
Výroční zpráVa 
aMD V čr

AsociAce muskulárních dystrofiků





AMD je členem České rady 
humanitárních organizací,

Národní rady osob se zdravotním
postižením České republiky

a členem EAMDA – Evropské aliance 
asociací nervosvalových nemocí.

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, která sdružuje 
postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími 
nervosvalovými nemocemi, je celonárodní nevládní 
nezisková organizace působící v České republice. 
Muskulární dystrofici patří k nejhůře postiženým, mnozí 
jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob 
se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti 
vyplývají.
Asociace muskulárních dystrofiků prosazuje specifické 
zájmy a potřeby svých členů. Pořádá rehabilitačně 
výchovné kurzy, rekondiční ozdravné pobyty, semináře, 
šachové turnaje atd. Spolupracuje se zdravotnickými 
institucemi a se zahraničními asociacemi obdobného 
charakteru, které dnes existují ve většině zemí světa jako 
významná součást v boji proti nervosvalovým chorobám 
a jejich následkům. Poskytuje též sociálně právní 
poradenství a jinou pomoc svým členům.
Důležitou součástí činnosti Asociace muskulárních 
dystrofiků je vydávání členského časopisu ZPRAVODAJ 
AMD, který vychází čtvrtletně a poskytuje informace 
členům jak z oblasti vlastní činnosti AMD, tak z oblasti 
lékařské vědy a výzkumu nervosvalových chorob. 
Časopis přináší také novinky ze zahraničí, jež souvisejí 
s nervosvalovými nemocemi, a je základem pro vzájemnou 
výměnu zkušeností a názorů postižených.
Cílem AMD v ČR je trvale sledovat a pomáhat řešit širokou 
problematiku postižených nervosvalovými nemocemi 
včetně dětí a mládeže. Tato činnost je finančně značně 
nákladná a závisí na podpoře veřejnosti.

Všem dárcům a sponzorům předem děkujeme!

Naše adresa:
Asociace muskulárních 
dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953/24
148 00 Praha 414

Tel./ fax:
272 933 777

Webová adresa:  
www.amd-mda.cz
 
E-mail: 
info@amd-mda.cz 

Kancelář: 
Petýrkova 1950/18 (suterén)
148 00 Praha 414

Úřední hodiny: 
pondělí:   9:00 – 12:00
 15:00 – 17:00
úterý:       10:00 – 12:00
 13:00 – 16:00
středa:   9:00 – 15:00
čtvrtek: 13:00 – 16:00
pátek:   9:00 – 15:00

Číslo konta: 
Komerční banka, Praha 4: 
30333041/0100
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Vážení přátelé,
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR vám předkládá výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření za rok 2019. Uvádíme přehled aktivit a událostí, které jsme během 
uplynulého roku uskutečnili. I v tomto roce jsme se snažili pro naše členy přinášet co 
nejvíce informací ze sociální oblasti, zdraví, péče a také novinek o kompenzačních 
pomůckách. Pořádali jsme tradiční rekondiční pobyty v tuzemsku i zahraničí.
Finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
zdravotnictví, od městské části Prahy 11, Vládního výboru pro osoby se zdravotním 
postižením, města Kladna, sponzorů, různých nadací, ale také jednotlivců  
nám pomohly uskutečnit větší část našich projektů. Ministerstvo zdravotnictví 
podpořilo tuzemské rekondiční pobyty a rekondiční pobyt na Makarské riviéře.  
Konto Bariéry přispělo na asistenty, kteří během tohoto pobytu pomáhali účastníkům 
pobytu. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám poskytlo podporu v oblasti  
sociálně právního poradenství a provozních nákladů organizace. Městská část  
Praha 11 přispěla na činnost organizace, rekondiční pobyty a vydávání Zpravodaje AMD  
a město Kladno na rekondiční pobyt ve Velkých Losinách. V roce 2019 jsme 
pokračovali ve spolupráci s MDA RIDE, které významně finančně podpořilo naše aktivity  
a přispělo našim členům na různé kompenzační pomůcky i asistenty. Od Vládního 
výboru jsme z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských 
sdružení zdravotně postižených získali finanční prostředky na členské příspěvky  
v EAMDA, Zpravodaj AMD a provoz kanceláře.
Naše činnost byla zaměřena na poradenství v právní a sociální oblasti: uskutečnili jsme 
celkem přes 310 intervencí. Informovali jsme o novinkách v oblasti nervosvalových 
nemocí, a to především prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek. 
Pokračovalo poskytování poradenství při některých nejasnostech v uplatňování 
zákona o sociálních službách a příspěvcích na péči. Dále zůstáváme aktivními členy 
mezinárodních organizací: EAMDA – Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí, 
TREAT-NMD, CARE-NMD. 
V roce 2019 AMD nadále spolupracovala s Národní radou osob se zdravotním 
postižením v ČR, Českou radou humanitárních organizací a s Českou asociací pro 
vzácná onemocnění. Na mezinárodním poli pak byla významná spolupráce s organizací 
EAMDA.
Výčet sponzorů: Úřad vlády (program Podpora veřejně účelných aktivit Vládního 
výboru pro osoby se zdravotním postižením), MPSV, MZ, MDA RIDE, OPTREAL, 
Benediktinské opatství Rajhrad, Praha 11, město Kladno, Konto Bariéry a mnoho 
dalších drobných dárců z řad právnických i fyzických osob. Chtěli bychom jmenovat 
pana Tomáše Radostu, který každý měsíc přispívá na transparentní účet nemalou 
částkou a také k tomu inspiroval firmu PROFYLAX, kde pracuje, a která pravidelně 
také posílá příspěvek naší organizaci. Zvláštní poděkování pak patří panu Marianu 
Jelínkovi, který naši organizaci podpořil osobně, ale také zprostředkoval pomoc  
i od dalších dárců.
Novou akcí, kterou jsme v roce 2019 pořádali, bylo Setkání členů. Smyslem bylo, 
aby se členové mezi sebou více poznali a mohli se tak pobavit o svých problémech  
a předat si různé zkušenosti z mnoha oblastí. Součástí byly také přednášky  
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z problematiky nervosvalových onemocnění, které přednesli doc. MUDr. David  
Kemlink, Ph.D. a MUDr. Livie Mensová. Zajímavá byla též přednáška o léčbě spinální 
muskulární atrofie novým lékem SPINRAZA. O svoji zkušenost s touto léčbou se s námi 
podělila Eva Blažková. Proběhla i prezentace z historie naší organizace, a to od jejího 
založení až po současnost, kterou přednesl předseda AMD Zdeněk Janda. Inspirativní 
a zajímavá byla přednáška mentálního kouče Mariana Jelínka. Závěrečnou prezentací 
zaujal také náš dlouholetý kamarád a podporovatel Josef „Káďa“ Kadeřábek o cestě  
po Jihoafrické republice.
Zúčastnili jsme se pravidelné výroční konference EAMDA, tentokrát ve slovinské 
Izole ve středisku Dva topola. Na programu byly přednášky ohledně problematiky 
nervosvalových onemocnění. Vedle členů výkonného výboru EAMDA vystoupili 
též představitelé Evropské federace pro neurologické asociace (EFNA), Světové 
organizace Duchennovy svalové dystrofie (WDO), CMT asociace z Rumunska  
a Asociace muskulárních dystrofiků z Turecka. Další významnou akcí, které jsme se 
mohli zúčastnit, byl III. ročník Neuromuskulárního fóra v EA Hotelu Kraskov. Sešlo se 
zde téměř sedmdesát neuromuskulárních specialistů.
Další novinka, kterou jsme připravili pro naše členy, byl Kurz výtvarné techniky  
v Třemošné. Účastníci se seznámili s různými technikami od výroby keramiky  
po batikování látek.
V říjnu 2019 proběhly volby do výboru AMD. Složení nového výboru uvádíme dále  
ve výroční zprávě.
Průběžně se aktualizovaly webové stránky. Uveřejňujeme na ně stále nové informace 
o trendech ve výzkumu, péči a samozřejmě také o činnosti naší organizace. Aktivně 
k prezentaci AMD využíváme i facebook. Bohužel jsme museli z finančních důvodů 
ukončit sbírku pomocí DMS. Tato služba je již zpoplatněna a náklady by převýšily zisk 
za vybrané dárcovské SMS.
I nadále jsme navštěvovali vzdělávací kurzy pořádané APO (Asociace pacientských 
organizací). Za naši organizaci se jich účastnili Zdeněk Janda, Mgr. Dona Jandová  
a Veronika Nesměráková. 
Významná byla spolupráce s ČAVO (Česká asociace pro vzácná onemocnění). 
Spolupráce s touto organizací a dalšími členskými organizacemi pomáhá prosazovat 
zájmy a potřeby lidí se vzácným onemocněním, ke kterým patří i svalová dystrofie.
Vážení přátelé, i v roce 2019 Asociace muskulárních dystrofiků v ČR pokračovala 
v propagování problematiky lidí postižených svalovou dystrofií. Začali jsme také 
připravovat akce, které proběhnou v roce 2020.
Děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění všech akcí i dalších aktivit pro naši  
organizaci. 



reDakční raDa zpraVoDaje aMD 

odpovědná redaktorka:  
Mgr. Dona Jandová 
členové redakční rady:  
Veronika Nesměráková, Jitka Šafránková, 
PaedDr. Jitka Molitorisová, PhDr. Miroslav Valina

Složení Výboru V roce 2019 Do 25. 10. 2019

Výkonný Výbor 

Výbor aMD 

Předseda:
Zdeněk Janda

Místopředseda:
Petr Procházka 

Veronika 
Nesměráková

Zuzana 
Vojáčková

Filip 
Bican 

Zdeněk Janda
Petr Procházka
Jitka Šafránková
Zuzana Vojáčková 
Nikos Nerancolakis
Filip Bican
René Molitoris
PhDr. Miroslav Valina
Jan Mikulenčák
PaedDr. Jitka Molitorisová
Veronika Nesměráková

záStupci aMD V čr V krajSkých raDách nrzp 

Věra Furišová - Olomoucký kraj 
MUDr. Alena Mrázová - Královéhradecký kraj 
Nikos Nerancolakis - Moravskoslezský kraj 
Pavlína Riglová - Jihomoravský kraj 
Zuzana Vojáčková - Plzeňský kraj 
PhDr. Miroslav Valina - předseda Krajské rady  
NRZP Plzeň

záStupce aMD V čr V eVropSké alianci  
aSociací nerVoSValoVě poStižených (eaMDa)

Mgr. Dona Jandová 
(členka výkonného výboru EAMDA)

Zdeněk Janda (předseda AMD v ČR)

reVizní koMiSe

předsedkyně:  
Věra Landová 

členové:  
Jana Macáková 
Jana Roušalová 

Počet členů: 311
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Předseda:
Zdeněk Janda

Místopředseda:
Petr Procházka 

Veronika 
Nesměráková

Mgr. Dona 
Jandová

Filip 
Bican 

Složení Výboru aMD po Volbách oD 25. 10. 2019

Výkonný Výbor 

reDakční raDa zpraVoDaje aMD 

odpovědná redaktorka:  
Mgr. Dona Jandová
členové redakční rady:  
Veronika Nesměráková, Jitka Šafránková, 
PaedDr. Jitka Molitorisová, PhDr. Miroslav Valina

Výbor aMD 

Zdeněk Janda
Petr Procházka
Mgr. Dona Jandová
Hana Macháňová
Filip Bican
René Molitoris
PhDr. Miroslav Valina
Jan Mikulenčák
Věra Furišová
Veronika Nesměráková
Mgr. Bc. Jitka Kratinová

záStupci aMD V čr V krajSkých raDách nrzp 

Věra Furišová - Olomoucký kraj 
MUDr. Alena Mrázová - Královéhradecký kraj 
Nikos Nerancolakis - Moravskoslezský kraj 
Pavlína Riglová - Jihomoravský kraj 
Zuzana Vojáčková - Plzeňský kraj 
PhDr. Miroslav Valina - předseda Krajské rady  
NRZP Plzeň

záStupce aMD V čr V eVropSké alianci  
aSociací nerVoSValoVě poStižených (eaMDa)

Mgr. Dona Jandová 
(členka výkonného výboru EAMDA)

Zdeněk Janda (předseda AMD v ČR)

reVizní koMiSe

předsedkyně:  
Věra Landová 

členové:  
Jana Macáková 
PaedDr. Jitka Molitorisová 

Počet členů: 311
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záStupci aMD V čr V krajSkých raDách nrzp 

Věra Furišová - Olomoucký kraj 
MUDr. Alena Mrázová - Královéhradecký kraj 
Nikos Nerancolakis - Moravskoslezský kraj 
Pavlína Riglová - Jihomoravský kraj 
Zuzana Vojáčková - Plzeňský kraj 
PhDr. Miroslav Valina - předseda Krajské rady  
NRZP Plzeň
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Pomáhat jim 
integrovat se  

do společnosti

Podporovat 
děti i dospělé 

postižené 
nervosvalovým 
onemocněním
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Poskytovat 
potřebné 
informace  
k udržení  
co nejlepší  
kvality života

Prosazovat 
zlepšení 
multidisciplinární 
péče
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Jsme tady, abychom pomohli při řešení problémů  
vyplývajících z obtížného zdravotního stavu našich členů 

a zároveň se podíleli na zvyšování vědomostí 
a povědomí o svalových onemocněních mezi vědci, lékaři,  

zdravotními sestrami, terapeuty a širokou veřejností.
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Rekondiční pobyty, školení a semináře se speciálním 
zaměřením na muskulární dystrofiky 

MZ ČR, město Kladno, Konto Bariéry

Projekt – správa služeb odborných středisek, sociální 
poradenství

MPSV ČR, Úřad MČ Praha 11

Členství v mezinárodních organizacích, účast na EAMDA, 
Zpravodaj AMD

Úřad vlády ČR

DotoVané projekty V roce 2019
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REkoNDiČNí tuZEMské Pobyty

RVK - Třemošná u Plzně 25. 5. – 29. 5. 2019

RVK - Hodonín u Kunštátu 1. 6. –  8. 6. 2019

RVK - Velké Losiny  13. 7. – 20. 7. 2019

RVK - Hodonín u Kunštátu 17. 8. – 24. 8. 2019 

Šachy    12. 10. – 19. 10. 2019

Kurz výtvarné techniky  14. 10. – 19. 10. 2019

ZAhRANiČNí REkoNDiČNí Pobyt u MořE

Chorvatsko, Makarská riviéra – hotel BIOKOVKA     21. 8. – 31. 8. 2019

společný program rekondičních a edukačních pobytů AMD v ČR

Zdravotní problematika, využití neagresivních fyzioterapeutických technik, 
dechová cvičení, stravovací režim, individuální a skupinová cvičení, 
sociální problematika, nácvik sebeobsluhy aj. 

sociálNí A PRávNí PoRADENství

Průběžně celý rok 2019 prostřednictvím sociálních pracovnic paní  
Mgr. Ivety Jelínkové a Nikoly Štefanové, DiS.

ČAsoPis ZPRAvoDAJ AMD

Byla vydána tři čísla – v dubnu, září a v prosinci

schůZE výboRu

Clarion Congress Hotel Prague 14. 11. 2019
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rekonDiční tuzeMSké pobyty
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Putování 2019 (třemošná u Plzně)          25. 5. – 29. 5. 2019
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Rekondiční pobyt v hodoníně u kunštátu   1. 6. –  8. 6. 2019



Rekondiční pobyt ve velkých losinách     13. 7. – 20. 7. 2019
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Rekondiční pobyt v hodoníně u kunštátu    17. 8. – 24. 8. 2019
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Šachy                                        12. 10. – 19. 10. 2019
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kurz výtvarné techniky                    14. 10. – 19. 10. 2019
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Rekondiční pobyt na Makarské riviéře       21. 8. – 31. 8. 2019

zahraniční rekonDiční pobyt u Moře
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2020

Sociální a práVní poraDenStVí

Poslání služby odborného 
sociálního poradenství pro 
uživatele sociálních služeb
Odborné sociální poradenství 
je specializovaná služba, kte-
rá pomáhá hájit a prosazovat 
zájmy občanů s nervosvalo-
vým postižením.
Podporuje a pomáhá uživate-
lům v nalezení strategie v je-
jich nepříznivé životní situaci, 
aby došlo ke zlepšení kvality 
života a k jejich snadnějšímu 
sociálnímu začleňování.
Pracovníci znají poslání služby 
a umí ho využít k řešení prak-
tických, každodenních otázek 
v praxi poskytované služby.

cíle služby odborného sociálního poradenství
cílem odborného sociálního poradenství je pomoci uživatelům – osobám 
s muskulární dystrofií nebo jiným nervosvalovým onemocněním řešit 
obtížnou sociální situaci a další problémy, ve kterých se v důsledku  
svého zdravotního postižení ocitli.

• klient se lépe orientuje ve své situaci
• klient má informace vedoucí k řešení jeho nepříznivé životní situace
• klient zná možnosti řešení, jeho důsledky a možné návazné služby
• schopnosti klienta k samostatnému řešení situace jsou širší, je lépe  

zorientován ve své situaci 
• zná práva a povinnosti a ví, jak hájit své oprávněné zájmy

Zásady poskytování odborného sociálního poradenství
Při poskytování odborného sociálního poradenství dodržujeme tyto hlavní 
zásady: bezplatnost, zachování důstojnosti uživatele, podpora jeho 
aktivity, motivace a samostatnost, autonomie, vysoká kvalita služby,  
dodržování lidských práv a svobod, respektování osobnosti, individu-
ální přístup a dostupnost poradenských služeb.
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čaSopiS zpraVoDaj aMD

Důležitou součástí činnosti Asociace muskulárních dystrofiků je vydávání 
členského časopisu ZPRAVODAJ AMD. Vychází čtvrtletně a přináší 
informace z činnosti AMD, vědy, výzkumu atd. Čísla vyšla v dubnu, září  
a v prosinci.
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clarion congress hotel Prague                                           14. 11. 2019

Schůze Výboru

Dne 14. 11. 2019 proběhla výborová schůze AMD v hotelu Clarion Congress Hotel 
Prague, kde byly zveřejněny výsledky voleb do výboru. Byl zvolen předseda, 
místopředseda a nový výkonný výbor. Na programu bylo mimo jiné také hospodaření, 
rekondiční pobyty a plány do budoucna. Jako host vystoupil Josef Káďa Kadeřábek, 
který nám popovídal o své nové úspěšné knize Sedmdesátky a přípravách  
na 12. ročník MDA RIDE konající se dne 6. 6. 2020. Dalším hostem byl pan doktor 
Válek, jež nám popovídal o problematice hospitalizace lidí s nervosvalovým 
onemocněním.
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Futurama business Park                                             18. 4. 2019

SníDaně S DeutSche bÖrSe

Na Zelený čtvrtek uspořádala DBG HR Prague další charitativní snídani  
ve prospěch Asociace muskulárních dystrofiků v ČR a Borůvka Praha.  
Moc děkujeme zaměstnancům DBG HR Prague za podporu! 
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clarion congress hotel Prague                                31. 5. 2019

Setkání členů

Setkání se zúčastnilo mnoho členů. Přednáškový blok zahájil předseda Zdeněk Janda 
prezentací organizace AMD. Zavedl nás do její historie, představil současnou činnost 
i cíle organizace. Dále vystoupil doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D., který nás uvedl 
do problematiky dýchání u lidí se svalovou dystrofií. O tom, jak může získat Spinrazu  
i dospělý člověk a jaké má účinky, popovídala Eva Blažková. Velmi nás zaujala  
přednáška mentálního kouče PhDr. Mariana Jelínka, Ph.D. Při coffee breaku 
si většina členů vyměnila zkušenosti a probrala své každodenní problémy. 
Poté nás čekala ještě přednáška MUDr. Lívie Mensové o klinických studiích  
a možnostech léčby. Celé odpoledne bylo zakončeno velmi poutavou přednáškou 
našeho Kádi o cestě po Africe a pozváním na 11. ročník MDA RIDE. Rozloučili jsme 
se při vynikající galavečeři zpříjemněné kytarovým doprovodem. Už teď se těšíme 
na příště!
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václavské náměstí                                             22. 6. 2019

11. MDa riDe

Letošní MDA RIDE měla ve znaku dvě jedničky. Krásné číslo, že už je to jedenáctý 
ročník akce, která pomáhá lidem se svalovým onemocněním a organizacím  
zabývajícím se touto problematikou. Na druhou stranu je to málo jedniček pro ty, kteří 
tuto akci organizují, žijí s ní po celý rok a po skončení aktuálního ročníku již začínají 
připravovat další. A to bez nároku na nějakou odměnu, ve svém volném čase, a to 
jen proto, že chtějí pomáhat ostatním. Píšeme všem velké jedničky a připojujeme  
hvězdičky za vaši obětavost, vytrvalost, lidskost a snahu pomoci. Děkujeme 
Káďovi, Hance, Láďovi, Tomášovi, Milanovi, Silvii a mnoha dalším organizátorům  
a dobrovolníkům. Letošní výtěžek je krásných 1 628 000 kč! Moc děkujeme!
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3. neuroMuSkulární fóruM

EA hotel kraskov                               19. - 20. 9. 2019

19. a 20. září 2019 proběhl v EA Hotel Kraskov III. ročník Neuromuskulárního 
fóra. Bohatý program zahrnoval přednášky našich předních odborníků z oblasti 
nervosvalových onemocnění. Mezi vystavovateli prezentovala svou činnost  
i Asociace muskulárních dystrofiků v ČR.
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villa voyta                                            24. 9. 2019

kulatý Stůl enD Duchenne

Zúčastnili jsme se kulatého stolu uspořádaného organizací End Duchenne - 
téma: nervosvalová onemocnění, péče, pečující... a hlavně zkusit řešit společné  
problémy společně. Třeba to půjde. Děkujeme pořadatelům i všem zúčastněným: 
End Duchenne, Parent Project CZ, SMÁci - Pacientská organizace SMA, Asociace  
muskulárních dystrofiků v ČR, Kolpingova rodina Smečno, Péče bez překážek,  
Opus Lacrimosa, Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy 
Havlové, Janské Lázně.
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senát                                             25. 9. 2019

apo letní škola 2019

Dne 25. září se v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR konal 5. ročník APO Letní 
školy. Letošní téma bylo Nastavení transparentních procesů a účast pacientských 
organizací při vstupu nových technologií. O uvítání se postarali: Jaroslav Kubera 
(předseda Senátu), Lumír Kantor (předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální 
politiku Senátu), Alena Šteflová (náměstkyně ministra zdravotnictví). Zaznělo 
mnoho zajímavých přednášek. Přednášejícími byli: Radek Policar (náměstek 
ministra zdravotnictví), Filip Vrubel (náměstek ministra zdravotnictví), Jakub 
Dvořáček (výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu), Irena 
Storová (ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv), Jana Hlaváčová (oddělení 
práv pacientů na ministerstvu zdravotnictví), Jitka Reineltová (členka Pacientské 
rady a předsedkyně výkonného výboru pacientské organizace Parent Project), Jan 
Žaloudík (Senát, Masarykův onkologický ústav v Brně), Štěpán Svačina (předseda 
České lékařské společnosti JEP), Andy Powrie-Smith (pacientský Think Tank EFPIA) 
a z Bruselu se s námi přes Skype spojila Kateřina Konečná (europoslankyně).  
Za Asociaci muskulárních dystrofiků v ČR se zúčastnila Veronika Nesměráková.

D
a

lš
í a

k
c

e,
 S

et
k

á
n

í a
 w

o
rk

Sh
o

py



29

Výroční zpráVa aMD V čr za rok 2019

AiFP - budova ibc                14. 6. a 18. 10. 2019

kurzy apo

Zúčastnili jsme se kurzů APO na téma Internet a sociální média a PR  
a komunikace pro neziskovky. Děkujeme za cenné informace!
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izola, slovinsko                           18. - 20. 10. 2019

7. Valná hroMaDa eaMDa

Zúčastnili jsme se 7. valné hromady EAMDA, která se konala ve dnech 18. – 20. října 
2019 ve specializovaném rehabilitačním centru pro nervosvalová onemocnění v Izole, 
Slovinsko. Součástí setkání byly i přednášky, které přednesli zástupci jednotlivých 
zemí. Vedle členů výkonného výboru EAMDA vystoupili též představitelé Evropské 
federace pro neurologické asociace (EFNA), Světové organizace Duchennovy 
svalové dystrofie (WDO), CMT asociace z Rumunska a Asociace muskulárních 
dystrofiků z Turecka.
Účastníci setkání se jednohlasně shodli, že jedině úzkou spoluprací mezi 
pacientskými organizacemi lze dosáhnout společných cílů a zlepšení kvality života 
osob s nervosvalovým onemocněním. 
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knihkupectví Academia                                             23. 10. 2019

křeSt knihy SeDMDeSátky

Moc rádi jsme se zúčastnili křtu nové knížky „Sedmdesátky“, kterou napsal náš  
kamarád Josef Káďa Kadeřábek. Akce se konala v Knihkupectví Academia. Celou ji 
moderoval Zdeněk Podhůrský a kmotry byli zpěvačka Jitka Zelenková, politik Martin 
Kupka, zpěvák Jakub Smolík a výtvarník Martin Frind. O knihu byl takový zájem, že 
byla okamžitě vyprodána a opozdilci si ji museli jít narychlo koupit do okolních knih-
kupectví. Podpis od autora a společné foto bylo příjemným zakončením celého dne. 
Měli jsme také možnost popovídat si se spoustou příjemných lidí. Káďovi přejeme, 
aby si knížka našla co nejvíce čtenářů a prodávala se stejně dobře jako při jejím křtu.
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kaiserštejnský palác                                      16. 12. 2019

přeDVánoční Setkání S MiniStreM zDraVotnictVí

16. 12. 2019 se v prostorách Kaiserštejnského paláce uskutečnilo setkání  
ministra Adama Vojtěcha a vedení ministerstva s pacientskými organizacemi.  
Cílem společného setkání bylo ohlédnutí se za uplynulým rokem a zhodnocení 
vzájemné spolupráce.
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zpráVa o hoSpoDaření aMD V čr

výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
není podnikání, ve zkráceném rozsahu v tis. kč ke dni 31. 12. 2019

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1619

Osobní náklady   2612

Ostatní náklady  183

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek 26

Poskytnuté příspěvky 34

NáklADy cElkEM 4 474    

Provozní dotace 3155

Přijaté příspěvky 482

Tržby za vlastní výkony a za zboží 6

Ostatní výnosy   736

výNosy cElkEM  4379

hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení                                                  -95
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Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem  
není podnikání, ve zkráceném rozsahu v tis. kč ke dni 31. 12. 2019

Dlouhodobý majetek     77

Pohledávky 166

Krátkodobý finanční majetek 764

AktivA cElkEM 1007

Fondy 852

Výsledek hospodaření -95

Krátkodobé závazky 195

Výnosy příštích období 55

PAsivA cElkEM  1007

Zhotovil: Petr Procházka
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poDěkoVání SponzorůM

Činnost naší organizace je závislá na pomoci vládních institucí a jednotlivých 
sponzorů, bez kterých bychom nemohli uskutečnit řadu aktivit zaměřených na pod-
poru našich členů postižených jednou z nejzávažnějších chorob. 

Děkujeme, že nám pomáháte!
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Zhotovil: Petr Procházka

firMy

Benediktinské opatství Rajhrad 

www.rajhrad.cz

Deutsche Börse Group

deutscheboersegroup.jobs.cz

GIVT.cz s. r. o. 

www.givt.cz

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. 

www.marianjelinek.cz

MDA RIDE, z. s. 

www.mdaride.cz

OPTREAL, spol. s r.o.

www.optreal.cz

sanofi-aventis, s.r.o.

www.sanofi.cz

 Vágnerová J. 

 Vojáčková J. 

 Vojtová A. 

 Výrutová A. 

 Zemánková K.
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Poděkování všem, kteří umožnili naši činnost

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,  
Úřad vlády ČR, městská část Prahy 11, město Kladno, MDA RIDE,  
Benediktinské opatství Rajhrad, Konto Bariéry, OPTREAL, město Třemošná, 
sanofi-aventis.

Zvlášť děkujeme dalším drobným dárcům z řad členů i nečlenů.

 Výroční zprávu zpracoval Zdeněk Janda
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