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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,

Alzheimer nadační fond existuje už pět let, což by v lidském životě znamenalo, že se 
pomalu blíží školnímu věku. Tak, jako je pro každé dítě začátek školní docházky velkým 
krokem, je i pro nás každý další rok závazkem. Čím dál tím víc si totiž uvědomujeme, jak 
důležitá je podpora mladých odborníků. Máme radost z přibývajícího počtu šikovných 
stipendistů, kteří se hlásí na naše programy, a moc nás těší úspěchy mladých vědců, 
jejichž výzkum jsme mohli podpořit. K tomu, abychom mohli plánované programy 
uskutečnit, je třeba nemalých finančních prostředků. Velice si proto vážíme podpory 
našich štědrých dárců, velkých i těch nejmenších. A také všech dalších lidí, kteří nám 
svou prací a nápady pomáhají.

Nezastupitelné místo v této řadě patří Šárce a Jindřichovi Duškovým, kteří na podporu 
nadačního fondu vymysleli projekt vín se značkou A. Úspěšný designér Jindřich pro 
nás vytvořil celou řadu etiket jednotlivých vín a připravil také koncept spolupráce 
s různými vinařstvími. Velmi nás zasáhlo, když Jindřich v červenci 2015 po statečném 
boji s těžkou nemocí navždy odešel. Jindro, děkujeme za vše!

Přáli bychom si, aby Alzheimerova choroba přestala existovat. Než se tento náš sen 
splní, nejspíš bohužel ještě pár let uplyne. Proto zatím potřebujeme dostatek kvalitních 
profesionálů, kteří se zabývají výzkumem, diagnostikou i péčí o naše pacienty. Velmi 
děkujeme vám všem, kdo nám na cestě za splněním tohoto snu pomáháte.

S úctou

Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Předseda správní rady
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KDO JSME?

Alzheimer nadační fond je nestátní neziskovou organizací;

# 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 2015 vydal nadační příspěvky v celkové výši 1 681 356 Kč;

# je zapojen do dárcovských projektů Darujme.cz a GIVT.cz;

# od roku 2014 je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců;

# v roce 2015 získal známku kvality udělovanou Fórem dárců.
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CO DĚLÁME?

Podílíme se na výchově generace lékařů a dalších odborníků, kteří budou připraveni 
poskytovat specifickou péči lidem s demencí nebo se na zlepšení této péče a prevenci 
podílet.

Konkrétně se věnujeme těmto aktivitám:

# financujeme stáže mladých talentovaných vědců, kteří jsou na začátku své 
profesní kariéry;

#  umožňujeme odborníkům účastnit se vzdělávacích akcí a konferencí;

# podporujeme unikátní výzkumy na světové úrovni v oblasti prevence, léčby  
a péče o lidi s demencí;

#  pomáháme rozšiřovat povědomí o Alzheimerově chorobě, jiných příčinách 
demence a o tom, jak se výzkum této problematiky vyvíjí;

# snažíme se o to, aby se výzkum demence a dalších kognitivních poruch  
stal v České republice jednou z priorit.
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PROČ INVESTUJEME DO VÝZKUMU?

# V roce 2036 bude v Česku žít zhruba 300 000 lidí s Alzheimerovou chorobou  
a dalších 900 000 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.

Existuje jediný způsob, jak tyto statistiky zvrátit. Musíme 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

Mgr. Petra Fialová,  
předsedkyně

Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D.

MUDr. Vanda Franková,  
místopředsedkyně

MUDr. Beáta Hauser, MBADoc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. Mgr. Pavel Amler

DOZORČÍ RADA

ŘEDITELKA

Mgr. Šárka Kovandová

Ing. Marta Vaňková

Ing. Jitka Pavelková

MUDr. Jiří Cerman

Ondřej Zámiš

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem našim dárcům. Každá koruna, kterou nám věnujete, je pro nás důležitá. 
Důkladně rozmýšlíme, jak vaše dary nejlépe využít. Uvědomujeme si, že ne všichni 
mohou přispívat velkou částkou. Proto nás těší o to víc, že přibývají dlouhodobí dárci. 
Každý měsíc posílají pravidelné příspěvky, díky kterým můžeme lépe plánovat naše 
projekty.

Děkujeme také našim spolupracovníkům a dobrovolníkům, členům správní a dozorčí 
rady i všem ostatním, kteří společně s námi usilují o zlepšení situace. Vaší práce si 
nesmírně vážíme!

SVŮJ ČAS A ZNALOSTI NÁM VĚNOVALI NEBO 
STÁLE VĚNUJÍ

Šárka Dušková

Jindřich Dušek

Šimon Dušek

Tereza Miková

Mattis Czerniak

Jindřich Mika

Jan Šilar

Kateřina Linhardtová

Václava Machková

Martin Valášek

Alžběta Kovandová

Martin Holič

Tomáš Trejbal

Marek Špalek

René Vrátil

Gražyna Kaletová

Daniel Kaleta

Víno Revue

Auto Design

Black Print Wines

Arte Vini

Lahofer

Nové Vinařství

Víno – Klub.cz, s. r. o.

Víno a spol.

LOVELY BRAND

Be.Web

Lira

Vyvolej.to
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NADAČNÍ DARY PŘIJATÉ V ROCE 2015

V  roce 2015 byly Alzheimer nadačním fondem přijaty dary v celkové výši 

3 512 846 Kč. Děkujeme všem dárcům!
Je pro nás velkou ctí, že s námi většina z vás spolupracuje dlouhodobě a že má zájem 
o průběh našich projektů.

Právnické osoby

Fyzické osoby 

Nadační fond AVAST 1 050 000 Kč
Strojírny Holding, a. s. 300 000 Kč
AIMTEC, a. s. 250 000 Kč
Nadace Martina Romana (Čtení pomáhá) 200 000 Kč
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 100 000 Kč
Nové Vinařství, a. s. 80 481 Kč
FB Trading, s. r. o. 50 000 Kč
Frosinia Energo a.s. 30 000 Kč
Black Print s.r.o. 20 050 Kč
IPSEN Pharma, S.A.S. 20 000 Kč
BEAS, a. s. 20 000 Kč
Autotechnik Zralý 12 000 Kč
Agentura SPEKTRUM - Dr. Jiří Frgal 3 000 Kč
reDent.pro, s. r. o. 2 000 Kč
Adore s.r.o. 500 Kč

Nepeněžní dary 32 308 Kč

Michala Urbanová 20 000 Kč
Jana Contreras Šklíbová 12 000 Kč
Petr Starůstka 9 700 Kč
Jaroslav Vávra 5 000 Kč
Ivana Volfová 5 000 Kč
Jan Martínek 3 500 Kč
Lenka Hašková 3 000 Kč
Kateřina Opletalová 2 000 Kč
Barbora Fischerová 2 000 Kč
Bystrík Bugan 2 000 Kč
Věra Zajícová 1 600 Kč
Miroslav Račický 1 208 Kč
Martina Rykalová 1 200 Kč
Marta Šťastná 1 000 Kč
Daniel Kajpr 1 000 Kč
Tomáš Arvai 1 000 Kč
Šárka Charbuská 1 000 Kč 
Magdalena Kloudová 900 Kč
Hana Hankiewiczová 750 Kč
Pavel Ševčík 500 Kč
Hana Štěpánková 500 Kč
Stanislav Ptáček 300 Kč

Ostatní drobné dary 17 349 Kč

Nadační fond AVAST – AVASTipendium  
pro lidský mozek 2016 1 250 000 Kč

Celkem:  3 512 846 Kč

Příspěvek určený na stipendijní program pro rok 2016:
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FUNDRAISINGOVÉ PROJEKTY ANEB JAK NÁS 
MŮŽETE PODPOŘIT I VY

Každoročně dostáváme mnoho žádostí o nadační příspěvky. Většina projektů je velice 
zajímavá a potřebná a my bychom je rádi podpořili. Vzhledem k tomu, že strategie 
Alzheimer nadačního fondu nespočívá v dotačních programech, ale naopak v získávání 
firemních a soukromých dárců, tvoří nedílnou součást naší práce fundraising (tedy 
získávání finančních prostředků).

Rádi se zde pochlubíme úspěchy nadačních Vín A, jejichž počet se v letošním roce 
rozrostl na sedm typů. Další originální etikety pro nás navrhl pokračovatel nápadu 
Šimon Dušek, syn designéra Jindřicha Duška. A jaká nová vína máme? Vinař Marek 
Špalek, který stál u zrodu prvního nadačního vína Cuvée A v Novém vinařství, pro 
nás v rodinném vinařství Špalek připravil Cuvée A Rh+, které má nejen pro svůj název 
velký úspěch mezi zdravotníky. Ve vinařství Lahofer nás podpořili dokonce dvěma víny,  
a to Rulandským šedým A a Sektem Neuburským A. Všechna nová vína pochází z okolí 
Znojma.

Celou kolekci nadačních vín můžete zakoupit v e-shopu www.vinotrh.cz.

Věříme, že vám vína zachutnají. Kromě toho také podpoříte dobrou věc, přibližně  
80 Kč z každé lahve jde na účet nadačního fondu.

Za rekordní nákupy v počtu několika set lahví letos děkujeme zejména společnostem 
Albatros a Kooperativa. Věříme, že jejich zaměstnance a zákazníky naše vína potěšila. 
Podrobné informace o vínech A i o tom, kde a za kolik je můžete koupit, najdete na 
našem webu.

V lednu 2016 jsme se již potřetí zúčastnili prestižního festivalu vín, vinařství a gastronomie 
Prague Wine Week 2016. Prezentovali jsme zde naše vína a také jsme měli možnost 
návštěvníky festivalu seznámit se vším, čím se zabýváme.
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FESTIVAL JAKO NA SMRT…

V září se v Praze konal festival Jako na smrt… a my jsme byli jeho partnerem. 
Mezinárodní festival filmu, divadla, literatury, hudby a výtvarného umění o zradách 
paměti, kouzlu nepaměti a neposledních věcech člověka přinesl příběhy hluboké lásky 
i lidské důstojnosti a vyvolal nespočet otázek. Návštěvníky čekaly projekce unikátních 
filmů, po kterých následovaly besedy s odborníky, divadelní představení a mnoho 
dalších akcí. V rámci programu 6MIN40S uvedla naše stipendistka Michala Kolářová 
svoji prezentaci s názvem Od fyziologie k patologii. Součástí festivalu byla i výstava 
mladých českých výtvarníků, kteří zpracovali téma Alzheimerovy choroby formou 
komiksů. Po skončení jsme tyto obrazy dostali darem, děkujeme! 

VYVOLANÉ VZPOMÍNKY

Občas se stávají zázraky. A jeden takový se letos stal i nám! V červenci 2015 
zazvonil telefon a dostali jsme nesmělou otázku, zda bychom měli zájem o výstavu 
instagramových fotek. Ukázalo se, že autorka nápadu, textařka Tereza Miková, má 
dokonale vymyšlený plán, který propojil dokonce několik pro nás velmi zásadních 
témat. A nejen to, připraven byl i tým skvělých lidí, kteří vytvořili vizuální styl projektu 
a webové stránky.

Základní myšlenkou výstavy se stal fakt, že Alzheimerova choroba bere lidem vzpomínky 
a oni si je už nikdy nevyvolají. Zároveň je v dnešní době trendem dokumentovat svůj 
život fotkami v digitální podobě, které si však málokdo vyvolá. A uchování těchto 
vzpomínek závisí na fungující paměti počítače. Vyzvali jsme proto všechny, kdo mají 
účet na Instagramu, aby nám jeho prostřednictvím posílali fotografie – své vzpomínky,  
o které nikdy nechtějí přijít. Sešlo se jich celkem více než tisíc a porota z nich vybrala  
310 snímků, které nám společnost Vyvolej.to zdarma vytiskla. My jsme je tak mohli 
vystavit od 22. října do 23. listopadu 2016 v galerii Arte Decor Gražyna na Starém 
Městě v Praze. Díky tomu, že se nám podařilo zaregistrovat veřejnou sbírku, byla 
součástí výstavy i kasička na dobrovolné vstupné. 

Rovněž jsme oslovili známé osobnosti kultury a sportu, aby nám věnovaly svoji 
vzpomínku s komentářem, proč by právě o ni nechtěly nikdy přijít. Dostali jsme 
nádherné fotografie od zajímavých lidí, čehož si moc vážíme. Společnost Lira nám 
pro tyto VIP vyvolané vzpomínky darovala krásné rámečky. Na závěr výstavy jsme 
uspořádali benefiční večer a bylo nám ctí, že se ho osobně zúčastnila přední česká 
dokumentaristka, paní Helena Třeštíková, která nám věnovala unikátní vzpomínku 
z natáčení s herečkou Lídou Baarovou.
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Děkujeme všem, kdo se projektu zúčastnili a přispěli tak na boj proti Alzheimerově 
chorobě.

Nesmírně si vážíme toho, že tým, který díky Vyvolaným vzpomínkám vzniknul, s námi 
spolupracuje dál. Na začátku května 2016 jsme spustili nový web a společně tvoříme 
nový vizuál nadačního fondu. A připravujeme další ročník výstavy. Se svojí unikátní 
vzpomínkou se můžete připojit i vy.

VYVOLANÉ VZPOMÍNKY

Motto výstavy:

Jaká je tvá nejstarší vzpomínka? A jaká je ta nejšťastnější? Kterou by bylo lepší úplně 
vymazat a kterou si chceš vyvolávat zas a znova a navždy si ji uchovat v paměti?

Máš štěstí, že si můžeš vybrat, které vzpomínky si necháš a které zapudíš. Dovedeš si 
představit, že by to tak nebylo? Že se díváš na fotku a nepoznáváš, kdo na ní je, kde 
byla vyfocená a co se na ní odehrává? Že o všechny své vzpomínky postupně přicházíš?
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OD DUBNA 2016 NÁS MŮŽETE PODPOŘIT TAKÉ 
POMOCÍ DMS

VÝZKUM DEMENCE MŮŽETE PODPOŘIT I HRANÍM 
MOBILNÍ HRY SEA HERO, KTERÁ POMŮŽE 
URYCHLIT KLASICKÝ VÝZKUM AŽ O DESÍTKY LET
V květnu 2016 jsme se stali lokálním partnerem společnosti T–Mobile (Deutsche 
Telekom) pro unikátní projekt umožňující vědcům získat celosvětově nejrozsáhlejší 
soubor dat, která jim následně pomohou při výzkumu a léčbě demence. Mobilní hra 
Sea Hero byla vytvořena ve spolupráci s Alzheimer’s Research, University College 
London, University of East Anglia a herními vývojáři Glitchers. Zájemci si ji mohou 
zdarma stáhnout do chytrých telefonů a tabletů s operačním systémem Android nebo 
iOS. Hráč Sea Hero se stává mořeplavcem, který brázdí vody moří a oceánů a fotí 
jejich obyvatele. Při tom uplatní zejména svůj postřeh a smysl pro orientaci. Právě 
zhoršení schopnosti prostorové orientace je jedním z průvodních jevů Alzheimerovy 
choroby, která je nejčastější příčinou demence. Hraním hry lidé vědcům pomáhají lépe 
porozumět tomuto procesu a rozlišit, kdy je zhoršení schopnosti orientace přirozeným 
důsledkem stárnutí a kdy už symptomem nemoci. Na základě toho pak bude možné 
vyvinout nové a mnohem přesnější diagnostické testy demence a pokročit v její léčbě. 
Kdyby si Sea Hero po dobu 2 minut zahrálo 100 000 hráčů, vědci získají tolik dat, jako 
by jindy nasbírali za 57 let klasického výzkumu. 

Doporučujeme proto hrát co nejčastěji, i tak  
můžete pomoci. Těšíme se na to, až se některý  
z našich stipendistů bude na zpracování  
a výzkumu získaných dat podílet.

Chcete nás podpořit i jiným způsobem? Zorganizujte 
fundraisingovou  akci,  běhejte  „za  nás“  maraton, 
uspořádejte  koncert  nebo  nabídněte  pomoc 
v  oboru,  který  umíte.  A  nebojte  se  zapojit  i  své 
přátele a kolegy. Protože důležitá je nejen finanční 
podpora, oceníme i vaše znalosti a dovednosti.

Pošlete nám dárcovskou SMS ve tvaru DMS NEZAPOMENU na číslo 87 777. Cena DMS 
je 30 Kč. Budeme rádi, když se rozhodnete trénovat svoji paměť tím, že si vzpomenete 
a DMS pošlete každý měsíc.

Chcete přispívat pravidelně po celý rok, ale jste hlava děravá? Stačí odeslat SMS ve 
tvaru DMS ROK NEZAPOMENU na číslo 87 777 a každý měsíc vám bude automaticky 
odečtena částka 30 Kč. Alzheimer nadační fond vždy získá 28,50 Kč.
Více informací získáte na webu www.darcovskasms.cz.
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AVASTIPENDIUM  
PRO LIDSKÝ MOZEK

V roce 2015 proběhl 3. ročník stipendijního programu, který realizujeme díky laskavé 
podpoře a spolupráci s Nadačním fondem AVAST, jenž tento program podpořil 
částkou 1 000 000 Kč.

Citace:

„Jedním z hlavních cílů Nadačního fondu AVAST je podpora samostatného  
a plnohodnotného života. Alzheimerova choroba je stále narůstajícím problémem, 
který právě samostatný a plnohodnotný život velice omezuje. Se stárnutím populace 
se bohužel také zvyšuje počet lidí trpících touto chorobou.
Proto také vznikl společný projekt NF AVAST a Alzheimer nadačního fondu nazvaný 
AVASTipendium pro lidský mozek. Podporuje zahraniční studium mladých lékařů 
a vědců, kteří se zabývají výzkumem této choroby. Hlubší pochopení všech jejích 
mechanizmů může vést ke kvalitnější diagnóze, prevenci i následné léčbě, a tak vzroste 
i kvalita života všech lidí, které tato nemoc zasáhne.“

Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady NF AVAST

Stipendijní program je zaměřen na podporu rozvoje léčby a výzkumu Alzheimerovy 
choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění mozku. 

Je určen zejména:

# ke zvyšování profesionality mladých odborníků, kteří studují příčiny vzniku a vývoje  
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 těch 
odvětvích, která se zabývají Alzheimerovou chorobou a která dosud nejsou v České 
republice rozvíjena vůbec či jen marginálně;

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

# nepřímo i k rozvoji mezinárodní spolupráce v daných oborech.

Preferujeme projekty, které mají perspektivu dalšího rozvoje (lze na ně navázat dalšími 
granty) a které slibují zajímavé publikační výstupy.
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# neurologie
# neuropsychologie
# psychiatrie
# biomedicínské zobrazování a programování
# biomedicínská statistika
# etika
# paliativní péče
# neuroradiologie
# biofyzika
# lékařská fyzika
# neuroepidemiologie
# sdílení dat
# ošetřovatelství
# antropologie
# další relevantní obory zabývající 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, dále pak aktivní prezentace žadatele na 
významných mezinárodních konferencích a seminářích.

PODPORA MŮŽE BÝT POSKYTNUTA 
V NÁSLEDUJÍCÍCH OBORECH:

KDO MŮŽE BÝT UCHAZEČEM O TUTO FINANČNÍ 
PODPORU?

# 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.

Výběrové řízení je nastaveno dost přísně, uchazeči musí projevit značnou dávku 
samostatnosti a aktivity. Proto nás těší, že má kvalita žádostí vzrůstající směr.

Finálně jsme vybrali sedm uchazečů z řad mladých vědců – lékařů, psychiatrů, biologů, 
psychologů a dalších odborníků zabývajících se Alzheimerovou chorobou, kteří se 
postupně rozjeli na stáže na renomovaná pracoviště po celém světě. Vydali se do USA 
nebo Velké Británie, ale například i do Číny a dalších zemí.

Naším cílem je, aby stipendisté načerpali zkušenosti a naučili se nové diagnostické 
metody a léčebné postupy. Nejdůležitější však je, aby se poté vrátili do České republiky 
a to, co se naučili, zde co nejhojněji uplatnili v praxi.
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PŘÍJEMCI 
NADAČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ

Mgr. Paulína Valušková – 96 000 Kč

Paulína je studentkou doktorandského studia v neurofyziologické laboratoři na 1. LF UK, 
kde působí pod vedením prof. Myslivečka. Na konci roku 2013 jí bylo uděleno 
AVASTipendium pro lidský mozek určené na roční stáž v době od června 2014 do 
června 2015 na University of Michigan v laboratoři profesora Sartera. Zde se učila 
metodiku pro měření neuromediátorů v mozku – in vivo amperometrii. Vzhledem 
k výborným pracovním výsledkům uchazečky a posudkům školitelů z pracoviště v USA 
schválila správní rada žádost o prodloužení stáže o tři měsíce a udělila druhý nadační 
příspěvek.
V rámci svého studia se Paulína zaměřuje především na cholinergní systém a jeho změny 
za různě pozměněných podmínek. Cholinergní systém je při Alzheimerově chorobě 
zasažen, což vede ke snížení hladiny neurotransmiteru acetylcholinu. Aktuálně Paulína 
tento projekt dokončuje a v budoucnu by chtěla implementovat in vivo amperometrii 
na své domácí univerzitě v Praze.
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Adam Chadima – 100 000 Kč

Adam je studentem 5. ročníku medicíny na 2. LF UK a chtěl by se věnovat kognitivní 
neurologii. Díky naší podpoře absolvoval sedmitýdenní stáž na radiologické klinice The 
Drum Tower Affiliated Hospital Medical Teaching School v čínském Nanjingu. Pracoval 
zde na projektu s názvem „Evaluace potenciálních biomarkerů Alzheimerovy nemoci  
a dalších degenerací: Vliv selektivní atrofie subregionů hipokampu na mikrostrukturální 
úrovni a alterace souvisejících mozkových drah na kognitivní funkce dementních  
a nedementních seniorů“.
Díky spolupráci s čínským pracovištěm bude český tým působící na 2. LF UK moci využít 
nové poznatky týkající se analýzy magnetické rezonance mozku, která je využívána při 
diagnostice Alzheimerovy choroby.

MUDr. Martin Elišák – 200 000 Kč

Martin působí jako sekundární lékař na Neurologické klinice 2. LF a FN Motol a je 
postgraduálním studentem v oboru neurověd. V průběhu dubna až července 2016 
absolvuje stáž na Univerzitní klinice Christian-Albrechts v Kielu v Německu, kde se 
bude zabývat metodikou detekce antineuronálních protilátek, kterou následně plánuje 
zavést v České republice.
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MUDr. Ondřej Lerch – 350 000 Kč

Ondřej působí jako lékař v Kognitivním centru při Neurologické klinice FN Motol. Získal 
AVASTipendium pro lidský mozek na absolvování šestiměsíční stáže na Queensland 
Brain Institute v Brisbane v Austrálii od února do července 2016. Účelem stáže je 
rozšíření expertízy v oblasti pokročilých neurozobrazovacích metod (MRI volumetrie, 
Diffusion Tensor Imaging, Diffusion Weighted Imaging, PET a další). Tyto zkušenosti by 
následně měl využívat na českém pracovišti.

Ing. Miroslav Uller – 120 000 Kč

Miroslav je postgraduálním studentem na katedře kybernetiky ČVUT FEL v Praze  
a působí v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně jako Junior Engineer. V rámci své šestitýdenní stáže na radiologické klinice 
The Drum Tower Affiliated Hospital Medical Teaching School v čínském Nanjingu, 
realizované na jaře 2016, se zabývá vývojem softwarového nástroje „SurferControl“  
a adaptací aplikace pro „user-friendly“ kvantitativní hodnocení poruch funkce  
a struktury mozku z magnetické rezonance. Těchto nástrojů budou využívat česká 
pracoviště.
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Mgr. Kateřina Čechová – 23 500 Kč

Kateřina vystudovala psychologii na FF UK v Praze, nyní studuje neurobiologii 
na Přírodovědecké fakultě UK. Působí v Národním ústavu duševního zdraví  
a v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA - ICRC). Získala příspěvek na účast 
na 5. konferenci Evropských neuropsychologických společností, která se konala v září 
2015 v Tampere ve Finsku. Kateřina zde úspěšně prezentovala výsledky studie, která 
se zabývá pamětí epizodického typu u lidí a jejími změnami v průběhu stárnutí. Díky 
účasti na této prestižní konferenci měla možnost osobně se seznámit s významnými 
světovými odborníky a diskutovat s nimi o výsledcích své práce.

Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. – 42 000 Kč

Ondřej působí jako neuropsycholog v Centru klinických neurověd na 1. LF UK  
a v Národním ústavu duševního zdraví. Získal příspěvek na účast na odborné konferenci 
Swiss Memory Workshop konané v srpnu 2015 ve švýcarském Spiezu. Konference se 
týkala výzkumu paměti, jejího biologického základu a mechanismů, což jsou témata, 
kterými se Ondřej zabývá ve své výzkumné práci.
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Další udělené příspěvky:

Soutěž o cestovní grant ve výši 50 000 Kč na účast na mezinárodní konferenci 12th 
International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases (AD PD 2015), Nice, 
Francie.

Vítězkou soutěže se stala Mgr. Eugenie Nepovimová.

Eugenie působí jako vývojový a výzkumný pracovník v Centru biomedicínského výzkumu 
při Fakultní nemocnici v Hradci Králové a je zároveň postgraduální studentkou oboru 
toxikologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. V rámci konference 
prezentovala svoji práci s názvem Multitarget Drug Design Strategy: Quinone−Tacrine 
Hybrids Designed To Block Amyloid‑β Aggregation and To Exert Anticholinesterase 
and Antioxidant Effects. Projekt se týká vývoje nových terapeutik pro ovlivnění 
kognitivních funkcí u neurodegenerativních onemocnění.

Mgr. Veronika Kramperová – 30 000 Kč

Veronika je studentkou postgraduálního studia oboru kinantropologie na FTVS UK 
v Praze. Získala příspěvek na stáž na Nova Southeastern University na Floridě  
v USA. Třítýdenní stáž se uskutečnila ve spolupráci CELLO (Centrum pro studium 
dlouhověkosti a dlouhodobé péče) a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. 
Během stáže Veronika realizovala výzkum spočívající v hodnocení kvality života seniorů 
s kognitivní poruchou a vlivu zachovávání aktivního života na průběh onemocnění.
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Proběhl již pátý ročník této soutěže, letos se poprvé stal vítězem muž.

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 choroby a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie 
a neurověd mladší 40 let, jehož 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

Vítěz pro rok 2015 MUDr. Zdeněk Rohan byl odměněn částkou 30 000 Kč.

Oceněný článek:
Rohan Z., Rahimi J., Weis S., Kapas I., Auff E., Mitrovic N., 
et al. Screening for alpha-synuclein immunoreactive neuronal 
inclusions in the hippocampus allows identification of atypical  
MSA (FTLD-synuclein). Acta Neuropathol.  
2015;130(2):299-301. IF 2014 = 10.7

Článek se zabývá patologií mozkových buněk  
u neurodegenerativních onemocnění.

CENA MUDr. JANA BUREŠE ZA NEJLEPŠÍ 
ODBORNOU PUBLIKACI ZA ROK 2015

KURZ METODOLOGIE VÝZKUMU NA TÉMA 
„JAK ANALYZOVAT DATA A PŘIPRAVIT KVALITNÍ 
ČLÁNEK“
Tento kurz se konal již počtvrté. 
Každoročně je o něj mezi mladými lékaři a postgraduálními studenty velký zájem.

Konání: 
3.–5. června 2015, 2. lékařská fakulta UK v Praze.

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.

Přednášející:
Doc. Dr. Rostislav Anděl, Ph.D., University of South Florida, Tampa.
Prof. MUDr. Ladislav Volicer, Ph.D., University of South Florida a 3. lékařská fakulta UK v Praze.

Výše příspěvku pro 2. LF UK: 40 000 Kč
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Hlavním tématem kurzu byla otázka, jaký vliv mají geny na naše chování, paměť a další 
kognitivní funkce. Dále také jak ovlivňují efekt léků, které užíváme. Kurzu se zúčastnili 
zejména mladí lékaři, psychologové a biologové.

Konání: 
21.–25. září 2015, 2. lékařská fakulta UK v Praze.

Spolupráce na projektu: 
2. lékařská fakulta UK v Praze.

Přednášející:
prof. MUDr. Charles Harker Rhodes, Ph.D. (Dartmouth, New Hampshire).

Výše příspěvku pro 2. LF UK: 50 000 Kč

KURZ „GENETICS OF HUMAN COGNITION  
AND PHARMACOGENETICS“

PODPORA VÝZKUMNÉHO PROJEKTU: 
VÝVOJ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH DERIVÁTŮ PRO 
LÉČBU ALZHEIMEROVY CHOROBY – KONCEPT 
PROPOJENÍ INHIBITORŮ ACETYLCHOLINESTERASY 
S INHIBITORY FOSFODIESTERASY 7

Příjemce nadačního příspěvku:
Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Výše příspěvku: 200 000 Kč

Závěr projektu: 
Vzhledem k nadějným biologickým výsledkům jsou momentálně vybrané kandidátní 
molekuly testovány z pohledu kinetické analýzy (acetylcholinesterasa) a na aktivitu 
vůči myeloperoxidase. Mimoto jsou vybrané látky sledovány i z pohledu metabolické 
stability a hepatotoxicity. Výsledky všech výše uvedených testů přispějí ke komplexnosti 
předložené studie, která bude následně publikována v časopise s IF.
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PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ

Díky spolupráci s projektem Čtení pomáhá jsme částkou 100 000 Kč podpořili Domov 
sv. Aloise v Plzni, kde žijí klienti s poruchami paměti. Díky příspěvku mohli v domově 
bezbariérově upravit a dobudovat zahradu, ve které obyvatelé domova moc rádi tráví 
čas během společných aktivit i návštěv svých blízkých.

Dalším domovem, který jsme v rámci Čtení pomáhá představili, je Domov se 
zvláštním režimem U lesíka ve Znojmě. I zde se dětem brzy podařilo „načíst“ 
částku 100  000 Kč, za kterou byla pro klienty domova zakoupena 4 polohovací 
pečovatelská křesla. Díky nim se obyvatelé domova, kteří mají potíže s chůzí, mohou 
za pomoci personálu nebo svých blízkých snadněji dostat ven na zahradu či vycházku 
po okolí a netráví veškerý svůj čas pouze upoutáni na lůžku.

Výše podpory: 50 000 Kč
Skupinová sezení s pečovateli probíhala v době od března do prosince 2015 vždy 
jednou za dva týdny. Součástí byly přednášky odborníků a poradenství týkající se 
péče o rodinného příslušníka i o sebe sama a sdílení zkušeností. Všechna sezení vedli 
vyškolení psychologové a díky naší podpoře se pečovatelé všech přednášek účastnili 
zdarma.

Příspěvek ve výši 4 856 Kč šel na účastnický poplatek za seminář „Informationstag mit 
Cameron J. Camp, Ph.D. Das Montessori-basierte Demenz-Programm“, který se konal 
11. prosince 2015 v Bernu ve Švýcarsku. Hlavním přínosem semináře je implementace 
přednášeného přístupu k péči o lidi s demencí v České republice, což je jedním z cílů 
Centra Seňorina.

PROJEKT PSYCHOTERAPEUTICKÁ PODPORA 
LAICKÝCH RODINNÝCH PEČOVATELŮ  
O NEMOCNÉ S DEMENCÍ,  
ODBORNÝ GARANT PHDr. DARIA HUDSPETH

CENTRUM  
SEŇORINA – Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ
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V ROCE 2015 BYLY PŘIDĚLENY NADAČNÍ 
PŘÍSPĚVKY V CELKOVÉ VÝŠI 1 681 356 Kč

O všech nadačních příspěvcích v souladu se statutem hlasovala správní rada 
Alzheimer nadačního fondu.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Zdroje celkem: 3 513 650,72 Kč

Z toho:
Přijaté nadační dary 3 512 845,72 Kč
Úroky a ostatní 805,00 Kč

Poskytnuté nadační dary celkem: 1 681 356,00 Kč
Správní náklady celkem 389 528,09 Kč

Vše je zpracované v účetní závěrce za rok 2015 v příloze výroční zprávy.

Náklady související se správou fondu ve smyslu zákona činily za rok 2015 
celkem 389 528,09 Kč, což je 23,17 % z vydaných nadačních příspěvků (dle 
statutu maximálně 35 %).
Výroční zpráva za rok 2015 byla schválena správní radou Alzheimer nadačního 
fondu v Praze dne 2. května 2016 a dozorčí radou dne 8. června 2016.

Spotřební materiál 1 294,00 Kč
Služby 93 098,16 Kč
Osobní náklady 286 682,00 Kč
Ostatní náklady 8 498,00 Kč
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ROZVAHA

1 x píslušnému fin. orgánu

Alzheimer nadaní fond
Šimnkova 1600/5
Praha 8
180 00

( v celých tisících K )

Název, sídlo a právní forma
úetní jednotky

k 31.12.2015

Úetní jednotka doruí:
24828360

IO

Rozvaha podle Pílohy . 1
vyhlášky . 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
úetního období

1c

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
úetního obdobíAKTIVAOznaení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 32

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 32II.

4Dlouhodobý finanní majetek celkemIII.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 1 650566

7Zásoby celkemI.

8Pohledávky celkem 1 1II.

9Krátkodobý finanní majetek celkem 565 1 649III.

10Jiná aktiva celkemIV.

Aktiva celkem 11 1 682566

4b

Stav k posled. dni
úetního období

3c

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
úetního obdobíPASIVAOznaení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 1 635511

13Jmní celkem 1 794 3 660I.

14Výsledek hospodaení celkem -1 283 -2 025II.

B. Cizí zdroje celkem 15 4755

16Rezervy celkemI.

17Dlouhodobé závazky celkemII.

18Krátkodobé závazky celkem 55 47III.

19Jiná pasiva celkemIV.

Pasiva celkem 20 1 682566

podpora výzkumu Alzheimerovy 
choroby

Pozn.:Pedmt podnikáníPrávní forma úetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úetní jednotkou

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

IO

píslušnému finannímu
orgánu

1 x
Úetní jednotka doruí:

24828360

Alzheimer nadaní fond
Šimnkova 1600/5
Praha 8
180 00

Název a sídlo úetní jednotky( v celých tisících K )
k 31.12.2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Pílohy . 2
vyhlášky . 504/2002 Sb

íslo
ádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

innosti

Hlavní

6

HospodáskáOznaení

NákladyA. 1

Spotebované nákupy celkem 12 1I.

Služby celkem 1363 136II.

Osobní náklady celkem 5474 547III.

Dan a poplatky celkem 25 2IV.

Ostatní náklady celkem 546 54V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté píspvky celkem 38 3VII.

Da z píjm celkem 9VIII.

Náklady celkem 74310 743

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12I.

Zmna stavu vnitroorganizaních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 115 1IV.

Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Pijaté píspvky celkem 17VI.

Provozní dotace celkem 18VII.

Výnosy celkem 119 1

Výsledek hospodaení ped zdanním -742-742C. 20

Výsledek hospodaení po zdanní -742-742D. 21

podpora výzkumu Alzheimerovy 
choroby

Pozn.:Pedmt podnikáníPrávní forma úetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úetní jednotkou
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 504/2002 Sb.
Alzheimer nadační fond
Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2015 (v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 
504/2002 Sb. v platném znění) 

1. Název a sídlo účetní jednotky :
Alzheimer nadační fond 
Adresa sídla: Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 
Identifikační číslo: 24828360 

2. Právní forma účetní jednotky
Nadační fond 

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena
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. Dalším účelem je zlepšení kvality 
péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za 
kterých je poskytována.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky
Nejsou. 

5. Statutární orgán
Správní rada:
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. (předseda)
MUDr. Vanda Franková (místopředsedkyně)
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D.

6. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2015. Rozvahovým dnem podle  
§ 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZoÚ“), je 31. 12. 2015.
 
7. Použité účetní metody
Účetní jednotka používá soustavu podvojného účetnictví.

# Účetní jednotka neměla v účetním období roku 2015 žádný hmotný ani nehmotný 
majetek s výjimkou finančního majetku, tudíž ani neodpisuje.

# Cenné papíry, podíly apod. organizace nepořídila.

# Oceňovací rozdíly organizace nepoužila.

# Opravné položky netvořila.

# Organizace netvoří rezervy.

# Vzájemné zúčtování se v organizaci nevyskytlo.

# Účetní jednotka nepoužívá kursové rozdíly, protože nedisponuje s devizovými 
prostředky. 
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8. Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí účetního softwaru POHODA. Účetnictví je 
zpracováváno osobou k tomu pověřenou. 

9. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou uchovávány po dobu, která je v souladu se ZoÚ a vnitřním 
předpisem účetní jednotky.
Po zaúčtování jsou řádně označeny a uloženy v sídle organizace. Uložení, skartace  
a archivace účetních záznamů probíhá podle platných předpisů o skartačním řízení  
a archivaci.

10. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Hlavní činnost 
Náklady 742551,09 Kč 
Výnosy 805,34 Kč 
Ztráta 741 745,75 Kč 
Hospodářská vedlejší činnost nebyla v roce 2015 provozována. 

11. Informace o zaměstnancích
Účetní jednotka měla v účetním období 2015 jednoho zaměstnance. 

12. Informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
Organizace vede účetnictví v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterouse provádějí 
některá ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání, pokud 
účtují v soustavě podvojného účetnictví.

# Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví.

# V účetním období nebyl pořízen žádný majetek s výjimkou finančního majetku  
v hotovosti a na běžném účtu.

# V účetním období nebyly evidovány žádné ceniny.

# Ke konci účetního období (stejně jako na počátku účetního období) nemá účetní 
jednotka žádné pohledávky.

# Závazky jsou k 31. 12. 2015 běžné povahy.

# Vlastní jmění účetní jednotky 3 660 tis. Kč.

# Náklady byly běžné povahy (organizační a administrativní služby, propagační 
materiály a náklady na bankovní operace).

# Výnosy tvořily především úroky, dary jsou účtovány rozvahově. 

13. Přijaté dary, členské příspěvky
Celkem za rok Alzheimer nadační fond obdržel dary ve výši 3 512 845,72 Kč. Převážně 
šlo o peněžní dary, ve dvou případech o nepeněžní dary (rámečky a obrazy) – jsou 
zařazeny jako drobný dlouhodobý majetek.

14. Okamžik sestavení účetní závěrky

V Praze dne 31. 3. 2016 
 

Zpracovala : Ing. Jitka Pavelková 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADAČNÍM FONDU

Alzheimer nadační fond
Sídlo: Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 
Telefon: +420 777 003 983
e-mail: sekretariat@alzheimernf.cz
Sbírkový bankovní účet: 3909999390/0300

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
www.vyvolanevzpominky.cz
Facebook, Twitter, G+

Grafické zpracování: Mattis Czerniak a Václava Machková
Text: Alzheimer nadační fond

http://www.alzheimernf.cz
http://www.vyvolanevzpominky.cz
https://www.facebook.com/Alzheimer-nada%C4%8Dn%C3%AD-fond-199312183467021/
https://twitter.com/alzheimer_nf



