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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Nezisková organizace Asociace genové terapie má za 
sebou více než 3 roky působnosti. Od počátku fungujeme 
na čistě dobrovolné bázi bez nároku na mzdy a ve svém 
volném čase. Jsme proto skutečně rádi, že se nám daří 
rozšiřovat tým a v následujících dvou letech máme za cíl 
organizaci plně zprofesionalizovat.  
Rok 2021 se nesl v duchu pokračování pandemie covid-19, 
což neodmyslitelně ovlivnilo řadu aktivit. Přesto, že 
pandemie zasáhla mnoho pacientů i z řad našich členů, 
jsme velmi rádi, že se všichni dokázali popasovat se 
zdravotními i psychickými dopady a následky onemocnění. 
I přes mnoho nepříznivých vlivů pro fundraising se nám 
povedlo díky štědrosti mnoha dárců dosáhnout cíle a 
přispět na výzkum částkou 1 milion korun. Děkujeme všem, 
kteří se zapojili.  
V rámci pracovní skupiny pro inovativní farmacii pod 
Ministrem zdravotnictví jsme přispěli k dlouho připravované 
novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o 



 

 

nejvýraznější a nejdůležitější novelu za posledních 10 let, která by měla přinést zlepšení 
dostupnosti inovativní péče pro české pacienty. 
V druhé polovině roku 2022 čeká ČR předsednictví v Radě EU. Jedním z témat ČR v oblasti 
zdravotnictví jsou i vzácná onemocnění. Do těchto aktivit se hodláme aktivně zapojit. 
Našim cílem je i nadále v roce 2022 soustředit se na podporu pacientů v oblasti výzkumu a 
vývoje. Jsme spojovacím článkem mezi pacienty a vědci s hlavním účelem ‒ nalézt léčbu pro 
vzácné genetické nemoci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Radoslav Hajgajda 
Předseda a spoluzakladatel Asociace genové terapie  



 

 

ASOCIACE GENOVÉ TERAPIE V ČÍSLECH 

7 
Počet členů odborné rady  

a pracovního týmu 
 

8.500+ 
Počet všech sledujících na sociálních sítích 

FB @asgent.org 
IG @our.life.with.angel 

LI @Aociace genové terapie 
 

180 
Počet členů ‒ 7 individuálních, 3 

pacientské organizace se 173 členy 
 

1 
Počet přednášek pro vysokou školu 



 

 

ODBORNÁ RADA 

 
 
 

Doc. Dr. Radislav Sedláček, Ph.D. 
 

 

prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. 
 

 

MUDr. Alena Zumrová, Ph.D. 
 

 



 

 

NOVÁ POSILA V ODBORNÉ RADĚ 
 
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D. 
 
Je nám ctí přivítat v týmu novou posilu odborné rady. Vážíme si paní doktorky Zumrové za její letité 
zkušenosti v oblasti neurologie a její chuť podpořit pacientské úsilí.  
Naším hlavním posláním je propojovat svět vědy, medicíny a pacientů. Díky paní doktorce to bude 
opět o něco snazší. Jako první cíl jsme si s paní doktorkou vytyčili zjistit současný reálný počet 
pacientů s Angelmanovým syndromem v České republice. Pokud Vás překvapilo, že takovýto 
elementární údaj chybí, skutečně je to smutný fakt. V České republice není žádná instituce, která by 
měla povinnost takovéto údaje zveřejňovat. Znát ale co nejpřesnější počet pacientů je zásadní pro 
jakékoli další kroky. Vše samozřejmě v souladu s GDPR, jde nám o anonymizovaný souhrnný počet 
všech pacientů, jako je Oliver.  
 

BIO 
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D. pracuje od roku 1982 na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a Fakultní 
nemocnice Motol v Praze, v roce 2008 založila Centrum hereditárních ataxií FN Motol s 
celorepublikovou působností, které v roce 2018 získalo status referenčního centra v rámci Evropské 
referenční sítě vzácných neurologických onemocnění (ERN-RND). Věnuje se oblasti neurovývojových, 
neurometabolických, neurodegenerativních a neurogenetických vzácných onemocnění. 

 



 

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE 
 
PODPORA ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU SAMOTNÝMI PACIENTY NA LÉČBU 
ANGELMANOVA SYNDROMU A PODOBNÝCH VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ. 
 
   

VÝZKUM ŽIVOT S ANDÍLKEM 

 

ADVOKACIE 

 
Hájení zájmů pacientů se 
vzácným onemocněním. 
Podpora výzkumu vzácných 
onemocnění. 
 
Finanční podpora základního 
výzkumu Angelmanova 
syndromu v Českém centru pro 
fenogenomiku, součást 
BIOCEV. 

Sdílení zkušeností ze života s 
andílkem. Podpora rodin, které se  
s problémem potýkají. 
 
Sledujte nás na:  
FB  @asgent.org 
IG  @our.life.with.angel 
     #EverydayLifeWithAngel 
LI  @Aociace genové terapie 
www.asgent.org 
 

Zasazování se o změny 
legislativy v oblasti 
biotechnologií, přístupu 
pacientů k „orphan drugs“ a 
dostupnosti péče. 
 

 



 

 

15.2. JE DEN ANGELMANOVA SYNDROMU 
Tančící dům v Praze se 15. února rozzářil modrou barvou u příležitosti Mezinárodního dne Angelmanova 
syndromu. A to s jediným cílem, podpořit jedinečný výzkum, který dává tomuto onemocnění velké šance na 
vyléčení.  

ASGENT se tak poprvé připojil k mezinárodní iniciativě, kdy se právě 15. února po celém světě modře rozsvěcí 
významné budovy, jako například Burj Khalifa, Niagárské vodopády, slavný Golden Gate Bridge v San Francisco 
nebo třeba londýnský Big Ben. Cílem bylo podpořit výzkum tohoto dosud nevyléčitelného onemocnění a 
povzbudit rodiny nemocných dětí s nadějí na léčbu. Cíl se rozhodně podařilo splnit. 

Akce se konala pod záštitou starostky J.Černochové a místostarostky Alexandry Udženija městské části Praha 2. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 
DÁRCI 
Jménem celého týmu Asociace děkujeme všem 
jednotlivcům, firmám a mnoha „bezejmenným“ dárcům. 
Velice si vážíme vaší podpory a všech darů, které jste letos 
poslali. Jsme vám vděčni za vaši pomoc i v tomto nelehkém 
období, které všichni momentálně prožíváme. Máte naši 
hlubokou úctu. Obzvláště si pak ceníme pravidelných 
dárců, kteří se rozhodli výzkum a činnost naší organizace 
podporovat dlouhodobě.  
 
RODINA KUBRTOVÝCH 
Velikou podporu v oblasti dárcovství v minulém roce poskytla rodina Kubrtových. Tímto srdečně 
děkujeme prarodičům malého Kryštůvka, Péťe a Vláďovi, kteří stojí za projektem „Pečeme andělům“.  
Stejně tak naše poděkování patří provozovatelce hotelu Na Vyhlídce v Kořenově Eleně Sobčákové a 
celému týmu, kde máte možnost posnídat s vědomím, že pomáháte podpořit dobrou věc. Výtěžek ze 
sladkých snídaní se rodina Kryštůfka rozhodla zasílat na podporu výzkumu.  
 
NEJŠTĚDŘEJŠÍ DÁRCE 
Naše zvláštní poděkování patří rodičům malého Kryštůfka Anet a Matějovi Kubrtovým. Kryštůfkovi byl 
diagnostikovaný Angelmanův syndrom. I přesto, že se rodiče každý den statečně potýkají s obtížemi, 
které toto onemocnění přináší, nezůstávají lhostejní ke svému okolí. Podporují řadu charitativních 
projektů. Mají naše srdečné díky, že se v roce 2021 rozhodli podpořit výzkum vzácných onemocnění. 



 

 

Přejeme jim mnoho sil do dalších dní a Kryštůfkovi, aby měl stále více a více na tváři jen andělský 
úsměv.  
 
FOTBALOVÝ KLUB VELKÉ HAMRY 
Fotbalový klub se rozhodl vyzvat své sportovní přátele k dobrému skutku. Dvakrát za sezónu je 
vybrané vstupné na divizní utkání spolu s příspěvky od vedení, hráčů, trenérů a fanoušků celého klubu 
zasláno na podporu výzkumu Angelmanova syndromu. Inspirací k tomuto počinu jim byl malý 
Kryštůfek, jeho úžasní rodiče a prarodiče Kubrtovi. My Vám za to z celého srdce děkujeme a přejeme, 
ať Vám to dobře kope. 
 
DOBROČINNÝ KONCERT U ČÁPA 
V říjnu proběhl v areálu U Čápa koncert kapely My3.avi. Areál se nachází v Příchovicích, v kraji slavného 
rodáka Járy Cimrmana. Během koncertu proběhla sbírka mezi návštěvníky a výtěžek 14.500,- věnoval 
pořadatel Vlastimil Plecháč a celý tým od ČÁPA na účet Asociace. My z celého srdce děkujeme a 
vážíme si této pomoci. Vřele doporučujeme návštěvu tohoto krásného areálu, včetně restaurace U Čápa, 
která je i v #GastromapaLukaseHejlika. 
 

PÉTIN CHARITATIVNÍ BAZÁREK 
Úžasná žena a maminka Petra Brusenbauchova vymyslela projekt na podporu ASGENTu, kterým spojila 
charitu s udržitelností. Organizuje charitativní bazárek, kde z každého prodaného kousku je část 
věnována Asociaci. Velice si vážíme všech zapojených do tohoto projekt. 
 
 
 



 

 

 
INICIATIVA GIVING TUESDAY 
Nejštědřejší úterý v roce oslavuje chuť pomáhat. Slaví se vždy první úterý po nákupní horečce na 
černý pátek (Black Friday) jako protipól k jeho hromadění a materialismu. Již potřetí jsme se zapojili do 
této iniciativy, letos s projektem O KROK BLÍŽ K LÉČBĚ PRO ANDĚLY, jedinečným projektem na 
podporu výzkumu vzácných onemocnění. 
	
VÁNOČNÍ JARMARK NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UP V OLOMOUCI 
S velkým potěšením naše paní ředitelka Lenka Hajgajda přednášela studentům olomoucké vysoké 
školy o životě s dítětem s Angelmanovým syndromem. Právě tito mladí lidé jsou do budoucna naději 
pro naše děti na důstojný a kvalitní život, až my rodiče tu jednou nebudeme. Studenti se pak rozhodli 
výtěžek z jejich pravidelného předvánočního jarmarku věnovat na výzkum. Z celého srdce děkujeme.  
 
PRVNÍ ROČNÍK OLIHO CHARITATIVNÍHO BAZÁRKU 
V prosinci se uskutečnil Oliho první charitativní bazárek, uspořádaný v sociální kavárně café AdAstra 
na Praze 2. I přes přísná covidová opatření děkujeme všem, kteří se dostavili, nakoupili vánoční dárky 
a pomohli nám vybrat krásných 15.000,-Kč.  
 
PORTÁL Darujme.cz 
Portál Darujme.cz, kde můžete přispívat na sbírku na výzkum se rozhodl své klienty, jež většinou tvoří 
neziskové organizace, podpořit zrušením poplatku za registraci a ročního poplatku za vedení účtu za 
užívání služby Darujme.cz  z důvodu dopadů pandemie koronaviru. Vážíme si této podpory a 
vstřícného kroku.  
 
 



 

 

V 2021 SE NÁM PODAŘILO 
 

 
 
Pokračování započatého výzkumu 
Příspěvek na výzkum: 

- v roce 2019   500.000,- kč 
- v roce 2021/2022   1.000.000,- kč 

 
 
 
Zajištění chodu organizace. 
Vedení projektů. 
Správa sociálních sítí. 
Komunikace se členy organizace 
 
 
 
Vytvoření členské základny. 
Intervence u nově diagnostikovaných pacientů. 
Poradenství v oblasti výzkumu vzácných nemocí, klinických zkoušek a 
možnostech inovativní léčby.  
Kulaté stoly. 
Marketingová osvětová kampaň. 

VÝZKUM 

ORGANIZACE 

OSVĚTA A 
ADVOKACI 



 

 

CHCI POMOCT 
 
Díky Vaší podpoře můžeme udržet již rozběhnutý výzkum léčby pro vzácná onemocnění. Zaujal Vás náš 
projekt? Staňte se jeho součástí! Způsobů, jak na to, je několik: 
 
 
PLATBA KARTOU PŘES DARUJEME.CZ 
Nejjednodušší způsob, jak přispět, je přes zabezpečený a ověřený portál Darujme.cz. Zde probíhá sbírka 
s cílovou částkou 500.000 Kč. Pomozte dosáhnout 100% částky. 
https://www.darujme.cz/projekt/1203666 
 
 
PŘÍSPĚVEK NA TRANSPARENTNÍ ÚČET 
Náš účet je transparentní. Kdykoli tak můžete jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních 
prostředků na těchto účtech. 
Běžný bankovní převod číslo účtu:  2801468438/2010 
 
 
NÁKUP NAŠICH DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ 
Během roku 2021 se Vám podařilo vykoupit všechny dárkové předměty, což nás velice potěšilo. Pro rok 
2022 si pro Vás připravujeme předměty v novém designu. 
 
 
 
 



 

 

JSME ČLENEM: 
 

  

 

 

 

 
 
 
NOVÉ ČLENSTVÍ 
Angelman Syndrome Alliance (ASA) je aliance, která sdružuje organizace z 
celého světa, které se zaměřují na podporu lidí s Angelmanovým syndromem, 
jejich blízkých, pečovatelů a lékařů.
Spojením zdrojů, znalostí a neúnavného odhodlání iniciovat změny má ASA 
jedinečnou pozici pro dosažení pokroku ve vědeckých poznatcích o Angelmanově 
syndromu. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzácné onemocnění, je financování 
vědeckého výzkumu ze strany hlavních sponzorů omezené. ASA razí nové cesty a 
využívá omezené zdroje z celého světa chytřejším způsobem.   

PARTNERSKÁ ORGANIZACE



 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA 
 
 
Název organizace:  Asociace genové terapie, z.s. 
Číslo a datum registrace:  spisová značka 70390 L, Městský soud v Praze, dne 10. 7. 2018 

Sídlo organizace:  Praha ‒ Michle, Nuselská 513/76, PSČ 140 00 
Statutární zástupce:  Ing. Radoslav Hajgajda 
Telefon:   +420 602 620 006 
E-mail:    info@asgent.org 
IČO:    07136030 

Bankovní spojení:  Fio banka 
Číslo účtu:   
Pro platbu v českých korunách:    2801468438/2010  
Pro platbu v eurech:     2401468439/2010 
IBAN:      CZ8820100000002401468439 
BIC/SWIFT:      FIOBCZPPXXX 
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

Webové stránky:    www.asgent.org 
 

 
 
 
 
 



 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 
Stav bankovního účtu k 31.12.2021 
Fio Banka 2801468438 - účet pro platby v CZK 1 017 870,00 CZK 
Fio Banka 2401536411 - účet pro interní výdaje 104 050,98 CZK 

Fio Banka 2401468439 - účet pro platby v EURO 1 286,11 EUR 

Udělené granty  
Grant pro tvorbu komunikační strategie, on-line propagace 59 200,00 CZK 

Grant na tvorbu nového webu  100 000,00 CZK 
  
 
 
 
Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát jsou vloženy na konci této zprávy.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO 
 
Vážení a milí partneři, členové odborné rady, patroni, podporovatelé a dárci,  
 
dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali za Vaše rozhodnutí podpořit náš projekt. Velice si Vaší 
pomoci vážíme. Vaše podpora je pro nás závazkem k dalším našim aktivitám za účelem nalezení 
potencionální léčby genetických poruch. Jedinou cestou, jak toho co nejrychleji dosáhnout je 
podporovat vědce a výzkum na všech úrovních. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Radoslav Hajgajda 
Předseda spolku 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Asociace genové terapie, z.s. 
 

www.asgent.org 
Facebook: @asgent.org  

Instagram: @outr.life.with.angel 
LinkedIn: Asociace genové terapie, z.s. 

 
#EverydayLifeWithAngel 


