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Úvodní slovo
Milí p átelé nadace,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši p ízeň v uplynulém roce. Díky
Vaší ochotě pomáhat těm, kte í se bez pomoci druhých neobejdou, se da í
zdolávat p ekážky každý den stále více lidem s těžkým zrakovým
postižením.
Tito lidé si svůj handicap dobrovolně nevybrali. Zrak mohou
kompenzovat do určité míry různými pomůckami, p izpůsobit svůj život
možnostem.
My se snažíme o to, aby těch možností bylo co nejvíce – ať už
nákupem kompenzačních pomůcek, podporou rekvalifikací, po izováním
p ístrojů na diagnostiku a léčbu zraku nebo osvětou, aby p ekážek bylo co
nejméně.
V uplynulém roce jsme kromě obvyklé formy podpory měli možnost
p ipomenout odkaz prof. Vejdovského u p íležitosti jeho výročí narození –
aby lidé nep icházeli o zrak zbytečně – úspěšnou výstavou fotografií
Rozmazaný svět, jehož garantem je světoznámý český fotograf Jind ich
Štreit.

...pokračování
Výborná atmosféra panovala na 3. ročníku běžeckého závodu
a dětského dne Smejkalovky pomáhají, jehož patronem je zpěvák Jaro
Smejkal. Projekt sklízí pozitivní ohlas a jsme rádi, že o něho jeví zájem
každý rok stále více účastníků. Každý rok běžci i diváci pomohli
konkrétnímu člověku.
I v nadcházejícím roce budeme pokračovat v dlouhodobých
projektech, které mají za úkol zvyšovat kvalitu života osob se zrakovým
postižením, podporovat pokrok v diagnostice
a
léčbě nebo
v oblasti vzdělávání dětí, které se potýkají se zrakovým handicapem.
Uvědomujeme si, jak důležitý je zrak v každé etapě života. To je jeden
z důvodů, proč klademe důraz na prevenci, včasnou diagnostiku
a moderní metody léčby.
Děkujeme, že se do našich projektů zapojujete, bez Vaší pomoci
by často nebylo možné je realizovat. Těšíme se na další setkání s Vámi.

Prof. MUDr. Václav Vejdovský DrSc.

* 15. 2. 1Řř6, † 26. ř. 1ř77

P ednosta oční kliniky FN UP v Olomouci
Děkan léka ské fakulty UP v Olomouci
Člen Francouzské oftalmologické společnosti
Člen Rakouské oftalmologické společnosti
P edseda Československé oftalmologické spol.
Člen Evropské oftalmologické společnosti
Čestný člen Československé léka ské
společnosti J. E. Purkyně
Prezident Rotary Clubu
Nositel Ceny Míru
Držitel ádu práce
Držitel Zlaté medaile UP v Olomouci
Nositel Ceny statutárního města Olomouce (in memoriam)
Držitel medaile Emilie Suchardové
Zakladatel Základní školy pro slabozraké v Litovli
Iniciátor poválečné obnovy vysokoškolského učení v Olomouci
Spoluzakladatel Matice Svatokopecké v Olomouci
Spoluzakladatel Ústavu dějin léka ství na UP
Zakladatel ortoptického oddělení p i klinice
Člen redakční rady Sborníku sjezdových prací
Autor 150 vědeckých prací
Provedl impozantní počet operací – 17 781.

1 Z historie nadace
Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11. 1992 jako občanské sdružení.
Zakladatelem nadace byl Karel Stejskal. Oslovil tehdejší vedení Speciální školy pro
zrakově postižené v Litovli, aby společně nadaci zaregistrovali na Okresním ú adě v
Olomouci, a tak se zrodilo občanské sdružení s velmi dlouhým názvem. Postupně z názvu
zůstala jen t i slova: „Nadace prof. Vejdovského". Podle zákona o nadacích a nadačních
fondech byla zapsána v právní formě nadace dne 22. 10. 1998 zápisem u Krajského
obchodního soudu v Ostravě v oddíle N, vložka 11.
Zpočátku se soust edila veškerá činnost nadace na zlepšení podmínek ve speciální
škole v Litovli, která vznikla z iniciativy prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc., v r. 1954.
Občanské sdružení věnovalo milióny korun českých na vybavení školy a internátu. Dnes
má Nadace prof. Vejdovského celostátní působnost a pat í k významným nadacím České
republiky.

...pokračování
Významnou událostí v historii nadace byla účast ve výběrovém ízení Ú adu vlády
ČR na rozdělení Nadačního investičního fondu v roce 1999. Nadace uspěla v obou
etapách rozdělení Nadačního investičního fondu. V roce 2014 Ministerstvo financí ČR
ukončilo smlouvy s nadacemi. Prost edky z NIF jsou majetkem nadace. Nadace podléhá
ze zákona auditu s ohledem na výši nadačního jmění.
Nadace prof. Vejdovského se p ihlásila k etickému kodexu Asociace nadací a je
jejím členem. Asociace nadací je součástí mezinárodního sdružení, jehož sídlo je
v Bruselu.

Orgány nadace jsou správní a dozorčí rada. Správní rada má možnost udělit
čestné členství v nadaci. Toto právo využila nadace dvakrát, když v roce 2000 udělila
čestné členství Pavlu Dostálovi, ministru kultury ČR a v roce 2010 Taťjaně Medvecké,
člence činohry Národního divadla v Praze.
V červnu 2005 rozhodla správní rada o rozší ení účelu nadace, aby mohla
podporovat také dospělé se zrakovým postižením.

1.1 Orgány nadace
Správní rada

Dozorčí rada

Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně

Ing. Ji ina Pospíšilová
předsedkyně

JUDr. Věra Hrabalová
místopředsedkyně

Ing. Jana Cihlá ová
Mgr. Kate ina Stejskalová, Ph.D.

Mgr. Martina Brožová, Ph.D.
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Taťjana Medvecká
Mgr. Veronika Růžičková Ph.D.
Prof. MUDr. Ji í ehák, CSc., FEBO
Mgr. Zdenka Skoupilová
Bc. Dagmar Sýkorová

Čestný člen
Pavel Dostál, ministr kultury ČR
Taťjana Medvecká, členka činohry
Národního divadla v Praze
a dlouholetá členka správní rady
Nadace prof. Vejdovského

2 Hospodaření v roce 2016
2.1 Projekty roku 2016
Rozdělení výnosů
Číslo Žadatel

1

Univerzita Palackého,
VVŠ, IČ 61989592

LITKA, zapsaný spolek,
2
Olomouc-Hejčín

Radek Pustějovský,
8 Nový Jičín

Projekt

Cíl projektu

OCT angiografie sítniceupgrade stávajícího
přístroje Spectralis

Zobrazení cév sítnice bez
použití kontrastní látky
(významné pro pacienty
s alergií na kontrastní látku)

Mezinárodní šachový
turnaj pro žáky se
zrakovým postižením

Podpora volnočasových
aktivit a mezinárodních
kontaktů

Dioptrické brýle

Těžká zraková vada, doplatek
na optickou pomůcku je nad
možnosti žadatele.

Rozhodnutí
SR

300 000 Kč

10 000 Kč

10 395 Kč
Celkem

320 395 Kč

2.2 Pravidlo pro omezení nákladů
Pravidlo pro omezení nákladů na správu bylo dodrženo. Podíl nákladů na správu
nadace na nadačním jmění činil 1,219 %, po započtení dotace na provozní náklady
nadace je podíl 0,857 %. Podle statutu nadace může dosáhnout 20 %.

2.3 Výnosy nadace v roce 2016
V roce 2016 dosáhly výnosy z majetku nadace 577 7ř3,54 Kč.

2.4 Kontrolní činnost dozorčí rady
Dozorčí rada provedla kontrolu správnosti účtování a dodržování statutu nadace
a neshledala žádné závady.

2.5 Nadační jmění
Podílové listy Balancovaného fondu nadací
Hypoteční zástavní listy Sberbank CZ, a. s.
Peníze v bankách
Ostatní jmění

12 205 tis. Kč
19 000 tis. Kč
1 445 tis. Kč
2Ř3 tis. Kč

2.6 Vyhlášení výběrového řízení
Nadace prof. Vejdovského vypisuje
výběrové ízení na rozdělení výnosů
za rok 2015.
Podmínky soutěže:
Účelem p ihlášeného projektu musí
být vzdělávání a péče o zrakově postižené.
Soutěže se mohou zúčastnit zapsané spolky,
obecně prospěšné společnosti, ve ejné
vysoké školy a fyzické osoby.
Formulá si vyžádejte na adrese
pro doručování nebo na e-mailu,
rovněž je zve ejněn na webových stránkách.

Uzávěrka p ihlášek:
31. květen 2016
(rozhoduje datum razítka podací pošty)
Kontakt:
e-mail:
nadace.prof.vejdovskeho@seznam.cz
mobil: 737 31 82 31
Adresa pro doručování:
Nadace prof. Vejdovského
Preislerova 4/749
103 00 Praha 10-Kolovraty

2.7 Náklady na správu nadace
Nakupované služby a materiál

136 574 Kč

Osobní náklady

247 553 Kč

Jiné ostatní náklady a členské příspěvky, správní popl.
Celkem náklady na správu nadace

13 438 Kč
397 565 Kč

3 O činnosti nadace

Výstava fotografií Rozmazaný svět
Dne 25. února 2016 se v prostorách
Vlastivědného
muzea
v
Olomouci
uskutečnilo první slavnostní zahájení
unikátní
putovní
výstavy
fotografií
Rozmazaný
svět.
Výstava
vznikla
u p íležitosti 120. výročí (narození)
a 60. výročí (úmrtí) Prof. MUDr. Václava
Vejdovského, DrSc. Její p íprava trvala
rok, zejména bylo velmi obtížné získat
vystavované exponáty. Původně bylo
zamýšleno se zapojením pouze studentů
vysokých škol se zamě ením na tvorbu
fotografie. Tato cesta se však ukázala
jako nerealizovatelná, osloveni byly proto
také profesionální fotografové. Exponáty
pocházejí
od
šesti
vystavovatelů:
Jind icha Štreita, Mileny Valuškové, Ji ího
Mikulici, Lucie Macourkové, Andree
Kononsteva a Terezy Koníčkové.

Výstava má za úkol upozorňovat
na závažná oční onemocnění, kterým lze
včasnou diagnostikou p edcházet, tedy
v duchu myšlenky prof. Vejdovského,
který usiloval o to, aby lidé nep icházeli
o zrak zbytečně.
Výstava také pomáhá – celý
výtěžek pomůže po ídit pomůcky lidem
se zrakovým postižením .

Z výtěžku výstavy budou také
financováno po ízení p ístrojů na
léčení zraku.
Nad výstavou v Olomouci –
Vlastivědném muzeu – p evzal záštitu
poslanec PSČR a p edseda
p edstavenstva Nemocnic
Olomouckého kraje, a. s., Mgr. Ji í
Zemánek.

P i prvním zahájení výstavy na
prof. Vejdovského zavzpomínali jeho
žáci, pacienti, pamětníci, současní
i bývalí členové správní rady Nadace
prof. Vejdovského, bývalý editel
Základní školy pro slabozraké Litovel
(kterou založil prof. Vejdovský)
Mgr. Ji í Müller a její absolventi.

Zahájení výstavy doprovodily
na housle a violoncello dvě členky
hudebního tělesa Desigual Quartet
Barbora Švédová a Kristina
Machačiková.

Následně byly fotografie k vidění
v prostorách Sportexpo Půlmaratonu
v Olomouci ve spolupráci
s Tyfloservisem Olomouc, v Atriu
Regionálního centra v Olomouci, ve
Vlastivědném muzeu v Šumperku
a na Piazzettě Nové scény Národního
divadla.
Vzhledem k vysokému zájmu
a pozitivnímu ohlasu návštěvníků
výstavy bude v nadcházejících letech
dále adjustována v dalších městech
České republiky.
Výstava má vlastní doménu a
webové stránky: www.rozmazanysvet.cz.
Zde jsou pravidelně aktualizovány
informace o výstavě a je zde možnost
jednotlivé fotografie zakoupit.

Výstava na piazzettě Nové
scény Národního divadla
Velice si vážíme spolupráce s Národním
divadlem a možnosti umístění výstavy
Rozmazaný svět na piazzetě Nové
scény. Slavnostního zahájení se
zúčastnil velký počet vzácných hostů:
herečka Taťjana Medvecká a její
kolegové z ND, legenda českého hokeje
Dominik Hašek, zpěvačka Vlaďka
Skalová, zpěvák Jaro Smejkal a oční
léka ka prof. Blanka Brůnová, která
zavzpomínala na osobní setkání a
spolupráci s prof. Václavem Vejdovským.

Oslavme život pohybem

Na této krásné akci ř. zá í 2016 v Náměšti na
Hané, na kterou byla nadace opakovaně pozvána,
mohli běžci p ispět dobrovolnou výší p íspěvku
rovněž na nákup p ístroje pro vyšet ení krevního
ečiště pacientů p ed operací očí, a to bez
kontrastní látky, na kterou jsou někte í pacienti
alergičtí.

Smejkalovky pomáhají
III. ročník

V roce 2016 se uskutečnil 25. května v Olomouci-Smetanových
sadech II. ročník projektu Smejkalovky pomáhají, jehož
patronem je zpěvák Jaro Smejkal. Běžci podpo ili svým během
Radka Pustějovského z Nového Jičína. Akce se zúčastnil také
legendární gólman Dominik Hašek, který Nadaci prof.
Vejdovského věnoval významnou plaketu, na níž je puk z jeho
posledního zápasu za Buffallo Sabres, kde vychytal své 55.
čisté konto.

Součástí akce byl také bohatý zábavný program pro děti
včetně závodů na krátkou trať v běhu a na koloběžkách.
Celý výtěžek z projektu je pak věnován na konkrétní
projekt, v tomto p ípadě na p ístroj pro bezpečné
vyšet ení zraku p ed operací bez kontrastní látky, na
kterou jsou někte í pacienti alergičtí.

Mezinárodní šachový turnaj

Částkou 10.000 Kč podpo ila Nadace
prof. Vejdovského 25. ročník
Mezinárodního šachového turnaje
zdravotně postižené mládeže,
kterého se zúčastnili žáci z
Budapešti, Bratislavy, Opavy, Prahy
a Olomouce. P edsedkyně správní
rady nadace Ing. Olga Sýkorová
p edala na slavnostním ukončení
turnaje diplomy vítězům spolu
s poslankyní Evropského parlamentu
MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA.

Z pera pořadatele turnaje
Po adatelem jubilejního
v ročníku byla
dohromady se spolkem LITKA Škola prof.
V. Vejdovského. Ten se konal za podpory
Olomouckého kraje, Nadace prof.
Vejdovského a Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška ve dnech
29.9. – 2.10.2016. Záštitu nad celou akcí
p evzala poslankyně Evropského
parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA a

náměstek hejtmana Olomouckého kraj
e Ing. Zdeněk Švec.
Všichni hráči obdrželi hodnotné ceny
od sponzorů, první t i z obou soutěží
zároveň s diplomy a medailemi získali
poháry, které věnovala
europoslankyně MUDr. Olga
Sehnalová, MBA, která byla p ítomna
i závěrečnému slavnostnímu
ceremoniálu. Spolu s ní p edávali
ceny účastníkům i Ing. Olga Sýkorová,
p edsedkyně správní rady Nadace
prof. Vejdovského a editel školy
PaedDr. Jaromír Hudek.

Lupa pro Annu Marii Školutovou
Den p ed Vánoci jsme navštívili doma
Aničku M. Školutovou, která v zá í
nastoupila do 1. t ídy základní školy.
Nadace ve spolupráci s Život dětem
a Nadací Agrofert zprost edkovala
Aničce nákup stolní zvětšovací lupy
v hodnotě 74.Ř00 Kč, kterou pot ebovala
k p ípravě do školy. Na stejnou lupu,
kterou využívá ve škole, získala
p íspěvek od státu.
Vzhledem k váze a rozměrům není ale
možné lupu p enášet mezi školou a
domovem a na další už Anička neměla
nárok. Nemohla tedy doma pracovat na
domácích úkolech a s rodiči, kte í se Anně
M. velice věnují, trénovat zrak. V zá í bez
pomůcky s obtížemi rozeznávala základní
obrázky. V prosinci nám na nové lupě již
četla písmenka.
Jsme velice rádi, že se poda ilo prost edky na po ízení lupy pro Aničku získat, vě íme,
že s takovou chutí a radostí ke studiu bude lupa Aničce velmi užitečná.

Poděkování
Na tomto místě chceme poděkovat všem dlouholetým i novým dárcům, sponzorům
a dobrovolníkům, bez kterých by pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením nebyla
vůbec možná.
Chtěli bychom všem poděkovat za vst ícnost, obětavost a laskavost p i spolupráci
na akcích, za věnovaný čas, finanční a věcné dary, slevy, energii a často i fyzickou sílu
p i manipulaci s výstavou nebo p i sportovních akcích.
Někte í pomáhají nadaci opakovaně po mnoho let, velice si toho vážíme. Někte í
z dárců a dobrovolníků, jejichž jména nejsou uvedena, pracují pod různými institucemi a
ne vždy nám byli p edstaveni. Někte í si nep áli být zve ejněni, ale i jim pat í velký dík.

Jednotlivci
Jana Bönischová, Barbora Švédová, Kristina Machačiková, Jakub Kročák, Jind ich
Štreit, Miluše Valušková, Lucie Macourková, Ji í Mikulica, Tereza Koníčková, Andrii
Kononstev, Denisa Haicová, Igor Sýkora, Ji í ehák, Veronika Haiclová, Tomáš Rašner,
Tomáš Staněk, Taťjana Medvecká, Vlaďka Skalová, Jaro Smejkal, Dominik Hašek,
Blanka Brůnová, Ji í Procházka, Natálie Sirkovská. Michal Kola ík, Ji í Zemánek,
manželé Smejkalovi, rodina Dobešových, Marie Janíčková, Dagmar Koča ová, Viktor
Kohout, Karel Pikal, Libor Teplíček, Rostislav Ková , Libor Mysliveček, Vítězslav Klopec,
Helena Kaštilová, Libor Rosenzweig, Ludmila Sližová, Petr Bradáč, Jan P íborský,
Romana Hladišová, Veronika Růžičková.

...pokračování
Firmy, organizace, sdružení, instituce a další...
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Profit inzerce, Desigual Quartet, Medinovo,
RV Design, Rádio Haná, Rádio Rubi, Český rozhlas Olomouc, Oblastní odbočka SONS
Česká T ebová, Tyfloservis Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Život dětem, Nadace
Agrofert, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Národní divadlo, Letaky4U, Dragon press,
DM Life, Café NONA, Olma, Rossmann, Statutární město Olomouc, Agentura Bavi,
St edomoravskému sdružení vytrvalostních sportů, SK RELAX, Výstaviště Flóra
Olomouc, Liga100, Běhej.com, Restaurace Fontána, Kolobezky.bike, Senior klub P íkazy.

