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Pár slov úvodem
„Velký cíl dává životu velký smysl.“ Ladislav Pecháček
Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2010, kterou předkládáme veřejnosti, je jako v roce minulém v nové
úpravě a s širším obsahem.
Správní rada tím chce dosáhnout větší přehlednosti a zachovat přitom dosavadní cíle – transparentně informovat
o činnosti v uplynulém roce a seznámit s vývojem a posláním nadačního fondu.
Nadační fond IMPULS je jediným nadačním fondem v České republice, který se zabývá podporou pacientů
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. V duchu myšlenky jeho založení funguje již deset let. Má tedy za sebou deset
let tvrdé práce, která již – zcela neskromně řečeno – nese své ovoce v podobě výraznější pomoci našim pacientům.
Roztroušená skleróza je nevyléčitelná nemoc, která má mnoho podob a mnoho dopadů. Nejsou dva stejní pacienti –
stejní příznaky, stejní i reakcí na léčbu, projevem nemoci samotné. Proto je pro širokou veřejnost špatně vysvětlitelná
a špatně uchopitelná.

„Když nedoufáš, nenajdeš to, co přesahuje tvoje naděje.“ Kléméns Alexandrijský
Nejlepším pochopením této nemoci je potkání se s lidmi, kteří svoje břemeno nesou statečně a s odhodláním.
Pak už není potřeba slov…
Předkládáme veřejnosti Výroční zprávu Nadačního fondu IMPULS za rok 2010, ve které jsme shrnuli práci všech,
kterým na této problematice záleží.
Tato Výroční zpráva za rok 2010 byla schválená správní radou nadačního fondu IMPULS na jejím zasedání dne
22.11.2011.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili, ať prostředky finančními či hmotnými, pomocí, nápadem, dobrou radou či
optimismem v dobách nelehkých.

Váš Nadační fond IMPULS
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2007 – Slavnostní otevření MS centra – 1. LF UK a VFN, Karlovo náměstí, Praha 2
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Vznik a poslání
nadačního fondu
IMPULS

Vznik Nadačního fondu Impuls se datuje od 6.4.2000. Byl založen proto, že mezi českými nadačními fondy a nadacemi neexistoval subjekt, který by se touto problematikou zabýval. V době, kdy se počet diagnostikovaných pacientů
začal zvyšovat, sílila potřeba podpory těchto pacientů z pohledu léčby, rehabilitace, výzkumu i osvěty roztroušené
sklerózy mozkomíšní. Je tedy nadačním fondem, jehož úkolem je získané finanční prostředky vynaložit tak, aby pomohly co nejvyššímu počtu pacientů.
Proto podporuje především jednotlivá specializovaná centra (tzv. MS centra) v České republice, která byla koncem
devadesátých let minulého století zřízena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. V těchto centrech je soustředěna
veškerá léčba nejen kvůli zprůhlednění její vysoké finanční náročnosti, ale především z důvodu koncentrace odborníků
se specializací na roztroušenou sklerózu mozkomíšní.
V současné době je v České republice zhruba 19 000 pacientů s touto diagnózou a toto číslo bohužel stále roste.
Jedná se o civilizační chorobu, která postihuje ze 2/3 ženy a z 1/3 muže, obě skupiny nejvíce od 20 do 40 let. Nejen
proto, že se jedná o osoby v převážně produktivním věku, ale i proto, že je to nemoc nevyléčitelná, je třeba zajistit co
nejlepší dostupnou léčbu a tím i kvalitu jejich života.
Nadačnímu fondu Impuls se podařilo vytvořit celostátní transparentní systém financování projektů, které jsou realizovány jinými – zdravotními zařízeními, školami, vědeckými pracovišti či neziskovými organizacemi. Takový systém
totiž poskytuje každému, kdo má zájem uskutečnit projekt související s problematikou roztroušené sklerózy, možnost
požádat Nadační fond Impuls a pokusit se tak získat pro svůj projekt nejen financování, ale i jistotu, že s každou takovou žádostí bude nakládáno řádně a transparentně.
Těm, kdo naopak chtějí věnovat své finanční příspěvky na projekty v oblasti terapie, rehabilitace, výzkumu a osvěty
roztroušené sklerózy mozkomíšní, nadační fond garantuje, že příspěvky směrované dárcem výslovně na určitý projekt,
budou pro takový projekt skutečně a beze zbytku použity, a že příspěvky bez takového určení budou užity na projekty,
které budou transparentním způsobem posouzeny (s ohledem na cíle fondu a výši příspěvku) jako nejvhodnější.

„Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly,
z kterých ho budujete.“ Zig Ziglar
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Posláním nadačního fondu je postupné naplňování čtyř cílů.
Prvním cílem bylo vytvořit pro nemocné s roztroušenou sklerózou mozkomíšní odborné centrum
zajišťující komplexní a kvalitní péči, centrum, které bude zajišťováno speciálním týmem vyškolených odborníků,
centrum využívající komplexní moderní léčbu na nejvyšší úrovni, v potřebně a důstojně vybaveném prostředí. V roce
2007 bylo otevřeno moderní MS centrum na Karlově nám 32 v Praze 2.
foto?
Druhým cílem byla a stále je podpora rehabilitace, která je při léčbě roztroušené sklerózy nedílnou součástí
léčebného režimu. Pojmem rehabilitace je v případě roztroušené sklerózy myšlena rehabilitace těla i duše. Fyzioterapie
a psychoterapie ovšem není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ač by dle našeho názoru hrazena být měla.
Sami pacienti potvrzují, že oba typy rehabilitace jim pomáhají udržet tělo i duši déle funkční a ve spojení s kvalitní
a včasnou léčbou jim pomáhají zachovat aktivní zapojení do pracovního režimu. Tím vlastně naší společnosti vrací to,
co do nich investovala. Rehabilitační programy NF podporoval od svého úplného počátku, ale teprve v posledních
třech letech postupně tento cíl naplňuje beze zbytku.
Třetím cílem nadačního fondu je podpora vědeckých a výzkumných projektů. Vzhledem k tomu, že do
dnešního dne není známa příčina tohoto onemocnění, považuje nadační fond tento směr podpory za velmi důležitý.
Výzkumné projekty, které povedou ke zjištění příčiny nemoci a následně i k vývoji nových léků, jednoznačně pomohou
všem pacientům. Proto bez výzkumu to prostě nejde…
Čtvrtým cílem je osvětová činnost. Snad žádná nemoc není tolik opředena mýty a pověrami jako roztroušená
skleróza. Je to zřejmě způsobeno tím, že řadu let nebyly kromě léků z řady kortikoidů žádné jiné, které by zmírnily progresi tohoto invalidizujícího onemocnění. Teprve koncem devadesátých let nastal díky mnoha výzkumným projektům,
kterých se účastnili i čeští odborníci na roztroušenou sklerózu, významný posun v podobě nových léků. Tyto léky byly
postupně zavedeny i v České republice a v současné době pomáhají našim pacientům zmírnit a zpomalit průběh
onemocnění. V dnešní době, kdy je díky technickým vymoženostem dostupné velké množství informací, by mohla
být považována osvěta za něco, co již ztratilo svůj význam. Opak je ale pravdou – pořád se setkáváme s obrovskou
neznalostí problematiky nejen u střední generace, ale i u mladých lidí. Proto je osvěta činností, která nikdy nekončí.

„Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít.“ Leonardo da Vinci
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MS centrum 1. LF UK a VFN, Karlovo náměstí, Praha 2
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Zakladatelé
a řídící a kontrolní orgány nadačního fondu
IMPULS k 31.12.2010

Nadační fond Impuls byl založen dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších
předpisů. Byl zaregistrován dne 6. dubna 2000 a je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu N, vložka 325.
Název: IMPULS, nadační fond
Sídlo:

Kateřinská 30, 128 08 Praha 2

IČO:

261 69 428

Oblasti působení nadačního fondu Impuls jsou přesně vymezeny jeho Statutem a zakládací listinou. Účelem
nadačního fondu dle výše uvedených listin je podpora aktivit v oblasti terapie a výzkumu demyelizačních onemocnění,
především roztroušené sklerózy mozkomíšní včetně souvisejících aktivit rehabilitačních, studijních a osvětových.
Zakladatelé nadačního fondu Impuls a výše jejich vkladu do vlastního jmění:
Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.		

vklad 1.000 Kč

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

vklad 1.000 Kč

JUDr. Martin Šolc			

vklad 1.000 Kč

JUDr. Cyril Svoboda			

vklad 1.000 Kč

Prof. ThDr. Jan Heller			

vklad 1.000 Kč

Ing. Jaroslav Zika			

vklad 1.000 Kč

Zdena Hadrbolcová			

vklad 1.000 Kč

Správní rada:
předsedkyně správní rady:		

ing. Kateřina Bémová

členové správní rady:			

MVDr. Hana Navrátilová

					

JUDr.ing. Ariana Bučková

					

JUDr. ing. Robert Szurman – do 6.4.2010

					

ing. Jiří Hrabák – od 6.4.2010

					

JUDr. Martin Šolc

					

Mgr. Vladimíra Volková
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Všichni členové správní rady pracovali celý rok bez nároku na finanční odměnu.
Dozorčí rada:
V roce 2010 byla dozorčí rada doplněna do počtu tří osob daných statutem nadačního fondu.
Ing. Jiří Polenda – datum vzniku členství v dozorčí radě 24.11.2009
Ing. Petr Štěpán – datum vzniku členství v dozorčí radě 6.4.2010
Mgr. Marta Gellová – datum vzniku členství v dozorčí radě 3.9.2010
Na svém prvním zasedání dne 9.9.2010 dozorčí rada zvolila svého předsedu, kterým se stal ing. Petr Štěpán.
Vznikem dozorčí rady zaniká pozice revizora Nadačního fondu Impuls a jeho povinnosti vyplývající ze Statutu
nadačního fondu přejímá dozorčí rada.
Všichni členové dozorčí rady pracovali po celou dobu výkonu svojí funkce bez nároku na finanční odměnu.
Nezapsané změny v obchodním rejstříku:
Výmaz:
předseda správní rady: JUDr. ing. Ariana Bučková
revizor: ing. Monika Eliášová
Zápis:
předseda správní rady: ing. Kateřina Bémová
předseda dozorčí rady: ing. Petr Štěpán
člen dozorčí rady: ing. Jiří Polenda
člen dozorčí rady: Mgr. Marta Gellová
Výkonná ředitelka nadačního fondu Impuls:
Jana Vojáčková
Do funkce ředitelky nadačního fondu Impuls nastoupila v lednu 2010 Jana Vojáčková.
Kontakty:
www.multiplesclerosis.cz
e-mail: info@multiplesclerosis.cz
impuls@multiplesclerosis.cz
janavojackova@gmail.com
tel.:

604 232 583
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Běžné účty
nadačního fondu
IMPULS

Běžný účet nadačního fondu Impuls, je veden u Komerční banky, Václavské nám. 42,
114 07 Praha 1 a má číslo: 192833670227/0100
Podpisové právo k tomuto účtu mají ing. Kateřina Bémová a MVDr. Hana Navrátilová
Tento účet byl založen již při vzniku nadačního fondu Impuls a je využíván dodnes jako komunikační účet, ze kterého
jsou hrazeny výdaje nadačního fondu, jsou na něj přijímány finanční dary a jsou z něj poskytovány nadační příspěvky.
Účet pro veřejnou sbírku Impulsu, nadačního fondu je veden u Commerzbank, pobočka Jugoslávská 1,
120 21 Praha 2.
Číslo účtu je 11804477/6200.
Správní rada rozhodla počátkem roku 2009 o žádosti o veřejnou sbírku pronájmem telefonní linky a současně
rozhodla o žádosti do Fóra dárců jako příjemci DMS.
Tento účet byl zřízen 5. 8. 2009 za účelem splnění rozhodnutí správní rady a tedy jako účet sbírkový.
Podpisové právo k tomuto účtu má JUDr. ing. Ariana Bučková
Další účty nadačního fondu:
Dne 21.6.2010 byl založen běžný účet číslo 2104595466/2700 pro neziskové organizace
u UniCredit Bank, a.s., vedený u pobočky Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4. Na tento účet byla převedena část
finančních prostředků nadačního fondu z důvodu příznivějšího zhodnocení finančních prostředků. Podpisové právo
k tomuto účtu má MVDr. Hana Navrátilová.
Dne 10.8.2010 byl založen běžný účet číslo 5122611718/4000 pro neziskové organizace
u LBBW Bank CZ, a.s., vedený u pobočky Václavské náměstí 795/40, 110 00 Praha. Na tento účet byla převedena
část finančních zdrojů nadačního fondu z důvodu jejich příznivějšího zhodnocení. Podpisové právo k tomuto účtu má
MVDr. Hana Navrátilová.
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Činnost a aktivity
nadačního fondu
v roce 2010

Veškeré aktivity nadačního fondu Impuls v roce 2010 byly ve znamení podpory psychoterapie a fyzioterapie jakožto
nedílné součásti moderní léčby, která ovšem doposud není hrazena z veřejného pojištění. Současně jsme velkou část
svých aktivit věnovali osvětě – a to přiblížení problematiky roztroušené sklerózy mladší věkové skupině.
Na jaře obdržel nadační fond darem faksimile vzácné středověké Bible kutnohorské. Nakladatelství Tempus
Libri ji vydalo v omezeném nákladu 199 výtisků pro celý svět. Kniha je vzácná tím, že je to jedna z prvních tištěných
knih na území Koruny české. Další zajímavostí je, že je psaná v češtině, respektive spřežkovou češtinou a je zdobena
116 krásnými dřevoryty, které jsou zdobeny teplými kolorovanými barvami.
Nadační fond se rozhodl s pomocí našich partnerů faksimile vydražit. Aukce probíhala ve třetím dubnovém týdnu
a byla nejúspěšnější charitativní aukcí v historii aukční společnosti. Z výtěžku aukce ve výši 206.699,– Kč bylo
pořízeno vybavení nové rehabilitační místnosti ve Viničné ulici v Praze 2, které bude sloužit pacientům MS centra Karlovo nám. 32, Praha 2. Nově vybavená rehabilitace bude otevřena ve 2. polovině roku 2011.
Dne 6. dubna 2010, přesně v den desátých narozenin, se nadační fond stal členem Fóra dárců a obdržel povolení
používat DMS ve tvaru: DMS IMPULS.
Tradiční benefiční Koncert pro Impuls jsme z předvánoční doby přesunuli do jarního období, k datu 10. výročí
založení Nadačního fondu Impuls. Na koncertě vystoupili v rámci benefice naši letití partneři. Hudebníci, které již dobře
známe jako členy Českého klarinetového kvarteta (CCQ), nyní pod novým názvem Clarinet Factory, ve složení:
Jindra Pavliš – klarinet, zpěv
Vojta Nýdl – zpěv sólo, klarinet
Petr „Pepíno“ Valašek – basklarinet, perkuse, zpěv
Luděk Boura – klarinet, zpěv
se svým pravidelným hostem Alanem Vitoušem – perkuse
a speciálními hosty Lenkou Dusilovou – kytara, zpěv a Jaro Cossigou – beatbox
Příjemným zpestřením koncertu bylo vystoupení Jaro Cossigy, který patří mezi beatboxovou špičku v České republice.
Velký úspěch měla jeho improvizace s publikem.
O své tvorbě Jaro Cossiga říká: „Beatbox nemá být uměním šalby zraku a sluchu, ale dokonalým vesmírem i s jeho
tvůrcem“.

15

KONCERT
PRO
IMPULS

19:30

CLARINET FACTORY

Lenka Dusilová / Alan Vitouš / Jaro Cossiga
La Fabrika / Komunardů 30, Praha 7
Záštitu nad touto akcí převzal primátor hl. m. Prahy pan Pavel Bém.
Výnos z koncertu bude věnován na komplexní rehabilitaci a terapii pacientů s roztroušenou
sklerózou mozkomíšní v MS centrech po celé České republice.
Předprodej lístků a více informací na www.multiplesclerosis.cz a www.lafabrika.cz
(Prodej lístků také na recepci MS Centra - Karlovo nám. 32, Praha 2, 4. patro)

variace loga pro NADAČNÍ FOND
1. barevné na bílém pozadí

1. barevné na tmavém pozadí

16.4.2010 – Koncert pro Impuls

1. černobílé na tmavém pozadí

1. černobílé na bílém pozadí

1. barevné na podobném barevném pozadí
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Ladislav Válek
volis.cz
(c) 2008

16.4.2010 – Koncert pro Impuls
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Celý večer se nesl v prolínání starších skladeb s úplnými novinkami. Koncert se uskutečnil ve stylovém prostředí La
fabriky v pražských Holešovicích dne 16. dubna 2010 a večerem provázely moderátorky TV Public Irena Máchová
a Mia Zemánková. Záštitu nad tímto koncertem převzal primátor hlavního městy Prahy MUDr. Pavel Bém.
Výtěžek koncertu ve výši 111.328,– Kč byl věnován na podporu psychoterapie.
Koncert byl následně prezentován 25. dubna 2010 na TV Public v pořadu TopArt:
http://www.publictv.cz/cz/menu/3/videoarchiv/clanek-11260-top-art/1623/
Dne 16.4.2010 byla oznámením zahájena veřejná sbírka pronájmem telefonní linky. Tato sbírka byla povolena
Rozhodnutím, které vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 24. března 2010 s nabytím právní moci 8. dubna 2010.
Termín zahájení veřejné sbírky je tímto Rozhodnutím určen na 16. dubna 2010 a sbírka bude ukončena 23. března
2013.
Na sklonku června byla na základě rozhodnutí správní rady uveřejněna Výzva k předkládání projektů v oblasti
výzkumu a léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní s termínem od 1.7.2010 do 30.9.2010.
Projektů se sešlo mnoho. Na základě odborného zhodnocení byly vybrány takové projekty, o nichž se domníváme, že
budou sloužit co nejširšímu počtu našich pacientů.
V rámci této výzvy byly správní radou na jejím zasedání odsouhlaseny tyto nadační příspěvky:
– oční klinika Plzeň – 48.000,– Kč
– cíl: dlouhodobé sledování úbytku nervových vláken sítnice
– MS centrum Praha 2 – 20.960,– Kč
– cíl: rozšíření rehabilitační péče – nákup přístroje Nintendo
– Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa v Žirči – 120.000,– Kč
– cíl: instalace stropního zvedacího a transportního zařízení Roomer
– Unie Roska v ČR – výtěžek koncertu pro Kilimanjaro 7.514,– Kč
– cíl: podpora Expedice Kilimanjaro
Pro úplnost je třeba dodat, že v průběhu roku 2010 – mimo termín výzvy – byly správní radou odsouhlaseny
a následně proplaceny nadační příspěvky:
– podpora psychologické péče MS centrum Plzeň – výše 96.000,– Kč
– podpora psychologické péče MS centrum Praha 2 – výše 422.880,– Kč
V rámci osvětové činnosti byly zpracovány nové prezentační materiály s aktuálními informacemi. Jsou jednoduché,
přehledné a srozumitelné, protože jsou určeny široké veřejnosti.
Pořad rádia Beat (95,3Fm) Jak to vidí…, vysílaný dne 7. března 2010 v 19.00hod., byl komplexně věnovaný problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní a jejího pojetí v charitativní činnosti. Na toto téma s moderátorem Petrem
Žantovským hovořila ředitelka nadačního fondu Jana Vojáčková.
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Tisk z edukačního grantu

„Svět nebyl nikdy jiný, než jaký je. Že nebylo únosců aeroplánů, bylo jen díky tomu, že nebylo
aeroplánů. Nájemných vrahů však nikdy nebyl nedostatek. A přece každého dne byl svět o chlup lepší
než den předtím. Každý dnešek je lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.
Neboť, domnívám se, toto nespočívá v lidském činění, nýbrž ve vesmírném rytmu, o kterém, naštěstí,
víme tak málo. Není tudíž důvod k zoufání a pesimismu, když se můžeme vsadit s kýmkoliv, že zítra
bude líp než dnes. Člověk nemůže nikdy dělat víc, než je mu dovoleno člověčenstvím. Míň může dělat
vždycky. A jak jste si všimli, to s úspěchem probíhá. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jenom část lidstva. Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.“ Jan Werich

L
I M PU
S
DMS SMS ve tvaru DMS
IMPULS na číslo 87777

Je-li člověku diagnostikována nemoc, která ho bude
provázet s nepředvídatelným průběhem po celý jeho život,
je před něj postavena výzva – výzva tak veliká, že by ho
mohla i zavalit. Je mnoho způsobů, jak se s touto výzvou
vyrovnat, jak ji přijmout i odmítnout. Řada způsobů uchopení této výzvy je obdivuhodných a může ukazovat cestu
i k vyrovnání se s dalšími výzvami našich životů.

DMS roční podpora SMS ve
tvaru DMS ROK IMPULS na číslo
87777
NF IMPULS obdrží 27 Kč
z každé DMS

Lidé s RS si svoji výzvu nevybrali…

Těm, kdo chtějí věnovat své finanční příspěvky na projekty v oblasti
terapie, rehabilitace, výzkumu a osvěty roztroušené sklerózy
mozkomíšní, nadační fond garantuje, že příspěvky směrované
dárcem výslovně na určitý projekt, budou pro takový projekt
skutečně a beze zbytku použity a že příspěvky bez takového určení
budou užity na projekty, které budou transparentním způsobem
posouzeny jako nejvhodnější.

„Význam věcí neleží ve věcech samotných,
ale v našem přístupu k nim.“ A. de Saint Exupéry

Platba PaySec

platba online na internetu
www.multiplesclerosis.cz
Platební karta

MasterCard nebo VISA
platba online na internetu
www.multiplesclerosis.cz
Bankovní převod

č.ú.19-2833670227/0100
Děkujeme!

Prezentační materiál informující o činnosti NF Impuls
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V duchu osvěty se nesly i dva podzimní benefiční koncerty.
První koncert byl ve znamení přiblížení problematiky onemocnění mladým lidem. Proto byl koncert situován do
prostor Futura Music baru v Praze 5. Na koncertu vystoupili mladí umělci – Olga Lounová a Xindl X, Vlasta Horváth
s kapelou, Petr Poláček s kapelou BadName, Láďa Spilka s kapelou LaSpilka a Hana Robinson, která celý večer
i moderovala společně se svým bratrem Pavlem Trčalou v rámci benefice. Koncert se konal 23.9.2010 a mohl být
uskutečněn díky generálnímu partnerovi společnosti SVS, s.r.o.
Druhý koncert byl směrován opět k mladým lidem – důvodem jeho konání byla podpora myšlenky pacientů
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní uspořádat unikátní expedici na nejvyšší africkou horu Kilimanjaro v Tanzánii.
Koncert se konal v Divadle Na prádle v Praze 1 dne 4. října 2010 a v rámci benefice nám jej věnoval soubor Marantha
Gospel Choir. Celý soubor včetně jeho mladých dirigentek byl nabitý obrovskou energií, kterou se souboru podařilo
přenést i na publikum.
Akce nebyla sponzorsky podpořena. Výtěžek ve výši 7.514,– Kč byl věnován Unii Roska na podporu expedice
Kilimanjaro.
Expedice Kilimanjaro se v termínu 15. – 30.10.2010 zúčastnila pětičlenná skupina pacientů a
12ti členný doprovodný tým složený z lékařských odborníků a šerpů. Byl to první pokus pacientů s roztroušenou
sklerózou o výstup na nejvyšší horu Afriky na světě.
Cílem Expedice Kilimanjaro 2010 bylo dodat naději pacientům, že život nekončí a je v silách každého z nás
překonávat překážky. Současně chtěli i tímto způsobem informovat o nemoci jako takové a proto bude z této expedice natočen film. Posláním expedice bylo a je motivovat pacienty, jejich rodiny a přátele k aktivnímu boji s nemocí,
která je stejně těžká a dlouhá, jako je výstup na nejvyšší horu Afriky. Expedice chtěla dokázat, že plnit si sny, vystoupat
na vrcholy a dosáhnout cílů je právem nejen zdravých, ale i nemocných.
Roztroušená skleróza je totiž stejně nevyzpytatelná jako Kilimanjaro – jednou se nemoc ubírá po krásných pěšinkách
a nechá nás ukolébat, že se nic zvláštního neděje…, ale za nejbližší zatáčkou se cesta (i nemoc) může změnit v kamenité strmé stoupání a deštný prales ve vyprahlou lávovou zem plnou prachu… kde člověk nemůže dál a chce to
vzdát.
Náš nadační fond byl partnerem této unikátní expedice.
3. ročník Pražského Ethnofestu byl odstartován 29. září 2010 v 18.00hod. v pražské Lucerně music baru.
Vystoupili na něm hudebníci z Afriky, Asie, Ruska a Polska.
Smyslem a cílem Pražského Ethnofestu je přivést na společné jeviště umělce zastupující mnohotvářnost hudby celého
světa, přispět ke vzájemnému poznávání a chápání rozmanitých kultur, k porozumění, toleranci a vzájemné inspiraci.
Ethnofest představuje zároveň benefiční akci na podporu našeho nadačního fondu a za to patří poděkování jeho
pořadateli Petru Žantovskému a mediálnímu partnerovi Rádiu Ethno.
Cesta za duhou
Mezi další pravidelné akce, které NF Impuls každoročně podporuje, patří výstava děl pacientů s roztroušenou
sklerózou s názvem Cesta za duhou. Již 8. ročník této výstavy proběhl v prostorách Národní technické knihovny,
Technická 6, Praha 6. Práce autorů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní byly ke zhlédnutí v období od
3. do 30. listopadu 2010.
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3.11.2010 – Vernisáž výstavy Cesta za duhou – Národní technická knihovna, Praha
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Finanční část
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Seznam nadačních příspěvků
přiznaných správní radou
a vyplacených v roce 2010

Příjemce příspěvku

Účel

Kč

Fakultní nemocnice v Praze
příspěvková organizace,
IČO 00064165, se sídlem
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Centrum pro demyelizační onemocnění,
Karlovo nám. 32, Praha 2
Psychologická péče o pacienty s RS

422.880,– Kč

Fakultní nemocnice Plzeň
příspěvková organizace,
IČO 00669806, se sídlem
E.Beneše 13, 305 99 Plzeň

Centrum pro demyelizační onemocnění
Psychologická péče o pacienty s RS

96.000,– Kč

CELKEM
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566.880,– Kč

Náklady nadačního fondu,
kontrola výdajů nadačního fondu
a hospodářský výsledek

Celkové náklady na provoz Nadačního fondu Impuls v roce 2010 činily 109.167,– Kč (viz hlavní činnost):
hlavní činnost

vedlejší činnost

celkem

30.601,– Kč

75.323,– Kč

105.924,– Kč

152,– Kč

0,– Kč

152,– Kč

Spotřeba materiálu

5.374,– Kč

44.870,– Kč

50.244,– Kč

Cestovné

8.760,– Kč

0,– Kč

8.760,– Kč

Jiné náklady

5.456,– Kč

59.334,– Kč

64.790,– Kč

Účetní, auditorské a ostatní služby

47.994,– Kč

236.018,– Kč

284.012,– Kč

Daň z příjmů

10.830,– Kč

0,– Kč

10.830,– Kč

Mzdové náklady
Ostatní daně a poplatky

Statutem Nadačního fondu Impuls je určeno, že celkové náklady související se správou Nadačního fondu Impuls
nesmějí ve vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků převýšit 50% hodnoty, která
nepřesahuje 1 000 000 Kč a 10 % hodnoty, která přesahuje 1 000 000 Kč.
Možné náklady:
566.880,– Kč		

50% z 566.880,– Kč			

283.440,– Kč

Celkové možné náklady dle Statutu Nadačního fondu Impuls

283.440,– Kč

Skutečné náklady						

109.167,– Kč

V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí provozní náklady činily pouze 38,5 %
z celkově možných nákladů.
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Dary a finanční příspěvky
nadačnímu fondu v roce 2010
Dary a finanční příspěvky od právnických osob vyšší nebo rovny 10.000,– Kč
Unimex Group, a.s.

100.000,– Kč

Tempus Libri s.r.o.

149.000,– Kč

Bayer s.r.o.

30.000,– Kč

Perfecto Design s.r.o.

10.000,– Kč

Unie Roska

10.000,– Kč

Passerinvest Group

10.000,– Kč

Merck Serono, Merck spol. s r.o.
Celkem

30.000,– Kč
339.000,– Kč

Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující 10.000,– Kč
Celkem

14.900,– Kč

Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny 10.000,– Kč
Jan Pátek

10.000,– Kč

Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

10.000,– Kč

RNDr. Blanka Rypáčková

15.000,– Kč

dárce

206.799,– Kč

Ing. Jan Hitzger

20.000,– Kč

Jakub Kadlec

10.391,– Kč

Hana Hakenová
Daniel Raus
Celkem

100.000,– Kč
26.000,– Kč
398.190,– Kč

Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nižší než 10.000,– Kč
Celkem

145.512,– Kč

Dary a finanční příspěvky za rok 2010 celkem

897.602,– Kč
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Zpráva nezávislého auditora za rok 2010
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Účetní uzávěrka a opis přílohy k účetní uzávěrce 2010
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Účetní uzávěrka
a její schválení

Účetnictví Nadačního fondu Impuls je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích opatření.
Účetnictví je vedeno externě.
Přiznání k dani byla a budou podána v souladu s právním řádem ČR.
Výrok dozorčí rady:

Podle našeho názoru účetní uzávěrka k 31.12.2010 podává věrný a poctivý obraz nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy.
Správní rada Nadačního fondu Impuls na svém zasedání dne: 31. 3. 2011:

1. přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31.12.2010
2. datum sestavení účetní uzávěrky je 31.12.2010
3. dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky,
finanční situaci a hospodářský výsledek

………….………………………………………..
IMPULS, nadační fond
ing. Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady
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