
                                     VÝROČNÍ   ZPRÁVA   2019
 
                                                                  AVALONE z.s.,

       AVALONE z.s. je nestátní nezisková organizace, registrovaná dne 14. 12. 2010 
                                             Ministerstvem vnitra České republiky 

                         POMÁHÁME DĚTEM - protože nás jejich bolest PÁLÍ!       
  Prevence popáleninových úrazů, pomoc těžce nemocným a popáleným dětem.

                                                 NA ŽIVOTECH DĚTÍ ZÁLEŽÍ

                       Ochraňovat děti, by mělo být přirozeností každého člověka. 
                      Stejně tak pomáhat těm dětem, které se ochránit nepodařilo.                    

Každý rok v ČR utrpí úraz popálením takového rozsahu, že je nutný zásah lékaře, 
přes 100.000 lidí. Z toho 40.000 dětí! 95% popáleninových úrazů můžeme zabránit! 
Popálení a opaření jsou třetím nejčastějším smrtelným úrazem dětí. ČR patří mezi 
státy s největší úmrtností dětí v důsledku úrazů.

Každý rok je v ČR diagnostikováno přes 1.000 případů leukemie. Z toho přibližně u 80
dětí. Pro Toníka, Matěje a všech dalších, kteří s leukémií bojují, je jedinou záchranou 
života transplantace kostní dřeně. Pro každého čtvrtého pacienta se bohužel vhodný 
dárce nenajde.

                                       MĚNÍME TO. ZMĚNÍME TO. MUSÍME!

                                       NA ŽIVOTECH DĚTÍ ZÁLEŽÍ



ÚVODNÍ SLOVO 

Hezký den Vám všem. Jsem Vám vděčná, za čas, který strávíte čtením naší výroční zprávy. 

Naše činnost je od svého založení v roce 2010 věnována pomoci dětem, handicapovaným lidem a lidem na 
sklonku svého života. Jedna z nejdůležitějších oblastí činnosti spolku AVALONE je primární prevence 
popáleninových úrazů a všestranná pomoc těžce nemocným a popáleným dětem, jejich rodinám a blízkým. 

Tento rok pokračujeme v pomoci dětem po těžkém úrazu popálením a jejich rodinám a zesílili jsme 
celoplošnou prevenci těchto devastujících úrazů naším programem „PÁLÍ!“ 
PÁLÍ! je ucelený program, zaměřený na předcházení popáleninovým úrazům, krizovou intervenci 
popáleným, jejich rodinám a blízkým a na podporu a pomoc popáleným dětem v návratu do plnohodnotného 
života. 

V roce 2014 utrpěl těžký úraz popálením můj pětiletý syn. Díky ohromné profesionalitě lékařů FNKV-
popáleninové kliniky, syn žije. Prožili jsme léčbu, rehabilitaci,poznali spoustu dalších těžce popálených dětí. 
Ohromnou bolest, devastující celoživotní následky, léčbu, která nikdy nekončí. Po třech letech našeho boje a 
zkušeností s tímto úrazem, v roce 201, jsme začali pomáhat ostatním dětem po popáleninovém úrazu a šířit 
prevenci proti úrazům popálením. A tak nyní chráníme další a další děti a jejich rodiny, aby nezažily bolest a 
tak strašné následky, jako my. 

Ročně v ČR utrpí úraz popálením, který vyžaduje zásah lékaře, přes 100.000 lidí. Z toho je to cca 45% dětí. 
Během dne se popálí každé 4 minuty jedno dítě. 
95% těchto úrazů lze předejít. 
Popálení a opaření jsou třetím nejčastějším smrtelným úrazem dětí. Znamená u nich téměř vždy 
bezprostřední ohrožení života. U dětí do pěti let stačí popálit či opařit 5% těla a jejich život je bezprostředně 
ohrožen. Ve srovnání se státy, kde je rozvinutá úrazová prevence, má ČR více než dvojnásobnou úrazovost 
dětí. ČR se řadí mezi státy s nejvyšší úmrtností dětí v důsledku úrazů. 
MĚNÍME TO.   ZMĚNÍME TO.   MUSÍME! 
Děkujeme každému, kdo se k našemu boji přidal a PÁLÍ! ho to s námi. NA ŽIVOTĚ DĚTÍ ZÁLEŽÍ. 

*Pomáháme terapiemi – psychoterapií. 
*Pomáháme poradenstvím. Odborným sociálním, psychoterapeutickým. 
*Pomáháme prevencí. Realizujeme preventivní a osvětové aktivity směřujících ke zvýšení informovanosti 
o termických úrazech, o jejich zdravotních a psychosociálních důsledcích a zejména o jejich prevenci. 
Šíříme preventivní přednášky do ZŠ, středních škola, výchovných ústavů, na veřejnost, k seniorům. 
Píšeme, vydáváme a distribujeme tiskoviny s informacemi o prevenci a 1.pomoci. 
Tento rok se nám podařilo získat pro náš boj přes stovku skvělých hudebníků a hudebních skupin. Společně s
nimi jsme nafotili preventivní benefiční kalendář PÁLÍ! 2019. Díky kalendáři se o nebezpečí 
popáleninových úrazů dovědělo více než 1 000 000 lidí! Prostřednictvím internetu, TV, rozhlasu, tisku a 
kalendáře samotného. Kalendář nyní šíří prevenci v 1 300 školách, domácnostech, organizacích, dětských 
domovech, nemocnicích, aj. Jeho přímý dosah je přes 500 000 lidí.
*Šíříme prevenci v TV pořadech, v rozhlasu a tisku. 
*Organizujeme ozdravné pobyty pro děti po těžkém popáleninovém úrazu a jejich blízké. 
*Odborně spolupracujeme se špičkovými odborníky v oblasti lékařské, psychologické, sociální a požární.

Naši pomoc a prevenci dostáváme tam, kde jí je naléhavě a opravdově třeba a kde bohužel tolik chybí. Do 
základních, středních a vysokých škol, výchovných ústavů, dětských domovů, do domovů pro seniory, do 
nemocnic, aj. K popáleným dětem a jejich rodinám. Naše pomoc sílí a získává vyšší a vyšší odbornou 
úroveň. 
Ochraňovat děti, by mělo být přirozeností každého člověka. Stejně tak pomáhat těm dětem, které se ochránit 
nepodařilo. Přidávají se k nám další lidé, kteří pomáhají. Je nám to obrovskou ctí. Prosím, pomozte nám 
pomáhat i Vy. 

Vítejte v AVALONE.

                                                                  Ivana Nikitinská Čermáková -  zakladatelka a ředitelka organizace 





O NÁS 
Avalone z.s. vzniklo v roce 2010 jako občanské sdružení, registrované Ministerstvem vnitra. Sídlem sdružení
je Libíň 27, Sedlčany 264 01. Činnost Avalone věnovaná pomoci těžce nemocným a popáleným dětem a 
jejich rodinám. 

MOTTO
Na životech dětí záleží. Pomoz jednomu životu a pomůžeš celému světu. 

P OS L Á N Í 
Pomoci. Šířit pomoc a prevenci. Dostat pomoc a prevenci tam, kam patří. 

HLAVNÍ CÍLE ORGANIZACE 
POMOC těžce nemocným a popáleným dětem a jejich rodinám. 
PREVENCE popáleninových úrazů. Snížení četnosti a závažnosti popáleninových úrazů – formou 
preventivních a vzdělávacích aktivit a naší kampaně Pálí to! 95% těchto úrazů lze předejít. 

Pomůžeme-li prevencí ochránit alespoň jedno jediné dítě od nezměrné bolesti, nepředstavitelného 
utrpení, od fatálních následků a celoživotního postižení a traumatu, tak náš společný boj má smysl. 



                                                Činnost AVALONE v roce 2019

Hlavní akce: 
- Nominace AVALONE na cenu Via Bona – kategorie Srdcař roku. Ocenění Bojovníků
   AVALONE  za jejich celoroční boj proti úrazům popálením šířením prevence pro další a další děti.
- Navázání spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením. Pomoc v sociální
   oblasti pro rodiny nemocných a popálených dětí. 
- Pomoc Danielovi – chlapci, který při popáleninovém úrazu přišel o celou polovinu těla.
  Pomoc terapeutická, sociální, finanční. 
- Osobní poradenství pro děti po popáleninovém úrazu a jejich rodiny. V rodinách i v nemocnici.
- On-line poradenství pro děti po popáleninovém úrazu a jejich rodiny. Non -stop
- Ozdravný pobyt Krkonoše – týdenní pobyt v krásné přírodě pro děti po popáleninovém úrazu
- Preventivní akce a přednášky PÁLÍ! na základních školách
- Preventivní akce a přednášky PÁLÍ! na letních táborech
- Preventivní akce a přednáška PÁLÍ! v Klubu seniorů Sedlčany
- Účast a preventivní akce PÁLÍ! na Traktoriádě na Svatém Jáně
- Účast a prevntivní akce PÁLÍ! na hokejbalovém turnaji v Liberci
- AVALONE v časopise Rock&Pop, v Aktuálně.cz, v týdeníku Sedlčanský kraj
   Ćlánky o prevenci proti úrazům popálením a o činnosti AVALONE
- Účast na turnaji ve středověkém kontaktním boji – akce pro děti po popáleninovém úrazu
- AVALONE ve finále Via Bona - Bojovníci AVALONE byli vybráni  odbornou porotou ze 120
   silných nominací úžasných příběhů a krásných činů z celé ČR. 
- Pořádání Vítání jara – Keltský telegraf
- Cesta do pravěku - DINOPARK Praha. Výlet pro děti po popáleninovém úrazu
- Cesta za pejsky – návštěva kynologického klubu
- Focení preventivního kalendáře PÁLÍ! 2020
- Účast AVALONE na galavečeru Nadace Via Bona
- Účast a preventivní akce PÁLÍ! na festivalu Keltská noc v Harrachově
- Účast a preventivní akce PÁLÍ!  na festivalu Valník ve Slaném
- PÁLÍ nás i rakovina Toníka – vyhlášení sbírky Avangers figurek pro Toníka
- Navázání spolupráce s org. Šance na život – pomoc dětem s rakovinou. Hledání dárců dřeně.
- PÁLÍ! - preventivní akce PÁLÍ!  na Dni zdraví v Sedlčanech
- Preventivní akce PÁLÍ! spojená s náborem dárců do Registru kostní dřeně ve spolupráci s
  org. Šance na život a IKEM ve Vestci
- Aquapalace Čestlice – celodenní výlet pro popálené děti
- Navázání spolupráce s projektem VeryHero – šíření dobrých skutků
- Tvorba preventivních videí proti popáleninových úrazům
- Bojovníci AVALONE v TV pořadu: TV Óčko – Drive.
- AVALONE v rádiu Rockzone – pořad Andělská dvacítka
- Křest preventivního kalendáře PÁLÍ! 2020 – pražském klubu Roxy. Při koncertu Pipes and   
   Pints. Kmotři kalendáře: KABÁT, TŘI SESTRY, SPS
- AVALONE v 02 Areně. Na podiu mezi hvězdami. Před tisícemi lidí
- Tvorba a vydání preventivního benefičního kalendáře PÁLÍ! 2019. Cíl kalendáře: Stav 0! –  
  počet dětí uhořelých a popálených. Do kalendáře vložili své příběhy o boji a naději a své    
   fotografie  Bojovníci Avalone- děti po těžkém popáleninovém úrazu, za ohromné podpory stovky 
   hudebníků kapel: Kabát, Dymytry, SPS, Visací zámek, Tři sestry, Pipes and Pinst...aj. 
   Díky kalendáři se o nebezpečí popáleninových úrazů dovědělo více než 1 000 000 lidí. 
   Prostřednictvím internetu, TV, rozhlasu, tisku a kalendáře samotného. 
   Kalendář PÁLÍ! 2019 nyní šíří prevenci v 1 300 školách, domácnostech, organizacích,     
dětských domovech, nemocnicích, aj. Jeho přímý dosah je přes 500 000 lidí.

Více o naší činnosti: www.avalone.cz

http://www.avalone.cz/


   Preventivní program  PÁLÍ! pro děti – základní školy, střední školy, letní tábory, aj. 



Preventivní program PÁLÍ! pro veřejnost – Dny zdraví, hasičské soutěže, kluby 
seniorů, sportovní akce, kulturní festivaly, aj. 



                      Ozdravné pobyty a výlety pro děti po popáleninovém úrazu



         AVALONE s programem PÁLÍ! v televizních pořadech, rozhlasu a v tisku



               AVALONE s preventivním programem PÁLÍ! na podiích



                                                    HISTORIE AVALONE 

Avalone bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 14. prosince 2010. 

 2010 - 2012 
Nejprve se naše pomoc specializuje na pomoc dětem opuštěným, handicapovaným a nemocným. V 
dětských domovech, na dětském oddělení nemocnic, v ústavech pro handicapované děti, v ústavech 
sociální péče, v dětských stacionářích, v resortu školství a u jednotlivých žadatelů. 
Pomoc probíhá formou:
- návštěv členů Avalone dětí v dětských domovech
- zooterapie
- organizování akcí „Dny plné zvířátek“ v dětských domovech
- vedení a pořádání zájmových kroužků - zakládáním zookoutků v ZŠ
- spolupráce se ZŠ Jílové v oblasti zooterapie a zookoutku

   

- výlety do knihoven a četba - zařizováním terapeutických jízd na koni pro nemocné a
   handicapované děti
- pořádání výletů pro děti za zvířátky pro děti z dětského domova

               

    

  

             

2013 – 2014 
K výše uvedeným aktivitám se přidává: 
- Terapie pomocí pohybu a tance a muzikoterapie pro děti s mentálním a fyzickým postižením, 
upoutanými na invalidní vozíky, ve speciální třídě pro takto postižené děti v ZŠ Vysoký Chlumec



- Terapie pomocí pohybu a tance, muzikoterapie, psychoterapie, arteterapie, zooterapie pro lidi na 
sklonku svého života v Domově pro seniory v Sedlčanech. Speciální terapie pro seniory zcela 
upoutané na lůžko. Speciální terapie pro seniory na invalidních vozících. Pro seniory s 
Alzhaimerovou chorobou a po mrtvici.

 - Vznik naší nové muzikoterapeutické metody „Návrat do života“. Terapeutická metoda navracející
smysl a radost života. Návrat k sobě samému. Pomocí umění, hudby,, lidského přístupu, filozofie, 
psychoterapie. Poznáním krásna. http://www.avalone.cz/metoda.html

                            

   

-

 

Vytvoření speciální hudby pro muzikoterapii. Vznik klipu k této metodě: 
http://www.avalone.cz/avalone.html
- Článek v tisku o této metodě.  http://www.avalone.cz/napsali.html

   

http://www.avalone.cz/napsali.html
http://www.avalone.cz/avalone.html
http://www.avalone.cz/metoda.html


- Vznik Akademie Avalone. Motto: „Vzdělání je vstupem do vyšších horizontů lidského bytí.“
- Platon Vzdělání patří všem. Bez rozdílu věku. Je třeba umožnit i lidem, kteří jsou již zcela 
odkázáni na pomoc druhých, se nadále vzdělávat, rozvíjet svého ducha, rozšiřovat své obzory. 
Pořádání odborných přednášek pro klienty Domova pro seniory v Sedlčanech v rámci Akademie 
Avalone. http://www.avalone.cz/akademie.html
- Článek v tisku o Akademii Avalone http://www.avalone.cz/napsali.html
- Terapie, zooterapie, psychoterapie na jednotce paliativní péče pro umírající klienty v Nemocnici 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

    

   

    

- Stali jsme se členy Českého muzikoterapeutického institutu ČR - Terapie pomocí pohybu, tance a 
muzikoterapie pro imobilní seniory v jejich domovech
- Terapie pomocí pohybu, tance a muzikoterapie pro děti ve sportovním oddílu TJ Počepice - 
Terapie pomocí pohybu, tance a muzikoterapie pro lidi po úrazu, s tělesným postižením.
- Online poradenství pro děti s jakýmkoliv problémem. Osobně, anonymně, písemně, telefonicky. 
Pro děti, které opouští dětský domov a neví si rady, jak dál. Pro dospělé, rodiče dětí, které se setkali 
se šikanou, násilím, lidem se zájmem o hostitelskou péči dětí z dětského domova. 
http://www.avalone.cz/poradenstvi.htm

2014 – Syn zakladatelky AVALONE, tehdy pětiletý Filípek, utrpěl těžký úraz popálením. V tu chvíli
se začala psát nová kapitola AVALONE. Boj proti popáleninovým úrazům prevencí a pomoc dětem 
po popáleninovém úrazu. 

    

   

2014 dosud – Boj proti popáleninovým úrazů a pomoc těžce nemocným a popáleným dětem. 

http://www.avalone.cz/poradenstvi.htm
http://www.avalone.cz/napsali.html
http://www.avalone.cz/akademie.html


2019 – Rozšíření činnosti AVALONE o pomoc pro děti s rakovinou



ROK 2019 V ČÍSLECH 

Nezisková organizace – Avalone z.s. (IČO : 22844511 – přiděleno v r. 2010) - neměla v roce 2019 žádný zisk. 
Všichni členové Avalone z.s. svou činnost vykonávají v rámci dobrovolnictví, bez nároku na mzdu, či finanční 
odměnu. 

VÝSLEDOVKA 2019

VÝNOSY 
Zúčtování fondů ---------------------------------------------------------------------------------- 0                                    
Jiné ostatní výnosy-------------------------------------------------------------------------------- 0 
Tržby z prodeje služeb - preventivní programy-------------------------------------------- 2 200 
Tržby z prodeje dlohoudobého majetku------------------------------------------------------- 0
Provozní dotace ---------------------------------------------------------------------------------- 0
Benefiční akce PÁLÍ! 2019--------------------------------------------------------------- 155 072
Přijaté dary 
*Individuální dárcovství-------------------------------------------------------------------- 73 401
 *Skupinová dárcovství – Hokejbalová liga Liberec------------------------------------ 22 000  
                                          SPS------------------------------------------------------------- 11 744
*Firemní sponzorství a dárcovství--------------------------------------------------------- 97 500
*Veřejná správa – dar MÚ Sedlčany------------------------------------------------------ 10 000
*Nadační dar – ČSOB FD------------------------------------------------------------------ 99 973
                      - Maranatha------------------------------------------------------------------ 10 000
CELKEM ---------------------------------------------------------------------------------- 481 890,-Kč

NÁKLADY PODLE DRUHU 
Mzdové náklady ----------------------------------------------------------------------------- ---0
Zákonné zdravotní a sociální pojištění -------------------------------------------------------0
Odměny členům ---------------------------------------------------------------------------------0
Pomoc dětem po popáleninovém úrazu
*dary hrazeny v hotovosti -------------------------------------------------------------------14 779
*pomoc hrazena převodem z účtu – darovací smlouva, úhrada školních obědů-----18 700
*pomoc v hotovosti -------------------------------------------------------------------------- 8 100
*dary – kupní smlouva --------------------------------------------------------------------- 27 000
*dary – darovací smlouva, vyplaceno převodem-- ------------------------------------- 18 700
*školní potřeby, drobné dárky--------------------------------------------------------------- 6 288
*sportovní vybavení-------------------------------------------------------------------------16 024
*sportovní oblečení--------------------------------------------------------------------------- 6 050
Spotřeba materiálu -------------------------------------------------------------------------- 16 154
Spotřeba energie ------------------------------------------------------------------------------ 0
Vybavení preventivního stánku PÁLÍ----------------------------------------------------- 14 753
Léčebné pobyty pro popálené děti + vybavení na pobyty-----------------------------   89 303
Tisk preventivních materiálů chránících před popáleninovými úrazy---------------  128 000
Cestovné ------------------------------------------------------------------------------------- 179 197
Náklady na reprezentaci ---------------------------------------------------------------------- 0
Ostatní služby 
*pošta-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 270
*internet----------------------------------------------------------------------------------------- 5 518
*telefon ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 300
*banka--------------------------------------------------------------------------------------------- 799
*zásilkovna--------------------------------------------------------------------------------------1 219
*webhosting--------------------------------------------------------------------------------------- 845
* propagace fb------------------------------------------------------------------------------------ 530
Jiné ostatní náklady – PC technika -------------------------------------------------------- 12 000
Odpisy dlouhodobého majetku ------------------------------------------------------------------- 0
Prodaný dlouhodobý majetek --------------------------------------------------------------------- 0
CELKEM------------------------------------------------------------------------------------ 572 529,- Kč

Hospodářský výsledek:  - 90 639,-Kč



ROZVAHA 2019

AKTIVA K 31. 12. 2018 
Hmotné movité věci ----------------------------------------------------------------------- 54 361
Oprávky k samostatným hm. movitým věcem------------------------------------------- 0 
Peníze v hotovosti --------------------------------------------------------------------------- 0  
Bankovní účty ------------------------------------------------------------------------------ 38 893,32
- vlastní organizace-------------------------------------------------------------------------- 0
- dotační účet--------------------------------------------------------------------------------- 0
Poskytnuté provozní zálohy---------------------------------------------------------------- 0 
Ostatní pohledávky-------------------------------------------------------------------------- 0
                                                                                                                                  93 254,32                                     
PASIVA K 31. 12. 2018 
Dodavatelé ----------------------------------------------------------------------------------- 0
Ostatní závazky ---------------------------------------------------------------------------- 90 000
Zaměstnanci --------------------------------------------------------------------------------- 0
Pohledávky za SP a ZP--------------------------------------------------------------------- 0 
Ostatní přímé daně ------------------------------------------------------------------------- 0
Vlastní jmění -------------------------------------------------------------------------------- 0
Fondy------------------------------------------------------------------------------------------0
Nerozdělený zisk z minulých let---------------------------------------------------------- 0 
Hospodářský výsledek --------------------------------------------------------------------- 0
                                                                                                                                 90 000

S velkou úctou děkujeme všem, které bolest dětí PÁLÍ s námi. 

Aldor, ČSOB-Fórum dárců, Maranatha, OSA, Hokejbalová liga Liberec, SPS, Lend-požární ochrana, S-B, 
s.r.o.

Manželé Rathausští, manželé Madleovi, manželé Markovi, manželé Nikitinští.

                                    Benefiční preventivní kalendář PÁLÍ! 2019  



PÁLÍ! 2020 - preventivní rockový kalendář. Hudba a hudebníci mají ohromnou sílu.
Díky kalendáři se o nebezpečí popáleninových úrazů dovědělo více než 1 000 000 lidí. Prostřednictvím 
internetu, TV, rozhlasu, tisku a kalendáře samotného.

Kalendáře jsme darovali do škol, nemocnic, dětských domovů a ordinací lékařů. 

Kalendář nyní šíří prevenci celkem ve  1300 školách, nemocnicích, domácnostech, organizacích, dětských 
domovech, aj. Jeho přímý dosah je přes 500.000 lidí. 

Děkujeme hudebníkům z kapel Kabát, Pipes and Pints, Tři sestry, Vypsaná fixa, Krucipusk, Visací zámek, 

The Scoffers, E!E, Projekt parabelum, Totální nasazení, MZH, Dymytry a SPS. 

                            



DĚKUJEME ZE VÁS TO PÁLÍ! S NÁMI. Na životě dětí záleží.  AVALONE 

Více: www.avalone.cz


