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Úvodní slovo
Vážení a milí věrní dárci,  podporovatelé a přátelé Divokých hus.
Opět se sešel rok s rokem a my vám předkládáme účty. Loňská zpráva končila větou:
„Věříme, že nám zachováte přízeň i v roce následujícím. Opět jste nás nezklamali a přízeň
zachovali. Děkujeme.”
Dokázali jsme společně podpořit 37 projektů neziskových organizací. Vaše finanční dary byly
použity pro zdravotně či sociálně znevýhodněné děti, mládež, dospělé a seniory. Podíleli jste
se na vybavení chráněných dílen, chráněného bydlení, rehabilitačních pobytech pro zdravotně
postižené, zájmových činnostech v rámci nízkoprahových klubů, vybavení azylových domů či
hospiců. My jsme navíc ke každé vaší koruně přidali jednu naši. Zdvojnásobili jsme tedy
radost, aktivitu a v neposlední řadě právě finance organizacím, které nechtějí sedět jen tak,
s rukama v klíně. Samy však pořádají benefiční akce. A ty rádi podpoříme právě znásobením
jejich výtěžku.
Veřejná sbírka letos slavila svůj rekord. Za 17 let působení Divokých hus na její účet přilétlo
od vás, dárců, krásných 627 869 Kč a to formou jak DMS tak i přímých finančních darů.
Divoké husy se i v letošním roce opět samy aktivně zapojovaly. V dubnu jsme díky podpoře
hotelu Hilton Prague Old Town uspořádali již 2. aukci Husí kusy. Dražily se dary od mediálně
známých osobností a patronů Nadace.
V červnu a v září jsme zopakovali další benefiční bleší trh na Náměstí Míru. Za podpory
MČ Praha 2, místostarostky paní Kateřiny Jechové, společnosti Royal Bank of Scotland,
Českého rozhlasu,  společnosti Ahold a dobrovolníků se trh povedl.
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Jedno srpnové dopoledne bylo ve znamení chystající se pohádkové knížky Pohádky
z husího brka. Česká přední fotografka, Lenka Hatašová, která přišla akci podpořit, vyfotila
autory pohádek v letním altánu na Žofíně. Křest pohádek proběhl v říjnu v hotelu Panorama
za účasti většiny ze 24 autorů. Díky projektu Čtení pomáhá mohly Divoké husy vydat
limitovanou edici krásné knížky.
V měsíci září uspořádala Nadace jazzový koncert. Traditional Jazz studio Pavla Smetáčka
zahrálo v krásných prostorách hotelu Panorama, který navíc zajistil pro hosty občerstvení.
Poslední měsíc v roce, jako vždy, je ve znamení vánočních charitativních bazarů.
Opět jsme měli tu čest se zúčastnit se svým stánkem Charitativního bazaru nadace VIZE 97
v překrásných prostorách Pražské křižovatky. Prostřednictvím vánočního bazaru v ČSOB
jsme měli možnost seznámit zaměstnance centrály s tím, jak jsme společně celý rok pomáhali.
Klasicky jsme se zúčastnili vánočního bazaru v prostorách firmy GlaxoSmithKline, s.r.o.
Věříme, že si naše „dobré zprávy“ přečtete s radostí. Věříme, že jsme vás opět přesvědčili,
že pomáhat má smysl a že si vašich darů nesmírně vážíme. Jedno přísloví říká: Přítel není
ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže. A my za vaši pomoc děkujeme a těšíme se
na další společný rok.
S poděkováním
Karel Janoušek
předseda SR

Marcela Nevšímalová
ředitelka
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a
cíle
Poslání Nadace Divoké husy
„Naším posláním je zdvojnásobovat prostředky, nápady, iniciativu, energii a radost.“
• Motivujeme druhé k aktivitě a soběstačnosti
• Inspirujeme svými zkušenostmi při hledání
zajímavých způsobů podpory
• Rozvíjíme dárcovství jako projev sounáležitosti
   a odpovědnosti vůči společnosti
Hodnoty, které ctíme:
•
•
•
•
•
•

Partnerský přístup a spolupráci
Solidaritu s potřebnými
Úctu k různorodosti světa
Odvahu měnit věci
Transparentnost našich aktivit a jejich financovaní
Účelnost při rozdělování peněz

Nadace Divoké husy spojuje ty, kteří chtějí společně
doletět dál a ví, kde peníze pomáhají rozvíjet životní
tvořivost a překonávat handicapy. Poleťte s námi…
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Kdo jsme
•

Nadace Divoké husy je česká nestátní nezisková organizace, jejíž unikátní přístup
k pomoci spočívá ve zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí* až do výše 60 000 Kč.

•

Nadace Divoké husy působí v České republice od roku 1997. Za tuto dobu podpořila
bezmála 1600 projektů za více než 300 milionů korun.

•

Finanční prostředky získává Nadace Divoké husy z příspěvků partnerské nadace
Wilde Ganzen z Holandska, od domácích a zahraničních dárců, prostřednictvím
veřejné sbírky Lety Divokých hus a z výnosů nadačního jmění.

•

Výše nadačního jmění Nadace Divoké husy je  32 791 908 Kč. Nadační jmění
zahrnuje i prostředky z Nadačního investičního fondu v celkové výši 29 940 000 Kč.

•

Nadace Divoké husy podporuje aktivity neziskových organizací v sociální a zdravotní
oblasti v České republice a také humanitární projekty v celém světě.

•

Nadace pomáhá organizacím podporujícím děti, dospělé či seniory s nějakým
znevýhodněním nebo postižením. Nadační příspěvky tak nejčastěji putují do zařízení
pro hendikepované děti, dospělé či seniory, např. do chráněných dílen, hospiců,
azylových domů či nízkoprahových klubů.

•

Nadace Divoké husy je členem Asociace nadací Fóra dárců a Asociace veřejně
prospěšných organizací. Také je zapojena do dárcovských projektů Dárcovská SMS
a Daruj správně. V tomto roce získala Známku kvality.

*Co je benefice/benefiční akce? Například koncert, divadelní představení, výstava, sportovní
utkaní a další podobné akce ve prospěch dobré věci, při níž se shromažďují prostředky
prodejem předmětů, vstupenek, atd.
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Lidé v Nadaci
Správní rada Nadace Divoké husy
Předseda: Karel Janoušek
Členové: Ivona Klabouchová, Gabriela Magsumová, Štěpánka Duchková,
Pieter C. A. Morée, Pavel Bratinka, Tomáš Drobík, Tomáš Tesař
Dozorčí rada Nadace Divoké husy
Členové: Marie Boháčová, Šimon Hradilek, Michal Kyncl
Členové správní a dozorčí rady za svoji práci nepobírají žádné odměny.
Zaměstnanci a spolupracovníci Nadace Divoké husy v roce 2013
Ředitelka
Marcela Nevšímalová
Manažerka grantového řízení
a koordinátorka veřejné sbírky:
Ivana Průšová
Manažerka marketingu a fundraisingu:
Pavlína Tomášková
Koordinátorka mezinárodního
projektu Reframing the message:
Jitka Brázdová
Mzdová a finanční účetnictví:
PRODIMO ACCOUNTING s.r.o.
Externí spolupráce:
Patrik Zalmay, správce PC
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Rozmanitá pomoc,
rozmanití patroni

Činnost Nadace Divoké husy je velmi rozmanitá. Nikdy se nezaměřuje pouze na jeden
určitý druh pomoci nebo jednu konkrétní věkovou skupinu, ale její podpora směřuje od
dětí, mládeže a dospělých osob s mentálním a fyzickým handicapem, až po seniory
a paliativní péči.

Kamila Moučková, legendární hlasatelka roku 68 a televizní moderátorka, Michaela Dolinová,
herečka, zpěvačka a moderátorka, Simona Postlerová, divadelní, filmová a dabingová
herečka, Ondřej Kepka, režisér, scénárista a herec
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V letošním roce řady patronů rozšířila Alena Ježková, spisovatelka
Jiří Zbořil, choreograf a moderátor
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Benefice
s Divokými husami
S Divokými husami dáváte dvakrát více
Koho podporujeme?
Odvážné lidi z neziskových organizací a jejich smělé projekty ze sociální, zdravotní
a humanitární oblasti.
Jakým způsobem podporujeme?
Jako jediná nadace v České republice zdvojnásobujeme výnosy benefičních akcí
až do výše 60 000 Kč.
Jak často podporujeme?
Program Benefice s Divokými husami je průběžný grant s uzávěrkami vždy k poslednímu dni
každého měsíce. Žádosti je nutné podat tři měsíce před konáním samotné benefiční akce.
•
•
•

Podmínky podpory:
Uspořádání benefiční akce.
Nadační příspěvek musí být použit na konkrétní účel, např. na nákup kompenzačních
pomůcek do hospice, úhrada rehabilitačního kurzu pro děti s postižením nebo
materiál pro chráněnou dílnu.
Grant nelze použít na běžné provozní náklady organizace.
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Poděkování od jedné z podpořených organizací
Vážená Nadace Divoké husy!
Dovolte mi, abych Vám poděkovala za finanční dar na dovybavení naší Domovinky.
Velmi nám vaše podpora pomohla. Nyní se zde mohou naši klienti cítit lépe a čas tráví
v důstojnějších podmínkách. Radost, spokojenost a úsměv na tváři našich klientů je pro
nás to nejcennější. Přeji Vám mnoho úspěchů a radost, kterou rozdáváte, ať Vás provází
i v osobním životě.
Blanka Miličková
Vedoucí zařízení Domovinka Němčičky o.p.s.
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Podpora projektů
v roce 2013
V rámci programu Benefice s Divokými husami schválila
v roce 2013 Nadace Divoké husy 37 projektů.
Benefic bylo podpořeno 36 a 1 projekt byl podpořen bez benefice částkou 4500 Kč.
K 31.12.2013 bylo proplaceno 34 projektů (z toho 4 z roku 2012) z grantového účtu
a veřejné sbírky celkem za 1 487 890 Kč. Zbývajících 7 projektů bylo vyplaceno v lednu
a únoru 2014 částkou 276 010 Kč.
V roce 2013 tak Nadace Divoké husy podpořila projekty celkovou částkou 1 573 476 Kč.
Průměrná výše nadačního příspěvku uděleného v roce 2013 byla 43 582,66 Kč.
Na podpoře vybraných projektů se významnou měrou
podílely tyto firmy:
ČSOB
Nadace Martina Romana
Glaxo Smith Kline
Řízení letového provozu
Royal Bank of Scotland plc.

  

147 366 Kč
100 000 Kč
107 365 Kč
47 000 Kč
37 600 Kč

Provoz Nadace Divoké husy je financován pouze z výnosů
nadačního jmění a z darů přímo určených k financování provozu.
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Schválené projekty v roce 2013
Název organizace

Účel grantu

Charita Valašské Meziříčí

rekonstrukce bytových jednotek Azylového domu pro matky s dětmi

41 040 Kč

O.s.Green Doors

přestavba vnitřních prostor kavárny Café Na půl cesty

60 000 Kč

Dlouhá cesta, o.s.

úhrada nákladů na rekondiční víkend pro pozůstalé rodiny

60 000 Kč

DOMEČEK, středisko
DM CČSH

vybavení a materiál do keramické dílny pro těžce zdravotně postižené

50 969 Kč

Sdružení “Piafa”
ve Vyškově

dokončení zázemí v areálu Šafářský dvůr určeného
pro hiporehabilitaci

60 000 Kč

Občanské sdružení Lungta

na financování tibetských klášterních buddhistických škol v exilu
v indickém Ladaku

39 036 Kč

Vrátka, o.s.

vybavení chráněné kavárny a pekárny

60 000 Kč

o.s. Barry a spol.

nákup vybavení hipocentra pro hiporehabilitaci dětí
z dětských domovů

22 382 Kč

FIDCON o.s.

na financování vrtařské mise pro vybudování studní v roce 2013
v regionu Nord-Quest na Haity

31 683 Kč

HESTIA, o.s.

úhrada nákladů spojených s let. táborem pro děti z Programu Pět P

53 060 Kč

SASVA o.s.

nákup materiálu na výtvarný tábor NF Krtek na výrobu mozaiky
do nemocnice v Brně

Domovinka
Němčičky o.p.s.

na zkulturnění dvoru pro klienty

32 000 Kč

O.s. Paprskovec

na nákup cvičné kuchyňky do denního stacionáře Setkání

32 407 Kč

DH Liberec

nákup materiálu pro chráněné dílny pro dospělé lidi s mentálním
postižením

36 461 Kč

Domov Jitka o.p.s.

pořízení tabletů se speciálními programy zaměřenými na aktivizaci
a rozvoj dětí a dospělých s mentálním postižením

25 984 Kč

Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích

vybavení nové keramické dílny pro klienty Diakonie

60 000 Kč
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Výše grantu Kč

9 200 Kč

Název organizace

Účel grantu

Výše grantu Kč

Och Červený Kostelec,
středisko Domov sv. Josefa
Žireč

dovybavení nového prostoru pro rehabilitaci osob s roztroušenou
sklerózou

60 000 Kč

Charita Kaplice

modernizace sociální služby sociální rehabilitace (podlaha, regály,..)
pro osoby se zdravotním postižením

15 900 Kč

Liga vozíčkářů o.s. / Bezbariérové divadlo Barka

na provoz divadla pro další integrační soubory

54 008 Kč

Život bez bariér, o.s.

splátky smykem řízeného bagru upraveného pro ovládání osobami
s postižením dolních i horních končetin

44 888 Kč

Oáza Hodonín - středisko
speciálních služeb

výstavba bezbariérového areálu Oáza Hodonín

60 000 Kč

O.s. Letní dům  

pronájem tréninkového bytu na přípravu mladých lidí odcházejících
z dětských domovů

60 000 Kč

Cesta domů o.s.

nákup polohovací postele a dvou antidekubitních matrací

60 000 Kč

Naděje, pobočka Zlín, o.s.

nákup vybavení do denního stacionáře pro lidi s demencí

52 409 Kč

Sdružení SRAZ - Společně
za radostí
a zdravím

vybudování nové zastřešené a zpevněné plochy pro obsluhu koní
přímo z invalidního vozíku

60 000 Kč

R-Mosty,o.s.      

zajištění provozu Azylového domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi

58 019 Kč

Sdružení TULIPAN

na nákup materiálu do chráněné dílny

25 600 Kč

Amnesty International
Česká republika, o.s.

realizace podpisové akce za propuštění 10 vězňů svědomí
v celém světě

49 270 Kč

TyfloCentrum Olomouc

mzdy zdravotně postižených pracovníků sociální firmy Ergones

11 200 Kč

VYSOKOMÝTSKÁ
KULTURNÍ,o.p.s.

podpořit tříletého Erika Pecháčka s diagnózou dětské
mozkové obrny

60 000 Kč

Maturus o.p.s.

na rozvoj tréninkjových pracovních míst pro hendicapované

33 050 Kč

Dobromysl o.p.s.

financování nového svozového bezbariérového automobilu

46 390 Kč

Společnost Parkinson o.s.

na komplexní rehabilitční programy nemocným
Parkinsonovou chorobou

44 550 Kč

Chelčický domov
sv. Linharta, o.p.s.

na materiál do sociálně terapeutických dílen

Slezská diakonie  

nákup kompenzačních a didaktických pomůcek pro rodiny s dítětem
se zdravotním postižením

30 000 Kč

Elpida, o.p.s

na provoz Linky seniorů

60 000 Kč

9 470 Kč

Podpořené projekty
dle cílové skupiny
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Počet podpořených projektů
dle regionálního hlediska (kraje)
Liberecký 2
Ústecký 0

Karlovarský
0

Hl. město
Praha 14

Královehradecký 2

Pardubický 2

Moravskoslezský 1

Středočeský 3
Plzeňský 0

Olomoucký 1
Vysočina 2
Zlínský 3
Jihočeský 3
Jihomoravský 4
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Podpořené projekty
dle účelu grantu

25%

opravy/úpravy
prostor/budov

44%

nákup zařízení
a pomůcek             

31%
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služby             

Příkladové projekty
VRÁTKA, O.S.
V březnu podpořila Nadace Divoké husy Výroční ples k 5. výročí založení organizace Vrátka.
Ples probíhal v Národním domě v Třebíči, kde na návštěvníky čekal pestrý program v podání
taneční skupiny Arabes a střídavého vystoupení hudební skupiny a kouzelníka. Na závěr
samozřejmě nechyběla tombola. Čistý výtěžek akce činil 105 020 Kč. Příspěvek Nadace
Divoké husy ve výši  60 000 Kč byl použit na rozšíření a lepší vybavení chráněné kavárny
a pekárny, kde pracují osoby se zdravotním postižením. Konkrétně se jednalo o prosklenou
cukrářskou vitrínu a pracovní stůl na míru.
FIDCON, O.S.
V dubnu podpořila Nadace Divoké husy benefiční ples s názvem Modrý bál, který pro
Fidcon o.s. uspořádala Římskokatolická farnost - děkanství Choceň. Čistý výtěžek akce činil
31 683 Kč. Ve stejné výši poskytla  Nadace Divoké husy grant, který byl použit na financování
vrtařské mise v roce 2013, která měla za cíl vybudovat 10 studní v regionu Nord–Quest
na Haity.
Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa Žireč
V červenci  podpořila Nadace Divoké husy Svatoanenské zahradní slavnosti konající se
v areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n.L. Pro návštěvníky byl připraven bohatý
hudební, taneční a divadelní program jak v kostele, tak i na nádvoří a v parku. Čistý výtěžek
akce činil 67 200 Kč. Nadační příspěvek ve výši 60 000 Kč  byl použit na dovybavení nového
prostoru pro rehabilitaci klientů Domova.
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Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
V březnu podpořila Nadace Divoké husy benefiční Srdíčkový ples v Kulturním domě Drnovice
Vyškov. Návštěvníci mohli shlédnout taneční vystoupení Komety Vyškov, mažoretky z oddílu
Kalimero a zatančit si za doprovodu skupiny Amethyst z Blanska. Čistý výtěžek akce činil
60 674 Kč. Spolu s nadačním příspěvkem ve výši 60 000 Kč byly peníze použity na
dokončení sociálního zázemí v areálu Šafářský dvůr, který je určen pro hiporehabilitaci.
Elpida, o.p.s.
V prosinci podpořila Nadace Divoké husy  dobročinný bazar Mikulášské luftování skříní, který
se uskutečnil v Literární kavárně H&H v Praze. Čistý výtěžek akce činil 70 000 Kč. Příspěvek
Nadace Divoké husy ve výši 60 000 Kč byl použit na provoz Linky seniorů. Za jeden den
vyřídí pracovníci Linky více než 100 kontaktů, z toho 33 životně důležitých. Pomohou tak
osamělým nebo nemocným lidem, lidem v krizové situaci, pro které je linka často jediným
zdrojem pomoci.
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Veřejná sbírka
Lety Divokých hus
V roce 2013 byly každých čtrnáct dní vyhlašovány jednotlivé Lety Divokých hus pořádané
ve prospěch konkrétních projektů nestátních neziskových organizací, které působí v sociální,
zdravotní a humanitární oblasti v ČR i zahraničí. Výtěžky sbírek slouží ke zdvojení výtěžku
pořádaných akcí v rámci programu Benefice s Divokými husami.
Jednotlivé sbírky byly prezentovány v těchto českých médiích:
Český Rozhlas, Radio Proglas, Časopis Protestant a Časopis Sféra
Výtěžek veřejné sbírky v roce 2013 byl 627 869 Kč
Číslo účtu veřejné sbírky:  27 000 000/0100
vedené u Komerční banky
Možnosti podpory: zaslání libovolné částky na sbírkové konto nebo zaslání dárcovské SMS
ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč a Nadace obdrží 28,50 Kč.
Povolení k veřejné sbírce: Nadace Divoké husy je oprávněna provozovat veřejnou sbírku
v termínu od 10.7.2013 na dobu neurčitou na základě rozhodnutí vydaného Magistrátem
hl. m. Prahy, č. j. S-MHMP/588976/2013 ze dne 8.7.2013. Kopii dokumentu můžete nalézt
na www.divokehusy.cz
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Nadace Divoké husy podpořila z výtěžku veřejné
sbírky v roce 2013 například tyto organizace:
Charita Valašské Meziříčí

23 429,-

O.s. Green Doors                                                                              21 499,Dlouhá cesta, o.s.                                                                             24 646,DOMEČEK, středisko DM CČSH                                                    24 887,Sdružení „Piafa“ ve Vyškově                                                             21 031,Vrátka, o.s.                                                                                        15 436,FIDCON o.s.                                                                                      21 251,HESTIA, o.s.                                                                                   13 549,O.s. Paprskovec                                                                                16 777,DH Liberec                                                                                        26 345,Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích                                        19 478,Och Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa Žireč                23 251,Charita Kaplice                                                                                 11 365,Oáza Hodonín – středisko speciálních služeb                                17 130,O.s. Letní dům                                                                               

24 905,-

Cesta domů o.s.                                                                              25 378,Naděje, pobočka Zlín, o.s.                                                                26 971,Sdružení TULIPAN                                                                           19 905,TyfloCentrum Olomouc                                                                    42 121,Dobromysl o.p.s.                                                                               44 551,Společnost Parkinson o.s.                                                                 18 635,Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.                                                 21 079,-  
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Husí kusy
AUKCE V HOTELU HILTON Prague Old Town
18. dubna se v pražském hotelu Hilton Prague Old Town u Masarykova nádraží uskutečnil
druhý ročník charitativní aukce. Společně s námi jste mohli vydražit například umělecká díla
od Krištofa Kintery, manžetové knoflíčky od Ester Geislerové, nebo cínového dráčka
od Michaely Dolinové.
Celkovou částku ve výši 88 250 Kč hotel Hilton Prague Old Town rozdělil mezi naši
Nadaci a občanské sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI. Na akci jste mohli shlédnout hudební
vystoupení známé české šansoniérky Renaty Drössler nebo pěvecké vystoupení Vladimíra
Hrona. Velké poděkování patří personálu hotelu Hilton Prague Old Town, který svým
svědomitým přístupem dokázal vytvořit inspirativní atmosféru a úžasné zázemí po celý
průběh aukce. Náš další dík putoval licitátorovi aukce, kterým se stal Pavel Anděl
a moderátorům – Hance Kynychové a Jiřímu Zbořilovi.
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BENEFIČNÍ TRH NA NÁMĚSTÍ MÍRU
Divoké husy opět přistály na Náměstí Míru! A v tomto roce dokonce 2x!
20. června se na Náměstí Míru konal druhý ročník charitativního blešího trhu Husí kusy 2.
Celou akci přišli podpořit nejen patroni Nadace Divoké husy, ale také ostatní známé osobnosti, které se aktivně zapojily do prodeje a rozdávaly pozitivní náladu navzdory tropickému
vedru. Návštěvníci si mohli například od Michaely Dolinové koupit bižuterii, oblečení nabízel Ondřej Kepka, hračky prodávala Štěpánka Duchková s Lucií Černíkovou. Jako zkušený
prodavač se představil i Jan Přeučil se svojí manželkou Evou Hruškovou a Tereza Herz
Pokorná s Petrem Vojnarem se vrhli za pult s dalšími raritami. Akci přišla podpořit i další
patronka Nadace Divoké husy Simona Postlerová a skupina Piesonki.
Jiří Zbořil provázel společně s Kate Matl celým odpolednem, a i když rtuť teploměru
vystoupala na neuvěřitelných 39 stupňů ve stínu, akce se vydařila. Celkový výtěžek
(bezmála 30 000 Kč), byl rozdělen mezi pořádající organizace, kterými byly Nadace
Divoké husy a občanské sdružení Portus Praha.
Třetí ročník charitativního blešího trhu Husí kusy se uskutečnil v úterý 24. září v rámci firemního dobrovolnictví Royal Bank of Scotland. Návštěvníci trhu si mohli vybrat ze široké nabídky oblečení, kabelek, bot, doplňků, bižuterie, vlastních výtvorů a nejrůznějších rarit z cest.
V rolích prodavačů se také představil například Jiří Zbořil, Kamila Špráchalová, Tomáš Valík,
Eva Hrušková nebo Michaela Dolinová. Výtěžek celé akce činil 24 742 Kč.
Patronát nad oběma akcemi převzala Mgr. Jana Černochová, starostka MČ Praha 2, které
patří velké poděkování.
Dále děkujeme zaměstnancům RBS, kteří se v průběhu celého dne aktivně zapojili
do prodeje a svým pozitivním přístupem tak vytvořili úžasnou atmosféru!
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FOCENÍ AUTORŮ POHÁDEK Z HUSÍHO BRKA
Promo focení známých tváří českého showbyznysu, které se zapojily do projektu Pohádky
z husího brka, se konalo v pondělí 26. srpna na Žofíně. Známé osobnosti fotografovala
přední česká fotografka Lenka Hatašová.
V rolích spisovatelů z dob minulých se představil například Jan Přeučil, Eva Hrušková,
Hanka Kynychová, David Smoljak, Michaela Dolinová, Štěpánka Duchková, Nela Boudová,
Tomáš Valík, Tereza Herz Pokorná, Jiří Zbořil, Marcela Březinová, Renata Drössler, Kamila
Špráchalová a Petra Špindlerová. Do projektu Pohádky z husího brka se zapojili herci,
zpěváci, umělci a spisovatelé, kteří vymysleli a vlastní rukou napsali pohádku.

© Lenka Hatašová

25

JAZZOVÉ LEGENDY HRÁLY PRO DOBROU VĚC!
Druhý benefiční koncert Nadace Divoké husy se uskutečnil ve čtvrtek 5. září v hotelu Panorama na Pankráci. Mohli jste slyšet nejen jazzové lahůdky v podání jedinečné kapely Traditional
Jazz Studia, ale také pohádku z chystané knihy Pohádky z husího brka, kterou přečetla sama
její autorka, známá herečka a moderátorka, Gabriela Vránová. Celým večerem provázela
Štěpánka Duchková. Koncert přišlo podpořit přes 40 milovníků jazzu a výtěžek ze vstupného
(16 000 Kč) byl použit na projekty Nadace Divoké husy
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POHÁDKOVÉ KŘTINY
Křest knihy Pohádky z husího brka se konal 23. října v hotelu Panorama na Pankráci.
Do tohoto projektu se zapojili herci, zpěváci, umělci a spisovatelé, kteří vymysleli a vlastní
rukou napsali pohádku. Originál této knihy byl vydražen za neuvěřitelných 76 500 Kč.
Vítězným dražitelem se stal zástupce společnosti PROFI CREDIT pan Ondřej Šmakal.
Výtěžek poputoval na konto občanského sdružení Klub nemocných cystickou fibrózou,
který pomáhá s nákladnou léčbou rodinám se slanými dětmi.
Pohádkovým odpolednem vás provázeli Štěpánka Duchková a Jiří Zbořil. Knihy z limitované
edice jste si mohli na místě zakoupit a nechat je podepsat od přítomných autorů. A které
známé osobnosti knihu pokřtily? David Smoljak, Štěpánka Duchková, Milena Steinmasslová,
Tomáš Valík, Tereza Herz Pokorná, Jiří Zbořil, Gabriela Vránová, Marcela Březinová, Renata
Drössler, Libuška Vojtková, Kamila Špráchalová, Alena Ježková, Ivona Březinová, Ondřej
Kepka a Nela Boudová.
Seznam spisovatelů pohádek: Hanka Kynychová, David Smoljak, Michaela Dolinová,
Štěpánka Duchková, Milena Steinmasslová, Tomáš Valík, Tereza Herz Pokorná, Jiří Zbořil,
Gabriela Vránová, Marcela Březinová, Renata Drössler, Petra Špindlerová, Libuška Vojtková,
Karel Voříšek, Kamila Špráchalová, Alena Ježková, Ivona Březinová, Ondřej Kepka, Nela
Boudová, Jiří Dědeček, Kamila Moučková, Jan Přeučil a Eva Hrušková.

VÁZÁNÍ TRADIČNÍCH ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Druhý ročník vázání adventních věnců se uskutečnil v sobotu 30. listopadu v Sametové
Restauraci, Národní 16. V rolích dekoratérů se představili nejen hosté Nadace Divoké husy,
ale i známé tváře ze seriálu Cesty domů. A na koho jste se mohli těšit? Adventní věnec si
přišli zhotovit Klára Jandová, Jitka Smutná, Lumír Olšovský nebo Martin Maxa. Výtěžek z této
akce poputoval na konto veřejné sbírky Nadace Divoké husy, která byla aktuálně vyhlášena
na Společnost Parkinson o.s. Příspěvek byl použit na komplexní rehabilitační programy pro
nemocné Parkinsonovou chorobou.

VÁNOČNÍ BAZARY
I v letošním roce jsme se zúčastnili vánočních bazarů, na kterých jsme prodávali nejen
vlastní výrobky, ale také věci z chráněných dílen. Mohli jste nás spatřit na bazaru VIZE 97
v Pražské křižovatce, v prostorách společnosti ČSOB a GSK. Za možnost prezentace naší
Nadace těmto společnost velmi děkujeme!
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ČSOB
V roce 2013 navázala Nadace Divoké husy spolupráci s ČSOB.
Ty společně podpořily 7 projektů částkou 177 366 Kč.
Barry a spol. pracuje se sociálně ohroženými dětmi a mládeží v ústavní péči či postiženými
dětmi. ČSOB přispěla částkou 22 382 Kč na vybavení hipocentra pro komplexní hiporehabilitaci.
Domov Jitka o.p.s. poskytuje služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením.
ČSOB přispěla částkou 25 984 Kč na nákup tabletů s programy zaměřenými na aktivizaci dětí
a dospělých s mentálním postižením.
O.s. Letní dům pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. ČSOB přispěla částkou
30 000 Kč na pronájem tréninkového bytu sloužícího na přípravu mladých lidí odcházejících
z dětských domovů.
R – Mosty, o.s. provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Azylový dům pro matky
s dětmi a nabízí Odborné sociální a právní poradenství. ČSOB přispěla částkou 30 000 Kč na
vzdělávání dětí v Azylovém domě pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi.
Slezská diakonie v Krnově mimo jiné pomáhá rodinám s dítětem se zdravotním postižením.
ČSOB přispěla částkou 30 000 Kč na nákup didaktických a rehabilitačních pomůcek do
půjčovny, která je těmto rodinám k dispozici.
Domovinka Němčičky o.p.s. pomáhá seniorům a zdravotně postiženým trávit jejich čas
smysluplně, důstojně a s pocitem potřebnosti. ČSOB PS přispěla částkou 30 000 Kč na
zkulturnění venkovního posezení pro klienty a na pořízení pomůcek na jejich aktivizaci.
SASVA o.s. provozuje nízkoprahový klub pro děti a organizuje výtvarné programy na letních
táborech NF Krtek pro onkologicky nemocné děti. Benefice Běh za lesními skřítky byla
podpořena částkou 9 000 Kč a mohl být pořízen materiál pro výrobu mozaiky, která ozdobí
nemocniční pokoje malých pacientů.
Díky spolupráci s ČSOB byla Nadace též přizvána na portál Modrý život,
který usnadňuje cestu dárců přímo k projektům, které jsou prospěšné.
Na prezentované projekty bylo v roce 2013 vybráno 13 880 Kč.
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Projekt

Reframing the Message
Od začátku roku 2013 se Divoké husy podílí na mezinárodním projektu Reframing the
Message. Spolu s dánskou organizací CISU a holandskými Wilde Ganzen se zaměřujeme
na zlepšení komunikačních dovedností malých a středních neziskových organizací (NNO)
a dobrovolníků, kteří působí v oblasti rozvojové spolupráce a vzdělávání.  
Projekt je zaměřen na komunikaci neziskových organizací s veřejností. Nadace Divoké husy
uspořádá během dvou let pro NNO několik seminářů, workshopů a soutěž. Výsledky jejich
činnosti budou prezentovány na putovní výstavě.
Rok 2013
V roce 2013 byla v rámci základní studie zmapována situace NNO v oblasti rozvojové
spolupráce v ČR a bylo provedeno dotazníkové šetření. Zaměřili jsme se také na analýzu
komunikačních materiálů a webových stránek NNO se snahou zjistit, jakou formu komunikace organizace používají - zda stále vidíme problémy a utrpení nebo jestli se už více orientují na řešení a prezentaci dosažených výsledků. Zjistili jsme, že situace je poměrně nevyrovnaná. Z některých webových stránek se na nás dívaly rozesmáté tváře dětí i dospělých,
viděli jsme krásné fotky z projektů a dočetli jsme se zajímavé návrhy spolupráce s místními
lidmi. Na jiných jsme ale stále viděli zobrazované utrpení a četli pouze o problémech. Náš
projekt se tedy snaží o to, aby těch optimistických zpráv přibývalo.
Na podzim proběhl první seminář na téma Reframing – co to je a k čemu se nám hodí.
Tento seminář byl zaměřený na přerámování sdělení (tzv. reframing) organizací tak, aby byly
v popředí komunikace pozitivní zprávy a dosažené výsledky. Spolu s 21 účastníky jsme si
vyslechli příspěvek politologa Ondřeje Slačálka o konceptu “rámování”. Ten spočívá v tom, že
způsob, jakým je událost prezentována v médiích a jaké vlastnosti jsou zdůrazněny
(zda pozitivní nebo negativní), se může odrazit také v uvažování lidí, kteří si takto podanou
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zprávu přečtou. Můžeme tedy ovlivnit pohled lidí na témata, kterým se věnujeme. Pokračovali
jsme praktickým cvičením, kde byl kladen důraz na pozitivní formu komunikace – jednoduše
jsme zkusili vyprávět příběhy jiným způsobem.  Byla představena kampaň The World’s Best
News, do které se účastníci v průběhu roku zapojili. Tato kampaň má za cíl ukazovat dobré
zprávy a přiblížit veřejnosti úspěchy českých NNO v zahraničí.
Projekt vzbudil zájem nejen mezi neziskovými organizacemi, ale také u veřejnosti. Navázali
jsme spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a dalšími organizacemi
v ČR. Téma „rámování“ je v současné době velmi diskutované a my jsme rádi, že můžeme
přispět naším projektem.

Finanční zpráva
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Ke dni 31. 12. 2013
(v tisících Kč)

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1

IČ: 569 96 640

A

Náklady

Číslo
řádku
1

hlavní

hospodářská

celkem

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

115

71

186

Spotřeba materiálu

3

88

0

88

Spotřeba energie

4

27

71

98

Služby celkem

5

726

1 357

2 083

Opravy a udržování

6

0

1 150

1 150

Cestovné

7

43

0

43

Náklady na prezentaci

8

36

0

36

Ostatní služby

9

647

207

854

Osobní náklady celkem

10

1 560

0

1 560

Mzdové náklady

11

1 200

0

1 200

Zákonné sociální pojištění

12

356

0

356

Zákonné sociální náklady

13

4

0

4

Daně a poplatky celkem

14

0

23

23

Ostatní daně a poplatky

15

0

23

23

Ostatní náklady celkem

16

170

14

184

Kursové ztráty

17

113

0

113

Jiné ostatní náklady

18

57

14

71

Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem 19

0

395

395

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM

20

0

395

395

Poskytnuté příspěvky celkem

21

34

0

34

Poskytnuté příspěvky

22

34

0

34

Náklady celkem

23

2 605

1 860

4 465

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

Činnosti

B

Výnosy

Číslo
řádku
24

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

25

0

1 260

1 260

Tržby z prodeje tržeb

26

0

1 260

1 260

Ostatní výnosy celkem

27

43

20

63

Úroky

28

0

1

1

Kursové zisky

29

43

0

43

Jiné ostatní výnosy

30

0

19

19

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek… 31

24

0

24

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

32

24

0

24

Přijaté příspěvky celkem

33

289

0

289

Přijaté příspěvky

34

289

0

289

Provozní dotace celkem

35

1 614

0

1 614

Provozní dotace

36

1 614

0

1 614

II.

III.
IV.
V.

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

Výnosy celkem

37

1 970

1 280

3 250

C

Hospodářský výsledek před zdaněním

38

-635

-580

-1 215

D

Hospodářský výsledek po zdanění

39

-635

-580

-1 215
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu - Aktiva
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Ke dni 31. 12. 2013
(v tisících Kč)
IČ: 569 96 640

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1

Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
dni účetního období dni účetního období
32 909
32 246

A

Dlouhodobý majetek celkem

Číslo
řádku
1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

22 094

22 094

Pozemky

4

3 870

3 870

Stavby

5

18 191

18 191

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

6

33

33

Dlouhodobý finanční majetek celkem

7

11 605

11 338

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

8

11 605

11 338

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

9

-790

-1 186

stavbám

10

-757

-1 153

III.
IV.

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11

-33

-33

B

Krátkodobý majetek celkem

12

263

889

I.

Pohledávky

13

28

306

Odběratelé

14

257

368

Poskytnuté provozní zálohy

15

0

55

Jiné pohledávky

16

0

6

Dohadné účty aktivní

17

0

106

Opravná položka k pohledávkám

18

-229

-229

Krátkodobý finanční majetek celkem

19

212

547

Pokladna

20

5

16

Bankovní účty

21

207

531

Jiná aktiva celkem

22

23

36

Náklady příštích období

23

23

36

Aktiva celkem

24

33 172

33 135

II.

III.
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu - Pasiva
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Ke dni 31. 12. 2013
(v tisících Kč)
IČ: 569 96 640

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1

Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
dni účetního období dni účetního období
32 886
32 373

A

Vlastní zdroje celkem

Číslo
řádku
1

I.

Jmění celkem

2

33 466

33 588

Vlastní jmění

3

33 402

32 792

Fondy

4

-58

433

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku
a závazků

5

122

363

Výsledek hospodaření celkem

6

-580

-1 215

Účet hospodářského výsledku

7

-580

-1 215

B

Cizí zdroje

8

286

762

I.

Dlouhodobé závazky celkem

9

0

49

Dohadné účty pasivní

10

0

49

Krátkodobé závazky celkem

11

286

687

Dodavatelé

12

14

284

Přijaté zálohy

13

148

254

Zamestnanci

14

42

91

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

15

19

47

Ostatní přímé daně

16

7

9

Jiné závazky

17

56

2

Jiná pasiva celkem

18

0

26

Výnosy příštích období

19

0

26

Pasiva celkem

20

33 172

33 135

II.

II.

III.

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha,
výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna
ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.
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Příloha k roční účetní závěrce
			 za rok 2013, Nadace Divoké husy
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20, 110 00, Praha 1
65996640  
nadace

Předmět činnosti a účel:
podpora rozvoje zejména nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociální,
zdravotní, charitativní a humanitární, včetně vzdělávání zaměřeného tímto směrem.
Vznik právní subjektivity:
Místo registrace:
Hlavní předmět činnosti:
Rozvahový den:

17.2.1997
obvod. úřad Praha 4, humanit. odbor pod reg. č. 297/97-N
nadační činnost - rozdělování finančních prostředků
31. 12. 2013                                                                                                                                             

Okamžik sestavení účetní závěrky: 7.5.2014
Podpisový seznam, účetní závěrku sestavila: Martina Martinková
Informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Nadace byla zapsána dne 13.1.1999 do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, spisová značka: oddíl N, vložka 81. Nadace má zaregistrováno nadační jmění ve
výši 32.791.908,00 CZK. Jmění je tvořeno cennými papíry a bytovým domem s pozemkem.                                                                                                   
Statutární orgán - správní rada
Členové správní rady:

RNDr. Karel Janoušek – předseda
Dr. Pieter Cornelis Adrianus Moree
Ing. Ivona Klabouchová
Mgr. Tomáš Drobík
Ing. Pavel Bratinka
Ing. Gabriela Magsumová
Štěpánka Ostafijczuk Duchková
Tomáš Tesař
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Členové dozorčí rady:

Mgr. Šimon Hradilek
JUDr. Marie Boháčová
Ing. Michal Kyncl

Zakladatelé:

Ing. Eva Grollová
Mgr. Jiří Štorek
Drs. Pieter Cornelis Adrianus Moreé
Maarten Theodoor Karel de Vries

                                        
Jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje jejím jménem předseda správní rady.
Na základě plné moci může jednat a podepisovat ředitelka nadace Marcela Nevšímalová.
Podepisování za nadaci probíhá tím způsobem, že k nadepsanému či tištěnému názvu
nadace připojí k tomu oprávněná osoba svůj podpis.
Nadace vykonává zejména nadační činnost v rámci své činnosti hlavní. Vedlejší (hospodářská)
činnost je vykonávána v souvislosti s pronájmem bytů a nebytových prostor u nemovitosti
zapsané v nadačním jmění.
Účetním obdobím je kalendářní rok od 1.1. do 31.12. 2013.
Účetní záznamy jsou zpracovávány na účetním softwaru PREMIER.
Záznamy a účetní dokumentace archivována v sídle nadace, účetnictví zpracovává
společnost PRODIMO ACCOUNTING s.r.o., IČ: 24840891.
Ostatní účetní metody použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Významné události mezi datem účetní závěrky a sestavením účetní závěrky nenastaly.
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek oceňujeme cenou pořizovací (cena pořízení
+ náklady spojené s pořízením). Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou výrobky výší
vlastních nákladů. Závazky byly oceňovány v pořizovacích cenách. Pro přepočet cizí měny
na českou byl použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k okamžiku
ocenění. Na konci účetního období přepočet dle kurzu ČNB k 31.12.2013.
V minulých letech vytvořila nadace opravné položky na nedobytné pohledávky
v celkové výši 228.541,00 CZK.
Nemá podíl v žádné jiné účetní jednotce.
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Závazky do splatnosti:  
28.232,00 CZK
pojistné na soc. zabezpečení:
17.798,00 CZK
veřejné zdravotní pojištění:
555,00 CZK
srážková daň:                      
zálohová daň:                                      8.532,00 CZK
kooperativa:                                      1.120,00 CZK
Dále nadace eviduje závazky z obchodních vztahů ve splatnosti 284.406,32 CZK.
Nadační jmění je tvořeno bytovým domem čp. 414 se stavební parcelou č. 556/1 a vedlejší
stavba čp. 1673 se stavební parcelou č. 556/2, katastrální úřad Nusle, Hlavní město Praha
a dále podílovými listy Fondu korporátních dluhopisů otevřeného podílového fondu
ČP INVEST investiční společnost, a.s. a prostředky na portfoliovém účtu vedeném
u ČSOB, a.s., spravované ČSOB Asset management, a.s..
Nadační jmění k 1.1.2013 bylo částečně tvořeno cennými papíry, které mají hodnotu
11.605 tis. CZK. Během roku byla část cenných papírů prodána.
K 31.12. 2013 mají hodnotu 11.338 tis CZK.
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2013 z hlavní činnosti  činí:      
Hospodářský výsledek k 31.12. 2013 z vedlejší činnosti činí:      

-635.049,60 CZK
-579.918,33 CZK

Vedlejší činnost je tvořena pronájmem a údržbou bytového domu. Tento bytový dům je
zapsaný v obchodním rejstříku jako majetek v nadačním jmění. Výnosy z tohoto majetku
jsou podle zákona o daních z příjmů 586/1992 §19 osvobozeny.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 3
Mzdové náklady:
                1.041.625,00 CZK
DPP:
                   158.316,00 CZK
Náklady na sociální a zdravotní pojištění:                    355.771,00 CZK
Ostatní sociální náklady:
                       4.397,00 CZK
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Výnosy z majetku zapsaného v nadačním jmění jsou osvobozeny od daně z příjmů
právnických osob, výnosy z hlavní činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.
Daňová povinnost v roce 2013 nevznikla.
Nájemné se službami:                                                   
1.260.291,00 CZK
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku:                                    
23.791,68 CZK
Dary použité na provoz nadace:                                             
289.154,21CZK
Dotace a granty:
             CZK
1.614.451,73
V roce 2013 bylo poskytnuto 1.667.990,00 CZK na příspěvcích právnickým osobám.
Příspěvky byly poskytnuty z darů, veřejné sbírky a grantu, které nadace v roce 2013 obdržela.
V roce 2013 proběhlo 37 benefic ( např. ELPIDA o.p.s., HESTIA o.s., Charita Kaplice, Naděje
Zlín, LIGA vozíčkářů, Život bez bariér…). K 31.12. 2013 bylo proplaceno 30 benefic v částce
1.487.890,00, zbylých 7 benefic bylo doplaceno v lednu a únoru 2014 v částce 175.600,00 CZK.
V roce 2013 byl vydán jeden finanční dar v hodnotě 4.500,00 CZK organizaci Dejme dětem
šanci. V roce 2013 nadace obdržela dary v hodnotě 845.791,00 CZK, jak od fyzických tak
od právnických osob (např. ČSOB, GESTIN HOLDING, EDITEL CZ s.r.o.,
Nadace Martina Romana….).
Veřejná sbírka je pořádaná celoročně, vybrané prostředky se ukládají na sbírkový bankovní
účet a v roce 2013 bylo vybráno 627.869,30 CZK
Ztráta z roku 2012 byla převedena na účet vlastní jmění.
      
Zpracovala: Martina Martinková
V Praze dne 7. května 2014
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Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné
Po datu závěrky ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Předpokládaný vývoj činnosti
Nadace bude nadále pokračovat ve své nadační a hospodářské činnosti
(pronajímání bytových a nebytových prostor).
Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje
Nadace nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů
Nadace dodržuje veškeré zákony a nařízení týkající se ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů.
Organizační složky v zahraničí
Nadace nemá organizační složku v zahraničí.
Dodržování statutu
Veškeré výdaje Nadace jsou prováděny v souladu se statutem.
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NIF
Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR
(resp. s MF ČR) v roce 2013
V letech 1999 až 2005 získala Nadace Divoké Husy prostřednictvím výběrového řízení
v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem 29 940 000 Kč.
V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro
Nadační investiční fond s FNM ČR, Nadace tyto prostředky vložila do svého nadačního jmění.
V roce 2013 postupovala nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních
prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních prostředků
získaných prodejem akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících
prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II.
etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 3 a 4, že příjemce příspěvku z NIF má povinnost rozdělit
ze svého majetku nadační příspěvky nutně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID za předchozí
kalendářní rok.
V případě Nadace Divoké husy povinná výše 0,5 x průměrný PRIBID z výnosů NIF za rok
2012 rozdělovaných v roce 2013 činila 165 658,02 Kč. Nadace svoje smluvní povinnosti
vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2013 splnila tak, že rozdělila nadační příspěvky
prostřednictvím veřejného výběrového řízení pouze vybraným nestátním neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením
církví), a to v celkové výši 160.876,- Kč. V předchozích letech přitom Nadace Divoké husy
rozdělila značně vyšší částky, než byla povinná výše finančních příspěvků z prostředků NIF
(k 31.12.2012 dosahovalo kumulativní navýšení skutečně vyplacených příspěvků oproti
povinným příspěvkům z prostředků NIF částky 1,040.721,- Kč). Nadace Divoké husy tak
i pro r. 2013 svoji smluvní povinnost rozdělit nadační příspěvky z výnosů NIF splnila, přičemž
v r. 2013 kumulativní navýšení skutečně vyplacených příspěvků z prostředků NIF oproti
povinným příspěvkům mírně pokleslo na konečných 1,035.939,- Kč k 31.12.2013.
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Výrok
auditora

43

44

45

Poděkování dárcům
Nadace Divoké husy více než 17 let naplňuje své poslání
díky štědrosti zahraničních a domácích dárců a partnerů.
Děkujeme všem, kdo nás v roce 2013 podpořili.
Hlavní dárce a partner: Wilde Ganzen Holandsko
Firemní dárci:
Wellen a.s., EDITEL CZ s. r. o., ČSOB, Čtení pomáhá, Glaxo Smith Kline, Hotel HILTON,
Hotel PANORAMA, Powerprint, The Royal Bank of Scotland plc, Nizozemsko – česká obchodní
komora, AHOLD Czech Republic a.s., NČOK, JK Credit spol s r.o., Celní poradenství s.r.o.,
Euroffice Praha – Brusel a.s.
Poděkování Nadaci Martina Romana za finanční dar ve výši 100 000 Kč, díky kterému
mohly Divoké husy vydat Pohádky z husího brka.
Mediální partneři:
Český rozhlas, Rádio Regina, Radio Proglas, Časopis Sféra, Časopis Protestant,
Deník Metro, TV Noe, TV Metropol,  TV Prima
Ostatní partneři:
ZŠ Petřiny – sever, Tiskárna Jiří Pelc Kladno, knihkupectví Shakespeare a synové,
cukrárna Cukrárna
Individuální dárci:
Zaměstnanci Řízení letového provozu s. p. (zvláštní dík paní Evě Pelikánové za organizaci
zaměstnanecké sbírky), Alena Králíková, Anna Dusová, Jitka Konopásková, Petr Svoboda,
Ondřej Kepka, Karel Voříšek, Petr Hanč, Petr Holkup, Anežka Churaňová, Karel Janoušek,  
Pieter C. A. Morée, Petr Seidl, Karel Mareš, Pavel Bratinka a další přispěvatelé do veřejné
sbírky Lety Divokoých hus.
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Na činnosti Nadace se v roce 2013 podíleli také dobrovolníci:
Marie Boháčová a Šimon Hradilek (právní poradenství), Hanka Prchalová
a Pavel Ubrankowicz (marketingové poradenství), Josef Jelínek (výtvarník),
Lenka Hatašová a Tomáš Fiala (fotografové), Jiří Zbořil (moderování akcí),
Natálie Pivoňková, Markéta Holubcová, Ingrid Tognerová, Markéta Šindelářová,
Aneta Nevšímalová, Jitka Konopásková,Ivona Klabouchová
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Děkujeme také všem bývalým i současným zaměstnancům, za jejich dobře odvedenou
práci. Bez jejich každodenního úsilí by nebylo možné zajistit kvalitní, spolehlivé a přátelské
fungování Nadace.
Děkujeme Josefu Jelínkovi za grafický návrh a zpracování výroční zprávy.
Poděkování PR agentuře Kloboukfilm s.r.o., paní Heleně Váňové za mediální
podporu všech akcí Nadace.

Kontakty
Adresa: Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 234 095 767
Internet: www.divokehusy.cz
Email: nadace@divokehusy.cz
IČ: 65996640
Čísla bankovních účtů:
27 000 000/0100 – účet veřejné sbírky
27 000 035/0100 – provozní účet
27 000 019/0100 – grantový účet
Registrace: Nadace Divoké husy je zapsaná
u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 81.
Nadační jmění: Výše nadačního jmění k 31. 12. 2013 je 32 791 908 Kč. Nadace při svém
hospodaření dodržuje stanovené pravidlo pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou
dle §22, Zákona č. 227/1997 Sb.
Nadace Divoké husy je členem Asociace nadací Fóra dárců, Asociace veřejně prospěšných
organizací, Nizozemsko – české obchodní komory, portálu Daruj správně a Dárcovská SMS.
V roce 2013 získala ocenění Známka kvality.
Text výroční zprávy sestavila: Marcela Nevšímalová, Ivana Průšová, Pavlína Tomášková
Grafická úprava a ilustrace: Josef Jelínek
Vydala: Nadace Divoké husy, Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

48

