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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 organizační struktura
Výbor Klubu CF
Mgr. Simona Zábranská, předsedkyně
MUDr. Tereza Doušová (zástupce CF týmu) – místopředsedkyně
Markéta Mikšíková, DiS., místopředsedkyně
Bc. Anna Arellanesová, členka
Mgr. Kamila Šmídová, členka

Revizní komise
Ing. Milivoj Uzelac - předseda
Jiří Janoušek
Martina Jiříková
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Naši lidé v roce 2020
Mgr. Simona Zábranská, ředitelka
Ing. Edita Schwarzová, půjčování pomůcek, administrativa
Bc. Lenka Johannová, DiS., koordinátorka veřejné komunikace
Markéta Mikšíková, DiS., fundraising, péče o dárce
Bc. Irena Kožárová, sociální pracovnice
Mgr. Barbora Kožnarová, sociální pracovnice
Mgr. Alžběta Slavíčková, sociální pracovnice
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 dědičně podmíněné onemocnění
postihující zejména dýchací a trávicí systém. Nemocní s CF potřebují
intenzivní léčbu každý den po celý život. CF je v současnosti
nevyléčitelná. Průměrný věk dožití pacientů s CF je 26let.
V České republice je diagnostikováno přes 670 nemocných, z nichž
je 50% dospělých.
CF se projevuje opakovanými infekcemi dýchacích cest, které
postupně způsobují poškození plic. V dýchacích cestách se nemocným tvoří hustý hlen, ve kterém se dobře usídlují bakterie. Nemocní
CF mohou mít plíce osídleny bakteriemi (např. Pseudomonas aerugi-
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nosa, Burkholderia cepacia). Tyto bakterie zdravé populaci většinou
neškodí, ale u nemocných způsobují chronické infekce a zhoršují
průběh celého onemocnění. Nemocní se také nesmí vzájemně
stýkat, aby se těmito bakteriemi nenakazili.
Stěžejním pilířem léčby je udržet dýchací cesty čisté pomocí inhalací a rehabilitace. Obojí by se mělo provádět 2 až 6 krát denně. U
někoho jsou projevy onemocnění slabší a u někoho bohužel velmi
silné. Nemocní CF špatně tráví potravu, protože jim nefunguje
správně slinivka břišní, vylučující trávicí enzymy. Často neprospívají,
ačkoli hodně jedí. Enzymy lze dnes jednoduše dodávat v kapslích
před jídlem, přesto musí nemocní CF velmi vydatně jíst a doplňovat
stravu vitamíny v tabletách.
V konečné fázi onemocnění způsobuje selhání plic. Nemocní se
stávají závislí na kyslíkové terapii a jedinou možnou záchranou
se pro ně stává transplantace plic, která ovšem není vhodná pro
všechny pacienty.
Mezi nejčastější komplikace patří cukrovka, cirhóza jater, osteoporóza. CF také způsobuje neplodnost u mužů. U žen závisí plodnost na
celkovém zdravotním stavu.
Cystickou fibrózu má jedno ze 4500 narozených dětí. Každý rok
se v České republice narodí 15-20 dětí s CF. Každý zhruba 34.
člověk v české populaci je zdravým nosičem mutace genu pro CF.
Pravděpodobnost, že se potkají dva zdraví nosiči je u každého 1100.
páru. Riziko narození dítěte s CF je u každého takového těhotenství
25%.

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, týkajícího 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.
K 31.12. 2020 jsme měli 512 členů z celkového počtu 680 vedených v
Českém pacientském registru.

Patroni
Ivan Trojan
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, pravidelně se účastní
našich akcí a podporuje nás i jako Anděl páně.
Klára Trojanová
Patronkou Klubu CF je herečka Klára Trojanová, která je nejen kmotrou kalendáře Slaných žen, ale podporuje i naše další aktivity, např.
Větrníkový den.
Dlouhodobé podpory manželů Trojanových si nesmírně vážíme.
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Ambasadoři
Robert Vano
Pavel Zuna
Květa Benediktová
Martina Olivová

“našim patronům
Děkujeme

a ambasadorům.

“
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SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé, členové Klubu CF, naši podporovatelé
Když v březnu loňského roku vypukla pandemie onemocnění Covid19, všichni jsme doufali, že rok následující již bude rokem normálním
a vše se vrátí do starých kolejí. Bohužel, opak se stal pravdou.
Rok 2020 byl skutečně rokem covidovým a obávám se, že nejinak to
bude i s rokem 2021. Najednou se celý národ dostal do situace, kdy
se velmi intenzivně zajímá, co se děje ve zdravotnictví a najednou
se všichni bojíme o životy svých drahých. A všichni si na vlastní kůži
zažíváme, co znamená hygienický režim, který je nastavený pro naše
pacienty od potvrzení diagnózy – důsledná ochrana dýchacího ústrojí a nošení roušek a respirátorů, dodržování hygieny rukou a nakonec
dodržování bezpečné vzdálenosti. Celý národ musí tento režim
dodržovat také a my vidíme, že ne pro každého je to jednoduchá věc.
Nastavený režim a nová opatření v nemocnicích přinesla našim
pacientům nemálo problémů – od nedostatku roušek a dezinfekce
až po omezení ambulantního režimu a komplikace při hospitalizacích. Co se toho druhého týče, zde musíme poděkovat lékařům
z CF center, kteří velmi rychle zareagovali na situaci a vytvořili podmínky pro bezpečné prostředí při návštěvách i pobytu v nemocnicích.
Pravidelně Klub CF informovali o opatřeních v CF centrech a my jsme
Vám je mohli přinášet na našich webových stránkách i na sociálních
sítích. Řešení nedostatku roušek byl pro nás velký úkol. Od ministerstva zdravotnictví se nám nedostalo žádné podpory (na rozdíl od
MPSV, které roušky sociálním službám poskytovalo), a proto jsme se

obrátili na našeho dlouholetého partnera firmu Respilon, od kterých
jsme dostali nano roušky darem, další dodávky roušek jsme pak
nakoupili. Celkem jsme rozdali mezi naše pacienty 6000 ks nano
roušek.
Rok 2020 nám (stejně jako i celé společnosti) přinesl mnoho výzev.
Spousta aktivit a práce se přenesla do on-line prostoru. Zaměstnanci
začali více využívat práci z domova, začalo přibývat školení,
seminářů a setkávání na nejrůznějších vzdálených platformách
a také naše akce ve veřejném prostoru musely být organizovány
jinak. Když se za uplynulým rokem ohlédnu, tak chci konstatovat,
že jsme se se změnou vypořádali dobře a je za námi vidět velký kus
odvedené práce. Ale posuďte sami a o našich aktivitách i akcích si
přečtěte na následujících stránkách.
Ráda bych poděkovala všem, kteří nám v naší práci pomáhali a
věnovali nám svůj čas, pochopení i finanční prostředky. Velmi si
vážíme Vaší důvěry a podpory.
Chtěla bych také poděkovat našim členům, pacientům a jejich
rodinám, kteří nám důvěřují a fandí naší práci. Protože my jsme zde
pro Vás!
Přeji Vám úspěšný a klidný rok 2021.
Buďte zdrávi!
Simona Zábranská

9

HÁJENÍ ZÁJMŮ PACIENTŮ
Hájení zájmů pacientů neboli pacientská advokacie patří již ke
standardu práce pacientských organizací, které se snaží prosadit
zájmy svých členů a zlepšit jejich postavení i fungování zdravotního
systému. V Klubu se této práci věnují členky výboru a maminky
dospělých dcer Simona Zábranská a Anna Arellanesová. Přinášíme
Vám krátký přehled toho, co se na poli pacientské advokacie v roce
2020 událo.
Rok 2020 byl pro nás i celou společnost poznamenaný
onemocněním Covid-19 a s ním spojených nařízení. Pravdou je, že
nastavená hygienická opatření nás nepřekvapila, protože v tomto
režimu žijeme celý život. Roušky, dezinfekce – to je standardní
vybavení každého našeho pacienta, jenže nová situace nám přinesla
zvýšenou poptávku a nedostatek těchto prostředků. Klub CF tedy
začal shánět pro své pacienty nano roušky a respirátory. Zároveň
jsme také intenzivně spolupracovali s MZ ČR na přípravě strategie
očkování a vytváření prioritních skupin.
Celý rok jsme sledovali a snažili se ovlivnit zpřístupnění léku Kaftrio
a byli jsme v kontaktu s odbornou společností, pojišťovnami i
výrobcem. V roce 2020 začala jednání a připomínkování specifického léčebného programu (SLP) pro pacienty v pokročilém stádiu
onemocnění, ale bohužel se nepodařilo tento program do konce
roku odsouhlasit. Schválení specifického léčebného programu bylo
podmínkou VZP pro zahájení jednání na vytvoření Stanoviska k léčbě
léčivým přípravkem (LP) Kaftrio, které představuje společnou dohodu
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odborné společnosti a pojišťovny k otázce úhrady, a hlavně nastavení
indikačního omezení pro tento LP.
Pokračovala také naše jednání s vedením FN Motol, která směřovala
k vybudování ambulantního traktu pro dospělé pacienty na
Pneumologické klinice. Již máme připravené plány a předběžný
souhlas vedení nemocnice. Bohužel covid tyto naše snahy přerušil,
protože Pneumologická klinika v této době řeší hlavně problematiku
pandemie.
V roce 2020 finišovala naše práce na novele zákona č.48/1997
o veřejném zdravotním pojištění. Pacientské organizace se velmi
aktivně podílely na přípravě této novely a pro CF pacienty i ostatní
pacienty se vzácným onemocněním zde máme úplně nový paragraf,
který by měl řešit doposud problematickou úhradu léků na vzácná
onemocnění. Nyní tyto léky vstupují do úhrady jen na výjimku (na
tzv. §16), ale již brzy by se mělo o těchto lécích rozhodovat jinak a
do posuzování a rozhodování budou přivzati i pacienti a odborníci.
Novela přišla na pořad projednání v PS PČR teprve na začátku roku
2021, ale všichni věříme, že do konce volebního období se podaří
tuto novelu schválit.
Jako členové Pacientské rady MZ ČR jsme se seznámili a
připomínkovali veškeré novely a vyhlášky, které vycházejí z ministerstva zdravotnictví. V rámci pracovních skupin rozpracováváme a
řešíme témata, která jsou důležitá pro pacienty napříč diagnózami.

Jsme členy pracovní skupiny pro inovativní léčbu, pro úhradu zdravotnických prostředků, působíme ve skupině
pro zdravotně-sociální pomezí a
jsme též členy ministerských skupin pro hodnocení zdravotní péče či
přístrojové komise.
Covidová krize naši advokační
práci částečně omezila a jednání
se přesunula do online prostoru,
nicméně jsme neustali v našich
snahách zlepšit postavení pacientů,
rychle se přizpůsobili nastalé
situaci, abychom mohli co nejdříve
umožnit našim pacientům léčbu
těmi nejlepšími léky, které jsou k dispozici.
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PEČOVALI JSME
Péče je našim členům poskytována celoročně a bezplatně. Našim
členům je poskytováno sociálně-právní poradenství a psychologická
podpora. Pomáháme s přijetím diagnózy a překonáním obav tak, aby
se naši členi a jejich rodiny naučili s cystickou fibrózou žít. Společně
řešíme nejrůznější životní situace, které život s cystickou fibrózou
přináší. Za nejdůležitější vnímáme posilovat schopnost našich
klientů samostatně řešit své sociální problémy a také začlenění do
společnosti.
Sociální pracovnice poskytují informace o sociálních dávkách a invalidních důchodech. Provázíme rodiny správním řízením, připravujeme
je na sociální šetření a pomáháme při odvolacím řízení.
Nedílnou součástí je také návštěva našich pacientů při hospitalizaci.
Tento způsob setkání byl v roce 2020 značně omezen kvůli pandemii
Covid-19, proto jsme pacienty navštěvovali především po domluvě
s CF lékařem. Takové návštěvy zpříjemňují pacientům čas strávený
v nemocnici. S členy se setkáváme i v terapeutické místnosti v
prostorách Klubu CF. I tato možnost však byla značně omezenější
a méně využívaná vzhledem k epidemiologické situaci. Často kladenými otázkami jsou otázky sociálního zabezpečení a systém dávek
pro osoby zdravotně postižené. Přibývá dotazů na inovativní léčbu,
možnost asistenta pedagoga pro CF dítě ve škole nebo fyzioterapie
a možnost získání přístroje Simeox.
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Sociální služba se v roce 2020 věnovala těmto
oblastem péče:
•
•
•
•
•
•
•

návštěvy v Motole při hospitalizacích
edukace rodin nově diagnostikovaných pacientů
telefonické, emailové a osobní konzultace
pravidelné setkávání s lékaři a zdravotníky
vedení správních řízení ve věci příspěvku na péči, průkazů osob
zdravotně postižených, invalidních důchodů
právní poradenství v dalších odvětvích (rodinné právo, pracovní
právo, jiná správní řízení)
projekt „Patroni rodičů“

V roce 2020 naše sociální pracovnice uskutečnily celkem 210
intervencí, z toho 64 prostřednictvím emailů, 106 prostřednictvím
telefonu, 13 prostřednictvím Facebooku, 6 při osobním kontaktu a
21 při návštěvách v nemocnici. Klub CF poskytl poradenství nebo
provedl procesem správního řízení (poradenství k sociálnímu šetření,
příprava vyjádření k podkladům v I. i II. instanci, sepsání odvolání)
37 žadatelů o příspěvek na péči, 8 žadatelů o průkaz OZP, 9 žadatelů
o ID, dále pomohl 2 žadatelům se sepsáním odvolání proti rozhodnutí VZP ve věci proplacení kauzální léčby dle § 16 ZoVZP. V oblasti
sociálně - právního poradenství v různých dalších oblastech práva
(rodinné právo, pracovní právo, právo sociálního zabezpečení...) bylo
uskutečněno přibližně 140 intervencí, prostřednictvím telefonu a
emailu.
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PSYCHOLOGICKÁ POMOC
V roce 2020 proběhlo 16 konzultací s pacienty,
jejich rodiči, případně sourozenci. Nejčastější tématikou byl vztah a přístup k léčbě, vyrovnávání se
se zhoršením zdravotního stavu, přijetí perspektivy
života s CF, partnerské a rodinné vztahy. Většina
konzultací proběhla i vzhledem k pandemické
situaci telefonicky nebo prostřednictvím Skype či
WhatsApp.
Psychologická pomoc je určena pro dospívající
a dospělé pacienty s CF, rodiče či sourozence
pacientů, partnery či další blízké osoby. Podmínkou
poskytnutí služby je téma zahrnující nemoc či
vztahující se k ní. Pomoc má charakter krizové
intervence, poradenství, podpory či provázení.
Nenahrazuje dlouhodobou psychoterapeutickou
péči.
Mohou se na nás obracet pacienti a jejich blízcí
z celé republiky; na konzultaci je třeba se předem
domluvit prostřednictvím telefonu či e-mailu.
Konzultace mohou probíhat osobně, telefonicky
nebo online.
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VZDĚLÁVALI JSME
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2020
prováděla naše sociální pracovnice edukace u
19 nově diagnostikovaných. Edukace spočívá v
podpoře rodičů nově diagnostikovaných pacientů,
seznámení s výhodami členství v Klubu CF, doprovodem na jednotlivá vyšetření či komunikací s
nemocničním personálem. Tato edukace poskytuje rodinám pocit sounáležitosti. V rámci edukace
jsou rodiny seznamovány s projektem Patroni
rodičů. Je jim nabízena možnost zkontaktovat
se s Patrony rodičů, kteří jim poskytují podporu a
pomoc v situaci, ve které sami před lety byli.
Během edukace jsou rodinám poskytnuty informace i edukační materiály, které se týkají péče o dítě
s CF a o službách a činnostech Klubu CF. Každý
nově diagnostikovaný pacient dostal dárkový
balíček a řadu edukativních materiálů a brožur o
CF.
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PATRONI RODIČŮ
I v tomto roce stále běží projekt Patroni rodičů. Patroni rodičů
jsou tzv. laickými poradci pro rodiny s dětmi nemocnými CF.
Tato služba je využívána především rodiči pacientů s CF, ale není
určena pouze jim. Obrátit se na Patrony rodičů mohou také sourozenci, prarodiče a další příbuzní. Patrony rodičů je možné kon-
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taktovat mailem, telefonicky nebo osobně.
Každoročně se koná vzdělávací víkendový pobyt laických
poradců, který se v tomto roce nemohl uskutečnit z důvodu epidemiologické situace. Pobyt byl tedy přesunut do dalšího roku.

PODPOŘILI JSME
Stejně jako v loňských letech jsme členy Klubu CF podpořili hmotnými dary
a finančními příspěvky.
V roce 2020 jsme vyplatili finanční příspěvky v celkové výši 366.041,- Kč,
přičemž jsme uspokojili 184 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 18 členům částku ve výši 70.948,- Kč.
Díky sponzorským darům jsme v roce 2020 mohli našim členům rozdat
následující hmotné dary:

inhalátor Pari Sinus
inhalátor Pari Boy SX
inhalátor eFlow
inhalátor InnoSpire Go
nebulizátro LC+
membrána

3 ks
2 ks
4 ks
2 ks
1 ks
5 ks

set nebul. + membrána
kabel k eFlow
pari o-pep
filtr 25 cyklů
filtr 10 cyklů
notebook

7 ks
1 ks
2 ks
43 ks
5 ks
2 ks

Nově edukovaným pacientům Klub CF poskytl dárek v podobě dětských
plen, vlhčených ubrousků a hraček.
V jarních a podzimních měsících bylo rozdáno členům cca 6 tisíc
nanoroušek a respirátorů.
Do nemocnice pro personál byly dodány vitamínové preparáty v hodnotě
14.330,- Kč a kosmetika od firmy Biorganica.
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PŮJČOVNA POMŮCEK
Z Klubu CF je možné si zapůjčovat pomůcky v případě, že člen má
například vlastní přístroj v opravně, či čeká na vyřízení přístroje od
pojišťovny. Bezplatně zapůjčujeme inhalátory, odsávačky, kyslíkové
koncentrátory, baterie a dobíječky k přenosnému kyslíkovému koncentrátoru, drobné rehabilitační pomůcky a oxymetry.
Zapůjčené pomůcky:
inhalátor Pari Sinus
inhalátor eFlow
inhalátor Pari Boy SX
kyslík. koncentr.go
filtr k InnoSpireGo
filtr 25 cyklů
membrána do eFlow
Simeox

3x
2x
2x
2x
1x
1x
1x
29x

Simeox
V roce 2020 jsme zakoupili 4 ks přístrojů Simeox na vykašlávání
pro pacienty se zhoršenými plicními funkcemi v celkové hodnotě
816.836,- Kč (včetně spotřebního materiálu). Jeden z těchto
přístrojů jsme umístili do FN Brno, další byl předán do FN Hradec
Králové.
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2 ks SIMEOXU jsme zakoupili do půjčovny Klubu CF. Přístroje jsou k
přímému použití v prostorách Klubu a k zapůjčení domů.
Pro dětské CF centrum ve FN Motol jsme zakoupili 4 ks pulsních
oxymetrů a 2 senzory v hodnotě 29.613 Kč. 8 pokojů pro děti jsme
vybavili televizemi s nástěnnými držáky v celkové hodnotě
29.193,- Kč.
Na náklady Klubu CF proběhla také roční revize a seřízení
zapůjčovaných inhalátorů a kyslíkových koncentrátorů.
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SPOLUPRACOVALI
JSME
Jsme členy
•

•
•
•

ČAVO - Českou asociací pro vzácná onemocnění, která
zastřešuje organizace hájící zájmy pacientů se vzácnými
onemocněními v celé ČR
EURORDIS - Evropskou organizací pro vzácná onemocnění
CF Europe (CFE) – Evropskou organizací pro pacienty s CF
NRZP - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

S kým spolupracujeme?
•
•
•

•
•
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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 Asociací individualizované podpory

ZAMĚŘILI JSME SE NA FYZIOTERAPII
V roce 2020 jsme natočili 5 edukačních
fyzioterapeutických videí.

Během roku jsme tuto službu však museli několikrát přerušit vzhledem k nastalým opatřením v souvislosti s Covid - 19.

Dechová fyzioterapie je jeden z pilířů léčby cystické fibrózy, a proto
jsme se rozhodli svou činnost zaměřit také tímto směrem. Abychom
pomohli rodinám čerstvě diagnostikovaných pacientů, ale i dalším
pacientům, začali jsme natáčet edukační fyzioterapeutická videa.
Každé video je věnováno určité pomůcce či technice a rozdělujeme
je také podle věku. Videa jsou k dispozici na webových stránkách
Klubu CF, a tak rodiny a samotní pacienti zde tak najdou dokonalý
návod na většinu aspektů dechové fyzioterapie. V roce 2020 jsme
takových videí připravili 5 a máme zájem pokračovat s výrobou
dalších. Děkujeme za spolupráci fyzioterapeutům, pacientům, FN
Motol a dalším partnerům, kteří umožnili vznik těchto videí.

Máme ambulantní fyzioterapii
Z kraje roku 2020 jsme s nadšením spustili službu ambulantní fyzioterapie ve speciálně upravených prostorách terapeutické místnosti
v Klubu CF. Místnost je za tím účelem vybavena vysoce výkonnou
čističkou vzduchu a germicidní lampou. Povrchy jsou samozřejmě
desinfikovány mezi každým návštěvníkem. Velký pozor dáváme i na
bakteriální kolonizace pacientů přicházejících na ambulantní fyzioterapii. Terapie může probíhat pod dohledem fyzioterapeuta anebo
je možné místnost využívat jen na terapii se Simeoxem.
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MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Na podzim jsme spustili nové webové stránky. Jejich příprava byla
opravdu náročná, protože obsahují mnohem více informací o nemoci
a léčbě.
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Doufáme, že budou pro naše členy i pro veřejnost užitečným zdrojem
aktualit, zajímavých blogových článků, edukačních materiálů a komplexních informací o cystické fibróze a našich aktivitách.

CF HERO
Zábavná a hravá aplikace pomáhá od dubna 2019 teenagerům a
mladším pacientům s cystickou fibrózou lépe dodržovat nastavenou
terapii a kvalitněji provádět pravidelné inhalace a dechové rehabilitace.
V roce 2020 se nám podařilo aplikaci dál rozvíjet a přinést řadu
novinek. Mezi ty nejdůležitější patří přidání personalizovaného
dechového vzoru. Tato funkce umožňuje, aby si každý uživatel
ve spolupráci se svým fyzioterapeutem mohl nastavit „obtížnost“
cvičení vyhovující jeho potřebám.

1/3 pacientů ve věku 10-18 let používá aplikaci pravidelně, 81 %
uživatelů by aplikaci doporučilo ostatním a o její užitečnosti svědčí i
hodnocení 4,4 z 5.
V roce 2021 se chceme zaměřit na to, aby aplikace byla pro uživatele
ještě přínosnější a využívali ji častěji. Zároveň chystáme studii, která
si klade za cíl ověřit pozitivní dopad aplikace na motivaci pacientů
dodržovat předepsanou léčbu.
Více informací naleznete na www.cfhero.org a Facebooku fb.me/
cfheroapp.

Velikou událostí bylo také vydání aplikace pro telefony s operačním
systémem iOS. Dále jsme přinesli řadu drobných vylepšení a
rozšíření obsahu aplikace, aby pro uživatele byla srozumitelnější a
ještě zábavnější.
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AKCE PRO VEŘEJNOST
V roce 2020 měl však výjimečnou podobu.
I přes mnohá opatření se povedlo v roce 2020 uspořádat
několik akcí ve veřejném prostoru. Některé aktivity jsme
bohužel museli úplně zrušit, anebo jsme je přesunuli do
online prostoru.

Chebská běžecká zima

Letos již po jedenácté 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.
Z celkem čtyř závodů se pro Klub CF na dobrovolném startovném
vybralo krásných 23 394,- Kč.
Děkujeme všem běžcům a organizátorům v čele s panem Vlachem za
jejich dlouhodobou a opakovanou podporu.

Knycká pětihodinovka aneb potíme se pro slané

Tento již další ročník tradiční sportovně-společenské akce pořádal
spolek Knyk bez hranic, z.s. a řada dalších nadšenců, bez kterých by
tento závod nevznikl.
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Vzhledem k vládním opatřením o omezení shromažďování osob se
akce nemohla konat osobně. Ani to však organizátory neodradilo a
velmi pružně zareagovali její virtuální podobou. Účastníci se tak mohli
zapojit z celého světa, v jakékoliv podobě a zaslat svou fotografii ze
svého individuálního běhu pro vložení příspěvku na FB.
Na podporu nemocným CF se i přes tuto neobvyklou podobu akce
vybralo krásných 65 tis. Kč.
Velice děkujeme všem, kteří se na akci podíleli v čele s hlavní organizátorkou Renátou Mutlovou.

Up Hill Run

Letošní druhý ročník DOBRÉHO závodu pro DOBRÉ lidi UP Hill Run
Dobrá Voda se konal v sobotu 19. září v Jablonci nad Nisou.

Velmi děkujeme všem organizátorům z Nadačního fondu Astéri v čele
s panem Chalasem za tuto jedinečnou nejen sportovně nabitou akci.

Do výběhu po sjezdovce nahoru se odvážilo přes 200 běžců, včetně
dětí, které měly tratě zkrácené podle své věkové kategorie.
Díky všem závodníkům a partnerům akce byl Klubu CF předán šek
ve výši úžasných 127 000,- Kč. Druhá část výtěžku putovala dospělé
pacientce s CF jako příspěvek na pořízení přístroje na odhleňování s
názvem Simeox a jeho nezbytného příslušenství.
Velice děkujeme všem organizátorům ze spolku Skládačky za tuto
úžasnou akci a všem, kteří přišli svým výkonem podpořit nemocné
cystickou fibrózou.
Těšíme se, že příští rok se opět shledáme u dalšího ročníku tohoto
DOBRÉHO závodu.

Mystery Run

V sobotu 26. srpna proběhl již druhý ročník šifrovacího závodu s názvem Mystery Run. Tentokrát pod tématickým názvem “TAJEMSTVÍ
MÁJSKÉ CIVILIZACE”.
Při této ojedinělé akci, na třech trasách závodili a luštili jednotlivci, děti
i celé rodiny. V cíli je pak čekal velmi pestrý doprovodný program.
Úžasnou atmosféru celé akce doprovázel i krásný výtěžek ve výši
30 tis. Kč, který byl věnován Klubu CF.

Mělnický vinařský běh

Na konci září měl v Mělníku proběhnout další ročník krásné běžecké
akce na podporu nemocných CF.
Vlivem vládního nařízení o omezení shromažďování osob, však musel
být zrušen.
Díky skvělým organizátorům a své úspěšné tradici, byl však omezený
počet startovních čísel vyprodán ještě před samotným závodem.
Organizátoři jako jednu z variant nabídli již přihlášeným, že výši star-
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tovného mohou věnovat na podporu nemocných CF. Díky finanční
podpoře spolku Run the World, z.s., který závod pořádá, se tak dala
dohromady ještě vyšší částka finančních prostředků než v loňském
ročníku, kdy závod proběh. Na pomoc Klubu CF tak putovalo krásných
36 500,- Kč.
Velké poděkování patří úžasným organizátorům a všem, kteří se
rozhodli svým startovným přispět bez ohledu na to, že si zazávodí až
v příštím roce.

Hlavní organizátor fyzioterapeut z FN Motol, Marek Lekeš, však jako
jednu z variant nabídl všem závodníkům, že výši startovného mohou
věnovat na podporu nemocných CF. Díky finanční podpoře se tak dala
dohromady podobná výše finančních prostředků jako v předchozích
ročnících, kdy závod proběhl. Na pomoc nemocným CF tak putovalo
krásných 18 390,- Kč.
Velké poděkování patří především Marku Lekešovi a všem, kteří se
rozhodli svým startovným přispět bez ohledu na to, že si zazávodí až
v příštím roce.

Volejbalový turnaj

Již druhý ročník Benefičního volejbalového turnaje se konal 19. září v
Liberci. Hlavní organizátorka Kateřina Virtová se i za nejasných okolností, zda se turnaj bude moci vlivem vládních opatření konat, pustila
do skvělé organizace. Naštěstí to vyšlo, a všichni hráči si užili skvělou
hru s krásnou atmosférou.
Na pomoc nemocným CF se vybraly finanční prostředky ve výši
15 860,- Kč a jednomu dětskému pacientovi se pořídil inhalátor ve výši
téměř 7 000,- Kč.
Velice děkujeme Kateřině Virtové za skvělou organizaci akce a všem
hráčům a partnerům, kteří podpořili nemocné CF.

FyzioRun

V náhradním podzimním termínu měl proběhnout již 9. ročník tradičního
běžeckého závodu v Oboře Hvězda. Vlivem vládních nařízení o omezení shromažďování osob však musel být zrušen.
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VĚTRNÍKOVÁ PÁRTY
Tradiční Větrníkový den (21. listopad, Evropský den pro CF)
jsme v roce 2020 pojali ve velkém stylu. Celý listopad na
našich sociálních sítích běžela kampaň Větrníková párty.
Sdíleli jsme zajímavé informace o Klubu CF i o cystické
fibróze. Vyzývali jsme lidi, ať vyrábí větrníky jako symbol solidarity s nemocnými cystickou fibrózou. Protože roztočit svým
dechem obyčejný papírový větrník je pro zdravého člověka
hračka, pro nemocné cystickou fibrózou to však může být
veliký problém.
Pravidelná aktivita na FB a IG nám přinesla nejen nové dárce a
zvýšení prodeje na našem eshopu. Byli jsme více vidět a dostali se tak zase více do povědomí laické veřejnosti.
Děkujeme všem, kteří nám zaslali fotografie vyrobených
větrníků i těm co vyjádřili podporu nákupem či darem ve
prospěch nemocných CF.
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SLANÉ ŽENY
Pro rok 2020 jsme měli velkolepé plány nejen s fotografiemi z
kalendáře Slané ženy 2020. Připravili jsme dvě sady retrospektivních
fotografií ze starších ročníků a společně s aktuální sadou jsme pro
ně naplánovali několik výstav během celého roku. V lednu jsme
zahájili výstavu v Cafe21 v Uherském Hradišti. Únor začal vernisáží
k výstavě v Královehradeckém klubu Náplavka a v březnu pak byly
fotografie k vidění v Docku v Ostravě. Poslední výstava, kterou jsme
stihli zrealizovat, byla umístěna v Uherskohradišťské nemocnici, kde
fotografie zůstaly po zbytek roku. Více výstav jsme bohužel z důvodu
opatření v souvislosti s Covid – 19 nemohli realizovat.
Ze stejných důvodů jsme v první polovině roku také nepočítali s tím,
že bychom byli schopni vydat kalendář na rok 2021. Nakonec nám
však velmi pomohli naši známí z Elite Solutions a IS Produkce.
Ti pro nás vymysleli scénář, zajistili produkci a prostory k focení.
S nezbytnými náklady zas pomohl náš generální partner Altron, a.s.
Byl to boj o čas, abychom stihli vydat kalendář v rozumném termínu.
Fotoaparátu se pro tentokrát ujal Jakub Koutný. Samotné focení bylo
pro pacientky poměrně náročné. Zadání totiž znělo, musí na fotografii vypadat, jakoby se vznášely na svém vlastním dechu.
Bohužel jsme museli oželet naše tradiční křty v Praze a Brně. Přesto
jsme moc rádi, že se nám povedlo kalendář vydat a jsme moc pyšní
na naše slané ženy, které opět vypadají naprosto nádherně, ač je to
stojí ohromné úsilí.
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Kalendář opakovaně prodáváme ve dvou verzích. Klasický formát je
k dispozici na našem e-shopu a na objednávku pro firmy nabízíme
možnost vyrobit kalendář s prodlouženým zadním dílem pro
umístění loga či libovolného textu.
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ŽIVOT S PŘÍCHUTÍ SOLI
Vznik této knihy iniciovala Markéta Mikšíková, dospělá pacientka
s CF. Markéta je často prostřednictvím sociálních sítí v kontaktu s
rodinami nově diagnostikovaných dětí i se samotnými pacienty. U
rodin nově diagnostikovaných je často největším problémem mnoho
informaci, které mohou snadno vyhledat na internetu. Dostanou se
tak často i k mylným či zastaralým informacím. Logicky se pak velmi
děsí, jaké onemocnění jejich dítěti právě diagnostikovali.
Abychom jim pomohli tento prvotní psychický nápor zvládnout, vydali jsme knihu s příběhy pacientů a jejich blízkých. Celkem jich v knize
naleznete 21 a ke každému náleží fotografie, které nafotil Robert
Vano. Netvrdíme, že život s CF bude jednoduchý, jen jim chceme
ukázat příběhy skutečných lidí, kteří žijí se stejnou diagnózou.
Paní docentka Věra Vávrová do knihy přispěla textem, ve kterém
vzpomíná na úplné začátky léčby CF v tehdejším Československu.
Postupně vypráví svůj silný příběh lékařky, která zasvětila svůj život
nemocných cystickou fibrózou. Tohoto textu si stejně jako osoby
paní docentky Vávrové nesmírně vážíme.
Od počátku jsme knihu chtěli dávat rodinám nově diagnostikovaných
pacientů. Dostanou ji tedy během edukačního pobytu ve FN Motol.
Pro všechny ostatní je k dispozici na našem e-shopu.
Děkujeme všem pacientům a jejich blízkým za jejich ochotu podělit
se o své životy s cystickou fibrózou.
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Veronika, sestra Markéty (CF)
osobní příběh z knihy ŽIVOT S PŘÍCHUTÍ SOLI
Až při psaní tohoto textu mi došlo, že můj život ovlivnila cystická
fibróza více, než jsem si myslela. Dřív jsem si vůbec neuvědomovala,
že je u nás doma spousta věcí jinak než u ostatních rodin. Přišlo mi
normální vidět ráno ségru vstávat o hodinu dřív, aby si stihla odinhalovat svou dávku léků. Dřív nebyly inhalátory, jaké jsou dnes. Byly
to velké, těžké bedny, které po spuštění byly tak hlasité, že se u toho
ani nedalo koukat na televizi. Od té doby medicína pokročila mílovými kroky.
Mamka mi několikrát vyprávěla celý příběh o tom, jak doktoři přišli na
to, že by mohlo jít o CF. Vystřídali tehdy několik různých praktických
lékařů, absolvovali několikatýdenní pobyt ve vinohradské nemocnici. Až novou pediatričku napadlo poslat sestru rovnou na potní
testy. To už jí byly tři roky. Tenkrát mamce řekli, že se Markéta dožije
maximálně puberty. No a podívejte se dnes. Nynější věk dožití je
okolo 35. roku života. Pro mámu musí být hrozné žít s tím, že zřejmě
jednou svou dceru přežije. Nemyslím si, že je to něco, s čím se dá
smířit, ale dá se nad tím moc nepřemýšlet, konec konců nic jiného
nezbývá, když chcete normálně fungovat.
Někdy v roce 2000 jsme zůstaly s mamkou samy. Vztahy s otcem
sice nemáme, ale nedokážu toho litovat. Určitě i díky tomu máme
krásné vztahy mezi sebou. Jen mi je zpětně mámy líto. Zůstala sama
na dvě malé děti a na to se se vším poprat a skousnout to. Mami,
díky, že vždy, když jsme tě potřebovaly, byla jsi tu pro nás. Naučily
jsme se, že musíme žít okamžikem. Netrápit se budoucností a nehro-

zit se toho, co se stane.
Když jsme byly s Markétou malé, měla kvůli pseudomonádě
pravidelně naordinovanou infuzní terapii. Ta spočívala v tom, že
každý třetí měsíc byla na 14 dní doma, kde jí mamka podávala léky
intravenózně. Jak já jí záviděla, hlavně v zimě, odcházela jsem s
batohem na zádech do školy, zatímco Markéta si ležela pod teplou
peřinkou a nad ní zavěšená skleněná lahvička v plastovém držáku
zaháknutém do háčku na obraz.
Měla jsem ráda, když jsme jezdily s Markétou na kontroly do
Motola. Už tenkrát mě to prostředí fascinovalo. Všude bílé pláště,
sestřičky v modrých šatech a ta divná vůně dezinfekce. Párkrát
se mi stalo, že jsem od sestřičky dostala nějaký obrázek nebo
stříkačku. Vzpomínám na ten krámek v dětské části, kde prodávali
knížky, časopisy a hračky. Vždy jsem dokázala mamku přemluvit,
aby mi něco koupila. Co jsme tam s Markét obdivovaly už tenkrát,
byl automat na popcorn, který při vyrábění zpíval. Pokud bych ji
chtěla během hospitalizace rozveselit, tak ten malý kelímek s popcornem spolehlivě zabere i teď. Když jsme konečně oběhaly veškerá
vyšetření a Markéta byla zajištěná na domácí léčbu, vyzvedávaly
jsme v lékárně obří krabice se sklenicemi antibiotik k míchání infuzí,
sety a stříkačky všech velikostí a další léky k inhalacím. Dostávaly
jsme od paní lékárnice dárky, například dětské vitaminy, krémy a
jiné věci. Aby ne, Markétiny léky stojí velké peníze. Vždycky mi přišlo
vtipné, když jsme říkaly, že si v chladicí tašce neseme nové auto.
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Už jako malá holka jsem měla kufřík plný zdravotnického vybavení.
Spousty stříkaček, infuzních setů, prázdných lahviček od antibiotik,
fyziologický roztok na natahování „léků“ do stříkaček a samozřejmě
nechyběly obinadla, čtverce a dětský fonendoskop s teploměrem.
Moje panenky měly velmi profesionální převazy všech končetin a za
to, jak měly zalepené kanyly, bych se nemusela stydět ani teď v práci.
Při výběru střední školy byla má volba jasná. Chci být zdravotní sestra! Nastoupila jsem tedy na střední zdravotnickou školu a vystudovala obor zdravotnický asistent. Během studia jsem chodila na praxe,
které byly uskutečňovány na různých pracovištích. Díky častým
návštěvám FN Motol jsem pak měla výhodu i při studiu. Každý měl
problém se v bludišti chodeb zorientovat, ale já trefila vždycky.
Kvůli nastavení vzdělávacího systému bylo jasné, že pokud chci tuto
práci dělat, budu muset pokračovat dál. Volba následujícího studia
byla také jasná. Věděla jsem, že všeobecnou sestru studovat nechci,
proto jsem nastoupila na Vyšší odbornou školu na obor diplomovaný
zdravotnický záchranář.
Když se ohlédnu zpátky, nikdy bych to nezměnila. Užila jsem si
báječné tři roky života mezi skvělými lidmi. Získala jsem zkušenosti,
za které jsem ohromně vděčná. Moje práce k absolutoriu byla
„překvapivě“ o akutních stavech u CF.
Během mého studia na VOŠ sestra otěhotněla. S manželem si to oba
hodně vymodlili a velmi se těšili. Musím přiznat, že mamka se toho
celý život dost bála, protože těhotenství může být pro CF pacientku
velmi náročné. A u Markéty se taky tak stalo. Má neteř Anička
Markétu během těhotenství doslova vysávala. Před otěhotněním
na tom byla sestra poměrně dobře co do plicních funkcí i co do
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výživy. Nikdy jsme nezažily nechutenství. Nutridrinky jsme znaly jen z
obrázků na nástěnkách v čekárnách. Markéta se v pubertě dokonce
dostala do situace, kdy ji bylo doporučeno nepřibírat, protože je na
hraně obezity.
Během těhotenství nepřibrala ni gram, ba naopak. Bylo šílené sledovat, jak se nimrá v každém jídle a nutí do každého sousta. Brzy přišly
i plicní infekce. Prakticky pořád brala nějaká ATB, několikrát musela
být hospitalizovaná kvůli i.v. V šestém měsíci jí zjistili těhotenskou
cukrovku a musela si začít 5x denně píchat inzulin. Vím, že pro ni
nebylo jednoduché naučit se sama píchnout, i když předtím často
vtipkovala, že by si možná už uměla kanylu napíchnout lépe než
některé sestry. Nakonec to došlo tak daleko, že nemohla sama
vůbec dýchat. Myslela jsem si, že už vím, co to je, když hodně kašle,
ale s tím, co přišlo v těhotenství a pak, se to nedalo srovnat.
Pak přišel do té doby asi nejtěžší týden našeho života. V pondělí šla
na příjem do Motola a hned dostala kyslík. Vzápětí ji z klasického
oddělení přesunuli na jednotku intenzivní péče. Šlo to velmi rychle,
ve středu ji napojili na neinvazivní plicní ventilaci a v pátek se narodila císařským řezem Anička. Musela se narodit o dva měsíce dříve,
jinak by to nepřežily. Naštěstí svůj boj o život obě zvládly. Po porodu
se na malou mohl jít podívat jen na pár minut tatínek. Markéta byla
na ARO, pak na JIP. Bylo hrozné vědět, že tam ten drobeček někde
leží sám a my k němu nikdo nemůžeme. Markéta dceru mohla začít
navštěvovat až po několika dnech.
Když pak ségru asi dvacet dní od porodu pustili domů, byla děsně
slabá, schody k nim do bytu lezla po čtyřech. Brečela, protože se
bála, jak se bude moct postarat o Aničku. Nikdo nečekal, že se to

takhle zvrtne. Markéta si zjišťovala dost informací, vycházela ze
zkušeností ostatních pacientek. Měla předpoklady ustát to úplně v
pohodě. Člověk míní, život (my říkáme CF) mění. Malá se narodila
začátkem března a prvně jsme ji mohli všichni poznat až koncem
dubna, těsně než ji pustili domů z nemocnice. Do té doby taky nikdo
neřekl, že bude v pořádku, u tak moc nedonošených dětí se lékaři
neodvažují nikdy tvrdit, jak to dopadne. Člověk může jen čekat a doufat, je to strašná bezmoc.
Aničku jsme museli jako miminko často hlídat, protože Markét trvalo
déle, než se z toho dostala. Stejně to ale pořád nebylo dobré. Zkraje
roku 2016 strávila ségra v nemocnici téměř celé první tři měsíce.
Byla to jedna z nejhorších situací, která může člověka potkat. S
mamkou jsme se střídaly, jedna hlídala doma to malinké miminko a
druhá jezdila za ségrou do nemocnice, nebo byli všichni u nás. V té
době ségru zařadili na transplantační listinu, dostala kyslík na doma
a vůbec to s ní nevypadalo dobře. Snažili jsme se všichni, jak to šlo,
a všichni jsme k tomu chodili do práce, já navíc končila školu. Dost
pomohla i Markétina tchyně, která nakonec kvůli holkám přestala
chodit do práce a denně jí jezdí pomáhat s Aničkou i domácností.
Naštěstí, a asi hlavně díky dítěti, se z toho dostala, a dokonce jí z
té čekací listiny nakonec vyškrtli. Teď, o rok později, je na tom zas
relativně dobře, přibrala, zvedly se jí plicní funkce a nemá tak často
antibiotika.
Myslím, že být sourozencem jakkoli nemocného dítěte není vůbec
jednoduché. Musí se pořád podřizovat, ohlíží se na zdravotní stav
toho druhého, vyrůstá v nemocničním prostředí, musí vydržet sedět
v čekárnách a být hodný, tolerantní. A kolikrát přijdou situace, kdy

ukápne slza. Nemluvím ani o tom, že musíme být oporou, být silní,
abychom dodali energii a chuť rvát se s onemocněním. Nechci ani
přemýšlet nad tím, jak to jednou bude.
V životě nastanou situace, kdy lítáte jak blbec. Pendlujete mezi
domovem, prací a nemocnicí, nevíte, kam skočit první, a říkáte si
proč. Jasně, není jednoduché být v kůži toho nemocného. Ale být
jeho sourozencem není taky žádná procházka růžovou zahradou.
Několikrát se mě ptali, jestli si vyčítám to, že já jsem na rozdíl od
sestry zdravá. To je k naštvání, jasně že mě kolikrát napadlo, co kdybych tu nemoc měla já. Nikdy jsem si nepřipadala méně milovaná
nebo méně opečovávaná na úkor nemocné sestry.
Vlastně díky Markétě dělám práci, která mě baví a naplňuje. Pracuji
teď v Motole na plicní JIP. Pokaždé, když přijmeme nemocného s CF,
je to pro mě takové osobní. S těmi klienty to více prožíváte. I když si
říkáte, že byste si to tak brát neměli, že až se něco stane, budete z
toho špatní, stejně jim chcete dát maximum a pomoci, jak to jen jde.
Jsem ráda za ostatní CF pacienty, které jsem díky své práci poznala.
Každý z nich je jiný, ale často je spojuje ten vybroušený černý humor
a neskutečná chuť k životu.
Zároveň mi o to víc dochází, jak nevyzpytatelná je to nemoc a jak
moc to celé není fér. Život není fér, s životem se člověk musí prát
a musí si umět urvat svůj kus štěstí, nebát se, naučit se na všem
nacházet to dobré, mít se rád, a hlavně mít pochopení pro ostatní.
Život s CF není vůbec jednoduchý, chce to spoustu síly, vytrvalosti,
trpělivosti a vstřícnosti. Ale myslím, že stojí za to. V dnešní době se
takto nemocní lidé dožívají středního věku.
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Kdo ví, co bude za dvacet třicet let, pokud budete dodržovat režim,
léčbu, prevenci. I s touto nemocí si může člověk užívat života jako
zdravý jedinec. Nakonec nikdy nevíme, co se může stát. Například

když na nás něco spadne nebo nás srazí auto. Nikdy nebudu litovat
toho, že nám CF vstoupila do života, i díky ní jsme takoví, jací jsme.

Knihu alespoň na video pokřtil náš ambassador Robert Vano.
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•
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AZD Praha s.r.o
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Knyk bez hranic z.s.
Kulturní spolek Hrbatý hrozen
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M2Trade s.r.o.
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Meditech, s.r.o.
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Pari GmbH
PETERKA & PARTNERS s.r.o.
PORTA s.r.o.
Pro Mobily cz s.r.o
Radioelektronika Cheb o.s.
RAYCOMAT a.s.
ResMed CZ s.r.o.
Rezidence Klánovice
ROCHE s.r.o.
Sdružení rodičů, ZŠ generála
Klapálka
Skládačky z.s.
SPĚVÁČEK, s.r.o.
TeepCo s.r.o.
TECHSPORT s.r.o
Wind Tech, a.s.
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Hála Vojtěch
Hausová Kateřina
Hellstein Petr
Housovská Petra
Hudeček Filip
Hynková Lucie
Juppová Tereza
Kala Vojtěch
Kocourek Radim
Koudela Jaromír
Liška Roman
Mandikova Veronika
Mejsnar Jiří
Mifka Ondřej
Mirvlad Daniel
Nájemníková Blanka
Neckarova Lenka
Oliva Jakub
Páleníček Jan
Pelikán Jiří
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Pikhartová Jitka
Prázdný Tomáš
Rak Václav
Rosová Regina
Řehová Pavlína
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Skulina David
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Šerlovská Věra
Šimurda Jan
Tolochová Karin
Tyšler Jaroslav
Vonásek Martin
Zemankova Lenka
Zvěřina Marek
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Všem partnerům
a dárcům děkujeme.
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HOSPODAŘILI
JSME

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

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

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

45249440

Označení

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

636

636

A. VI.

7

516

516

A. VII.

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

8

28

28

A. VIII.

Daň z příjmů

9

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

958

958

B. II.

Přijaté příspěvky

13

4 641

4 641

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

Výnosy celkem

Sestaveno dne:

zapsaný spolek

10

2 206

590

2 796

2 509

143

2 652

5 895

733

946
83

17

5 682

946

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

-213

213

ř. 18 - ř. 9

19

-213

213

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

6 628

946
83

Součet B.I. až B.V.

31.05.2021

Právní forma účetní jednotky

42

Číslo
řádku

TEXT

6 628
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Klub nemocných cystickou fibrózou z.s.
Kudrnova 22 / 95, 150 00 Praha 5 – Motol
Telefon: 257 221 515
info@cfklub.cz
www.klubcf.cz

