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Poděkování dárcům a radost z nové naděje
Obecní dům v Praze žil 16. dubna 2004 setkáním dárců dřeně, sponzorů a vyléčených pacientů
Výroční slavnost Poděkování dárcům ve Sladkovského sále
pražského Obecního domu patřila i letos tradičně všem statečným dobrovolníkům, kteří v uplynulém roce podstoupili
odběr dřeně pro záchranu života neznámých nemocných,
i osobnostem, které v minulém období významně přispěly
k rozvoji transplantačního programu. A samozřejmě také bývalým pacientům, z nichž mnozí dnes pomáhají nadaci jako
aktivní spolupracovníci.
Co dodat k atmosféře večera, kterou svým něžným altem
navodila paní Marta Kubišová? Co dodat k filmovému dokumentu o naději, který vehnal slzy do očí? Těžko najít slova.

A kdo dostal další symbolická ocenění? Z rukou patronky
nadace Jiřiny Jiráskové a biskupa Mons. Radkovského je převzali ti, jimž to právem patří. Za největší finanční dar opět
generální sponzor nadace - Sazka, a.s. v zastoupení místopředsedy představenstva PhDr. Romana Ječmínka. Další
cenu obdrželi zástupci Junáka, svazu skautů a skautek, za
dlouholetou pomoc skautů při mimořádně úspěšné celostátní
sbírce Kapka. Cena Adolfa Borna, jeho originální obraz, byla
za statečnost a práci pro nadaci udělena bývalé pacientce
Daně Staňkové z Mariánských Lázní.
Díky. Všem.

Registru a transplantacím se daří

východního bloku a kvalitou své databáze a počtem uskutečněných odběrů
dřeně od svých dárců patří mezi světovou špičku.
Za dobu své existence pomohl Český
národní registr uskutečnit už na dvě stě
nepříbuzenských transplantací dřeně
u nemocných, kteří by bez tohoto výkonu
neměli šanci na záchranu. Počet provedených transplantací rok od roku stoupá
a se zlepšujícím se výběrem dárců stoupá také jejich celková úspěšnost. V loňském roce se podařilo realizovat téměř
jednu nepříbuzenskou transplantaci
týdně, za první třetinu letošního roku již
dalších devatenáct a je velmi pravděpodobné, že loňské číslo bude opět překročeno. Díky tomuto programu, který
existuje obětavostí vás všech, už žádný
z našich nemocných nemusí podnikat
zoufalé sbírky, aby směl podstoupit
transplantaci dřeně v zahraničí, daleko
od svého prostředí a svých blízkých.

Český národní registr dárců dřeně vznikl
před necelými dvanácti lety doslova na
zelené louce, bez štědrých dotací a posvěcení z vrcholných míst, jen díky
nadšencům pro věc a podpoře tisíců
a tisíců známých i neznámých lidí v této
zemi. Nyní v polovině roku 2004 se blíží

Je to zásluha celé této země. Všech dobrovolníků, kteří se do registru přihlásili
a dále se v budoucnu přihlásí. Stejně tak
ale všech vás, kteří přispíváte na tento
program sebeméně finančně, i těch, kteří
pomáhají jinak, svou prací, svým úsilím,
svým časem. Není to marná práce.
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růst databáze dárců

nevídanému počtu 27 tisíc registrovaných dobrovolníků, připravených darovat
svoji kostní dřeň komukoliv v nouzi, bez
ohledu na hranice států, národů a vyznání. Je to program, za který se naše země
nemusí stydět: je naprosto nesrovnatelný
s kteroukoliv z jiných zemí bývalého

Vstupte do registru dárců dřeně!
Stále je mnoho nemocných, kteří na svého zachránce marně čekají. Registry na celém světě potřebují nové mladé
dobrovolníky. Potřebují je i nemocní u nás. Naléhavý nedostatek dárců je zvláště mezi lidmi z minoritních skupin.
Dárcovství dřeně a krevních kmenových buněk žádného zdravého člověka neohrozí. Možná právě někdo z Vás může
změnit osud druhého člověka!

Prosíme:
pomáhejte dál !
Pomozte alespoň malým příspěvkem na
drahé vyšetření nových dárců při vstupu
do registru!
Vstupní testy každého nového dobrovolného dárce při registraci stojí 4 000
korun. Nepřispívá na ně ani stát, ani
zdravotní pojišťovny. Nadace pro transplantace kostní dřeně je celá léta jediným garantem, že Český národní registr
dárců dřeně se může dále rozšiřovat a
dávat naději těm, kteří si sami pomoci
nemohou.

Centra:
Brno
Č.Budějovice
Hradec Králové
Most
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Ústí n.Labem
Kordin.centrum

Transfúzní odd. FN, Jihlavská 20, PSČ 639 00
Transfúzní odd., B.Němcové 54, PSČ 370 01
Transfúzní odd. FN, Sokolská tř. 581, PSĆ 500 05
Transfúzní odd., J.E.Purkyně 270, PSČ 434 64
Imunologický ústav FN, I.P.Pavlova 6, PSČ 775 20
Transfúzní odd., 17.listopadu 1790, PSČ 708 52
Transfúzní odd. FN, 17.listopadu 12, PSČ 305 99
Hematol.odd. ÚVN, Střešovice, U voj.nem. 1200, 169 02
Transfúzní odd., Sociální péče 3313/12A, PSĆ 401 13
ČNRDD, FN Plzeň, alej Svobody 80, PSČ 323 18

Telefon

RNDr..A.Bartoníčková
MUDr.H.Banzetová
RNDr. B.Jílková
MUDr.E.Vyskočilová
MUDr.F.Mrázek
MUDr.Z.Čermáková
MUDr.J.Pavlíčková
Pplk.MUDr.M.Bohoněk
MUDr.J.Masopust
MUDr.H.Pittrová

547
387
495
476
585
597
377
973
475
377

193
873
833
172
415
374
402
203
683
533

Miliony Kč

V posledním roce příjmy nadace zřetelně poklesly ve všech složkách. Důvodů
je jistě mnoho. Málokdo má za dnešní
situace peníze na rozdávání. Nicméně
stále, celé léta, jsou největším zdrojem
příspěvků na růst registru tisíce drobných bezejmenných přispěvatelů. Lidí,
kterým není lhostejný osud druhého člověka. Kteří vhodí minci do kasičky, kteří
pošlou malý obnos na účet nebo složenkou. My všichni dohromady máme moc
zachraňovat lidské životy. A dělat svět
kolem sebe lepší.
Konto nadace: ČSOB 043 43 043 /0300

Český národní registr dárců dřeně
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595
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829
217
453
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Jací jsou lidé mezi námi, lidé, kteří pracují pro nadaci?
Někdejší pacienti, ti kteří se setkali s nemocí, ale také lidé, které motivuje jen prostá radost z pomoci druhým. Přidáte se také?
Ing. Zdeněk Švehla,
Strakonice
Dozvědět se, že máte smrtelnou nemoc, je v první
chvíli opravdu těžké. Já
předtím 40 let nevěděl, co je
lékař, natož nemocnice a
zdraví jsem bral jako něco
samozřejmého. Sportoval
jsem, podnikal, staral se o
rodinu. A najednou jsem
cítil, že mi ubývá síla. Po
návštěvě lékařů byla stanovena diagnóza zhoubného
krevního onemocnění.
Ten počátek byl asi nejtěžší. Žijete poctivě, staráte se,
aby podnik i rodina se měly co nejlépe, a najednou, z plné
práce musíte všechno odvolat, zařídit plné moci, říci
obchodním partnerům: prosím vás, já už vám tu zakázku
neudělám, já možná umřu... Během týdne jsem skončil
na Ústavu hematologie v Praze, kde začala chemoterapie, o níž jsem samozřejmě věděl, že můj problém definitivně nevyřeší. To přípravné období trvalo rok, kdy se střídaly léčebné cykly a hledal se dárce. Nakonec se pro mě
našel až v Anglii. Transplantaci jsem podstoupil 6. dubna
2000. Co při tom zažijete.. Byly chvíle, kdy jsem si sáhl
na dno a byl rozumem připravený, že to může skončit.
Jenom uvnitř jsem nějak cítil, že ještě ne. Snad ta vůle
mě táhla a dávala sílu, a také obětavá starost mojí rodiny, mé manželky, a moje láska k nim.
To období mi dalo moc. Nemoc je určité poselství. Díky té
nemoci jsem měl možnost poznat pokoru i další rozměr
života: prožitek lásky a vděčnosti, kterou teď cítím ke
všemu, co vnímám kolem sebe. První kapky deště po
návratu z nemocnice mě naplnily pocitem nevyslovitelného
štěstí. Necelý rok po transplantaci jsem dojel na běžkách
k pramenům Vltavy, vylezl na Boubín a oplakal jsem to...
Dík tomu prožitku se snažím pomáhat, jak se dá a přispět
malou nadějí i těm, kteří se do podobné situace dostávají po mně. Shodou okolností se po transplantaci ke mně
dostal časopis Naděje, kde jsem se dozvěděl o této
nadaci. Oslovilo mě, že jde o rozvinutou organizaci, ke
které se stačí jen přidat, místo abych něco sám vymýšlel,
a kde můžu mít jistotu, že pracuje transparentně a její
výsledky nejsou zneužívané. Vzal jsem si na starost
kasičky, distribuci osvětových materiálů a postupně se
přidávají další akce. Pokládám to za potřebné a velice
smysluplné. Není to pro mě, ale pro nás pro všechny,
k posílení dárcovství... Je to program, jehož výsledky
může každý vidět.
Karolína Otevřelová, Vyškov
Leukémií jsem onemocněla ve
druhém ročníku na gymnáziu a
bylo to dost špatné. Chemoterapie zafungovala jen na nějakou
dobu, pak se mi nemoc vrátila
a už nebylo z čeho volit. V rodině vhodný dárce nebyl a tak
vlastně dneska žiju jenom díky
mé dobrovolné dárkyni a programu Českého národního registru.
Transplantaci jsem měla v říjnu 95. Různé a ne malé problémy se mi pak táhly ještě hodně dlouhou dobu, ale
s pomocí lidí v mém okolí, kamarádů a hlavně mojí
maminky jsem i přitom mohla studovat dál. Letos jsem
ukončila vysokou školu, obor psychologie a věřím, že to,
co jsem zažila, pomůže zase jiným. Maminka vlastně
pomáhala nadaci celá ta léta a já podle mých možností.
I když mám pořád nějaká omezení, rozdat někde letáky,
někde udělat přednášku, někomu o tom povykládat,
nějakou osvětu nebo cokoliv, to není nijak obtížné. I ve
škole jsme brali témata nemoci a psychologické péče
v kritických stavech a pro mě byla určitá satisfakce, že
jsem mohla kolegům sdělit své zkušenosti z druhé strany.
Při praxích jsem se nakonec dostala i na totéž oddělení,
kde jsem se kdysi začala léčit a mohla vlastním příběhem
povzbudit pacienty, kteří s podobnou nemocí teprve začínají. Tím, že jsem tohle prožila, jim můžu poskytnout
nejen odbornost, ale především být i živý důkaz, že to
funguje, že ta naděje tady existuje a když jsem se uzdravila já, mohou se uzdravit i oni. A to pomáhá.
Co bych chtěla dělat dál? Teď po promoci chci pokračovat v dalším studiu klinické psychologie. Jednou bych
chtěla pracovat s rodinami takhle těžce nemocných, protože i to je nesmírně důležité. Kdo jiný než já by měl
vědět, jak je pro člověka v takové situaci důležitá pomoc
celého jeho okolí...

Václav Skřivan, Aš
Bude to 10 let, co jsem
omarodil. Byl jsem stále
slabší, objevily se křeče,
tuhla mi kůže... Léčili mě
různě, jenže pak se mi
vysypaly modřiny, rozbolela hlava, přestal jsem vidět,
nakonec jsem o sobě už
ani nevěděl a narychlo mě
vezli do Plzně, kde se zjistil těžký útlum krve, aplastická anémie. Léky nezabraly a
zůstala poslední možnost, transplantace. Naštěstí jsem
měl sestru, která mi mohla dřeň darovat. Byl duben a já
si říkal, jestlipak ještě někdy uvidím stromy obalené listím. Když ležíte v nemocnici, prolítne vám hlavou tolik
věcí... Jistě, měl jsem různé komplikace, ale nakonec
všechno přešlo. Zelené listí i stromy v květu jsem od té
doby viděl mockrát a vždycky si na to vzpomenu. Taková
zkušenost člověka hodně změní a pravé hodnoty pak
vidíte úplně jinde než dřív. Už když jsem ležel na té transplantační jednotce, rozhodl jsem se, že pokud se uzdravím, nějak to musím vrátit. A o to se teď snažím. Byl jsem
zachráněný a vlastně celé naší rodině se vrátil spokojený
život. Dávno znovu chodím do práce, ale také pomáhám
v nadaci. Ono je snadné, říci si - už je to za námi, je to
pryč a jdu od toho. Já jen cítím, že něco dlužím. Kdyby
moje pomoc v tomhle programu přinesla záchranu třeba
jen jediného dalšího člověka, znamená to hodně.
Jiří Fencka, Jirkov
Můžu říct, že jsem šťastný.
Prodělal jsem leukémii a
dostal se z ní, raduji se ze
života, z vnoučat, ze zahrádky, z lidí kolem sebe…
Tenkrát se to se mnou táhlo
nějakou dobu, ale pak mi
bylo už hodně špatně,
odvezli mě do nemocnice
a našla se tahle nemoc.
V lednu 97 jsem se dostal do
Plzně, nejdřív se zkoušely
různé léky, ale ty nezabraly,
takže nakonec došlo na transplantaci, od bráchy. Ta první
v srpnu se neujala a druhou jsem měl ještě ten samý rok
v listopadu. A ta se povedla. Pak už jsem jezdil jen na
kontroly a od roku 99 jsem začal dělat pro nadaci. Co mě
k tomu vedlo? Jsem strašně vděčný, že jsem se uzdravil
a když vidím další pacienty, kteří to taky potřebují…
Ostatní mi při tom moc fandí, mají radost, že se to takhle
daří. Hodně lidí mě zná, protože dřív jsem skoro 30 let
jezdil u nás s autobusem. Vždycky se ptají, tak co, Jirko,
jak se máš? Jak ti to jde?
Kasiček mám několik a věnuju jim dost času, objíždím je
a když je vybírám, přijdou k tomu od novin, i televize
u toho několikrát byla a tak se o téhle věci dozví další lidi
a také přispějí a pomáhají. Ty zážitky s tím stojí za to.
Vím, že to dělám pro dobro a strašně moc mě to baví. Je
to báječná věc.
Josef Hrdý, Horní Ředice
na Pardubicku
Já si považuji za čest, že
můžu spolupracovat s touhle
nadací. Díky transplantaci
jsem živ a zdráv. Je to dávno,
ale zapomenout se nedá. Já
se cítil pořád dobře, celý život
jsem dával krev, až v listopadu 95 mi na transfúzce zjistili
špatný krevní obraz a byla to
leukémie. Tehdy mě to opravdu zle zaskočilo. Je to jako kruh, kde se motáte kolem
dokola. Až když už máte jistotu, je to svým způsobem
úleva. A hlavně výzva, že s tím musíte bojovat. Tenkrát
byly u nás transplantace ještě v plenkách, ale perspektivu 50% na 50% jsem bral jako dobré číslo. Měl jsem
kliku, že jeden z bratrů se pro mě hodil jako dárce.
Nerozmýšlel jsem se ani na okamžik. 10. května 96 jsem
byl prvně na vyšetření v Plzni a 29. května byla transplantace. Umínil jsem si, že to musím vyhrát a skutečně,
tu transplantaci jsem prošel bez větších problémů. Až
později byl zápal plic a tak. Ale já jsem odolný a všechno
jsem přestál. Teď jsem fit kolik let a pomáhám, kde to jde.
Mám pod patronací 10 kasiček, dělám besedy, s mládeží
se účastníme na akci Kapka, šestý rok pořádáme tělový-

chovné akademie, kde se vždycky vybere pár tisíc
a mám radost, že se daří. Co k tomu ještě říct? Každého
může potkat taková věc. A není nic lepšího než pocit, že
uděláte něco pro druhé, kteří to potřebují právě teď.
Pavlína Ryšková, Rychnov
nad Kněžnou
Jsem zdravotní sestra, pracovala jsem v Hradci Králové
na urologii, kde transplantují
ledviny. V roce 99 jsme se i s
mojí sestrou registrovaly jako
dárkyně dřeně. To jsme ještě
o nemoci v rodině ani jedna
nic nevěděly. V roce 2000
onemocněla sestřina dcerka
Justýnka akutní leukémií a
rok nato můj mladší syn Tadeáš maligním lymfomem. Co
taková nemoc pro rodinu znamená, nebudu povídat. Obě
děcka se léčila na dětské hematologii v Hradci a snad
jsou z toho oba venku, i když našemu Tádovi se nemoc
už jednou vrátila a druhou chemoterapii skončil letos na
jaře. Do toho vážně stonala moje maminka… V takové
situaci člověk dělá všechno, co se dělat dá a i to je důvod,
proč pomáháme také Nadaci pro transplantace kostní
dřeně. Mám několik kasiček, dělala jsem při Kapce, roznáším osvětové letáky… Pokaždé, když se setkáte
s ostatními spolupracovníky nadace, motivuje vás to ještě
víc. Vidíte, že to nikdo nedělá pro svůj prospěch, ale pro
ty ostatní, co to potřebují. Že to má smysl.
Jana Martincová, Písek,
Sestra roku 2003
Pracuji jako zdravotní sestra na
psychiatrii a tahle práce mě
vždycky bavila. Když ale onemocněl leukémií můj tatínek,
potom jeho maminka a nakonec
i tatínkův bratr, chtěla jsem udělat něco i pro tyhle nemocné.
A tak jsem si našla kontakt na
Nadaci pro transplantace kostní
dřeně. Když sama ze zdravotních důvodů nemohu být
dárcem dřeně, můžu pro to udělat moc i jinak. Pomáhám
s náborem dárců na Písecku, mám kasičky, dělám přednášky ve školách, Kapku, píšu články do novin.. Čím víc
budou ostatní o téhle problematice vědět, tím více lidem
se pomůže. Kdyby se podařilo získat víc peněz, i výzkum
leukémie by mohl být o kousek dál.
Že jsem přijala nominaci v soutěži Sestra roku, bylo hlavně proto, abych upozornila na tuhle nadaci a na celou
problematiku. No a zřejmě právě pro mou práci v propagaci dárcovství dřeně jsem vyhrála. Nepokládám to za
svoji zásluhu, ale jsem za to ráda. Doufám, že díky téhle
maličkosti se o nadaci bude zase o něco víc vědět. Vždyť
je to tolik potřeba…
Pavel Špička,
Zábřeh
Já sám jsem s nemocí naštěstí nikdy
vlastní zkušenost
neměl. Ale dlouhá
léta dávám krev, přes
darování krve jsem
se zapsal do registru
dárců dřeně a přes
časopis Naděje se
dostal před rokem a
půl i k práci pro nadaci. Mám vlastní obchod, papírnictví,
a tam jsem si dal kasičku. Jenže pak mě začaly napadat
i další věci a tak se to pomalu nabalovalo. Vlastně na tom
nic není. Jen si tak občas přemýšlím o tom, co právě
dělám, dostanu nápad a snažím se ho realizovat. A můžu
říct, že se to většinou daří bez nějaké větší námahy.
Třeba jsem se dohodl s dodavatelem, Krkonošskými
papírnami, že v balících jejich kancelářského papíru šly
po celé republice zdarma propagační letáky o nadaci a o
registru dárců. Nebo jsem domluvil kontakt na Eurotel,
který pak zdarma posílal reklamu na dárcovství s jejich
SMS. Jindy to bylo vytištění reklamy na dárcovství dřeně
na balíčcích stravenek Le Chéque Déjeuner, pak zas
příspěvek pro nadaci z prodeje kalendářů a tak podobně.
Při koncertu v Zábřehu se udělala sbírka, jiná při vystoupení divadelních ochotníků... Nic to nestojí a přináší mi to
opravdovou radost. Nedělám to pro sebe, ale pro ty
nemocné. Pro ty, co to potřebují.

Z výroční zprávy nadace
Příjmy nadace v roce 2003
Příjmy nadace tvořily v r. 2003 z celé poloviny
drobné příspěvky, ze čtvrtiny výnosy z nadačního jmení a ze čtvrtiny příjmy z darovacích
a sponzorských smluv.
PŘÍJMY 2003: 9 485 100 Kč
drobné
příspěvky
50 %

výnosy
nadačního
jmění
25 %

darovací
a sponzorské
smlouvy
25 %

Výnosy nadačního jmění: největší část –
2.375.674,54 Kč – vytvořily výnosy z Nadačního investičního fondu, přiděleného Fondem
národního majetku, 40.690,54 Kč pak úroky
z bankovních účtů.
Darovací a sponzorské smlouvy představovaly
úhrnem 2.416.790,- Kč.
Největší částky darovali:
SAZKA a.s., 1.000.000 Kč, Leo Burnett
Advertising Praha 300.000 Kč, Severomoravská energetika a.s. 100.000 Kč, Městský
obvod Plzeň 3 50.000 Kč, Jihočeská energetika a.s. 50.000 Kč, Mgr. Milan Paluřík, Uherské
Hradiště 50.000 Kč, ETIGRAF s.r.o., Dvůr
Králové n. L. 50.000 Kč, VP trend, s.r.o.
Kladno 50.000 Kč, NFO AISA s.r.o. Praha
50.000 Kč.
10.000.- Kč a více darovali:
Severočeské doly, a.s. Chomutov 30.000,Autodoprava Martin Choceň 25.000.- JUDr.
Daniela Hofmannová, Praha 25.000,SALANS, v.o.s. Praha 21.000,- JUDr. Zdeňka
Otevřelová, Vyškov 20.000,- NEMOS Plus,
s.r.o. Ostrov 20.000,- MERCK, spol. s r.o.
Říčany 15.000,- Stavby silnic a železnic Praha
15.000,- MIFER, s.r.o. Praha 15.000,- KOCHCZECH, s.r.o. Ústí n.L. 10.000,- MUDr. Eva
Čechová, Plzeň 10.000,- Lékárna na Národní,
Havířov 10.000,- JUDr. Libuše Vildová, Praha
10.000,- SATRA, s.r.o. Mělník 10.000,- Hana
Dočekalová - Nakladatelství LISTEN Jihlava
10.000,- Mgr. Zdeňka Masopustová, Liberec
10.000,- JUDr. Jitka Mikušová, Kroměříž
10.000,- JUDr. Blanka Burdová, Opava
10.000,- Karolína Otevřelová, Vyškov 10.000,JUDr. Alice Sedláková, Brno 10.000,- JUDr.
Jana Stříteřská, Brno 10.000,Drobné příspěvky od množství menších
nejmenovaných dárců přinesly nadaci v daném
roce 4.651.955,- Kč. Z toho drobné příspěvky
na účet nadace daly dohromady 1.474.495,7
Kč, příspěvky složenkami 1.287.265,7 Kč, sbírka kasičkami 852.629,2 Kč. Ze sbírek při růz-

ných akcích byla nejúspěšnější skautská
Kapka - 698 812 Kč, 338.752,5 Kč vynesly
sbírky při dalších akcích spolupracovníků
nadace.

Výdaje na nadační granty
Na plnění přijatých grantových programů vydala nadace v r. 2003 3.592.809,- Kč.:
I. Podpora dárcovství dřeně: 2.593.480,- Kč
2.539.500,- Kč bylo přiděleno prostřednictvím
Českého národního registru dárců dřeně na
8 dárcovských center v ČR k úhradě typizací
dárců, nově vstupujících do registru. 53.980,Kč bylo použito na zajištění ubytování a stravování dárců při odběru dřeně.
II. Podpora pacientů: 228.504,- Kč
Granty na krytí zvýšených životních nákladů
v souvislosti s léčením byly poskytnuty v r. 2003
celkem 13 pacientům z různých regionů ČR
III. Podpora vzdělávání: 70.825.- Kč
V rámci tohoto grantu podpořila nadace účast
79 zdravotních sester na výukově-výzkumném
hematologickém semináři Edipo, týdenní výukovou stáž 5 zdravotních sester na hematologicko-onkologickém oddělení FN Plzeň a účast
dvou lékařů na zahraničních sympoziích.
VÝDAJE 2003: 10 860 955 Kč
zajištění akcí,
režie, poplatky
17 %

mzdy
+ odvody
3%

granty
33 %

investice
do nemovitosti
47 %

IV. Investiční podpora transplantačním pracovištím v ČR: 700.000,- Kč
Grant byl prostřednictvím nadace Haimaon
poskytnut Hemato-onkologické klinice v Olomouci k nákupu interaktivního softwaru pro
projekt ALERT (vedení celostátní databáze
akutních leukémií) a další FN v Plzni (k nákupu
infúzní techniky).

Režijní výdaje nadace v roce 2003
Nadace přes své poměrně rozsáhlé aktivity
drží náklady na vlastní činnost celé léta na nejnižší možné míře. V r. 2003, podobně jako
v předchozích letech, zaměstnávala na plný
úvazek pouze jedinou referentku a účetní
v úvazku 0,25, a veškeré režijní výdaje zvažovala s nejvyšší mírou odpovědnosti.
Úhrnné režijní náklady nadace činily v r. 2003
2.193.146 Kč, tj. 20% výdajů (23% z celkové
sumy příjmů). Téměř dvě třetiny z těchto nákladů (1.265.641 Kč) byly použity k zajištění
nadačních akcí včetně tisku a rozesílání časopisu Naděje. Jen 3% celkových výdajů 377.794 Kč (17% režie) představovaly osobní
náklady zaměstnanců (mzdy a odvody
z mezd). Na 181.415 Kč vyšly náklady na provoz kanceláře (poštovné, telefony, energie
apod.), 186.286 Kč stál provoz auta, 182.010
Kč ostatní výdaje (daně, poplatky a pojištění).
Výroční zpráva za rok 2003 v plném znění
je zveřejněna na internetové stránce nadace www.kostnidren.cz

Investice do nemovitosti
V r. 2003 investovala nadace 5.075.000,- Kč
do nákupu nemovitosti, kdy na pokrytí poloviny
uvedené ceny využila rezervní fond, vytvořený
v předchozích letech na bankovních účtech.
K zakoupení domu v těsném sousedství FN
v Plzni vedla částečně rozvaha o výhodném
uložení a dlouhodobém zhodnocení nadačního
jmění a o úspoře financí za nájem prostor pro
svou kancelář. Nejpodstatnějším důvodem ale
byl plán na využití penzionu k rozšíření současných nadačních programů.

Celostátní akce nadace v r. 2003

Poděkování dárcům 25. 4. 2003 – Obecní dům Praha.
Za účasti patronky nadace Ing. Livie Klausové bylo veřejně poděkováno všem 24 dobrovolným
dárcům, kteří v r. 2002 podstoupili odběr dřeně k transplantaci neznámým pacientům a byly
předány výroční ceny nadace: akciové společnosti Sazka za největší finanční příspěvek nadaci 1 milionu Kč a TV Nova za mimořádně úspěšnou kampaň na nábor dárců dřeně na jaře
2002. Zvláštní cenu Adolfa Borna obdržel stý odebraný dárce ČNRDD D. Růžička.
Kapka 2003, 20. – 23. 6. 03. Celostátní sbírka u benzinových čerpadel v 51 městech ČR.
Za pomoci Junáka, svazu skautů a skautek. Sbírka vynesla nadaci 698 812 Kč.
Letní billboardová a tisková kampaň na podporu dárcovství dřeně s použitím autentických
fotografií dříve odebraných dárců a vyléčených pacientů. Kampaň byla připravena s bezplatnou
pomoci reklamní agentury Leo Burnett Advertising, motivy dárce–pacient byly zdarma vystaveny na dvou stech plakátovacích plochách ve velkých městech ČR a v řadě tiskových médií.
Spojení: tel./fax 377 521 753, e-mail: nadace@kostnidren.cz
Správní rada: předseda MUDr.Vladimír Koza, členové JUDr.Anna Outlá, MUDr. Mája
Švojgrová
Dozorčí rada: Ing. J. Rezková, Ing. J. Mikeš, J. Poslední
Zaměstnanci: referentka Š.Prusíková, účetní v úvazku 0,25.
Spolupracovníci: bezplatní dobrovolníci ve všech krajích ČR
Na Roudné 123, 301 00 Plzeň
www.kostnidren.cz

Již v průběhu roku 2003 začal být penzion využíván k levnému ubytování pro příbuzné
nemocných, dlouhodobě hospitalizovaných na
hemato-onkologickém a transplantačním
oddělení FN Plzeň, pacientů, dojíždějících na
ambulantní kontroly z velkých vzdáleností i
k ubytování a stravování dárců dřeně v době
odběru. Do budoucna se nabízí možnost rozšíření lůžkové kapacity objektu, ale i jeho další
využití např. k osvětovým a vzdělávacím
akcím.

Časopis Naděje: redakce MUDr. Mája Švojgrová, grafické zpracování F.S.Publishing

Výrok auditora
Podle našeho názoru řádná účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz majetku, závazků, vlastního jmění a peněžních toků účetní jednotky
Nadace pro transplantace kostní dřeně
k 31.12.2003, výsledek hospodaření a finanční situaci za
rok 2003 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými
v České republice. Výrok auditora je
bez výhrad.
Ing.Karel Novotný
Doc.Ing.Karel Novotný, CSc
auditor č. 1824
auditor č.260
Organizační kancelář Praha
186 00 Praha 8, Thámova 7

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem dosavadním příznivcům. Vám, kteří podporujete Nadaci pro transplantace
kostní dřeně svými finančními prostředky, vám, kteří jste registrovaní
dárci dřeně, i vám všem, kteří pomáháte programu nadace jinou formou. Jen díky vašemu pochopení a
pomoci mohou myšlenka registru
dobrovolných dárců dřeně a další
projekty Nadace pro transplantace
kostní dřeně existovat i nadále a dál
se rozvíjet.

