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Editorial Pavla a Moniky Staňkových,
zakladatelů nadačního fondu AQUAPURA
Vážení partneři a sponzoři nadačního fondu AQUAPURA,
velmi Vám děkujeme za Vaši laskavou podporu, kterou
jste v roce 2012 projevili nadačnímu fondu AQUAPURA.
Vážíme si Vás a jsme rádi, že společně s námi pomáháte
pacientům s poruchou srážlivosti krve, kterým byla diagnostikována tromboembolická nemoc.
Těší nás, že nadačnímu fondu AQUAPURA zachováváte
svou přízeň a zároveň děkujeme novým partnerům, kteří
se v průběhu roku 2012 rozhodli pomáhat pacientům s
tromboembolií právě naším prostřednictvím. Vaše přízeň je
pro dobročinný účel nadačního fondu a jeho poslání velice
důležitá.
V návaznosti na vynikající zkušenosti pacientů s používáním
přístrojů na měření srážlivosti krve, kterých jsme celkem
patnáct zakoupili v prvním roce fungování nadačního fondu
pro hematologické oddělení Fakultní nemocnice Hradec
Králové, jsme přístroje fungující na stejném principu zakoupili pro další tři oblastní nemocnice v Královéhradeckém
kraji. Rozšířili jsme tím naši pomoc i k lidem, kteří nejsou
pacienty fakultní nemocnice, ale léčí se s tromboembolií
v nemocnicích v Trutnově, Náchodě nebo v Rychnově nad
Kněžnou. Díky daru devíti přístrojů včetně stejného počtu
balení testovacích proužků jsou veškerá vyšetření pro pacienty těchto tří oblastních nemocnic zcela zdarma.
Fakultní nemocnice Hradec Králové je v rámci podpory
pro nadační fond AQUAPURA prioritou. V návaznosti na
doporučení odborného garanta nadačního fondu doc.
MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D., jsme pro laboratoř IV. Interní
hematologické kliniky zakoupili v roce 2012 speciální laboratorní sety, které umožní provést akutní vyšetření krve až
u 200 pacientů z celého Královéhradeckého kraje.
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Kromě oblasti tromboembolie, dovybavení zdravotnických zařízení a pomoci konkrétním pacientům s poruchou
srážlivosti krve jsme také v roce 2012 pomohli šesti
chlapcům z Dětského domova Sedloňov. Nadační fond
za ně uhradil ozdravný pobyt, který dětem pomohl zlepšit
stav jejich atopického ekzému, kterým těchto šest chlapců
trpí.
Děkujeme Vám, vážení partneři, sponzoři a příznivci
nadačního fondu AQUAPURA, za Vaši podporu. Velmi děkujeme odbornému garantovi doc. MUDr. Petru
Dulíčkovi, Ph.D., za odborné konzultace a spolupráci mimo
jiné při osvětových aktivitách nadačního fondu AQUAPURA ve snaze zvýšit povědomí široké veřejnosti o prevenci,
projevech a léčbě tromboembolické nemoci. Děkujeme
mediálním, reklamním a internetovým partnerům.
Velmi si vážíme Vaší přízně a podpory. Děkujeme Vám.
S úctou a poděkováním
Pavel a Monika Staňkovi
zakladatelé nadačního fondu AQUAPURA

Slovo doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D.,
odborného garanta nadačního fondu AQUAPURA
S nadačním fondem AQUAPURA
spolupracujete dva roky. V roce
2012 zakoupil nadační fond
v návaznosti na Vaše odborné
doporučení laboratorní sety, tzv.
reagencie, pro laboratoř Fakultní
nemocnice Hradec Králové. Co
Vás k tomuto výběru laboratorních setů vedlo?
Snažíme se o maximální zlepšení péče o nemocné s tromboembolií. V poslední době se objevily v prevenci a léčbě
tromboembolické nemoci (TEN) nové léky. Mezi jejich
výhody patří i fakt, že terapie se rutinně nemusí kontrolovat laboratorními testy. Nicméně v léčbě mohou nastat
situace, kdy je potřeba znát míru jejich přítomnosti v krvi
nemocného a v těchto i jiných případech pomáhají testy
pomocí reagencií.
Čím jsou laboratorní sety, tzv. reagencie, prospěšné
pro pacienty s tromboembolií a k čemu slouží?
Mezi situace, při kterých tyto laboratorní sety používáme,
patří krvácení při léčbě, případy akutních operací, dále u
pacientů, kteří mají nedostatečnou funkci ledvin. Právě
v těchto situacích využíváme testy pomocí reagencií, které
jsme již zavedli do praxe a věříme, že budou ku prospěchu
lékařům a pacientům, kteří nové antikoagulační léky
používají.
Na Vašem oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové máte již více než rok díky daru od nadačního
fondu AQUAPURA k dispozici pro pacienty s tromboembolií koagulátory na měření srážlivosti krve. Projevil se vliv použití těchto přístrojů na jejich zdravotní
výsledky?

Přístroje na měření INR (testu k měření antikoagulačního
efektu Warfarinu) přinesly zlepšení komfortu jedincům,
kteří jinak mají s tímto monitorováním problémy. Mezi ně
patří pacienti se špatným stavem periferních žil, dále pacienti ležící, kteří nemohou na kontroly dojíždět. V neposlední řadě jsou to i jedinci, kteří jsou z pracovních důvodů
často v zahraničí a mohou si díky koagulátorům sami měřit
INR. Dosavadní zkušenosti jsou velmi dobré. U žádného
z pacientů, kterým byly na našem oddělení přístroje
zapůjčeny, nedošlo při takto monitorované léčbě ani ke
krvácení, ani nové trombotické příhodě. Navíc pocit nezávislosti na lékaři je nemocnými velmi kladně hodnocen.
Mají čeští pacienti s tromboembolií kvalitní péči a
dostatek informací o diagnóze a prevenci?
Dostupnost informací o TEN se výrazně zlepšila a je nesrovnatelná s dobou před 10 a více lety. Je to dáno nejen
díky dostupnosti informací na internetu, ale i díky řadě
článků v tisku, časopisech a také počet informačních letáků
o TEN je větší. Domnívám se, že kdo chce být informován
o problematice TEN, tak má dost možností se v problematice zorientovat. Nicméně vzhledem k řadě nových informací je potřeba v těchto aktivitách pokračovat.
Jaké jsou Vaše další aktivity v oblasti tromboembolie?
O problematice TEN mimo jiné pravidelně přednáším na
národních i mezinárodních konferencích, kde je možnost
prezentace i našich výsledků v prevenci a léčbě TEN.
Přednášek máme kolem 30 ročně, což je dáno faktem, že
problematika TEN je mezioborová, týká se prakticky všech
klinických oborů.
Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

5

Profil nadačního fondu AQUAPURA
Zakladateli nadačního fondu AQUAPURA jsou manželé
Pavel a Monika Staňkovi. Nadační fond byl zapsán v
nadačním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové dne
10. března 2011. Pro založení fondu se Pavel a Monika
Staňkovi rozhodli na základě vlastní životní zkušenosti,
jelikož oběma byla diagnostikována tromboembolická
nemoc a Leidenská mutace. Jedná se o onemocnění
související s poruchou rovnováhy mezi tvorbou a likvidací
drobných sraženin v krvi, tzv. trombů. Oba manželé jsou již
řadu let pacienty hematologického kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Onemocněním je geneticky ohrožen
také jejich syn. Protože důvěrně znají potíže, se kterými se
potýkají pacienti s diagnostikovanou poruchou srážlivosti
krve, zaměřili činnost svého nadačního fondu právě tímto
směrem.
Poslání nadačního fondu
Nadační fond AQUAPURA pomáhá pacientům s tromboembolickou nemocí a hematologickým oddělením nemocnic ve východních Čechách, především v Královéhradeckém kraji. Mezi další činnosti fondu patří osvětové aktivity
v oblasti tromboembolie, podpora dětí z dětských domovů
nebo pomoc zařízením, která pečují o handicapované děti,
podpora talentových aktivit dětí a podobně.
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.
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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

Základní údaje o nadačním fondu AQUAPURA
AQUAPURA, nadační fond
Datum založení: 10. března 2011
Právní forma: nadační fond
IČ: 28814657
DIČ: CZ28814657
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, 500 09 Hradec Králové
Kontakty
AQUAPURA, nadační fond
Za Jízdárnou 1985/4
500 09 Hradec Králové
Tel.: +420 724 922 588
Email: info@aquapura.cz
Web: www.aquapura.cz, www.facebook.com/nfaquapura

Jak můžete podpořit nadační fond AQUAPURA?
Bankovním převodem
Sbírkový účet: 201915418/0600, GE Money Bank.
Účet 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
500 09 Hradec Králové
IČ: 28814657
Bankovní spojení: 201915418/0600, GE Money Bank.
Děkujeme Vám za finanční dary a za Vaši
laskavou podporu.
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Co je tromboembolická nemoc
Porucha rovnováhy mezi tvorbou a likvidací drobných
sraženin v krvi. Projevuje se trombózou, tedy vznikem
krevní sraženiny, která se může uvolnit do krevního řečiště,
ucpat cévu a způsobit smrt.
Nejčastěji postihuje populaci v produktivním věku.
V České republice má 5-10 % obyvatel některý z rizikových
faktorů, který ho predisponuje ke vzniku žilní trombózy.
Nově diagnostikovaných případů tromboembolické nemoci je v Královéhradeckém kraji přibližně kolem 500 ročně.
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.
Kardiovaskulární nemoci, mezi které se řadí i tromboembolická nemoc, jsou třetím nejčastějším důvodem úmrtí
v České republice a v dalších rozvinutých zemích.
Zdravotní rizika spojená s poruchou srážlivosti krve
V případě, že není v rovnováze tvorba a likvidace drobných
sraženin v krvi, může dojít k trombóze. Projevuje se například
v žilách dolních končetin, vzácně i na jiných místech těla.
Vytvořený tromb uzavře žílu, v lepším případě dojde k jeho
rozpuštění. Avšak při uvolnění trombu do krevního řečiště se
může v několika sekundách přemístit do srdce a je vmeten
do tepenného řečiště v plicích, kde způsobí plicní embolii.
Projevuje se nedostatkem dechu, vykašláváním krve, selháním srdce nebo okamžitou smrtí postižené osoby.
Mezi veřejnosti nejznámější patří tzv. syndrom turistické
třídy, kdy se může sraženina v krvi vytvořit během dlouhého
sezení v letadle, autě nebo autobuse a způsobí embolizaci.
Dále tromboembolie u žen užívajících antikoncepci.
K ohrožení života způsobenému trombem může také dojít
pokud se sraženina vytvoří v levé srdeční síni, odkud se dostává do tepen kdekoliv v těle. Může zasáhnout končetiny,
mozek, oko. Vnějším projevem je náhlá ztráta zraku na jedno oko, mozková příhoda nebo akutní tepenný uzávěr na
končetině s bledostí tkání, vymizením pulsu a bolestí.
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Rizikové faktory tromboembolie
Velmi vysoké riziko výskytu tromboembolie je monitorováno u lidí, v jejichž rodině se již nemoc projevila, tedy
zásadní roli představuje dědičnost. Další rizikové faktory
jsou získané, např. věk, obezita, nádorová onemocnění,
imobilizace, operace nebo užívání některých léků.
Současné možnosti léčby
Porucha srážlivosti krve vyžaduje nastavení antikoagulační
terapie, která u každého pacienta trvá individuálně
dlouhou dobu. Pohybuje se od 3 měsíců až po několik let,
případně může být celoživotní. Vždy záleží na individuální
situaci konkrétního pacienta. Jedná se o užívání léků, které
zabraňují tvorbě krevních sraženin, tzv. trombu. Pro správnou účinnost předepsaného léku je potřeba pacientům v
pravidelných intervalech měřit hodnotu protrombinového
času, vyjádřeného jako INR (International Normalized Ratio). Při dobře nastavené terapii se INR měří 1x za 4 týdny.
Stanovení INR je dostupné prakticky v každém zdravotnickém zařízení, ale je k němu potřeba odběru krve ze žíly.
To u některých osob není jednoduché z důvodů špatného
stavu periferních žil, u nemocných upoutaných na lůžko či
po chemoterapii a podobně. Těmto pacientům pomáhají
přístroje, díky kterým je možné stanovit INR odběrem kapilární krve z konečku prstu.
Odborná garance výběru přístrojů a laboratorního vybavení
Odborným garantem nadačního fondu AQUAPURA je
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. Lékař IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové se
dlouhodobě ve své odborné praxi specializuje na poruchy
srážlivosti krve, účastní se vědeckých výzkumů, přednáší
na odborných seminářích a mimo jiné vyučuje na Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Nadačnímu
fondu AQUAPURA poskytuje odborné konzultace při
výběru vhodných lékařských přístrojů a laboratorního vybavení pro hematologická oddělení a laboratoře nemocnic.

Aktivity nadačního fondu AQUAPURA v roce 2012
Testovací proužky a kontrolní sety za 10 900 Kč pro
Fakultní nemocnici Hradec Králové
Nadační fond AQUAPURA zakoupil pro IV. Interní hematologickou kliniku tři sady testovacích proužků CoaguChek
XS 24 ke koagulátorům. Používají se při proškolení pacientů
s tromboembolií, kterým jsou v návaznosti na jejich zdravotní diagnózu a antikoagulační léčbu zapůjčovány koagulátory z důvodu samostatného měření srážlivosti krve.
Nadační fond také zakoupil čtyři sady kontrolních setů
CoaguChek XS Control, které jsou nezbytné k ověření
správnosti fungování jednotlivých přístrojů po jejich ročním
používání v praxi.
Velikonoční koncert Boni pueri s orchestrem
Musica Florea
První výročí své činnosti v Královéhradeckém kraji si
nadační fond připomněl velikonočním koncertem. Na
podporu nadačního fondu AQUAPURA vystoupil ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové na Zelený čtvrtek
5. dubna 2012 Český chlapecký sbor BONI PUERI a orchestr Musica Florea pod dirigentskou taktovkou Marka
Štryncla se sólistou Mariánem Krejčíkem. V rámci programu představil zakladatel a předseda správní rady
Pavel Staněk dosavadní činnost nadačního fondu AQUAPURA a doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., odborný garant
nadačního fondu, hovořil na téma tromboembolie a prevence onemocnění. Nadační fond převzal finanční dar od
Československé obchodní banky a.s., z rukou ředitele
Kanceláře představenstva ČSOB Ing. Ondřeje Škorpila ve
výši 50 000 Kč. V průběhu večera se uskutečnila veřejná
sbírka s výtěžkem 7 430 Kč.
Ozdravný pobyt pro šest dětí z dětského domova za
18 000 Kč
Šesti chlapcům z Dětského domova Sedloňov v Orlických
horách, kteří trpí atopickým ekzémem, zaplatil nadační
fond AQUAPURA ozdravný pobyt u moře. Dle kritérií zdravotní pojišťovny byli chlapci přijati do ozdravného
programu Mořský koník, který za ně hradil nadační fond
AQUAPURA částkou 18 000 Kč.

Od 28. května do 18. června 2012 chlapci prožili krásné
dny na Chorvatském ostrově Hvar a domů se vrátili v lepší
zdravotní kondici a ozdravný pobyt měl příznivý vliv i na
jejich psychiku.
Golfový turnaj ve prospěch nadačního fondu
V resortu Golf & Spa Kunětická Hora se ve středu 29. srpna 2012 uskutečnil charitativní golfový turnaj s výtěžkem
26 100 Kč na pomoc pacientům s tromboembolickou nemocí. Od Presidenta Klubu Golf & Spa Kunětická
Hora Jana Šaravce převzali symbolický šek zakladatelé nadačního fondu Monika a Pavel Staňkovi a odborný garant doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. Prvního ročníku
charitativního golfového turnaje se na mistrovském hřišti
s 18 jamkami pod Kunětickou horou zúčastnilo 29 golfistů.
Devět koagulátorů za 163 600 Kč pro tři oblastní nemocnice v Královéhradeckém kraji
Nadační fond AQUAPURA předal ve čtvrtek 18. října 2012
třem hematologickým oddělením oblastních nemocnic
nové lékařské přístroje qLabs PT-INR. Zástupci Oblastní
nemocnice Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a Náchod
převzali koagulátory určené pro pacienty s poruchou
srážlivosti krve, kteří podstupují antikoagulační léčbu.
Slavnostního předání se osobně zúčastnili Ing. Miroslav Vávra, ředitel Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní
nemocnice Rychnov nad Kněžnou, prim. MUDr. Antonín
Housa, náměstek léčebné péče Oblastní nemocnice
Náchod, MUDr. Martin Šumpík, vedoucí lékař Pracoviště
klinické hematologie Oblastní nemocnice Náchod, MUDr.
Alena Kvardová, primářka oddělení hematologie Oblastní
nemocnice Trutnov. Za nadační fond AQUAPURA přístroje
předali manželé Pavel a Monika Staňkovi a doc. MUDr.
Petr Dulíček, Ph.D., odborný garant výběru lékařských
přístrojů. V oblastních nemocnicích nebyly koagulátory do
té doby vůbec součástí vybavení. Nyní jsou pacientům a
lékařům k dispozici a pro všechny pacienty těchto nemocnic je jejich použití zcela zdarma. Umožňují stanovení INR
z kapilární krve, odběrem z prstu. Díky přístrojům je možné
provést odběr krve také u pacientů se špatným stavem
9

periferních žil např. po chemoterapiích a podobně. Pravidelné monitorování antikoagulační léčby snižuje na minimum riziko komplikací, jakými jsou krvácení či nadměrné
srážení krve.
Laboratorní sety pro Fakultní nemocnici Hradec
Králové v hodnotě 46 900 Kč
Laboratorní pracoviště IV. Interní hematologické kliniky
Fakultní nemocnice Hradec Králové dovybavil nadační
fond AQUAPURA laboratorními sety, tzv. reagenciemi,
na vyšetření krve. Reagencie pomáhají při vyšetření krve
pacientů s poruchami srážlivosti a slouží k monitorování
účinnosti nových léků, které pacienti s diagnostikovanou
tromboembolií musí užívat k prevenci žilní trombózy.
Sety na laboratorní vyšetření se používají hlavně
v případech emergenčních stavů, kterými jsou například
operační zákroky, kdy lékař potřebuje znát riziko krvácení
pacienta při operaci. Dále jsou reagencie používány v situacích, kdy léčený pacient krvácí a je nezbytné v krátké
době získat informaci o účinnosti a podrobně zmapovat chování
podávaného léku v jeho krvi. Součástí daru od nadačního
fondu AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových byl také
materiál používaný k diagnostice heparinem indukované
trombocytopenie (HIT). U některých pacientů s tromboembolií dochází při léčbě heparinem k poklesu krevních
destiček, což je spojeno s rizikem vzniku nové trombózy.
Tento laboratorní set slouží k rychlému vyšetření krve při
podezření na tuto závažnou komplikaci.
Slavnostního předání daru se za Fakultní nemocnici Hradec
Králové účastnil lékařský náměstek MUDr. Zdeněk Tušl, za
IV. Interní hematologickou kliniku přednosta doc. MUDr.
Pavel Žák, Ph.D., hematolog doc. MUDr. Petr Dulíček,
Ph.D., a Mgr. Petr Sadílek, Ph.D., vedoucí úseku koagulace a speciálních koagulačních metod. Laboratorními sety
může být vyšetřena krev více než 200 pacientů z celého
Královéhradeckého kraje. Dar byl zakoupen a předán k
používání hematologické laboratoři Fakultní nemocnice
Hradec Králové na přelomu listopadu a prosince 2012.
Tisková konference se konala 14. března 2013.
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Charitativní kalendář Rok Strunovníku 2013
Výtvarnice Lucie Staňková z Atelieru Labyrint z Nového
Hradce Králové poskytla nadačnímu fondu AQUAPURA
pro nástěnný kalendář Rok Strunovníku 2013 celkem
třináct svých obrazů. Díky tomu a za pomoci dvou nových
sponzorů vznikl na podzim roku 2012 první nástěnný
kalendář nadačního fondu AQUAPURA. Kalendář provázely tři veřejné výstavy originálů obrazů Lucie Staňkové
v Brně a v Hradci Králové. Mimo jiné byl dostupný veřejnosti
a nadační fond AQUAPURA jeho prostřednictvím získal
částku 4 500 Kč ve prospěch svých projektů na pomoc
pacientům s poruchou srážlivosti krve.
Tromboembolická nemoc a osvětové aktivity nadačního
fondu AQUAPURA
V rámci aktivit se nadační fond kromě dovybavení zdravotnických zařízení a pomoci konkrétním pacientům
s poruchou srážlivosti krve věnuje také osvětové činnosti.
Cílem je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o příčinách
a projevech tromboembolické nemoci, způsobech léčení,
možnostech prevence a předcházení případným zdravotním komplikacím. Nadační fond AQUAPURA úzce spolupracuje se svými mediálními partnery, jejichž prostřednictvím
uveřejňuje články, rozhovory a video reportáže zaměřené
na problematiku poruch srážlivosti krve. V roce 2012 také
rozšířil na svých internetových stránkách sekci věnovanou
video reportážím. Vzniklo například nové video o způsobu
použití koagulátorů qLabs PT-INR, díky kterému se pacienti, kteří tento přístroj používají, mohou opakovaně seznámit
s postupem měření srážlivosti krve tímto koagulátorem. IV.
Interní hematologická klinika prostřednictvím videa shrnula
výsledky ročního používání přístrojů CoaguChek XS, které
v počtu 15 ks získala v roce 2011 od nadačního fondu
AQUAPURA. Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., zhodnotil
dosavadní výsledky a přínos pro pacienty s tromboembolií, kteří přístroje používají. Videa jsou k dispozici široké
veřejnosti na internetových stránkách www.aquapura.cz
a na webu www.youtube.com.

Velikonoční koncert Boni pueri a Musica Florea
na podporu nadačního fondu AQUAPURA

Ozdravný pobyt pro děti
z dětského domova

Český chlapecký sbor Boni pueri, orchestr
Musica Florea, sólista Marián Krejčík pod dirigentskou taktovkou Marka Štryncla.

Charitativní koncert se konal na Zelený čtvrtek
před Velikonocemi, 5. dubna 2012 ve Sboru
kněze Ambrože v Hradci Králové.

Šest chlapců z Dětského domova Sedloňov,
kterým nadační fond hradil ozdravný pobyt.

Zakladatel nadačního fondu Pavel Staněk (vlevo),
slavnostního večera Ondřej Vaňura (vpravo).

Veřejná sbírka ve Sboru kněze Ambrože.

Ozdravný program Mořský koník byl pro děti
z dětského domova velkým zážitkem.

Ing.
Ondřej
Škorpil,
ředitel
Kanceláře
představenstva ČSOB a.s. (vlevo) předal
nadačnímu fondu šek s částkou 50 000 Kč.

Nadační fond AQUAPURA v rámci koncertu
poděkoval partnerům a sponzorům.

Atopický ekzém se u všech šesti chlapců díky
ozdravnému pobytu zlepšil.
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1. ročník charitativního golfového turnaje

12

Jeden z flightů charitativního turnaje před vstupem na green.

Zprava: Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., moderátor Pavel Schröfel, manželé Pavel a Monika
Staňkovi při vyhlášení výsledků a poděkování
partnerům nadačního fondu za jejich podporu.

Tisková konference v prostorách hematologické
laboratoře Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Zprava: President Klubu Golf & Spa Kunětická
Hora Jan Šaravec, Monika a Pavel Staňkovi při
slavnostním předání šeku s výtěžkem turnaje ve
prospěch nadačního fondu AQUAPURA.

Vítěz turnaje v kategorii HCP 0-36 Jaroslav
Dubský (vlevo).

Mgr. Petr Sadílek, Ph.D., vedoucí úseku koagulace a speciálních koagulačních metod, zodpovídá v hematologické laboratoři za použití
reagencií.

Vítěz turnaje v kategorii HCP 37-54
ing. Arch. Miroslav Gebas (druhý zprava).

Vítěz speciální ceny Longest drive Petr Dědek
(druhý zprava).

Laboratorní přístroj, ve kterém se reagencie darované nadačním fondem AQUAPURA používají.

Nové koagulátory pro tři oblastní
nemocnice v Královéhradeckém kraji

Devět nových přístrojů včetně testovacích
proužků pro hematologie v Trutnově, Náchodě a
Rychnově nad Kněžnou.

Zástupci všech tří obdarovaných nemocnic přijeli
do Hradce Králové přístroje převzít osobně.

Tisková konference předání lékařských přístrojů
třem oblastním nemocnicím.

Početná účast novinářů na tiskové konferenci nadačního fondu AQUAPURA při předání
koagulátorů.

Odborná ukázka práce s koagulátorem při měření
hodnoty INR krve.

Zprava: Prim. MUDr. Antonín Housa ON Náchod,
Ing. Miroslav Vávra ředitel ON Náchod a Rychnov
nad Kněžnou, prim. MUDr. Alena Kvardová ON
Trutnov, MUDr. Martin Šumpík ON Náchod.

Předání reagencií hematologické laboratoři
se zúčastnil také lékařský náměstek MUDr.
Zdeněk Tušl z FN Hradec Králové (vlevo).

Poděkování partnerům nadačního fondu AQUAPURA. Zprava: Přednosta IV. Interní hematologické kliniky doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.,
Pavel Staněk, doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.,
Mgr. Petr Sadílek, Ph.D.
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Charitativní kalendář Rok Strunovníku 2013

2013

rok
STRUNOVNÍKU

"Teorie strun nepopisuje jen jeden vesmír.
Urèuje mnoho vesmírù s rùznými vlastnostmi."

únor / february 2013
Èt Pá So Ne Po Út St Èt Pá So Ne
4 5 6 7 8 9 10
1 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Po Út St

.

.

.

.

atelier

LABYRINT
.

´´
Lucie Stankové

Autorkou obrazů v kalendáři Rok Strunovníku 2013 je výtvarnice Lucie Staňková z Atelieru Labyrint - Nový Hradec
Králové.
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Obraz olej na plátně s názvem Cesta (v kalendáři měsíc
únor) použil nadační fond AQUAPURA se souhlasem
autorky také jako motiv novoročního přání a poděkování
svým partnerům a sponzorům.

„Život je o každém okamžiku…“

Finanční část
ROZVAHA k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

AKTIVA
B.

Krátkodobý majetek celkem

489,94

804,07

I.

Zásoby celkem

6,2

3,29

Materiál na skladě

6,2

3,29

Pohledávky celkem

0

60

Ostatní pohledávky

0

60

387,92

740,78

0

13,58

387,92

727,2

Jiná aktiva celkem

95,82

0

Náklady příštích období

95,82

0

AKTIVA CELKEM

489,94

804,07

A.

Vlastní zdroje celkem

384,12

781,23

I.

Jmění celkem

224,13

830,12

1.

Vlastní jmění

54,63

54,63

2.

Fondy

169,5

775,49

159,99

-48,89

0

-48,89

1.
II.
5.
III.

Krátkodobý finanční majetek celkem
1.

Pokladna

3.

Účty v bankách

IV.
1.
PASIVA

II.

Výsledek hospodaření celkem
1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

159,99

0

B.

Cizí zdroje celkem

105,82

22,84

III.

Krátkodobé závazky celkem

105,82

11,04

1.

Dodavatelé

105,82

2,86

8.

Daň z příjmů

0

1,52

22.
IV.
1.

Dohadné účty pasivní

0

6,66

Jiná pasiva celkem

0

11,8

Výdaje příštích období

0

11,8

489,94

804,07

PASIVA CELKEM
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

NÁKLADY
A.

Náklady

372,19

0

I.

Spotřebované nákupy celkem

32,11

0

Spotřeba materiálu

32,11

0

336,89

0

4,93

0

331,96

0

Daně a poplatky celkem

1

0

16. Ostatní daně a poplatky

1

0

Ostatní náklady celkem

2,19

0

18. Ostatní pokuty a penále

0,5

0

1,69

0

372,19

0

16,62

308,2

1.
II.

Služby celkem
7.

Náklady na reprezentaci

8.

Ostatní služby

IV.
V.

24. Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
VÝNOSY
B.

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

308,2

Tržby z prodeje služeb

0

308,2

Ostatní výnosy celkem

16,62

0

1,05

0

15,57

0

16,62

308,2

-355,57

308,2

1,52

0

-357,09

308,2

2.
IV.

15. Úroky
17. Zúčtování fondů
Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmů

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Odměna správní rady, revizora, odborného garanta 0 Kč.
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Přehled o účelu, na který byly nadační příspěvky použity k 31. 12. 2012.
Předáno na základě darovacích smluv (částky včetně DPH).
IV. Interní hematologická klinika, hematologické oddělení a laboratoř,
Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dary ve výši celkem 57 802,78 Kč.
Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov v Orlických horách. Dar ve výši 18 000 Kč.
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Dar ve výši 54 540 Kč.
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Dar ve výši 54 540 Kč.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Dar ve výši 54 540 Kč.

Finanční dary a věcné dary poskytnuté nadačnímu fondu AQUAPURA
na základě darovacích smluv, v hodnotě nad 10 000 Kč k 31. 12. 2012.
Hradecké služby a.s.

15. únor 2012

50 000 Kč

Československá obchodní banka, a. s.

6. duben 2012

50 000 Kč

JUDr. Milan Suchánek

17. červenec 2012

20 000 Kč

JUDr. Pavel Staněk

23. červenec 2012

50 000 Kč

Nader Safari

8. srpen 2012

10 000 Kč

Express Personal Transport, s.r.o.

8. srpen 2012

100 000 Kč

Krematorium, a.s.

9. srpen 2012

20 000 Kč

29. srpen 2012

20 000 Kč

24. září 2012

50 000 Kč

Express Personal Transport, s.r.o.

14. listopad 2012

150 000 Kč

Československá obchodní banka, a. s.

28. listopad 2012

50 000 Kč

SOVIS CZ, a.s.

28. listopad 2012

11 464 Kč

KAVALE spol. s r.o.

19. prosinec 2012

10 000 Kč

GIST, s.r.o.

21. prosinec 2012

20 000 Kč

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
JUDr. Helena Divišová
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Poděkování sponzorům a partnerům nadačního fondu AQUAPURA

Vážení sponzoři a partneři nadačního fondu AQUAPURA,
velmi si vážíme Vaší laskavé přízně a podpory, díky které můžeme realizovat náš záměr účelně a cíleně
pomáhat lidem trpícím poruchou srážlivosti krve, pacientům hematologických oddělení v Královéhradeckém
kraji. Děkujeme Vám všem za Vaši spolupráci a důvěru vloženou v naši činnost v rámci nadačního fondu
AQUAPURA. Děkujeme také mediálním, reklamním a internetovým partnerům i dalším sdělovacím prostředkům
za podporu činnosti nadačního fondu formou uveřejněných článků, reportáží, rozhovorů a pozvánek.
Spolupráce s Vámi všemi je pro nás nesmírně důležitá a přináší velký prospěch pacientům s poruchou
srážlivosti krve. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli naším prostřednictvím pomáhat lidem s těžkými zdravotními komplikacemi, a ohroženým či znevýhodněným dětem.
Upřímně Vám všem děkujeme.
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Hlavní partneři

Ostatní partneři

Ing. Vladimír Kasal

JUDr. Helena Divišová
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Reklamní a mediální partneři

i

VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE

Nader Safari

i

VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE

i

VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE

Jan Strouhal

i

VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE

FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., Bohuslava Martinů 1038 , 500 02 Hradec Králové, IČ: 45537135
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www.aquapura.cz

Výroční zprávu vydal: AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových, v květnu 2013.

