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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ
SPRÁVNÍ RADY
Milí přátelé,
rok 2015 byl pro náš Nadační fond APOLENA rokem bezesporu úspěšným: díky štědrosti našich dárců jsme pozitivně
ovlivnili životy mnoha vážně nemocných žen a jejich rodin. Narození našeho prvního "Apoleňátka" je pak událostí nanejvýš
radostnou a je důkazem, že moderní technologie mohou život nejen zachránit, ale mohou velkou měrou přispět
i k jeho stvoření.
Jsem opravdu velmi pyšná na to, že tu Nadační fond APOLENA s námi je. Dopad jeho aktivit a podstatu pomoci nejlépe
ilustruje text, který napsala dvacetiletá slečna Petra. Je to text nesmírně smutný, ale po jeho přečtení snad každý pochopí
motivaci nejen našeho Fondu, ale i týmu oddělení G5, který každý den svádí o zdraví a životy žen velký boj.
Mnohokrát děkuji všem dárcům a podporovatelům, bez jejichž laskavé pomoci bychom tak často nevítězili.
V úctě

Ing. Petra Horáková Krištofová
předsedkyně Správní rady a zřizovatelka
Nadační fond APOLENA
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JEDNA NADĚJE,
MNOHO ŽIVOTŮ
Znáte tu neodbytnou zvědavost na něco, co jste dosud nepoznali?

podobná, a na kterou mám vzpomínku jen tu, kterou mi s láskou

Na Čínu, ve které jste nebyli, na zmrzlinu s mandlovou příchutí,

vštěpovala do hlavy babička.

kterou prodávali na náměstí v Římě? Na let balonem, na který

Vím o životě, dětství, dospívání i dospělosti svojí maminky mnohem

nemáte peníze, na tisíc a nekonečno věcí, které sice mít nemusíte

víc, než ona mohla vědět o mém. Jak zlobila svou mladší sestřičku,

a obejdete se bez nich, ale přesto vám to nedá?

utíkala po schodech před výpraskem, neučila se na maturitu, vím,

Je nás víc. I tisíce mých představ jsou podmíněny jedním jediným

jak poznala svého prvního kluka – našeho tátu. Zato ona o své

KDYBY. To kdyby, které mě nejvíc pálí a jako jediné opravdu bolí,

nejmladší dceři, holčičce, kterou si moc přála, nic takového vědět

dává ale vzniknout jedinému mému skutečnému přání. Touze po

už nemůže. Nevyzvedávala mě ze školky, nemohla mi nikdy péct

něčem, co je pro většinu ostatních přirozenou, životní samozřejmostí

svůj majstrštyk - dort k narozeninám. Nemohla mě vést k zápisu do

– touze mít maminku.

školky, do první třídy, vzít mě na pohár za vysvědčení a říct mi, že je

Měla jsem ji. Nejen já, ale i další moji sourozenci. Babička a děda

na mě pyšná, když jsem se dostala na gympl.

měli dceru, táta manželku, teta sestru, sestřenice a bratranci tetu,

To všechno dělali ostatní – táta, babička, teta, děda… a já jsem jako

teta švagrovou. Druzí moji prarodiče snachu, na kterou nedali do-

malá často rezolutně tvrdila babičce, že „maminku už teď nic ne-

pustit a kterou, tak jako celá rodina, bezpodmínečně milovali.

bolí a to je hlavní, já to zvládnu, mám přece tebe, tátu, všechny…,

Moje maminka zemřela na vzácný a těžký sarkom malé pánve, když

že jo?“ Ne že by v dětství nebyly chvíle, kdy by nám máma

mi byly tři roky. Bylo jí o něco málo přes deset let víc, než je mně,

nechyběla. Mnohem těžší a bolestnější ale bylo tu skutečnost unést

když dnes tento článek píšu. Kdyby každý lidský život běžně končil

o roky později ve chvílích, ve kterých bylo třeba maminky, a jenom,

v létech Kristových a já bych věděla, že se za deset let a kousek s ma-

jenom jí – když mi bylo třináct a byla jsem zamilovaná. Když o šest

minkou zase setkám, kdybych věděla, že v tu chvíli budu konečně

let později přišla ta první opravdová, bolavá a nenaplněná láska a

natolik dospělá, abych si ji mohla pamatovat... , možná by bolest

já najednou zjistila, že nemám ke komu se bez zábran jít vybrečet.

uplynulých let měla mnohem srozumitelnější, uchopitelnější výz-

Zrovna tak, jako jsem potají plakala, když mě na maturitním ple-

nam.

se, kde jsem byla královnou, objala a dala mi pusu na čelo paní

Ale já posledních víc než sedmnáct let nedokážu ve svých dvaceti

zástupkyně. Ne máma!!!

zpracovat o nic líp, než jsem musela chápat dva roky, čtyři, šest,
deset, patnáct let bez maminky. Bez mámy, o které vím, že jsem jí

apolena.eu
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Ne fakt nemoci, ale tohle nepřebolí. Momenty, které jsme měly

Nebýt gynekologicko-porodnické lékařské špičky u Apolináře,

sdílet spolu, chvíle, které jsou určeny každému dítěti, aby je strá-

kde jsem se narodila, dnes by tu nejspíš nebyla ani máma, ani já.

vilo se svojí maminkou. Není nic smutnějšího, než radovat se sám.

A kdybych přece přežila, nebýt lidskosti tamějších lékařů, maminka

Proto mi mamka nikdy chybět nepřestane. Budou znovu dny, na

by tu s námi nebyla ani ty tři roky. Věřili v lásku. V lásku, která

kterých měla být. Na mojí promoci, na mojí svatbě. Až já sama

dodala sílu potřebnou k tomu, abych přes tehdy extrémně níz-

budu mámou. Strach z toho, jaká máma budu, když si tu svou ne-

kou porodní váhu i předčasný termín přestála první dny života

pamatuju, se nedá vypovědět. Je mnohem těžší o hořkost toho, že já

a žila i roky potom. - A která dala lékařskému týmu, jenž mě přivedl

sama neumím, nemůžu, a neměla jsem ani mnoho příležitostí říct:

na svět, neotřesitelný důvod a odvahu k tomu, aby se rozhodli ma-

„Mami.“

minku z narkózy navzdory těžkému stavu probrat a dát jí šanci být

Svou nemocí, zvlášť pak tak těžkou, jako je rakovina, netrpí člověk

tu ještě tak dlouho, jak jí to statisticky neúprosná forma nemoci

nikdy sám.

dovolí. Vsadili na pouto mámy a dítěte. Věřili, že právě jeho síla, ni-

Ztrátu necítí jen naše rodina, ale pocítí ji jednou i ta moje – můj

koli medicína, mě bezpečně převede přes ten nejrizikovější začátek.

muž a hlavně moje děti, které nebudou mít babičku, tak milovanou,

Ta sázka jim vyšla. Sama sobě jsem si jedinou, ale nejhmatatelnější

jakou jsem měla já. Nebudou mít babičku, která je bude učit zpí-

vzpomínkou na svou maminku.

vat písničky, která jim bude kupovat bonbony, co jim nedovolím,

Za to, že tu dnes, většinou šťastná, třebaže mám momentálně tvář

a péct jim buchty, které neumím. A ona nebude mít nikdy radost

plnou slz, můžu být, vděčím Apolináři.

z vnoučat. Nebude jim ukazovat moje fotky z dětství s komentářem,

Jsem proto vděčná za každou tamní pacientku a její rodinu, která

který nemůžu znát. Nebude o nich hrdě mluvit s ostatními důchodci

dostane šanci na život – a kterou bude mít možnost, i s pomocí

v lázních, a až budou v pubertě, nebude moje nervy chlácholit

Nadačního fondu Apolena, využít.

připomínkou, že ani já jsem nebyla lepší.

Pokud k realizaci takové možnosti přispěje i příběh mojí maminky

Když mi Petra svůj fond představila, moje první myšlenka byla:

a celé naší rodiny, pak nejspíš přece jen najdu ve všem smysl.

„Nepomáhá jedné ženě dnes. Zachraňuje zítřek a celý život
dalším lidem, celým rodinám.“

Smysl. To je také to jediné, co člověku dovoluje, aby žil…

Chcete vědět, kolika životům dá smysl jedna úspěšná záchranná
operace? Přesně tolika, kolik se jich zhroutí a navždycky změní, když
k té operaci nebude moci včas a precizně dojít.
					

Petra F., 20 let
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SLOVO
doc. MUDr.
MICHALA MÁRY, CSc.
Vážení a milí přátelé,
rok 2015 byl na našich endoskopických operačních sálech druhý,

Komplikované laparoskopické operace dnes nelze na dostatečné,

kdy jsme se mohli opírat o pomoc Nadačního fondu APOLENA.

se světem srovnatelné úrovni provádět bez využití nástrojů obsa-

Výhody této spolupráce jsou obrovské.

hujících moderní technologické modality. Jde však o nástroje velmi

Na našem pracovišti, specializovaném na minimálně invazivní gyne-

drahé, přitom použitelné jen jedenkrát, tzn. pro jednu pacientku

kologickou operativu, provádíme řadu složitých laparoskopických

na jednu jedinou, obvykle vícehodinovou operaci. Jen díky pomo-

výkonů. První skupina těchto operací je zaměřena na ženy se

ci Nadačního fondu APOLENA můžeme tyto výkony provádět

závažným ohrožením plodnosti. Tyto tzv. reprodukčně chirurgické

v požadovaném množství a s minimalizací rizik pro pacientku.

zákroky provádíme zejména u pacientek s těžkým onemocněním

Bez využití těchto nástrojů výrazně stoupá nebezpečí poranění

endometriózou, adenomyózou nebo děložní myomatózou

velkých cév s rizikem život ohrožujícího krvácení, riziko poranění

a naše operace těmto ženám zachovávají či zvyšují naději na úspěšné

močovodů, střevních kliček apod. Operování s nástroji vybavený-

těhotenství. Laparoskopické zákroky však ve velké míře provádíme

mi moderními technologiemi nám v neposlední řadě umožňuje

i u žen se zhoubným nádorovým onemocněním vnitřních rodi-

seznamovat s jejich používáním primáře a další specialisty z jiných

del. I tyto ženy lze v mnoha případech operovat mini-invazivně, čili

nemocnic, stejně jako mladší lékaře v rámci jejich postgraduálního

bez nutnosti otevřené operace z klasického břišního řezu, zatíženého

vzdělávání, a zapojit je do složitých operací.

větší bolestivostí a delším hojením i rekonvalescencí. K těmto

Nelze si než přát, abyste nám a našemu Nadačnímu fondu zachovali

náročným operacím jsou k nám referovány ženy z široké oblasti

svou milou přízeň i nadále.

celé České republiky, protože ve výše zmíněné problematice patříme

Všem přispěvatelům spolu s našimi pacientkami srdečně děkujeme!

k největším či ojedinělým centrům v zemi.

doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
člen Správní rady a zřizovatel Nadačního fondu APOLENA,
vedoucí pooperační JIP odd. G5
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN v Praze

apolena.eu
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PROFIL
ENDOSKOPICKÝCH
SÁLŮ
Vážení přátelé Nadačního fondu APOLENA,
velmi mne těší, že Vás mohu i letos oslovit prostřednictvím

z gynekologie a porodnictví a specializované výukové kurzy

výroční zprávy, která mapuje další rok existence našeho fon-

zaměřené na jednotlivé subdisciplíny gynekologické endos-

du. Jen díky němu můžeme ve větší míře uplatňovat mo-

kopie (chirurgická léčba myomů děložních, endometriózy,

derní technologie, které jsou nezbytné pro provedení roz-

hysterektomie, intrauterinní chirurgie).

sáhlých operačních výkonů nejvyššího stupně obtížnosti,

V rámci specializovaných operačních výkonů se pracoviště

a to při dodržení vysoké bezpečnosti pro pacientky a kom-

trvale zaměřuje na oblast reprodukční medicíny (operační

fortu pro operační tým.

léčba děložních myomů a operační léčba endometriózy)

Na endoskopickém oddělení Gynekologicko-porodnické

a operační léčbu onkologických onemocnění (zvl. chirur-

kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, tzv. oddělení G5, bylo

gická léčba karcinomu endometria (sliznice děložní) a kar-

v roce 2015 uskutečněno celkem 2146 operačních

cinomu čípku děložního. Intrauterinní endoskopická chi-

výkonů: z toho 1023 laparoskopických a laparovaginálních,

rurgie se potom uplatňuje v obou těchto oblastech.

1123 hysteroskopických. Tento počet nás opět staví do

Výše uvedené aktivity bychom jen stěží mohli provádět bez

role největšího pracoviště gynekologické endoskopie

pomoci externího financování, které nám umožňuje naku-

v České republice.

povat moderní operační technologie. V roce 2015 jsme od

Význam našeho pracoviště však netkví "pouze" v kvantitě

Nadačního fondu APOLENA získali operační techniku za

špičkově prováděných operačních výkonů, ale také

300 000 Kč. Není pochyb, že štědrost dárců ovlivnila nejen

v předávaní našich zkušeností ostatním kolegům: probíhá

technologickou úroveň našeho pracoviště, ale také osudy

zde kontinuálně výuka mediků v rámci lékařské fakulty,

mnoha žen a jejich rodin.

postgraduální výuka EBCOC v rámci přípravy na atestaci

I jejich jménem vám děkujeme.

prof. MUDr. David Kužel, CSc.
člen Správní rady Nadačního fondu APOLENA,
vedoucí lékař endoskopického odd. G5
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN v Praze
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PROFIL
NADAČNÍHO FONDU
APOLENA
Nadační fond APOLENA, založený na konci roku 2013, má za

V roce 2015 Nadační fond APOLENA získal dary v celko-

cíl podporovat endoskopické sály Gynekologicko - porodnické

vé výši

kliniky „U Apolináře“ a zvýšit tak počet operací prováděných

21 jednorázových operačních nástrojů, které byly v drtivé

nejmodernějšími technikami. Vedlejším cílem fondu je podpora

většině případů využity na operace onkologicky nemocných paci-

vzdělávání personálu endoskopických sálů.

entek (rakovina děložního čípku, rakovina děložního těla a další).

Endoskopie je dynamickým oborem, který se neustále rozvíjí

Navzdory trendům v neziskovém sektoru, kde je zcela běžné fi-

v souladu s technologickým pokrokem. Bohužel dynamika tech-

nancovat chod organizací z darů donorů, využívá Nadační fond

nologického pokroku je rychlejší než dynamika financování zdra-

APOLENA veškeré dary výhradně k nákupu potřebných tech-

votnictví. Chceme-li tedy dopřát pacientkám špičkovou úroveň

nologií. Provoz fondu je financován jeho zřizovatelkou, ke spo-

operačních technik, je potřeba najít podpůrné financování.

lupráci jsou zváni jen ti, kdo mají zájem vykonat skutečný dobrý

To je ostatně běžné i ve vyspělých ekonomikách na západ od

skutek, tedy bezúplatně.

našich hranic: veřejné sbírky na pořízení špičkových technologií

Naše donory tak můžeme ujistit, že efektivita jejich pomoci je

jsou zde běžné a fundraising pro tyto účely běží na plné obrátky.

100%.

409 tis. Kč, přičemž endoskopickým sálům předal

Nadační fond APOLENA vedle nulových nákladů na svůj provoz prosazuje filozofii naprosté transparentnosti. Proto má fond
jediný, a to transparentní, účet: 777 00 777 / 2010.

apolena.eu
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Naprostá většina pacientek, která byla operována operačními nástroji zakoupenými
Nadačním fondem APOLENA, trpěla onkogynekologickým onemocněním.

V roce 2015 Nadační fond APOLENA předal celkem 21 multifunkčních jednorázových operačních nástrojů, které pacientkám přinesly
bezpečnější a rychlejší operaci, a zajistily jim tak
rychlejší návrat domů ke svým rodinám, případně
časnější zahájení navazující onkologické léčby.

90%

onkologické
diagnózy

10%

ostatní
diagnózy

Endoskopické sály oddělení G5 jsou
špičkovým fakultním pracovištěm, kde
se koncentrují závažné případy z celé
České republiky.
Z počtu 21 předaných laparoskopických
nástrojů bylo 14 použito při operacích
mimopražských pacientek.

33%

pražské pacientky

67%

mimopražské
pacientky

TRANSPARENTNOST

EFEKTIVITA

POTŘEBNOST

Máme jediný, a to transparentní, účet.

Z darů našich donorů neplatíme žádné

Dary,

které

endoskopickým

sálům

Každý z našich dárců se tak může kdykoliv

provozní náklady. Všechny prostředky jsou

předáváme, mají terapeutický a ve většině

přesvědčit, že jeho dar byl využit efektivně.

využity ve prospěch endoskopických sálů.

případů život zachraňující význam.
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ORGÁNY
NADAČNÍHO FONDU
APOLENA
Správní rada
Ing. Petra Horáková Krištofová

předsedkyně Správní rady
zřizovatelka Nadačního fondu APOLENA
Nezávislá

konzultantka

v

oblasti

marketingu

a public relations. Specializuje se na on-line marketing
zdravotnických a finančních služeb. Financuje chod
Nadačního fondu APOLENA.

doc. MUDr. Michal Mára, CSc.

člen Správní rady
zřizovatel Nadačního fondu APOLENA
Špičkový evropský odborník na laparoskopické operační
techniky v gynekologii. Předseda sekce Gynekologické endoskopie CGPS a vyhledávaný specialista
na léčbu děložních myomů.

prof. MUDr. David Kužel, CSc.
člen Správní rady

Zástupce přednosty kliniky pro gynekologii, autor monografie „Gynekologická endoskopie“ (1994).
Přední český odborník na hysteroskopickou operativu.

Revizor

RNDr. Kristina Forsterová, PhD.

apolena.eu
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OHLASY
PACIENTEK
Petra, Brno
Rok 2015 byl nejkrásnějším rokem mého života. Po dlouhých
dvanácti letech neustálých nezdarů otěhotnět jsem si najednou
mohla užívat rostoucího těhotenského bříška a v létě se radovat z narození krásného zdravého miminka. Nyní už leze můj
synek po koberci, hraje si s plyšovými hračkami a usmívá se na
mne. A ty dlouhé roky před tím se mi v hlavě přehrávají už jen
jako útržky z nějakých filmů: gynekologické potíže, návrh gynekologa na odstranění dělohy kvůli mnohočetným myomům,
hledání informací o jiném možném řešení atd.
Díky panu docentu Michalu Márovi z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze, který mi při náročné operaci odstranil myomy z dělohy, a díky Nadačnímu fondu APOLENA,
který z peněz dárců zakoupil špičkové jednorázové nástroje
pro tuto operaci, si můžeme já i můj manžel užívat „všedních
a běžných“ radostí se svým báječným synkem.
Není dne, kdy bych si nevzpomněla na osoby z lékařského
prostředí, které mi pomohly uskutečnit moji mateřskou roli.
Velmi jim všem děkuji a vážím si toho, s jakou odborností
a empatií dělají svoji práci. Neméně si vážím i všech dárců
Nadačního fondu APOLENA, kteří svými finančními
příspěvky pomáhají navracet zdraví, a v mém případě i stvořit
nový život.

Jáchym, *2015

apolena.eu
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NADAČNÍ
FOND APOLENA
V MÉDIÍCH
V roce 2015 se nám podařilo prosadit do několika českých médií.
Zmínily se o nás jak tradiční tištěné deníky a týdeníky, tak on-line
média a rozhlasové stanice. Nadační fond APOLENA pro svou
propagaci nevyužívá žádných placených služeb, není zastupován
žádnou PR agenturou a nespolupracuje s těmi médii, která prezentaci fondu podmiňují finanční kompenzací. Jsme vděčni všem
médiím, která nám dala v roce 2015 prostor prezentovat naše
úspěchy a naše vize.

apolena.eu
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FINANČNÍ ČÁST
V roce 2015 jsme opět udrželi provozní náklady na nule.
Nadační fond APOLENA nevyplácí žádné odměny členům správní rady,
nezaměstnává žádné zaměstnance,
nenakupuje reklamu ani PR služby, neutrácí.
Vše, co bylo v roce 2015 třeba uhradit (poštovné, právní konzultace, tisk
letáků atd.), bylo uhrazeno zakladatelkou fondu z privátních zdrojů.
Efektivita darů byla tedy opět 100%.
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NAŠI
SPONZOŘI

��������

MARKETING

FLOW

apolena.eu

dárce

výše příspěvku

BNP Paribas Personal Finance SA

70 000 Kč

Clareo a.s.

26 000 Kč

Váchová Renata

20 000 Kč

Ing. Tairová Zuzana

20 000 Kč

Alea Solutions s.r.o.

18 000 Kč

Němečková Leona

16 500 Kč

HYPOASISTENT s.r.o.

15 000 Kč

VOLF a partneři s.r.o.

15 000 Kč

Eurostaff CZ, s.r.o.

15 000 Kč

SIMEDAP FLOW s.r.o.

10 000 Kč

Šebesta David

10 000 Kč

Kisilová Jana

10 000 Kč

Denisová Elena

10 000 Kč

Suchomel Tomáš

10 000 Kč

Hulcová Libuše Eva

8 000 Kč

Tobrman Michal

8 000 Kč

Šparlinek Libor

7 000 Kč

Designuj! s.r.o.

5 000 Kč

Ovsová Iva

5 000 Kč

PROJEKT 505, spol. s r.o.

5 000 Kč

součet drobných a anonymních darů

Dary celkem 409 224 Kč

105 724 Kč
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ROZVAHA
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (k 31.12. 2015 v celých tis. Kč)
AKTIVA

stav k 1.dni
úč. období

stav k
poslednímu
dni úč. období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

B.

Krátkodobý majetek celkem

38

150

I.

Zásoby celkem

0

0

II.

Pohledávky celkem

0

0

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

38

150

IV.

Jiná aktiva celkem

0

0

38

150

stav k 1.dni
úč. období

stav k
poslednímu
dni úč. období

Aktiva celkem

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

38

150

I.

Jmění celkem

1

1

II.

Výsledek hospodaření celkem

37

149

B,

Cizí zdroje celkem

0

0

I.

Rezervy celkem

0

0

II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III.

Krátkodobé závazky celkem

0

0

IV.

Jiná pasiva celkem

0

0

38

150

Pasiva celkem

apolena.eu
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VÝKAZ
ZISKU A ZTRÁT
Výkaz zisku a ztrát (k 31.12. 2015 v celých tis. Kč)
A. NÁKLADY
I.

Spotřebované nákupy celkem

0

II.

Služby celkem

0

III.

Osobní náklady celkem

0

IV.

Daně a poplatky celkem

0

V.

Ostatní náklady celkem

0

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvroba rezerv a opravných položek celkem

0

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

VIII. Daň z příjmů celkem

Náklady celkem

297
0

297

B. VÝNOSY
I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

0

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

III.

Aktivace celkem

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

0

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

0

VI.

Přijaté příspěvky celkem

409

VII.

Provozní dotace celkem

0

Výnosy celkem

409

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

112
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PODĚKOVÁNÍ

Nadační fond APOLENA děkuje všem firmám, organizacím a jednotlivcům,
kteří ho v roce 2015 finančně, morálně či jinak podpořili.
Zejména děkuje jednotlivcům, kteří poskytli laskavou výpomoc bez nároku na honorář:
- Paní Karolíně Šulcové - Saidlové za vedení účetnictví,
- panu Petru Houbovi za pomoc při úpravě kódu webových stránek,
- paní "iff" za redigování textů a ochotu pomoci prakticky s čímkoliv.
Děkujeme paní Ing. Evě Jechové za zprostředkování komunikace s vedením VFN v Praze.
Novinářům a spolupracovníkům redakcí za medializaci našich dobročinných aktivit, zejména:
- Tomáši Skřivánkovi, Silvii Králové, Renatě Kašické.
Nadační fond APOLENA dále děkuje:
- společnostem OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O.
a MEDITRADE spol. s r.o., a to za výbornou spolupráci
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ÚDAJE
NADAČNÍHO FONDU
APOLENA
NADAČNÍ REJSTŘÍK
Datum zápisu:
13. prosince 2013

Právní forma: Nadační fond
IČ: 023 99 385

Nadační fond je zapsán v nadačním
rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze v oddílu N, vložce číslo 1079

SÍDLO
Ke Stírce 1845/39
182 00 Praha 8

KONTAKT
Tel.: +420 603 740 112
Email: apolena@apolena.eu

Web: www.apolena.eu
www.facebook.com/nfapolena
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