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KDO JSME
Jsme Klub nemocných cystickou fibrózou z.s. (zkráceně Klub CF)

Adresa: Kudrnova 22 / 95, 150 00 Praha 5 – Motol
Telefon: 257 221 515
Webové stránky: www.klubcf.cz
IČ: 45249440
DIČ: CZ45249440

Běžný účet: 1921101329/0800
Transparentní účet: 30015-1921101329/0800
Transparentní účet: 5301623319 / 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
MUDr. Tereza Doušová (zástupce CF týmu), místopředseda
Markéta Mikšíková, DiS., místopředsedkyně
Bc. Anna Arellanesová, členka
Mgr. Kamila Šmídová, členka
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Revizní komise
Ing. Milivoj Uzelac - předseda
Jiří Janoušek
Martina Jiříková

Naši lidé v roce 2018

Mgr. Simona Zábranská, ředitelka
Ing. Edita Schwarzová, půjčování pomůcek, administrativa
Gabriela Šimková, fundraising (do konce února 2018)
Bc. Lenka Johannová, DiS., koordinátor veřejné komunikace
Markéta Mikšíková, DiS., fundraising, péče o dárce
Bc. Irena Kožárová, sociální pracovnice
Mgr. Alžběta Slavíčková, sociální pracovnice
Ing. Marek Vosecký, CF Hero v rámci projektu Vodafone Rok Jinak
Mgr. Ivana Metelková, granty a účetnictví
Ing. Tomáš Bada, IT, externista
Jan Mihule, webdesigner, externista
Tatiana Semenová, úklid, externistka

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 způsobují 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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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 
veřejnosti 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 fibróza. 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 fundraisingu. 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 přistoupit u CF nemocného z České republiky k transplantaci v zahraničí, případně 

krytí nákladů pro doprovod nemocného do zahraničí.
• Podporování projektů zaměřených na zdokonalení léčby a diagnostiky CF a vzdělávání odborníků, kteří se problematice CF věnují.
• Podporování mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery a přenášení získaných poznatků do činnosti Klubu.
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Celorepubliková působnost

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

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 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.“
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.

Děkujeme našim patronům
a ambasadorům.

“
“
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Ambasadoři

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

Robert Vano
Robert Vano pro nás nafotil kalendář Slaných 
žen pro rok 2017, 2018 a se svými díly nás 
seznámil na zahájení putovní výstavy obrazů 
Slaných žen.  

Jiří Strach
Naším ambasadorem se stal Jiří Strach, který 
nám poskytl trička Anděl Páně2, a díky němuž 
vznikla naše kampaň Anděl páně pomáhá!  

Pavel Zuna
Náš ambasador Pavel Zuna pro nás pravidelně 
moderuje Benefiční aukce obrázků.

Marek Lekeš
Náš ambasador Marek Lekeš je fyzioterapeu-
tem, ale také pořadatelem závodu fyzioRun, 
jehož výtěžek jde na podporu Klubu CF.
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SLOVO ÚVODEM
Vážení členové Klubu CF, přátelé, kolegové, 

když tak přemýšlím, čím byl rok 2018 pro nás důležitý a významný a 
o čem mám psát, tak mě v první řadě napadají naše aktivity na poli 
podpory práv pacientů. 

Naší činností podporujeme rodiny s nemocným pacientem, 
přispíváme na léky, fyzioterapeutické pomůcky a poskytujeme 
sociální službu, která je důležitou součástí psychologicko-sociální 
podpory rodin i jako poradna pro vyřizování sociálních dávek. Velmi 
dobře si však uvědomujeme, že to podstatné a klíčové je zajistit 
našim pacientům přístup k inovativní léčbě, která naše onemocnění 
posune do oblasti chronických onemocnění a medián dožití, který je 
pro nás tak stresující a frustrující, zvýšíme o desetiletí. Věříme tomu 
a výsledky klinických studií nás v této víře utvrzují.

Lobbujeme za naše pacienty, získáváme užitečné kontakty, absol-
vujeme celou řadu zajímavých schůzek. A jsou vidět první výsledky. 
O našem členství v Pacientské radě ministra zdravotnictví, o naší 
práci i prvních úspěších si můžete více přečíst v kapitole Hájíme 
zájmy pacientů. Slibuji Vám, že v roce 2019 v těchto snahách 
budeme pokračovat. 

Důležitým předpokladem pro úspěch v hájení práv pacientů je fun-
gující kolektiv zaměstnanců Klubu CF i podpora a důvěra našich 
členů. Po letech se nám podařilo vytvořit skvělý a schopný pra-

covní tým, který je složený z pacientů, členů rodin s CF i z těch, kteří 
nemají pacienta doma. Patří jim velké díky za to, že stojí po boku 
všem, kteří to potřebují. 

Vážíme si pomoci od našich členů, partnerů a přátel klubu. Stále 
více našich členů přichází s nabídkou pomoci při našich akcích, 
vymýšlejí své vlastní aktivity, ale také nám pomáhají kontakto-
vat nové partnery. Moc si toho vážíme, protože víme, že péče o 
nemocné s CF nebo péče o sebe sama, pokud se jedná o dospělého 
pacienta, je velmi časově náročná. Jsme moc rádi za Vaši pomoc a 
chápeme to i jako ocenění toho, co děláme. 

Chtěla bych též velmi poděkovat našim partnerům a sponzorům. 
Jsem moc ráda, že nám zachováváte přízeň a že nám věříte. Bez 
Vaší podpory bychom se neobešli.

Přeji Vám krásný a úspěšný rok 2019.

Mgr. Simona Zábranská,
ředitelka
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Péči pacientům s CF poskytujeme celoročně. Nabízíme jim základní 
a odborné sociální poradenství a terapeutické služby včetně psy-
chosociální podpory. Tím posilujeme jejich schopnost samostatně 
řešit nejrůznější životní situace, překonat sociální bariéry a začlenit 
se do společnosti. Poskytujeme odborné sociální poradenství a 
ostatní služby našim členům bezplatně. Dále podáváme informace 
o sociálních dávkách (především PnP a ID) pomáháme s odvolacími 
řízeními a vedeme s klienty i správní řízení pro nepřiznání dávek. 

Sociální služba se i v roce 2018 věnovala těmto oblastem:

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

V roce 2018 naše pracovnice uskutečnila celkem 
408 intervencí u pacientů s CF, z toho 191 
prostřednictvím e-mailu, 123 prostřednictvím 
telefonu a 57 při osobním kontaktu a 37 
při návštěvách v nemocnici.

Navštívila pacienty s CF hospitalizované ve FN Motol, což mělo 
velký význam v procesu uzdravování. Mezi nejčastější okruhy 
dotazů v roce 2018 patřily sociální dávky a jejich výhody, členství 
v Klubu a jeho výhody. Dále se pracovnice v menší míře věnovala 
problematice cestování s CF a nástupem pacienta s CF do 
školského zařízení. Velkou péči věnovala nově diagnostikovaným 
pacientům s CF a jejich rodinám a pravidelně se setkávala s lékaři a 
zdravotníky, kteří o pacienty s CF pečují.

I v roce 2018 naše pracovnice provedla edukaci (tj. vzdělávání) u 
20 rodin nově narozených pacientů s CF. Každé matce i otci s diag-
nostikovaným novorozencem ještě v nemocnici poskytla pomoc 
a podporu v nelehkých chvílích, kdy se rodiče museli vyrovnat se 
skutečností, že má jejich dítě vzácné onemocnění. V rámci edukace 
poskytla informace a materiály o tom, jak o dítě s CF pečovat. Dále 
je informovala o možnostech členství v Klubu CF a o službách, které 
naše organizace nabízí. Každý nově diagnostikovaný pacient dostal 
balíček a informační materiály o CF.

PEČOVALI JSME

VZDĚLÁVALI JSME
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Dále jsme v roce 2018 rozjeli nový projekt s názvem „Patroni 
rodičů“. Tento projekt má za cíl vytvořit síť takzvaných patronů 
(laických poradců) pro rodiny s dětmi nemocnými CF. Dobrovolnými 
laickými poradci budou rodiče dětí nemocných CF a dospělí paci-
enti nemocní CF z celé ČR. Patroni tu budou především pro rodiny 
s nově diagnostikovanými dětmi, kteří se na ně v případě potřeby 
budou obracet, ale předpokládáme, že poradce budou využívat 
i ostatní rodiče. Kontakt patronů s rodinami bude na vyžádání 
probíhat emailem, telefonicky nebo osobně. V říjnu 2018 proběhl 
1. vzdělávací víkend těchto patronů a v roce 2019 nás čeká 2. 
vzdělávací víkend patronů. 

V září 2018 jsme uspořádali tradiční víkendový pobyt pro rodiče 
pacientů s CF. Tento pobyt se konal v Seči a zúčastnilo se ho 
celkem 22 rodičů (11 manželských párů) a 1 dospělý pacient. 
Organizaci zajišťovala sociální pracovnice Klubu CF, psycholožka 
z Centra cystické fibrózy FN Motol a dále se zúčastnili: dětská 
psycholožka z Centra CF,zdravotní sestra z Centra CF, lékařka z 
Centra CF, docentka z Centra CF.

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 byl zde především prostor pro rodiče 
a jejich dotazy a připomínky. Pobyt rodiče hodnotili pozitivně a 
považovali ho za přínosný. Dále rodiče vnímají společný víkend jako 

možnost být spolu s partnerem, odpočinout si od každodenních 
starostí, péče o děti, vymanit se ze stereotypu, možnost sdílet 
zkušenosti s někým, kdo jim rozumí, kdo má podobné potíže, využít 
relaxačního programu a odpočinku. Program byl intenzivní, ale 
byl zde především prostor pro rodiče a jejich dotazy a připomínky. 
Pobyt rodiče hodnotili pozitivně a považovali ho za přínosný. Dále 
rodiče vnímají společný víkend jako možnost být spolu s partnerem, 
odpočinout si od každodenních starostí, péče o děti, vymanit se ze 
stereotypu, možnost sdílet zkušenosti s někým, kdo jim rozumí, kdo 
má podobné potíže, využít relaxačního programu a odpočinku.

VÍKENDOVÝ POBYT
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Stejně jako v loňských letech jsme členy Klubu CF podpořili hmot-
nými dary a finančními příspěvky.

V roce 2018 jsme vyplatili finanční příspěvky v celkové výši 
460 558,- Kč, přičemž jsme uspokojili 232 žadatelů. Výše příspěvku 
na jednoho člena činila 2 000,- Kč na léky, doplňky stravy, nákup 
pomůcek apod.

Nově edukovaným rodinám jsme přispívali na odsávačku a Pari Boy 
SX. Celkem jsme vyplatili 21 členům částku ve výši 79 931,- Kč.
Z fondu sociální podpory, který je určen pro osoby v obzvlášť tísnivé 
sociální situaci, jsme vyplatili jednomu žadateli 6 400,- Kč.

Díky sponzorským darům jsme v roce 2018 mohli našim členům 
rozdat následující hmotné dary:

odsávačka
inhalátor Pari Sinus
inhalátor eFlow
membrána
set nebulizátor + membrána
spojovací šedý kabel
nebulizátor LC + 
nebulizátor LL
flutter (pari –o pep)

PODPOŘILI JSME

1 ks
1 ks

53 ks
62 ks
17 ks

2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
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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 inhalátory, odsávačky, kyslíkové 
koncentrátory, baterie a dobíječky k přenosnému kyslíkovému kon-
centrátoru, drobné rehabilitační pomůcky a oxymetry.

Do půjčovny pomůcek jsme v roce 2018 pořídili 4 ks inhalátorů 
Pari Boy SX.

Simeox

V roce 2018 jsme zakoupili 1 ks přístroje Simeox na vykašlávání pro 
pacienty se zhoršenými plicními funkcemi. Jeden jsme věnovali do 
FN Motol pro dětské CF fyzioterapeuty a druhý do půjčovny Klubu 
CF. Pořizovací cena obou kusů včetně sady hadic s filtry a náustky 
dosáhla výše 400 000,- Kč.

Na náklady Klubu CF proběhla také roční revize a seřízení 
zapůjčovaných inhalátorů a kyslíkových koncentrátorů.

Společnost Alza.cz a.s. nám darovala nové vybavení do kanceláře  
(skartovačku a lednici) a také dárky (dřevěné kostky, plyšové 
„Alzáky“ a stínítka do auta) pro nově diagnostikované pacienty. 
Sociální pracovnice je předávala rodinám při edukačních pobytech 
ve FN Motol.

PŮJČOVALI JSME
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Klub CF se od samého počátku stará o své členy a snaží se jim 
co nejvíce usnadnit jejich boj s nemocí. Přispíváme na léky, na 
inhalátory, na fyzioterapeutické pomůcky. Pomáháme rodinám v 
sociální oblasti, při žádostech o sociální dávky. Postupem času se 
do popředí naší činnosti dostává naše zastupování zájmů pacientů 
v nemocnicích i na úřadech – na ministerstvech (MZ a MPSV) i při 
jednáních s pojišťovnami.

V  roce 2018 jsme začali s projektem hodnocení center special-
izované péče. Naši lékaři i ostatní pracovníci CF centra se velmi 
snaží nám všemožně pomáhat. Ale leckdy prostě nestačí pracovat 
na 150% a přesčas (což je běžné, že naši lékaři až po pracovní době 
vyřizují administrativní věci spojené s léčbou), protože narážíme 
na neochotu nebo nevědomost managementu nemocnic zlepšit 
péči o naše pacienty. A abychom měli data a relevantní informace 
pro jednání se specializovanými  Centry CF i s vedením nemocnic, 
připravili jsme dotazníky pro pacienty, ve kterých chceme vědět, jak 
které Centrum CF funguje a co by se mělo zlepšit. Navazovat bude 
i hodnocení základních lékařských dat, které dostaneme z registru 
CF pacientů. Koncem roku 2019 budeme mít připravené porovnání 
Center CF a budeme informace zveřejňovat na našich webových 
stránkách.

Dalším významným posunem v oblasti hájení práv pacientů je 
naše činnost v Pacientské radě ministra zdravotnictví ČR, což je 
poradní orgán ministra zdravotnictví. Zástupci pacientů dostali 

poprvé možnost podílet se na vytváření nových zákonů a mohou 
komentovat a připomínkovat všechny zákony a vyhlášky, které 
opouštějí ministerstvo zdravotnictví a jdou k dalšímu projednávání 
do Poslanecké sněmovny ČR. Můžeme přicházet i s podněty na 
zlepšení a k řešení. Pacientská rada je složená z 24 pacientských 
organizací a Klub CF zastupuje Simona Zábranská, ředitelka orga-
nizace.

Od počátku se aktivně zapojujeme do činnosti na Ministerstvu zdra-
votnictví. Jsme členy pracovních skupin pro úhradu zdravotnických 
prostředků, pro inovativní léčbu a pro zdravotně-sociální pomezí. 
Paní Simona Zábranská je též členkou Komise pro posuzování 
nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravot-
ního pojištění a Pracovní skupiny na měření kvality péče.

V pracovní skupině pro úhradu zdravotnických prostředků dos-
tali pacienti poprvé možnost zasáhnout do procesu přípravy 
nového zákona.  Hlavně jsme se podíleli na vytváření nového 
kategorizačního stromu, ve kterém je specifikováno jaký zdravot-
nický prostředek a s jakým doplatkem bude pacientům hrazen ze 
zdravotního pojištění. Pro nás to byla velká výzva, protože našim 
pacientům byl ze zdravotního pojištění hrazen pouze inhalátor 
Pari Compact, který není našimi lékaři doporučován k inhalacím. 
Doporučené přístroje si buď pacient hradil sám, nebo je dostal 
díky Klubu CF či jiným nadacím. S pomocí MUDr. Doušové, která 
zastupovala lékařskou společnost, se nám podařilo zařadit do 

HÁJILI JSME
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kategorizačního stromu novou kategorii inhalátorů – tzv.mesh 
membránové inhalátory, kam patří i náš E-flow a novou kategorii 
membrány k mesh membránovým inhalátorům. Nový návrh byl sch-
válen Poslaneckou sněmovnou a od konce roku 2019 již budou mít 
naši pacienti inhalátor E-flow a 4 membrány k inhalátoru ročně hra-
zené ze zdravotního pojištění v plné výši.

Velmi usilovně pracujeme i v pracovní skupině k inovativní léčbě. 
Tuto skupinu vede členka výboru Klubu, paní Anna Arellanesová, 
která zde jako předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění 
zastupuje všechna vzácná onemocnění. Práce v této skupině je pro 
nás zásadní, protože se zde jedná o přístupu pacientů k drahé a ino-
vativní léčbě. Naši pacienti již mají v dočasné úhradě schválený lék 
Kalydeco, ale registrovány jsou již další dva léky Orkambia Symkevi, 
které by již někteří naši pacienti mohli  užívat. V této době se vedou 
velmi intenzivní jednání mezi zástupci ministerstva, zdravotních 
pojišťoven, SÚKLu a přizváni byli i pacienti. Diskutuje se o tom, jaká 
budou pravidla pro vstup inovativních léků do úhrady. Nový zákon 
bude schvalován v roce 2019, a tak je před námi ještě kus práce.

Neméně důležitá je i skupina pro zdravotně-sociální pomezí. Zde se 
řeší hlavně otázky sociálních dávek, revizních lékařů nebo domácí 
péče. 

Úkolů je před námi hodně a my věříme, že naše práce má smysl a 
že pomůže našim pacientům. I když je Pacientské radě pouze jeden 
rok, za svoje působení odvedla mnoho práce ve prospěch pacientů.
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V roce 2018 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

• se Zlatou Rybkou, z.ú., která plní přání vážně 
nemocným dětem

• s ČAVO - 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 CF Europe (CFE) – Evropskou organizací pro 
pacienty s CF

SPOLUPRACOVALI 
JSME
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Nemocní cystickou fibrózou se mezi sebou nesmějí set-
kávat. 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.

Leden 2018

Slané ženy v Kavárně Bez Konceptu
Během ledna a února probíhala v kavárně libereckého kina Varšava 
výstava fotografií Slaných žen. Výstava byla zakončena kul-
turní akcí, kterou pořádali dospělí pacienti s CF a rodiče dětských 
pacientů z Libereckého kraje ve spolupráci s Klubem CF. Zpívala 
Alenka Schernstein. Dražily se fotografie slaných žen. Večerem 
provázeli herec Láďa Hampl a Honza Mihule. 

Celkem nám přinesla tato akce úžasných 17 600,- Kč. 
DĚKUJEME všem zúčastněným.

Únor 2018

Reprezentační ples Praha 5
První ročník Reprezentačního plesu Prahy 5 se konal 22. února 
v Národním Domě na Smíchově. Večerem provázela Zdeňka 
Žádníková Volencová, herečka Dejvického divadla. Hostem byl mj. 
český houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Na programu bylo i vyhlášení tradiční soutěže Podnikatel roku 
a exkluzivní vystoupení vicemistrů ČR v Showdance Františka 
Kopeckého a Petry Stehnové.

Výtěžek ze vstupného, který činil 85 750,- Kč, byl věnován na pomoc 
nemocným cystickou fibrózou. 
Děkujeme Městské části Prahy 5, že jsme mohli být partnery této 
úžasné společenské události.

Scotishcelildhdance
Tradiční akce ve znamení skotské tance a hudby. Mezinárodní škola 
EnglishIntenationalSchoolof Prague zdarma zapůjčuje prostory a 
každý rok tak podporuje nemocné CF. 

Do kasičky se letos pro nemocné CF vytančilo 17 500,- Kč.
Velice děkujeme všem, kteří se na této mezinárodní akci podílejí.

POŘÁDALI JSME V ROCE 2018
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Duben 2018 

Urban Challenge Praha
Klub CF byl jedním z partnerů městského překážkového běhu Urban Challenge, který se konal 21. dubna v Praze.

Závodníci a fanoušci nás mohli přijít navštívit do našeho stánku, kde si mohli zakoupit náramky, trička, bublifuky a nově také změřit svou 
kapacitu plic. Děti si mohly vyrobit větrník nebo si za dobrovolný příspěvek odnést nafukovací balónek “Váš dar nám vrací dech”. Výtěžek z 
prodeje a z dobrovolných příspěvků, které pomohou nemocným cystickou fibrózou, činí 3 320,- Kč.

Klub se prezentoval ale také i přímo na trati! Pět závodníků v oranžových tričkách “Potím se pro slané děti” se vydalo na náročnou téměř 
pětikilometrovou trať. Třetí místo v kategorii týmů jim bohužel uniklo o pouhých 17 s!

Velice děkujeme organizátorům za přizvání k této skvělé akci a za vzornou reprezentaci našim závodníkům!
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Druhý ročník dobročinného AlfaBazaru
V úterý 24. dubna proběhl druhý ročník dobročinného AlfaBazaru, 
který pořádala Vysoká škola ekonomická v Praze. Na bazaru se 
nabízely různé slušivé modely a módní doplňky. 

Na pomoc nemocným CF se podařilo vybrat  krásných 13 679,- Kč.
Všem moc děkujeme!

Květen 2018

FyzioRUN
Za letního počasí se ve čtvrtek 10. 5. Konal běžecký závod 
FyzioRUN, který již 7. rokem pomáhá nemocným cystickou fibrózou.
Na start se postavilo 145 běžců, z toho 76 mužů a 69 žen. Trať 
dlouhou 4,8 km zdolal nejrychleji student medicíny 2. LF UK PETER 
ĎUREC (Perňasystem), který si vylepšil svůj traťový rekord z r. 2016 
o 8 vteřin na hodnotu 14:13. Stříbro vybojoval MATĚJ JAKOUBEK 
(SilviniMadshus Team) v čase 15:51 a bronzovou pozici obsadil 
VOJTĚCH BLIŽŇÁK (TJ Praha Sokol Královské Vinohrady) v čase 
16:18. 

Mezi ženami slavila vítězství a zlatý hattrick BARBORA JÍŠOVÁ 
(Eleven Run Team), studentka medicíny 2. LF UK, s časem 16:31. Ve 
vyrovnaném souboji o druhé místo byla o necelé 2 vteřiny rychlejší 
LUCIE ZVOLÁNKOVÁ (SK Aritma) 17:27 před TEREZOU ČECHOVOU, 
studentkou fyzioterapie 2. LF UK, 17:29.
 
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 22 308,- Kč.
Jako již tradičně celou akci skvěle moderoval Ivo Dostál, pacient CF 
po transplantaci plic, který nevynechal ani jeden ze sedmi 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 organizátorovi!
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Knycká pětihodinovka aneb potíme se pro slané
Tento již třetí ročník sportovně-společensko-benefiční akce pořádal 
spolek Knyk bez hranic, z.s. a řada dalších nadšenců, bez kterých by 
tento závod nevznikl.
Akce se zúčastnilo přes 400 běžců i neběžců, 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 
a vozíčkáře. Každý si zvolil takové tempo, které potřeboval, aneb 
cesta byla zároveň i cílem.

Toto sportovní odpoledne přineslo na pomoc nemocným cystickou 
fibrózou úžasných 81 750,- Kč. 
Velice děkujeme všem, kteří se na něm podíleli!

Červen 2018 

Urban Challenge Brno
V sobotu se za krásného a teplotně již letního počasí konal další 
seriál ze závodu městského překážkového běhu Urban Challenge.

Tentokrát v Brně a my jsme byli opět u toho. S dospělým i dětským 
týmem v barvách Klubu CF.
Nejlepší dětský běžec z týmu Slaných dětí doběhl šestý a dospělý 
tým v oranžových tričkách „Potím se pro slané děti“ se umístil na 
krásném 32. místě.
Nechyběl ani náš stánek s předměty k prodeji, kasičkou a 
větrníkovou dílničkou. Celkový výtěžek byl 1 516,- Kč.

Děkujeme organizátorům Urban Challenge, že jsme mohli být u toho 
a našim běžcům za skvělou reprezentaci!
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Rockový slunovrat Řevnice
Pár fotek z letošního Rockového slunovratu. Svítící tyčinky 
na podporu nemocných CF se prodávaly tak rychle, že jsme 
nestíhali navlékat nové. 

Na stánku jsme také představili nové zboží s logem KNCF a 
tématikou CF, které brzy naleznete i na našem e-shopu. 

Celkem jsme pro potřeby nemocných CF vydělali 
34 658,- Kč

Děkujeme organizátorům Rockového Slunovratu a doufáme, 
že se v Řevnicích potkáme i v příštím roce!

Benefiční zumba
Již třetí ročník Benefiční Zumby připadl na neděli 23. května.
I přes velké teplotní rekordy se desítky tanečníků potily v 
sále ZŠ Tuchlovice pro nemocné cystickou fibrózou.

Nakonec byl rekordní i výtěžek, který překonal předchozí 
ročníky a přinesl na pomoc nemocným CF krásných 
13 220,- Kč.

Velice děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a hlavním 
organizátorům Petře Doušové a Kateřině Peleškové.
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Sportovní odpoledne pro děti v Postřelmově – již 7. ročník
Tato již tradiční akce se uskutečnila v areálu restaurace u Kevina v 
Postřelmově.
V sobotu 23. června si děti mohly užít soutěže, malování na obličej, 
tomboly, minibazaru, naučných a kreativních koutků a mnoho další 
zábavy.
Celé odpoledne doprovázela také různá zábavná a taneční vys-
toupení.

Výtěžek z akce činil krásných 59 432,- Kč. 
Děkujeme všem organizátorům za tuto úžasnou akci!

Srpen 2018

Metrostav cyklo Handy maraton
I letos se tým „Prostě dýchej“ zúčastnil nejdelšího cyklistického 
závodu na území ČR – metrostav cyklo handy maraton,  známý také 
jako 111 h / 2222 km.

Podmínkou účasti je, že v každém týmu musí být alespoň jeden 
zástupce z cílové skupiny, které pomáhají.
V osmičlenném týmu s názvem „Prostě dýchej“ vyrazil tedy na trať i 
cyklista s cystickou fibrózou.
Letos v tomto nejdelším českém závodě obsadil tým „Prostě 
dýchej“ úžasné 8. místo.

Věříme, že se nám opět podařilo dostat téma CF více do povědomí 
a současně díky naším partnerům a také sbírce na darujme.cz jsme 
získali na podporu nemocných částku 190 000 Kč.

Září 2018

UpHill Run
Letošní druhý ročník DOBRÉHO závodu pro DOBRÉ lidi UP Hill Run 
Dobrá Voda se konal v sobotu 22. září v Jablonci nad Nisou.
I přes náhlou změnu zimního počasí se vydalo zdolat strmou sjez-
dovku neuvěřitelných 204 závodníků.

Díky všem závodníkům a hlavnímu partnerovi aRaymond Jablonec 
byl Klubu CF předán šek ve výši 42 015,- Kč.
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Celkový výtěžek 72 015,- Kč byl tak rozdělen na dvě části. 30 tis. 
Kč získal dospělý pacient s cystickou fibrózou na nákup nového 
kola pro svou účast v již třetím ročníku nejdelšího cyklistického 
závodu Cyklo Handy maraton.

Velice děkujeme všem organizátorům za tuto úžasnou akci a 
všem, kteří přišli svým výkonem podpořit nemocné cystickou 
fibrózou.
Těšíme se, že příští rok se opět shledáme u již třetího ročníku 
tohoto DOBRÉHO závodu.

Vinařský Mělnický běh
V sobotu 22.října proběhla v Mělníku další skvělá sportovní akce, 
která podpořila nemocné CF.

I přes větrné počasí se závodníci sešli v hojném počtu a na 
pomoc nemocným CF se z prodeje věcí a do kasičky vybralo 1 
540,- Kč.

Organizátoři na podporu nemocných CF věnovali také část z 
prodeje triček a část ze startovného, který činil krásných 10 150,- 
Kč.

Celkový výtěžek z této báječné akce činí tedy 11 690,- Kč.

Děkujeme všem organizátorům a účastníkům za skvělou podporu 
a těšíme se příští rok na setkání!

Říjen 2018 

Capoeira
V sobotu 7. října proběhla další skvělá sportovní akce, která 
podpořila nemocné CF - 6. LIBEREC OPEN v Capoiere.
Výtěžek z dobrovolného vstupného a prodeje věcí činí krásných 
20 030,- Kč.

Děkujeme všem organizátorům a účastníkům za podporu!
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Křest kalendáře Slaných žen 2019 a aukce fotografií z kalendáře v 
Praze Holešovicích
Ve středu 11. října proběhl křest kalendáře Slané ženy 2019 a 
bylo to opravdu ve velkém stylu. Kmotry kalendáře se stali Klára 
Trojanová, Robert Vano photographer, lékařka Tereza Doušová a 
jedna z žen v kalendáři Joey Arellanesová. Večer bravurně mod-
erovali Lucie Bechynková a Pavel Cejnar. Hudbou jej na další úroveň 
povznesla kapela MONNA a maximální prožitek zajistilo  Vinařství 
SONBERK.

Nemalé díky také patří NFCP rentalequipment za to, že nám laskavě 
zapůjčili sklenice na víno.

Výtěžek z vydražených fotografií činí krásných 162 100,- Kč.
Rádi bychom vyjádřili obrovské díky všem, kteří se na večeru podí-
leli.

Výstava a křest fotografií Slané ženy 2018 v kavárně Dobrý Kafe v 
Pardubicích 
Výstava fotografií Slané ženy 2018 byla zahájena 15. října a trvala 
až do 5. listopadu. Po vychutnání skvělé kávy si zde návštěvníci 
mohli prohlédnout výstavu a zakoupit kalendář Slané ženy na rok 
2019. 

Výtěžek ze křtu a prodeje kalendářů je krásných 10 450,- Kč.
Děkujeme za organizaci výstavy a uspořádání křtu Dětskému úsměv 
s PROFI CREDIT, kavárně Dobrý Kafe a také děkujeme za hudební 
doprovod během křtu Hance Kosnovské a Veronice Hložkové.

Listopad 2018 

Chebská běžecká zima (listopad 2018 – únor 2019)
Letos již po desáté vyběhlo na trať seriálu závodů Chebské 
běžecké zimy stovky běžců, aby pomohly slaným dětem. Tratě byly 
rozděleny do několika délek a přizpůsobeny i nejmenším dětem tak, 
aby si mohly zazávodit celé rodiny. Z celkem čtyř závodů se pro 
Klub CF na dobrovolném startovném vybralo krásných 18 631,-Kč. 

Děkujeme všem běžcům a organizátorům za jejich dlouhodobou a 
opakovanou podporu. 
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Výstava fotografií z kalendáře Slané ženy 2019 v Brně
Od 15. listopadu začala výstava fotografií z kalendáře Slané ženy 
2019, a to v brněnské Vinné galerii. Fotografie zde byly k vidění 
až do 17. prosince 2018. Návštěvníci si zde také mohli zakoupit 
kalendář.  

Děkujeme Vinné galerii za poskytnutí prostor a za organizaci 
výstavy.

Kohoutovický pohár v gymnastice
V neděli 18. listopadu proběhl jubilejní 20. ročník Kohoutovického 
poháru a zároveň 4. kolo Moravského poháru v gymnastice.

Klub nemocných CF byl také u toho. Na místě se vybíralo dobrovol-
né vstupné a lidé si mohli zakoupit předměty z našeho e-shopu.

Prodejem věcí a na dobrovolném vstupném se na pomoc nemoc-
ným cystickou fibrózou vybralo krásných 9 101,- Kč.

Velice děkujeme všem organizátorům za úžasnou akci a gratulu-
jeme závodnicím ke skvělým výkonům!
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Větrníkový den
21. listopad je Evropským dnem pro cystickou fibrózu. My tento den 
tradičně využíváme k šíření osvěty o CF. My slavíme Větrníkový den! 
Řada rodin, jednotlivců, škol, školek, družin, mateřských center a 
mnoho dalších se přidávají, aby vyráběli větrníky v jakékoli podobě a 
pomáhali nám šířit informace o CF a třeba i drobně finančně přispěli 
na pomoc lidem s touto nemocí.

V letošním roce jsme navíc ze zaslaných fotografií z větrníkového 
tvoření vybrali zástupce skupinového fota a selfie a odměnili je 
drobným dárkem. 

Křest knížky Obrázkové pohádky 
Ve čtvrtek 22. listopadu jsme byli přizváni ke křtu knížky Obrázkové 
pohádky spisovatelky Hanky Jelínkové a ilustrátorky Venduly 
Hegerové.

Celou akcí provázela Bára Milotová. Kmotr knížky Jaroslav Uhlíř 
rozezpíval celý kulturní sál v Čelákovicích.
Děti ze ZŠ Komenského v Čelákovicích zahrály Divadelní hru Chyťte 
pytláka, která je také uvedená v knize Obrázkové pohádky a může ji 
tak nacvičit každý, kdo bude chtít.

Výtěžek z dobrovolného vstupného a za prodej věcí z našeho 
e-shopu se na pomoc nemocných cystickou fibrózou vybralo krás-
ných 5 030,- Kč.

Děkujeme, že jsme mohli být u této krásné akce!
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Metalboří pro Zuzanku alias SjůůXii
V pátek 23. listopadu se v Litvínově konala akce Metalboří pro 
Zuzanku. Tuto rozlučkovo-vzpomínkovou akci uspořádali přátelé a 
blízcí letos zemřelé CF pacientky Zuzany K., kterou jste mohli vidět v 
kalendáři Slané ženy 2017. 

Touto cestou jim velmi děkujeme za částku 17 501,- Kč, kterou na 
této akci vybrali a která bude v souladu s přáním rodiny použita na 
potřeby dospělých pacientů s CF. 

Obdivujeme snahu pomoci dalším stejně nemocným lidem i přes 
velkou ztrátu, kterou utrpěli.
Děkujeme!

Dražba benefičního turnaje v beach volejbalu
V pátek 23. listopadu se konala dražba již 7. ročníku Benefičního 
turnaje v beach volejbalu. Sára Olivová, jedna z nejlepších českých 
hráček v plážovém volejbalu, se rozhodla svou dražbou podpořit 
nemocné cystickou fibrózou. Za společnou hru dražitel přihodil 
krásných 59 000,- Kč!

Děkujeme Sáře a děkujeme organizátorům akce.

Benefiční koncert Jaroslava Uhlíře
V neděli 25. listopadu si celý sál v Divadle Na Fidlovačce zazpíval s 
Jaroslavem Uhlířem na pomoc nemocným cystickou fibrózou.
Vstupenky byly vyprodány a sál s kapacitou 480 míst se zaplnil 
dětmi s rodiči, kteří měli v ruce větrníky jako logo naší organizace 
a symbol ztíženého dýchání nemocných CF, kteří ho často svým 
dechem nedokáží ani roztočit.

Úžasnou atmosféru provázel pohled na zpívající děti, rodiče, ale i 
babičky a dědečky.
Kdo chtěl, mohl si svůj větrník vyrobit ve větrníkové dílničce a také 
si zakoupit některý z předmětů z našeho e-shopu a přispět do 
kasičky.

Velice děkujeme Jaroslavu Uhlířovi, který vystoupil bez nároku na 
honorář, zvukaři Miloši Chladovi, Divadlu Na Fidlovačce a všem, kdo 
přišli podpořit slané děti. 

21. listopad se slaví jako Evropský den pro cystickou fibrózu. 
Po celé Evropě se k tomu dni konají různé akce a my jsme se ho 
rozhodli oslavit ho společně s Vámi Větrníkovým dnem a zpěvem s 
Jaroslavem Uhlířem.

Výtěžek z prodeje vstupenek, prodeje kalendářů a drobných 
předmětů s vizuálem Klubu CF činí krásných 114 603,- Kč. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
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Prosinec 2018

Vánoční koncert a dobročinná aukce Magic Hill
V úterý 11. prosince pořádal náš dlouholetý partner škola Magic 
Hill pro všechny rodiče, prarodiče, žáky a přátelé Vánoční koncert a 
dobročinnou aukci. 

Během večera vystoupily děti z Magic Hill a vítězové školního kola 
Talent show. Hosté večera byli Pavel Vítek a Ondřej Bábor, které na 
klavír doprovodila Adéla Donátová.

Celým večerem provedla Michaela Dolinová. 

Součástí akce byla dražba výtvarných děl fotografa Roberta Vana, 
sochařky Šárky Radové a žáků a učitelů Magic Hill.
Výtěžek, který pomůže nemocným CF, dosáhl krásné částky 
323 350,- Kč.

Velice děkujeme škole Magic Hill za skvělou organizaci a všem 
účinkujícím za jejich pomoc.
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SLANÉ ŽENY
Díky velkorysosti majitelů Pyramidy Průhonice jsme kalendář 
na rok 2019 fotili v jejich soukromé sbírce historických vozidel. 
Vozy nás naprosto oslnily a od začátku bylo jasné, že takovou 
krásu nemůžeme fotit černobíle. Velikou pomocí pro nás také byla 
možnost vybrat si a zapůjčit kostýmy ve fundusu České televize. 
Jako v loňských letech dámy líčila Martina Borecká tentokrát již pod 
záštitou Czech Make-up House. Za fotoaparátem stál opět Robert 
Vano. Samotné focení probíhalo v květnu a následující letní měsíce 
již grafické Studio Najbrt pracovalo na definitivní podobě kalendáře. 
Začátkem října jsme kalendář pokřtili během velkolepého večera v 
Jack Daniel’s musician factory studiu. Celkový výnos z této akce 
byl 162.100,- Kč. S potěšením jsme zaznamenali větší zájem o tisk 
kalendářů s prodlouženým zadním dílem a logem partnera.  

Již podruhé jsme kalendář pokřtili též v Brně, a to ve Vinné Galerii. 
Zde byla také na přelomu listopadu a prosince umístěna výstava 
fotografií z kalendáře.

Během roku 2018 cestovaly sady fotografií z kalendáře Slané 
ženy po celé ČR. Kromě zmíněné výstavy v Brně jste je mohli 
vidět například v Liberecké Kavárně Bez Konceptu, v Pardubicích 
v kavárně Dobrý kafe, či v pražské kavárně Lucerna. Fotografie na 
výstavy jsme též půjčovali našim partnerům Vodafone a ČSOB, kteří 
je využili k prezentaci CSR aktivit směrem ke svým zaměstnancům. 

S projektem Slané ženy budeme samozřejmě pokračovat 
i v roce 2019.
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PROSTĚ DÝCHEJ
Jak to začalo

Projekt PROSTĚ DÝCHEJ vznikl v roce 2017, kdy Kamil Neumann – otec tehdy 4leté Natálky, pacientky s CF, společně se svými přáteli 
vytvořil osmičlenný tým složený ze zdravých i handicapovaných sportovců a zúčastnili se společně nejdelšího cyklistického závodu na 
úrovni ČR. 

Tento závod se jmenuje Metrostav Cyklo Handy Maraton a jeho podmínkou, resp. jedním z hlavních cílů je integrace zdravých a nemocných 
v jeden tým, tak jako tomu je i v běžném životě. V týmu je tedy i dospělý pacient s CF Štěpán Lammel, který úspěšně absolvoval celý závod 
a naplnil tak nejeden z cílů, pro který se tým závodu účastnil, a to především: 

• zvýšit povědomí o cystické fibróze
• podpořit nemocné CF a jejich rodiny zapojením vhodných sportovních aktivit, jako formu rehabilitace
• vytvořit jeden společný tým nemocní/zdraví
• získa tfinanční prostředky na podporu rodin s nemocnými CF

Prostě dýchej v roce 2018

Od roku 2018 projekt Prostě dýchej sjednocuje veškeré sportovní 
aktivity, které podporují nemocné CF a také ty, kterých se samotní 
nemocní účastní.

Zapojit se může každý. Jak to konkrétně udělat naleznete 
na webových stránkách www.prostedychej.cz. 

Tak prostě dýchej!
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CF HERO
Inovační projekt CF Hero, který jsme nastartovali v roce 2017, se v 
roce 2018 posunul do realizační fáze. Začátkem roku jsme navázali 
spolupráci s vývojářskou firmou Netvor a grafický design zajistilo 
studio Butterflies&Hurricanes. V průběhu roku pak probíhaly samotné 
práce na vizuálním stylu aplikace, obsahu a vývoji. Tým CF Hero dílčí 
části aplikace testoval s vybranými mladými CF Heroes (budoucími 
uživateli). Výsledkem je vizuálně atraktivní aplikace pro dospívající 
pacienty s CF, která si klade za cíl hravou formou vybudovat správné 
návyky a umožnit teenagerům převzít odpovědnost za svou léčbu.

(Aplikace je v Čechách dostupná pro systém Android od dubna 2019). 
Máme v plánu aplikaci dále rozvíjet, doplňovat obsah, přidat operační 
systém iOS (pro iPhone) a pracujeme i na rozšíření do zahraničí, což 
by výrazně pomohlo finanční udržitelnosti projektu.

Děkujeme všem, co se na vzniku aplikace podíleli jak finančně, tak 
přispěli svými zkušenostmi.

Více informací naleznete na www.cfhero.org a Facebooku 
fb.me/cfheroapp.

CF Hero můžete i nadále podpořit 
na https://www.darujme.cz/pro-
jekt/1200190.
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HOSPODAŘILI JSME

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 31.12.2018
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 3 6023 417 185A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 523313 383A. I. 1.

Prodané zboží 1964 196A. I. 2.

Opravy a udržování 155 15A. I. 3.

Náklady na cestovné 1756 175A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 47 4A. I. 5.

Ostatní služby 1332 6968 2 829A. 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 2623 198 64A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 522 42314 2 475A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 376215 765A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 91016 19A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 318 3A. III. 14.

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

Daně a poplatky 120 1A. IV. 15.

Ostatní náklady 464464A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

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

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 225 2A. V. 19.

Dary 44826 448A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 1428 14A. 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 158158A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

15836 158A. 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 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 7 4877 238 24939Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 802802B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 80242 802B. I. 1.

Přijaté příspěvky 6 0726 072B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

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

Přijaté příspěvky (dary) 5 93545 5 935B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 13746 137B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 5232 521B. III. 47

Ostatní výnosy 100100B. 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 351 3B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 9754 97B. 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 7 4976 976 52161Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 10-262 272C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 10-262 272D. 63ř. 62 - ř. 37

zapsaný spolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.12.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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DEN S DÍTĚTEM S CF 
Z POHLEDU RODIČE
Zvoní budík. Vstát, vyčůrat, vyčistit zuby, nasnídat a hurá do školy 
nebo školky. Prostě takové normální ráno. Teď si ale představte, 
že jako rodič dítěte s cystickou fibrózou (dále jen CF) byste měli jít 
na záchod vždy první. Záchod spláchnout a zalít dezinfekcí, abyste 
snížili riziko infekce bakteriemi, které se ve vodě přes noc vytvoří. 
To se dá zvládnout. Jedno spláchnutí není ještě tak hrozná věc. Tak 
jdeme dál.

Ideální je před snídaní dítě přemluvit k inhalaci. Proč před sní-
daní? Rozkašlání po inhalaci těsně po jídle může způsobit to, že 
se dítě pozvrací a to nikdo z nás nechce. Když bude dítě šikovné a 
spolupracující, přijde na řadu rehabilitace.  Často se stává, že dítě 
je hladové, a tak je rehabilitace zkrácena na minimum. Konečně 
ta snídaně! Ovšem jen v případě, že vaše dítě netrpí nechutenst-
vím nebo třeba nemá zavedenou sondu do břicha – to je pak boj 
o každé sousto. Nemluvě o tom, že ke každému jídlu je potřeba 
sníst příslušný počet prášků (enzymů, které usnadňují vstřebávání 
potravy). Jinak by totiž z té horko těžko snědené snídaně nemělo 
energeticky vůbec nic. Jasně, ne všechny děti spořádají vše, co mají 
na talíři, bez řečí. Ale to, že se jednou nenasnídaly pořádně, pro ně 
nebude mít žádné vážné následky. U dítěte s CF musíte řešit každé 
sousto, protože vstřebávání živin z potravy je jedním ze základ-
ních problémů CF pacientů. Snadno se tak může stát, že dítě bude 
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v podstatě podvyživené. A co dál? Obléknout a hurá ven nebo do 
školky. 

Ale ouha… Myslíte, že se vám ve 3 letech dítěte uleví, až ho dáte 
do mateřské školy? Těžko. Dětem s CF se školka doporučuje až 
těsně před školní docházkou, aby nebyly zbytečně nemocné. Ano 
i vaše ratolest bude mít víc rýmiček a kašlíků…, ale neponičí mu to 
nenávratně plíce. A pravděpodobně si s každým kašlem neřeknete, 
že se mu zkracuje délka jeho života. Zpět ke školce. I když byste 
se rozhodli vyslyšet prosby vašeho potomka o školku, musíte tam 
nejdřív dojít a zeptat se, jestli budou ochotni vaše dítě přijmout. 
Proč? Někdo musí kontrolovat braní kreonů (prášků podporujících 
trávení), splachovat po dítěti na záchodě atd. 
A to samé vás potom čeká se školou. A když už v té škole dítě je, 
tak v říjnu chytne první chřipku a vyřadí ho to klidně na měsíc z pro-
vozu. Pak, když je epidemie, vám lékař doporučí, aby do školy vůbec 
nechodilo, a je tedy nutné s ním zůstat doma. Sociální podpora 
samozřejmě nenahradí výpadek příjmu a rodina se snadno může 
dostat do finančních problémů.

Ale to jsme odběhli od tématu.

Když vynecháme školu a školku, tak i dítě s CF si chce hrát, mít 
kontakt s vrstevníky a prostě dělat všechno, co jste jako malí dělali 
i vy. Jenže musíte mít na paměti, že si nesmí hrát v písku, ani s hlí-
nou, nemělo by být tam, kde se seká tráva, rovnou vynechte koupání 
v rybníce nebo v jakékoli stojaté vodě atd. Když je venku ošklivo, 
tak se nabízí návštěva dětského centra. To ale také nepřipadá v 
úvahu. Moc lidí rovná se moc velké riziko, že na vaše dítě někdo 
něco „plivne“. Jasně, stále zbývá spousta dalších aktivit. V ideálním 

případě vymyslete nějakou takovou, při které vaše dítě bude moci i 
částečně rehabilitovat. Tzn., pořiďte třeba trampolínu, určitě velký 
nafukovací míč a co nejvíc her, u kterých bude dítě něco někam fou-
kat. Péče o domácího mazlíčka je rovněž diskutabilní (nedoporučuje 
se, popř. manipulaci s výkaly by měl dělat někdo jiný). 

Taky můžete dítěti najít nějaký vhodný kroužek, kde by ovšem měl 
být co nejmenší kolektiv dětí. Celkově je pravidelné chození do 
jakéhokoliv kroužku sázka do loterie. Nezbývá než doufat, že vaše 
dítě nikde nic nechytne a bude se moci zúčastnit většiny zapla-
cených kurzů. Ale určitě se při troše snahy něco najde. Jen se 
musíte napřed zeptat, jestli už tam náhodou nechodí jiné dítě s 
CF (nesmějí se totiž spolu potkat kvůli předávání infekcí), jestli ho 
pohlídají, když jde na záchod, když bude svačit apod.

Na závěr dne nesmíme zapomenout, že dítě musí minimálně ještě 
jednou inhalovat a rehabilitovat. V ideálním případě by totiž všechny 
děti s CF měly inhalovat a rehabilitovat alespoň 3x denně.

Ale nebojte, přes to všechno se všichni snaží normálně žít. Občas 
holt dítě spadne do bláta (a vy se pak modlíte, aby se při kontrole 
neobjevila nějaká bakterie), občas strčí ruce do záchodu, občas ho 
olíže na ulici cizí pes nebo si bude hrát s toulající se kočkou. Na 
nás, rodičích pak visí ten nejtěžší úkol. Udělat jim  normální dětství. 
Ideálně tak, aby si z něho nepamatovaly jen inhalace, odsávání z 
nosu a rehabilitační cviky. 

Tak hurá do dalšího dne!



Klub nemocných cystickou fibrózou z.s.
Kudrnova 22 / 95, 150 00 Praha 5 – Motol

Telefon: 257 221 515
info@cfklub.cz
www.klubcf.cz


