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Vážení,

jsem zastáncem činů, nikoliv slov.

Omezím se tedy jen na vyjádření velkého poděkování 

všem dárcům, kteří v roce 2014 podpořili náš cíl dopřát 

gynekologicky nemocným ženám co nejlepší operační péči 

a rychlý návrat k rodinám.

Věřím, že rok 2015 bude i s vaší pomocí ještě úspěšnější.

Srdečně

 

ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ
SPRÁVNÍ RADY

Ing. Petra Horáková Krištofová

předsedkyně Správní rady a zřizovatelka

Nadační fond APOLENA
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„operační sezóna“ 2014 byla na našich endoskopických operačních 

sálech první, kdy jsme mohli využívat darů Nadačního fondu 

APOLENA. Výhody této spolupráce jsou nezměrné. 

Na našem pracovišti, specializovaném na minimálně invazivní gy-

nekologickou operativu, provádíme řadu technicky obtížných la-

paroskopických výkonů, zaměřených jednak na ženy se závažným 

ohrožením plodnosti (tzv. reprodukčně chirurgické zákroky 

u pacientek s těžkým onemocněním endometriózou, adenomyó-

zou nebo děložní myomatózou), ale i na pacientky s nádorovým 

onemocněním čípku nebo těla děložního. I tyto ženy lze v mnoha 

případech operovat mini-invazivně, čili bez nutnosti použití kla-

sického velkého řezu. K těmto náročným operacím jsou k nám 

odesílány ženy z široké oblasti celých Čech a Moravy, protože ve 

výše zmíněné problematice patříme k největším či ojedinělým 

centrům v ČR.

Komplikované laparoskopické operace dnes nelze na dostatečné, 

se světem srovnatelné úrovni provádět bez využití nástrojů ob-

sahujících moderní technologické modality. Jde však o nástro-

je velmi drahé, přitom použitelné jen jedenkrát, tzn. pro jednu 

pacientku na jednu jedinou, obvykle vícehodinovou operaci. Jen 

díky pomoci Nadačního fondu APOLENA můžeme tyto výko-

ny provádět v požadovaném množství a s minimalizací rizik pro 

pacientku. Bez využití těchto nástrojů výrazně stoupá nebezpečí 

poranění velkých cév s rizikem život ohrožujícího krvácení, riziko 

poranění močovodů, střevních kliček apod. Operování s nástroji 

vybavenými moderními technologiemi nám v neposlední řadě 

umožňuje seznamovat s jejich používáním primáře a další specia-

listy z jiných nemocnic, stejně jako mladší lékaře v rámci jejich 

postgraduálního vzdělávání, a zapojit je do složitých operací.

Vážení,

SLOVO
doc. MUDr. 
MICHALA MÁRY, CSc.

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
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PROFIL 
ENDOSKOPICKÝCH 

SÁLŮ

Endoskopické sály gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře v Praze byly založeny v roce 1969. Za 45 let existence 

doznalo toto nejvýznamnější gynekologicko-endoskopické pracoviště v České republice obrovských změn.

Endoskopické sály kliniky U Apolináře jsou nejen největším českým pracovištěm svého druhu, ale  také pracovištěm 

nejstarším. Pamatuje dobu, kdy laparoskopie byla neprobádanou technikou s mnoha omezeními. 

Během téměř půl století fungování endoskopické části kliniky zde bylo odoperováno 40 000 pacientek z celé republiky. 

Na oddělení s osmi lůžky je každý týden provedeno až čtyřicet laparoskopických operací, a to často hodně náročných, 

jinde v Česku neproveditelných. Pracují zde velice zkušení operatéři světové úrovně, kteří při náročných, často mnohaho-

dinových operacích operují onkologicky nemocné ženy, ženy s myomy, endometriózou či mimoděložním těhotenstvím.

Oddělení G5 je dnes významné školicí středisko, kde se v endoskopických (tedy laparoskopických a hysteroskopických) 

technikách vzdělávají lékaři nejen ze všech koutů naší republiky, ale často se na um zdejších vyhlášených operatérů 

přijíždějí dívat i specialisté ze zahraničí. 

Být dnes pacientkou některého z nich a mít možnost se na oddělení G5 léčit 

je pro každou ženu obrovskou nadějí.

doc. 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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Nadační fond APOLENA, založený na konci roku 2013, má za 

cíl podporovat endoskopické sály Gynekologicko - porodnické 

kliniky „U Apolináře“ a zvýšit tak počet operací prováděných 

nejmodernějšími technikami. Vedlejším cílem fondu je podpora 

vzdělávání personálu endoskopických sálů. 

Endoskopie je dynamickým oborem, který se neustále rozvíjí  

v souladu s technologickým pokrokem. Bohužel dynamika tech-

nologického pokroku je rychlejší než dynamika financování zdra-

votnictví. Chceme-li tedy dopřát pacientkám špičkovou úroveň 

operačních technik, je potřeba najít podpůrné financování.

Jistě si lze klást otázky, zdali je zakládání nadačních fondů  

v podobných případech řešením systematickým a zdali taková-

to špičková fakultní pracoviště nemají mít zajištěné financování   

z veřejných zdrojů. Ať už si odpovíme na tyto otázky jakkoliv,   

nevyřešíme tím akutní problémy pacientek, které potřebují dnes 

či zítra náročný operační zákrok. Důvod založení Nadačního fon-

du APOLENA tedy nejlépe vystihuje přísloví: „Je pozdě kopat 

studnu, když je dům v plamenech." 

V roce 2014 Nadační fond APOLENA získal dary v celko-

vé výši  334 312 Kč, přičemž endoskopickým sálům předal  

21 jednorázových operačních nástrojů, které byly ve většině 

případů využity na operace onkologicky nemocných pacientek.

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

nancovat chod organizací z darů donorů, využívá Nadační fond 

APOLENA veškeré dary výhradně k nákupu potřebných techno-

logií. Provoz fondu je financován jeho zřizovatelkou, ke spolu-

práci jsou zvány jen ti spolupracovníci, kteří mají zájem vykonat 

skutečný dobročinný skutek, tedy bezúplatnou formou. Naše 

donory tak můžeme ujistit, že efektivita jejich pomoci je 100%.

Nadační fond APOLENA vedle nulových nákladů na svůj pro-

voz  prosazuje filozofii naprosté transparentnosti. Proto má fond 

jediný, a to transparentní účet: 777 00 777 / 2010.

PROFIL 
NADAČNÍHO FONDU
APOLENA
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Máme jediný, a to transparentní účet. 

Každý z našich dárců se tak může kdykoliv 

přesvědčit, že jeho dar byl využit efektivně.

Z darů našich donorů neplatíme žádné 

provozní náklady. Všechny prostředky jsou 

využity ve prospěch endoskopických sálů.

Dary, které endoskopickým sálům 

předáváme, mají terapeutický a ve většině 

případů život zachraňující význam. 

TRANSPARENTNOST EFEKTIVITA POTŘEBNOST

21 V roce 2014 nakoupil Nadační fond 
APOLENA celkem 21 multifunkčních jednorázo-
vých operačních nástrojů, které pacientkám přinesly 
bezpečnější a rychlejší operaci, a zajistily jim tak 
rychlejší návrat domů ke svým rodinám.

Endoskopické sály oddělení G5 jsou 
špičkovým fakultním pracovištěm, kde 
se koncentrují závažné případy z celé 
České republiky. 
Z celkového počtu 21 zakoupených la-
paroskopických nástrojů bylo 17 použito 
při operacích mimopražských pacientek.

pražské pacientky

mimopražské
 pacientky

19%

81%

Naprostá většina pacientek, která byla opero-
vána operačními nástroji zakoupenými 
Nadačním fondem APOLENA, trpěla onko-
gynekologickým onemocněním. 

ostatní 
diagnózy

onkologické 
diagnózy

10%90%
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doc. MUDr. David Kužel, CSc.
člen správní rady

Zástupce přednosty kliniky pro gynekologii, autor mono-

grafie „Gynekologická endoskopie“ (1994).

Přední český odborník na hysteroskopickou operativu.

doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
člen správní rady 
zřizovatel Nadačního fondu APOLENA

Špičkový evropský odborník na laparoskopické operační 

techniky v gynekologii. Předseda sekce Gynekolo-

gické endoskopie CGPS a vyhledávaný specialista  

na léčbu děložních myomů.

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.

Správní rada

ORGÁNY 
NADAČNÍHO FONDU
APOLENA

Revizor RNDr. Kristina Forsterová, PhD.
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OHLASY
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NADAČNÍ
FOND APOLENA
V MÉDIÍCH

V roce 2014 se nám podařilo prosadit do mnoha českých médií.

Zmínily se o nás jak tradiční tištěné deníky a týdeníky, tak on-

line média a televizní stanice. Nadační fond APOLENA pro svou 

propagaci nevyužívá žádných placených služeb, není zastupován 

žádnou PR agenturou a nespolupracuje s těmi médii, která pre-

zentaci fondu podmiňují finanční kompenzací. Jsme vděčni všem 

médiím, která nám dala v roce 2014 prostor prezentovat naše 

úspěchy a naše vize.
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ODBORNÍCI
O  NADAČNÍM FONDU

APOLENA

Laparoskopické výkony u onkologických pacientek patří k těm nesložitějším, nejdelším a nejnáročnějším pro 

pacientky i pro celý operační tým. Právě u těchto výkonů, které mohou trvat i 5 až 6 hodin, které s sebou přináší 

riziko velké krevní ztráty i závažných komplikací, má využití moderní technologie, včetně pokročilé techniky 

elektrokoagulace, největší význam. Umožňuje zásadním způsobem zkrátit operační čas, zabránit krevní ztrátě, 

která by vyžadovala podání transfúze, a poskytuje operatérovi přehledné operační pole pro jemnou preparaci  

v blízkosti citlivých orgánů v dutině břišní. Spolupráce endoskopického týmu s Nadačním fondem  APOLENA 

významným způsobem pomáhá udržet špičkovou úroveň chirurgické léčby v onkogynekologii a provádět celé 

spektrum výkonů, včetně těch nejsložitějších, u všech pacientek, které tuto léčbu potřebují. 

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

vedoucí Onkogynekologického centra 

Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF a VFN v Praze
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OHLASY
PACIENTEK

Petra, Brno
Chtěla bych spolu se svým manželem poděkovat zřizo-

vatelům Nadačního fondu APOLENA a především všem 

jeho dárcům.

Díky vynikajícím lékařům  a díky špičkovým přístrojům  

a operačním nástrojům mi byly z dělohy odstraněny myo-

my. Znovu tak máme s manželem naději, že se nám podaří 

počít dítě a že tak budeme moci prožívat radosti i starosti, 

které mnoha lidem připadají samozřejmé a všední.

Víme, že naše cesta k dítěti nekončí touto operací a že nám 

nikdo nezaručí, že dospějeme k vytouženému cíli. Bez této 

operace by ale naše snaha byla naprosto marná.

Děkujeme proto všem za naději. Velmi si vážíme všech, 

kteří jsou ochotni podporovat Nadační fond APOLENA, 

a tak doslova probouzet v životech mnoha lidí naději a ra-

dost.

Hana, Praha
Touto cestou Vám mnohokrát děkuji za možnost  

podstoupit zákrok u Vás na oddělení.

 

Velmi si vážím toho, jak pracuje tým Endoskopické-

ho oddělení, kde jsem měla doslova na vlastní kůži 

možnost poznat jeho vysokou profesionální úroveň při 

mé operaci. Předoperační i pooperační fázi mohu po-

soudit a byla perfektní, podle toho usuzuji i na vlast-

ní operační výkon, který jsem pochopitelně nemohla 

aktivně vnímat.

Celému týmu děkuji. 

Také bych Vás ráda informovala, že jako poděkování 

posílám příspěvek Nadačnímu fondu APOLENA, 

jehož podporu endoskopických sálů považuji za velmi 

smysluplnou. 

.
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FINANČNÍ  ČÁST
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NAŠI
SPONZOŘI
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dárce výše finančního příspěvku

Broker Trust, a.s. 30 000 Kč

dm drogerie markt s.r.o. 20 000 Kč

HYPOASISTENT s.r.o. 15 000 Kč

SIKO KOUPELNY a.s. 15 000 Kč

Lions Club Praha První 15 000 Kč

GEPARD FINANCE a.s. 15 000 Kč

Sakařová Šárka 15 000 Kč

Software602 a.s. 15 000 Kč

Expensa a.s. 15 000 Kč

Prague Top Estates, s.r.o. 15 000 Kč

INTER CLINIC Praha-Radotín, spol. s r.o. 10 000 Kč

1. EUROHYPOTÉKA s.r.o. 10 000 Kč

M & M reality holding a. s. 10 000 Kč

IMMUNO-FLOW,s.r.o. 10 000 Kč

LATUS CZ s.r.o. 10 000 Kč

The Happy Monkey s.r.o. 10 000 Kč

ABORIGINAL Company s.r.o. 10 000 Kč

Tomáš a Veronika Borkovi 10 000 Kč

Milena Nečásková 10 000 Kč

Michal Tobrman 10 000 Kč

PROJEKT 505, spol. s r.o. 8 000 Kč

Tereza Kůstková 5 000 Kč

Iva Kolářová 5 000 Kč

FINEO group a.s. 5 000 Kč

brm s.r.o. 5 000 Kč

Zdena a Václav Fleglovi 3 000 Kč

Monika Tvrdková 3 000 Kč

Jiřina Valentová 3 000 Kč

Lenka Chomátová 3 000 Kč

Johana Tůmová 3 000 Kč

FINEO BYDLENÍ s.r.o. 3 000 Kč

Petra Krištofová 2 000 Kč

Pavlína Venclová 2 000 Kč

Jitka Kubalová 2 000 Kč

Renáta Kašická 1 200 Kč

Pavel Bultas 1 000 Kč

Milana Ličková 1 000 Kč

Petra Junková 1 000 Kč

Josef Dobřichovský 1 000 Kč

součet drobných darů 7 112 Kč

 Dary celkem  334 312 Kč
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ROZVAHA

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0

B. Krátkodobý majetek celkem 38

I. Zásoby celkem 0

II. Pohledávky celkem 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 38

IV. Jiná aktiva celkem 0

Aktiva celkem                                                                                        38                                         

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 38

I. Jmění celkem 1

II. Výsledek hospodaření celkem 37

B, Cizí zdroje celkem 0

I. Rezervy celkem 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0

III. Krátkodobé závazky celkem 0

IV. Jiná pasiva celkem 0

Pasiva celkem                                                                                        38                                           

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (k 31.12. 2014 v celých tis. Kč)
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VÝKAZ
ZISKU A ZTRÁT

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 297

VIII. Daň z příjmů celkem 0

Náklady celkem                                                                                    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 334

VII. Provozní dotace celkem 0

Výnosy celkem                                                                                     334     

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                                         37

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (k 31.12. 2014 v celých tis. Kč) Výkaz zisku a ztrát (k 31.12. 2014 v celých tis. Kč)
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PODĚKOVÁNÍ

Nadační fond APOLENA děkuje všem firmám, organizacím a jednotlivcům, 
kteří ho v roce 2014 finančně, morálně či jinak podpořili.

Zejména děkuje jednotlivcům, kteří poskytli laskavou výpomoc bez nároku na honorář:
- paní Karolíně Šulcové - Saidlové za vedení účetnictví

- slečně Pavle Horákové za překlad webových stránek do AJ
- panu Petru Houbovi za pomoc při úpravě kódu webových stránek

Novinářům a spolupracovníkům redakcí za medializaci našich dobročinných aktivit:
- Tomáši Skřivánkovi, Markétě Čepické Daňhelové, Zuzaně Kohoutové, Barboře Buřínské,  

Zdeně a Václavu Fleglovým, Libuši Šmuclerové, Petrovi Smyczkovi, Miroslavě Svobodové

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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Datum zápisu: 
13. prosince 2013

Právní forma: Nadační fond
IČ: 023 99 385

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

Ke Stírce 1845/39
18200 Praha 8

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

NADAČNÍ REJSTŘÍK

SÍDLO

KONTAKT

ÚDAJE
NADAČNÍHO FONDU 

APOLENA

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

TRANSPARENTNÍ ÚČET
777 00 777 / 2010
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