentu ČR. V roce 2016 
jsme uspořádali seminář v Poslanecké sněmovně 
a medializovali jsme potřebnost tohoto inovativního léku 
pro české pacienty s CF, stejně jako potřebnost úhrady 
tohoto léku z veřejného zdravotního pojištění. Schválení 
úhrady do konce roku 2016 neproběhlo, ale pevně 
věříme, že příští rok už budeme moci psát o tom, 
že v tomto boji jsme zvítězili.

V rámci hájení práv pacientů s CF jsme v roce 2016 také 
usilovali o to, aby z veřejného zdravotního pojištění byl 
hrazen inhalátor, který nejlépe odpovídá evropským 
standardům péče o pacienty s CF. Pacientům s CF po-
jišťovny hradí jeden typ inhalátoru, avšak ten pro ně není 
vhodný. Chceme, aby se pacienti léčili s pomocí vhod-
ných inhalátorů, jejichž vysokou cenu uhradí zdravotní 
pojišťovny a nezvýší se už tak vysoké náklady na léčbu 
CF hrazené jednotlivcem. 

V roce 2016 jsme spolupracovali 

-  se všemi centry cystické fibrózy v ČR, 
která se nacházejí v Praze, Brně, Ostravě, 
Hradci Králové a Plzni

-  s nadací Dobrý anděl, jejíž příspěvky 
pomáhají některým z našich dětských 
pacientů

-  s nadací Život dětem, která nám pomáhá 
zajistit inhalátory pro pacienty s CF 
a víkendové pobyty pro rodiče těchto 
pacientů

-  s Českou asociací pro vzácná onemocnění, 
která zastřešuje organizace hájící zájmy 
pacientů se vzácnými onemocněními 
v celé ČR 

-  s EURORDIS - Evropskou organizací pro 
vzácná onemocnění 

-  s Cystic Fibrosis Europe (CFE) – evropskou 
organizací pro pacienty s CF
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INOVOVALI JSME

Komunikaci s pacienty a okolním světem – kromě 
webových stránek www.cfklub.cz jsme začali využívat 
i facebookový profil Klub nemocných cystickou fibrózou.

Barvy Klubu CF – Původní oranžová barva, která nás 
provázela od vzniku organizace, nám přestala vyhovovat. 
Rozhodli jsme se pro změnu a od druhé poloviny roku 
2016 jsme modrozelení. Nová barevná kombinace vzešla 
z hlasování mezi členy Klubu CF a byla odhlasována na 
členské schůzi. 

Logo – Změnili jsme i logo. Původní větrník zůstal, jenom 
se změnily jeho barvy a tvar. Nový větrník má jasnější 
hrany a působí vzdušnějším dojmem. Nové logo pro nás 
sponzorsky vytvořilo Studio Najbrt. 

Nový stánek – Nové barvy a nové logo znamenaly také 
potřebu nechat vyrobit nový stánek, v němž se prezentu-
jeme na akcích ve veřejném prostoru. Nový stánek vznikl 
za finanční podpory Úřadu vlády ČR. 

Nové letáky – Ve spolupráci se Studiem Najbrt vznikly i nové letáky Klubu CF, tisk nám sponzorsky zajistila firma Mylan. 
Letáky jsou půvabné a kromě informací o CF a naší organizaci obsahují i návod, jak z letáku, který držíte v ruce, složit 
větrník. Nový leták Klubu CF tedy není pouze informační, ale i zábavný. Pro šikovné ruce a bystré hlavy.
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HOSPODAŘILI JSME

IČOpříslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

45249440

Klub nemocných cystickou fibrózou zapsaný spolek
Kudrnova 95/22
Praha 5
150 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2016
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 1721 064 108A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 512173 268A. I. 1.

Prodané zboží 394 39A. I. 2.

Opravy a udržování 225 22A. I. 3.

Náklady na cestovné 306 30A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 27 2A. I. 5.

Ostatní služby 577548 811A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 2 0822 082A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 1 56914 1 569A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 47915 479A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 616 6A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 2818 28A. III. 14.

Daně a poplatky 11A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 120 1A. IV. 15.

Ostatní náklady 1 3651 365A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 1223 12A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 1 34426 1 344A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 928 9A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 25029
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 250

Odpisy dlouhodobého majetku 25030 250A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 66A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

636 6A. VII. 28.
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Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 138 1A. VIII. 29.

Náklady celkem 4 8764 768 10839Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 595595B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 59542 595B. I. 1.

Přijaté příspěvky 4 1044 104B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 3 96545 3 965B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 13946 139B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 41029 381B. III. 47

Ostatní výnosy 1212B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 251 2B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 1054 10B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 5 1214 740 38161Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 245-28 273C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 244-29 273D. 63ř. 62 - ř. 37

zapsaný spolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.12.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM 
A PARTNERŮM, KTEŘÍ S NÁMI 
V ROCE 2016 SPOLUPRACOVALI

Děkujeme dárcům, kteří nám poskytli finanční dar do výše 5 000,- Kč:

Auwera Maarten Hlaváčová Jana Krajíčková Eva Staňková Zdeňka

Baltaliyski Youri Hodková Pavla Krejčí Jaroslav Šamonil Michal

Bečár Peter Horáčková Iva Kropáčková Vlastimila Šebelka David

Berková Nela Hoskovec Edith Krupyak Tatyana Šebelková Vanesa

Bogdanov Igor Housovská Petra Kubera Milan Šimurda Jan MUDr.

Bohunková Jana Hrabcová Lenka Kubíková Blanka Školní družina ZŠ Frant. Lázně

Borgulová Irena Hromádková Renáta Liška Roman Šmolíková Bohumila

Burian Václav Imrýšková Jarmila Lokvenc Ondřej Šťastná Věra

Cejzlar Alexander Jakoubek Vít Macíček Jan Štefíková Silvie

Čapková Hana Jbaili Petra Měšťanová Věra Štejnar Marek

Červenková Barbora Jireš Ondřej Mekysková Zdeňka Štětinová Jitka

Černá Jindřiška Jiříková Martina Moudrá Stanislava Talarovičová Kateřina

David Jiří MUDr. Jurčáková Petra Neckářová Lenka Truska Jindřich

Dvořáček Pavel Kadlec Petr Novák Petr Tvrdý Dušan 

Dvořáková Petra Kafka Daniel Novotný David Urbášková Lenka

Egerová Veronika Kalfusová Kateřina Oubrechtová Markéta Vančurová Ilona

Eliáš Vojtěch Kaňok Radek Podněcká Jana Vávrová Lucie

Faldyna Zdeněk Kettner Ladislav Pohanková Petra Vávrová Věra

Fila Luboš Kettnerová Romana Poncar Michal Vozarik Zbyšek

Frýdlová Nikola Klika František Radimský Richard Všetečka Jaromír

Gricinko Igor Klusáčková Petra Rozmanitý Aleš Zavoral Daniel

Grusová Hana Kolářová Marta Semerád Petr Zeman Martin

Gurecká Květoslava Konderlová Andrea Sklenář Marek Zemková Daniela

Habrnal Martin Koňaříková Kamila Smutná Nela Zvěřina Marek 

Havelková Pavla Kopernická Jitka Sopčáková Jindra Žďárská Kateřina

Havránková Jana Kotoučková Marcela Staňková Jaroslava Železnovová Erika
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Děkujeme dárcům, kteří nám poskytli finanční dar vyšší než 5 000,- Kč:

Děkujeme nadacím a státním institucím, které nás podpořily:

Děkujeme všem firmám a organizacím, které nás podpořily hmotným darem. 

Abatis Muláček Michal 

Abatec CZ Mylan Pharmaceuticals

Altron, a.s. Nutricia a.s.

B-fest s.r.o. PERFECT SYSTEM s.r.o.

Compek medical service s.r.o. Porta

Cvejn Aleš PROFI CREDIT Czech a.s.

Českomoravský cement P3 Logistic parks

ČSOB a.s. Radioelektronika Cheb o.s.

Dejvické divadlo ResMed

Dřevínek Karel Roche

Dřevínek Pavel Rott Vladimír

Fišárková Hana Růžička Michal

Fojtíková Olga Řezníčková Petra

Hejna Dalibor Slavata Oldřich

Chodovar s.r.o. Spěváček vzdělávací centrum s.r.o.

IV-Nakladatelství s.r.o. Šebelka David

Ječmínek Milan Šikulová Lenka

Kinclová Soňa Švorcík Otakar

Knyk bez hranic z.s. Trojan Ivan

Kolářová Zuzana Trojanová Klára

Kopos Kolín Uzelac Milivoj 

Kubík a.s. VIP park.cz

Kytos s.r.o. Vodafone

Labedan Bruno Voráčková Zuzana

Malý strom Vymazal Petr

Mařík Karel Wagnerová Šárka

Matoušek Miroslav Weil, Gotshal & Manges s.r.o.

Mettler-Toledo s.r.o. ZO SPCCH Svitavy

Moneta Money Bank ZŠ a RvJ magic Hill s.r.o.

MR Diagnostic Zucker Robert

MŠ Magic Hill s.r.o. Zuna Pavel 

DSA Prague
Nadace Agrofert
Nadace ČEZ
Magistrát hl. m. Prahy 
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Úřad vlády ČR
Život dětem
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