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POSLÁNÍ

Nadační fond Betlém nenarozeným jsme po několika-
leté přípravě založili v roce 1997 jako odezvu na nově 
se formující a v podstatě odlišný postoj k životu, než 
jak byl naším prostředím a kulturou staletí nesen, kde 
rodina v sobě zahrnovala úctu k životu od početí až 
po přirozenou smrt. Chceme svou činností napomá-
hat chránit především nenarozené děti, které jsou 
současným pojetím hodnot nejvíce ohroženy, mají 
minimální právní ochranu a nemohou se samy bránit.
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SLOVO PŘEDSEDY

Jedna kolegyně ze správní rady mne nedávno pře-
kvapila otázkou: „Proč pomáháš tomuto dílu?“ Musím 
uznat, že pro mne bylo povzbudivé znovu si promys-
let souvislosti, které běžně považuji za samozřejmé. 
Nadační fond Betlém nenarozeným mne oslovuje už 
roky, vlastně od té doby, co o něm vím. Myšlenka 
ochrany života v celé jeho šíři s důrazem na ochra-
nu těch jeho forem, které jsou obecně málo vníma-
né jako „úcty–hodné“, je natolik široká, že umožňuje 
angažovat se kdekoliv, kde je vnímána potřeba, je 
hluboce zrale lidská a má potenciál oslovit široké 
spektrum lidí. 

K ideálu této myšlenky se jde malými konkrétními krůčky. 

V roce 2009 to v Nadačním fondu Betlém nenarozeným znamenalo přede-
vším péči o azylový dům pro těhotné ženy v tísni a podporu činnosti Obecně 
prospěšné společnosti Dlaň životu. Ta zajišťuje chod tohoto azylového domu 
a provozuje poradnu Cesta těhotenstvím, která je jeho kontaktním místem. 

Budova azylového domu je ve vlastnictví Na-
dačního fondu Betlém nenarozeným a Obec-
ně prospěšné společnosti Dlaň životu je pře-
dána do bezplatné výpůjčky. V uplynulém 
roce byla provedena oprava střechy poško-
zené sněhem a proběhly také další stavební 
úpravy domu. V rámci zvýšení bezpečnosti 
dětí žijících v domě bylo přistaveno zděné 
zádveří a předzahrádka, která oddělila dům 
od poměrně frekventované silnice. 
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Činnost nadačního fondu, to je také činnost misijních středisek. V roce 2009 
se podařilo obnovit misijní středisko v Novém Jičíně a odeslat touto cestou 
první dva balíky na pomoc chudým. Zkušenostmi a radou pomohlo misijní 
středisko v Dobré, které spolehlivě a věrně pomáhá nejchudším už deset let.

V roce 2010 nadační fond plánuje nadále podporovat činnost Obecně pro-
spěšné společnosti Dlaň životu i obou misijních středisek. Také na budově 
azylového domu je stále co dotvářet. V roce 2009 byla v rámci Operačního 
programu Životní prostředí podána žádost o poskytnutí podpory na spolu-
financování projektu „Solární panely – azylový dům“, který by se měl rea-
lizovat v roce 2010 a přinést úsporu energií. V plánu je také výstavba krbu 
v sále azylového domu.

A v neposlední řadě chceme reagovat na konkrétní potřebu, jak ji život při-
nese a srdce ukáže.

MUDr. Marie Glogarová
předsedkyně správní rady
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STAVEBNÍ PRÁCE NA BUDOVĚ AZYLOVÉHO DOMU

Loňská zima nás přesvědčila o své síle a to nejen bohatou sněhovou na-
dílkou, ale i tím, co po ní zůstalo: Poškozené oplechování střešních oken, 
utržené a zdeformované okapové žlaby a svody, uvolněné uchycení hromo-
svodu a rozbité střešní tašky. Abychom zabránili možnému úrazu chodců 
od padajícího sněhu a ledu ze střechy, postavili jsme provizorní zastřeše-
ní hlavního vchodu, aby byl zajištěn bezpečný průchod do domu, a hned 
na jaře jsme se pustili do práce. 

Opravu střechy, která byla hrazena z pojištění domu, provedla firma Kavalír. 
Následně byly po celé střeše namontovány sněhové háky – zábrany, které 
mají zamezit pádu sněhu ze střechy. Aby nedocházelo k zamrzání tajícího 
sněhu v okapových žlabech a svodech a tvorbě nebezpečných rampouchů, 
bylo rozhodnuto o instalaci topných kabelů do okapů v přední části domu. 
Montáž provedla a pro místní povětrnostní podmínky nastavila firma pana 
Málka.

Hledali jsme také řešení, jak upravit nejbliž-
ší okolí azylového domu, především v přední 
části domu. Zde je hlavní vchod, který smě-
řuje přímo k silnici, proto hrozilo nebezpečí 
vběhnutí malých dětí do vozovky. Vypracová-
ní studie a následného projektu pro stavební 
povolení se ujala stavební firma Boštík s.r.o. 
Bylo navrženo vybudování zděného zádveří, 
které by sloužilo k úschově kočárků a vytvo-

ření předzahrádky včetně oplocení celého pozemku. Tím, že se zónově od-
dělí vlastní areál azylového domu od provozu na komunikaci, se významně 
zvýší bezpečnost jeho obyvatel. Dále pak bylo v projektu navrženo řešení 
parkovacích míst a zpevněných ploch včetně oplocení v zadní části domu, 
které navazuje na zahradu. 
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Realizací první etapy stavebních prací (zád-
veří - kočárkárny a předzahrádky) se po pro-
vedeném výběrovém řízení v srpnu ujala sta-
vební firma Mach. Na této etapě se významně 
finančně spolupodílela Nadace OKD v rámci 
programu „Pro zdraví“, a to finanční podporou 
ve výši 194.000,- Kč. Dnes můžeme s radostí 
říci, že dílo se podařilo a slouží svému účelu. 
Celá stavba nejen přispěla ke zkrášlení prů-
čelí domu a vytvoření prostoru pro stání ko-
čárků, ale především ke zvýšení bezpečnosti 
obyvatel domu i jeho návštěvníků. 

Velmi děkujeme všem, díky kterým může nejen tento dům, ale i toto dílo, 
dále růst…

Ing. Jiří Hutyra
koordinátor stavebních úprav

a Ing. Jiří Glogar
člen správní rady
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PODPORA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ 
SPOLEČNOSTI DLAŇ ŽIVOTU

Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu založil nadační fond v roce 
2002. S vědomím, že každý má právo na život a že lidský život je hoden 
ochrany již před narozením, nabízí obecně prospěšná společnost pomoc 
a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikova-
lo, že přemýšlí nad jeho ukončením. 

Od doby svého vzniku ušla tato organizace již kus cesty a získala bohaté 
zkušenosti s provozem Poradny Cesta těhotenstvím v Ostravě i Azylového 
domu pro těhotné ženy v tísni. Nadační fond se dlouhodobě snaží být tím, 
kdo ji v její činnosti podporuje a všestranně jí pomáhá.

Projekty obecně prospěšné společnosti podporované nadačním fondem 
v roce 2009:

Poradna Cesta těhotenstvím 

Poradna Cesta těhotenstvím v Ostravě je k dispozici 
všem, kdo řeší plánování těhotenství, jeho prožívání, 
zodpovídání otázek s ním souvisejících i řešení jeho 
obtíží a nečekaných okolností. Nabízí prostor pro pří-
pravu na těhotenství a je kontaktním místem azylo-
vého domu pro těhotné ženy v tísni v případech, kdy 
je žena v souvislosti se svým těhotenstvím ohrožena 
sociálním vyloučením či ztrátou bydlení.
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Azylový dům pro těhotné ženy v tísni  

Azylový dům se nachází v Pardubickém kraji a na-
bízí ubytování, podporu a pomoc těhotným ženám 
a ženám s dětmi do 4 let věku. Ubytovaným klient-
kám je v průběhu pobytu poskytnuto nejen ubytová-
ní a pomoc při obstarávání běžných záležitostí, ale je 
jim nabídnuto také doprovázení na cestě mateřstvím 
s cílem pomoci jim vytvořit pro své děti zázemí a do-
mov.

V roce 2009 podpořil nadační fond Obecně prospěšnou společnost Dlaň 
životu celkovou částkou 825 000 Kč. I díky těmto prostředkům mohli najít 
novou šanci, domov a bezpečí ti, kdo to potřebovali. Mnohé těhotně ženě 
se mohly rozzářit oči novou nadějí, ulehčením či hrdostí nad svým dítětem. 
A především, mnohé dítě dnes může žít a dýchat, protože jeho máma našla 
pomoc v pravý čas. Děkujeme všem, kdo nám pomáhají chránit život a pe-
čovat o něj.

Ing. Veronika Bučová
členka správní rady
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MISIJNÍ STŘEDISKO DOBRÁ

V roce 2009 jsme začali mít v našem misij-
ním středisku malý problém - společně se 
sejít k balení balíků. Většina mých šikovných 
spolupracovníků a spolupracovnic, skautek, 
se totiž rozjela na vysoké školy po celé re-
publice. A protože na zabalení dvou balíků je 
dobré mít 6 - 8 lidí a z toho ještě aspoň dva, 
kteří umí obstojně anglicky, trvalo nám letos 
déle, než jsme našli společný termín a dali se 
do práce.

Když jsme začínali před desíti lety, společná  příprava dvou balíků nám tr-
vala až neuvěřitelných 6 hodin! Dnes jsme tak sehraní a každý zná svůj 
úkol, že stejné balíky jsme schopni zvládnout i za 3 hodiny. Možná Vám 
to připadá stále dlouho, ale věci na misie se balí trošku jiným způsobem, 
než jsme zvyklí u balíků, které posíláme svým známým. Jednak všechno 
zboží, které by mohlo chrastit, se musí stáhnout k sobě a zabezpečit tak, 
aby žádný zvuk  nevydávalo a nebudilo podezření celníků. Dále všechny 
potraviny, kterým by se mohly protrhnout papírové obaly, je potřeba pevně 
zabalit a přelepit do igelitových sáčků. Je třeba dbát i na to, aby potraviny 
byly správně uloženy a aby nám např. ostrý roh krabičky od zubní pasty 
neprotrhl sáček s cukrem, který by se vysypal mezi pastelky, léky a obvazy. 
Takový cukr by pak sestřičky už asi těžko využily.

Jednou se nám stalo, že jsme sáček s krupicí nechali ležet v balíku hned 
vedle mýdel na praní a sestřičky nám pak napsaly, že krupice tak načichla 
ostrou vůní mýdla, že ji musely vyhodit. Byla to velká škoda, moc nás to 
mrzelo, ale chybami se člověk učí! Od té doby si hlídáme i rozložení aroma-
tických věcí vzhledem k potravinám.
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Svůj úkol při misijní pomoci má i naše nejmladší světluška Kačka, která má 
na starosti uložení léků. Protože acylpyriny a paraleny jsou baleny v kra-
bičkách vždy po jednom plátu, zabraly by v balíku hodně prostoru. Proto 
Kačka do jedné krabičky dá 3-4 pláty a tím nám ušetří spoustu místa pro 
jiné potřebné věci. 

Když máme všechno správně uloženo, zašijeme ručně potraviny, léky, škol-
ní a hygienické potřeby do připravené deky. Měli jsme radost, když nás jed-
nou sestřičky v dopise pochválily. Etiopský úředník na poště prý chtěl balík 
rozbalit a sestřičky se bály, že jim z něj něco vezme. Náš balík byl  ale tak 
pečlivě zašitý, že se do něj úředník chvíli dobýval, pak mávl rukou a řekl, ať 
si jej odnesou. Věci zabalené v dece pak dáme ještě do igelitového pytle, 
aby nedošlo k promočení. Nakonec balík znovu ručně zašijeme do látkové-
ho pytle, napíšeme adresu, odešleme, a pak už se těšíme na odpověď. 

Letos se nám takto podařilo odeslat 5 balíků. 
Dva do Indie a 3 do Etiopie. Že došly v po-
řádku balíky, které jsme poslali v létě, nám již 
sestřičky ve svých dopisech potvrdily. Dva ba-
líky jsme ale posílali až těsně před Vánocemi, 
u těch si ještě chvíli na odpovědi počkáme. 
Za posledních devět let ale došly v pořádku 
úplně všechny balíky, které jsme odeslali, 
a tak věříme, že i tyto dva dorazí k misionář-
kám lásky, pomůžou a potěší tam, kam jsou 
určeny. Moc děkuji vám všem, kteří jste nám 
jakkoliv pomohli.

Ivana Mališová
vedoucí misijního střediska v Dobré
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MISIJNÍ STŘEDISKO NOVÝ JIČÍN

Misie…
   -   pro někoho daleké exotické kraje spojené s nádechem dobrodružného 

nebezpečí
   -   pro někoho cosi nepříjemného a vzdáleného, co se ho naštěstí netýká, 

takže nemá důvod se tím dál zabývat
   -   někomu se vybaví Matka Tereza a její chudí ve slumech nebo otec Da-

mián de Veuster mezi malomocnými
   -   a jsou i takoví, kteří v souvislosti s přijetím tohoto slůvka za své sami 

zažívají tvrdé chvíle nepochopení, odporu, utrpení a bolesti, ale přesto 
se znovu a znovu, byť mnohdy v slzách, snaží vnášet do světa kolem 
sebe kousek radosti a pokoje.

„Chtěla bys?“
Když jsem na jaře loňského roku dostala nabídku pomoci obnovit v Nadač-
ním fondu Betlém nenarozeným činnost misijního střediska Nový Jičín, na-
padlo mne kdeco – dobrodružství, chudoba, malomocní, misijní balíky…

Brzy se ale přidalo pár ochotných lidí s otevřeným srdcem a počáteční otaz-
níky, tápání a nejistotu vystřídala radost ze společného objevování mož-
ností, jak dělat svět krásnějším. I ten svět kolem sebe – doma, ve škole, 
v práci…
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Prvních pár krůčků je za námi. Sbíráme použité poštovní známky, které se 
v misijních oblastech dobře prodají za peníze pro hladové, zvažujeme adop-
ci na dálku a ke konci tohoto roku se nám podařilo zabalit a odeslat dva 
balíky do Indie. Momentálně čekáme na potvrzení jejich přijetí v Mumbai. 

Osobně se nemůžu dočkat. Dalo to dost práce a zabralo spoustu času, ale 
vždy znovu mne napadala jedna věta, kterou jsem kdysi dříve slyšela: „Co 
jim nepošlete, to mít nebudou…“. A pak, ta úžasná tvořivá atmosféra při ba-
lení, vážení, lepení a šití balíků - to se jen tak nevidí.

A tak se dál učíme, jak vnášet pokoj a radost do světa kolem sebe… Jak být 
misionářem.

Michaela Schindlerová
vedoucí misijního střediska v Novém Jičíně
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FUNDRAISING A PUBLIC RELATION

Bez úsilí o získávání finančních prostředků a bez navazování kontaktů s ve-
řejností bychom těžko na předchozích stránkách mohli popisovat, kde a jak 
jsme podporovali aktivity na pomoc a ochranu lidského života. A tak je fun-
draising a public relation důležitým prvkem, který ve finále ani není moc 
vidět, ale bez něhož bychom nedošli k cíli – ke konkrétním lidským životům, 
kterým jsme mohli pomoci.

Proto je na tomto místě výroční zprávy prostor především pro vděčnost. 
Vděčnost za každého, kdo se nechal oslovit posláním Betléma nenaroze-
ným i za ty, kteří toto poslání nesli dál a hledali další otevřená srdce. Tuto 
„práci“ si rozdělili členové správní rady a dobrovolníci. 

Na prvním místě ve fundraisingových aktivitách je potřeba jmenovat oslovo-
vání drobných dárců, kteří každoročně vykrývají největší část našich zdrojů, 
a propagaci veřejné sbírky na podporu provozu a činnosti Obecně prospěš-
né společnosti Dlaň životu. 
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Obyvatelky azylového domu pro těhotné ženy v tísni - matky dětí, k nimž 
především naše pomoc směřuje, se spolu s „betlémskými“ dobrovolníky 
také zapojily do komunikace s našimi dárci. Společně vyráběli upomínkové 
předměty, které pak v děkovacích dopisech putovaly k těm, kdo toto dílo 
podpořili. 

Veřejnost se mohla s pokračující činností Betléma nenarozeným setkat 
v několika časopisech (Naše rodina, Katolický týdeník, IKD a další) a na le-
táčcích rozšiřovaných prostřednictvím našich dobrovolníků do různých koutů 
České republiky. 

Aktuality z dění v nadačním fondu bylo možné i v roce 2009 sledovat na stá-
le se rozšiřujících webových stránkách, pro které připravujeme pozměněnou 
přehlednější podobu. 

Na přelomu roku 2008 a 2009 jsme získali od Nadace OKD dotaci na sta-
vební úpravy azylového domu. Zvláštní poděkování patří také několika na-
šim nezištným dárcům, kteří podpořili opravy a provoz domu většími finanč-
ními dary.

Také v roce 2009 jsme rozvíjeli spolupráci a kontakty s organizacemi s po-
dobným zaměřením a s dalšími osobnostmi při návštěvách, jednáních, ale 
také při akcích pro veřejnost pořádaných v azylovém domě – ať už to byl den 
otevřených dveří nebo předvánoční pohádka.

Mgr. Iva Křenková
členka správní rady
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CO O NÁS ŘEKLI…

Vážení přátelé,

dovoluji si Vašemu Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným a Obecně pro-
spěšné společnosti Dlaň životu adresovat svůj srdečný pozdrav s přáním, 
aby Vaše úsilí pokračovalo a rozvíjelo se s velkou vytrvalostí a upřímným 
zájmem o důstojnost člověka. Zvedat hlas na obhajobu života a napínat síly 
na pomoc konkrétním potřebným lidem v nouzi je velkým dílem, po kterém 
bohužel mnozí naši současníci šlapou, ale kterému Bůh nepřestává žehnat. 
Jsem rád, že iniciativ na ochranu nenarozených přibývá a každá má své 
charisma a svůj přínos. Přeji Vám, ať neztrácíte ze zřetele vznešené cíle 
a dočkáte se vděku od těch, kterým jste pomohli. 

S požehnáním,
+ Dominik Duka OP, biskup královéhradecký

Být lidem nablízku přináší pocit radosti a štěstí, ale nikdy se neobejde bez 
obrušování ostrých lidských hran zejména na naší straně, když nám ti druzí, 
kteří nás potřebují, nastavují zrcadlo a poskytují překážky pro zocelení na-
šich vloh. Takže se můžeme stávat lepšími v naslouchání, aktivní pomoci, 
pohotovosti, abychom včas zachytili i třeba velmi tiché volání o pomoc. 

Nadační fond Betlém nenarozeným je obrušován do podoby drahokamu už 
dvanáctým rokem. Všichni, kteří jím procházejí či prošli jako zaměstnanci 
nebo dobrovolníci, dostali darem kus tohoto nebeského třpytu, který dělá 
obyčejný kámen kamenem vzácným. Jsem nesmírně povzbuzena vším, co 
Nadační fond Betlém nenarozeným dělá, jak se mu to daří a jsem si vědoma 
toho, že vše stojí obrovské úsilí a stojí na podpoře mnoha obyčejných lidí. 
O to větší zázrak se děje každý den, kdy nadační fond zas dokončí svou 
celodenní práci, za kterou je třeba děkovat!

Zdeňka Rybová
víceprezidentka sdružení Hnutí Pro život ČR
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Jsem ráda, že existuje taková organizace, jako je Nadační fond Betlém ne-
narozeným. Organizace, kde se snoubí úžasné lidské nadšení, otevřená 
srdce pracovníků a současně snaha o odbornost, vysokou kvalitu v práci. 
V naší organizaci se setkáváme s klientkami, které nutně potřebují na po-
čátku svého těhotenství azyl, kde si srovnají všechny myšlenky, a je moc 
dobře, že můžeme využít i nabídky nadačního fondu a klientkám tento kon-
takt nabídnout. 

Velice rádi též využíváme možnost nabídky kontaktů pro osobní odborné 
poradenství v Ostravě právě pro ty naše klienty, kteří bydlí na severní Mo-
ravě a tedy je pro ně příhodnější využít poradenství v místě pro ně bližším. 
Přeji všem pracovníkům Nadačního fondu Betlém nenarozeným, aby se do-
kázali ze své práce radovat a aby se jim dařilo.

MUDr. Ludmila Lázničková
vedoucí Centra naděje a pomoci

Velmi mne oslovila konkrétní snaha zachránit nový lidský život a poskytnout 
nastávajícím maminkám útočiště v jejich velice tíživých životních situacích. 
A když jsem osobně poznala všechny báječné lidi, kteří se projektu „Betlém 
nenarozeným“ věnují s obrovským nasazením, získali si mé srdce a důvěru. 
Také mne potěšila možnost si azylový dům prohlédnout a s maminkami po-
hovořit. Jsem ráda, že se mohu alespoň finančně podílet na šanci pro nový 
život miminek i maminek, a děkuji všem, kteří jim pomáhají.

Magda Bušková
Olymp Communications s.r.o.
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DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví vystihuje podstatný princip existen-
ce a života Nadačního fondu Betlém nenarozeným. 
Toto dílo dýchá především díky nasazení, motivaci 
a přesvědčení těch, kteří do něj vkládají svůj čas 
i prostředky bez nároků na finanční odměnu. Ať už 
to jsou členové správní a dozorčí rady, naši dárci, 
pomocníci při stavebních úpravách a drobných opra-
vách v azylovém domě, při balení hromadných do-
pisů, při výrobě dárků pro klientky azylového domu 
a jejich děti, při oslovování dalších dárců… 

To vše je již ostatně popsáno v této výroční zprávě, která sama je dílem dob-
rovolníků.  Našimi dobrovolníky jsou však i ti, o kterých třeba ani nevíme, že 
v některé části naší země s tímto dílem souzní a vnímají jeho potřebu. Kaž-
dý takový člověk zapálený pro pomoc druhým je nám velkým povzbuzením. 

Nejsilnější momenty přicházejí, když se dárce setká s vděčností obdarova-
ného. V roce 2009 měli k tomu naši dobrovolníci mnoho příležitostí zvláště 
při akcích konaných v našem azylovém domě pořádaných pro veřejnost. 
Hned zkraje roku během jedné z pravidelných brigád si klientky tohoto 
domu připravily milé překvapení – se svými novorozenými i předškolními 
dětmi zahrály pohádku O Sněhurce a sedmi trpaslících. 

Pro velký úspěch tohoto představení si jej ještě jednou zopakovaly během 
dne otevřených dveří, který v azylovém domě proběhl za účasti našich vý-
znamných dárců a dalších hostů.
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Divadelní setkávání dobrovolníků, klientek 
a pracovníků azylového domu však tímto 
dnem neskončila. Dobrovolníci připravili po-
hádkový dárek pro obyvatele domu i jeho 
okolí také na konci léta a před Vánocemi. 

Zvláště v předvánoční atmosféře vystupuje 
v tomto domě zvláštním způsobem betlémské 
poselství o tom, že každý lidský život má ne-
opakovatelnou a nevyčíslitelnou hodnotu již od svého početí a že stojí za to 
ho chránit. 

V roce 2009 jsme se takto mohli v našem azylovém domě radovat se šesti 
matkami, které zde prožily narození svého dítěte. Úsměv těchto narozených 
miminek je snad tou nejkrásnější odměnou. 

Mgr. Iva Křenková
členka správní rady
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NAŠI DÁRCI

Jsou naší velkou pomocí a povzbuzením a naše dílo by nebylo možné uskutečnit bez nich.
V roce 2009 nás podpořili:

 OLYMP COMMUNICATIONS, s.r.o.  73 500 Kč
 Gryžboň Antonín 36 000 Kč
 Hanák Drahomír  36 000 Kč
 Duben Přemysl  30 000 Kč
 Sotáková Vladimíra  25 500 Kč
 Král Josef 25 000 Kč
 Glogarová Marie   24 000 Kč
 Křenková Iva 23 000 Kč
 Vahalíková Petronela 20 100 Kč
 Růžička Aleš 20 000 Kč
 Babická Helena  20 000 Kč
 Křenek Josef  20 000 Kč
 Hrubý Ondřej 20 000 Kč
 Bortlík Ladislav  20 000 Kč
 Hutyra Jiří  19 930 Kč
 Bučová Veronika 19 930 Kč
 Duch. správa kostela P. Marie, Hradec Králové 18 500 Kč
 Holeňová Marcela  18 500 Kč
 Ptáčník Tomáš  18 000 Kč
 Novotný Petr  15 000 Kč
 Hnilicová Terezie  14 555 Kč
 Vyoralová Alena  13 500 Kč
 Římskokatolická farnost Fryšták 13 000 Kč
 Škoch Vladimír  11 558 Kč
 Kulíková Karla  10 000 Kč
 Koukal František  10 000 Kč
 Babka Jiří  10 000 Kč
 Waszniowski Libor  10 000 Kč
 Carbol David   10 000 Kč

 Z našich 1 750 dárců v roce 2009 – fyzických osob, právnických osob, členů správní i dozorčí 
rady, zde z prostorových důvodů uvádíme jen ty, kteří darovali více než 10 000 Kč. Jsme však 
upřímně vděční každému za jeho dar, jakkoli malý či velký.

Děkujeme!
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PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZA ROK 2009 (v tis. Kč)

Výnosy: 
Nájmy 0 
Úroky 4 
Jiné výnosy 27 
Přijaté příspěvky – dary 2 908 
Celkem 2 939 
 
Náklady: 
Spotřeba materiálu 93 
Spotřeba energie 0 
Náklady na reprezentaci 1 
Opravy a udržování 34 
Ostatní služby 203 
Mzdové náklady 0 
Zákonné zdr. a soc. pojištění 1 
Daň z nemovitosti 1 
Dary a nadační příspěvky 859 
Jiné ostatní náklady 39 
Celkem 1 231 

Přehled o majetku (v tis. Kč): k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009
 
Dlouhodobý majetek celkem 10 390 11 239
z toho: Pozemky 50 50
 Stavby 1 533 2 382
 Samostatné movité věci 9 009 9 009
 Oprávky DHM -202 -202

Krátkodobý majetek celkem 1 604 2 445
Z toho: Poskytnuté provozní zálohy 114 114
 Pokladna 46 62
 Ceniny 1 0
 Bankovní účty 1 436 2 228
 Peníze na cestě 4 0
 Jiná aktiva  3 0
 Pohledávky 0 41
 
Aktiva celkem 11 994 13 684

Náklady spojené s činností nadačního fondu za rok 2009 činily 372 tisíc Kč, což je 2,72 % z majetku 
nadačního fondu. Tím nadační fond dodržel pravidlo pro omezení nákladů spojených s jeho správou, 
uvedené  ve statutu nadačního fondu.

Ověřil:  Ing. Antonín Gryžboň, člen dozorčí rady
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ZÁVĚR

„Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit se, začínat a opět 
začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter.“

(Lev Nikolajevič Tolstoj)

…to je náročné hledání člověka, který chce život prožít, ne jen přežít. Díky 
vašemu osobnímu hledání, které vás přivedlo k otevřenosti pro potřeby dru-
hých, možná někdo dostane šanci se narodit. Možná někdo, koho už jeho 
boje zmáhají, najde pomocnou ruku. Možná někdo, kdo má pocit, že stále 
prohrává, dostane šanci znovu začít. 

Děkuji za vaši otevřenost také pro boje jiných a přeji vám vytrvalost a sílu 
do těch vašich. 

A také vždy pomocnou ruku v pravý čas.

MUDr. Marie Glogarová, předsedkyně správní rady






