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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2016 byl pro Alzheimer nadační fond rokem úspěšným. Máme
radost z dlouhodobé podpory Nadačního fondu AVAST, díky níž
jsme mohli rozšířit naše aktivity a máme možnost zvát do České
republiky na tematické přednášky přední zahraniční odborníky.
Děkujeme, spolupráce s NF AVAST je pro nás velkým závazkem.
Potěšující také je, že nás podporuje stále více drobných dárců,
protože i malé příspěvky jsou pro nás důležité!
Velkým překvapením a obrovskou poctou pro naši práci je dar
paní Elišky Strmiskové, která se nám rozhodla věnovat 1 milion
korun na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a vzdělávání
odborníků v České republice k uctění památky svého manžela,
který touto chorobou trpěl.

Prof. Zdeněk Strmiska (1925–2009) byl význačný český sociolog.
Od roku 1962 přednášel sociologii na Univerzitě 17. listopadu
v Praze studentům z frankofonních zemí. Splněním jeho snu bylo
založení Sociologického ústavu v Praze v roce 1965, jehož se stal
vědeckým ředitelem. V roce 1968 odjel na dvouletý studijní pobyt
do Francie, kde po zrušení pražského Sociologického ústavu zůstal.
Více než patnáct let vykonával funkci ředitele sociologického
pracoviště C.N.R.S. v Paříži. Byl také hostujícím profesorem
na univerzitě v Caracasu.

Od roku 2017 bude Alzheimer nadačním fondem každoročně
udělována „Cena manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových“ ve výši
100 000 Kč za přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby.
Nesmírně si této podpory vážíme, věříme, že cena bude do
budoucna motivovat mladé vědce v jejich práci.
Zdeněk a Eliška Strmiskovi

Děkujeme!
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Šárka Kovandová
ředitelka
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KDO JSME?

CO DĚLÁME?

# Alzheimer nadační fond je nestátní neziskovou organizací;

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.

# 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 2016 poskytl nadační příspěvky v celkové výši
1 787 049 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;
# je partnerem organizace The International Alzheimer’s Disease
Research Portfolio za Českou republiku.

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, 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.
# Jeden ze tří seniorů umírá na Alzheimerovu chorobu nebo jiný
typ demence.

Jedinou cestou, jak tyto statistiky zvrátit, je
zjistit, jak tato choroba vzniká, a umět ji léčit.
Proto pomáháme najít lék!
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LIDÉ V NADAČNÍM FONDU
Kdo jsou členové naší SPRÁVNÍ RADY a co říkají
o nadačním fondu?
„Nadšení a elán sám o sobě nestačí, a proto
Alzheimer nadační fond pomáhá mladým nadějím
stát se úspěšnými a užitečnými profesionály.“

„Stále více je co zkoumat. Les otazníků je hustší
než kdy dřív a alespoň na některé nám pomůže
odpovědět Alzheimer nadační fond.“

Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.,
předseda

Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

„Je fascinující sledovat nadšení a zaujetí mladých lidí
problematikou neurodegenerativních chorob
a prostřednictvím Alzheimer nadačního fondu mít podíl
na jejich proměně ve skutečně respektované vědce.“

„Alzheimerova nemoc a třikrát ‚P‘: vedle Péče
o nemocné a Pomoci pečovatelům je nutná
i Podpora výzkumu.“

MUDr. Vanda Franková,
místopředsedkyně

Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

„Jako člověk pevně ukotvený v každodenní péči
o nemocné velmi dobře vím, že bez kvalitního
výzkumu a získávání nových poznatků by moje
práce ustrnula na mrtvém bodě.“
MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D.
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DOZORČÍ RADA

SVŮJ ČAS A ZNALOSTI NÁM VĚNOVALI
NEBO STÁLE VĚNUJÍ
Šárka Dušková

Michaela Famfulíková

Tereza Miková

Víno Revue

Šimon Dušek

Jindřich Mika
Jan Hřebejk
Mgr. Petra Fialová,
předsedkyně

MUDr. Beáta Hauser,
MBA

Mgr. Pavel Amler

Ivona Březinová

Dagmar Izsáková
Gabriel Izsák

Vladimír Havelka

Pavla Starůstková

ŘEDITELKA

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Ing. Marta Vaňková
Václava Machková

Alžběta Kovandová
MUDr. Jiří Cerman

Mattis Czerniak
Jan Šilar

Hana Svobodová

Kateřina Linhardtová
Martin Valášek
Renata Říhová
Martin Holič

Tomáš Trejbal

Marek Špalek
Mgr. Šárka Kovandová
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René Vrátil

Tomáš Hudera

Vojtěch Havránek

Mirka Famfulíková
Aba, s.r.o.

Black PrintWines, s.r.o.
ArteVini, spol. s r.o.
Lahofer, a.s.

Nové Vinařství, a.s.
VÍNO & spol., s.r.o.

Aba, s.r.o. „Dárky s nápadem“
LOVELY BRAND
Be.Web

Vyvolej.to

Karlín Group, s.r.o.
Moje cukrářství.cz
Party LED, s.r.o.

Hudera&syn, s.r.o.

Antonínovo pekařství

Karlovarská Korunní, s.r.o.
Fruitisimo

Titbit, s.r.o.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim dárcům. Každá koruna,
kterou nám věnujete, je pro nás důležitá.
Důkladně rozmýšlíme, jak každý váš dar využít.
Uvědomujeme si, že ne všichni mohou přispívat
velkou částkou. Proto nás těší o to víc, že
přibývají dlouhodobí dárci, kteří každý měsíc
posílají pravidelné příspěvky, díky nimž můžeme
lépe plánovat naše projekty.
Děkujeme také našim spolupracovníkům
a dobrovolníkům, členům správní a dozorčí rady
i všem ostatním, kteří společně s námi pomáhají
situaci týkající se Alzheimerovy choroby zlepšit.
Vaší práce si nesmírně vážíme!
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NADAČNÍ DARY PŘIJATÉ
V ROCE 2016
V roce 2016 byly Alzheimer nadačním fondem
přijaty dary v celkové výši 3 679 032 Kč.

Děkujeme všem dárcům!

Je pro nás velkou ctí, že s námi většina z vás
spolupracuje dlouhodobě a že má zájem
o průběh a výsledky našich projektů.
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Společnost/Jméno
Nadační fond AVAST
Strmisková Eliška
AIMTEC, a.s.
Strojírny Holding
Ptáček – velkoobchod
Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“
Nadace Martina Romana – Čtení pomáhá
Ing. Jan Neubauer
Nadační fond Gabrielis
Vinařství Lahofer
Winsite, a.s.
Tipgames, a.s.

Celkem Kč
1 250 000,00
1 000 000,00
250 000,00
200 000,00
200 000,00
110 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
53 496,00
50 000,00
50 000,00

Barta Jan
Alza.cz, a.s.
BLACK PRINT s.r.o.
BEAS ENERGY s.r.o.
Vinařství rodiny Špalkovy
Contreras Jana, MUDr.
Gateway International
Autotechnik Zralý
Svoboda Vladimír
Ševčíková Ludmila
Peřinová Milada
Perfect catering, s.r.o.
Pavlas Ondřej
Zajícová Věra
reDent.pro, s.r.o.
Beneš Jan
Kotalová Jana
Valová Lenka
Račický Miroslav
Rykalová Martina
Kosová Zuzana
Šťastná Marta
Michalica Milan
Holodnák Petr
Kubišová Marcela
Ostatní dary
Celkem

50 000,00
48 490,00
31 800,00
20 000,00
19 640,00
12 000,00
11 000,00
9 000,00
5 650,00
5 000,00
5 000,00
2 500,00
2 500,00
2 400,00
2 000,00
2 000,00
1 500,00
1 320,00
1 262,00
1 200,00
1 200,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
800,00
36 274,04
3 679 032,04

Příspěvek určený na stipendijní program pro rok 2017:		
Nadační fond AVAST – AVASTipendium
pro lidský mozek 2017		

1 250 000,00 Kč

17

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.
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VÍNA A
Řada nadačních Vín A se i nadále rozrůstá. V pořadí osmé víno –
GrünerVeltliner A, z rakouského vinařství Kolkmann z Wagramu
a s originální etiketou designéra Šimona Duška, pro nás dováží
a prodává společnost VÍNO & spol. Podrobné informace o Vínech A
najdete na našem webu.
Celou kolekci můžete zakoupit v těchto e-shopech:
www.vinospol.cz a www.vinotrh.cz.
Z každé prodané lahve jde na účet nadačního fondu 80 až 100 Kč,
dle druhu vína.
Těší nás, že mnoho našich podporovatelů využívá Vína A například
jako vánoční dárky pro své zákazníky a přátele.
Děkujeme společnosti Kooperativa za dlouhodobou podporu
a spolupráci. Potěšilo nás, že na oslavě 25. narozenin společnosti
se podávala výhradně Vína A a každý návštěvník dostal jako dárek
lahev GrünerVeltliner A.
V lednu 2017 jsme se již počtvrté zúčastnili prestižního festivalu
vín, vinařství a gastronomie Prague WineWeek 2017. Prezentovali
jsme zde nejen naše vína, ale také jsme měli možnost návštěvníky
festivalu seznámit s našimi projekty.
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Spočítali jsme, že od podzimu 2013, kdy
se začalo prodávat naše první Cuvée A, nám
díky prodeji vín přibylo do rozpočtu téměř
půl milionu korun! Děkujeme všem majitelům
a zaměstnancům spřízněných vinařství
a prodejcům, kteří nám pomáhají,
a v neposlední řadě děkujeme
i všem zákazníkům.
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RUN CZECH

OSVĚTA – PROČ JE POHYB DŮLEŽITÝ

Začali jsme spolupracovat s Prague International Marathon, spol. s r.o.
(Run Czech) a prodáváme registrace na běžecké akce. Běžecké
závody jsou pro nás ideálním místem pro zviditelnění i zdrojem
zajímavých příjmů. Získali jsme tak nové individuální i firemní dárce
a dokonce své historicky první dobroběžkyně, Alici a Alžbětu.

V srpnu proběhl již desátý ročník Kácovského běhu a my jsme se
stali jeho partnerem v duchu hesla „Běh je prevence demence“.
Běh na dvaadvacetikilometrové trati v náročném terénu mimo
jiné bravurně zvládl i předseda naší správní rady prof. Jakub Hort.
Všichni běžci si odváželi tričko s naším heslem a vítězové Víno A.
Patronka Alzheimer NF, spisovatelka Ivona Březinová, která přijela
dětem v rámci doprovodného programu představit své knihy,
nestíhala rozdávat autogramy.

PODPORA NADAČNÍHO FONDU GABRIELIS

Věříme, že běžci i návštěvníci této akce se díky nám dozvěděli více
o Alzheimerově chorobě i o tom, jak jí předcházet.

Je nám ctí, že jsme navázali spolupráci s nově vzniklým firemním
nadačním fondem společnosti ADORE, s.r.o., Nadačním fondem
Gabrielis. Získali jsme skvělého partnera, který nás podporuje nejen
finančně, ale i prodejem výrobků, reklamních tužek.
www.psanipomaha.cz
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POMÁHEJ POHYBEM
V říjnu jsme byli zařazeni do projektu Nadace ČEZ – mobilní aplikace
EPP Pomáhej pohybem (www.pomahejpohybem.cz). Během
několika dnů uživatelé aplikace vysportovali pro výzkumný projekt
zaměřený na mindfulness program pro lidi s počínající demencí
neuvěřitelných 110 000Kč. Děkujeme!

VÝZKUM DEMENCE LZE PODPOŘIT I HRANÍM
MOBILNÍ HRY SEAHERO, KTERÁ POMŮŽE
URYCHLIT KLASICKÝ VÝZKUM AŽ
O DESÍTKY LET
V květnu 2016 jsme se stali lokálním partnerem T-Mobile (Deutsche
Telekom) pro unikátní projekt umožňující vědcům získat celosvětově
nejrozsáhlejší soubor dat, která jim následně pomáhají při výzkumu
a léčbě demence. Mobilní hra SeaHero byla vytvořena ve spolupráci
s Alzheimer’s Research, University College London, University
of East Anglia a herními vývojáři Glitchers.
SeaHero si během prvního roku zahrálo už více než 2,4 milionu
hráčů, kteří tak přispěli k provedení největší studie demence
v historii. Ti tak zároveň vytvořili první celosvětový benchmark
v oblasti prostorové orientace u lidí, což je klíčový krok ve vývoji
nových nástrojů pro ranou diagnostiku demence. Už samotné
prvotní výsledky by měly pomoci vyvinout nové testy pro ranou
diagnostiku demence. První výsledky získané na základě analýzy
souboru herních dat prezentoval výzkumný
tým na celosvětové konferenci Neuroscience
2016 v americkém San Diegu. Hra bude nyní
upravena pro použití v klinickém prostředí.
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VYVOLANÉ VZPOMÍNKY 2

Tento ročník byl dokonce dvojjazyčný – k hashtagu
#vyvolanevzpominky2 přibyl i nový #memories4good, abychom
projekt zpřístupnili i expatům žijícím v Čechách, kteří o něj projevili
velký zájem, ale český název byl pro ně trochu složitý.

Na podzim 2016 proběhl již druhý ročník výstavy
instagramových fotek na podporu Alzheimer
nadačního fondu. Projekt Vyvolané vzpomínky se
snaží zvýšit povědomí o Alzheimerově chorobě
a přispět na její výzkum.

Po mírných komplikacích s rekonstrukcí původně plánovaného
výstavního prostoru jsme nakonec v listopadu vystavili v karlínském
ParlorCafé 200 fotografických vzpomínek, které porota vybrala
z téměř tisícovky fotek označených na Instagramu našimi hashtagy.

Lidé s touto nemocí totiž o své vzpomínky
postupně přicházejí a už si je nikdy nevyvolají.
My všichni, co fotíme telefonem, si své
fotovzpomínky také málokdy vyvoláme
a to inspirovalo i název celého projektu.
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Tyto fotovzpomínky a příběhy s nimi spjaté nám opět vyvolala
společnost Vyvolej.to, která nám také poskytla motivační odměny
pro účastníky projektu v podobě poukazů na zhotovení fotografií.
Za to všechno jim velice děkujeme a těší nás, že jsou stále našimi
partnery.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali také všem, kteří se tohoto
projektu jakýmkoliv způsobem zúčastnili a přispěli tak na boj proti
Alzheimerově chorobě. Velmi si toho vážíme.
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MŮŽETE NÁS PODPOŘIT
TAKÉ POMOCÍ NOVÉ DMS
Pošlete nám dárcovskou SMS ve tvaru DMS NEZAPOMENU 30
nebo DMS NEZAPOMENU 60 nebo DMS NEZAPOMENU 90
na číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 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 TRV NEZAPOMENU 30 nebo
DMS TRV NEZAPOMENU 60 nebo DMS TRV NEZAPOMENU 90
na číslo 87 777 a každý měsíc vám bude automaticky odečtena
částka 30, 60 nebo 90 Kč.
Více informací získáte na webu www.darcovskasms.cz.
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Chcete nás podpořiti jiným způsobem? Zorganizujte
fundraisingovou akci, běžte „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.

5. NAROZENINY
V září jsme oslavili 5. narozeniny a jak jinak
než společně s našimi dárci a sympatizanty,
kolegy a dobrovolníky, kterým jsme chtěli
vyjádřit dík a představit blíže naši práci. Díky
velkorysé podpoře společnosti KARLIN GROUP
Management se večer mohl konat v krásných
prostorech karlínské Kotelny a všechny dobroty,
které se během večera podávaly, jsme dostali
darem od mnoha spřízněných lahůdkářských firem.
Věříme, že si naši hosté večer užili stejně jako my.
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PROJEKTY PODPOŘENÉ
ALZHEIMER NADAČNÍM
FONDEM
Kde byli
naši stážisté
v roce 2016

Kanada – Toronto
USA – Boston
USA – Florida

Velká
Británie – Londýn,
Bangor, Lancaster

Finsko – Turku

18 %
56 %

3%

Rakousko – Vídeň

9%
5%

9%

Základní nebo animální výzkum
Klinický výzkum – diagnostika, léčba
Vzdělávání, semináře pro odbornou
i laickou veřejnost

Poskytnuté
nadační
příspěvky

Podpora výzkumníků – cestovné atd.
Podpora pečujících, zařízení atd.

1 009 000 Kč

1 394 200 Kč

1 681 356 Kč

1 787 049 Kč

Ostatní – ceny a ocenění, propagace

826 668 Kč
30

Čerpání prostředků
podle účelu použití

2012

2013

2014

2015

2016

Tasmánie – Hobart
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AVASTIPENDIUM
PRO LIDSKÝ MOZEK

Podpora může být poskytnuta
v následujících oborech:

V roce 2016 proběhl 4. ročník stipendijního
programu, který realizujeme díky spolupráci
s Nadačním fondem AVAST, jenž tento program
podpořil částkou 1 250 000 Kč.

# psychiatrie

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 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.
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Preferujeme projekty, které mají perspektivu dalšího rozvoje (lze na
ně navázat dalšími granty) a které slibují zajímavé publikační výstupy.

# neurologie
# neuropsychologie
# biomedicínské zobrazování a programování
# biomedicínská statistika
# etika
# paliativní péče
# neuroradiologie
# biofyzika
# lékařská fyzika
# neuroepidemiologie
# sdílení a zpracování 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.
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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 kvalita
podávaných žádostí má vzrůstající úroveň.
Finálně jsme stejně jako v minulém roce 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 Tasmánie
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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KDO JSOU TEDY
STÁŽISTÉ ROKU 2016?
Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.
22 000 Kč

Eva pracuje jako výzkumný pracovník
na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN
v Praze a v Národním ústavu duševního zdraví
v Klecanech. Získala nadační příspěvek
na účast na International Neuropsychological
Society 2016 Mid-Year Meeting, INS
v Londýně, kde prezentovala výsledky své
vědecké práce.

Mgr. Michaela Kolářová
25 000 Kč

Michaela pracuje jako výzkumný pracovník
v Oddělení experimentální neurobiologie
a AD centru v Národním ústavu duševního
zdraví v Klecanech. Díky nadačnímu příspěvku
mohla prezentovat svůj příspěvek týkající
se biomarkerů Alzheimerovy choroby
na konferenci AAIC 2016 v Torontu v Kanadě.
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Mgr. Kateřina Čechová
165 000 Kč

Kateřina je neuropsycholožka, pracuje
v Kognitivním centru Neurologické kliniky 2. LF
a FN Motol, je postgraduální studentkou neurověd
na 2. LF UK a zároveň dokončuje magisterské
studium neurobiologie na Přírodovědecké fakultě
UK. Díky naší podpoře absolvovala čtyřměsíční
stáž ve Wicking Dementia Research and Education
Centre při univerzitě v Tasmánii pod vedením
prof. Jamese Vickerse. Spolupracovala na projektu
s názvem Tasmania Healthy Brain. Project který se
zaměřuje na aspekty stárnutí u kognitivně zdravé
stárnoucí populace. V rámci tohoto projektu se
zabývala tím, jak specifická genetická predispozice
může ovlivnit kognitivní výkonnost u zdravé
stárnoucí populace. Tato informace může být
nápomocná pro identifikaci jedinců ve zvýšeném
riziku rozvoje demence a také může být užitečná
pro případnou prevenci kognitivního deficitu.

MUDr. Rastislav Šumec
95 000 Kč
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Rasťo působí jako lékař na Neurologické klinice
při Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně. Během
své tříměsíční stáže na Bangor University ve Velké
Británii se věnoval výzkumu efektu mindfulness
na neurokognitivní markery a přípravě
plánovaného výzkumu na toto téma v České
republice.

MUDr. Zdeněk Rohan, Ph.D.
50 000 Kč stáž,
35 000 Kč konference

Zdeněk je lékař a působí na Oddělení patologie
a molekulární medicíny Thomayerovy nemocnice
v Praze. Díky naší podpoře absolvoval čtyřtýdenní
studijní pobyt zaměřený na výzkum patologie
oligodendrocytů u neurodegenerativních
onemocnění, zejména u pacientů
s neuropatologicky prokázanou (definitivní)
Alzheimerovou nemocí, v Rakousku ve vídeňském
Institutu Klinické Neurologie v AKH pod vedením
renomovaného odborníka prof. Gabora G.
Kovacse, M.D., Ph.D. Zdeněk zároveň získal
nadační příspěvek na účast na prestižní akci –
11. Evropském neuropatologickém kongresu
v Bordeaux ve Francii, kde prezentoval výsledky
svého výzkumu.

MUDr. Filip Caisberger
126 500 Kč

Filip působí jako lékař na Neurologické klinice při
Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Během
své dvouměsíční stáže na americké Florida
International University, Herbert Wertheim College
of Medicine, Cellular Biology and Pharmacology
Department, se zabýval výzkumem úlohy
mitochondrií v patogenezi neurodegenerativních
onemocnění a navázal spolupráci, jejímž výstupem
bude publikace v odborném časopise.
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Mgr. Adéla Fendrych Mazancová
180 000 Kč

Adéla působí jako výzkumný psycholog na
Neurologické klinice 2. LF a FN Motol a je
postgraduální studentkou na 1. LF UK v oboru
lékařské psychologie a psychopatologie.
Pro svoji tříměsíční stáž si vybrala Massachusetts
Alzheimer’s Disease Research Center,
Massachusetts General Hospital, v Bostonu v USA.
Zde se zabývala hlavně neuropsychologickou
diagnostikou Alzheimerovy choroby
v časných stadiích a výzkumem nových typů
neuropsychologických testů.

Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
120 000 Kč

Petr pracuje jako odborný asistent na Katedře
fyziologie Přírodovědecké fakulty UK. V rámci
své dvouměsíční stáže v Turku PET Centre ve
Finsku v létě 2017 se bude zabývat výzkumem
metabolických a neurologických poruch pomocí
diagnostiky prostřednictvím pozitronové emisní
tomografie (PET) u animálních modelů.

RNDr. Martina Holubová, Ph.D.
280 000 Kč

Martina je postdoktorandkou v Ústavu organické
chemie a biochemie AV ČR. V současné době je
na půlroční stáži na University of Lancaster
ve Velké Británii, kde se v laboratoři pod vedením
prof. Hölschera zabývá řadou experimentů
potřebných pro výzkum neurodegenerativních
onemocnění.
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SEMINÁŘE
ZAHRANIČNÍCH LEKTORŮ

Na podzim pak proběhl seminář celosvětově uznávaných
odborníků z Karolinska Institutet ve Švédsku. Profesorka
Agneta Nordberg a profesor Bengt Winblad se věnovali zejména
nejnovějším trendům v diagnostice a léčbě Alzheimerovy
choroby, strategiím do budoucna a také PET (pozitronová emisní
tomografie) zobrazování.

Díky velkorysé podpoře Nadačního fondu AVAST jsme mohli v roce
2016 zahájit cyklus seminářů význačných odborníků ze zahraničí,
které jsme pozvali do České republiky. Smyslem těchto návštěv
je, aby přednášející předali našim mladým odborníkům aktuální
poznatky z vědy a výzkumu a navázali potřebné kontakty.
Prvním odborníkem, kterého jsme pozvali, byl Dr. Christopher
Schwarz z Mayo Clinic v Rochesteru, v USA. Jeho semináře
se konaly v červenci v Praze a Brně a týkaly se algoritmů
zobrazování mozku. Účastníci měli také možnost s Dr. Schwarzem
konzultovat své konkrétní případy a otázky.

Prof. Bengt Winblad, MD, PhD

Prof. Agneta Nordberg, MD, PhD

I díky této navázané spolupráci budou moci další stipendisté
absolvovat stáže na prestižních pracovištích.
Další semináře se budou konat v roce 2017.
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Dr. Christopher Schwarz ve FN Motol
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DALŠÍ PODPOŘENÉ
PROJEKTY
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – 170 000 Kč
Pracoviště ICRC, program Neuro – Demence,
tým MUDr. Kateřiny Sheardové
Výzkumný projekt zaměřený na efekt osmitýdenního mindfulness
programu na paměťové schopnosti, imunologický profil a redukci
stresu u lidí s mírnou kognitivní poruchou a subjektivními poruchami
paměti. Výsledky výzkumu by měly být publikovány na podzim 2017.

Studie o paraneuroplastických protilátkách
u pacientů s poruchami paměti – 60 000 Kč

Příspěvek na provedení studie získal MUDr. Jan Reban, který se
tématu imunologicky podmíněných demencí věnuje dlouhodobě.
Výstupem studie jsou doporučené diagnostické postupy u pacientů
s podezřením na tento typ demence. Článek o výsledcích studie
bude publikován v časopisu Geriatrie a gerontologie.

II. interní klinika 3. LF UK – 22 000 Kč

Příspěvek na vydání příručky pro pečující o osobu s demencí
od autorského kolektivu pod vedením prof. L. Volicera.

Příspěvek pro Denní stacionář NUDZ
(Národní ústav pro duševní zdraví) – 5 000Kč

Příspěvek byl využit na nákup materiálu a surovin pro výrobu
vánočních dekorací a přípravu občerstvení pro klienty Denního
stacionáře určeného pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími
typy demence.
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CENA
MUDR. JANA BUREŠE
ZA NEJLEPŠÍ ODBORNOU
PUBLIKACI ZA ROK 2016

Vítěz pro rok 2016
RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.,
byl odměněn částkou 30 000 Kč.

Proběhl již šestý ročník této soutěže.
Účelem soutěže je podpořit a ocenit zájem
mladých lékařů a vědců o problematiku
Alzheimerovy choroby a demencí.

Oceněný článek:

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.

Vojtech Vyklicky, Tereza Smejkalova, Barbora Krausova, Ales Balik,
Miloslav Korinek, Jirina Borovska, Martin Horak, Marketa Chvojkova,
Lenka Kleteckova, Karel Vales, Jiri Cerny, Michaela Nekardova, Hana
Chodounska, Eva Kudova and Ladislav Vyklicky

Slavnostní vyhlášení probíhá v rámci každoročního konání
Konference Neuropsychiatrického fóra v Praze.
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Preferential Inhibition of Tonically over Phasically Activated
NMDA Receptors by Pregnane Derivatives

Journal of Neuroscience 17 February 2016, 36 (7) 2161-2175; DOI:
https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3181-15.2016. IF 2014 = 5.924
Článek se zabývá nově objevenou látkou, která se jeví velmi
nadějnou pro léčbu neurodegenerativních onemocnění.
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KONFERENCE
STÁRNUTÍ 2016
V říjnu proběhl 3. ročník mezioborové gerontologické studentské
vědecké konference Stárnutí 2016. Konference se konala
na 3. LF UK a my jsme stejně jako v minulých ročnících vyhlásili
soutěž o čtyři nejlepší originální příspěvky zpracovávající téma
související s Alzheimerovou nemocí či příbuznými tématy.
Ocenění v soutěži za své příspěvky či postery získali:

Petra Brandoburová – 5 000 Kč

Příspěvek: Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY.

PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ
– BABIČKO, DĚDEČKU,
VZPOMÍNÁŠ SI?
Díky spolupráci s projektem Čtení pomáhá jsme částkou 100

000 Kč

podpořili Dům Naděje v Brně – Vinohradech, kde žijí
klienti s poruchami paměti. Za tento příspěvek v domově vybudovali
útulnou reminiscenční (vzpomínkovou) místnost, která je vybavena
nábytkem a věcmi z dob minulých, kde mohou klienti trávit příjemný
čas ať už v rámci aktivizačních programů, nebo třeba se svými blízkými.

Ing. Kristýna Machová – 3 000 Kč

Přednáška: Využití psa jako prostředku aktivizace seniorů a ovlivnění
různých aspektů stárnutí.

Karel Kieslich – 3 000 Kč

Přednáška: Vizuální skórování atrofie hipokampu na magnetické
rezonanci pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci.

RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. – 2 000 Kč
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Poster: Prostorová navigace v potkaním modelu familiální
Alzheimerovy choroby.
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ALZHEIMER CAFÉ
V listopadu jsme začali spolupracovat s NF Seňorina na projektu
Alzheimer Café. Příspěvek ve výši 30 000 Kč byl určen na absolvování
školení v Nizozemí a přípravu metodiky. Od ledna 2017 Alzheimer
Café pravidelně probíhá každé první úterý v měsíci v Centru Seňorina.
Cílem těchto setkání je poskytnout podporu, informace a povzbuzení
lidem a rodinám, kterým do života vstoupila Alzheimerova choroba
nebo jiné druhy demence. Za pomoci zvaných odborníků se tu
návštěvníci postupně dozvědí o různých tématech a zejména také
o tom, že v tom, navzdory zdání, nejsou sami.

48

V ROCE 2016 BYLY
PŘIDĚLENY NADAČNÍ
PŘÍSPĚVKY V CELKOVÉ
VÝŠI 1 787 049 Kč.
O všech nadačních příspěvcích hlasovala v souladu se statutem
správní rada Alzheimer nadačního fondu.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2016
Zdroje celkem:
Z toho:
Přijaté nadační dary

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

3 679 031Kč

Spotřební materiál
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

584 Kč
1 787 049 Kč
426 414 Kč
1 818 Kč
132 041 Kč
280 586 Kč
11 969 Kč

Náklady související se správou a administrativou fondu činily za
rok 2016 celkem 426 414 Kč, což je 23,86 % z vydaných nadačních
příspěvků, dle statutu maximálně 35 %.

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Alzheimer nadační fond
31. 12. 2016
ke dni .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Šimůnkova 1600/5
......................................................................................................................................
Praha 8
IČ
......................................................................................................................................
180 00
......................................................................................................................................
24828360
......................................................................................................................................

3 679 615 Kč

Úroky a ostatní
Poskytnuté nadační příspěvky celkem:
Správní náklady celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

1 818,00

x

x

1.

Spotřeba materiálu

3

1 818,00

x

x

II.

Služby celkem

7

238 153,26

x

x

6.

Cestovné

9

4 177,29

x

x

7.

Náklady na reprezentaci

10

5 377,00

x

x

8.

Ostatní služby

11

228 598,97

x

x

Osobní náklady celkem

12

550 586,00

x

x

Mzdové náklady

13

409 623,00

x

x

Zákonné sociální pojištění

14

140 963,00

x

x

Ostatní náklady celkem

22

3 156,24

x

x

24.

Jiné ostatní náklady

30

3 156,24

x

x

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

38

3 435,65

x

x

32.

Poskytnuté členské příspěvky

40

3 435,65

x

x

Náklady celkem

43

797 149,15

x

x

IV.

Ostatní výnosy celkem

59

584,11

x

x

15.

Úroky

63

583,75

x

x

18.

Jiné ostatní výnosy

66

0,36

x

x

Výnosy celkem

81

584,11

x

x

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

-796 565,04

x

x

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

84

-796 565,04

x

x

III.
9.
10.
V.

Příspěvek určený na stipendijní program pro rok 2017: 1 250 000 Kč.
Účetní závěrka za rok 2016 je v příloze výroční zprávy.
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Výroční zpráva za rok 2016 byla schválena správní radou Alzheimer
nadačního fondu v Praze dne 15. května 2017 a dozorčí radou
dne 28. června 2017.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Telefon:
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ROZVAHA
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

Alzheimer nadační fond
31. 12. 2016
ke dni .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

IČ
24828360

AK T I V A

Šimůnkova 1600/5
.............................................................................................................................................
Praha 8
.............................................................................................................................................
180 00
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Číslo
řádku

PAS I V A

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Stav k poslednímu
dni účetního období

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

86

1 635 478,00

2 780 037,79

I.

Jmění celkem

87

3 659 975,43

3 576 602,83

Fondy

89

3 659 975,43

3 576 602,83

Výsledek hospodaření celkem

91

-2 024 497,43

-796 565,04

II. 1.

Účet výsledku hospodaření

92

x

-796 565,04

II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

-2 024 497,43

0,00

B.

Cizí zdroje celkem

95

46 875,00

68 515,00

III.

I. 2.
II.

Krátkodobé závazky celkem

106

46 875,00

68 515,00

III. 1.

Dodavatelé

107

1 238,00

22 848,00

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

32 308,00

80 798,00

III. 5.

Zaměstnanci

111

25 525,00

25 489,00

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

32 308,00

80 798,00

III. 7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

113

15 327,00

15 408,00

II. 4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

0,00

48 490,00

III. 9.

Ostatní přímé daně

115

4 785,00

4 770,00

II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

32 308,00

32 308,00

Pasiva celkem

134

1 682 353,00

2 848 552,79

B.

Krátkodobý majetek celkem

41

1 650 045,00

2 767 754,79

II.

Pohledávky celkem

52

715,00

1 712,50

II. 5.

Ostatní pohledávky

57

715,00

1 712,50

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

1 649 330,00

2 766 042,29

III. 1.

Pokladna

73

10 609,00

900,00

III. 2.

Ceniny

74

0,00

54 800,00

III. 3.

Účty v bankách

75

1 638 721,00

2 710 342,29

Aktiva celkem

85

1 682 353,00

2 848 552,79

III.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Telefon:
Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ
ZÁVĚRCE ZA ROK 2016

MUDr. Vanda Franková

Místopředsedkyně

Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Člen

Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Člen

Šimůnkova 1600/5, Praha 8

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D.

Člen

24828360

Dozorčí rada:

Právní forma:		

nadační fond

Rozvahový den:

31. 12. 2016

OBSAH
1. OBECNÉ VYSVĚTLIVKY K PŘÍLOZE
Informace v příloze jsou sestaveny v souladu s §29 a §30 vyhlášky číslo 504/2002 Sb.
v platném znění.
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové
a důchodové situace podniku z hlediska externích uživatelů.

2. OBECNÉ ÚDAJE
2.1. Založení a charakteristika společnosti
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Správní rada:

Funkce
Předseda

ALZHEIMER NADAČNÍ FOND

IČO:			

Statutární orgán:
Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Název společnosti:
Sídlo:			

2.2 Statutární orgán

Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy
choroby a dalších neurodegenerativních a 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. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Mgr. Petra Fialová

Předsedkyně

MUDr. Beáta Hauser, MBA

Člen dozorčí rady

Mgr. Pavel Amler

Člen dozorčí rady

3. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Roční účetní závěrka byla vyhotovena v souladu s obecnými účetními pravidly
(zákon č. 563/1991 Sb., z 12. prosince l991, vyhláška č. 504/2002 Sb.).
Způsoby oceňování dlouhodobého majetku
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než
40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.
Nehmotným dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší
než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.
Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení
cenou 40 000 Kč a nižší a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než
jeden rok oceněný při pořízení cenou 60 000 Kč a nižší je kvalifikován jako drobný
hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, který je evidován v účtové skupině 01
nebo na účtu 022 a odepisován jednorázově na vrub nákladů.
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Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

4.5 Závazky

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným
ročním kurzem devizového trhu. Pohledávky, závazky, úvěry, finanční výpomoci
a finanční investice v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného
kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěný rozdíl je
proúčtován na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů.

Udaje v tis. Kč

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

31/12/2015

Dlouhodobé

-

-

Krátkodobé

-

-

- dodavatelé

23

1

- k zaměstnancům

25

26

- k institucím a státu

20

20

Celkem

Účetní jednotka měla v roce 2016 dlouhodobý majetek získaný darem a tento
majetek nebyl odepisován.

31/12/2016

31/12/2015

hmotný majetek

48

-

drobný hmotný majetek

32

32

80

32

4.2 Finanční investice
Účetní jednotka neměla v roce 2016 žádné finanční investice, cenné papíry, vklady
apod.
4.3 Pohledávky
Účetní jednotka měla k datu závěrky pouze krátkodobé pohledávky
ve výši 1,7 tis. Kč ve lhůtě do splatnosti.
4.4 Vlastní kapitál
Účetní jednotka nemá žádný základní kapitál.
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31/12/2016

- ostatní závazky 		

4.1 Hmotný dlouhodobý majetek

Údaje v tis. Kč

Závazky

68

47

5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Účetní jednotka měla v roce 2016 pouze jednoho zaměstnance.
6. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
Alzheimer nadační fond neprováděl v roce 2016 hospodářskou činnost. Veškeré
prostředky na svou činnost získal formou darů přímo od dárců nebo formou veřejné
sbírky. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 796 tis. Kč. Veřejná sbírka na podporu
činnosti nadačního fondu byla zahájena 21. října 2015 pod č.j. MHMP 1777551/2015
Magistrátem hlavního města Prahy. Výtěžek k 31. 12. 2016 byl 63 tis. Kč. V roce 2016
přijal nadační fond celkem darů v hodnotě 3 649 tis. Kč. Poskytnuty byly příspěvky
v hodnotě 1 787 tis. Kč. Částka 1 250 tis. Kč je určena na stipendia pro rok 2017.
7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Nejsou nám známy žádné skutečnosti, které by mohly po uzavření účetních knih
za rok 2016 ovlivnit výsledky uvedené v účetní závěrce.
V Praze dne 31. 3. 2017
Zpracovala: Ing. Marta Vaňková

57

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O NADAČNÍM FONDU
Alzheimer nadační fond
Sídlo: Šimůnkova 1600/5, 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

Grafické zpracování: Václava Machková
Text: Alzheimer nadační fond
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