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ÚVODEM
Máme za sebou rok, který byl extrémně náročný nejen pro rodiny vážně
nemocných dětí, ale pro celou společnost. Museli jsme přehodnotit naše
plány a pro tento rok zrušit Galavečer na draka. Přesto se ukázalo, že i v
těžké době lidé drží pospolu a dokážou neuvěřitelné věci. I přes
nejistotu, strach a obavy, se našlo mnoho lidí, jež se rozhodli k nám
přidat a spolu s námi pomáhat těm nejzranitelnějším. Výsledkem toho
byla neskutečná věc v podobě písně a videoklipu na podporu dětí se
spinální muskulární atrofií „Ještě jednou“. Když totiž máte kolem sebe ty
správné lidi, stojí to za to.

Proto děkujeme celému našemu týmu, našim dobrovolníkům a Vám
všem, kterým není život vážně nemocných dětí lhostejný. Děkujeme, že
jste s námi tento rok byli!

Tereza a Zdeněk Rejzkovi,

zakladatelé nadačního fondu
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název: Nadační fond SPOLU NA DRAKA 

Sídlo: Nová 447/9, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory

IČO:      06926991 

Vznik: 20. 03. 2018

Spisová značka: 475 N, Krajský soud v Hradci Králové

Zřizovatelé: Bc. Tereza Rejzková, Podboří 1043, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Bc. Zdeněk Rejzek, Podboří 1043, 517 21 Týniště nad Orlicí

Číslo účtu: 2501424652/2010

Účel: Nadační fond je zřízen zejména za účelem podpory vážně

nemocného syna zakladatelů fondu, Zdeňka Rejzka, nar. dne

22. 09. 2015, trpícího vzácným genetickým neuromuskulárním

onemocněním Spinální muskulární atrofie (dále jen SMA).

Dalším posláním a účelem fondu je: podpora dalších vážně

nemocných, zdravotně postižených dětí, především dětí trpících

SMA, podpora aktivit právnických a fyzických osob zaměřených

na podporu vážně nemocných a zdravotně postižených dětí a

podpora zdravotnických, lázeňských a rehabilitačních center

pečujících o děti.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Název sbírky: Spolu na draka

Číslo veřejné sbírky: č. j. KUKHK-12829/SKZ/2018-4

Zahájená dne: 14. 04. 2018, konána na dobu neurčitou

Účel sbírky: Účelem veřejné sbírky Spolu na draka je

shromažďování finančních prostředků na léčbu a

podporu zdravotně postiženého Zdeňka Rejzka,

trpícího vzácným genetickým neuromuskulárním

onemocněním Spinální muskulární atrofie (dále

jen „SMA“), případně dalších vážně nemocných,

zdravotně postižených dětí, především dětí

trpících SMA.

Sbírkový účet: 225539082/0600 (transparentní účet)

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage/-/transparent-account/225539082


KONTAKTY

Správní rada

Tereza Rejzková

Tel.: +420 737 017 743

rejzkova.t@spolunadraka.cz

Zdeněk Rejzek

Tel.: +420 728 753 349

rejzek@spolunadraka.cz

Michaela Rejzková

Tel.: +420 723 572 369

rejzkova.m@spolunadraka.cz

Revizor

Matěj Urban

Tel.: +420 734 333 065

urban.m@spolunadraka.cz

Galavečer na draka

Jakub Kopecký

Tel.: +420 604 587 717

kopecky.j@spolunadraka.cz



POSLÁNÍ VIZE CÍLE
Naším posláním je pomoci vážně nemocným dětem, které se narodily

se vzácným onemocněním spinální muskulární atrofie (SMA).

Kromě finanční podpory rodinám, rozšiřujeme povědomí o tématu

vzácných onemocnění, odkrýváme problémy pacientů s nimi spojené,

rozvíjíme společenskou diskusi a hlavně – ukazujeme radost, smích a

že i život s takovou zátěží se dá žít s radostí.

Ukazujeme, že s vážným onemocněním

život nekončí, že i s vážným

onemocněním lze žít, hrát si, studovat,

sportovat, pracovat, bavit se, mít rodinu

a přátele… prostě prožít naplněný život…

Naší vizí jsou šťastné děti,

které navzdory svému hendikepu

mohou dělat vše, co jejich zdraví

vrstevníci.

Zároveň pracujeme na tom, aby

společnost vnímala zdravotně

postižené lidi s úctou a

respektem.

Naším cílem je pomoci dětem se

vzácným onemocněním a jejich

rodinám žít co možná

nejnormálnější život.

Umožnit těmto dětem být dětmi,

hrát si, zlobit a smát se… a jejich

blízkým trochu si oddychnout s

vědomím, že na vše nejsou sami.



HISTORIE PLÁNUJEME 



NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ



GALAVEČER NA DRAKA 
Galavečer na Draka je benefiční večer na podporu dětí se Spinální

muskulární atrofií (SMA). Akce každoročně podporuje dva konkrétní

příběhy pacientů s touto nemocí.

Cílem projektu je nabídnout rodinám nejen finanční podporu, ale

také nezapomenutelný zážitek a rozptýlení od každodenních starostí

spojených s péčí o dítě se vzácným onemocněním. Kromě toho šíříme

povědomí o tématu vzácných onemocnění, odkrýváme problémy

pacientů s nimi spojené, rozvíjíme společenskou diskusi a hlavně -

ukázujeme radost, smích a že i život s takovou zátěží se dá žít s

radostí.

Tvoříme projekt se smyslem, značku, která pomáhá. Dáváme šanci

hendikepovaným lidem zapojit se do „normálního“ života. Nejsme

běžná charita. Vidíme to i z druhé strany.

POMÁHÁME, BAVÍME, VZDĚLÁVÁME, BOŘÍME BARIÉRY...



GALAVEČER NA DRAKA 2021 

4. ročník Galavečera NA DRAKA, který se měl uskutečnit

20. 01. 2021, jsme bohužel byli nuceni vzhledem k

epidemiologické situaci SARS-CoV-2 přesunout na 19. 2. 2022.

PŘESUNUTO

NA ROK 2022



Unikátní aukce předmětů s jedním z ambassadorů našeho projektu, internetovou star Adolfeenem, proběhla ve středu 11. 8. 2021.

Výtěžek aukce byl 86 122 Kč. Vybrané peníze putovaly šestileté Viktorce a patnáctileté Mariance, které se narodily se

vzácným onemocněním spinální muskulární atrofie. Peníze využily na úhradu pojišťovnou nehrazených zdravotních pomůcek, ambulantních

rehabilitací, rehabilitačních pobytů a osobní asistence.

AUKCE NA DRAKA 2021



Unikátní spojení 10 známých osobností v autorské písni na

podporu dětí s SMA. O hudbu s text se postaral Jan Nedvěd.

V písni se objevily následující osobnosti:

• Karolína Neuvirthová

• Martin Písařík

• Helena Navrátilová

• Mariana Prachařová

• Eva Burešová

• Jen

• Michaela Tomešová

• Roman Tomeš

• DJ Roxtar & Adolfeen

• DJ Saxofrancis

PÍSEŇ JEŠTĚ JEDNOU

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

11. 9. 2021

https://youtu.be/7u3pXcHtxxc
https://youtu.be/7u3pXcHtxxc




https://youtu.be/hWuwAp_9yeM
https://youtu.be/hWuwAp_9yeM




SETKÁNÍ RODIN s dětmi s SMA

„Společné setkání s dalšími rodinami nám neskutečně pomáhá. Vždycky získáme
spoustu zajímavých informací o cvičení, okoukneme zdravotní pomůcky a hlavně
víme, že na vše nejsme sami. Ačkoliv máme v okolí obrovskou podporu, není nad to
chvíli pobýt s lidmi, kteří ví, jaké to je. Naše děti mají skoro stejně kamarádů na
vozíčku jako těch zdravých. Život na vozíčku tak považují za naprosto normální. Díky
tomu se nám zatím nikdy nestalo a snad ani nikdy nestane, aby se syn cítil divný jen
proto, že nemůže chodit.“

Závažné onemocnění dítěte obrátí život celé rodiny naruby. Je nutné se vyrovnat s
diagnózou, naučit se pečovat o nemocné dítě, obstarat všechny nezbytné
zdravotní pomůcky, smířit se s tím, že Vaše dítě bude na invalidním vozíčku...

Jakmile však rodiny poznají další rodiny se stejně nemocnými dětmi, zdá se být vše
mnohem snazší. Společná setkání slouží k sdílení zkušeností, vzájemným radám,
ale i k vzájemnému vyzkoušení zdravotních pomůcek. Spousta rodin např. váhá s
pořízením prvního vozíčku, který jim ošklivou diagnózu neustále připomíná. Když
však následně vidí, jak jejich dítě pookřeje ve vozíčku vypůjčeném od kamaráda,
často rádi brzy začnou řešit vlastní vozíček.



PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYT pro rodiny s dětmi s SMA
Poslední červencový týden patřil psychorehabilitačnímu pobytu pro

rodiny s dětmi s SMA na Moravě. Společné setkání rodin je nesmírně

důležité pro celou rodinu.

Pro nemocné děti je nesmírně důležité vidět, že nejsou na vozíčku

sami. Že mají stejně nemocné kamarády, kteří čelí stejným výzvám a

problémům.

Zdraví sourozenci z pobytu těží možná ještě více. Člověk si běžně

nedokáže představit v jak náročné pozici se zdraví sourozenci

nacházejí, když se chod celé rodiny točí okolo nemocného dítka a na

zdravého sourozence jsou kladeny velké nároky na jeho pomoc v

domácnosti, samostatnost, braní ohledů na nemocného sourozence

apod.

Pro rodiče je pobyt místem setkání s lidmi, kteří řeší stejné problémy.

Setkání rodičů jim umožňuje sdílet nejen radosti a strasti, ale také

zkušenosti s léčbou, zdravotními pomůckami nebo vhodnými

rehabilitacemi.



KOMU POMÁHÁME



SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIE
Spinální muskulární atrofie (SMA) je vzácné onemocnění postihující periferní motorický nerv

(motoneuron). V důsledku tohoto onemocnění jsou oslabeny svaly a postupem času dochází k úbytku

svalových vláken (svalovým atrofiím). Bez léčby se SMA projevuje postupným slábnutím a ubýváním svalů,

odkázáním pacienta na invalidní vozík a 24hodinovou péči druhé osoby.

Donedávna na toto onemocnění neexistoval žádný lék. V posledních letech však prochází léčba SMA

zásadními změnami a přináší tak pro pacienty novou naději. V současné době máme na SMA schválené 3 léky,

které dokáží zastavit progresi onemocnění a do určité míry zlepšit zdravotní stav pacienta.

Péče o pacienta s SMA je velice časově, psychicky, fyzicky a především finančně náročná. Jeden z

rodičů většinou musí celodenně pečovat o nemocné dítě a tak jsou rodiny nuceny žít z jednoho platu. Pacienti

ke svému životu navíc potřebují celou řadu zdravotních pomůcek, které často nejsou hrazené zdravotní

pojišťovnou. Velice nákladné jsou také pravidelné rehabilitace, osobní asistence, speciální výživa či

bezbariérové úpravy domácnosti...

Přesto, že jsou „smáci“, jak si pacienti s tímto onemocněním říkají, často

upoutáni na invalidní vozík, jejich život je spojen se spoustou omezení,

rehabilitací, četných hospitalizací v nemocnici apod., jsou to zpravidla přátelské,

nadprůměrně inteligentní osobnosti s velkým smyslem pro humor.



ZDENĚK REJZEK

Zdenda je synem zakladatelů ‚

nadačního fondu – díky němu 

tohle všechno vzniklo.  Narodil

se v roce 2015 a byl jedním 

z prvních dětí v Česku, kteří 

dostali lék Spinraza. Díky léku 

a cvičení pomalu sílí a zlepšuje se.

DVOJČATA HAGENOVI

Týna a Ráďa se narodili v roce 

2016. Dvojčata dostávají Spinrazu, 

za kterou původně museli cestovat 

až do Německa. Díky léčbě se 

u Rádi zastavila postupná progrese 

onemocnění, Týnka se dokonce 

pomalinku zlepšuje.

PODPOŘENÉ PŘÍBĚHY

VIKTORIE JAROŠOVÁ

Příběh Viktorky začíná v roce 2015.

Brzy po narození podstoupila řadu 

vyšetření a lékaři jí diagnostikovali

Spinální svalovou atrofii I. typu. Za 

léčbou zpočátku cestovala až do 

Belgie. I ona z léčby profituje a pomalu 

se posouvá kupředu.

MARIANA VANĚČKOVÁ

Marianka se narodila v roce 2005 a ve 

třetím roce života jí byla po silné chřipce 

diagnostikována Spinální svalová atrofie 

II. typu. Marianka je velká bojovnice,  

vyrábí krásná mýdla a spolu s maminkou 

pořádají tábory pro stejně nemocné děti.

https://youtu.be/T8HOUUpres8
https://youtu.be/T8HOUUpres8
https://youtu.be/PkPPeNjlwZI
https://youtu.be/PkPPeNjlwZI
https://youtu.be/KsrRk6e30yY
https://youtu.be/KsrRk6e30yY
https://youtu.be/mm91JX5YozI
https://youtu.be/mm91JX5YozI


JAK JSME POMOHLI

Ortézky pro Zdendu Osobní asistence pro Týnku a Ráďu   Osobní asistence pro Marianku

Mechanický vozík pro Zdendu       Rehabilitační pobyty pro Zdendu                    Ambulantní rehabilitace pro Týnku a Ráďu



Poděkování za rehabilitace a zdravotní pomůcky

„Za Zdendy neskutečnými úspěchy stojí kromě léku také pravidelné
cvičení. Cvičení, které Zdendovi nejvíc pomáhá bohužel neproplácí
zdravotní pojišťovny a my bychom si ho sami nomohli dovolit
zaplatit. Proto bychom chtěli moc poděkovat všem dobrým lidem,
díky kterým mohl Zdenda v uplynulém roce absolvovat pravidelné
ambulantní rehabilitace, hiporehabilitační pobyty a několik
intenzivních rehabilitačních pobytů. Díky Vaší pomoci jsme mu také
mohli zaplatit doplatek mechanického vozíku a zakoupit speciální
ortézy na kotníky, díky kterým se snad Zdenda vyhne hrozící
operaci.“

Tereza a Zdeněk, Zdendy rodiče





Respirátory pro pacienty s SMA

Spinální muskulární atrofie postihuje krom jiného také dýchací svaly,
pacienti nejsou schopni sami kašlat, někteří musí být připojení na
umělou plicní ventilaci, a tak je pro ně obrovským rizikem jakékoliv
nachlazení nebo kašel. Proto si velice vážíme navázané spolupráce s
firmou Respilon, díky které měli naši pacienti k dispozici kvalitní
respirátory zdarma či s výraznou slevou. Mohli tak být v bezpečí před
viry a bakteriemi ať už byli ve škole, v nemocnici nebo na cvičení.

Děkujeme!



POMÁHEJTE S NÁMI 
Díky naší pomoci mají vážně nemocné děti důležité zdravotní pomůcky a

mohou pravidelně rehabilitovat. Díky tomu se jejich zdravotní stav

stabilizoval a pomalu se zlepšuje.

Zdenda, kluk který byl ještě nedávno úplná „hadrová panenka“, se díky

naší podpoře dneska plazí, leze po čtyřech a učí se stát.

Ninuška, holčička která se dříve ani nepřetočila na bříško, dnes i díky

Vám sama sama stojí a dělá své první samostatné krůčky.

Anička, dvacetiletá slečna která je odmalička upoutaná na elektrický

vozík a permanentní pomoc svých blízkých, se díky léčbě a pravidelnému

cvičení konečně může sama najíst.

Chcete s námi pomoci dalším dětem?

Podpořte některý z našich projektů nebo

přispějte dětem přímo do naší sbírky.

Číslo účtu: 225539082 / 0600

Variabilní symbol: 21

IBAN: CZ43 0600 0000 0002 2553 9082

BIC (SWIFT): AGBACZPP

200 Kč 500 Kč 1 000 Kč

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage/-/transparent-account/225539082


ROK 2021 V ČÍSLECH

Jaká byla v roce 2021 skladba našich příjmů?

Firemní dárci

Individuální dárci

Rok 2021 bohužel nepříznivě ovlivniIa situace spojená s epidemií SARS-CoV-2. 
Díky omezením a nucenému zrušení Galavečera na draka dosáhla v roce 2021 
výše nadačního kapitálu Nadačního fondu SPOLU NA DRAKA 479 410 Kč.

V roce 2021 jsme vyplatili v nadačních příspěvcích 341 484 Kč.
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Skladba příjmů Nadačního fondu SPOLU NA DRAKA v roce 2021
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ROK 2021 V ČÍSLECH
V roce 2021 jsme vyplatili v nadačních příspěvcích 341 484 Kč.

Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2021 

Kdo Co Částka

Zdeněk Rejzek Rehabilitační pobyty 142 685 Kč

Zdeněk Rejzek Aktivní mechanický vozík 44 526 Kč

Dvojčata Hagenovi Úhrada osobní asistence 40 720 Kč

Mariana Vaněčková Úhrada osobní asistence 30 000 Kč

Dvojčata Hagenovi Zdravotní pomůcky 27 079 Kč

Zdeněk Rejzek Zdravotní pomůcky 20 818 Kč

Pacienti s SMA Respirátory pro pacienty 14 172 Kč

Zdeněk Rejzek Ambulantní fyzioterapie 14 160 Kč

Dvojčata Hagenovi Ambulantní fyzioterapie 7 325 Kč

Vyplacená částka celkem 341 484 Kč

42%

31%

21%

6%

Struktura nadačních příspěvků v roce 2021

Rehabilitační pobyty

Zdravotní pomůcky

Osobní asistence

Ambulantní fyzioterapie



DĚKUJEME



TVÁŘE PROJEKTŮ



NAŠI PARTNEŘI



NADAČNÍ FOND V ROCE 2021 PODPOŘILI
50 000 Kč BAMONAFT a.s.

37 000 Kč Slanina Ondřej

25 000 Kč NEBION AG, ODSTEPNY

22 222 Kč RWO Team, s.r.o.

17 636 Kč Charitativní bazárek Veronika - Drozenová Veronika

15 666 Kč Šanda Stanislav

10 000 Kč Všolek Radim 

6 100 Kč Brzobohatý Norbert

5 000 Kč Tatíčková Monika

5 000 Kč Vrbová Vendula 

5 000 Kč Zelinková Lucie 

4 000 Kč Daniela Rejlová

4 000 Kč Menčáková Adrea

3 600 Kč Zatkuliak Ondřej

3 000 Kč Statutární město Hradec Králové

2 100 Kč Klub rodičů při ZŠ Gutha-Jarkovskeho Kostelec nad Orlici

2 000 Kč 1080831369/0800

2 000 Kč Hospodka Vít 

2 000 Kč Kasík Lukáš

2 000 Kč Marek Solnička

2 000 Kč Obec Roudnice

2 000 Kč Obec Stěžery 

2 000 Kč Obec Třesovice 

2 000 Kč Rejlová Jana

2 000 Kč Rohlena Jan

1 800 Kč Kočová Miroslava 

1 600 Kč Koudelková Zdeňka 

1 500 Kč Kuthanová Jana

1 500 Kč Mencáková Anna 

1 500 Kč Minařík Vladimír

1 500 Kč Novák evžen 

1 500 Kč Rohlenová Milada

1 500 Kč Sochorová Markéta

1 500 Kč Štěpánková Jana 

1 000 Kč Capek Pavel 

1 000 Kč Hawlová Ivana

1 000 Kč Horák Vojtěch 

1 000 Kč Chomátová Kristýna

1 000 Kč Ing.Sládková Kateřina

1 000 Kč Jakub Gelnar
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1 000 Kč Kala Jan 

1 000 Kč Kinská Barbora

1 000 Kč Kučerová Aneta

1 000 Kč Maňasová Ludmila

1 000 Kč Nimsová Markéta

1 000 Kč Obec Dobřenice

1 000 Kč Tatíčková Monika 

500 Kč Bílková Anna

500 Kč Hlávková Marie

500 Kč Lucie Gajdošová 

500 Kč Marek Holásek 

500 Kč Nekovářová Dominika

500 Kč Němečková Monika

500 Kč Radek Martiník

500 Kč Stošková Radka

500 Kč Studénka Štěpán

500 Kč Vaníčková Hana

500 Kč Vaš Jiří

400 Kč Marek Breznay 

334 Kč Střítecký Oldřich

333 Kč Vatulíková Iva 

300 Kč Lenka a Matěj Štětkovi

300 Kč Řehák Kamil 

200 Kč Gabriel Tomáš

200 Kč Geislerová Hana

200 Kč Hanzlíková Jarmila

200 Kč Hladíková Pavlína 

200 Kč Ing.Procházková Radka

200 Kč Kriegerová Zdeňka

200 Kč Kuta Ondřej

200 Kč Maříková Martina 

200 Kč Myslikovjan Viktor

200 Kč Novák Martin

200 Kč Smetana Pavel

200 Kč Stránský Jiří

100 Kč Kamil Duchoslav

100 Kč Šmíra Patrik 



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA



















ZPRÁVA REVIZORA





KONTAKTY

TEREZA REJZKOVÁ 

SPOLU NA DRAKA 

+420 737 017 743

rejzkova.t@spolunadraka.cz

JAKUB KOPECKÝ

GALAVEČER NA DRAKA

+420 604 587 717

kopecky.j@spolunadraka.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

www.spolunadraka.cz

www.galavecernadraka.cz

#spolunadraka

#galavecernadraka

#borimebariery

#bojujemespolecne

https://www.facebook.com/SPOLUNADRAKA/
https://www.facebook.com/SPOLUNADRAKA/
https://www.instagram.com/spolunadraka/
https://www.instagram.com/spolunadraka/
https://www.youtube.com/channel/UCRZ8n68PrUqE1jYjIgOI1HA/featured?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UCRZ8n68PrUqE1jYjIgOI1HA/featured?view_as=public


VÝROČNÍ ZPRÁVA

NADAČNÍ FOND SPOLU NA DRAKA

2021


