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Tisková zpráva 

Šek na půl milionu korun předal PROFI CREDIT na exhibičním 

softballovém utkání „slaným dětem“  

Praha, 25. 6. 2015 – V charitativním utkání osobností pro nemocné cystickou fibrózou 

se představily známé osobnosti v netradičních rolích. Herci David Novotný, Leoš Noha či 

fotbalista Ivan Hašek z týmu REAL TOP Praha se utkali se softbalovým týmem České 

televize v čele se sportovním komentátorem  Robertem Zárubou. Akci sponzorovala 

společnost PROFI CREDIT, která předala Klubu nemocných cystickou fibrózou šek na 

500 000 korun.  

Herci ze seriálu Okresní přebor dokázali, že jim jde softball ještě lépe než fotbal. Jejich tým Real 

Top Praha rozdrtil mužstvo sportovních komentátorů České televize v čele s Robertem Zárubou, 

Michalem Dusíkem, a Jakubem Staříkem 12:4. Ale výsledek nebyl to nejdůležitější. Šlo 

především o to, podpořit Klub nemocných cystickou fibrózou. Ten se stará o pacienty s touto 

nevyléčitelnou nemocí už celých dvacet let. Finanční dar pomůže „slaným dětem“ a jejich 

rodinám bojovat se zákeřným onemocněním. „Velmi si ceníme pomoci všech, kteří se na této 

jedinečné akci podíleli. Se společností PROFI CREDIT spolupracujeme už dlouhé roky, jejich 

pomoc pro nás má obrovský význam,“ říká zástupce Klubu nemocných cystickou fibrózou 

Milivoj Uzelac.  

PROFI CREDIT pomáhá Klubu nemocných cystickou fibrózou už čtyři roky a to nejen 

finančními dary. Také zaměstnanci společnosti se zapojují do akcí na pomoc „slaným 

dětem“. „Chceme tak alespoň trochu usnadnit život lidem, kteří nemají to štěstí být zdraví 

jako my. Velmi si vážíme práce, kterou Klub nemocných cystickou fibrózou pro těžce 

nemocné děti dělá,“ říká marketingový ředitel společnosti PROFI CREDIT Ondřej Lokvenc.  

Cystická fibróza je závažné dědičně podmíněné onemocnění postihující zejména dýchací a 

trávicí systém. Dětem s CF se říká 

„slané děti“, mají totiž výrazně slanější 

pot. Potřebují intenzivní léčbu každý 

den po celý život. V České republice je 

diagnostikováno okolo 600 

nemocných, z nichž asi třetina jsou 

dospělí. Stejný počet se však neléčí 

vůbec nebo se léčí pod chybnou 

diagnózou. Přitom pozdní zahájení 

léčby může výrazně zhoršit průběh 

onemocnění. Cystická fibróza je v 

současnosti nevyléčitelná. 


