
Výroční zpráva
2017



CO JE CYSTICKÁ FIBRÓZA
Cystická Fibróza (CF) je závažné a nevyléčitelné dědičné onemocnění postihující zejména dýchací 
a trávicí systém. Nemocní s CF potřebují intenzivní léčbu, zahrnující inhalace a rehabilitace, každý 
den po celý život. CF se projevuje opakovanými infekcemi dýchacích cest, které postupně způsobu-
jí fatální poškození plic. Vzhledem k poruše funkce slinivky břišní špatně tráví jídlo. Proto musí ke 
každému jídlu užívat trávicí enzymy. V konečné fázi onemocnění způsobuje selhání plic a jedinou 
možnou záchranou se stává transplantace plic. Ta bohužel není možná u všech pacientů. Průměrný 
věk dožití nemocných je nyní 25 let. Každý zhruba 34. člověk je zdravým nosičem mutace genu pro CF.
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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 2017
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
Bc. Lenka Johannová, DiS., koordinátor veřejné komunikace
Ing. Marek Vosecký, CF Hero v rámci projektu Vodafone Rok Jinak
Mgr. Ivana Metelková, granty a účetnictví
Mgr. Kristina Štrobl, vedoucí sociální pracovnice
Bc. Zuzana Nová, sociální pracovnice
Ing. Tomáš Bada, IT, externista
Jan Mihule, webdesigner, externista
Tatiana Semenová, úklid, externistka

Slané děti, Slané ženy, Slaní lidé
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. 

Slané děti, Slané ženy, Slaní lidé
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.

Poslání a činnost Klub CF
Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných 
cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veře-
jnosti o tomto onemocnění.

Naplnění tohoto poslání dosahujeme následujícími 
činnostmi:

 >  Poskytování nemocným CF, jejich rodinám a blízkým 
informačního servisu týkající se všech aspektů 
onemocnění CF.
 >  Poskytování nemocným CF, jejich rodinám a blízkým 
potřebné psychosociální podpory prostřednictvím 
nabídky sociálních služeb.
 >  Podporování vzájemné spolupráce nemocných CF, 
jejich rodin a blízkých se členy týmů CF center v České 
republice.
 >  Medializování problematiky onemocnění cystická fibró-
za. Seznamování odborné i laické veřejnosti s existencí 
tohoto onemocnění, s jeho projevy a důsledky, jakož 
i s možnostmi léčby.
 >  Chránění oprávněných zájmů nemocných CF, jejich rodin 
a blízkých a vystupování jménem nemocných CF na 
veřejnosti.
 >  Zajišťování finančních prostředků na aktivity Klubu 
a na realizaci jeho projektů prostřednictvím fundraisin-
gu. Pořádání veřejné sbírky ve prospěch nemocných CF.
 >  Dotování vybavení potřebného pro nemocné CF a pro 
jednotlivá CF centra v České republice. Podporování 
dalších možností, které nemocným CF zkvalitní léčbu.
 >  Finanční podporování rodin nemocných CF s nízkými 
příjmy.
 >  Zajištění finanční pomoci v případě, bude-li nutné přis-
toupit u CF nemocného z České republiky k transplant-
aci v zahraničí, případně krytí nákladů pro doprovod 
nemocného do zahraničí.
 >  Podporování projektů zaměřených na zdokonalení léčby 
a diagnostiky CF a vzdělávání odborníků, kteří se prob-
lematice CF věnují.
 >  Podporování mezinárodní spolupráce se zahraničními 
partnery a přenášení získaných poznatků do činnosti 
Klubu.

Celorepubliková působnost
Klub CF je v ČR jediná organizace, které sdružuje 
a pomáhá nemocným cystickou fibrózou. 
Máme 430 členů.

KDO JSME
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PATRONI

Ivan Trojan
Patronem Klubu CF je herec Ivan Trojan, který před 
benefičním promítáním filmu Medvídek promluvil o CF: 
„Tato nemoc je velmi vážná a je zatím bohužel nevyléčitel-
ná. Věřím, že pokrok medicíny jednou umožní úplné 
vyléčení. Naděje, že to jednou nastane, je určitě to nej-
důležitější v životě nemocných. Dokud k tomu nedojde, 
je potřeba jim a jejich rodinám pomáhat.“

Ivan Trojan je naším dlouholetým patronem a hraje pro 
nás i v benefičních představení v Dejvickém divadle, 
pravidelně se účastní aukce obrázků a podporuje nás 
i jako Anděl páně. 

Klára Trojanová
Patronkou Klubu CF je herečka Klára Trojanová, 
která nechyběla na křtu kalendáře Slaných žen a na 
Větrníkovém dnu. Spolu s manželem nás opakovaně 
podporují a my si jich nesmírně vážíme.

AMBASADOŘI

Martha Issová
Mezi patrony Klubu CF patří Martha Issová, která se 
účastnila Větrníkového dnu a hrála v benefičním před-
stavení v Dejvickém divadle, pořádaném pro naše 
nejvýznamnější dárce a dobrovolníky.

Robert Vano
Robert Vano pro nás nafotil kalendář Slaných žen pro rok 
2017 a se svými díly nás seznámil na zahájení putovní 
výstavy obrazů Slaných žen.
  
Jiří Strach
Naším ambasadorem se stal Jiří Strach, který nám posky-
tl trička Anděl Páně 2 a díky němuž vznikla naše nová 
kampaň Anděl páně pomáhá! 
 
Pavel Zuna
Náš ambasador Pavel Zuna pro nás pravidelně moderuje 
aukce obrázků a křest kalendáře Slaných žen.

Marek Lekeš
Náš ambasador Marek Lekeš je fyzioterapeutem, ale 
také pořadatelem závodu fyzioRun, jehož výtěžek jde na 
podporu Klubu CF.

DĚKUJEME NAŠIM PATRONŮM 
A AMBASADORŮM
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SLOVO ÚVODEM

Vážení přátelé, partneři, kolegové a členové 
Klubu CF,

rok se s rokem sešel a opět je čas bilancovat. Rok 2017 byl 
pro nás rokem změn. Personálně jsme se obměnili a do 
práce v Klubu se stále více zapojují lidé s přímou zkušenos-
tí s cystickou fibrózou – pacienti i rodiče. V sociální službě 
jsme kvůli nedostatku sociálních pracovnic poměrně stras-
tiplně vybírali novou posilu do týmu, ale povedlo se. Je to 
můj druhý rok ve funkci ředitelky a musím říci, že jsme se 
personálně stmelili a stáváme se též stabilním a respekto-
vaným partnerem pro naše členy, partnery i sponzory. 

V roce 2017 jsme začali pracovat v Pacientské radě MZ 
ČR a díky tomu můžeme ovlivňovat nové legislativní 
změny, které na ministerstvu vznikají. Máme tedy konečně 
možnost  hájit zájmy pacientů a přímo se zapojit do legis-
lativního procesu i dávat  podněty ke změnám. Je to velký 
krok kupředu, jelikož jsou pacientské organizace brány 
jako partner pro jednání s institucemi jako jsou ministerst-
vo, pojišťovny či SUKL.

Nejvíce pacienty a nás rodiče zajímá, kam se posunuje 
léčba cystické fibrózy a jak se pacienti k této léčbě mohou 
dostat. První kauzální lék pro pacienty s tzv. keltskou 
mutací, který vykazuje velmi dobré výsledky, se již 
k našim pacientům dostal. Téměř 20 pacientů, kteří mají 
tuto mutaci, dostali lék Kalydeco v režimu zvláštní úhrady. 
Již před pěti lety bylo zažádáno o dočasnou úhradu ze 
zdravotního pojištění a teprve nyní (v dubnu 2018), když 
píši tyto řádky, byla schválena úhrada. Byla to dlouhá 
cesta a někteří pacienti se úhrady bohužel ani nedočkali.  
V klinických studiích jsou další nadějné léky i pro  pacien-
ty s jinými mutacemi. Jsou to velmi pozitivní a nadějné 
zprávy, ale naše léčba je velmi nákladná. V tuto chvíli není 
náš zdravotní systém připraven hradit nákladnou inova-
tivní léčbu a o to více bude záležet na tom, jaké se přijmou 
legislativní změny v této oblasti. My se budeme snažit, aby 
se všem pacientům umožnil přístup k léčbě, která je pro ně 
nezbytná.

V roce 2017 se nám dařilo i finančně. Díky našim part-
nerům a podporovatelům jsme mohli přispět našim 
členům tak, jak jsme si to v minulých letech nemohli 
dovolit. Našim pacientům jsme přispěli na inhalátory, 
součástky do inhalátorů, na fyzioterapeutické pomůcky 
i na doplatky na léky částkou 455 904,- Kč.

V roce 2017 jsme organizovali a spoluorganizovali mnoho 
akcí ve veřejném prostoru. Loňský rok byl pro nás trochu 
andělský. Díky spolupráci s tvůrci filmu Anděl Páně2 nás 
Anděl Páně provázel celý rok – od prodeje charitativních 
triček až po krásný andělský charitativní spot v období 
Vánoc. Nesmím však zapomenout ani na naši pokračující 
spolupráci s úžasným Robertem Vanem, který nám nafotil 
další kalendář Slané ženy 2018. Opět krásný, povedený 
a úspěšný. Těch akcí bylo skutečně mnoho a Vy se o nich 
dočtete na dalších stránkách. 

Myslíme i na naše pacienty. V rámci projektu Rok jinak 
připravujeme pro mladé pacienty aplikaci CF Hero, která 
má ukázat, jak je nesmírně důležité dodržovat léčbu. 
Inhalace a pohybové aktivity jsou základními pilíři léčby 
a jen pacienti ví, jak těžké je náročný denní režim dodržo-
vat. Naše aplikace jim snad trochu pomůže a bude je 
motivovat.

Snažíme se našim pacientům pomáhat a ulehčit jim 
v jejich každodenním boji. A jsme moc rádi, že na to 
nejsme sami. Velké poděkování patří všem našim part-
nerům a spolupracovníkům, s jejichž pomocí můžeme 
pomáhat těm, kteří to potřebují. Nesmírně si vážíme 
každé pomoci, která k nám přichází – ať je to ta finanční 
nebo nám věnujete svůj volný čas.

Moc děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Mgr. Simona Zábranská, 
Pověřená řízením Klubu CF
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PEČOVALI JSME

VZDĚLÁVALI JSME

VÍKENDOVÝ POBYT

Péči pacientům s CF poskytujeme celoročně. Nabízíme 
jim základní a odborné sociální poradenství a terapeu-
tické služby včetně psychosociální podpory. Tím posi-
lujeme jejich schopnost samostatně řešit nejrůznější 
životní situace, překonat sociální bariéry a začlenit se do 
společnosti. 
I přesto, že k 1. 7. 2017 byla zrušena registrovaná sociální 
služba jako taková, nadále poskytujeme odborné sociální 
poradenství a ostatní služby našim členům bezplatně 

I v roce 2017 naše pracovnice provedly edukaci (tj.
vzdělávání) u 18 rodin nově narozených pacientů s CF. 
Každé matce i otci s diagnostikovaným novorozencem 
ještě v nemocnici poskytly pomoc a podporu v nelehkých 
chvílích, kdy se rodiče museli vyrovnat se skutečností, 
že má jejich dítě vzácné onemocnění. V rámci edukace 

V říjnu 2017 jsme uspořádali tradiční víkendový po-
byt pro rodiče pacientů s CF. Tento pobyt se konal v 
Poděbradech a zúčastnilo se ho 20 osob - 6 rodičovských 
párů, 7 matek a 1 zdravá sestra CF pacienta. Organizaci 
zajišťovala 1 sociální pracovnice Klubu CF, 1 psycholožka 
z Centra cystické fibrózy FN Motol a dále se zúčastnil 1 

a ve stejné míře. Dále podáváme informace o sociálních 
dávkách, ale hlavně pomáháme s odvolacími řízeními a 
vedeme s klienty i správní řízení pro nepřiznání dávek. 

Sociální služba se i v roce 2017 věnovala těmto 
oblastem:

 > Návštěvy v Motole 
 > Edukace u nově diagnostikovaných klientů
 > Telefonické, emailové a osobní konzultace
 > Pravidelné setkávání s lékaři a zdravotníky 

V roce 2017 naše pracovnice uskutečnily celkem 696 
intervencí u pacientů s CF, z toho 299 prostřednictvím 
e-mailu, 264 prostřednictvím telefonu a 133 při osobním 
kontaktu. Navštívily pacienty s CF hospitalizované ve FN 
Motol, což mělo velký význam v procesu uzdravování. 
Mezi nejčastější okruhy dotazů v roce 2017 patřily sociál-
ní dávky a jejich výhody, členství v Klubu a jeho výhody. 
Dále se pracovnice v menší míře věnovaly problematice 
cestování s CF a nástupem pacienta s CF do školského 
zařízení. Velkou péči věnovaly nově diagnostikovaným 
pacientům s CF a jejich rodinám a pravidelně se setkávaly 
s lékaři a zdravotníky, kteří o pacienty s CF pečují.

poskytly informace a materiály o tom, jak o dítě s CF 
pečovat. Dále je informovaly o možnostech členství v Klu-
bu CF a o službách, které naše organizace nabízí. Každý 
nově diagnostikovaný pacient dostal balíček základních 
hygienických potřeb a informačních materiálů o CF.

dospělý pacient CF se svojí manželkou. 
Tento víkendový pobyt umožnil rodičům pacientů s CF, 
aby se navzájem setkali a sdíleli zkušenosti s bojem s 
CF u jejich dětí. Program byl intenzivní, ale prokládaný 
přestávkami, rodiče jej hodnotili pozitivně a považovali 
ho za přínosný.



9

Stejně jako v loňských letech jsme členy Klubu CF podpořili hmotnými dary a finančními 
příspěvky.

V roce 2017 jsme vyplatili finanční příspěvky v celkové výši 455 904,- Kč, přičemž jsme uspoko-
jili 229 žadatelů. Výše příspěvku na jednoho člena činila 2 000,- Kč na léky, doplňky stravy, 
nákup pomůcek apod.

Nově jsme během roku začali přispívat nově edukovaným rodinám na odsávačku 
a Pari Boy SX. Celkem jsme vyplatili třem členům 15 005,- Kč.

Z fondu sociální podpory, který je určen pro osoby v obzvlášť tísnivé sociální situaci, 
jsme vyplatili 59 600,- Kč. 

PODPOŘILI JSME 

Díky sponzorským darům jsme v roce 2017 mohli našim členům rozdat 
následující hmotné dary:

1 ks Pari Boy SX + 3 roční balení nebulizátorů  - pro jednoho pacienta
Sbírka pro Elenku: nákup inhalátoru eFlow
53 ks inhalátoru eFlow
156 ks membrán
4 ks set nebulizátor+membrána
3 ks nebulizátor LC +
2 ks nebulizátoru LL
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PŮJČOVALI JSME
Z Klubu CF je možné si zapůjčovat pomůcky v případě, 
že člen má například vlastní přístroj v opravně, či čeká na 
vyřízení od pojišťovny.  Bezplatně zapůjčujeme inhaláto-
ry, odsávačky, kyslíkové koncentrátory, baterie a dobí-
ječky k přenosnému kyslíkovému koncentrátoru, drobné 
rehabilitační pomůcky a oxymetry.

Do naší půjčovny jsme dokoupili 3 kusy odsávaček. Dva 
staré kusy byly vyřazeny.
V roce 2017 jsme také pořídili televizi do dětské části 
Centra cystické fibrózy ve FN Brno. 
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HÁJILI JSME 
Rok 2017 se stal zásadním a přelomovým v záležitosti 
hájení práv pacientů. Díky aktivitám náměstkyně min-
istra zdravotnictví Lenky Tesky Arnoštové se podařilo 
dostat pacienty k jednacím stolům na ministerstvu 
zdravotnictví.
Na podzim roku 2017 bylo vytvořeno Oddělení práv 
pacientů na Ministerstvu zdravotnictví ČR a v říjnu  
byla jmenována Pacientská rada. Pacientská rada je 
stálý poradní orgán ministra zdravotnictví složený ze 
zástupců pacientských organizací, který funguje jako 
zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. V rámci 
své činnosti Rada plní svou konzultační činnost, tedy 
účastní se připomínkových řízení, při nichž se vyjadřuje 
k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů, 
vydává stanoviska či konzultuje jako zástupce pacientů - 
stakeholdera ve zdravotnictví. V rámci proaktivní činnosti 
zřizuje pracovní skupiny a věnuje se oblasti ochrany práv 
a naplňování potřeb pacientů.
Pacientská rada byla ustanovena příkazem ministra 
č. 15/2017 a její členové jsou jmenováni z řad zástupců 
pacientů, které navrhovali pacienti sami prostřednictvím 
pacientských organizací. Rada má až 25 členů vybraných 
podle přísných kritérií s důrazem na co nejvyrovnanější 
zastoupení pacientů s různými diagnózami a s přihléd-
nutím k agendě a kompetencím ministerstva zdravotnic-
tví. Oddělení podpory práv pacientů zahájilo přihlašování 
zástupců pacientských organizací v srpnu 2017. Poté 
probíhala kontrola splnění potřebných požadavků a 
nominované zástupce jmenoval ministr zdravotnictví. 
Mandát členů je čtyřletý.
Za Klub CF byla přihlášena předsedkyně organizace 
Simona Zábranská, která byla vybrána a stala se členkou 
Pacientské rady. V současné době jsme prostřednictvím 
naší zástupkyně členy pracovních skupin Zdravotnické 
prostředky, skupiny pro inovativní léčbu a také pracu-
jeme ve skupině, která řeší problematiku zdravotně-so-
ciálního pomezí. Simona Zábranská zastupuje Pacient- 
skou radu na Přístrojové komisi MZ ČR.

Pacientská rada a její pracovní skupiny začaly praco-
vat okamžitě po svém vzniku. První velkou a nesmírně 
důležitou se stala práce v pracovní skupině pro zdravot-
nické prostředky, kdy jsme již koncem roku 2017 začali 
spolupracovat na nové kategorizaci a úhradové regulaci 
zdravotnických prostředků, která by měla být platná 
od 1. 1. 2019. Dostali jsme možnost připomínkovat 
a doplnit nově vznikající kategorizační strom, kam se 
nám podařilo ve spolupráci s lékaři přidat vysoce výkon-
né mesh membránové inhalátory (eFlow) a membrány 
k těmto inhalátorům. Doufáme, že připravená úprava 
vyhlášky s kategorizačním stromem projde hlasováním 
v Parlamentu ČR a že od roku 2019 budou mít naši 
pacienti hrazeny nejnovější inhalátory i součástky do 
inhalátoru ze zdravotního pojištění.
Koncem roku jsme připomínkovali novelu vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. tzv. mega vyhlášku. Tato novela zásadním 
způsobem měnila pravidla pro vstup inovativních léčiv 
do úhrad. Návrh vyhlášky obsahoval opatření, která měla 
snížit výdaje systému na nejmodernější léky. Z pohledu 
pacientských organizací šlo o mimořádně významnou 
změnu, která by se dotkla finanční dostupnosti moder- 
ních léků zejména pro pacienty se vzácnými nemocemi. 
Tato novela byla i díky připomínkám pacientských or-
ganizací zrušena ministrem zdravotnictví již ve vnitřním 
připomínkovém řízení. V roce 2018 nás čeká další práce 
nad novou vyhláškou, která bude řešit otázku finan-
cování inovativních léků.
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SPOLUPRACOVALI JSME
V roce 2017 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

POŘÁDALI JSME 
Akce ve veřejném prostoru

Nemocní cystickou fibrózou se mezi sebou nesmějí setkávat. Mohli by se nakazit specifickými 
bakteriemi, které mají v plicích. To by zkomplikovalo jejich léčbu a zhoršilo prognózu vývoje 
onemocnění. Proto jsou naše akce určeny především široké veřejnosti. 

Mají za cíl šířit osvětu o tomto vzácném onemocnění a také získat finanční prostředky pro 
pomoc pacientům s CF.

Klub CF se v roce 2017 účastnil mnoha akcí pro veřejnost. Malou ochutnávku naleznete níže.

Akce, kterých se Klub účastnil jako partner

CHEBSKÁ BĚŽECKÁ ZIMA 
Letos již po osmé vyběhlo na trať seriálu závodů Chebské 
běžecké zimy stovky běžců, aby pomohli slaným dětem. 
Tratě byly rozděleny do několika délek a přizpůsobeny 
i nejmenším dětem tak, aby si mohly zazávodit celé 
rodiny. S celkem čtyř závodů se pro Klub CF na dobrovol-
ném startovném vybralo krásných 23 700,- Kč. Děkujeme 
všem běžcům a organizátorům za jejich dlouhodobou a 
opakovanou podporu. 
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111 HODIN HANDY CYKLOMARATON
Na start výjimečného benefičního cyklistického závodu 
Metrostav Cyklo Handy Maraton, na kterém závodníci 
musejí ujet 2222 kilometrů za 111 hodin,  se postavil i 
tým Klubu CF. Podmínkou účasti bylo, že v každém týmu 
musí být alespoň jeden zástupce z cílové skupiny, které 
pomáhají. 
V osmičlenném týmu s názvem „Prostě dýchej“ tedy 
vyrazil na trať i cyklista s cystickou fibrózou. 
V tomto nejdelším českém závodě obsadil tým „Prostě 
dýchej“ v konkurenci 35 týmů úžasné 8. místo. Navíc ve 
sbírkové kampani přes portál darujme.cz se na pomoc 
nemocným cystickou fibrózou vybralo krásných 51 000,- 
Kč. Velice děkujeme Kamilu Neumannovi, tatínkovi členky 
Klubu CF, který tuto akci inicioval a osobně se závodu v 
týmu „Prostě dýchej“ také zúčastnil.

FYZIORUN PRAHA
Skvělá atmosféra panovala na již 6. ročníku závodu 
FyzioRun, benefičním běhu na podporu nemocných 
cystickou fibrózou. Na start se postavilo přes 170 běžců, 
kteří zdolávali trať dlouhou 4,8 km v krásném prostředí 
Pražské obory Hvězda.
Na místě byl i stánek Klubu nemocných cystickou 
fibrózou, kde si návštěvníci mohli zakoupit oranžové 
funkční tričko, náramek Chci dýchat, chci žít! Bublifuk 
nebo si vyrobit větrník ve Větrníkové dílničce.
Celkem se ze startovného, za prodej předmětů a do 
zapečetěné kasičky vybralo na pomoc nemocným CF 
krásných 17 550,- Kč.
Jako již tradičně celou akci skvěle moderoval Ivo Dostál, 
pacient CF po transplantaci plic, který nevynechal ani 
jeden ze šesti ročníků.
Gratulujeme ke skvělým výkonům a děkujeme všem, 
kteří přišli podpořit nemocné cystickou fibrózou.
Naše velké poděkování také patří Markovi Lekešovi, 
fyzioterapeutovi z FN Motol a zároveň hlavnímu orga-
nizátorovi! 
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SLAVONICEFEST 2017
Klub CF byl v letošním roce přizván jako partner 
známého festivalu ve Slavonicích. Prezentoval se na 
něm vystavenými fotografiemi Slaných žen. Ve stánku 
rozdával balónky s logem Klubu CF, vybíral dobrovol-
né příspěvky do kasičky a především šířil informace o 
cystické fibróze. Děti si také mohly vyrobit svůj originální 
větrník ve větrníkové dílničce. 
Svou návštěvou nás také poctil patron Klubu Ivan Trojan 
se svou manželkou Klárou,kteří vylosovali výherce triček 
Anděl Páně a lněného vaku. Ve stánku jste také mohli 
potkat pana Prof. Pafka a naše dobrovolníky v tričkách, 
které nám nechal vyrobit náš dlouhodobý partner Profi-
Credit. Výtěžek z dobrovolných příspěvků byl krásných 17 
830,- Kč. 
Mockrát děkujeme pořadatelům - Filmové a televizní 
společnosti TotalHelp Art T. H. A., že nás k festivalu přiz-
vali a všem, kteří nás přišli podpořit. 

CF BAZAR
V pátek 20. října proběhl charitativní bazárek dámského 
oblečení a šperků, jehož výtěžek byl krásných 26 
371,- Kč. Mockrát děkujeme Kláře Sudíkové a Štěpánce 
Procházkové za uspořádání akce a firmám PROFICREDIT, 
DeutscheBoerse a redakci časopisu Cosmopolitan za 
dodání oblečení a šperků do bazárku. Děkujeme všem 
jednotlivým dárkyním šatstva za jejich podporu, Aničce 
Frolíkové za výrobu a prodej šperků ve prospěch Klubu a 
ČSOB za poskytnutí prostoru ČSOB Inspirace na Jung-
mannově náměstí. 

PROSTĚ DÝCHEJ LETEM SVĚTEM
To je název výstavy s dražbou fotografií, která se kon-
ala 19. října v Literární kavárně v Týnské ulici v Praze. 
Mnohokrát děkujeme Jakubu Tománkovi za uspořádání 
akce s dobročinným rozměrem. Samotná dražba byl 
velký zážitek, doplněný o poutavé vyprávění, které tuto 
dobročinnou akci velmi osvěžilo.
Naše díky patří i 15 statečným, kteří se přímo zúčastnili 
dražby a vydražili fotografie za konečných 40 200,-Kč
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KABELKOVÝ VELETRH DENÍKU
Ve středu 4. října, se v Šumperku konal charitativní 
KABELKOVÝ VELETRH DENÍKU. Jeho výtěžek činil 
úžasných 24 276,- Kč. Mockrát děkujeme Šumperskému 
a jesenickému deníku za podporu pro nemocné CF.

KNYCKÁ PĚTIHODINOVKA 
ANEB POTÍME SE PRO SLANÉ
Tento již druhý ročník sportovně-společensko-benefiční 
akce pořádal spolek Knyk bez hranic, z.s. a řada dalších 
nadšenců, bez kterých by tento závod nevznikl. 
Akce se zúčastnili běžci i neběžci, kteří si chtěli užít 
odpoledne v přírodě a pomoci tak dobré věci. 
Opakovaně zdolávali 4 km dlouhý okruh Vlkovskem 
v časovém limitu 5 hodin, ve věkových kategoriích od 
kočárků až po seniory. Každý si zvolil takové tempo, 
které potřeboval, aneb cesta byla zároveň i cílem.
Toto sportovní odpoledne přineslo na pomoc nemocným 
cystickou fibrózou úžasných 70 879,- Kč. Velice děkujeme 
všem, kteří se na něm podíleli!

4. ROČNÍK BĚHU A PROCHÁZKY VE STĚŽERÁCH
Na startovní čáru čtyřkilometrové trasy mezi obcemi 
Stěžery a Hřibsko u Hradce Králové se postavilo celkem 
22 dětí a 26 dospělých běžců a chodců. Patnáct žen na 
pomoc nemocným CF v sobotu ještě cvičilo. 

Velké poděkování patří všem pořadatelům a také všem, 
kteří  pro nemocné CF vysportovali krásných 19 025,- Kč. 
Děkujeme!

ROCKOVÝ SLUNOVRAT 
Klub byl přizván jako partner Rockového Slunovratu. Na 
místě jsme 3. června měli možnost prezentovat se ve 
stánku, kde si návštěvníci mohli zakoupit duhové náram-
ky se svítícím nápisem  - Chci dýchat! Chci žít!, oranžová 
funkční trička, svítící náramky, bublifuky a nafukovací 
balónky. Pokud správně vyplnili dotazník, mohli také 
získat záložku Klubu CF.
Každý, kdo si zakoupil duhový náramek, se pak mohl 
zúčastnit hromadného gesta na podporu nemocných 
CF, kdy se  přesně ve 22:30 slavnostně zvedly ruce s 
rozsvícenými náramky nad hlavu. 
Výtěžek za dobrovolné příspěvky do kasičky a prodej 
propagačních předmětů byl krásných 21 053,- Kč. Velké 
poděkování patří všem organizátorům, dobrovolníkům, 
ale také především účastníkům této úžasné akce.
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BENEFIČNÍ ZUMBA
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.

DOBROČINNÁ AUKCE OBRÁZKŮ A DALŠÍCH 
UMĚLECKÝCH DĚL 
Ve středu 13. prosince se jako již tradičně jednou za dva 
roky konala dobročinná aukce obrázků, které nakreslily 
děti s CF i bez na pomoc všem slaným lidem. Tentokrát 
se již po druhé konala v Kavárně Dejvického Divadla. V 
nabídce byly umělecké předměty ze skla, keramiky, ze 
slámy, papíru, originální andělíčci a obrazy od malířů 
různých věkových kategorií.
Aukci jako již tradičně v posledních letech moderoval 
Pavel Zuna, který se do dražby se svou rodinou také 
zapojil.
Mnohokrát děkujeme všem zúčastněným, ať už se na 
aukci podíleli, nebo se třeba přišli jen podívat. Také 
děkujeme za prostory Dejvickému divadlu a všem, kteří 
pomáhali s přípravami a realizací. 
Aukcí originálních  uměleckých děl jsme získali úžasných 
74 419,- Kč. Děkujeme!

Akce pořádané Klubem CF
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BENEFIČNÍ KONCERT V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE
Všichni, kdo chtěli nasát klidnou adventní atmosfé-
ru a zároveň tak pomoci nemocným CF, mohli přijít v 
pondělí 11. prosince na výjimečný adventní koncert do 
Tereziánského sálu Břevnovského kláštera.
Během večera vystoupily zpěvačky Lívia Ághová a Mína 
Marhoulová, na hoboje zahráli Liběna a Ivan Séquard-
tovi, na flétnu Julie Séquardtová a na klavír Miho Fukuda 
a Ester Godovská. Během večera dále vystoupil spor 
Euphonia – ZUŠ Kralupy a Vrané nad Vltavou a sbormistr 
a klavírní doprovod Pavla Kšicová. Dirigovala Martina 
Jurková a celým večerem nás provázela Michaela Doli-
nová.
Na dobrovolném vstupném a prodeji kalendářů Slaných 
žen se na pomoc nemocným CF vybralo 17 419,- Kč. 
Velice děkujeme všem účinkujícím a všem, kteří nás přišli 
podpořit.

EVROPSKÝ DEN PRO CYSTICKOU FIBRÓZU 
ANEB VĚTRNÍKOVÝ DEN
21. listopadu na svátek všech slaných, kdy se po celé 
Evropě slaví Den pro cystickou fibrózu, byl v atriu FN 
Motol umístěn stánek Klub CF, v němž probíhala osvěta 
o cystické fibróze. Podával se také horký čaj s citronem a 
vyráběly se větrníky. 

Do výroby větrníků se také zapojila řada mateřských 
a základních škol, školní družiny a všichni ostatní, kdo 
jsou již zvyklí se pravidelně účastnit Větrníkového dne. 
Následně se s námi pak podělili o své výrobky zaslanými 
fotografiemi, které jsme s radostí vystavili na facebooku 
Klubu CF.

11.  prosince 2017 v 17:30 hod  
Tereziánský sál  Břevnovského kláštera 

Markétská 28 /  1  
Praha 6 -  Břevnov  

 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

_______________________________________________________________ 
ÚČ INKUJÍ :  

L ívia Ághová,  Mína Marhoulová -  zpěv 
Liběna a Ivan Séquardtovi  -  hoboje 

Jul ie Séquardtová -  f létna 
Miho Fukuda a Ester Godovská -  klavír  

Sbor Euphonia 
sbormistr a klavírní  doprovod Pavla Kš icová 

Dir iguje Martina Jurková 
   Moderuje Michaela Dolinová 

 
 
 
 
 

www.klubcf.cz 
 

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU
NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU 
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SLANÉ ŽENY 
I v roce 2017 jsme pokračovali v tradici kalendáře Slané 
ženy. Produkci se věnuje Markéta Mikšíková, která je 
sama jednou ze slaných žen.V letošním roce jsme se 
nechali inspirovat 20. léty minulého století. Za tímto 
účelem, jsme měli zapůjčené i kostýmy z filmových 
ateliérů Barrandov. Za fotoaparátem stál opět úžasný 
Robert Vano. A stejně jako v předešlých letech i letos 
všichni pracovali bez nároku na honorář. Zdali se nám 
kalendář povedl, se můžete přesvědčit od listopadového 
křtu. Nový kalendář jsme pokřtili v prostorách hotelu 
Courtyard by Marriott Prague City, ve kterém probíhalo 
také focení letošního ročníku. Kmotrou se tento rok stala 
Martha Issová. Fotografie sedmi slaných žen se povedlo 
vydražit za neuvěřitelných 302 100,- Kč. Kalendář na rok 
2018 je věnovaný Doc. MUDr. Věře Vávrové, DrSc. za její 
celoživotní péči o nemocné cystickou fibrózou. 

Ještě v prosinci 2017 bylo možné navštívit výstavu Slané 
ženy očima Roberta Vana, která se konala v brněnském 
klubu Bajkazyl. Ve výstavách pokračujeme dále i v roce 
2018 například začátek roku je opět věnován Liberci a 
tamější Kavárně Bez konceptu. Zájem o výstavu znovu 
projevili také zaměstnanci pražské pobočky ČSOB, kde 
byly Slané ženy vystavené i v roce 2017. Určitě můžeme 
prozradit, že s koncem roku již střádáme plány, abychom 
Vás kalendářem mohli těšit i nadále. 

Slané ženy měly také v průběhu listopadu 15 billboardů 
umístěných u zastávek autobusu, tramvají a metra. Ve 
třech městech České republiky - v Praze, Brně a Liberci 
upozorňovaly na kalendář Slaných žen, který si zájemci 
mohli zakoupit přes náš e-shop.
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ANDĚL PÁNĚ POMÁHÁ 
Klub nemocných cystickou fibrózou ve spolupráci s 
autory filmu Anděl Páně 2 připravil charitativní projekt s 
názvem  Anděl Páně pomáhá.  
V období od 11. 12. 2017 do 24. 12. 2017 se v České televizi 
promítal mediální spot. Zhlédnout ho můžete na

https://www.youtube.com/watch?v=m-tCjLRCFvc

Cílem projektu bylo kromě získání finančních prostřed-
ků na pomoc nemocným cystickou fibrózou také šířit 
povědomí o tomto vzácném onemocnění. Ke kampani 
vznikly webové stránky www.slanedeti.cz a prodávalo se 
tričko s motivem z filmu Anděl Páně.
Během kampaně i po ní vzniklo mnoho mediálních 
výstupů, které ji podpořily. Jeden z nich si můžete přečíst 
níže.
Naše velké poděkování patří všem tvůrcům a hercům, 
kteří pracovali bez nároků na honorář, a také partnerům, 
bez kterých by tento projekt nevznikl. Děkujeme!

Anděl Petronel a čert Uriáš pomáhají 
v charitativním spotu dětem nemocným 
cystickou fibrózou!

Anděl Petronel a čert Uriáš si na chvilku odskočili z nebe 
do obýváku, aby společně rozveselili malou holčičku a 
nám všem připomněli, že: Pomáhat je nad zlato! Ivan Tro-
jan a Jiří Dvořák v originálním charitativním spotu, který 
vznikl ve spolupráci s tvůrci a produkční skupinou pohád-
ky Anděl Páně 2, inspirují k podpoře dětí nemocných 
cystickou fibrózou. Cystická fibróza napadá dýchací 

soustavu až do jejího úplného selhání, nelze vyléčit, jen 
zpomalit její průběh. Darujte slaným dětem cenné roky 
života přispěním na jejich velmi nákladnou léčbu!
„Ivan Trojan je naším dlouholetým patronem a díky tomu 
vznikla i úžasná spolupráce s tvůrci a herci pohádky 
Anděl Páně 2. Začali jsme prodávat charitativní trička s 
obrázkem z filmu a spolupráce pokračovala při výrobě a 
natáčení charitativního spotu pro Českou televizi,“ popi-
suje začátky projektu Simona Zábranská, ředitelka Klubu 
nemocných cystickou fibrózou.

Cystická fibróza patří mezi méně známá dědičná on-
emocnění. Ročně se s touto diagnózou narodí 20 až 25 
dětí. A proč právě slané děti? Nemocní cystickou fibrózou 
totiž mají až pětkrát slanější pot. V České republice žije 
s touto nevyléčitelnou nemocí přes 600 lidí, průměrný 
věk při úmrtí je u nás 25,1 let a lékaři odhadují, že 
polovina v současnosti žijících pacientů se může dožít 
38 let. Cystická fibróza poškozuje v první řadě dýchací 
cesty, protože plíce jsou zatíženy abnormálně hustým 
hlenem, kde se lépe množí bakterie a plíce se tak ničí až 
do jejich úplného selhání. Léčba zahrnuje každodenní 
inhalace, následnou dechovou fyzioterapii a další cvičení, 
časté braní léků a vysokokalorickou stravu. Při zhoršení 
zdravotního stavu je nutný pobyt v nemocnici a podávání 
vysokých dávek antibiotik do žíly, při zhoršeném dýchání 
i kyslíková terapie.

Zlepšit kvalitu života pacientům od roku 1992 intenzivně 
pomáhá Klub nemocných cystickou fibrózou. Mimo 
jiné přispívá na inhalační přístroje, fyzioterapeutické 
pomůcky a léky, půjčuje inhalátory a kyslíkové kon-
centrátory, pořádá edukační pobyty a mnoho dalších 
prospěšných aktivit. Jakýkoliv příspěvek na konto Klubu 
nemocných cystickou fibrózou pomůže dobré věci! 
Například poskytnutím částky 100 Kč měsíčně přispějete 
1 nemocnému dítěti na roční příspěvek na léky, částkou 
200 Kč měsíčně pak na nákup součástek do inhalátoru…
Konkrétní formy finanční i nefinanční pomoci a řadu 
dalších informací najdete na webu https://klubcf.cz/ a na 
stránkách dětského projektu http://slanedeti.klubcf.cz.

Zdroj: http://tojesenzace.cz/2018/02/02/andel-petro-
nel-a-cert-urias-pomahaji-v-charitativnim-spotu-de-
tem-nemocnym-cystickou-fibrozou/
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CF HERO
V roce 2017 jsme za pomoci dobrovolníků a Nadace 
Vodafone nastartovali inovační projekt CF Hero. Jedná se 
o mobilní aplikaci, která pomůže dospívajícím pacientům 
zábavnou formou dodržovat časově náročnou terapii a 
také plně převzít odpovědnost za svou léčbu. 

Tým v čele s Markem Voseckým a Janem Mihule spojil 
síly s odborníky na produktový design, budování návyků 
a vývoj mobilních aplikací s cílem dosažení maximálního 
dopadu. 

Prostředky na vývoj aplikace se podařilo zajistit formou 
sbírkové kampaně #BEZDECHU, kde štědří dárci, jak z CF 
komunity, tak mimo ni, dali dohromady neuvěřitelných 
874 tisíc Kč. 

Aplikace CF Hero bude dokončena pro český trh v 2. 
polovině roku 2018.
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INOVOVALI JSME

V roce 2017 se nám podařilo dokončit nové webové 
stránky www.klubcf.cz. Na těchto stránkách jsou ucelené 
přehledné informace jak pro pacienty, jejich rodiny, tak 
i pro naše partnery, sponzory a média, kteří potřebují 
informace z oblasti nemoci a činnosti Klubu.
Mimo jiné jsou na nich i pozvánky na akce, které Klub 
pořádá nebo se na nich spolupodílí jako partner. Můžete 
si tak vyhledat tu, která Vás zaujme, a přijít nás osobně 
podpořit. 
Součástí webových stránek je také e-shop, přes který si 
můžete objednat například již tradiční kalendář Slaných 
žen, trička ke kampani Anděl Páně, oranžová funkční 
trička nebo náramek s nápisem Chci dýchat, chci žít! 
Postupně budeme sortiment na našem e-shopu dále 
doplňovat.

Letáky Slaných žen v ČJ i ANJ
V letošním roce jsme také vyrobili letáky Slaných žen, 
a to v českém i anglickém jazyce. Letáky informují o 
projektu, jeho cílech a také o nemoci. Zájemci si ho 
mohou prohlédnout a odnést např. na našich výstavách 
fotografií Slaných žen, kterých během roku pořádáme 
celou řadu, křtu kalendáře, besedách a také ho dostane 
každý, kdo si kalendář Slané ženy zakoupí.

Venkovní bannery
Klub CF se během roku účastní řady akcí pro veřejnost. 
Na těchto akcích informujeme návštěvníky o tomto 
vzácném onemocnění, jak Klub pomáhá a také o tom, jak 
nákladná je léčba pacientů s CF. Možností, jak se o těchto 
informacích dozvědět je celá řada. Jednou z nich jsou v 
letošním roce nově i venkovní bannery o rozměrech 3x2 
m. Sedm kusů bannerů je možné rozmístit například na 
festivalech, sportovních akcích či třeba na start nebo 
trať nějakého závodu. Vzhledem  k jejich voděodolnému 
povrchu nevadí ani nepřízeň počasí.

Rollupy
Do Interiéru a suchého počasí na venkovní akce jsme 
vyrobili také tři rollupy s informacemi o nemoci, Klubu a 
možnosti, jak se zapojit do pomoci pro nemocné CF.Poskytnutím finanční částky 100 Kč měsíčně 

přispějete 1 dítěti s CF na roční příspěvek na léky.  

Poskytnutím finanční částky 200 Kč měsíčně 
přispějete 1 dítěti s CF na nákup součástek  
do inhalátoru.

Přispět můžete i odesláním
dárcovské SMS:

DMS SLANEDETI 30
DMS SLANEDETI 60
DMS SLANEDETI 90

na telefonní číslo 87 777.  
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Více informací  
na www.darcovskasms.cz

Číslo transparentního účtu:
30015 – 1921101329/0800
 
Vzniklo za příspění společnosti:

Nebo odesláním trvalé 
dárcovské SMS:

DMS TRV SLANEDETI 30
DMS TRV SLANEDETI 60 
DMS TRV SLANEDETI 90

na telefonní číslo 87 777 
a každý měsíc Vám bude 
automaticky odečtena 
částka 30, 60 nebo 90Kč.

Klub nemocných 
cystickou fibrózou

Kudrnova 22/95, 150 00 Praha 5

+420 257 211 929, info@klubcf.cz
www.klubcf.cz

www.facebook.com/
klubnemocnychcystickoufibrozou

Jak nám můžete pomoci:

• Jednorázovým příspěvkem
• Pravidelným měsíčním příspěvkem
• Dobrovolnickou činností

SLANÉ ŽENYSLANÉ ŽENY
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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.

IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
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 31.12.2017
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 9171 771 146A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 902863 376A. I. 1.

Prodané zboží 74 7A. I. 2.

Opravy a udržování 175 17A. I. 3.

Náklady na cestovné 1966 196A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 427 42A. I. 5.

Ostatní služby 561 2238 1 279A. 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 3 3833 253 130A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 982 51314 2 611A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 2472115 745A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 8816 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 1118 11A. III. 14.

Daně a poplatkyA. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 20A. IV. 15.

Ostatní náklady 8888A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 522 5A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 7226 72A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 1128 11A. V. 22.

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

A. VI. 29
Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 30A. 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 506506A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

50636 506A. 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

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

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

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 5 8945 618 27639Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 660660B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 66042 660B. I. 1.

Přijaté příspěvky 4 5794 579B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

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

Přijaté příspěvky (dary) 4 44145 4 441B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 13846 138B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 553100 453B. III. 47

Ostatní výnosy 11B. 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 151 1B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 54B. 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 7935 340 45361Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -101-278 177C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -101-278 177D. 63ř. 62 - ř. 37

zapsaný spolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.12.2017 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 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
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Nadace Vodafone Česká republika
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
PROFI CREDIT Czech, a.s.
Chiesi CZ s.r.o.
Lesy České republiky s.p.
Nadace Agrofert
Úřad vlády ČR
Magistrát hl. m. Prahy
Stavební firma Ječmínek spol. s.r.o.
Život dětem, o.p.s.
ČSOB, a.s.
PointPark Properties s.r.o.
Magic Hill mateřská škola s.r.o.
Astellas Pharma s.r.o.
Ivan Trojan
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Alza.cz a.s.
BGP Products Czech Republic s.r.o.
EUC Premium s.r.o.
Pears Health Cyber s.r.o.
ABATIS a.s.
MONETA Money Bank, a.s.
PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
Ball Beverage Packaging Czech Republic, s.r.o.
Anaon
Bečář Petr
Hudeček Filip
Hudečková Vlaďka
FVE Czech Novum
Real TOP Praha
Ondřej Slavata
Abatis a.s.
IV-Nakladatelství s.r.o.
Mettler - Toledo, s.r.o.
Radioelektronika Cheb, o.s.
Hana Hovorka
Tvrdíková Andrea
Divalia a.s.
Mercedes Benz Praha s.r.o.
Pears Health Cyber s.r.o.
Matoušek Miroslav Ing.
Pavel Juračka
Jarošová Natálie
Magic Hill  s.r.o.,
Divadelní spolitek JeLiTa

Agentura Helas
Svoboda & Williams s.r.o.
Jones Lang La Salle
Savills CZ s.r.o.
CBRE s.r.o.
BNP Paribas Real Estate APM CR
Knight Frank
Abatec CZ, s.r.o.
KAMAT spol. s r.o.
Zuna Pavel Ing.
Medipriva s.r.o.
Městská část Praha 5
Rak Václav
Zumba Tuchlovice
Kolmorgen s.r.o.
Lekeš Marek
KYTOS s.r.o.
Pari Gmbh
Stachema s.r.o.
ELKOV elektro a.s.
Městský obvod Vratislavice nad Nisou
Ing. Petr Švec Penta s.r.o.
GCE s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Compec Medical Service
PORTA s.r.o.
Švorčík Otakar JUDr.
Dřevínek Pavel
Československá obchodní banka a.s.
Hotel Lucemburská s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Gurecká Květoslava
Kolářová Marta
Hejna Dalibor
Řehová Pavlína
SPĚVÁČEK jazyková škola Praha 6 s.r.o.
MR Diagnostic s.r.o.
Zvěřina Marek Mgr.
Byrtus Martin Ing
Šercl Pavel
Řezníčková Petra
VIP park cz s.r.o.
Haco, spol.s.r.o.
CHODOVAR spol. s r.o.
Staňková Věra MUDr.
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