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Nadace Divoké husy byla založena
17. února 1997. Při příležitosti
výročí bychom se s vámi rádi
podělili o vzpomínky, zamyšlení
a přání těch, kteří stáli u jejího
zrodu nebo později spojili své
jméno s Nadací Divoké husy.

Jsme česká nadace, 
která zdvojnásobuje 
výtěžky benefičních 
akcí nestátních nezisk-
ových organizací až do 
výše 60 000 Kč. 

Podporujeme aktivity nezisk-
ových organizací v sociální 
a  zdravotní oblasti v České 
republice a také humanitární 
projekty po celém světě.
Pomáháme organizacím, které

podporují děti, dospělé či 
seniory se znevýhodněním 
nebo postižením. Nadační 
příspěvky tak nejčastěji putu-
jí do stacionářů, chráněných 
dílen, hospiců, azylových domů 
či nízkoprahových klubů.
Finanční prostředky získáváme
prostřednictvím veřejné sbír-
ky Lety Divokých hus, z výnosů 
nadační jistiny, od dárců 
a  až do loňského roku také 
z  příspěvků partnerské nad-
ace Wilde Ganzen z  Holands-
ka. Ve fundraisingu se řídíme 
etickým kodexem Českého 

centra fundraisingu a snažíme 
se hlavně o to, abychom nezo-
brazovali utrpení a beznaděj.
 Nadace Divoké husy je čle-
nem Asociace nadací Fóra 
dárců a je zapojena do dár-
covských projektů Dárcovská 
sms a Daruj správně. Díky 
podpoře vlastních aktivit 
a nápadů nenacházíme v pod-
pořených neziskových organ-
izacích beznaděj ani utrpení. 
Rádi se s vámi na těchto 
stránkách podělíme o několik 
inspirativních zážitků z bene-
fic, které přinášejí nejen radost 

a naději, ale také příspěvky na 
spoustu užitečných a potřeb-
ných věcí usnadňujících život.

Andrea Hercíková,
ředitelka Nadace Divoké husy

Podáváme pomocné křídlo těm, kdo chtějí sami létat
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Jak to bylo s první 
finanční injekcí od stá-
tu? Měla vláda jasný 
názor jak rozdělit 
peníze z Nadačního 
investičního fondu?

„Benefice s Divokými 
husami“ a veřejná 
sbírka „Lety Divokých 
hus“ 

„Při příležitosti 20. výročí Na-
dace Divoké husy bych se rád 
ohlédl za událostmi, které ne-
jen naši nadaci rozhodujícím 
způsobem ovlivnily a dnes 
už téměř upadly v zapom-
nění. V  roce 1992 schváli-
la vláda převedení 1% akcií 
z  kuponové privatizace do 
Nadačního investičního fon-
du – NIF. O tom, že neziskový 
sektor se tehdy netěšil velké 
politické podpoře, svědčily ne-
jen těsné výsledky hlasování 
(10 ministrů pro, 9 proti), ale 
i fakt, že několik následujících 
let zůstaly prostředky NIF 
ležet ladem. 
 Teprve v roce 1997 učinila 
Rada vlády pro nadace, jíž 
jsem měl tu čest předsedat, 
rozhodující kroky, které poté 

umožnily rozdělit neziskovým 
organizacím více než 1 300 
miliónů Kč. Jakkoli v naší 
společnosti občas zazníva-
jí skeptické názory ohledně 
neziskového sektoru, jsem 
přesvědčen, že naprostá vět- 
šina organizací hospodaří 
s těmito prostředky svědomitě 
a s nejlepšími úmysly vyplňuje 
bílá místa, která ve zdravotní 
a sociální péči i mnoha jiných 
oblastech nemůže zabezpečit 
stát. 
 Nadace Divoké husy dostala 
do vínku štědré dary nejen od 
českého státu, ale po mnoho 
let byla rovněž podporována 
mateřskou nadací z Nizozemí. 
Nyní však dospěla do věku, 
kdy se již musí osamostatnit. 
Díky investování získaných 
prostředků do aktiv přináše-
jících trvalé výnosy věříme, 
že bude nadále schopna plnit 
účel, pro který vznikla. Zda se 
jí to podaří, bude záviset i na 
štědrosti dárců z řad 
veřejnosti.“

Ing. Pavel Bratinka, člen správní 
rady Nadace Divoké husy

Pro přidělení grantového 
příspěvku od Nadace Divoké 
husy platí jasná pravidla. 
Kterákoli nestátní nezisk-
ová organizace, jež plánuje 
uspořádání benefiční akce, 
může Nadaci Divoké husy 
požádat o zdvojnásobení je-
jího výtěžku až do výše 60 000 
Kč. Zatímco způsobu benefice 
se meze nekladou, může jít 
o výstavu, koncert, divadelní 
představení, jarmark, spor-
tovní či jakoukoli jinou do-
bročinnou akci, její výtěžek 
musí být určen a použit na 
konkrétní účel. 
 Návrhy benefičních akcí 
jsou zařazeny do grantového 
řízení, které se koná každý 

měsíc. Cílem výběrového 
řízení je podporovat nápadité 
projekty se zajímavým vy-
užitím, napříč Českou repub-
likou i nejrůznějšími charita-
tivními záměry. 
 Veřejná sbírka Lety Divokých 
hus významně pomáhá získat 
prostředky ve prospěch 
konkrétních projektů, které 
uspěly v grantovém řízení. 
Veřejná sbírka se vyhlašuje 
každou neděli po bohoslužbě 
na stanici Českého rozhlasu 
Vltava a  v  rádiu Proglas, na 
webových stránkách Nad-
ace Divoké husy, na sociál-
ních sítích, v časopisu Sféra 
a měsíčníku Protestant. Díky 
štědrým dárcům se Divoké 
husy mohou rozletět do všech 
krajů a pomáhat těm, kteří se 
dívají vzhůru do nebes

Andrea Hercíková,
ředitelka Nadace Divoké husy 

Pevný řád naší štědrosti, aneb jak to všechno funguje

Nadace ve věku dospělosti

Mgr. Tomáš B. Drobík, člen správní rady:

 „S nadací Divoké husy jsem přišel poprvé do kontaktu 
v roce 2001 při své duchovenské nástupní praxi. Můj men-
tor, farář J.P.Štorek, byl jedním ze zakladatelů nadace. 
Napřed tedy skrze něj a takto zpovzdálí jsem sledoval aktiv-
ity nadace a už tehdy se mi líbila myšlenka podporovat úsilí 
způsobem dle známého úsloví: “člověče, přičiň se a pánbů Ti 
pomůže”. V jisté modifikaci zde: nadace zdvojnásobí... Když 
jsem byl po úmrtí faráře Štorka požádán o práci ve správní 
radě, rád jsem přijal. Podpořit zajímavý projekt není nic 
světoborného. Udělat to ale tak, aby se místní komunita ak-
tivovala, svými vlastními silami něco zorganizovala a teprve 
na reálný výsledek takové aktivity přispět jeho zdvojnáso-
bením, takový postup považuji svým způsobem za geniální. 
V tomto je Nadace Divoké husy na hvězdném nebi nezisk-
ového světa aktivitou v pravdě zářivou a ojedinělou.“ 
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Andrea Hercíková, 
ředitelka Nadace Divoké husy

Kdyby žil člověk sám, daleko by ne-
došel. Většina toho, co děláme, vy-
žaduje, aby lidé spojili své síly, dov-
ednosti, nápady a sny. Je lidské, že  
potřebujeme sdílet radosti i staros-
ti, stejně jako je lidské pomáhat, 
dělit se a podporovat slabší. 
Právě v tom nacházíme analogii 
s divokými husami, které při svých 
dlouhých letech obstojí jen díky 
vzájemné podpoře. Přestože Na-

dace Divoké husy nepatří k největším, prostřednictvím programu 
„Benefice s Divokými husami“ podporuje sounáležitost a solidaritu 
s potřebnými v různých typech zdravotních a sociálních zařízení po 
celé České republice. Příjemci grantu jsou často organizace, které 
se pohybují mimo mediální zájem – hospice, chráněné dílny, do-
movy seniorů, farní charity, azylové domy, nízkoprahová centra pro 
děti a mládež, či organizace poskytující služby a chráněné bydlení 
lidem s mentálním postižením nebo jiným znevýhodněním. Klienti 
neziskovek při přípravě benefičních akcí spojí síly, na chvíli zapom-
enou na mnohdy neradostnou realitu a objeví v sobě nevídané 
schopnosti a nadšení pro věc. Často zapojují do akcí své sousedy, 
kamarády, děti z blízkých škol i širší veřejnost, propojují své světy 
a společně prožívají veselé chvilky při hudbě, tanci, divadle nebo 
sportu. Z žádostí o granty, které k nám do nadace přicházejí, tak 
necítíme smutek, ale nadšení a nedočkavost na připravované bene-
fiční akce, které s chutí sdílíme a podporujeme. 

Komenský byl „divoká husa”

V 60. letech minulého století 
přijížděli nizozemští protes-
tanti do Prahy za studiem 
teologie i  jiných oborů a od-
váželi si odtud domů hluboký 
zážitek solidarity a sounáleži-
tosti s českými přáteli žijícími 
pod komunistickou diktatur-
ou. Pro mnoho z nich to byl 
začátek nejen přátelských va-
zeb, ale také různých aktivit, 
které poté přenesli do svých 
církevních sborů. 
 Byl to především Hans van 
der Horst, kterému se daři-
lo propojovat protestantské  
sbory v obou zemích. Po této 
síti, která vznikala od 80. let 
na úrovni místních komu-
nit, se na holandské straně 
šířily informace o životě 

a o společnosti v Českosloven-
sku za komunismu a po pádu 
komunismu. Pro české prot-
estanty byla jakýmsi oknem 
do světa, podhoubím pro ak-
tivity, které se mohly naplno 
rozvinout v období transfor-
mace. Nelze přitom opom-
enout, že nizozemské Wilde 
Ganzen měly své kořeny ve 
stejném prostředí.
 Na pozadí vzniku nadace 
byla cesta několika českých 
evangelických farářů do 
Nizozemí v létě 1969. Byla to 
poslední možnost volně ces-
tovat na západ, než se hran-
ice na dlouhá dvě desetiletí 
opět uzavřely. Faráři zamířili 
mj. do Naardenu, kde chtě-
li uctít posledního biskupa 
Jednoty bratrské Jana Amose 
Komenského. V Naardenu 
bydlel také farář Hugo Noor-
dermeer, který se s českými 
kolegy setkal. Toto setkání 
bylo klíčové pro vznik kontak-
tu holandských Wilde Ganzen 
s českými evangelíky. Noor-
dermeer byl totiž předsedou 
správní rady této nadace, 
která se původně věnovala 
pomoci pro bývalé nizozem-

ské kolonie a země rozvo-
jového světa, v dozvucích 
Pražského jara se však zača-
la zajímat také o Českoslov-
ensko, především o zdejší 
protestanty. Pomoc určená 
Československu se mnohdy 
odehrávala za hranicí legality. 
Část podpory směřovala po 
oficiálních cestách, například 
nákup aut přes Tuzex pro 
faráře, část se ovšem vy-
mykala kontrole komunis-
tické moci, zejména pokud šlo 
o  podporu farářů-disidentů, 
k nimž by se pomoc jinak ne-
dostala. Proto se Wilde Gan-
zen ocitly na seznamu nepřá-
telských organizací vedeném 
komunistickým režimem 
v době normalizace. Na těch-
to základech působení Wilde 
Ganzen v Československu bu-
dovaných od roku 1968, byla 
o 30 let později vystavěna ses-
terská česká nadace.
 S trochou nadsázky může-
me říct, že ke vzniku Nadace 
Divoké husy by nikdy nedošlo, 
kdyby Jan Amos Komenský 
nestrávil posledních 14 let 
svého života v Amsterdamu. 
Jeho působení jako teologa 

a pedagoga zanechalo stopy 
v českých i holandských dě-
jinách, především v povědomí 
protestantů v obou zemích. 
Komenský prožil v nizozem-
ském exilu velmi produktivní 
období, zároveň se ale mu-
sel smířit s tím, že v Čechách 
byla jeho Jednota bratr-
ská rozpuštěna. Jeho hrob 
v  Naardenu se ve 20. století 
stal poutním místem pro 
občany nového Českosloven-
ska, kteří v něm dosud spatřu-
jí jednoho ze svých dějinných 
velikánů.
 Vznik Nadace Divoké husy, 
který se formálně odehrál 
v  roce 1997 v kanceláři jed-
noho nuselského notáře, byl 
ve skutečnosti vyvrcholením 
dlouhé historie vzájemných 
vazeb mezi Čechy a Nizozem-
ci, které se vždy odehrávaly 
v duchu solidarity a sounáleži-
tosti. A přesně to má nadace 
ve svém poslání: rozšiřovat 
prostředí solidarity a vzájem-
nosti.

Dr. Pieter Morée, jeden ze 
zakladatelů a člen správní rady 
Nadace Divoké husy

Cesta Nadace Divoké 
husy nezačala před 
20 lety, ale mnohem 
dříve. Je vlastně plo-
dem několika šťast-
ných i nešťastných 
událostí.
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Na světě je dostatek všeho 
k uspokojení potřeb všech, 
ale ne k uspokojení chamtiv-
osti všech.  Zlo  a bída  nej-
sou způsobeny nedostatkem 
nebo omezenými zdroji.  Jsou 
způsobeny  absencí  schop-
nosti. Laskavost je v  přírodě 
velmi vzácná. Většina tvorů 
nemá schopnost starat se 
o jiné bytosti. Platí pro ně jed-
no pravidlo: sníst nebo nechat 
se sníst. Avšak lidské bytosti 
jsou obdařeny ctností sou-
citu. Tato ctnost, schopnost 
konat dobro, je rovnoměrně 
rozdělena mezi lidmi. Ale nel-
ze nikomu nařídit, aby konal 
dobro. Laskavost je křehká a 
je nutno s ní zacházet opatrně. 
Dobré příklady laskavosti by 
měly být představeny veře-
jnosti, takové příklady laskav-
osti by měly lidem připomínat 
jejich schopnost konat dobro. 
Kdokoli, chudý nebo bohatý, 
zdravý nebo nemocný, mladý 
nebo starý, má schopnost 
podpořit jeden druhého. 
O  tomto se může člověk 
poučit od divokých hus. 
Každý rok na jaře tisíce hus 
letí z jižních oblastí Evropy na 
hnízdiště na severu. Jakmile 
hejno hus vzlétne, rychle vyt-

kteří se s odvahou a tvořivostí 
pouštějí do řešení naléhavých 
problémů ve svém okolí. Na-
dace chce ovlivňovat veře-
jnost tak, aby se i v naší zemi 
soustavně rozvíjelo vědomí 
sounáležitosti s těmi, kdo 
potřebují povzbudit a aby tu 
zdomácněla ochota podílet se 
na tvorbě nového světového 
étosu.“
Děkuji všem, kteří převzali 
štafetu po nás, zakladatelích, 
a Divokým husám přeji mno-
ho příznivců, štědrých dárců 
a dobré projekty k prospěchu 
těm nejpotřebnějším.“

Eva Grollová,
jedna ze zakladatelů nadace

voří plochou formaci ve tvaru 
písmene V.  Vědci prováděli 
četné výzkumy s cílem určit 
důvod, proč husy vždy při 
letu vytvoří jasnou formaci 
tohoto tvaru. Při společném 
letu každá husa zajišťuje  do-
datečné nadnášení a omezuje 
odpor vzduchu pro husu letící 
za ní. Husy zjistily, že mo-
hou dorazit na místo určení 
rychleji a s vynaložením menší 
energie, když poletí spolu 
v klínovém šiku. Když lidé 
pracují spolu, sdílejí společné 
hodnoty a mají společný cíl, 
dospějí k cíli rychleji a snad-
něji, protože jsou nadnášeni 
touto vzájemnou podporou. 
Když jedna husa vypadne 
z  klínového šiku, rychle zjistí, 
že samostatný let vyžadu-
je mnohem větší úsilí a vy-
naložení energie. Stane se, 
že lidé pracující v týmu vy-
padnou ze skupiny a snaží se 
dosáhnout původního cíle sa-
mostatně. Stejně jako divoké 
husy i lidé obvykle velmi brzy 
odhalí, jak omezené jsou je-
jich vlastní síly, chybí jim syn-
ergie a energie, kterou nám 
dodává laskavá sounáležitost 
s jinými lidmi. Divoké husy na 
sebe volají, vědci se domnív-
ají, že jde o způsob, jak mezi 
sebou během dlouhého letu 
komunikují. Obdobně, když 
lidé pracují spolu, je nesmírně 
důležité pro každého člena 

Je to už dvacet let, kdy vznikla 
myšlenka založit Nadaci 
Divoké husy v České repub-
lice. Maarten de Vries, tehde-
jší ředitel Wilde Ganzen, přišel 
s nabídkou, abychom stejný 
koncept, na kterém stojí jejich 
práce v Nizozemí, použili u 
nás. Oslovil několik lidí, které 
znal z předchozích cest ještě 
do totalitního Českosloven-
ska, ale nenašel nikoho, kdo 
by měl odvahu a chuť se pro 

týmu pravidelně komunikovat 
s ostatními členy. Tyto lekce, 
které nám udílí příroda, nás 
inspirovaly k ustavení nadace 
s názvem Divoké husy. Tak 
jako divoké husy ani my jsme 
nepřistoupili k tomuto úko-
lu s myšlenkou, že je snad-
ný. Začali jsme s tím, protože 
jsme věřili, že je to správná ve 
správnou dobu.
 Naše úsilí však nebylo 
podníceno touhou po  vlast-
ním úspěchu. Příroda nás 
učí, že lidé mohou jednat 
krutě jako zvířata a budou 
v tom stále pokračovat. Ale 
hluboko v každé lidské bytosti 
je také schopnost konat do-
bro. Nemůžeme ale nikomu 
nařídit, aby konal dobro.
 Rozhodli jsme se pro-
to přenést utrpení vašich 
spoluobčanů na vás. Poslední 
dvě desetiletí nám ukazují, že 
jsme byli úspěšní a budeme ve 
svém úsilí setrvávat i v dalších 
letech

Maarten de Vries, jeden ze 
zakladatelů Nadace Divoké husy

tuto věc nasadit. Tehdy jsem 
o Maartenově zklamání řekla 
Jiřímu Štorkovi. Jiří byl farář, 
který citlivě vnímal potřeby 
lidí na okraji společnosti a ve 
své práci i svými postoji vy-
nalézavě hledal možnosti, jak 
pomáhat. Viděl také potřebu, 
aby si společnost zvykla na 
nová témata a mobilizova-
la se k pomoci.  Okamžitě 
tehdy reagoval: „To přece 
nemůžeme odmítnout, vždyť 
tohle tady potřebujeme. Pojď, 
jdeme do toho.“  Přemostění 
mezi holandskou a českou re-
alitou výborně zvládal Peter 
Morée, který k nám původně 
přišel studovat, ale později 
zde našel své profesní uplat-

nění i svůj domov.  A tak se 
stalo, že jsme byli čtyři zakla-
datelé – Maarten, Jiří, Peter a 
já.
O něco později jsme se snaži-
li zformulovat do preambule 
prvního statutu to, o co nám 
šlo. Snad nevadí, že cituji 
doslovně ten téměř dvacet let 
starý text. A možná je dobré 
si uvědomit, co z toho stále 
platí. 
„Úmysl Nadace Divoké husy 
přesahuje pouhé shro-
mažďování a přerozdělování 
finančních prostředků. Pod-
porou rozmanitých projektů 
chce také informovat širokou 
veřejnost o vynalézavosti 
občanů v různých sdruženích, 

Společný let, společné hodnoty. 20 let.

Štafeta štědrosti přímo od zakladatelů

Proč husy v letu vždy 
vytvoří jasnou formaci 
ve tvaru písmene V ?

Český farář Jiří Štorek 
neodmítl podání ruky 
z Holandska. Naštěstí 
pro nás všechny.
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NADĚJE Zlín od roku 2011 
pořádá charitativní sbírku 
a následný dobročinný prodej 
kabelek. Zapojují se jednotliv-
ci i kolektivy, školy, instituce, 
živnostníci. Dárkyně svoje 
kabelky nosí přímo na mís-
ta, kde NADĚJE svoje sociální 
služby poskytuje. Pracovnice 
NADĚJE pak věnované kabelky 
pečlivě roztřídí, vyberou pou-
ze funkční, nepoškozené a ty 
ocení a připraví k prodeji. 
 S  kabelkovou sbírkou a je-
jím prodejem v dubnu 2016 
NADĚJE, popáté v řadě, zazna-
menala velký úspěch. Ženy ve 
Zlíně si zvykly sledovat dění 
kolem akce, věnují svou ka-
belku a přijdou si koupit jinou. 
S nadsázkou se dá říci, že Zlín 
každoročně, po určité období, 
„žije“ Kabelkovým VELEtrhem.
 Součástí sociálně terapeu-
tických dílen NADĚJE Zlín je 
dílna tkalcovská, kde se lidé 
s  mentálním postižením učí 
tkát koberce. Některé z tkal-
covských stavů slouží od 
začátku vzniku dílen a  pos-
tupně dosluhují. Špatný 
technicky stav tkalcovských 
stavů má vliv na kvalitu ručně 
tkaných výrobků. V  loňském 
roce NADĚJE, pobočka Zlín 
potřebovala  nutně vyměnit tři 
tkalcovské stavy s  příslušen-
stvím za nové. A  právě na 
nákup tkalcovských stavů 
putoval příspěvek Nadace 
Divoké husy.
 Barbora Spáčilová, klient-
ka sociální služby NADĚJE, 
pobočky Zlín měla z nových 
tkalcovských stavů určitě ra-
dost. Přečtěte si její příběh:V říjnu 2016 se uskutečnil 4. 

ročník koncertu Pět tváří zdi 
– hudba spojená s rozhovory 
na téma vězeňství. Moderá-
tor mezi skladbami hovořil 
s oběťmi trestných činů, s od-
souzenými , s propuštěnými, 
se zástupci justice a zejména 
s rodinami, které účastní se 
projektu Andělský strom.
 Právě na podporu projektu 
Andělský strom cílil výtěžek 
benefice i finanční příspěvek 
Nadace Divoké husy. V projek-
tu MVS odesílá dárky dětem 
do sociálně slabých rodin. 
Projekt se zaměřuje na udr-

Největší a již tradiční bene-
fiční akcí DSJ jsou  Svatoanen-
ské zahradní slavnosti aneb 
slavnosti bez bariér. Jedná se 
o slavnost se třemi scénami 
a  jarmarkem lidových řem-
esel. DSJ se tak pravidelně 
otevírá široké veřejnosti za 
účelem představení tohoto 
v ČR zatím stále unikátního 
zařízení pro lidi nemocné roz-
troušenou sklerózou.  Na jar-
marku můžete vidět spoluprá-
ci s regionálními prodejci a 
sociálními podniky, nakoupit 
si a občerstvit se. V  kostele 
zní duchovní a vážná hudba 
a také unikátní zvonkohra. 
Na nádvoří DSJ probíhá pro-
gram hlavně pro nejmenší 
návštěvníky a  v  zámeckém 
parku se konají koncerty pop-
ulární hudby. Doprovodný 

„Jmenuji se Barbora Spáčilová, 
ale říkají mi Barčo. V NADĚ-
JI jsem dlouho a mám to tady 
ráda. Už jsem se tady hodně 
naučila. Dělám koberce, taky 
šiju na šicím stroji na Letné. 
Naučila jsem se tady dobře 
hrát pinec, šipky a taky plavu. 
Byla jsem s NADĚJÍ i na olym-
piádě v Belgii a dovezla jsem 
si stříbrnou medaili za plavání. 
Než jsem přišla do NADĚJE, cho-
dila jsem do Praktické školy na 
Lazech. Chodili jsme na praxi 
do Včelky a tam jsem viděla 
tkalcovské stavy. To se mi líbi-
lo a chtěla jsem se naučit tkát. 
V roce 2002 jsem nastoupila 
do Včelky a začala jsem se učit 
na malém stavu. Trvalo mi 
chvíli, než jsem přišla na to, co 
mám dělat. Někdy jsem byla 
i vytočená, ale teď už to umím 
dobře. Taky jsem se učila zava-
zovat koberce a třídit a motat 
materiál. Vždycky jsem si přála 
dělat na tom největším stavu. 
Dělával na něm Jirka, ale po 
operaci už nemůže a tak jsem 
na něm začala tkát já. Dělám 
velké koberce na zakázku. Ut-
kala jsem obrovský koberec pro 
jednoho pána, byl 2x4 metry 
dlouhý. Taky jsem tkala 2 velké 
koberce pro pána z Prahy. Oba 
byli spokojení. Teď se učím nav-
lékat osnovní nitě. Když přijdou 
nové válce, musí se navlékat 
nitě do oček a to nikdo nechce 
dělat. Učím se to, abych s tím 
mohla Simoně pomáhat.“ 
 Rozhovor vedly: Alice Mark-
ová, pracovnice v sociálních 
službách, Simona Zemanová, 
vedoucí tkalcovské dílny, pra-
covnice v sociálních službách.žení rodinné vazby mezi 

dítětem a odsouzeným ro-
dičem. Většina manželství 
se během výkonu trestu od-
nětí svobody rozpadá do ne-
jpozději 3 let. Děti jsou pov-
ažovány za tzv. neviditelné 
oběti zločinu. Udržení vztahu 
mezi rodičem a dítětem je 
přitom klíčové pro další roz-
voj dítěte. Spolu s dárkem 
dítě obdrží osobní dopis od 
rodiče, s kresbou či pohledem 
a rodič tak vyjadřuje na dálku 
lásku k dítěti. Projekt probíhal 
šestým rokem a již tradičně se 
těší nesmírnému ohlasu. 

program je určený pro celou 
rodinu a  nechybí ani ochut-
návky bylinných produktů 
z vlastní produkce. V průběhu 
celé akce probíhají komen-
tované prohlídky kostela, DSJ 
a bylinkové zahrady – o všech-
ny bývá velký zájem. 
 Nadace Divoké husy se již 
vícekrát rozhodla podpořit 
tuto benefiční akci zdvojnáso-
bením dosaženého výtěž-
ku. V roce 2015 byl finanční 
příspěvek použit na pořízení 
celoplošného transportního 
zařízení na oddělení pro res-
pitní pobyty. Toto transportní 
zařízení pomáhá se zajištěním 
mobility pacientů po celém 
objektu. Umožňuje jim tak 
účast na rehabilitacích a ter-
apiích, které zlepšují jejich 
zdravotní stav.

Podpořené benefiční akce, které nám udělaly radost

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.(MVS)

Oblastní charita Červený Kostelec – Domov 
sv. Josefa  v Žirči u Dvora Králové nad Labem

NADĚJE, pobočka Zlín
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Dostála Nadace Divoké 
husy předsevzetí 
nabízet první dobrý 
skutek dne? 

Každý národ má svůj typ 
snídaně, jehož princip si vozí 
všude s sebou. Pokud se člověk 
podívá například do útrob 
nadnárodní firmy, zjistí, jak 
různé pohledy na energetický 
start do nového dne můžou 
být. Jedno však všechny rozdíl-
né snídaně spojuje. Mít z ní 
především dobrý pocit. Nad-
ace Divoké husy proto využila 
tohoto všeobecného principu 
k tomu, aby lidem nabídla ne-
jen první jídlo dne, ale také 
první dobrý skutek dne.
 19. únor 2016 byl pro mno-
hé zaměstnance společnosti 
T-Mobile dnem, kdy udělali 
své ráno v korporaci dobré ne-
jen svému zaměstnavateli, ale 
přeneseně i dvěma stům žáků 
základních škol na Novoměst-
sku. A to zjednodušeně jen-
om tím, že si při příchodu do 
práce vzali balíček připravený 
Nadací Divoké husy, získaný 
darem od Hotelu Corinthia.
Pokud byste byli zaměstnanci 
telekomunikační společnosti, 
den předem by se k vám dos-
tala informace, že máte do 
práce příští den přijít na lačno. 
Jde o neobvyklé doporučení, 
obzvlášť když si to přečtete 
například cestou ve výtahu. 
Osobně nevím, zda bych kvůli 
nějaké výzvě hladověl celou 
cestu z Pardubic do Prahy, ale 
podle nečekaného úspěchu 
jaký akce měla, doma zřejmě 
nesnídalo poměrně velké 

množství lidí, ať už bydlí jakko-
li daleko. V den D se na recepci 
firmy začaly balíčky nabízet v 
půl osmé, přičemž v devět ho-
din bylo už zcela rozebráno. 
Lidé si nejenom odnáše-
li zabalené kalorie, ale také 
štědře přispívali na vypsanou 
sbírku. Získané dobrovolné 
příspěvky ve výši 30 020Kč se 
staly základem celkové část-
ky 60 000Kč, kterou Nadace 
Divoké husy následně darov-
ala společnosti Portimo o.p.s. 
v Novém Městě na Moravě. 
Tyto peníze byly použity na 
deset různých programů 
z Centra prevence a v základ-
ních školách se jich zúčastni-
lo zmíněných 200 žáků. Pro-
gramy „Jiný svět“, „Kdo je jinej, 
není divnej“ a „Nejsem divnej, 
když jsem jinej“ jsou zam-
ěřeny na specifickou prevenci 
rasismu, xenofobie a diskrimi-
nace. Pomocí programů si žáci 
uvědomí různost lidí ve světě 
kolem nás a přispějí k integra-
ci zdravotně postižených žáků 
do „běžného“ vzdělávacího 
proudu.
 Podle Andrey Hercíkové 
z Nadace Divoké husy, pano-
vala na místě energická, uvol-

něná a především přátelská 
atmosféra. „Nebyl zde ani stín 
poníženého pocitu, jaký může 
vzniknout, pokud člověk žádá 
o příspěvek.“
 V podobném duchu mlu-
ví i manažerka CSR oddělení 
Eva Karasová: „Od prvního 
okamžiku nás nabídka Na-
dace Divoké husy zaujala, 
přijali jsme ji s nadšením. 
Zaměstnanci z oddělení pro 
komunikaci s veřejností a CSR 
oddělení se aktivně zapojili do 
akce a mnoho dalších pomo-
hlo svým příspěvkem.“
Balíčky se snídaní obsaho-
valy občerstvení z projektu 
„Nasytí/neuspí“, který Hotel 
Corinthia vymýšlel pro účast-
níky konferencí ve svých pros-
torách. Z pohledu Nadace šlo 
ale zejména o snahu ve smys-
lu „nasytí/probudí“. Probuzení 
pracovně vytížených lidí, kteří 
mohou svými rozhodnutími 
ovlivňovat výchovu dětí 
a pomáhat neziskovému sek-
toru i z pohodlí své kanceláře.

MgA. Josef Jelínek,
Režisér a ilustrátor. 
Grafik Nadace Divoké husy

Běh pro hospic

Druhý ročník benefičního 
sportovního běhu, který 
je určen pro podporu 
těch, jejichž životní běh 
už končí - se konal v Li-
toměřicích v sobotu 28. 5. 
2016 na tratích 1, 3, 9 km 
a strollering pro maminky 
s kočárky na trati 1 km. Na 
zajištění běhu se podílelo 
celkem 30 subjektů, které 
zajistily služby či věcné 
dary a 65 dobrovolníků. 
O tom, že organizace po-
dobných akcí má smysl, 
svědčí i reakce některých 
účastníků běhu:

Moc Vám děkujeme za to, 
že jsme se mohli zúčastnit 
běhu a snad i minimálně 
mohli naším během pomo-
ci. Bylo to bezva a ještě jed-
nou díky.

Vážení, také velice děkuji za 
vydařenou akci. Běžel jsem 
za všechny, kterým už mno-
ho životních sil nezbývá a o 
které se jejich blízcí nemo-
hou již postarat sami. Běžel 
jsem to také za svou 91le-
tou matku, o kterou jsem 
do poslední chvíle pečoval 
doma, a která bohužel, 
týden po akci zemřela. Přeji 
všem mnoho sil.“

Příspěvek Nadace Divoké 
husy byl použit na 
výměnu vysloužilého kon-
vektomatu do kuchyně 
hospice. 

Dobrá snídaně ve znamení pomoci druhým
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Myslím si, že každá alespoň 
trochu veřejně známá oso-
ba by měla být zodpověd-
ná vůči svému působení na 
veřejnosti. Už je to tak, že lidé 
dají na slova někoho, koho 
znají, a proto fungují reklamy 
a podpory právě od lidí, kteří 
jsou veřejně známí. Snažím 

Tomáš Zajíc, pravidelný přispěvatel
do sbírky Lety Divokých hus:

S nadací Divoké Husy jsem se poprvé setkal okolo roku 2003, 
když jsem poprvé zaslechl v Českém rozhlase inzerci Divokých 
hus po pásmu nedělní bohoslužby s možností přispět dárcov-
skou SMS. Konkrétní věc, na kterou se tehdy vybíralo, si nepam-
atuji, ale pamatuji si, že mě udivila “normálnost” požadavku a 
jeho konkrétní forma. Mohlo se jednat o příspěvek na pračku 
nebo nějakou konkrétní zdravotní pomůcku do nějakého domo-
va seniorů nebo dětského stacionáře či něco podobného. Bylo 
to velmi zvláštní něco tak “malého” a střízlivého slyšet v Českém 
rozhlase. Člověk je zvyklý slýchat o  gigantických pomocích 
třetímu světu, místech hromadného neštěstí nebo na neurčité 

se být v tomto velmi seriózní 
a nedávat svoje jméno všanc 
komukoliv a kdykoliv jenom 
s pocitem, že se někde obje-
ví moje fotografie nebo že je 
někde zmíněno mé jméno. 
K větší obezřetnosti mě také 
nabádají příběhy mých ko-
legu herců, zpěváků, ale 
i  známých politiků, kteří se 
někdy v dobré víře propůjčili 
k tomu či onomu projektu a 
on se nakonec ukázal být na-
prosto zcestný. Přiznám se, 
že bych měl v takovou chvíli 
velký problém, jak takovou 
svoji nepatřičnou podporu 
vyžehlit. Proto o všem velmi 
přemýšlím, zvažuji i to, kde se 

objeví můj rozhovor, případ-
ně s kým anebo s čím budu 
spojován. 
 Nadaci Divoké husy znám 
už dlouhou dobu, účastnil 
jsem se řady jejich projektů, 
byl jsem svědkem mnoha pro-
jektů, které nadace podpořila, 
a mám pocit, že její aktivita 
má smysl. Líbí se mi na prin-
cipu této nadace, že to není 
pouhé rozdělování peněz, 
ale že to zároveň nabádá do-
tyčné obdarované projekty k 
tomu, aby se dílem přičinily k 
úspěchu své instituce. Nadace 
tak vlastně podporuje jejich 
činnost nejen finančně, ale 
i jakousi energií, kterou jim 

dodává, neboť zdvojnásobu-
je vždy výtěžek, ke kterému 
musí vybrané projekty sami 
dospět.
 Tento princip se mi velmi 
líbí, a proto jsem rád, že moje 
jméno může být s touto na-
dací spojeno. Seznámil jsem 
se s projekty, které nadace 
podpořila, a musím říci, že 
každý -  i třeba sebedrobnější 
-  projekt měl smysl, měl svůj 
význam, a pomohl dobré věci. 
A z toho mám radost!

Ondřej Kepka, herec, režisér 
a patron Nadace Divoké husy

Lidé, jako živé pilíře organizace
“Je čest přijímat 
pomoc od mediálně 
známých osobností, 
které se tak postu-
pem času staly našimi 
stálými patrony.”

účely neléčitelných onemocnění, ale něco tak jednoduše konk-
rétního bylo překvapivé. Když pak navíc inzerce zdůraznila, že 
nadace Divokých hus hodnotu výtěžku sbírky - před předáním 
pomoci -  zdvojnásobí, mimořádně mě to zaujalo s otázkou: “Je 
toto vůbec možné?”
 Začal jsem projekty Divokých hus pečlivě sledovat a kromě 
příspěvků dárcovskými SMS, jsem v rámci možností zjišťoval,
zda se ten či onen projekt skutečně provedl, jak dopadl a jaká 
přibližná částka byla skutečně předána. Dnes je toto již dávnou 
historií a mohu říct, že nadace Divokých hus si získala mou pl-
nou důvěru, kterou jsem podtrhl zřízením trvalého příkazu, který 
by měl každoročně projektům Nadace Divoké husy vypomoci 
více než deseti-tisíci korunami.
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 V době totality neměla vrch-
nost ráda neohlášené (ro-
zuměj ne(z)kontrolované) shro-
mažďování prakticky kohokoli 
kdekoli. Dnes je zase problém 
se tváří v tvář setkat, protože 
každý si se skloněnou hlavou 
prožívá individuální svět na dis-
pleji svého mobilního zařízení. 
Ale dáte mi asi za pravdu, že 
vzájemná mezilidská setkání, 
ve smyslu spíše potkání se 
(vedoucí časo k potykání si), 
a nikoli jako setkání (kdy se 
lidé vzájemně utkávají, místo 
aby společně něco utkali), je 

důležité, cenné, žádnou totali-
tou nezničitelné a žádnou tech-
nologií nenahraditelné.
 Nadace Divoké husy byla 
pozvolně utkávána v mno-
haletých kontaktech mezi 
českými a nizozemskými evan-
gelíky, duchovními, studenty 
i  studentkami teologie. A když 
se v roce 1997 narodila, stáli 
jako kmotři u její kolébky dva 
duchovní: evangelický farář 
a biskupský sekretář římské 
církve, dva laici: ekonom znalý 
korporátních financí a ekonom-
ka znalá financí v  neziskovém 
sektoru a dva nizozemci: ředi-
tel nizozemské nadace Wilde 
Ganzen a  církevní historik Pe-
ter Moree. Tedy žádná kon-
fesní či stavovská aktivita, ale 

Ano, „Divoké husy“ rády při- 
létnou tam, kde lidé dobré 
vůle spojí své úsilí, aby pomo-
hli někomu dalšímu, potřeb-
nému. A i když to podle zpráv, 
které se na nás valí,  vypadá, 
že takových lidí ubývá, není 
tomu tak. Je jich pořád ještě 
hodně – mezi věřícími křesťa-
ny, mezi nevěřícími i  mezi 
těmi, kteří věří jinak. 
Ekumenismus praktikovaný 
křesťany už dávno zlomil 
nedůvěru k „těm druhým“ 
a odstranil různé předsudky.

Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS HUSY 30
nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Nadace Divoké husy 
obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Můžete nás podporovat také dlouhodobě. Abychom každý měsíc dostali Vámi
zvolenou částku, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30
nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. 
Nadace Divoké husy obdrží každý měsíc 29 nebo59 nebo 89 Kč do té doby,
než se rozhodnete příkaz odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP  TRV HUSY 30, 
60 nebo 90  na telefonní číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz

Příspěvek lze také zaslat na bankovní účet veřejné sbírky: 27000000/0100
Variabilní symbol: 333

platforma k potkávání těch 
i oněch a prostor k práci a an-
gažovanosti všech.
 A proč vůbec taková eku-
menická aktivita? Církev je totiž 
církví pouze tam, kde se ve 
vnitřní vzájemné vyváženosti 
zároveň svědčí o  víře (martyr-
ia), slaví víra (leiturgia), žije víra 
(diakonia) a to vše se odehrává 
ve společenství (koinonia). 
Potřebujete prostě mít tyto 
čtyři nohy pohromadě, pro-
tože jinak jste jen okázalým di-
vadlem, utlachaným spolkem 
nebo … sami doplňte, s jakou 
kulhavostí jste se ve své farnos-
ti setkali.
 Z těchto i dalších důvodů ne-
pracuje Nadace Divoké husy 
jen tak, že na základě správně 

Dalších předsudků a  obav 
z  cizího, neznámého se ještě 
musíme zbavit. Nadace Divoké 
husy vznikla díky ekumen-
ické spolupráci a těší se, že se 
bude podílet na mnoha pro-
jektech a podporovat dílo do-
brých lidí, ať už jsou domácí či 
cizinci, lidé jakéhokoliv 
vyznání či bez něj.

JUDr. Marie Boháčová, 
předsedkyně dozorčí rady 
Nadace divoké husy, katolička

vyplněné žádosti pošle žadateli 
finance a zkontroluje jejich užití. 
Nadace chce víc. Chce podpořit 
to, co v totalitě vrchnost nemě-
la ráda a co dnes tolik chybí: 
aby lidé zvedli hlavu, zvedli se 
z křesla a potkali se, dva neb 
tři a samozřejmě čím víc tím 
líp. Nikoli jen tak, samoúčel-
ně, ale u zajímavé věci sloužící 
něčemu potřebnému, a aby 
se v takovém setkání utkalo 
plátno s hezkým obrazem pro 
potěchu duše či látka k ovinutí 
nahotou zranitelného. Tak-
ovou aktivitu Nadace Divoké 
husy svými financemi zdvojí. 

Mgr. Tomáš B. Drobík, člen 
správní rady Nadace Divoké 
husy a evangelický duchovní

Neboť kde jsou dva neb tři shromážděni…

Přátelský kruh

Zapojte se pomocí DMS
nebo skrze přiloženou složenku!

… a asi si doplníte 
Kristova slova, „tam 
jsem já uprostřed nich“. 


