2017
Výroční zpráva

Editorial Pavla a Moniky Staňkových,
zakladatelů nadačního fondu AQUAPURA
Vážení sponzoři a partneři nadačního fondu Aquapura,
v minulém roce jsme díky Vašim darům měli opět
možnost zorganizovat spoustu aktivit na podporu
pacientů s poruchou srážlivosti krve.
Ve spolupráci s doc. Dulíčkem jsme uspořádali osvětové
přednášky na středních školách, abychom studentky informovali o rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce. K naší velké radosti sklidily přednášky pozitivní ohlasy a doufáme, že tímto způsobem přispějeme
k úspěšné prevenci poruch srážlivosti krve.
Jako každoročně jsme pořádali také charitativní běh
a golfový turnaj. Tyto aktivity výrazně pomohly a přispěly
nadačnímu fondu k jeho rozvoji. Předali jsme rovněž
několik přístrojů Pardubické nemocnici.
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Tromboembolická nemoc a Leidenská mutace krve
Tromboembolická nemoc patří mezi kardiovaskulární
onemocnění, která představují třetí nejčastější příčinu
úmrtí v České republice a v dalších rozvinutých zemích.
Je způsobena porušením rovnováhy mezi tvorbou
a rozpouštěním drobných sraženin v krvi. Projevuje se žilní
trombózou, tedy vznikem krevní sraženiny, která se může
uvolnit do krevního řečiště a způsobit embolii, jež může
skončit až úmrtím.
Nejčastěji jsou výskytem trombu postiženy žíly v dolní
končetině. Vytvořit se však může také v horních končetinách
nebo jinde v žilním systému. Prevencí tromboembolie je
zdravý a aktivní styl života s dostatkem pohybu včetně
dodržování pitného režimu a vyvarování se obezitě.
Tromboembolická nemoc bývá označována jako tzv. syndrom turistické třídy, protože se často vyskytuje ve spojení s cestováním. Sraženina v krvi se může vytvořit
během dlouhého sezení zejména v letadle, v autobuse,
a to především při cestách delších než osm hodin. Zde je
nutné rozdělit doporučení na primární prevenci, tedy pro
osoby, které ještě trombózu neměly, a na sekundární, kdy
již trombóza proběhla. V prvním případě je potřeba dbát
na dostatečný přísun tekutin před a během cesty (nealkoholických nápojů), cvičit s dolními končetinami. Ve druhém
případě je pro pacienty důležitá prevence formou injekce
nízkomolekulárního heparinu (LMWH), a to vždy před cestou. Pokud pacient souběžně s cestováním podstupuje
antikoagulační terapii Warfarinem, v tomto případě injekce
nutná není. Každopádně i zde platí doporučení jako v prvním
případě, tedy před a během cestování dostatečný přísun tekutin a cvičení s dolními končetinami.
Mezi nejvíce ohrožené patří lidé v produktivním věku. V ČR má
5−10 % obyvatel geneticky podmíněný sklon k venóznímu
tromboembolismu. Mezi rizikové faktory patří obezita, věk,
nádorová onemocnění, imobilizace, operace nebo užívání
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některých léků. Jelikož je nemoc u mnoha pacientů získána
dědičně, jsou ohroženy také děti, především v době dospívání. V západoevropských zemích a v zámoří je dokumentováno, že počet trombóz u dětí stoupá, a to zejména
v období puberty a adolescence.
Pacienti po prodělané trombóze mají antikoagulační terapii, při které užívají lék zabraňující tvorbě krevní sraženiny,
nejčastěji Warfarin. Pro správnou účinnost uvedeného
léku je potřeba ze vzorku krve měřit v pravidelných intervalech hodnotu protrombinového času, vyjádřeného jako
INR (International Normalized Ratio - mezinárodní normalizovaný poměr). Dnes jsou k dispozici i nová antikoagulancia, u kterých laboratorní kontrola není nutná. Léčba trvá
individuálně dlouhou dobu v řádu měsíců i let, u některých
osob je celoživotní.

Leidenská mutace
Jedná se o nejčastější vrozenou náchylnost k tvorbě
krevních sraženin, která byla identifikována. Poprvé byla
popsána v roce 1994. Trpí jí 3−5 % populace a pro pacienty
znamená 3−5x větší riziko vzniku žilní trombózy. Toto riziko
může ještě stoupat v případě dalších rizikových faktorů
jako je např. operace, celková imobilizace, imobilizace
dolní končetiny, u žen při užívání hormonální antikoncepce
nebo v těhotenství. Dívky, v jejichž rodině se žilní trombóza
vyskytla, by o tom měly informovat svého gynekologa ještě
před tím, než začnou užívat hormonální antikoncepci.

Profil nadačního fondu AQUAPURA
Poslání nadačního fondu
Nadační fond AQUAPURA byl založen 10. března 2011 manželi
Pavlem a Monikou Staňkovými. Jeho cílem a posláním je zvýšení
kvality péče o pacienty s poruchami srážlivosti krve. Manželé
Staňkovi se rozhodli pomáhat pacientům s tímto onemocnění v
návaznosti na osobní zkušenost, jelikož oběma byla tromboembolie diagnostikována. Vzhledem k tomu, že jedním z významných
rizikových faktorů je i genetická zátěž, je touto nemocí ohrožen
jejich dospívající syn Jakub. Osobně znají potíže pacientů, kteří
podstupují antikoagulační léčbu a vše s ní spojené. Díky tomu
dokáží ve spolupráci s odborným garantem nadačního fondu
AQUAPURA doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D., dobře určit, ve
kterých oblastech je nutné poskytnout těmto pacientům pomoc.
Odborným garantem nadačního fondu AQUAPURA je doc. MUDr.
Petr Dulíček, Ph.D., lékař IV. Interní hematologické kliniky Fakultní
nemocnice Hradec Králové.

Účel nadačního fondu
Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob,
zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně
sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání a
sportu.

Zakladatelé nadačního fondu
AQUAPURA
JUDr. Pavel Staněk
Monika Staňková

Odborný garant nadačního fondu
AQUAPURA
Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Správní rada, revizor, vedení nadačního
fondu AQUAPURA
JUDr. Pavel Staněk
předseda správní rady
Monika Staňková
členka správní rady
Jana Trejbalová
členka správní rady
Josef Staněk
revizor
Bc. Petra Adámková
ředitelka
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Základní údaje o nadačním fondu AQUAPURA
AQUAPURA, nadační fond
Datum založení: 10. března 2011
Právní forma: nadační fond
IČ: 28814657
DIČ: CZ28814657
Zřizovatelé nadačního fondu: JUDr. Pavel Staněk, Monika
Staňková.
Do 31. 12. 2013: Zapsán v nadačním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle N, číslo vložky
228. Sídlo nadačního fondu AQUAPURA: Za Jízdárnou
1985/4, 500 09 Hradec Králové.
Od 1. 1. 2014: Zapsán v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle N, číslo vložky 1124.
Sídlo nadačního fondu AQUAPURA: Kaprova 42/14, 110 00
Praha 1.

Jak můžete podpořit nadační fond
AQUAPURA?
Bankovním převodem
Číslo účtu: 246 101 055 / 0300, ČSOB.
Poštovní poukázkou
Do poštovní poukázky je třeba vyplnit tyto údaje:
AQUAPURA, nadační fond
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IČ: 28814657
Bankovní spojení: 246 101 055 / 0300, ČSOB.

,,Děkujeme všem dárcům,
kteří prostřednictvím nadačního fondu AQUAPURA pomáhají pacientům
s diagnostikovanou poruchou srážlivosti krve.”

Kontakt
AQUAPURA, nadační fond
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
+420 724 922 588
info@aquapura.cz
www.aquapura.cz
www.facebook.com/nfaquapura
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Aktivity nadačního fondu AQUAPURA v roce 2017
Dva azylové domy pro matky s dětmi převzaly
věcné dary
Nadační fond AQUAPURA ve spolupráci se svými podporovateli předal věcný dar Domovu pro matky s dětmi Hradec
Králové a Městskému azylovému domu pro ženy a matky
s dětmi Pardubice. Ke klientkám těchto zařízení se dostalo
nové ložní povlečení, ručníky a drogerie za téměř 35 000 Kč.
AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových,
pomáhá už šestým rokem pacientům, kteří se léčí s poruchou
srážlivosti krve. Své charitativní aktivity ale zaměřuje také na
pomoc lidem v jiných těžkých životních situacích. Mimo oblast
zdravotnictví už nadační fond pomáhal v minulosti několikrát
- dětem z Dětského domova v Sedloňově například hradil ozdravný pobyt, Mateřské škole Sluníčko v Novém Bydžově zase
po povodních přispěl na nákup nového vybavení. Finančně
pomohl také při rekonstrukci povodněmi zničeného dětského
hřiště v obci Mostek u Dvora Králové nad Labem, podílel se
rovněž na zakoupení nového vozu na převoz nevidomých dětí
z Mateřské školy Lentilka v Hradci Králové a přispěl na rekonstrukci učeben chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri.
Dar azylovým domům v Hradci Králové a v Pardubicích předal
nadační fond AQUAPURA díky spolupráci se společnostmi:
Veba, textilní závody, a.s., drogerie parfumerie ROSSMANN
a EduSpa College, s.r.o. Rozvoz daru zajistila společnost
Porsche Hradec Králové.

Osvětová přednáška pro studenty
v Mladé Boleslavi

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Osvětové přednášky se
zúčastnilo téměř padesát studentů a zástupců profesorského
sboru SZŠ a VOŠZ v Mladé Boleslavi.

Charitativní běh
Nadační fond AQUAPURA byl pozván, aby prezentoval svoji
činnost v rámci Regionálního hematologického semináře
východočeského regionu, který dne 7. října 2016 v Hotelu
Letovisko Studánka u Rychnova nad Kněžnou pořádala za
velké účasti lékařů a zdravotnického personálu IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové.
Slavnostní vyhlášení vítězů běhu provázelo také oznámení
výtěžku charitativního běhu ve výši 23 900 korun, který předal
pan prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., do rukou manželů Pavla
a Moniky Staňkových, zakladatelů nadačního fondu AQUAPURA. Sedmdesátka běžců absolvovala trať dlouhou 4,5
km podél řeky Labe centrem Hradce Králové. Nechyběly ani
tradiční účastnice této dobročinné akce, basketbalistky týmu
Hradecké lvice. Nadační fond AQUAPURA přišli podpořit
mimo jiné i fotbalisté FC Hradec Králové a hokejisté týmu
Mountfield HK. Nadační fond AQUAPURA zároveň převzal
dar ve výši 5 000 korun od svého dlouholetého sponzora,
společnosti MATRIX HOTELS s.r.o., provozovatele Hotelu
Letovisko Studánka. Symbolický šek předal zástupce hotelu
pan Ing. Matěj Novák.
Nadační fond AQUAPURA děkuje pořadatelům XXIV. ČESKOSLOVENSKÉ konference o trombóze a hemostáze za realizaci běhu v rámci jejich programu. Děkujeme také všem
běžcům, spolupořadatelům, dobrovolníkům i dlouhodobým
partnerům a sponzorům za významnou podporu nadačního
fondu AQUAPURA.

Nadační fond AQUAPURA uspořádal další ze série osvětových
přednášek na téma poruchy srážlivosti krve, tromboembolie a Leidenské mutace. Přednášejícím byl doc. MUDr. Petr
Dulíček, Ph.D., který je odborným garantem nadačního fondu AQUAPURA a lékařem IV. interní hematologické kliniky
8
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Aktivity nadačního fondu AQUAPURA v roce 2017
Golfový turnaj
Devět desítek golfistů se sešlo na mistrovském 18jamkovém
hřišti resortu Golf & Spa Kunětická Hora, aby přispěli na
pomoc pacientům, kteří se léčí s poruchou srážlivosti krve.
Výtěžek turnaje i souběžně pořádané golfové akademie ve
výši 126 900 korun převzali zakladatelé nadačního fondu
AQUAPURA Pavel a Monika Staňkovi.
Svoji podporu aktivitám fondu vyjádřil také hokejový profesionál Jaroslav Bednář, tehdejší kapitán královéhradeckého
týmu Mountfield HK, který se rozhodl dlouhodobě pacienty
s poruchou srážlivosti krve podporovat a stal se tak vůbec
prvním oficiálním patronem nadačního fondu AQUAPURA.
„Především ze svého hokejového působení v zámoří jsem
zvyklý pomáhat neziskovým organizacím. Potěšilo mě, že
jsem byl osloven nadačním fondem AQUAPURA ke spolupráci a rád se zaměřím na podporu tohoto konkrétního projektu.
Poruchy srážlivosti krve znám ze svého okolí, od přátel, kteří
se s nemocí léčí, takže to pro mě není novinka. Pevně doufám,
že moje spolupráce s nadačním fondem bude prospěšná
jak pro stávající pacienty, tak i v rámci šíření osvěty o tomto
onemocnění a jeho prevenci,“ řekl Jaroslav Bednář.

přispět. Je to hezký a velmi sympatický způsob setkávání
lidí, kteří chtějí udělat něco dobrého pro druhé,“ řekl David
Pospíšil.
„Lidem s poruchou srážlivosti krve pomáhá náš nadační fond
už sedm let a snahou je především zlepšovat vybavenost nemocnic a hematologických klinik, kde jsou tito pacienti léčeni.
Moc si vážíme dlouhodobé spolupráce s resortem Golf & Spa
Kunětická Hora, který už pošesté umožnil, aby nadační fond
získal finanční prostředky právě v rámci charitativního golfového turnaje, pořádaném na místním hřišti. Děkuji touto
cestou všem hráčům, kteří přispěli a také partnerům fondu AQUAPURA za jejich podporu a spolupráci,“ řekl Pavel
Staněk, zakladatel nadačního fondu AQUAPURA a předseda
správní rady.

Na hřišti letos opět nechyběli profesionální golfová hráčka a
dvojka českého ženského golfu Lucie Hinnerová, ani sportovní komentátor ČT Sport David Pospíšil.
„Ráda zůstávám věrná jednomu charitativnímu projektu. Líbí
se mi, že nadační fond AQUAPURA je určený na pomoc lidem
s poruchou srážlivosti krve, která souvisí s tzv. syndromem
turistické třídy a cestováním na dlouhé vzdálenosti. Sama
kvůli golfu hodně létám a jezdím dlouhé trasy. Snažím se na
cestách myslet na prevenci trombózy. Je dobře, že se o této
problematice hodně mluví, protože se tromboembolie může
týkat každého z nás,“ řekla Lucie Hinnerová.
„Je to krásná myšlenka pomáhat lidem s poruchou srážlivosti
krve nebo i handicapovaným. Často se touto formou snažím
10
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Finanční část
Rozvaha k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
AKTIVA

A.
II.
4.
IV.
7.

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

47

0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

47

47

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

47

47

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-47

-47

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
movitých věcí

-47

-47

NÁKLADY

A.

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Náklady

250

82

Spotřebované nákupy celkem

245

82

Spotřeba materiálu

26

0

Služby celkem

219

82

Ostatní služby

219

82

Osobní náklady celkem

5

0

Mzdové náklady

5

0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek celkem

12

0

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

12

0

NÁKLADY CELKEM

250

82

B.

Výnosy

106

147

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

106

147

Tržby z prodeje služeb

125

164

Ostatní výnosy celkem

12

0

Zúčtování fondů

12

0

VÝNOSY CELKEM

106

147

I.
1.
II.
8.
III.

Krátkodobý majetek celkem

1328

1190

I.

Zásoby celkem

181

199

Materiál na skladě

181

199

Krátkodobý finanční majetek celkem

1111

991

96

00

1239

1015

Jiná aktiva celkem

36

00

Náklady příštích období

36

00

AKTIVA CELKEM

1328

1190

A.

Vlastní zdroje celkem

1322

1164

I.

Jmění celkem

1340

1243

1.

Vlastní jmění

55

55

2.

Fondy

1285

1188

-18

-79

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-144

65

0

-79

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-144

65

-18

0

III.
1.

Pokladna

3.

Účty v bankách

IV.
1.

II.

Výsledek hospodaření celkem
1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B.

Cizí zdroje celkem

6

26

III.

Krátkodobé závazky celkem

6

26

Dohadné účty pasivní

6

12

1328

1190

22.

PASIVA CELKEM
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

B.
1.

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

9.
VI.
25.

VÝNOSY

2.
IV.
17.

Odměna správní rady, revizora 0 Kč.
AQUAPURA, nadační fond, respektoval pravidlo stanovené statutem nadačního fondu o omezení nákladů
souvisejících s jeho správou (do 30 % nadačního jmění). Dosažené procento správní režie nadačního fondu
bylo 24 %.
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Účel, na který byly nadační příspěvky použity k 31. 12. 2017

Poděkování sponzorům a partnerům
nadačního fondu AQUAPURA

Předáno na základě darovacích smluv.

Vážení sponzoři a partneři,

Fakultní nemocnice Pardubice, IV. Interní hematologická klinika
dar ve výši 49 370 Kč
spotřební materiál k přístrojům na měření hodnot INR krve pacientů na antikoagulační terapii
Věcný dar pro azylové domy pro matky s dětmi
dar ve výši 30 625 Kč
dar azylovým domům v Hradci Králové a v Pardubicích předal nadační fond AQUAPURA díky spolupráci se společnostmi: Veba, textilní závody, a.s., drogerie parfumerie ROSSMANN, EduSpa College, s.r.o. Rozvoz daru zajistila společnost Porsche Hradec Králové.

porucha srážlivosti krve je onemocnění, které může postihnout
každého. Škála rizikových faktorů je velmi široká a každoročně se s
touto nemocí potýkají tisíce nově diagnostikovaných i dlouhodobě
léčených pacientů, kteří podstupují antikoagulační léčbu. Vybavenost
nemocnic v České republice moderními lékařskými technologiemi a
přístroji přitom právě v oblasti kvalitnější péče o pacienty s tromboembolií není dostačující. Nemocní musí v rámci léčby podstupovat časté a zatěžující odběry krve ze žíly namísto jednodušších
a podstatně komfortnějších odběrů krve kapilární. Již šest let se
nadačnímu fondu AQUAPURA společně s Vámi daří tuto situaci
postupně měnit k lepšímu. Vybavenost hematologických i dalších
oddělení nemocnic se zlepšuje a velice Vám děkujeme za to, že se na
zkvalitnění lékařské péče v naší zemi podílíte právě prostřednictvím
nadačního fondu AQUAPURA.
Děkujeme také mediálním, reklamním a internetovým partnerům,
jakož i sdělovacím prostředkům za pomoc v oblasti osvětového
vzdělávání a zprostředkování informací o poruchách srážlivosti krve.
Velmi si Vaší přízně a podpory vážíme a děkujeme Vám.
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Hlavní partneři

Ostatní partneři
Ing. Vladimír Kasal,
daňový poradce

JUDr. Helena Divišová

Nader Safari
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Reklamní a mediální partneři

Reklamní agentura
ADVERTIS s.r.o.
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FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., Bohuslava Martinů 1038 , 500 02 Hradec Králové, IČ: 45537135
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Výroční zprávu 2017 vydal AQUAPURA, nadační fond, v dubnu 2018.

