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Alzheimer nadační fond byl 
založen v roce 2011 na podporu 
výzkumu Alzheimerovy choroby 
a dalších neurodegenerativních 
nebo cévních onemocnění 
mozku, které vedou k poruchám 
kognitivních funkcí a demenci. 
Naším cílem je zlepšení diagnostiky 
a léčby neurodegenerativních 
onemocnění mozku, zkvalitňování 
péče o pacienty, rozšiřování rámce 
poskytované péče a zlepšování 
podmínek, za kterých je 
poskytována.
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Úvodní slovo předsedy správní rady

Vážení přátelé, dárci, sympatizanti, kolegové, nemocní, pečovatelé,

Alzheimer nadační fond vstoupil velmi úspěšně již do pátého roku své existen-
ce. Podařilo se nám zvýšit objem přijatých i vydaných finančních prostředků, 
vylepšit existující projekty a odvážit se i do projektů zcela nových. Nadační 
fond je pod vedením naší milé paní ředitelky Mgr. Šárky Kovandové na vzestu-
pu, plný originálních nápadů, odvahy a energie na poli, které mezitím nezadr-
žitelně přináší nové nemocné s Alzheimerovou chorobou.
Za zcela mimořádný je možné považovat úspěch, kdy se Alzheimer nadační 
fond stal součástí velké rodiny nadací a dalších organizací zabývajících se vý-
zkumem Alzheimerovy choroby, pod vedením americké Alzheimer’s Associati-
on. Jsme účastníky pravidelných telekonferencí, pracovních setkání a na pozvá-
ní AAIC se můžeme pravidelně účastnit mezinárodního panelu dárců v rámci 
International Alzheimer’s Disease Research Portfolio. Jsme tak partnery orga-
nizací ze zemí, kde je velmi silná dárcovská tradice a živá nadační scéna – USA, 
Velká Británie, Holandsko, Kanada. Dostat se do této vybrané společnosti jen 
několik let po svém založení, a navíc v zemi, kde dárcovství zatím není tolik roz-
vinuté, je nesmírný úspěch a svědčí to o naší profesionalitě a kredibilitě. Díky 
tomuto partnerství jsme součástí samého epicentra světového dění v oblasti 
výzkumu Alzheimerovy choroby. Inspirace však probíhá oběma směry. Naši 
zahraniční partneři například velmi oceňují náš projekt nadačního vína, účast 
v projektu Čtení pomáhá nebo koncepcí našich propagačních materiálů.
Úspěšně pokračuje projekt AVASTipendium pro lidský mozek a je radost 
dostávat velmi pozitivní zpětnou vazbu z pracovišť, kam naši mladí a nadějní 

kandidáti vycestovali. Stipendijní pobyt si nachází pozornost mezi mladými 
odborníky i studenty se zájmem bádat, pomáhat, školit se a předávat informa-
ce svým kolegům a spolupracovníkům. Zjišťujeme však, že kvalitní kandidát 
a jeho nadšení někdy nestačí a že nesmírně náročné může být i „jen“ domluvit 
stáž na zahraničním pracovišti či se uvolnit na pracovišti domácím, stejně jako 
přizpůsobit této pracovní příležitosti soukromý život.
V současnosti nově jednáme o projektu, který je do značné míry komplemen-
tární k projektu stáží. Rádi bychom umožnili příjezd zahraničních expertů, kteří 
by formou workshopů a praktických interakcí předali zkušenosti odborníkům 
v ČR. Ukazuje se totiž, že zaškolení v některých diagnostických metodách 
nebo léčebných postupech může být efektivnější s dopadem na větší množ-
ství zájemců než získávání dovedností jedním člověkem v zahraničí. Každý 
z těchto přístupů má však své unikátní a nezastupitelné místo a je vhodné je 
kombinovat.
V oblasti dárcovské se kromě tradičních cest od firemních donorů objevily 
i nové formy příspěvků například dědictví a zejména dary drobných dárců. 
Je velmi potěšitelné, že někteří naši podporovatelé darují pravidelně každý 
měsíc malé částky a že jejich počet narůstá. Pro nové dárce je to samozřejmě 
vždy odvážný krok a pro nás závazek naplnit jejich očekávání kvalitními projek-
ty a podporou potřebného.
Některé naše projekty si získávají velkou pozornost a jejich publikum i počet 
potenciálních příjemců se rozrůstá. Procento uspokojených žádostí nebo oce-
něných kandidátů tak klesá, což však současně znamená možnost pro vzrůs-
tající kvalitu. Velké množství prací se například ucházelo o cenu MUDr. Jana 
Bureše za nejlepší odbornou publikaci, kurz metodologie výzkumu vedený 
doc. Andělem a prof. Volicerem nemohl akceptovat ani všechny přihlášené 
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Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Předseda správní rady

a soutěž o účast na zahraničních konferencích má vzestupný počet žádostí 
o podporu.
Nadačnímu fondu se tedy daří, což je ale i velký závazek do budoucna.
Velký dík patří všem členům správní a dozorčí rady, kteří věnují nadačnímu 
fondu mnoho času, energie a nápadů.

Díky všem za přízeň, podporu a za to, že nám držíte palce v boji se zákeřnými 
neurodegenerativními onemocněními.

Kdo jsme

 – Alzheimer nadační fond je nestátní nezisková organizace;
 – vznikl v roce 2011;
 – podporuje výzkum v oblasti diagnostiky, léčby a péče o lidi s Alzheimerovou 

chorobou a dalšími typy demence;
 – finanční prostředky získává od dárců z řad firem i jednotlivců;
 – v roce 2014 vydal nadační příspěvky v celkové výši 1 394 200Kč;
 – o nadační příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace (zapsané 

spolky, církevní právnické osoby aj.), příspěvkové organizace a fyzické 
osoby;

 – je zapojen do dárcovských projektů Darujme.cz a GIVT.cz;
 – od roku 2014 je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců.
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Co děláme

Podílíme se na výchově generace lékařů a dalších odborníků, kteří budou při-
praveni poskytovat specifickou péči lidem s demencí nebo se podílet na jejím 
zlepšení a prevenci.

Například:
 – financujeme stáže mladých talentovaných vědců na začátku jejich profesní 

kariéry;
 – umožňujeme odborníkům zúčastnit se vzdělávacích akcí a konferencí;
 – podporujeme unikátní výzkumy na světové úrovni v oblasti prevence, léčby 

a péče o lidi s demencí;
 – pomáháme rozšířit povědomí veřejnosti o Alzheimerově chorobě a jiných 

příčinách demence a o vývoji výzkumu této problematiky;
 – snažíme se, aby se výzkum demence a dalších kognitivních poruch stal 

jednou z priorit v ČR.

Proč investujeme do výzkumu

 – V roce 2036 bude v Česku žít zhruba 300 tisíc lidí s Alzheimerovou 
chorobou a dalších 900 tisíc lidí se o ně bude muset dennodenně starat;

 – Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence a pátou nejčastější 
příčinou úmrtí v České republice;

 – 1 ze 3 seniorů umírá na Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence.

Jedinou cestou, jak tyto statistiky zvrátit, je zjistit, jak tato choroba vzniká 
a včas tomu zabránit. Proto pomáháme najít lék!
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Lidé v nadačním fondu

Správní rada
Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., předseda
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., místopředsedkyně, do 30. 3. 2014
MUDr. Vanda Franková, místopředsedkyně, od 1. 4. 2014
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D., člen správní rady od 1. 4. 2014

Dozorčí rada
Mgr. Petra Fialová, předsedkyně
MUDr. Beáta Hauser, MBA
Mgr. Pavel Amler

Ředitelka
Mgr. Šárka Kovandová

Externí spolupracovníci
Ondřej Zámiš
Ing. Jitka Pavelková
Jakub Kotál

zleva: doc. Rusina, prof. Hort, MUDr. Franková, Mgr. Kovandová, doc. Vališ, MUDr. Hudeček zleva: MUDr. Hauser, Mgr. Amler, Mgr. Fialová
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Svůj čas a znalosti nám věnují
Šárka Dušková
Jindřich Dušek
Marta Vaňková
Renata Říhová
Martin Valášek
Hana Karešová
Alžběta Kovandová
Petra Topková
Martin Holič
Tomáš Trejbal
Tomáš Císařovský
Tomáš Dimter
Václav Maidl
Michaela Famfulíková

Marek Špalek
Roman Novotný
René Vrátil
Zuzana Boudová
Otto Bouda
Mirek Rendl
Publicis Prague
Preciosa
Víno Revue
Auto Design
Nové Vinařství
Black Print Wines
Arte Vini
Víno – Klub.cz, s. r. o.

Poděkování

Velmi děkujeme všem našim dárcům, každá koruna, kterou nám věnujete, je 
důležitá pro boj s demencí. Těší nás vzrůstající počet dlouhodobých dárců, 
kteří každý měsíc posílají pravidelnou částku. Není tak důležité, jestli je to 
částka v ceně jedné dobré večeře nebo měsíčních prémií, ale s jasným roz-
počtem můžeme lépe plánovat.
Děkujeme také našim spolupracovníkům a dobrovolníkům, členům správní 
a dozorčí rady a všem ostatním, kteří společně s námi naplňují vize Alzheimer 
nadačního fondu.

Vaší práce si nesmírně vážíme!
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Nadační dary přijaté v roce 2014

V roce 2014 byly Alzheimer nadačním fondem přijaty dary v celkové výši
2 002 068 Kč. Děkujeme všem našim dárcům!
Je pro nás velkou ctí, že většina z vás s námi spolupracuje dlouhodobě a má 
zájem o průběh našich projektů. Zvláštní poděkování patří zvěčnělé paní 
Drahomíře Rybářové, která na nás pamatovala ve své závěti, a též její rodině, 
jmenovitě panu Janu Vágnerovi.

Právnické osoby
Nadační fond AVAST 1 000 000 Kč
AIMTEC, a. s. 250 000 Kč
Strojírny Holding, a. s. 100 000 Kč
Nadace Martina Romana (Čtení pomáhá) 90 000 Kč
Nové Vinařství, a. s. 72 035 Kč
Winsite, a. s. 60 000 Kč
Tipgames, a. s. 50 000 Kč
FB Trading, s. r. o. 50 000 Kč
Nadace Synot 50 000 Kč
IPSEN Pharma, o. s. 20 000 Kč
BEAS, a. s. 20 000 Kč
Sidus, a. s. 20 000 Kč
OFA, s. r. o. 10 000 Kč

Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s. 5 000 Kč
ČSOB 5 000 Kč
Autotechnik Zralý 3 000 Kč
reDent.pro, s. r. o. 2 000 Kč

Fyzické osoby
Drahomíra Rybářová (dědicové) 198 820 Kč
Michal Majerčík 5 000 Kč
Jana Šklíbová 4 000 Kč
Martina Rykalová 700 Kč
Nadace Via – Darujme.cz (Petr Starůstka) 2 940 Kč
Nadace Via – Darujme.cz (Petr Starůstka) 2 940 Kč
Nadace Via – Darujme.cz 343 Kč
Nadace Via – Darujme.cz 294 Kč
Nadace Via – Darujme.cz 98 Kč
Nadace Via – Darujme.cz 98 Kč

Celkem 2 002 268 Kč
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Fundraisingové projekty aneb jak nás můžete 
podpořit

Také v loňském roce úspěšně pokračoval projekt nadačních vín. Rodina Vín A, 
vín, která pomáhají v boji proti Alzheimerově chorobě, má další dva přírůstky.
K Novému vinařství (Cuvée A) a Arte Vini (Rosé A)1 se přidala společnost 
Black Print Wines. Její majitel Tomáš Trejbal pro nás připravil dvě vína, Mosel 
Riesling A a St. Laurent A, opět s originálními etiketami designéra Jindřicha 
Duška2.
Všechna Vína A se úspěšně prodávají, a co je nejlepší, přibližně polovina 
z ceny každé láhve jde na projekty nadačního fondu. Za rekordní nákupy 
v počtu několika set lahví děkujeme zejména společnostem Cisco a Aimtec, 
věříme, že jejich zaměstnance a zákazníky naše vína potěšila. Samozřejmě ale 
máme radost z každé prodané láhve, protože každá koruna pomáhá. Informa-
ce o vínech A a možnostech zakoupení najdete na našem webu.
V lednu 2015 jsme se již podruhé zúčastnili prestižního festivalu vín, vinařství 
a gastronomie Prague Wine Week 2015. Tentokrát nám organizátoři této vel-
kolepé akce Šárka a Jindřich Duškovi dokonce zajistili samostatný stánek, kde 
jsme mohli všechna naše vína prezentovat a zároveň přiblížit naši práci ná-
vštěvníkům festivalu.3,4

Protože myslíme i na ty z vás, kdo víno nepijí, ale přesto nás chtějí podpořit 
formou zakoupení některého z výrobků řady A, máme další novinku.
A ne ledajakou. Je to úžasný meruňkový Džem A, který pomáhá. Vyrobila ho 
pro nás rodinná firma Bouda 1883 ze Znojma. Opět polovina částky z jeho 
ceny jde na naše projekty. Doporučujeme!5

Využili jsme nabídku společnosti Etnetera a jejich akci pro neziskovky s názvem 
„12 pro 12“. Díky ní jsme mohli v Praze na Letné vystavit na dva měsíce náš pla-
kát, jehož úkolem bylo upozornit na problematiku Alzheimerovy choroby.6, 7

Pokračuje spolupráce s našimi patrony, režisérem Janem Hřebejkem a spiso-
vatelkou Ivonou Březinovou. Držte nám palce, abychom vás v příští výroční 
zprávě mohli informovat o akcích, které společně plánujeme8.
Chcete nás podpořit jinak? Zorganizujte pro nás fundraisingovou akci, zapojte 
své přátele a kolegy nebo nám nabídněte pomoc v oboru, který umíte. Nejen 
finanční podpora je důležitá, oceníme vaše znalosti a dovednosti.

 

Schieferberg  Mosel Riesling A 
2012 

 

Jeho lehkost a mineralita je dána 
specifickým klimatem, který umožňuje 
hroznům optimálně vyzrát, a 
unikátním břidlicovým podložím 
dávající vínům nezaměnitelnou chuť.  
  
Z ceny lahve 290 Kč putuje 100 Kč na 
podporu činnosti Alzheimer nadačního 
fondu. 

St. Laurent 2009 A 
 

St. Laurent z Mělníka má svou 
specifickou chuť a vůni připomínající 
čerstvě vařená povidla a svou kvalitou 
patří v dobrých ročnících mezi špičku 
této odrůdy jak u nás tak v Evropě. 
 
Z ceny lahve 240 Kč putuje 90 Kč na 
podporu činnosti Alzheimer nadačního 
fondu. 
 

Kontakt: Tomáš Trejbal 
  BLACK PRINT s.r.o. 
  tomas.trejbal@black-print.cz 
  tel.: +420 731 175 196 
 

Více informací naleznete na www.alzheimernf.cz ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Džem A je uvařen podle tradiční domácí 
receptury. Reduktivní metoda bez použití 
konzervantů zachovává jeho přirozenou 
oranžovou barvu. 

Meruňky jsou z vlastní zahrady ve Znojmě, 
tvoří je směs různých odrůd např. 
Velkopavlovická, Ananaska a další staré 
odrůdy. Nejstarší stromy pochází z roku 
1924, kdy je vysadila naše prababička. 
Ostatní stromy byly vysázeny v 60-80 
letech 20. století Otto Boudou st. 

Všechny plody pro džem jsou ihned po 
sklizení přebrány, ručně rozkrájeny a 
zpracovány. Je vždy použito jen to nejlepší 
z úrody.  

Různorodost meruňkových odrůd a 
metoda zpracování vytváří džem chuťově i 
aromaticky výrazný a zajímavý. 

Džem A 
 

Džem A vyrobili pro Alzheimer nadační fond: 
Zuzana & Otto Boudovi 

Palackého 1149/35 
Znojmo 

 
    E-mail:  info@marmelady-znojmo.cz 
    Telefon: Zuzana: +420 702 074 814 
            Otto: +420 603 443 751 

 

Více informací na www.alzheimernf.cz ! 
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Čestná cena Alzheimer nadačního fondu

V roce 2014 jsme se rozhodli poprvé udělit čestnou cenu, která bude v příš-
tích letech udělována osobnostem vědeckého i kulturního světa, jež se zaslou-
žily o přínos v oblasti osvěty a léčby Alzheimerovy choroby.
Prvním laureátem této ceny je význačný rakouský spisovatel Arno Geiger, au-
tor knihy Starý král ve vyhnanství.
Díky skvělé organizaci Rakouského kulturního fóra a překladatele Tomá-
še Dimtera se slavnostní večer vydařil a pan Geiger pronesl krásný proslov 
o svém tatínkovi, který trpěl Alzheimerovou chorobou a který se stal hlavním 
hrdinou jeho slavné knihy.
Velký dík patří také malíři Tomáši Císařovskému, který našemu laureátovi věno-
val svou grafiku.
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Vancouver, Kanada

Washington, USA

Tampa, USA

Mitchel, USA

Mitchigan, USA

Rochester, USA

Mexico City, Mexiko

Londýn, Velká Británie

Kodaň, Dánsko

Vídeň, Rakousko

Florencie, Itálie
Nice, Francie

Barcelona, Španělsko

2012 2013 2014

Výzkum 
64,85%

Přímá péče
13,63%

Vzdělávání 
21,52%

1,5 mil. Kč

1 mil. Kč

0,5 mil. Kč

0 Kč

Oslo, Norsko

Guildford, Velká Británie

Jeruzalém, Izrael

Vydané nadační příspěvky

Rozdělení nadačních příspěvků 
v roce 2014
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Projekty podpořené Alzheimer nadačním 
fondem v roce 2014

Kde všude byli naši stážisté
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Podpora může být poskytnuta v následujících oborech:
 – neurologie
 – neuropsychologie
 – psychiatrie
 – biomedicínské zobrazování a programování
 – biomedicínská statistika
 – etika
 – paliativní péče
 – neuroradiologie
 – biofyzika
 – lékařská fyzika
 – neuroepidemiologie
 – sdílení dat
 – ošetřovatelství
 – antropologie
 – a v dalších relevantních oborech zabývajících se Alzheimerovou chorobou 

Program je primárně určen na financování studijních pobytů v délce 
obvykle 3 až 6 měsíců, a to především – ale ne výhradně – na některé ze 
zahraničních výzkumných institucí.
Další zamýšlenou oblastí financování je účast žadatele na výjimečných 
vzdělávacích akcích a kurzech v daných oborech a dále aktivní prezentace 
žadatele na významných mezinárodních konferencích a seminářích.

AVASTipendium pro lidský mozek v roce 2014 
proběhl 2. ročník stipendijního programu, který 
realizujeme díky laskavé podpoře a spolupráci 
s Nadačním fondem AVAST, jenž tento program 
podpořil částkou 1 000 000Kč.
Stipendijní program je zaměřen na podporu rozvoje léčby a výzkumu 
Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění mozku.

Program je určen zejména:
 – ke zvyšování profesionality mladých odborníků studujících příčiny vzniku 

a vývoj Alzheimerovy choroby a podobných neurodegenerativních 
onemocnění mozku i všech ostatních vědních i aplikovaných oborů 
zabývajících se těmito onemocněními;

 – na vývoj v oblasti neurovědních oborů, s preferencí výzkumných aktivit 
v odvětvích, která se zabývají Alzheimerovou chorobou a která dosud 
nejsou v ČR rozvíjena vůbec či jen marginálně;

 – jako podpůrný iniciační a motivační nástroj stimulující výzkumnou aktivitu 
studentů, doktorandů a mladých lékařů a vědců do 40 let zabývajících se 
problematikou Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění;

 – nepřímo i k rozvoji mezinárodní spolupráce v daných oborech.
 
Preferované jsou projekty, které mají perspektivu dalšího rozvoje (lze na ně 
navázat dalšími granty) a které slibují zajímavé publikační výstupy.
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Kdo může být uchazečem o finanční podporu z programu:
 – pregraduální student v předposledním či posledním ročníku magisterského 

studia;
 – student kombinovaného či prezenčního doktorandského studia na české 

vysoké škole nebo ve výzkumné instituci;
 – absolvent doktorandského studia;
 – lékař vykonávající praxi v daném oboru;
 – odborník zabývající se Alzheimerovou nebo jinou neurodegenerativní 

chorobou mozku.

S vybranými uchazeči proběhly ústní pohovory a vzhledem k vysoké kvalitě 
předložených žádostí jsme se rozhodli udělit nadační příspěvky v celkové výši 
1 070 200Kč.

Děkujeme velice společnosti AIMTEC, z jejíhož daru jsme mohli program 
dofinancovat.

Příjemci nadačního příspěvku:
MUDr. Pavla Čermáková 1 – 190 000 Kč
Pětiměsíční stáž zaměřená na komplexní vztah mezi srdečním selháním 
a Alzheimerovou nemocí v National Institute of Aging ve skupině prof. Launer, 
Bethesda, Washington DC, USA, březen až červenec 2015.

MUDr. Zdeněk Rohan 2 – 110 000 Kč
Dvouměsíční studijní pobyt zaměřený na patologii oligodendroglie 
v patogenezi neurodegenerativních onemocnění pod vedením prof. Gabora 
G. Kovacse, M.D., Ph.D., v Institutu Klinické Neurologie v AKH ve Vídni, 
Rakousko, říjen 2014 a březen 2015.

MUDr. Zuzana Nedelská 3 – 250 000 Kč
Půlroční stáž zaměřená na zobrazovací metody a neurozobrazování non-
Alzheimerovských demencí, Mayo Clinic, Rochester, USA, po dohodě 
s americkým pracovištěm bude uskutečněna na přelomu roku 2015/2016.

Mgr. Michala Kolářová 4 – 250 000 Kč
Půlroční stáž zaměřená na stanovení rozpustných oligomerů tau proteinu 
v mozkomíšním moku v laboratoři profesora Rakeze Kayeda, Ph.D., Mitchell 
Center for Neurodegenerative Disorders, Department of Neurology, 
University of Texas Medical Branch, USA, září 2014 až březen 2015.
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MUDr. Jiří Cerman 5 – 200 000 Kč
Tříměsíční stáž zaměřená na problematiku pádů u pacientů, jejíž součástí byl 
i odborný kurz epidemiologie a metodologie, University of South Florida, 
Tampa, USA, únor až duben 2014.

Mgr. Hana Marková 6 – 31 200 Kč
Účast na mezinárodní neuropsychologické konferenci International 
Neuropsychological Society (INS), Izrael, červenec 2014.
Prezentace posteru „Specific Questions May Differentiate Between Mild 
Cognitive Impairment and Subjective Memory Complaints“, zabývající se 
subjektivních stížností seniorské populace.

Petr Kala 7 – 39 000 Kč
Účast na metodickém kurzu FreeSurfer – programu umožňujícím akurátní 
kvantitativní hodnocení mozkových struktur, Kodaň, Dánsko, srpen 2014.
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This letter is my objective assessment of the work and participation of PhD student Michala 

Kolarova in my laboratory. 

 

Michala Kolarova came to my lab at Neurology Department, Mitchell Center for 

Neurodegenerative Disorders, UTMB as an exchange student participating in collaboration on 

research project of establishing levels of tau oligomers in various biological fluids. In our group, we 

have expertise in mechanism of protein folding and aggregation. My laboratory developed novel 

reagents that allow us to characterize and quantify the oligomeric structures of amyloid and tau which 

represent the most toxic species in Alzheimer's and neurodegenerative tauopathies.  

 

She joined our lab in September of last year and stayed here for six months. In the beginning 

she followed research scientist Urmi Sengupta from my lab to learn the protocol for experiments and 

order in lab. She quickly found her place in lab and started to work on the project. From the start 

Michala demonstrated that she is capable of learning and executing difficult experiments 

professionally without direct supervision. She optimized the method for her samples and managed to 

measure samples of CSF and serum sent to us by her supervisor from Prague. She is hard working 

and highly motivated to learn as much as she can and perform to her best capacities. Her 

participation in my lab was very useful and enjoyable, especially her contribution to the research 

projects and willingness to explore new areas of research. She always collaborated with everyone in 

lab and supported her fellow researchers/students’ research endeavors.  

 

Michala’s vast knowledge of neuroscience and laboratory methods and practices are 

impeccable. Moreover, I was very impressed with her knowledge of recent literature and ability to 

extract useful information which reflects her analytical way of thinking and genuine interest in her 

work; she was very professional with great work ethics.  During her stay in my laboratory she 
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Soutěž o cestovní grant k účasti na 
mezinárodní konferenci Alzheimer’s 
Association International Conference 
(AAIC) v Kodani
Konání: 12.–16. července 2014, Kodaň, 
Dánsko.
Podmínky žádosti: Věk do 40 let; doklad 
o přijetí příspěvku k prezentaci formou 
posteru nebo ústního sdělení; abstrakt 
sdělení; životopis; průvodní dopis; čestné 
prohlášení, že účast není financována z jiných 
zdrojů.
Vítězka: MUDr. Pavla Čermáková, poster na 
téma Heart failure and Alzheimer’s disease 
(Srdeční selhání a demence).
Výše příspěvku: 50 000 Kč.

Cena MUDr. Jana Bureše
Proběhl již čtvrtý ročník této soutěže, zajímavé je, že ve všech ročnících zatím 
zvítězily ženy.
Účel soutěže: Podpořit a ocenit zájem mladých lékařů a vědců o tematiku 
Alzheimerovy choroby a demencí.
Podmínky účasti: Autor nebo spoluautor nejlepšího odborného článku 
zaměřeného na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti 
neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd mladší 40 let, jemuž stať 
v uplynulém roce publikoval některý z renomovaných vědeckých časopisů 

s impaktním faktorem (IF) nad 1,00 dle 
Thomson Web of Science.
Slavnostní vyhlášení: V rámci 
každoročního konání Konference 
Neuropsychiatrického fóra v Praze.

Vítězka za rok 2014 Mgr. Eugenie 
Nepovimová byla odměněna částkou 
30 000 Kč.

Oceněný článek: Multitarget Drug Design 
Strategy: Quinone–Tacrine Hybrids
Designed To Block Amyloid-β Aggregation 
and To Exert Anticholinesterase and 
Antioxidant Effects (Journal of Medicinal 
Chemistry, 2014/57, 8576-8589),IF = 5. 48. 
Článek se zabývá vývojem nových preparátů pro léčbu Alzheimerovy choroby.

Kurz metodologie výzkumu na téma 
„Jak analyzovat data a připravit kvalitní článek“
Konání: 4.–6. června 2014, 2. lékařská fakulta, Praha.
Spolupráce na projektu: 2. lékařská fakulta UK v Praze
Účel projektu: Zlepšení schopnosti účastníků sestavit článek podle obecných 
pravidel uplatňovaných mezinárodními vědeckými časopisy, analyzovat data 
a úspěšně publikovat ve vědeckých časopisech
Lektoři: Doc. Dr. Rostislav Anděl, Ph.D., University of South Florida, Tampa
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Prof. MUDr. Ladislav Volicer, Ph.D., University of South Florida a 3. lékařská 
fakulta UK v Praze
Kurzu se zúčastnilo rekordních 36 mladých lékařů a doktorandů.
Výše příspěvku pro 2. LF UK: 40 000 Kč

Canisterapie v domově pro seniory aneb Když pes léčí
Díky spolupráci s projektem Čtení pomáhá jsme podpořili částkou 
90 000 Kč canisterapii v Domově pro seniory v Sedlčanech. Po 
celý rok tak mohla terapeutická fenka Julinka se svojí trenérkou 
docházet za obyvateli domova pro seniory a těšit je svou 
přítomností.

Soutěž o nejlepší originální příspěvek 
prezentovaný v rámci studentské vědecké 
konference Stárnutí 2014
Účel soutěže: Podpora a ocenění zájmu 
studentů o zlepšení kvality života lidí 
s Alzheimerovou chorobou.
Konání konference: 24.–25. října 2014, Praha.
Podmínky účasti: Vypracování originálního 
příspěvku zpracovávajícího zlepšení kvality 
života lidí s Alzheimerovou chorobou.
Příspěvek: 5 000 Kč za vítězné místo; 3 000 Kč 
za druhé místo; 1 000 Kč za třetí místo.

Výsledky: 1. Mgr. et Mgr. Eliška Steklíková 
(Katedra psychologie Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze): Sexualita seniorů
2. Mgr. Hana Marková (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol; Mezinárodní 
centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně): Specifické 
subjektivní stížnosti na paměť jako indikátor zvýšeného rizika budoucí 
kognitivní poruchy
3. Mgr. Eva Bolceková, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; 
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. lékařská fakulta UK 
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Psychiatrické centrum Praha/Národní 
ústav duševního zdraví, Klecany): Kriteriální validita testu kresby jízdního kola 
u pacientů s kognitivní poruchou

Celkový příspěvek: 9 000 Kč.
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Soutěž o nejlepší poster zpracovávající téma neurodegenerativních 
onemocnění prezentovaný v rámci 28. českého a slovenského 
neurologického sjezdu
Účel soutěže: Podpora zájmu o tematiku neurodegenerativních onemocnění
Konání konference: 19.–22. listopadu 2014, Ostrava
Výše příspěvku: 5 000 Kč

Vítěz soutěže:
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D., (3. LF UK, Psychiatrické centrum Praha/Národní 
ústav duševního zdraví, Klecany), poster s názvem „Montrealský kognitivní test 
(MOCA) a MMSE u kognitivně zdravých seniorů ve 2. roce studie NANOK“

Centrum Seňorina – denní stacionář pro klienty s kognitivními 
poruchami a sníženou soběstačností v důsledku neurodegenerativních 
onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy 
demence v raném stadiu nemoci, Praha.
Nadační příspěvek ve výši 100 000Kč je určen na průzkum vlivu různých typů 
terapií a kognitivních tréninků na progres nemoci u klientů s Alzheimerovou 
chorobou a dalšími onemocněními neurodegenerativní povahy či cévními 
onemocněními mozku spojenými s kognitivním deficitem a na další vzdělávání 
profesionálních pečujících.

V roce 2014 byly přiděleny nadační příspěvky v celkové výši 1 394 200 Kč.

O všech nadačních příspěvcích bylo v souladu se statutem hlasováno správní 
radou Alzheimer nadačního fondu.

Centrum Seňorina
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Finanční zpráva

Výnosy celkem 2 002 791 Kč
Přijaté nadační dary 2 002 068 Kč
Úroky 493 Kč
Kurzové zisky 30 Kč

Poskytnuté nadační dary celkem 1 394 200 Kč
Správní náklady celkem 284 068 Kč
Spotřební materiál 1 103 Kč
Služby 86 499 Kč
Osobní náklady 187 914 Kč
Ostatní náklady 8 552 Kč

Vše zpracované v účetní závěrce za rok 2014, příloha výroční zprávy.

Náklady související se správou fondu ve smyslu zákona činily za rok 2014 
celkem 284 068Kč, což je 20,37 % z vydaných nadačních příspěvků, dle statutu 
max. 35 %.
Výroční zpráva za rok 2014 byla schválena správní radou Alzheimer nadačního 
fondu v Praze dne 15. 5. 2015.
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Zpráva o činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada Alzheimer nadačního fondu (dále jen „nadační fond“) podá-
vá správní radě nadačního fondu ve smyslu § 370 odst. 1 písm. d) zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto svoji zprávu 
o výsledcích kontrolní činnosti.
Ve smyslu článku 14 statutu nadačního fondu ze dne 8. 2. 2011 člení dozorčí 
rada tuto svoji zprávu do níže uvedených částí:
1. Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěv-

ků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem
2. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy
3. Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění

Ad 1) Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních 
příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem
Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků jsou stanoveny článkem 
5 statutu nadačního fondu.
Nadační fond dle tohoto ustanovení může poskytovat nadační příspěvky za úče-
lem podpory rozšiřování diagnostických, léčebných a rehabilitačních metod; 
zlepšení podmínek, za kterých je pacientům poskytována zdravotní péče; výzku-
mu a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v oblasti léčby nemocných. 
Současně musí být splněna podmínka řádného postupu a rozhodnutí o poskyt-
nutí nadačního příspěvku ve smyslu článku 5 statutu nadačního fondu.
Dozorčí rada se účastnila schůzek správní rady nadačního fondu a kontrolo-
vala správnost poskytování nadačních příspěvků ve smyslu statutu nadačního 
fondu.
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Dozorčí rada na své schůzce dne 8. 6. 2015 přezkoumala správnost účetnictví 
nadačního fondu za období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014. Na základě tohoto pře-
zkoumání dozorčí rada sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani 
výtky ke správnosti účetnictví nadačního fondu nebo ke způsobu vedení účet-
nictví nadačního fondu.

Ad 2) Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy
Dozorčí rada nadačního fondu přezkoumala roční účetní závěrku nadačního 
fondu za období roku 2014.
Dozorčí rada nadačního fondu shledala vypracovanou účetní závěrku nadační-
ho fondu za období roku 2014 jako správnou a řádně vypracovanou ve smyslu 
zvláštních právních předpisů.
Dozorčí rada nadačního fondu dále přezkoumala předloženou výroční zprávu 
nadačního fondu za období roku 2014.
Dozorčí rada nadačního fondu shledala vypracovanou výroční zprávu nadační-
ho fondu za období roku 2014 jako správnou.
Dozorčí rada nadačního fondu přezkoumala účetní uzávěrku a výroční zprávu 
přiměřeně dle § 370 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku a zjistila, že výroční 
zpráva splňuje všechny náležitosti.
Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě byly dozorčí radou posouzeny jako 
správné, úplné a dostatečné.

Ad 3) Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění
Dozorčí rada nadačního fondu při výkonu své kontrolní působnosti přiměřeně 
ve smyslu § 370 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku a ve smyslu ustanovení 
článku 14 odst. 2 statutu nadačního fondu, neshledala žádné nedostatky, na 
jejichž odstranění by byla povinna správní radu nadačního fondu upozornit.

V Praze dne 8. 6. 2015
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2014

AKTIVA
(v celých tisících Kč)

číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav 
k poslednímu dni 
účetního období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5

B. Krátkodobý majetek celkem 6 170 566

I. Zásoby celkem 7

II. Pohledávky celkem 8 1 1

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 169 565

IV. Jiná aktiva celkem 10

Aktiva celkem 11 170 566

PASIVA 3 4

A. Vlastní zdroje celkem 12 147 511

I. Jmění celkem 13 575 1794

II. Výsledek hospodaření celkem 14 -482 -1283

B. Cizí zdroje celkem 15 23 55

I. Rezervy celkem 16

II. Dlouhodobé závazky celkem 17

III. Krátkodobé závazky celkem 18 23 55

IV. Jiná pasiva celkem 19

Pasiva celkem 20 170 566
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014

Název údaje číslo 
řádku

přijato skutečnost

1 2

Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) 1 0 0

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 0 0

z toho na: vědu a výzkum 3 0 0

vzdělávání pracovníků 4 0 0

informatiku 5 0 0

individuální dotace na jmenovité akce 6 0 0

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) 7 0 0

Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC 8 0 0

Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu 9 0 0

z toho na: vědu a výzkum 10 0 0

vzdělávání pracovníků 11 0 0

informatiku 12 0 0

Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC 13 0 0

Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz 14 0 0

Pohledávky celkem (účt. sk. 31, 34, 35 a účet 378) 15 x 0

Závazky celkem (účt. sk. 32, 34 36, 95 a účet 379) 16 x 8

Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2014

Označení Název ukazatele číslo 
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 2 2

II. Služby celkem 3 134 134

III. Osobní náklady celkem 4 376 376

IV. Daně a poplatky celkem 5

V. Ostatní náklady celkem 6 5 5

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

7

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 3 3

VIII. Daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 520 520

B. Výnosy 11

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13

III. Aktivace celkem 14

IV. Ostatní výnosy celkem 15 1 1

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem

16

VI. Přijaté příspěvky celkem 17

VII. Provozní dotace celkem 18

Výnosy celkem 19 1 1

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -519 -519

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 -519 -519



44 45

Poznámky



Základní informace o nadačním fondu

Alzheimer nadační fond
Sídlo: Šimůnkova 1600, Praha 8, 182 00
Telefon: +420 777 003 983
e-mail: sekretariat@alzheimernf.cz
Bankovní spojení: 242508296/0300
IČ: 24828360
Datová schránka: siyyrdi
Registrace: Alzheimer nadační fond je zapsán u Městského soudu 
v Praze, oddíl N, vložka 838

www.alzheimernf.cz

Aktuální informace o naší činnosti můžete nalézt  
i na síti Facebook, Twitter, G+

Grafické zpracování Ondřej Zámiš
© Alzheimer nadační fond, 2015
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