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Loď je nejbezpečnější v přístavu; kvůli tomu
se však lodě nestaví.
Paulo Coelho
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Editorial Pavla a Moniky Staňkových,
zakladatelů nadačního fondu AQUAPURA
Vážení partneři a sponzoři,
nadační fond AQUAPURA díky Vám a Vaší laskavé podpoře v roce 2013 pomohl dalším
stovkám pacientů, kteří trpí poruchou srážlivosti krve. Dovolte, abychom Vám za Vaši spolupráci a přízeň činnosti nadačního fondu AQUAPURA velmi poděkovali. Vážíme si Vaší důvěry
a velkorysé podpory.
V roce 2013 se nám společně podařilo dovybavit přístroji k monitorování INR krve u pacientů
s diagnostikovanou tromboembolií již všechny oblastní nemocnice v Královéhradeckém kraji.
Navíc jsme zakoupením spotřebního materiálu k přístrojům na těchto lékařských pracovištích
zajistili, že vyšetření jsou pacientům poskytována zdarma. V letech 2011–2013 nadační fond
AQUAPURA daroval čtyřem oblastním nemocnicím v Královéhradeckém kraji a Fakultní
nemocnici Hradec Králové celkem 30 přístrojů k měření srážlivosti krve a další spotřební
i laboratorní materiál. Tyto přístroje, tzv. koagulátory, slouží především na hematologických odděleních nemocnic. Nově od roku 2013 také usnadňují monitoring INR krve pacientů
v oblasti urgentní medicíny, gynekologie a porodnictví nebo na odděleních interny. Rozšířili
jsme také aktivity nadačního fondu AQUAPURA v oblasti osvěty prevence a léčby tromboembolické nemoci a Leidenské mutace krve o vzdělávací přednášky vedené doc. MUDr. Petrem
Dulíčkem, Ph.D., které pořádáme pro studenty středních škol a gymnázií v Královéhradeckém
kraji. Série přednášek pro školy bude pokračovat i v roce 2014.
Velmi děkujeme za vynikající spolupráci odbornému garantovi nadačního fondu AQUAPURA
doc. MUDr. Petru Dulíčkovi, Ph.D., který dlouhodobě fondu poskytuje odborné konzultace při
výběru lékařských přístrojů, laboratorních materiálů pro zdravotnická zařízení a ochotně na
vysoké úrovni vede osvětové přednášky pro studenty.
Kromě oblasti zdravotnictví reagoval nadační fond AQUAPURA v roce 2013 také na akutní
situaci způsobenou bleskovými povodněmi, které v Královéhradeckém kraji způsobily rozsáhlé škody. Nadační fond uvolnil prostředky na opravu dětského hřiště zničeného povodní
v obci Mostek u Dvora Králové nad Labem a Mateřské škole Sluníčko v Novém Bydžově
přispěl na zakoupení nové interaktivní tabule, protože povodeň dětem zničila veškeré didaktické pomůcky. Podpořili jsme také talentované děti chlapeckého pěveckého sboru Boni pueri
z Hradce Králové příspěvkem na opravu nevyhovujících prostor školních zkušeben.
Děkujeme Vám, vážení partneři, sponzoři a příznivci nadačního fondu AQUAPURA za
dlouhodobou přízeň a spolupráci, která je pro realizaci aktivit nadačního fondu nezbytná.
S úctou a poděkováním
Pavel a Monika Staňkovi
zakladatelé nadačního fondu AQUAPURA
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Slovo doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D.,
odborného garanta nadačního fondu AQUAPURA
Nadační fond AQUAPURA konzultuje výběr vhodných lékařských přístrojů, laboratorního vybavení a zdravotnického materiálu s doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, 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, vystupuje na
odborných zdravotnických seminářích a přednáší na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Hradci Králové.
Nadační fond AQUAPURA již zakoupil 30 přístrojů k měření srážlivosti krve pro pět
nemocnic v Královéhradeckém kraji. Kromě fakultní nemocnice jimi dovybavil také
všechny oblastní nemocnice v kraji. Jak hodnotíte přínos zvýšení vybavenosti nemocnic
a jeho dopad pro pacienty s tromboembolií?
Lepší vybavenost vede ke zvýšení kvality péče o nemocné na antikoagulační terapii, a to
zejména v možnosti okamžitého změření INR během 2 minut. To se může jako velký přínos
ukázat také například na oddělení urgentní medicíny, kde bývají mnohem častěji řešeny
případy pacientů v kritických stavech. Okamžitá znalost hodnot INR tak může pomoci při
záchraně života pacienta. To platí v situaci, kdy měření INR provádí lékař. Jinak přístroje jsou
také zapůjčovány na základě zaškolení i samotným pacientům hematologických oddělení,
kteří se s poruchou srážlivosti léčí dlouhodobě, aby si sami mohli měřit INR v domácím
prostředí. Výsledky konzultují s ošetřujícím lékařem telefonicky.
Mohl byste připomenout, u kterých pacientů se přístroje používají a k čemu slouží?
Přístroje nachází uplatnění u nemocných na antikoagulační terapii, kteří mají špatný stav periferních žil, a to např. z důvodů chemoterapie, vysokého věku nebo cukrovky. Odběry krve
ze žíly jsou pro ně velmi zatěžující. Dále nemocní, u kterých je nutné provádět měření INR
častěji, profitují z této možnosti odběru kapilární krve z prstu nikoliv ze žíly a výhodou je pro ně
také fakt, že kvůli odběru nemusí navštěvovat lékaře, ale jsou soběstační a měření si mohou
provést doma. V neposlední řadě jsou to pacienti, kteří jsou často v zahraničí a na odběr INR
se ke svému ošetřujícímu lékaři nedostanou.
Nadační fond AQUAPURA s Vámi zahájil v roce 2013 sérii osvětových přednášek pro
studenty středních škol a gymnázií, které budou pokračovat i v roce 2014. Na co jsou
tyto přednášky zaměřeny a jak účastníci na lékařské téma reagují?
Jde o to seznámit mladé studenty s možností výskytu tromboembolické nemoci i v jejich
věkových kategoriích. U chlapců zejména v souvislosti s imobilizací dolní končetiny, např.
při úrazu při sportu. U dívek se k tomu přidává i problematika užívání hormonální antikoncepce. Cílem přednášek je dívkám vysvětlit a pravdivě objasnit míru rizika vzniku trombózy.
Bohužel dívky jsou často stresovány nepravdivými informacemi ze sdělovacích prostředků.
Také je potřeba studentům vysvětlit event. přinos vyšetření na vrozený trombofilní stav. Zejména dívky jsou často neindikovaně vyšetřovány a vystaveny neoprávněným obavám o svoje
zdraví. Prvotní zkušenosti jsou velmi pozitivní, koncentrace studentů na přednáškách je velmi
dobrá, bohatá a zajímavá bývá i diskuze. Myslím, že tato činnost je studenty pozitivně hodnocena a já osobně ji považuji za velmi prospěšnou.
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Pomoc pěti nemocnicím v Královéhradeckém kraji
Nadační fond AQUAPURA v letech 2011–2013 zakoupil pro Fakultní nemocnici Hradec
Králové (FNHK) lékařské přístroje, reagencie a další laboratorní vybavení v celkové hodnotě
420 997 Kč. Dar pomáhá zkvalitnit péči o pacienty IV. Interní hematologické kliniky, hematologické laboratoře, oddělení Urgentní medicíny (Emergency) a pacientky Porodnické a gynekologické kliniky.
MUDr. Zdeněk Tušl, lékařský náměstek ředitele FNHK
Zakoupení přístrojů a také reagencií pro Fakultní nemocnici Hradec Králové v hodnotě skoro
0,5 milionu korun pomohlo desítkám našich pacientů zlepšit kvalitu života i v domácích podmínkách. Jde především o vážně nemocné pacienty s krevním onemocněním, kteří i sami
velmi oceňují každé vylepšení a zmírnění starostí s jejich kontrolami. Spolupráce s nadačním
fondem Pavla a Moniky Staňkových je dlouhodobá, příkladná a je jak odborníky fakultní nemocnice, tak i pacienty velmi kladně hodnocena.
MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. Interní hematologické kliniky FNHK
Rád bych poděkoval za tento dar, protože je velkým přínosem pro naše oddělení, laboratoř
a pacienty, kteří jsou u nás léčeni s diagnostikovanou tromboembolií. Děkuji nadačnímu fondu
AQUAPURA, který dlouhodobě kliniku interní hematologie v Hradci Králové podporuje za
pomoc při rozšiřování poskytované péče o pacienty s tromboembolií.
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS, primář oddělení Urgentní medicíny FNHK
Dosud jsme stanovení hodnot INR krve pacientů řešili standardně cestou centrální laboratoře
IV. Interní hematologické kliniky. I přes to, že vzorky od nás z Emergency mají vždy přednost,
standardní laboratorní stanovení trvá kolem 60 minut. Jednoznačně očekávám časovou úsporu
a možnost rychlejší reakce na patologické hodnoty, jelikož vyšetření novými přístroji trvá 2 minuty.
V letech 2012–2013 dovybavil nadační fond AQUAPURA všechny čtyři oblastní nemocnice
v Královéhradeckém kraji celkem 12 přístroji k měření INR krve a spotřebním materiálem v celkové hodnotě 231 453 Kč. Dar převzali lékaři v oblastních nemocnicích měst Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Jičín.
Ing. Dana Kracíková, ředitelka Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Koagulátory, které jsme od nadačního fondu získali, jsou v naší nemocnici používány na oddělení
transfuzním a hematologickém a na interním oddělení. Jsme samozřejmě nesmírně vděčni za
každou pomoc, které se Oblastní nemocnici Jičín a.s. dostane, protože současná situace ve
financování nemocnic je opravdu neradostná. Koagulátory jsou skutečně přínosem, protože
vyšetření je rychlé, nenáročné a ještě je navíc díky darovaným testovacím proužkům pro pacienty zdarma.
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MUDr. Martin Šumpík, Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Nabídka od nadačního fondu AQUAPURA dodat našemu pracovišti tyto přístroje nás velmi
potěšila. Pacientům, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavovat pravidelně do zdravotnického zařízení, umožní provádět snadné testování v pohodlí domova. Velkým přínosem je
vyšetření z kapky krve z prstu namísto dosud nutného odběru krve ze žíly.

Ředitel prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,
(vlevo) a lékařský náměstek MUDr. Zdeněk Tušl
(druhý zleva) převzali symbolický šek v hodnotě
dosavadních darů věnovaných FNHK nadačním
fondem AQUAPURA.

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., demonstruje
způsob použití jednoho z celkem patnácti přístrojů,
které získalo hematologické oddělení FNHK.

Devět tzv. koagulátorů k měření INR daroval nadační
fond AQUAPURA lékařům oblastních nemocnic ve
městech Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou.

Zprava: Ředitel prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.,
Ph.D., MUDr. David Tuček, zástupce vedoucího
lékaře odd. Urgentní medicíny, MUDr. Jaromír Kočí,
Ph.D., FACS, primář oddělení Urgentní medicíny
FNHK obdrželi nové lékařské přístroje.

Vpravo: MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. Interní
hematologické kliniky FNHK, vlevo Mgr. Petr Sadílek,
Ph.D., vedoucí úseku koagulace a speciálních
koagulačních metod, hematologická laboratoř
FNHK. Hematologická laboratoř převzala speciální
sety na vyšetření krve.

Čtyři oblastní nemocnice v Královéhradeckém
kraji získaly přístroje včetně testovacích proužků.
Vyšetření je díky daru pro pacienty zcela zdarma.

Tzv. koagulátory usnadňují měření INR krve
pacientů s poruchou srážlivosti. Tyto tři slouží
na odd. Urgentní medicíny a na Porodnické
a gynekologické klinice FNHK.

Darované reagencie jsou určeny na více než 200
speciálních vyšetření zpracovaných v tomto přístroji.

Od roku 2013 pomáhají nové přístroje zlepšit
kvalitu péče o pacienty s tromboembolií také
v Oblastní nemocnici Jičín a.s. Dar osobně převzali
ředitelka Ing. Dana Kracíková a lékařský náměstek
MUDr. Martin Šimák (vpravo).
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Profil nadačního fondu AQUAPURA
Manželé Pavel a Monika Staňkovi založili nadační fond AQUAPURA na základě vlastní dlouholeté zkušenosti s poruchami srážlivosti krve, se kterými se oba léčí. Nadační fond AQUAPURA byl zapsán v nadačním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové dne 10. března
2011. Pavel a Monika Staňkovi jsou dlouholetými pacienty IV. Interní hematologické kliniky
Fakultní nemocnice Hradec Králové. Poruchou srážlivosti krve je vlivem genetické zátěže
ze strany obou rodičů ohrožen také jejich syn Jakub. Za uplynulé tři roky jejich nadační
fond AQUAPURA přispěl ke zvýšení kvality péče o desítky nemocných pacientů, kteří jsou
s poruchami srážlivosti krve léčeni v Královéhradeckém kraji, a to jak ve fakultní nemocnici,
tak i ve čtyřech oblastních nemocnicích.
Poslání nadačního fondu
Nadační fond AQUAPURA byl založen v březnu 2011 s cílem podporovat IV. Interní hematologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, pomáhat pacientům, kteří trpí poruchou
srážlivosti krve a hematologickým oddělením nemocnic v Královéhradeckém kraji. Od 1. ledna 2014 rozšířil tyto své aktivity na celou oblast České republiky. Nadační fond AQUAPURA
se také věnuje osvětové činnosti v oblasti tromboembolie a Leidenské mutace krve. Mezi
další činnosti fondu patří podpora dětí z dětských domovů, pomoc zařízením, která pečují
o handicapované děti nebo podpora talentovaných 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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Základní údaje o nadačním fondu
AQUAPURA

JUDr. Pavel Staněk
předseda správní rady

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.

Monika Staňková
členka správní rady

Kontakt

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

Jana Trejbalová
členka správní rady
Josef Staněk
revizor
Bc. Petra Adámková
ředitelka

AQUAPURA, nadační fond
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
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
Číslo účtu: 246 101 055 / 0300, ČSOB.
Poštovní poukázkou
Do poštovní poukázky je třeba vyplnit tyto údaje o nadačním
fondu:
AQUAPURA, nadační fond
Kaprova 42/14,110 00 Praha 1
IČ: 28814657
Bankovní spojení: 246 101 055 / 0300, ČSOB.
Vážení dárci,
děkujeme Vám za finanční příspěvky a za Vaši podporu.
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Tromboembolická nemoc a Leidenská mutace

Tromboembolická nemoc patří mezi kardiovaskulární onemocnění, která představují třetí
nejčastější příčinu úmrtí v České republice a v dalších rozvinutých zemích. Tato choroba 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.
Některý vrozený rizikový faktor vzniku žilní trombózy má v České republice 5 až 10 % obyvatel. Vliv mají i další, a to získané rizikové faktory, jako jsou věk, obezita, nádorová onemocnění,
imobilizace, operace nebo užívání některých léků. Onemocnění je životu nebezpečné nejen
v případě plicní embolie, ale i při výskytu trombózy jinde v žilním systému, jako např. v centrálním nervovém systému nebo v břišní oblasti.
Tromboembolická nemoc je veřejnosti známa ve spojení s cestováním, jako tzv. syndrom turistické třídy, kdy se může sraženina v krvi vytvořit během dlouhého sezení zejména v letadle,
nebo v autobuse. Vytvořený trombus uzavře žílu. To se projeví bolestivostí v končetině, otokem
či v případě embolizace i příznaky plicní embolie, mezi které patří pocit nedostatku dechu,
event. vykašláváním krve, selháním srdce nebo i náhlou smrtí postižené osoby. Zanedbání
varovných příznaků a včasné nevyhledání lékařské pomoci tak může mít fatální následky.
Léčba pacientů s tromboembolií spočívá v užívání léků, které zabraňují tvorbě krevních
sraženin. Trvá individuálně dlouhou dobu v řádu měsíců i let, u některých osob je celoživotní.
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.
Leidenská mutace
Nejčastější vrozená náchylnost k tvorbě krevních sraženin, která byla identifikována. Vyskytuje se v populaci poměrně často (3-5 % populace). Nositel této mutace má větší náchylnost
ke vzniku žilní trombózy. Toto riziko je asi 3-5x vyšší ve srovnání s jedincem, který tuto mutaci
nemá.
Leidenská mutace byla poprvé popsána v únoru 1994 a její stanovení je dnes běžně dostupné.
V ČR jsou dány indikace, na základě kterých jsou pacienti svými lékaři doporučováni na
vyšetření Leidenské mutace. Pokud však někdo chce ve vlastním zájmu vědět, zda mutaci
má či nemá, může o vyšetření požádat praktického lékaře, gynekologa nebo hematologické
pracoviště. Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami a stojí 950 Kč (údaj platný
v květnu 2013).
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Riziko žilní trombózy u pacientů s Leidenskou mutací stoupá v případě dalšího rizikového
faktoru, např. operace, celkové imobilizace, imobilizace dolní končetiny, u žen při užívání hormonální antikoncepce nebo v těhotenství. Dívky, v jejichž rodině se žilní trombóza vyskytla,
by měly o tomto faktu informovat gynekologa ještě před tím, než začnou užívat hormonální
antikoncepci.

Aktivity nadačního fondu AQUAPURA v roce 2013
Nadační fond AQUAPURA v Porsche Hradec Králové
Při příležitosti slavnostního představení a uvedení na trh nové Škody Octavia v Porsche Hradec Králové dne 9. února 2013 prezentoval nadační fond svoji činnost. Desítky návštěvníků
mimo jiné získaly informace o prevenci a projevech tromboembolické nemoci a Leidenské
mutace a seznámily se s aktivitami nadačního fondu AQUAPURA v Královéhradeckém kraji.
Běh na 2013 m za účasti padesáti sportovních nadšenců
V Hradci Králové se ve dnech 22. až 25. května 2013 konala 17. Mezinárodní konference
Danubian League proti trombóze a krvácivým stavům (DLTH) a 20. Česko–Slovenská konference o trombóze a hemostáze. Nadační fond AQUAPURA byl součástí kongresového dění
a zároveň se podílel na organizaci charitativního běhu na pomoc pacientům s tromboembolií.
Charitativní Běh na 2013 m byl úspěšný, na trať vyběhlo téměř padesát lékařů a příznivců
nadačního fondu AQUAPURA. Výtěžek charitativního běhu byl 29 073 Kč. Nadační fond zde
převzal také dar ve výši 20 000 Kč od společnosti Porsche Hradec Králové. Charitativního
běhu se účastnily i basketbalistky TJ Sokol Hradec Králové, které v témže roce získaly historicky první medaili v lize, a finalistka soutěže Česká Miss 2011 Kristýna Ječmenová.
Lékařské přístroje pro ON Jičín a 2. výročí nadačního fondu
AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových, oslavil 7. června 2013 druhé výročí
své charitativní činnosti v Královéhradeckém kraji. Setkání více než dvou stovek příznivců
nadačního fondu se konalo v Biu Central u příležitosti jediného promítání unikátního projektu Kinoautomat v Hradci Králové. Průvodcem večera byl herec a moderátor Tomáš Matonoha. Nadační fond při této slavnostní příležitosti předal zástupcům Oblastní nemocnice
Jičín a.s. nové lékařské přístroje k měření srážlivosti krve v hodnotě téměř 60 000 Kč. Dále
pro tuto nemocnici zakoupil nové testovací proužky k přístrojům v hodnotě 10 000 Kč na
96 vyšetření. Přístroje osobně převzali ředitelka Oblastní nemocnice Jičín a.s. Ing. Dana
Kracíková a lékařský náměstek MUDr. Martin Šimák.
Dar pro Český chlapecký sbor Boni pueri
V rámci svých aktivit podporuje nadační fond také talentované děti. Českému chlapeckému sboru Boni pueri proto předal 9. června 2013 finanční dar 30 000 Kč na rekonstrukci
nevyhovujících školních prostor a tříd dětského pěveckého tělesa. Symbolický šek z rukou
manželů Pavla a Moniky Staňkových převzal ředitel Boni pueri PhDr. Pavel Horák, Ph.D.,
a to na Letním galakoncertu pořádaném na oslavu 30. výročí existence Boni pueri v Hradci
Králové. Díky úspěšné rekonstrukci budovy se vyučování talentovaných zpěváků přesunulo
do nových školních tříd už v září 2013.
Zrakově postižené děti již vozí nové auto
Dne 26. června 2013 se nadační fond AQUAPURA zúčastnil slavnostního křtu nového vozu
pro zrakově postižené děti, na jehož zakoupení přispěl v roce 2011 částkou 20 000 Kč.
Mateřská škola Lentilka v Hradci Králové pomáhá dětem s vadami zraku z různých míst
Královéhradeckého kraje. Za nevidomými dětmi jezdí učitelé mimo jiné do Jičína, Hořic,
Hostinného, Broumova nebo do Kostelce nad Orlicí a řady dalších měst a obcí. Automobil
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byl slavnostně pokřtěn a už s dětmi absolvoval více než 5 000 jízd.

Úspěšný golfový turnaj v Golf & Spa Kunětická Hora vynesl 50 100 Kč
V pořadí 2. ročník charitativního golfového turnaje nadačního fondu AQUAPURA si nenechalo ujít přes 50 golfistů. Oproti prvnímu ročníku byla účast dvojnásobná. Výtěžek turnaje
pořádaného v krásném areálu Golf & Spa Kunětická Hora dne 28. srpna 2013 byl 50 100 Kč
ve prospěch nadačního fondu AQUAPURA, který také při této příležitosti obdržel dar
100 000 Kč od svého dlouholetého sponzora Československé obchodní banky, a.s. Trénovat
golfovou techniku a zároveň předat významný finanční dar přijel osobně ředitel Kanceláře
představenstva ČSOB, Ing. Ondřej Škorpil.
Pomoc obci Mostek po ničivé povodni
Obec Mostek u Dvora Králové nad Labem zasáhla 2. června 2013 nečekaná povodeň. Velká
voda poškodila část obce a mimo jiné zničila místní dětské hřiště a skatepark. Nadační
fond AQUAPURA reagoval na aktuální situaci a věnoval dar 20 000 Kč na financování oprav
těchto prostor, které slouží dětem. Symbolický šek byl manželi Pavlem a Monikou Staňkovými
předán zástupcům obce Mostek při slavnostní příležitosti oslav Dne obce 7. září 2013. Dar
osobně převzali starosta Ing. Jaromír Tázlar a místostarostka Ing. Dagmar Včeláková.
Osvětové přednášky pro studenty
Ve spolupráci s odborným garantem doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D., zahájil v roce 2013
nadační fond sérii osvětových přednášek pro studenty středních škol a gymnázií. Přednášky
jsou zaměřeny na problematiku poruch srážlivosti krve, tromboembolické nemoci a Leidenské mutace. První dvě přednášky se v roce 2013 konaly 15. října na Gymnáziu Boženy
Němcové v Hradci Králové za účasti 60 studentů z 3. a 4. ročníků.
Slavnostní koncert v Hotelu Studánka podpořil dobrou věc
Hotel Studánka u Rychnova nad Kněžnou slavil své 3. výročí koncertem dívčího smyčcového
kvarteta Gadrew Way a zároveň podpořil aktivity nadačního fondu AQUAPURA. Slavnostní
setkání se konalo 17. října 2013. Nadační fond při této příležitosti představil přítomným téměř
osmi desítkám hostů svoji činnost v oblasti pomoci pacientům s poruchou srážlivosti krve.
Během večera obdržel dar od společnosti MATRIX a.s. v hodnotě 20 000 Kč a ve stejné výši
dar od Hotelu Studánka společnosti Matrix Hotels s.r.o. na podporu humanitárních aktivit.
Manželé Pavel a Monika Staňkovi převzali dar od generálního ředitele Ing. Libora Buriana
a ředitele Hotelu Studánka Bc. Petra Čermáka.
Dar pro Mateřskou školu Sluníčko v Novém Bydžově
Mateřskou školu, kterou navštěvují děti z Nového Bydžova a okolí, poškodila v červnu 2013
povodeň. Včetně nábytku a hraček byla zatopena převážná část didaktických pomůcek
a obrázků, které škola musela z hygienických důvodů při úklidu následků po povodni zlikvidovat. Prostředky od nadačního fondu AQUAPURA ve výši 15 000 Kč pomohly škole se
zakoupením nové interaktivní tabule, která dětem nahradila zničené didaktické pomůcky.
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Veřejná sbírka ve Vinotéce u Mazlíka
Vinotéka u Mazlíka v Hradci Králové je dlouhodobým partnerem nadačního fondu, kterému
v roce 2013 pomohla nejen finančně, ale zároveň zdarma věnovala víno na slavnostní večer
2. výročí nadačního fondu nebo ceny pro vítěze charitativního golfového turnaje. Navíc se
v prostorách vinotéky v době od 23. září do 23. října 2013 konala veřejná sbírka ve prospěch
pacientů s poruchou srážlivosti krve. Nadační fond AQUAPURA zde umístil sbírkovou
kasičku, do které v průběhu měsíce přispěli zákazníci vinotéky částkou 2 298 Kč.
Vánoční dárek pro 64 dětí
V době Vánoc připravil nadační fond AQUAPURA překvapení pro 30 dětí z Dětského domova
v Holicích a 34 dětí, které žijí v Azylovém domě pro matky s dětmi v Hradci Králové. Pod
vánočním stromkem na ně čekaly sportovní lahve, které děti používají ve škole, při sportu
i na výletech.
Nové lékařské přístroje pro Fakultní nemocnici Hradec Králové
Oddělení Urgentní medicíny a Porodnická a gynekologická klinika převzali 18. prosince 2013
od nadačního fondu AQUAPURA tři nové koagulátory včetně testovacích proužků v hodnotě
přes 67 000 Kč, pomocí kterých mohou lékaři snadno zjistit hodnoty INR krve léčených
pacientů a pacientek. Slavnostního předání se osobně zúčastnil ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., a lékařský náměstek MUDr.
Zdeněk Tušl, kteří zároveň převzali symbolický šek s částkou 420 997 Kč, která odpovídá
hodnotě darů zakoupených nadačním fondem AQUAPURA pro královéhradeckou fakultní
nemocnici v letech 2011−2013. Nové lékařské přístroje k měření srážlivosti krve převzali
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS, primář oddělení Urgentní medicíny a MUDr. David Tuček,
zástupce vedoucího lékaře odd. Urgentní medicíny.
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Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš.
William Shakespeare
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Nové lékařské přístroje pro Fakultní nemocnici
Hradec Králové (FNHK)

Lékařské přístroje pro ON Jičín a 2. výročí
nadačního fondu

Pomoc po povodních a podpora talentovaných dětí

Zleva: Lékařský náměstek MUDr. Zdeněk Tušl,
hematolog doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., ředitel
fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula,
CSc., Ph.D., primář oddělení Urgentní medicíny
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS, zástupce
vedoucího lékaře odd. Urgentní medicíny MUDr.
David Tuček, manželé Pavel a Monika Staňkovi při
slavnostním předání lékařských přístrojů FNHK.

Zástupci Oblastní nemocnice Jičín a.s., ředitelka
Ing. Dana Kracíková a lékařský náměstek MUDr.
Martin Šimák (vpravo) převzali 3 nové koagulátory
včetně testovacích proužků za téměř 60 000 Kč.

Zástupci obce Mostek u Dvora Králové nad Labem,
starosta Ing. Jaromír Tázlar a místostarostka
Ing. Dagmar Včeláková převzali šek na opravu
dětského hřiště zničeného povodní.

Slavnostním večerem s Kinoautomatem u příležitosti
2. výročí nadačního fondu AQUAPURA
provázel herec a moderátor Tomáš Matonoha (vlevo).

Děti v MŠ Sluníčko v Novém Bydžově mají díky
příspěvku nadačního fondu AQUAPURA novou
interaktivní tabuli. Původní didaktické pomůcky jim
poškodila povodeň.

Lékaři odd. Urgentní medicíny si především chválí
rychlost, s jakou jsou nové přístroje schopny
vyhodnotit INR krve ohrožených pacientů.

Sponzorem Kinoautomatu byla společnost
Marionnaud Parfumeries, která také věnovala
hodnotné ceny do tomboly i dárek pro všech 220
hostů slavnostního večera.
Při slavnostním předání ve FNHK poděkoval nadační
fond sponzorům a partnerům, díky kterým mohl
nové lékařské vybavení pro fakultní nemocnici
zakoupit.

Fotografie vpravo: Ředitel Českého chlapeckého
sboru Boni pueri PhDr. Pavel Horák, Ph.D., obdržel
od nadačního fondu dar na opravu nevyhovujících
školních tříd pěveckého sboru.
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Osvětové přednášky pro studenty

Běh na 2013 m za účasti padesáti sportovních nadšenců

Osvětové přednášky doc. MUDr. Petra Dulíčka,
Ph.D., pro studenty Gymnázia Boženy Němcové
v Hradci Králové.

Napětí těsně před startem prvního ročníku
charitativního běhu.

Sportovní zážitek završila společná fotografie v cíli.

Na přednášce představil předseda správní rady
Pavel Staněk činnost nadačního fondu AQUAPURA.

Na trať vyběhlo padesát běžců, především z řad
lékařů.

Výtěžek charitativního běhu předal prof. MUDr.
Jaroslav Malý, CSc. (druhý zleva).

Za účasti 60 studentů přednášel doc. MUDr. Petr
Dulíček, Ph.D., o tromboembolii a Leidenské mutaci
krve.

Běhu na 2013 m se účastnily i vynikající
basketbalistky TJ Sokol Hradec Králové, které
v témže roce získaly historicky první medaili v lize.

Opakovanou podporu získal nadační fond od
společnosti Porsche Hradec Králové.

Úspěšný golfový turnaj v Golf & Spa Kunětická Hora
vynesl 50 100 Kč

Krásný resort Golf & Spa Kunětická hora hostil druhý
ročník charitativního turnaje.

Slavnostní křest vozu v MŠ Lentilka v Hradci Králové
pro nevidomé děti.

Zákazníci Vinotéky u Mazlíka přispěli na pomoc
pacientům s poruchou srážlivosti krve více než
2 200 Kč.

Manager resortu Golf & Spa Kunětická hora Pavel
Krejčík předal vysoký výtěžek turnaje.

Za účasti téměř osmi desítek hostů se v Hotelu
Studánka konal koncert smyčcového kvarteta
Gadrew Way na podporu pacientů s tromboembolií.

Takto se ve vinotéce plnila sbírková kasička. Děkujeme
všem za podporu.

Na pomoc pacientům s poruchou srážlivosti krve
přispěla významným darem Československá
obchodní banka, a.s. prostřednictvím ředitele
Kanceláře představenstva ČSOB, Ing. Ondřeje
Škorpila (vpravo).

Zprava: Ředitel Hotelu Studánka Bc. Petr Čermák,
Ing. Libor Burian s chotí věnovali dva šeky ve
prospěch nadačního fondu AQUAPURA.

Zakladatel fondu Pavel Staněk hovořil o činnosti
nadačního fondu při slavnostní akci v Porsche
Hradec Králové.
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Finanční část
Rozvaha k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
AKTIVA

A.
II.
4
IV.
7.
B.
I.

PASIVA
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1.
II.
5.
III.
1.
3.
Aktiva celkem
A.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
B.
III.
1.
8.
9.
22.
IV.
1.
Pasiva celkem

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účetního období
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0
0
0

43
47
47

0

-4

Oprávky k samost. movitým věcem
a souborům movitých věcí
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě
Pohledávky celkem
Ostatní pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách

0

-4

804
3
3
60
60
741
14
727
804
781
830
55
775
-49
0
-49
23
12
3
2
0
7
11
11
804

1269
12
12
35
35
1222
26
1196
1312
1288
1197
55
1142
91
91
0
24
24
14
3
1
6
0
0
1312

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období

Výkaz zisků a ztrát
k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
NÁKLADY

VÝNOSY

A.
I.
1.
II.
7.
8.
III.
9.
V.
24.
Náklady celkem
B.
I.
2.
3.
IV.
15.
17.
Výnosy celkem
C.
34.
D.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Služby celkem
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost
312
22
22
283
3
280
5
5
2
2
312
91
5
0
5
86
2
84
91
-221
3
-224

42
0
0
42
0
42
0
0
0
0
42
357
357
357
0
0
0
0
357
315
0
315

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 27,69 %.
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Účel, na který byly nadační příspěvky použity k 31. 12. 2013. Předáno na základě darovacích smluv
(částky včetně DPH).
Fakultní nemocnice Hradec Králové, dar ve výši 69 795 Kč
Umístění darovaných přístrojů a zdravotnického materiálu:
IV. Interní hematologická klinika
Oddělení urgentní medicíny
Porodnická a gynekologická klinika
Oblastní nemocnice Jičín a.s., dar ve výši 67 833 Kč
Umístění darovaných přístrojů a zdravotnického materiálu:
Oddělení transfuzní a hematologické
Interní oddělení
Český chlapecký sbor Boni pueri, dar ve výši 30 000 Kč na rekonstrukci učeben.
Obec Mostek, dar ve výši 20 000 Kč na rekonstrukci dětského hřiště zničeného povodněmi.
Mateřská škola Sluníčko Nový Bydžov, dar ve výši 15 000 Kč,
příspěvek po povodních na zakoupení interaktivní tabule.
Finanční dary a věcné dary poskytnuté nadačnímu fondu AQUAPURA na základě darovacích smluv
a v rámci veřejné sbírky v hodnotě nad 10 000 Kč k 31. 12. 2013.
ACEMA Credit Czech, a.s.

25 000 Kč

Československá obchodní banka, a.s. 200 000 Kč
EspoMed spol. s r.o.
Express Personal Transport, s.r.o.
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21 000 Kč
100 000 Kč

GIST, s.r.o.

20 000 Kč

JUDr. Helena Divišová

20 000 Kč

JUDr. Milan Suchánek

15 000 Kč

JUDr. Pavel Staněk

50 000 Kč

Nader Safari

10 000 Kč

PLATRON s.r.o.

47 181 Kč

SOVIS CZ a.s.

11 868 Kč

Veřejná sbírka výnos v roce 2013

39 753 Kč

Poděkování sponzorům a partnerům
nadačního fondu AQUAPURA
Vážení sponzoři a partneři nadačního fondu AQUAPURA,
děkujeme Vám za Vaši laskavou přízeň nadačnímu fondu AQUAPURA. Vaše významná spolupráce
je pro nás nejen velkou pomocí, ale také závazkem i motivací. Děkujeme Vám, že společně s námi
pomáháte lidem, kteří trpí poruchami srážlivosti krve v Královéhradeckém kraji i v jiných místech
České republiky. Vážíme si Vaší pomoci a důvěry, kterou vkládáte do aktivit nadačního fondu AQUAPURA.
Velkým přínosem v oblasti osvětového vzdělávání je pro nadační fond také podpora od mediálních,
reklamních, internetových partnerů a všech sdělovacích prostředků, kterým tímto děkujeme za
dlouhodobou podporu.
Upřímně Vám všem děkujeme, že pomáháte s námi.
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Hlavní partneři

Ostatní partneři

JUDr. Helena Divišová

Ing. Vladimír Kasal
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Reklamní a mediální partneři

Nader Safari

Ing. Petr Neckař

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

Ing. Pavel Rambousek

i

VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE
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www.aquapura.cz
Výroční zprávu vydal: AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových, v květnu 2014.

