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Vážení partneři a sponzoři 
nadačního fondu AQUAPURA,

děkujeme Vám za podporu, kterou jste naší 
charitativní organizaci projevili od prvních 
jejích krůčků. Založit obecně prospěšnou 
organizaci, která by pomáhala lidem v těž-
kých životních situacích, jsme zvažovali již 
velmi dlouho. O to více nás těší, že se před-
stavy podařilo realizovat prostřednictvím 
AQUAPURA, nadačního fondu. Na sklon-
ku roku 2011 máme za sebou prvních deset 
měsíců od zápisu AQUAPURY do nadační-
ho rejstříku. 

Oba s manželkou máme tromboembolii a 
bohužel tuto poruchu srážlivosti krve po nás 
geneticky převzal i náš syn. Důvěrně zná-
me potíže, které musí řešit pacienti s trom-
boembolií, což nás také vedlo k založení 
nadačního fondu zaměřeného na oblast he-
matologie, především tromboembolie. Kro-
mě pomoci pacientům a zdravotnickým he-
matologickým zařízením také vyhledáváme 
humanitární projekty v Královéhradeckém 
kraji, ve kterých bychom mohli prostřednic-
tvím nadačního fondu poskytnout naši po-
moc.

Již po velmi krátké době svého působe-
ní v Královéhradeckém kraji přinesl nadač-
ní fond AQUAPURA jasné výsledky a kon-

krétní pomoc pacientům s tromboembolic-
kou nemocí, kteří jsou léčeni na II. interní 
klinice, oddělení klinické hematologie Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové. Velké po-
děkování patří za laskavou spolupráci právě 
Vám, našim partnerům a sponzorům, díky 
kterým jsme mohli zakoupit a předat králo-
véhradecké fakultní nemocnici patnáct spe-
ciálních přístrojů na měření srážlivosti krve. 
Děkujeme také odbornému garantovi, doc. 
MUDr. Petru Dulíčkovi, Ph.D., který se podí-
lí na výběru vhodných přístrojů s největším 
možným dopadem na zlepšení kvality živo-
ta pacientů s tromboembolií.

Tromboembolická nemoc se řadí mezi kar-
diovaskulární nemoci, které jsou nejen v 
České republice třetím nejčastějším dů-
vodem úmrtí. Její rizika, průběh a způso-
by léčení však nejsou mezi širokou veřej-
ností dostatečně známy. Proto se věnuje-
me také osvětové činnosti, zvýšení povědo-
mí o tromboembolii, potřebách pacientů     a 
možnostech, jak jim usnadnit život s tímto 
onemocněním. Dále jsme prostřednictvím 
nadačního fondu AQUAPURA pomohli Ma-
teřské škole Lentilka v Hradci Králové, kte-
rá zajišťuje služby a péči pro nevidomé děti.  

Děkujeme Vám, vážení partneři a sponzoři 
nadačního fondu AQUAPURA, za Vaši las-
kavou přízeň a podporu. 

Děkujeme také našim mediálním, reklam-
ním a internetovým partnerům za pomoc při 
oslovení široké veřejnosti prostřednictvím 
médií. Děkujeme Vám všem, kteří pomáhá-
te s námi.

Vážíme si Vaší podpory a pevně věříme, že 
se na Vás budeme moci obracet i v budou-
cích letech.

S úctou a poděkováním

Pavel a Monika Staňkovi
zakladatelé AQUAPURA, nadačního fondu

Editorial Pavla a Moniky Staňkových, 
zakladatelů nadačního fondu AQUAPURA
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Slovo doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D., 
odborného garanta nadačního fondu AQUAPURA

Jste odborným garantem nadačního fon-
du AQUAPURA a podílíte se na výběru 
projektů, které jsou realizovány na po-
moc pacientům s tromboembolickou ne-
mocí. Co pro Vás tato spolupráce s na-
dačním fondem znamená?

Znamená pro mne, naši kliniku a hlavně pro 
naše pacienty další zlepšení péče v oblasti 
dostupnosti a kvality kontroly antikoagulační 
léčby. Velmi výhodná je rychlost a účelnost 
zavedení projektů do klinické praxe.

Vašimi pacienty jsou desítky lidí s dia-
gnostikovanou tromboembolickou ne-
mocí, věnujete se výzkumu, přednášíte 
na toto téma na odborných seminářích v 
ČR, ale i ve světě. Co Vás vedlo k tomuto 
profesnímu zaměření právě na trombo-
embolickou nemoc?

Tak, jak to v životě bývá, v podstatě ná-
hoda. Po ukončení studia jsem se chtěl 
věnovat  jiné oblasti vnitřního lékařství, 

ale díky volnému místu na hematologii 
jsem začal s tímto oborem. K problema-
tice tromboembolické nemoci jsem se do-
stal díky zařazení do této části hematolo-
gie mým učitelem, prof. MUDr. Ladislavem 
Chrobákem, CSc.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, ve 
které působíte, získala od nadačního 
fondu v roce 2011 celkem 15 přístrojů na 
měření srážlivosti krve. Komu tyto pří-
stroje pomáhají a v čem jsou pro pacien-
ty s tromboembolií dobré? 

O přístroje je u pacientů velký zájem. Mož-
nost kdykoliv si změřit stupeň ředění krve 
(tzv. INR) poskytuje jedincům větší nezá-
vislost na zdravotnickém zařízení. Největ-
ší výhody přinášejí přístroje pacientům, kte-
ří jsou upoutáni na lůžko a nemohou se na 
odběr krve dostavit, dále jedincům se špat-
ným stavem periferních žil (např. onkologic-
ky léčení pacienti).

Jaký je podle Vás hlavní přínos činnos-
ti nadačního fondu AQUAPURA pro paci-
enty z Královéhradeckého kraje?

Nadační fond zajišťuje rozšiřující servis pro 
jedince s tromboembolickou nemocí, kte-
rých je v populaci velké množství. Proto ja-
kékoliv další zlepšení péče je vítané. Dosa-
vadní činnost nadačního fondu hodnotím 
velmi pozitivně. Záměry se podařilo uvést 
do praxe a v dalším období se chceme vě-
novat laboratorní problematice, tedy vyhle-
dávání rizikových jedinců v populaci. 

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
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AQUAPURA, nadační fond, byl založen       
10. března 2011 Pavlem a Monikou Staň-
kovými. Založení nadačního fondu předchá-
zela osobní životní zkušenost obou manže-
lů, kterým byla lékaři Fakultní nemocnice v 
Hradci Králové před několika lety diagnosti-
kována tromboembolická nemoc.  Oba jsou 
z důvodu poruchy srážlivosti krve dlouho-
letými pacienty hematologického odděle-
ní královéhradecké fakultní nemocnice. Na-
dační fond AQUAPURA působí v Králové-
hradeckém kraji, kde pomáhá pacientům s 
diagnostikovanou tromboembolickou nemo-
cí, podílí se na dovybavení zdravotnických 
zařízení v kraji a podobně.

Účel nadačního fondu
Podpora humanitárních aktivit právnických 
a fyzických osob, zejména se zaměřením 
na podporu projektů a aktivit zdravotně so-
ciálního charakteru a projektů a aktivit v ob-
lasti vzdělávání a sportu.

Profil nadačního fondu AQUAPURA

Zakladatelé 
nadačního fondu AQUAPURA

JUDr. Pavel Staněk

Monika Staňková

Odborný garant 
nadačního fondu AQUAPURA

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
II. interní klinika, oddělení klinické hemato-
logie 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

Zapsán v nadačním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, 
v oddíle N, číslo vložky 228.

Zřizovatelé nadačního fondu: 
JUDr. Pavel Staněk, Monika Staňková.

Sídlo nadačního fondu: 
Za Jízdárnou 1985/4, Hradec Králové, 500 09.

Jak nám můžete pomoci?

Bankovním převodem
Číslo sbírkového účtu: 201915418/0600, 
GE Money Bank. 
Číslo účtu pro příspěvky na základě 
uzavřené smlouvy: 246101055/0300, ČSOB.

Poštovní poukázkou
Do poštovní poukázky je třeba vyplnit tyto 
údaje o nadačním fondu: 
AQUAPURA, nadační fond 
Za Jízdárnou 1985/4 
Hradec Králové, 500 09 
IČ: 28814657 
Bankovní spojení: GE Money Bank  
Číslo účtu: 201915418/0600 

Kontakty

AQUAPURA, nadační fond 
Za Jízdárnou 1985/4
Hradec Králové, 500 09 
Tel.: +420 724 922 588
Email: info@aquapura.cz
Web: www.aquapura.cz
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Tromboembolická nemoc je porucha rovno-
váhy mezi tvorbou a likvidací drobných sra-
ženin v krvi. Projevuje se trombózou, tedy 
vznikem krevní sraženiny, která může i em-
bolizovat. Právě na pomoc lidem s diagnos-
tikovanou tromboembolií se nadační fond 
od počátku své činnosti zaměřuje. Nejčastě-
ji bývají tímto onemocněním postiženi lidé v 
produktivním věku. Jelikož je nemoc u mno-
ha pacientů získána dědičně, jsou ohrože-
ny také děti, především v době dospívání. V 
západoevropských zemích a v zámoří je do-
kumentováno, že počet trombóz u dětí stou-
pá, a to zejména v období puberty a adoles-
cence. V České republice má 5 až 10% oby-
vatel nějaký vrozený rizikový faktor, který ho 
více či méně predisponuje ke vzniku žilní 
trombózy. Nově diagnostikovaných případů 
tromboembolické nemoci je v Královéhra-
deckém kraji přibližně kolem pěti set ročně.

AQUAPURA, nadační fond, 
spolupracuje s odborníky
Pro výběr vhodných přístrojů a zařízení nej-
lépe odpovídajících aktuálním potřebám pa-
cientů je pro nadační fond nezbytná a pří-
nosná úzká spolupráce s předními odborní-
ky hematologického oddělení Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové, kteří se spolupo-
dílejí na výběru lékařských přístrojů pro pa-
cienty s tromboembolickou nemocí, zabýva-
jí se výzkumem v oblasti hematologie a na-
dačnímu fondu AQUAPURA poskytují od-
borné konzultace. Odborným garantem na-
dačního fondu AQUAPURA je doc. MUDr. 
Petr Dulíček, Ph.D., z druhé interní kliniky 
oddělení klinické hematologie Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové. 

Tromboembolická nemoc

Výzkum a rizikové faktory
Kardiovaskulární nemoci, mezi které se řadí 
i tromboembolická nemoc, jsou třetím nej-
častějším důvodem úmrtí v České republice 
a v dalších rozvinutých zemích. Výzkum v 
oblasti tromboembolické nemoci prodělal za 
uplynulých dvacet let výrazný pokrok. Iden-
tifikovány byly rizikové faktory, které se po-
dílejí na vzniku tromboembolie a jsou vroze-
né nebo získané. Mezi získanými převažu-
jí věk, obezita, nádorová onemocnění, imo-
bilizace, operace nebo užívání některých 
léků. 

Léčba pacientů s tromboembolií
Pacienti po prodělané tromboembolii pod-
stupují antikoagulační terapii, tedy léčbu, při 
které se užívá lék zabraňující tvorbě krevní 
sraženiny, tzv. trombu. Délku užívání určuje 
lékař a pohybuje se od 3 měsíců až po ně-
kolik let. U některých jedinců je užívání léků 
dokonce celoživotní. Pro správnou účinnost 
předepsaného léku je potřeba pacientům v 
pravidelných intervalech měřit hodnotu pro-
trombinového času, vyjádřeného jako INR 
(International Normalized Ratio). Při dobře 
nastavené terapii se INR měří 1x za 4 týdny. 
Stanovení INR je dostupné prakticky v kaž-
dém zdravotnickém zařízení, ale je k němu 
potřeba odběru krve ze žíly. To u některých 
jedinců není jednoduché z důvodů špatné-
ho stavu periferních žil, u nemocných upou-
taných na lůžko či po chemoterapii a podob-
ně. 

Výhody stanovení hodnot INR 
z kapilární krve
Stanovení hodnot INR bezbolestným odbě-
rem kapilární krve z prstu přináší pacientům 
na antikoagulační léčbě řadu výhod. Paci-
enti mají určitou kontrolu nad onemocněním 
díky okamžitému získání výsledků, nejsou 
traumatizováni žilním odběrem, snižují se 
průvodní komplikace při léčbě, zkracuje se 
čas ošetření a podobně. Stanovení hodnot 
INR může provádět sám pacient, který po-
mocí koagulátoru bezprostředně po odebrá-
ní vzorku krve zjistí přesnou hodnotu INR. 
Naměřené hodnoty telefonicky konzultu-
je se svým ošetřujícím lékařem, který může 
stanovit úpravu dávkování léku. Tím je v ČR 
nejčastěji Warfarin. Pravidelné monitorová-
ní antikoagulační léčby snižuje na minimum 
riziko komplikací, jakými jsou krvácení či 
nadměrné srážení krve.

AQUAPURA, nadační fond, zajistil v 
roce 2011 celkem 15 speciálních přístro-
jů, které předal hematologii Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové. Přístroje slou-
ží k měření hodnot INR z kapilární krve 
u pacientů s tromboembolickou nemocí.



9  -  Výroční zpráva 2011

Aktivity nadačního fondu AQUAPURA v roce 2011

Benefiční koncert Vladimíra Mišíka
V sobotu 23. července 2011 se v Neznášo-
vě u Hradce Králové konal benefiční akus-
tický koncert Vladimíra Mišíka spojený se 
slavnostním zahájením činnosti nadačního 
fondu AQUAPURA.  Koncert provázela také 
první veřejná sbírka na podporu nadačního 
fondu. Příspěvky vkládané do sbírkové ka-
sičky byly dobrovolné a celkový výtěžek činil 
79 500 Kč. Finanční prostředky byly použi-
ty na zakoupení lékařských přístrojů na po-
moc pacientům s diagnostikovanou trombo-
embolickou nemocí.

Nadační fond prezentoval svoji činnost 
při zahájení hokejové sezóny
Při slavnostním zahájení nové sezóny týmu 
HC VCES Hradec Králové dne 7. září 2011 
prezentovali zakladatelé nadačního fon-
du AQUAPURA, manželé Pavel a Moni-
ka Staňkovi, činnost nadačního fondu, jeho 
zaměření a poslání. Zároveň od pořadate-
le slavnostního večera, společnosti Por-
sche Hradec Králové, z rukou jejího ředite-
le Mgr. Aleše Nováka převzali symbolický 
šek ve výši 10 000 Kč ve prospěch nadační-
ho fondu AQUAPURA. V průběhu hokejové-
ho večera se také uskutečnila veřejná sbír-
ka s celkovým výtěžkem 5 100 Kč. Prostřed-
ky použil nadační fond AQUAPURA na po-
moc pacientům hematologického oddělení 
Fakultní nemocnice Hradec Králové.

předán 10. října 2011 do rukou vedoucí MŠ 
Lentilka Mgr. Daniely Holečkové v rámci be-
nefičního koncertu Tmavomodrý večer, po-
řádaného Rotary Clubem Hradec Králové. 
Mateřská škola použije finanční prostředky 
jako příspěvek na zakoupení vozidla, které 
školka potřebuje k realizaci návštěv zrako-
vě postižených dětí v různých místech Krá-
lovéhradeckého kraje. Benefiční koncert se 
konal v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v 
Hradci Králové.

Osvětová činnost v oblasti problematiky 
tromboembolické nemoci
Nadační fond AQUAPURA se v roce 2011 
zaměřil na osvětovou činnost v oblasti zvý-
šení informovanosti široké veřejnosti o pří-
činách a projevech tromboembolické ne-
moci, způsobech léčení a možnostech 
předcházení případným zdravotním kom-
plikacím. Kromě mediálního šíření osvě-
tových informací také nadační fond reali-
zoval video prezentace určené jak pro pa-
cienty s diagnostikovanou tromboembo-
lií, tak pro všechny, kteří vyhledávají pre-
ventivní opatření. Osvětová videa napří-
klad informují o způsobu použití koagulá-
toru CoaguChek XS při měření srážlivosti 
krve, o preventivních opatřeních před ces-
továním, které zvyšuje riziko vzniku trom-
bu nebo se také zaměřují na to, jak se cho-
vat, když se tromb v těle vytvoří. Jak roz-
poznat projevy nemoci, kdy a jak vyhledat 
pomoc, aby se zabránilo vážnému ohro-
žení zdraví a života. Videa jsou snadno 
dostupná na www.aquapura.cz a také na 
www.youtube.com.

AQUAPURA, nadační fond, zakoupil a 
předal patnáct speciálních lékařských pří-
strojů Fakultní nemocnici Hradec Králové
Díky laskavé spolupráci se sponzory a part-
nery nadačního fondu AQUAPURA se půl 
roku od jeho založení podařilo realizovat 
první cíl, kterým bylo dovybavení hemato-
logického oddělení královéhradecké fakult-
ní nemocnice speciálními přístroji, které po-
mohou zlepšit kvalitu života pacientů s di-
agnostikovanou tromboembolickou nemo-
cí. Nadační fond AQUAPURA předal dne 
4. října 2011 zástupcům oddělení klinic-
ké hematologie II. interní kliniky Fakultní 
nemocnice Hradec Králové nové přístro-
je systému CoaguChek XS. Od zaklada-
telů nadačního fondu AQUAPURA Pavla a 
Moniky Staňkových převzali celkem patnáct 
těchto přístrojů lékařský náměstek ředitele 
nemocnice MUDr. Zdeněk Tušl, přednos-
ta kliniky prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 
a doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. Nadační 
fond AQUAPURA tímto darem o trojnáso-
bek navýšil počet koagulátorů CoaguChek 
XS, které má po převzetí daru oddělení kli-
nické hematologie II. interní kliniky Fakult-
ní nemocnice Hradec Králové k dispozici, a 
které bude zapůjčovat svým pacientům s di-
agnostikovanou tromboembolií, jež podstu-
pují antikoagulační léčbu. 

Finanční příspěvek pro zrakově 
postižené děti
Pavel a Monika Staňkovi, zakladatelé na-
dačního fondu AQUAPURA, předali šek ve 
výši 20 000 Kč ve prospěch speciální mateř-
ské školy pro děti se zrakovým postižením v 
Hradci Králové. Dar od nadačního fondu byl 



Snímky z aktivit nadačního fondu AQUAPURA 

Nadační fond představil své poslání, 
cíle a náplň činnosti.

Benefiční koncert Vladimíra Mišíka

Předání 15 přístrojů Fakultní nemocnici 
Hradec Králové

Slavnostní předání patnácti přístrojů pro královéhra-
deckou hematologii fakultní nemocnice.

Vladimír Mišík osobně podpořil nadační 
fond AQUAPURA. 

Pozvání na benefiční koncert přijalo téměř 
150 hostů.

Vladimír Mišík se skupinou při akustickém koncertu 
na podporu nadačního fondu AQUAPURA.

Odběr krve díky přístroji není prováděn ze žíly, ale 
postačí vzorek kapilární krve z prstu.

Takto vypadá přístroj systému CoaguChek XS, 
který pomáhá pacientům měřit srážlivost krve.

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., s novým pomocní-
kem pro pacienty hematologického oddělení.

Odběr vzorku žilní krve. 



Zprava: Pavel a Monika Staňkovi, Daniela Holečko-
vá MŠ Lentilka, Jan Michálek Rotary Club Hradec 
Králové.

Ředitel Mgr. Aleš Novák (vlevo) předal nadačnímu 
fondu symbolický šek od společnosti Porsche Hra-
dec Králové.

Předání šeku Mateřské škole Lentilka 
v Hradci Králové

Prezentace činnosti nadačního fondu 
a veřejná sbírka při zahájení hokejové 
sezóny

Nevidomé děti z královéhradecké MŠ Lentilka s 
manželi Staňkovými.

Prezentace činnosti nadačního fondu pro několik 
desítek přítomných hostů.

Slavnostní zahájení hokejové sezóny ve spojení 
s nadačním fondem AQUAPURA.

Děti z MŠ Lentilka Hradec Králové na výletě.

Děkujeme všem dárcům, kteří se v roce 2011 zapojili 
do dvou veřejných sbírek nadačního fondu.
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Finanční část

Rozvaha k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Označení Popis Stav k prvnímu 
dni účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

                          AKTIVA  
B.     Krátkodobý majetek celkem 0 490
B. I.    Zásoby celkem 0 6
B. I. 1. Materiál na skladě 0 6
B.III.  Krátkodobý finanční majetek celkem 0 388
       3. Účty v bankách 0 388
B. IV.  Jiná aktiva celkem 0 96
B. IV.1. Náklady příštích období 0 96

AKTIVA CELKEM 0 490

                          PASIVA  
A.           Vlastní zdroje celkem 0 385
A. I.    Jmění celkem 0 225
A. I. 1. Vlastní jmění 0 55
       2. Fondy 0 170
A. II. Výsledek hospodaření celkem 0 160
       1. Účet výsledku hospodaření 0 160
B.     Cizí zdroje celkem 0 105
B. III. Krátkodobé závazky celkem 0 105
B. III. 1. Dodavatelé 0 105

PASIVA CELKEM 0 490
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 

Označení           Popis Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

                      NÁKLADY
A. I.   Spotřebované nákupy celkem 14 0 14
       1. Spotřeba materiálu 14 0 14
A. II.   Služby celkem  102 0 102
       8. Ostatní služby 102 0 102
A. V.  Ostatní náklady celkem 1 0 1
      24. Jiné ostatní náklady 1 0 1

NÁKLADY CELKEM 117 0 117

                      VÝNOSY  
B. I.      Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 265 265
       2. Tržby z prodeje služeb 0 265 265
B. IV.  Ostatní výnosy celkem  12 0 12
      15. Úroky 1 0 1
      17. Zúčtování fondů 11 0 11
     VÝNOSY CELKEM 12 265 277
C.     Výsledek hospodaření před zdaněním -105 265 160
D.     Výsledek hospodaření po zdanění -105 265 160
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Finanční dary poskytnuté fondu v hodnotě nad 10 000 Kč k 31. 12. 2011
JUDr. Helena Divišová     50 000 Kč
Nader Safari      20 000 Kč
JUDr. Milan Suchánek     20 000 Kč
MATRIX HOTELS s.r.o.     10 000 Kč
MATRIX a.s.      50 000 Kč
GIST, s.r.o.      20 000 Kč
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.    10 000 Kč
Československá obchodní banka, a.s.   50 000 Kč
KAVALE spol. s r.o.     10 000 Kč
Veřejná sbírka dne 22. 7. 2011    79 500 Kč 

Věcné dary poskytnuté fondu v hodnotě nad 10 000 Kč k 31. 12. 2011
SOVIS CZ, a.s.      11 590 Kč

Přehled o účelu, na který byly nadační příspěvky použity k 31. 12. 2011
Darovací smlouva - Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pořizovací hodnota předaného daru 293 400 Kč včetně DPH.
Darovací smlouva – MŠ Lentilka Hradec Králové. Dar ve výši 20 000 Kč.

AQUAPURA, nadační fond, respektoval pravidlo stanovené statutem nadačního fondu pro omezení nákladů souvisejících s jeho 
správou (do 30 % nadačního jmění). Dosažené procento správní režie nadačního fondu bylo 23,93%.
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Poděkování sponzorům a partnerům nadačního fondu AQUAPURA

Vážení sponzoři a partneři nadačního fondu 
AQUAPURA. Děkujeme Vám všem za Vaši 
laskavou podporu, spolupráci, důvěru a pří-
zeň aktivitám nadačního fondu. Děkujeme 
také mediálním, reklamním a internetovým 

kou nemocí a řadě dalších spoluobčanů 
v tíživých životních situacích.
 
Upřímně Vám všem děkujeme.

partnerům i dalším sdělovacím prostředkům 
za uskutečněnou propagaci činnosti nadač-
ního fondu. Vážíme si Vaší spolupráce a dě-
kujeme, že společně s námi pomáháte zlep-
šit kvalitu života pacientů s tromboembolic-

Hlavní partneři

Ostatní partneři

Reklamní a mediální partneři

Internetoví partneři

JUDr. Helena Divišová 

Nader Safari 

Jan Strouhal 



AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových
www.aquapura.cz

Výroční zprávu vydal: AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových, v červnu 2012.


