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POSLÁNÍ

Nadační fond Betlém nenarozeným jsme po několikaleté 
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  napomáhat chránit především 
nenarozené děti , které jsou současným pojetí m hodnot 
nejvíce ohroženy, mají minimální právní ochranu a nemohou 
se samy bránit.
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SLOVO PŘEDSEDY
Milí přátelé,

máte rádi jaro? Já moc. Snad pro ten pocit nové šance, nového začátku, 
pro radost z přibývajícího světla a tepla... Ale záleží na úhlu pohledu. 
Někdo říká, že jaro rád nemá, často prší a toho bláta, počasí je nestálé... 
Tak jaké je vlastně jaro doopravdy? Patří k němu déšť i slunce, ale rád ho 
může mít jen ten, kdo obojí přijme jako jeho součást.

Na lidský život se dá dívat také tak. Rád ho může mít jen ten, kdo ho 
přijal se vším, co k němu patří, tedy i s jeho těžkostmi. Děkujeme, že nám 
„pomáháte pomáhat“ nést těžkosti  života těm, pro které jsou příliš těžké.

A jak to budeme dělat letos? Jako všechny domácnosti , také my 
šetříme. Ubývá státních dotací i darů velkých fi rem, ale o to větší radost 

máme z obyčejných lidí, kteří 
nám pomáhají, jak mohou. Naší 
prioritou je udržet činnost Obecně 
prospěšné společnosti  Dlaň životu
a Azylového domu pro těhotné ženy 
v tí sni, který společnost provozuje. 
Proto omezujeme veškeré stavební 
investi ce či úpravy budovy azylového 
domu a akti vně se snažíme vytvořit 
dostatečně stabilní zázemí pro tuto 
podporu.  A to nám do letošního 
roku jako předsevzetí  zcela postačí.

MUDr. Marie Glogarová, 
předsedkyně správní rady
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PÉČE O BUDOVU AZYLOVÉHO DOMU

Asi to všichni znáte. Když je něco nové, je to krásné, neokoukané, téměř 
bez chyby. Ale zub času je neúprosný, a tak se po nějaké době přece 
ukáže tu prasklina, tam šmouha či povolený šroubek. A nejinak tomu je 
i u našeho azylového domu. Proto se většina činností  v roce 2011 točila 
kolem jeho údržby.

V zimních měsících jsme se museli „poprat“ s hromadami sněhu, aby 
se bylo možné dostat z domu i do něj. Uvnitř jsme pak prováděli běžné 
údržbářské práce, jako je výměna sprchových hadic, dotažení vodovodních 
baterií, stěhování nábytku, kontrola čisti čky odpadních vod a podobně. 
No, a protože se po domě pohybuje poměrně hodně dětí , víte, jak to 
chodí. Jejich potřeba prozkoumat neprobádané nás donuti la preventi vně 
nainstalovat elektrické zásuvky s dětskou pojistkou. K této dětské zvídavosti  
se dá přirovnat také působení blesku za bouřky – i on se chce dostat do míst, 
kde nemá co dělat. Proto jsme mu postavili do cesty přepěťové ochrany proti  
poškození spotřebičů bleskem. Obě výše jmenovaná opatření byla zajištěna 
z prostředků projektu dárcovských SMS Betlém dětem, stejně jako přestavba 
sociálního zařízení pro matky.

Hned ze začátku jara jsme využili pěkného počasí k rozvážení zeminy 
po zahradě a k úpravě jejího povrchu a na zahradu se soustředila 
naše práce také v letních měsících. Divokou trávu bylo nutno zkroti t 
a pravidelně jí přistřihovat „křidélka“.  Proto se po vydatném zimním 
spánku probudila sekačka, křovinořez, hrábě i kosa. Také naše skalka 
na zahradě se během jara a léta rozšířila a rozkvetla novými květi nami. 
Na konci srpna nás pak volalo zábradlí na balkoně, že už prý potřebuje 
natřít. Vypravili jsme se za ním, a když jsme zase slezli, spokojeně po nás 
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pokukovalo v novém kabátku, připravené na další zimu.

A byl tu podzim. Zase se sekala i hrabala tráva a ještě bylo třeba ošetřit dřeviny 
ve stromořadí mezi cestou a plotem tak, aby nezasahovaly do komunikace. 
Na zahradě jsme vysadili nové ovocné a okrasné stromy podle plánu, 
který respektoval její připravovanou budoucí podobu. Také jsme obnovili 
hranečníky vymezující jasně hranici našeho pozemku u potoka a osvobodili 
plot od prorůstajících větví. A v pozdních podzimních měsících jsme se 
dočkali instalace části  dětského hřiště. Nová věž se skluzavkou, pružinová 
houpadla a houpačky zdobí zahradu díky projektu „Čtení pomáhá“.

Rok utekl jako voda! Závěr roku 2011 a příchod zimy opět jakoby zpomalil 
čas a my můžeme přemýšlet. Nad vším, co se podařilo uskutečnit. Nad 
těmi, díky kterým se to podařilo uskutečnit. Nad Vámi, našimi dárci, kteří 
nám důvěřujete. Děkujeme za Vás!

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

Půda – taková všední, obyčejná věc. Není nijak zajímavá ani okouzlující. A přece, 
díky ní můžeme obdivovat jarní křehkost květů, rozmanitost léta i podzimní 
sladkost plodů. To vše vyrostlo z té úplně obyčejné, nezajímavé půdy… 

Možná stejně skrytým, ale potřebným a důležitým zázemím se snaží být 
Nadační fond Betlém nenarozeným pro Obecně prospěšnou společnost 
Dlaň životu. Založil ji v roce 2002 a také v roce 2011 byla její podpora pro 
nadační fond prioritou. A jak se mu to dařilo? To nám přiblížil člověk nad 
jiné povolanější – ředitelka obecně prospěšné společnosti  Mgr. Marcela 
Holeňová:

„Nadační fond Betlém nenarozeným je nejen zakladatelem Obecně 
prospěšné společnosti  Dlaň životu, ale především jí od založení „stojí 
v zádech“, což se projevuje také navenek.

• Objemem darovaných fi nančních prostředků ve výši celkem 
915 000 Kč v roce 2011 patří k jedněm z našich největších donátorů.

• Bezplatně pronajímá obecně prospěšné společnosti  budovu 
azylového domu již od jeho otevření v roce 2008 až dodnes a stará 
se o nemovitost.

• Obecně prospěšná společnost smí bezplatně používat při své činnosti  
logo nadačního fondu s ochrannou známkou.

• Nadační fond pomáhá překlenout náročné období v prvních měsících 
roku, kdy nejistota o fi nančním zajištění projektů je největší a otřásá 
téměř každou neziskovou organizací.
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• Nadační fond realizuje projekt dárcovských SMS Betlém dětem 
za účelem podpory Azylového domu pro těhotné ženy v tí sni. 
V uplynulém roce činil jeho příspěvek z celkové částky poskytnutých 
prostředků obdivuhodných 65 000 Kč. 

• Dobrovolníci nadačního fondu nejen akti vně hledají nové potenciální 
dárce, ale také každý měsíc přijíždějí na dobrovolnické brigády 
a pomáhají se vším, co je právě potřeba – opravit, připevnit, postavit, 
seřídit… Prostě jsou s námi ve snaze nabízet dlaň životu – ať již 
narozenému, či ještě nenarozenému.“

Tolik slova Mgr. Marcely Holeňové. A nám na tomto místě nezbývá, než 
poděkovat Vám, milí dárci a naši příznivci, že nám to svými dary i svou 
podporou umožňujete. Děkujeme!

Ing. Veronika Bučová, administrati vní pracovnice nadačního fondu
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MISIJNÍ STŘEDISKO DOBRÁ

V Dobré se nám letos opět podařilo  zabalit a poslat 6 balíků do misijních 
oblastí  v Indii a  Eti opii, všechny sestrám Misionářkám lásky.  

V poslední době nám z Indie jako odpovědi na naše balíky chodily dopisy 
předti štěné na počítači. Zřejmě tak sestřičky činily z nedostatku času, 
protože nestí haly odpovídat na všechny balíky osobně. Z těchto dopisů 
jsme se sice dozvěděli spoustu informací o pokrocích ve školství, učebních 
oborech, které v Bombai pro chudá děvčata otevírají, i o fi nancování 
a rozšiřování školy pro ně. Nějak nám v tom ale chyběl osobní přístup 
bývalé matky představené, sestry Walentýny Czernik, která loni zemřela. 
Tato setřička psávala s láskou o zvířatech a přírodě v Indii, o denních 
radostech i starostech, které se svými nemocnými a chudými i sestřičkami 
společně prožívali. Posílala ručně pokreslené listy bambusu, na které děti  
malovaly našimi zaslanými temperami obrázky, ručně lepená přáníčka, 
která vždy potěšila naše malé skautí ky i spoluobčany v Dobré. A letos, 
asi po dvou letech, kdy nám chodily stále stejné, černobílé předti štěné 
dopisy, jsme v obálce našli opět malý barevný pohled s rukou psaným 
pozdravem nynější matkou představenou, sestrou Fredou Moris. Psala, 
že její sestřičky mají problémy s cévami a mívají bolesti  nohou a také to, 
že je trápí revmati smus. Prosila, zda bychom mohli poslat léky, které by 
jim od těchto problémů ulevily. 

Po poradě s lékárnicemi jsme nabalili do balíku kombinaci pěti  léků 
a doplňků stravy, jako je vápník a  magnesium. Jelikož tyto léky stály dost 
peněz, cíti li jsme, že nám zřejmě nezbude dost fi nancí na další balíky. Ale 
stálo nám za to, udělat sestřičkám radost a poslat léky, o které prosily.  
A netrvalo to ani měsíc, kdy u nás doma zazvonili přátelé z jedné valašské 
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vesničky, Tiché, a v náručí drželi obrovské krabice plné obvazů, léků, 
vitamínů, pudinků, sušeného mléka. Prý je zaujalo vyprávění o tom, jak 
se dá osobně poslat kus lásky a srdce až do Indie, a tak se složili se svými 
přáteli a přivezli  něco pro chudé v misiích. Předali nám i peníze, které 
odkládali během postní doby, a nebylo jich málo! Díky tomu jsme dostali 
novou chuť do přípravy dalších balíků. 

Ke konci roku nás pak potěšilo, když z černobílého dopisu z Indie opět 
vypadl barevný dopisek psaný rukou sestry Fredy Moris. Psala, že jim 
moc pomohly naše léky a ulevily sestřičkám od bolesti . Nejlepší asi byl 
Ibuprofen, protože nám jeho příbalový leták bez jakéhokoliv komentáře 
vložila do dopisu. Máme radost z obnovení této ručně psané komunikace 
a už šetříme na další balíky. 

Ivana Mališová, vedoucí misijního střediska v Dobré
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MISIJNÍ STŘEDISKO NOVÝ JIČÍN

Nedávno jsem byl svědkem jednoho paradoxu. Během toho, co jsem 
si na nástěnce před farním chrámem pročítal informace o situaci 
v Somálsku, za mými zády se odehrával rozhovor matky a jejího asi 
pěti letého syna. „Mamííí, já chci ještě tu žlutou!“ „Ne, Pavlíku, chtěl jsi 
jahodovou, tu máš a už stačí.“ „Mamííí…“, řev synka nabírá na intenzitě. 
„Pavlíčku, neplakej. Už jsi jednu dostal.“ „Mamííí! Já chci…“ „Podívej, 
dneska už jsem ti  koupila nové boti čky do školky, chtěl jsi kokino, máš 
ho, chtěl jsi zmrzlinu, dostals ji, tak teď buď hodný.“ „Mamííí…“ „Tak 
dobře, ale to je dneska poslední. A už nesmíš plakat.“ Za chvíli si chlapec 
vítězoslavně nese další kopeček zmrzliny. Vzápětí  onu maminku zastavila 
žena s prosbou o příspěvek na nějaký dům pro posti žené děti . A zatí mco 
synáček hltal druhou porci zmrzliny, vysvětlovala maminka té paní, že 
v dnešní době fi nanční krize si tohle opravdu nemůže dovolit… A na mě 
z nástěnky hleděly oči somálského dítěte, které v dlani svíralo hrst rýže. 

Během loňského roku jsme celkově odeslali čtyři misijní balíky, z toho 
do Afriky pouze jeden. Bylo to víceméně pokusné, protože z Afriky nám 
ještě nikdy žádné potvrzení o přijetí  odeslaného balíku nepřišlo. Vzhledem 
k tomu, že jsme nevěděli, co je v Eti opii nejvíc žádané, a taky proto, že 
nás omezovala určená váha balíku, jsme do něj vložili z každého trochu. 
Kilo cukru, trochu mouky, kilo sušeného mléka, pár müsli tyčinek, trochu 
léků, pár nití , pár sešitů, pár tužek. Kilo, pár, trochu… Asi za tři měsíce nato 
přišel dopis. Tolik upřímné a srdečné vděčnosti  jsem ještě nezažil. Bylo 
to pro mne nepochopitelné. Za to málo, které jim mohlo postačit sotva 
na pár dnů, tolik díků a příslibů modlitby… Nerozumím. A v závěru dopisu 
sestra psala: „Ze všeho nejvíce děkuji Bohu za to, že jsou ještě na zemi lidé 
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se štědrým srdcem, kteří umí dávat i z toho mála, které jim fi nanční krize 
ponechává, protože ví, že člověk je bohatý jen tí m, co dá druhým…“ 

A já se musel stydět. Kdyby jen ta sestra věděla, jak prožíváme tu 
„naši fi nanční krizi“… Jeden kopeček? Nebo dva? Jahodovou? Nebo 
citronovou? Už jsem to někde slyšel, že dnešní krize není krizí fi nancí, ale 
krizí hodnot. Plně se s tí mto názorem ztotožňuji a ti še doufám, že snad 
jednou pochopíme, že člověk je bohatý jen tí m, co sám dal...

Tomáš Havrlant, dobrovolník misijního střediska v Novém Jičíně
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FUNDRAISING A PUBLIC RELATION 

O našich nejen fi nančních zdrojích a vztazích s veřejností 

Také v roce 2011 jsme byli postaveni před úkol zajisti t potřebné zdroje 
proto, abychom mohli nadále naplňovat naše poslání a pomáhat životu, 
zvláště dětem před narozením a jejich matkám v tí sni. S vděčností  se 
ohlížíme zpět na vše, co dobrého se podařilo v uplynulém roce vykonat. 
Bylo to díky nasazení těch, kteří naše poslání šířili a oslovovali další dárce, 
a díky štědrosti  těch, kteří během roku podpořili naši činnost nejen 
svými fi nančními příspěvky, ale i materiální či dobrovolnickou pomocí při 
brigádách v azylovém domě nebo při zajišťování propagačních akti vit. 

Veřejná sbírka a dárcovské SMS

Díky společnému úsilí propagace naší veřejné sbírky, jež zahrnovala řadu 
osobních setkání, články v ti sku i korespondenci s našimi dárci, a díky 
vstřícnosti  těch, kteří nám své příspěvky posílali, ať už jednorázově 
či pravidelně, se na účtu veřejné sbírky většinou po menších částkách 
nasbíralo v roce 2011 celkem 1 069 934 Kč. Účelem sbírky je zajisti t 
prostředky na podporu provozu a činnosti  Obecně prospěšné společnosti  
Dlaň životu a tedy zabezpečit poskytování služeb těhotným a matkám 
s malými dětmi, které přicházejí do Azylového domu pro těhotné ženy 
v tí sni v Hamrech u Hlinska a do Poradny Cesta těhotenstvím v Ostravě. 
Jsme rádi, že jsme k tomu mohli svou veřejnou sbírkou pomoci.

V rámci veřejné sbírky začal od listopadu roku 2010 fungovat také 
projekt dárcovských SMS Betlém dětem a pokračoval po celý rok 2011. 
Dárci mohli touto cestou podpořit Azylový dům pro těhotné ženy v tí sni 
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v Hamrech u Hlinska a přispět na krytí  nákladů na energie a nutné opravy.  
V roce 2011 nám dárci zaslali 2 726 dárcovských SMS, což znamenalo 
celkový příjem 73 602 Kč. Děkujeme všem za tyto telefonní pozdravy. 

O našich dárcích

Každý z našich dárců je pro naše betlémské dílo nadějí, že bude žít 
dál. A za každý dar, malý i velký, jsme vděčni. Ty významnější uvádíme 
v závěrečném přehledu dárců. Děkujeme ale také všem velkorysým 
dárcům, kteří přispěli a nepřejí si být jmenováni.

Mezi našimi příjmy od jiných nadací a nadačních fondů v roce 2011 má své 
místo dar Nadace pro radost, která podpořila náš projekt Skrze skauti ng 
k hlubinám lidského srdce, a dar Nadačního fondu Zdraví a vzdělání 
na podporu činnosti  Azylového domu pro těhotné ženy v tí sni.

Naši činnost podpořili také někteří fi remní dárci. Na tomto místě 
bychom chtěli poděkovat zvláště společnosti  ACI – Auto Components 
Internati onal, s.r.o., především jejímu jednateli Ing. Filipu Pleskačovi, 
a dále společnosti  ABC MAGNET, s.r.o. za velkorysé dary v uplynulém 
roce. Společnost OPTYS, s.r.o. poskytla v průběhu roku 2011 nejen 
materiální dar (obálky s poti skem), ale také pomáhala při zajištění 
našich propagačních materiálů, letáků i výroční zprávy výraznou slevou. 
Za vstřícnost děkujeme zejména jejímu jednateli Ing. Janu Víchovi. 

Azylový dům pro těhotné ženy v tí sni můžete dál podpořit 
odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS BETLEM, případně
DMS ROK BETLEM na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, 
Nadační fond Betlém nenarozeným obdrží 27 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
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I v dnešní době vznikají hezké tradice. Jednou z nich je například v kostele 
Panny Marie v Hradci Králové již tradičně o Vánocích pořádaná sbírka 
na podporu našeho azylového domu. Lidé, kteří se účastní štědrovečerní 
bohoslužby, v roce 2011 takto pomohli již popáté. Děkujeme všem, zvláště 
P. Karlu Moravcovi za organizaci této sbírky i za podporu a povzbuzení. 

Zprávy ze života Betléma nenarozeným

V průběhu roku 2011 mohli čtenáři některých celorepublikových 
i regionálních časopisů zaznamenat několik zpráv o díle Betléma 
nenarozeným. V březnu to bylo díky vstřícné nabídce paní Zdeňky Rybové 
v oběžníku Hnutí  pro život, kde kromě článku o stavbě snu betlémského 
díla vyšel také propagační letáček. První zářijový den se mohli čtenáři 
Chrudimského deníku dozvědět aktuální informace z našeho azylového 
domu a přečíst si příběh jedné z maminek, která v tomto domě na čas 
našla potřebné zázemí. V září se o azylovém domě psalo také v časopise 
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Naše rodina. Článek čtenářům přiblížil dobrovolnické brigády a život jedné 
dobrovolnické rodinky. V říjnu 2011 se nadačnímu fondu naskytla možnost 
oslovit veřejnost prostřednictvím inzerce v Katolickém týdeníku. Členové 
správní rady a další dobrovolníci ve spolupráci s redaktory připravili 
do tohoto týdeníku dvojlist o činnosti  nadačního fondu a nový leták 
s informací o naší veřejné sbírce i dárcovské SMS. Tento leták byl v listopadu 
vložen také do oběžníku Acta Curiae pro královéhradeckou diecézi. 

Mnozí z našich dárců mohli v roce 2011 ve svých schránkách dvakrát 
nalézt další betlémský pozdrav. V lednu to bylo poděkování s novoročním 
přáním a potvrzením o přijatých darech, začátkem června pak informační 
dopis o celoroční činnosti . Odesílání dopisů se vzhledem k velkému počtu 
našich dárců neobešlo bez pomoci dobrovolníků. Moc jim děkujeme 
za jejich ochotu.

Zprávy ze života betlémského díla se průběžně objevovaly také na našich 
webových stránkách. A k našim dárcům a pomocníkům, kteří o to 
projevili zájem, připutoval jednou za čtvrt roku také elektronický oběžník 
s aktualitami o podporovaných projektech.  

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě všech těchto zpráv, i těm, 
kdo betlémský život tvořili.

Milá setkání

V březnu roku 2011 začala v souvislosti  s tradičním Pochodem pro život, 
pořádaným Hnutí m Pro život ČR, možná vznikat nová tradice – setkání 
neziskových organizací, které se zabývají ochranou života a rodiny. 
Představitelé těchto organizací se spolu sešli v Praze v předvečer 
Pochodu pro život, aby se navzájem seznámili a také spolu s přítomnými 
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představiteli České biskupské konference, mezi nimiž byl i tehdejší 
pražský arcibiskup, nynější kardinál Dominik Duka, prohovořili možnosti  
spolupráce při ochraně života a rodiny v naší zemi. Nadační fond Betlém 
nenarozeným na tomto setkání zastupovala předsedkyně správní rady 
MUDr. Marie Glogarová. Vzpomíná na ně takto: „Velký přínos jsem 
vnímala v různorodosti  organizací, kdy každá pracuje trochu jiným 
způsobem, jinými metodami, na něco jiného klade důraz, ale přitom 
jsme zažili atmosféru porozumění, vzájemné úcty a pochopení, že právě 
tato různorodost dává možnost oslovit široké vrstvy lidí. Znovu jsme 
se sešli hned další den ráno, kdy měla každá organizace možnost před 
veřejností  krátce představit svou činnost a pak v prezentaci pokračovat 
při osobních setkáních a rozhovorech s lidmi, kteří se zastavili u našeho 
stolu s propagačními materiály.“

V září, na svátek svatého Václava, proběhlo již druhé Putování ke kořenům, 
a to na horu Radhošť v Beskydech, do kaple svatých Cyrila a Metoděje. 
Všechny tyto tři významné osobnosti  našich národních dějin, svatý Václav, 
Cyril i Metoděj, měly svůj podíl na utváření křesťanských kořenů naší 
kultury. Putování ke kořenům je každoroční příležitostí  ke společnému 
setkání všech, kdo vnímají ochranu života jako součást života vlastního 
a života naší země.

Také v roce 2011 si naši dobrovolníci a jejich děti  připravili dvě divadelní 
představení nejen pro klientky azylového domu, ale pro každého 
z místních obyvatel či našich spolupracovníků a významných dárců.
Ti, kteří přijali naše pozvání, se mohli nechat povzbudit jak pohádkovými 
příběhy, kde dobro vždy převáží nad zlem, tak následným vzájemným 
přátelským setkáním.

Těšíme na všechna další setkání v příští m roce a věříme, že i dál budeme 
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moci společně dílo Betléma nenarozeným zajišťovat a rozvíjet, aby v naší 
zemi mohlo vyrůst zase o kousek více dobra a počatý lidský život v ní měl 
více zastání.

Mgr. Iva Křenková, členka správní rady
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ZE ŽIVOTA NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ

Střípky z dobrovolnických brigád
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Být dobrovolníkem je dobrodružné

Připadá mi to dávno a zároveň nedávno, co jsme pravidelně jezdívali 
do našeho azylového domu ve východních Čechách s úmyslem 
zrekonstruovat jej tak, aby se stal zázemím pro těhotné maminky v tí sni. 
V těch „průkopnických“ dobách jsme prožívali radost z úplně obyčejných 
a pro každého samozřejmých věcí, jako je např. tekoucí voda, fungující 
záchod a v neposlední řadě také sporák. Mám stále v živé paměti  
dvouplotýnkový vařič na bombu, která pravidelně dohasínala uprostřed 
přípravy oběda. Pro náhradní se jezdilo do města a nebylo zdaleka jisté, 
že ji přivezeme.

Dnes, kdy už azylový dům slouží svému účelu, není problém „kde“ vařit, 
jako spíše „co“ vařit. Nejzáhadnější otázkou však zůstává, kolik nás 
bude. Sjíždíme se na brigády z různých koutů naší republiky a marně se 
snažím dopředu spočítat každého účastníka. Vaříme ne na porce, ale 
v rozmezí 40 až 50, někdy 50 až 60 lidí. Na každé brigádě bezprostředně 
po tom, co se začne svolávat k obědu, propadám panice, když vidím, 
jak se z rozmanitých koutů a zákoutí  našeho azylového domu noří další 
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strávníci. A tak rychle hodím do vody ještě další dva pytlíky těstovin nebo 
rýže, aby se na každého dostalo. Nanejvýš zajímavé pak je, že po obědě 
zůstanou navíc přesně ty dva pytlíky. 

Vaření na brigádách je zkrátka dobrodružstvím od začátku až do konce. 
Začíná to nakupováním, kdy do obchodu vcházím s určitou představou 
a vycházím s úplně jinou, a to díky právě probíhající slevové akci, která 
zajisti la prázdné regály. Dalším dobrodružstvím bývá zjištění, že smetana, 
která má ten den sehrát v obědě důležitou roli, se nachází 300 km 
daleko v lednici u nás doma. Říkáte si, jaképak dobrodružství, skočím 
do obchodu a je po problému. V tom okamžiku ano. Dobrodružství ale 
má své pokračování u nás doma po příjezdu z brigády. V lednici se na mne 
vyčítavě dívá celý zástup smetan a jejich počet a datum trvanlivosti  mě 
pak přiměje k systemati cké návštěvě sousedů. Ty se snažím nenápadně 
přesvědčit o tom, že kuře na smetaně jistě dlouho neměli a šířím tak 
osvětu… Dobrodružným bývá i samotný proces vaření. Především tehdy, 
když v závěrečné fázi zjistí te, že to není „ono“. Přidáváte pak všechno 
možné, aby to „ono“ bylo a vůbec nejkouzelnější je, když skoro hotové 
jídlo dosolujete… Výsledkem bývá rychlé vzpomínání na rady našich 
babiček – co s tí m, aby to nebylo tak slané?

I když být dobrovolníkem je dobrodružné, jsem velice vděčná, že jím jsem. 
Úplně nejlepší je, když dobrovolníka jeho práce zároveň baví. A za sebe 
musím říci, že mne to v kuchyni opravdu baví.

Mgr. Helena Ptáčníková, dobrovolnice nadačního fondu
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DARY A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2011

PŘIJATÉ DARY V ROCE 2011

Veřejná sbírka na podporu provozu a činnosti  OPS Dlaň životu 1 069 934 Kč

Dary na podporu činnosti  misijních středisek 48 702 Kč

Ostatní dary 1 230 857 Kč

Dar Nadačního fondu Zdraví a vzdělání 10 000 Kč

Nadační příspěvek Nadace pro radost 8 000 Kč

Přijaté dary celkem 2 367 493 Kč
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POSKYTNUTÉ DARY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2011

Nadační příspěvky na podporu provozu a činnosti  OPS Dlaň životu 850 000 Kč 

Nadační příspěvky v rámci projektu Betlém dětem 65 000 Kč 

Podpora misií 49 762 Kč 

Podpora 3. oddílu Junáka střediska Pagoda Nový Jičín 8 286 Kč 

Poskytnuté dary a příspěvky celkem 973 048 Kč 

Podpora Obecně prospěšné společnosti  Dlaň životu byla pro nadační 
fond v roce 2011 prioritou.  Poskytnuté nadační příspěvky sloužily ke krytí  
provozních nákladů jednotlivých projektů obecně prospěšné společnosti  
– Azylového domu pro těhotné ženy v tí sni v Hamrech u Hlinska, Poradny 
Cesta těhotenstvím v Ostravě, projektu Cesta mateřstvím, Začít znovu, 
Pohádka nejen pro radost.

Nadační příspěvek v rámci projektu Betlém dětem sloužil také k podpoře 
Obecně prospěšné společnosti  Dlaň životu, konkrétně Azylového domu pro 
těhotné ženy v tí sni. Tyto prostředky částečně pokryly náklady na přestavbu 
sociálního zařízení pro matky s dětmi a na instalaci zásuvek s dětskou 
pojistkou a přepěťových ochran proti  poškození spotřebičů bleskem.
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Podpora misií spočívala v odesílání balíků do misijních oblastí  Asie 
a Afriky. V rámci činnosti  dvou misijních středisek nadačního fondu se 
podařilo v roce 2011 odeslat 10 balíků obsahujících potraviny, léky i další 
potřebný materiál.

Nadační fond Betlém nenarozeným podpořil v roce 2011 také 3. oddíl 
Junáka střediska Pagoda v Novém Jičíně, a to v rámci projektu Skrze 
skauti ng k hlubinám lidského srdce. Pro skautský oddíl zakoupil 
horolezecké vybavení a uhradil část nákladů na přepravu materiálu 
na letní skautský tábor. 

Děkujeme všem, kdo nám tuto pomoc svými dary umožnili.

Ing. Veronika Bučová, administrati vní pracovnice nadačního fondu
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HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

PŘEHLED O MAJETKU V ROCE 2011 (v ti s. Kč)

k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011

Dlouhodobý majetek celkem 11 557 11 145

Z toho:
Pozemky 50 50

Stavby 12 121 12 121

Samostatné movité věci 0 0

Oprávky DHM -614 -1 026

Krátkodobý majetek celkem 2 611 3 494

Z toho:
Pokladna 71 61

Bankovní účty 2 539 3 432

Jiná akti va 1 1

Akti va celkem 14 168 14 639

Náklady spojené s činností  Nadačního fondu Betlém nenarozeným činily 
za rok 2011 981 457 Kč, což je 6,7 % z majetku nadačního fondu. Tím 
nadační fond dodržel pravidlo pro omezení nákladů spojených s jeho 
správou, uvedené ve statutu.

Ověřil: Ing. Antonín Gryžboň, člen dozorčí rady
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PODPOŘILI NÁS
Protože nás v roce 2011 podpořilo více než 2 000 dárců, nemůžeme zde jmenovat 
všechny. Jsme ale ze srdce vděčni za každého z nich. Znamenali pro nás naději, že toto 
dílo bude pokračovat, a poskytovali nám zpětnou vazbu, že je potřebné a aktuální. 

Dar vyšší než 10 000 Kč nám poskytli:

Kačena Bořivoj
150 000,00 Kč
Stoszek Tomáš

60 000,00 Kč
Babická Helena

50 000,00 Kč
Duben Přemysl

50 000,00 Kč
Růžička Aleš
50 000,00 Kč

Paličková Jana
36 120,00 Kč

Gryžboň Antonín
36 000,00 Kč
Pluhař Leoš
35 700,00 Kč

Hanák Drahomír
29 000,00 Kč

Glogarová Pavla
26 000,00 Kč

Duchovní správa 
kostela Panny Marie 

v Hradci Králové
23 700,00 Kč

Děkujeme všem za jejich pomoc a podporu!

Hrubý Ondřej
20 000,00 Kč

Firma ABC Magnet, 
s.r.o.

20 000,00 Kč
Firma ACI

– Auto Components 
Internati onal, s.r.o.

20 000,00 Kč
Holeňová Marcela

19 000,00 Kč 
Křenková Iva
18 800,00 Kč 
Hutyra Jiří

18 000,00 Kč
Ptáčník Tomáš
18 000,00 Kč 

Vahalíková Petronela
18 000,00 Kč 

Bučová Veronika
17 200,00 Kč 

Pchálek Ivo
17 000,00 Kč 

Rozholdová Zita
16 700,00 Kč 

Mičulek Franti šek
15 100,00 Kč 

Stephens Lucie
11 000,00 Kč 

Glogarová Marie
10 500,00 Kč 

Bortlík Ladislav
10 000,00 Kč 

Jančová Marie
10 000,00 Kč 

Janečková Jana
10 000,00 Kč 

Nadační fond Zdraví
a vzdělání

10 000,00 Kč 
Firma OPTYS, s.r.o.

10 476,00 Kč 



Vám všem,
kdo jste nám jakýmkoliv způsobem pomohli

udělat další krok vstříc životu,
děkujeme!

Krok vstříc životu...




