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Úvodní slovo
Vážení a milí příznivci Divokých hus,
rok 2016 byl již dvacátým rokem činnosti Nadace Divoké husy. V letošním roce, 17. února 2017,
pak naše nadace oslavila 20. výročí svého vzniku.
Kulaté narozeniny jsou vždycky důvodem k zamyšlení a rekapitulaci, stejně jako povzbuzením
k další práci. Vzpomínky, ohlédnutí i přání
některých zakladatelů a členů správní a dozorčí
rady nadace, inspirované touto událostí,
naleznete na dalších stránkách Výroční zprávy.
Dočtete se také, jak se o založení Nadace
Divoké husy před více než dvěma desetiletími
zasloužila naše partnerská holandská nadace Wilde Ganzen. Od ní jsme získali nejen
inspirativní název, ale také řadu zkušeností
a nápadů, jak pomáhat a podporovat neziskové
organizace. Chtěl bych proto poděkovat našim
holandským přátelům za možnost sdílet tyto
zkušenosti i za dlouholetou finanční podporu,
která nově vzniklé nadaci pomohla překonat
první léta a postavit se na vlastní nohy. Roli
donátorů postupně převzali naši „domácí“
dárci, občané, podnikatelé i firmy z celé České
republiky. Rád bych proto všem těmto našim
podporovatelům upřímně poděkoval za ochotu
přispět, pomoci a podělit se. Je to především
lidská sounáležitost, která naší nadaci umožňuje
naplňovat její poslání a přispívat k rozvoji aktivních neziskových organizací, jež působí v sociální, zdravotní i humanitární oblasti. Protože
těch, kdo naši pomoc potřebují, neubývá, chtěl

bych zároveň požádat Vás všechny, naše
příznivce, dobrovolníky, i dárce, o zachování Vaší přízně, laskavosti a štědrosti i do
budoucna. Jenom s Vaší pomocí dokážeme
i v následujících letech udržet a dále
rozšiřovat naši pomoc potřebným. V neposlední řadě potom mé díky směřují i k těm,
kteří se v uplynulých 20 letech podíleli
na chodu Nadace Divoké husy, ať již jako
zaměstnanci nebo jako dobrovolníci. Děkuji
Vám všem za veškerou práci, kterou jste
přispěli k naplňování našich cílů.
Věřím, že s podporou Vás všech, našich dárců,
příznivců, zaměstnanců i dobrovolníků, se
Divokým husám bude i nadále dařit přinášet
pomoc těm, kdo navzdory nepřízni osudu
neztratili chuť a vůli létat.
Karel Janoušek, předseda správní rady
Nadace Divoké husy
Vážení a milí přátelé Nadace Divoké husy,
ráda bych se připojila k předsedovi správní rady,
panu Janouškovi, a ze srdce poděkovala Vám
všem, kteří nás podporujete a fandíte nám.
Předkládáme-li Vám Výroční zprávu za rok
2016, nedá mi to, abych se neohlédla za
událostmi, které uplynulý rok přinesl. V prvé
řadě spoustu radosti a zadostiučinění při plnění
hlavního poslání Nadace – pomoci potřebným
při plnění jejich přání a předsevzetí. Protože
však plnění snů něco stojí, pokračovali jsme
i v úsilí o snížení provozních nákladů Nadace
tak, aby co největší část výnosů mohla být

použita na podporu dobročinných projektů.
Za důležitý krok správným směrem proto
považujeme přestěhování kanceláře Nadace
z rušného centra města do příjemného a klidného Břevnova. Nejen změna adresy, ale
zejména uvážlivé hospodaření s majetkem
Nadace umožnily zdvojnásobit výtěžky pestrou
řádku benefic, o nichž se dočtete na stránkách
této Výroční zprávy.
To však neznamená, že nepotřebujeme Vaši
pomoc. Naopak, našima rukama dnes a denně
procházejí žádosti, které nejsme schopni
uspokojit, ačkoli by si mnozí žadatelé zasloužili
kromě našeho obdivu i pomoc a podporu. Ráda
bych Vás proto ujistila, že každá koruna navíc,
kterou přispějete, bude využita s rozmyslem
a účelně na pomoc potřebným. Využití poskytnutých prostředků budeme i nadále důsledně
kontrolovat. Cítíme se velmi zavázáni Vaší
laskavostí a důvěrou.
Na následujících stránkách se dozvíte, jak se
nám v roce 2016 dařilo, jak jsme hospodařili,
co jsme společně s našimi přáteli prožili a které
organizace jsme díky Vám podpořili v programu
„Benefice s Divokými husami“. Podělíme se s
Vámi také o zážitky z oslav 20. výročí založení
Nadace a kromě zajímavých vzpomínek
zakladatelů Vám představíme nové logo pro
tento narozeninový rok.
Děkuji Vám všem a přeji Vám hodně osobních
i pracovních úspěchů!
Andrea Hercíková,
ředitelka Nadace Divoké husy
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Lidé v Nadaci
Správní rada Nadace Divoké husy
Předseda: RNDr. Karel Janoušek
Členové: Ing. Ivona Klabouchová,
Ing. Gabriela Hoppe, Drs. Pieter C. A. Morée,
Ing. Pavel Bratinka, Mgr. Tomáš B. Drobík

Kdo jsme
Zaměstnanci a spolupracovníci
Nadace Divoké husy v roce 2016
Andrea Hercíková – ředitelka
Jitka Hanušová – manažerka marketingu
a fundraisingu – do 15.2.2016
V průběhu zpracování této výroční zprávy
posílila tým kanceláře NDH Karolína
Kořínková.

Dozorčí rada Nadace Divoké husy
Předsedkyně: JUDr. Marie Boháčová
Členové: Mgr. Šimon Hradilek,
Ing. Michal Kyncl
Členové správní a dozorčí rady
pracují pro Nadaci Divoké husy
bez nároku na odměnu.

Patroni Nadace Divoké husy
Alena Ježková, spisovatelka
Ondřej Kepka, režisér, scénárista a herec

•

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
více než 1600 projektů částkou přesahující 310 milionů korun.

•

Finanční prostředky získává Nadace Divoké husy z výnosů nadační jistiny, od dárců
a prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus.

•

Výše nadačního kapitálu Nadace Divoké husy je  32 791 908 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 určitým
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 je zapojena
do projektu Dárcovská SMS.  

*Benefiční akcí může být koncert, divadelní představení, výstava, sportovní utkaní a další
podobné akce ve prospěch dobré věci, při níž se shromažďují prostředky prodejem
předmětů, vstupenek, kuponů do tomboly apod.
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Poslání a cíle
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…

6

Proč se nadace jmenuje „Divoké husy?“
Pomohla nám partnerská holandská nadace
stejného jména, holandsky Wilde Ganzen.
Název je inspirován deníkem dánského
teologa a filosofa Soerena Kierkegaarda,
ve kterém srovnává divoké husy s těmi
ochočenými. Zatímco domácí pouze sedí na
dvorku a nechávají se vykrmovat, divoké husy
létají z místa na místo a brání se ustrnutí.
Také naše Nadace nechce zpohodlnět
a ustrnout ve vývoji.
Podporujeme inovativní metodou v programu Benefice s Divokými husami, který vybízí
k aktivitě jak samotnou organizaci, tak místní
dárce a samosprávu. Nezaměřujeme se
pouze na jednu oblast sociální péče ani na
konkrétní region, podporujeme kvalitní projekty na území celé ČR i mimo ni. Příjemcem
podpory se může stát organizace starající
se o děti s postižením, hospic i Dům na
půli cesty.

20. výročí založení
Nadace Divoké husy
Nadace Divoké husy byla založena 17. února
1997. Rok 2016 byl tedy dvacátým rokem její
činnosti. Dovolte, abychom se s vámi podělili
o vzpomínky, zamyšlení a přání těch, kteří
stáli u jejího zrodu nebo později spojili své
jméno s Nadací Divoké husy.
Ing. Eva Grollová,
jedna ze zakladatelů Nadace
„Je to už dvacet let, kdy vznikla myšlenka
založit Nadaci Divoké husy v České republice. Maarten de Vries, tehdejší 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
Československa, ale nenašel nikoho, kdo by
měl odvahu a chuť se pro 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 vynalézavě hledal
možnosti, jak pomáhat. Viděl také potřebu,
aby si společnost zvykla na nová témata
a mobilizovala se k pomoci. Okamžitě tehdy
reagoval: „To přece nemůžeme odmítnout,
vždyť tohle tady potřebujeme. Pojď, jdeme do
toho.“  Přemostění mezi holandskou a českou
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realitou výborně zvládal Peter Morée, který
k nám původně přišel studovat, ale později
zde našel své profesní uplatnění i svůj domov.  
A tak se stalo, že jsme byli čtyři zakladatelé –
Maarten, Jiří, Peter a já.
O něco později jsme se snažili 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.
„Nadace Divoké husy navazuje na činnost
nizozemské nadace Wilde Ganzen, která se
od roku 1957 (po kratičkém období evropské
poválečné rekonstrukce) rozhodla podporovat
sociální projekty v Nizozemí, jinde v Evropě,
také u nás i po celém světě.
Povzbuzeni tímto duchem solidarity,
odpovídajíce na naléhavou potřebu rozvoje
zodpovědného občanského jednání také
v naší zemi, rozhodli se zakladatelé Nadace
Divoké husy soustředit iniciativu k podpoře
nejrozmanitějších aktivit v sociální, charitativní
a zdravotní oblasti v naší zemi a povzbuzovat
odvahu a vůli k pomoci i mimo domácí území.
Úmysl Nadace Divoké husy ovšem přesahuje
pouhé shromažďování a přerozdělování
finančních prostředků. Podporou rozmanitých projektů chce také informovat širokou
veřejnost o vynalézavosti občanů v různých

sdruženích, kteří se s odvahou a tvořivostí
pouštějí do řešení naléhavých problémů ve
svém okolí. Nadace chce ovlivňovat veřejnost
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 mnoho
příznivců, štědrých dárců a dobré projekty
k prospěchu těm nejpotřebnějším.“
Maarten de Vries, jeden ze zakladatelů
Nadace Divoké husy
„Letos si Nadace Divoké husy  připomíná
dvacáté výročí svého vzniku. Blahopřejeme  
jejímu vedení a jejím zaměstnancům k této
radostné události. Schopnost konat dobro je
rovnoměrně rozdělena mezi lidmi, nikomu
ale nelze konání dobra nařídit. Laskavost
je křehká a je nutno s ní zacházet opatrně.
Kdokoli, chudý nebo bohatý, zdravý nebo
nemocný, mladý nebo starý, má schopnost
podpořit druhého. O tomto se člověk může
poučit od divokých hus. Každý rok na jaře
tisíce hus letí z jižních oblastí Evropy na
hnízdiště na severu. Jakmile hejno hus
vzlétne, rychle vytvoří 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  
dodatečné nadnášení a omezuje odpor vzdu-

chu pro husu letící za ní. Husy zjistily, že
mohou 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 snadněji, protože jsou
nadnášeni touto vzájemnou podporou. Když
jedna husa vypadne z klínového šiku, rychle
zjistí, že samostatný let vyžaduje mnohem větší
úsilí a vynaložení energie. Stane se, že lidé
pracující v týmu vypadnou ze skupiny a snaží
se dosáhnout původního cíle samostatně.
Stejně jako divoké husy i lidé obvykle velmi
brzy odhalí, jak omezené jsou jejich vlastní
síly, chybí jim synergie a energie, kterou nám
dodává laskavá sounáležitost s jinými lidmi.
Divoké husy na sebe volají, vědci se domnívají, že jde o způsob, jak mezi sebou během
dlouhého letu komunikují. Obdobně, když lidé
pracují společně, je nesmírně důležité pro
každého člena týmu pravidelně komunikovat
s ostatními. Tyto principy, kterým nás učí
příroda, nás vedly k založení nadace s názvem
Divoké husy. Přistoupili jsme k tomu, protože
jsme věřili, že je to správná věc. Poslední dvě  
desetiletí nám ukazují, že jsme byli úspěšní
a budeme proto v našem úsilí pokračovat
i v dalších letech. Dnes oslavujeme 20. výročí
a zveme vás, abyste se k nám připojili.“
Přání jednoho ze zakladatelů Nadace Divoké
husy, pana Maartena de Vries, je celé ke
shlédnutí na adrese https://www.facebook.com/
divokehusy/videos/10155240140311250/
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Ing. Ivona Klabouchová, členka správní
rady Nadace Divoké husy
„Přání k 20 letům letu Divokých hus: Přála
bych každému, aby potkal tolik štědrých
a dobrých lidí, kteří nejsou lhostejní a nemyslí jen na své pohodlí. Přála bych každému,
aby poznal tolik odvážných a obdivuhodných
bojovníků s nástrahami života, kolik Divoké
husy nesly na svých křídlech po dvacet let
svého vytrvalého letu.
I když Divoké husy často zalétají do míst, na
která slunce nesvítí, nevidí tam smutek ani
rezignaci, ale radost z toho, že nápady, snaha
nevzdat to a chuť potěšit druhé jsou tím, co
vynaložené úsilí bohatě vrací.  A s Divokými
husami dvojnásob!“
Ing. Pavel Bratinka, člen správní rady
Nadace Divoké husy
„Při příležitosti 20. výročí Nadace Divoké husy
bych se rád ohlédl za událostmi, které nejen
naši nadaci rozhodujícím způsobem ovlivnily
a dnes už téměř upadly v zapomnění. V roce
1992 schválila vláda převedení 1% akcií
z kuponové privatizace do Nadačního
investičního fondu – NIF. O tom, že neziskový
sektor se tehdy netěšil velké politické podpoře,
svědčily nejen 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,
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rozhodující kroky, které poté umožnily rozdělit
neziskovým organizacím více než 1 300 mil
Kč. Jakkoli v naší společnosti občas zaznívají
skeptické názory ohledně neziskového sektoru, jsem přesvědčen, že naprostá většina
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 přinášejících
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.“
Drs. Peter Morée, jeden ze zakladatelů
a člen správní rady Nadace Divoké husy
Komenský byl divoká husa
Cesta Nadace Divoké husy nezačala před
20 lety, ale mnohem dříve. Je vlastně plodem
několika šťastných i nešťastných událostí
v dějinách obou evropských zemí. V prvé
řadě široké sítě přátelských kontaktů mezi
nizozemskými a českými protestanty tkané od
60. let minulého století. Díky paní Hebe Kohlbrugge (1914-2016) přijížděli tehdy do Prahy
studenti teologie i jiných oborů, kteří si domů

odváželi hluboký zážitek solidarity a sounáležitosti s českými přáteli žijícími pod
komunistickou diktaturou. Pro mnoho z nich
to byl začátek nejen přátelských vazeb, ale
také různých aktivit, které poté přenesli do
svých církevních sborů. Byl to především
Hans van der Horst, kterému se dařilo propojovat protestantské sbory v obou zemích. Po
této síti, která vznikala od 80. let na úrovni
místních komunit, se na holandské straně
šířily informace o životě a o společnosti
v Československu za komunismu a po pádu
komunismu. Pro české protestanty byla
jakýmsi oknem do světa, podhoubím pro
aktivity, které se mohly naplno rozvinout
v období transformace. Nelze přitom opomenout, že nizozemské Wilde Ganzen měly své
kořeny ve stejném prostředí.
Druhou událostí na pozadí vzniku nadace
byla cesta několika evangelických farářů
do Nizozemí v létě 1969. Byla to poslední
možnost volně cestovat na západ, než se
hranice na dlouhá dvě desetiletí opět uzavřely.
Faráři zamířili mj. do Naardenu, kde chtěli
uctít posledního biskupa Jednoty bratrské
Jana Amose Komenského. V Naardenu
bydlel také farář Hugo Noordermeer, který
se s českými kolegy setkal. Toto setkání bylo
klíčové pro vznik kontaktu holandských Wilde
Ganzen s českými evangelíky. Noordermeer
byl totiž předsedou správní rady této nadace, která se původně věnovala pomoci pro
bývalé nizozemské kolonie a země rozvojového světa, v dozvucích Pražského jara se
však začala zajímat také o Československo,

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 vymykala
kontrole komunistické moci, zejména pokud
šlo o podporu farářů-disidentů, k nimž by
se pomoc jinak nedostala. Proto se Wilde
Ganzen ocitly na seznamu nepřátelských
organizací vedeném komunistickým režimem
v době normalizace. Na těchto základech
působení Wilde Ganzen v Československu
budovaných od roku 1968, byla o 30 let
později vystavěna sesterská česká nadace.
S trochou nadsázky můžeme 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 dějinách,
především v povědomí protestantů v obou
zemích. Komenský prožil v nizozemském
exilu velmi produktivní období, zároveň se
ale musel smířit s tím, že v Čechách byla
jeho Jednota bratrská rozpuštěna. Jeho hrob
v Naardenu se ve 20. století stal poutním
místem pro občany nového Československa,
kteří v něm dosud spatřují jednoho ze svých
dějinných velikánů.
Vznik Nadace Divoké husy, který se formálně
odehrál v roce 1997 v kanceláři jednoho nuselského notáře, byl ve skutečnosti vyvrcholením dlouhé historie vzájemných vazeb mezi
Čechy a Nizozemci, které se vždy odehrávaly
v duchu solidarity a sounáležitosti. A přesně
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to má nadace ve svém poslání: rozšiřovat
prostředí solidarity a vzájemnosti.
JUDr. Marie Boháčová, předsedkyně
dozorčí rady Nadace
“Nadaci chválím a do dalších 20 let přeji
neúnavný, skvělý let”
Mgr. Tomáš B. Drobík,
člen správní rady Nadace
„S nadací Divoké husy jsem přišel poprvé do
kontaktu v roce 2001 při své duchovenské
nástupní praxi. Můj mentor, farář J.P.Štorek,
byl jedním ze zakladatelů nadace. Napřed
tedy skrze něj a takto zpovzdálí jsem sledoval aktivity 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 aktivovala, svými vlastními
silami něco zorganizovala a teprve na reálný
výsledek takové aktivity přispět jeho zdvojnásobením, takový postup považuji svým
způsobem za geniální. V tomto je Nadace
Divoké husy na hvězdném nebi neziskového
světa aktivitou v pravdě zářivou
a ojedinělou.“
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Wilde Ganzen v Praze
Naše pozvání do Prahy u příležitosti 20.
výročí založení Nadace Divoké husy přijala
současná paní ředitelka nizozemských
Wilde Ganzen Tineke Huizinga s manželem
a jeden ze zakladatelů Nadace Maarten
de Vries s paní. V pátek 21.10.2016 jsme
se sešli u společné večeře a v rámci pestrého víkendového programu jsme navštívili
Domov sv. Karla Boromejského v Praze
6 a chráněnou Kavárnu Modrý domeček
v Řevnicích, které nadace v nedávné době
podpořila. V Domově v Řepích se nám dostalo nádherného přijetí a měli jsme možnost
prohlédnout si Domov i zahradu v doprovodu
sestry představené Konsoláty. Pro všechny to
byl opravdu hluboký zážitek. Naše cesta vedla

i na Karlštejn, kde se nám podařilo navštívit
Kapli svatého Kříže. Nakonec jsme zajeli do
Řevnic a dali si kávu, čaj a skvělý dort, který
pro nás připravili v Kavárně Modrý domeček.
V pátek i v sobotu se k nám připojila paní
Daniela Brůhová z Českého rozhlasu, dřívější
členka správní rady NDH (2002 – 2009).
V neděli se společnost rozdělila na dvě
skupiny, ale stále bylo o naše hosty dobře
postaráno. Byl to krásný víkend, plný zážitků
a příjemné zakončení dvacetileté finanční
podpory od nizozemské nadace Wilde
Ganzen. Pomohla za tu dobu Divokým husám
v České republice přispět k uskutečnění
stovek dobročinných projektů, za které
jsme nesmírně vděční.
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Benefice s Divokými husami
Grantový program Benefice s Divokými husami je založen na principu zdvojnásobování výtěžků
benefičních akcí, a to až do výše 60 tisíc korun. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Benefiční akce mají zpravidla místní
charakter, čímž Nadace Divoké husy podporuje také sounáležitost komunity a motivuje organizace i jednotlivce k samostatnosti a aktivnímu přístupu ke svému okolí.
Základní podmínky účasti organizací v programu:
•
•
•
•

Uspořádání benefiční akce
Nadační příspěvek musí být použit na konkrétní, předem deklarovaný účel, např. na nákup
kompenzačních pomůcek do hospice, úhradu hipoterapie pro děti s postižením nebo
zakoupení materiálu pro chráněnou dílnu
Přijatou finanční podporu nelze využít na běžné provozní náklady organizace
Žádost do výběrového řízení podává vždy konečný příjemce grantu

Benefice s Divokými husami je průběžný benefiční program s uzávěrkami vždy k poslednímu
dni kalendářního měsíce. Žádost je nutno podat nejpozději dva měsíce před prvním dnem
měsíce, ve kterém se má dobročinná akce konat.
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Z pohledu podpořené organizace:
Domov sv. Karla Boromejského Praha - Řepy
V loňském roce oslavil Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích 20. výročí svého založení.
Otevřením Domova navázaly sestry boromejky
na historii řepského kláštera, který vybudovaly
v polovině 19. století ke službě potřebným lidem.
V období socialismu byla tato služba přerušena
a budova kláštera zdevastována. V roce 1996 byl
nově zrekonstruovaný klášter po dlouhé přestávce
znovu otevřen ke službě tak, jak to bývalo v minulosti. V současné době Domov již dvacet let slouží
nemocným seniorům a poskytuje prostor ženské
věznici. Odsouzené ženy pomáhají v prádelně,
kuchyni, úklidu a na zahradě. Mají také příležitost
se vzdělávat a rekvalifikovat v sanitářském kurzu,
aby po jeho úspěšném absolvování pracovaly jako
sanitářky u lůžek pacientů.

Za dobu existence Domova proběhlo v jeho prostorách nepřeberné množství kulturních akcí, které
pravidelně podporovala Nadace Divoké husy.
Každoročně navýšila výtěžek významné akce, kterou
Domov uspořádal, a tím pomohla k rozvoji jeho
projektů. Je i její zásluhou, že dnes Domov vzkvétá a
kvalitně slouží nemocným lidem pokročilého věku.
Přejeme Nadaci Divoké husy k jejím dvacátým
narozeninám, aby i ona nadále vzkvétala a ve všem
se jí dařilo. Povede-li se dobře jí, bude moci dále
pomáhat neziskovým organizacím v jejich snažení
zlepšovat život lidem a přispívat k tomu, aby svět
kolem nás byl lepší a krásnější.
Ing. Monika Straková, Fundraising - kultura,
Domov sv. Karla Boromejského
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Podpora benefic - rok 2016
V rámci programu Benefice s Divokými husami podpořila
Nadace Divoké husy v roce 2016 celkem 26 projektů.
Celková částka vyplacená na příspěvcích činila 1 079 813 Kč
(z toho 443 765 Kč z účtu veřejné sbírky).
24 benefic bylo schváleno a vyplaceno v roce 2016
v částce 952 345 Kč
1 benefice byla schválena v roce 2015 a vyplacena počátkem
roku 2016 v částce 44 413 Kč
2 benefice byly schváleny v roce 2016, vyplaceny počátkem roku
2017 v částce 32 559 Kč
V roce 2016 byly vyplaceny také 3 mimořádné podpory v celkové
částce 83 055 Kč na projekty mimo program Benefice s Divokými
husami.
Na podpoře vybraných projektů se podílely tyto organizace:
Wilde Ganzen

           

Nadace Martina Romana – Čtení pomáhá
Innogy (prostřednictvím Nadace Charty 77)
Euroffice Praha - Brusel a.s.
Ekumenická rada církví v ČR
FinTech Investments 21, s.r.o.
ŘLP ČR, s.p. - zaměstnanecká sbírka
T-Mobile CR a.s. – příspěvky zaměstnanců
na akci Dobrá snídaně
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135 000 Kč
(5 000 EUR)
60 000 Kč
55 000 Kč
60 000 Kč
8 586 Kč
5 000 Kč
32 700 Kč
30 020 Kč

Projekty programu Benefice

s Divokými husami schválené v roce 2016
Organizace

Účel použití získaných prostředků

Částka grantu

Oblastní charita Uherský Brod

zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro klienty Pečovatelského
domu Korytná

60 000 Kč

Domeček, středisko pro volný
čas a integraci DM CČSH

pořízení nového plynového kotle

49 896 Kč

Spolek Rett Community, o.s.

týdenní respitní pobyt pro 17 rodin s dcerami s Rettovým syndromem

60 000 Kč

Portimo, o.p.s.  

úhrada nákladů na preventivní programy pro žáky ZŠ na Novoměstsku

60 000 Kč

Korálky Kroměříž, z.s.

nákup automobilu pro zajišťování dopravy dětí a žáků MŠ a ZŠ speciální
Kroměříž

60 000 Kč

Jako doma - Homelike, o.p.s.

rozjezd provozu bistra Kuchařek bez domova s komunitním přesahem

60 000 Kč

NADĚJE, pobočka Zlín

výměna dosluhujících tkalcovských stavů v terapeutické dílně pro mentálně

60 400 Kč

Lemniskáta,
život bez bariér, o.p.s.      

nákup výrobního materiálu pro chráněnou dílnu

60 000 Kč

Oblastní charita Ostrov

vybavení pokojů v rámci druhé etapy výstavby - navýšení kapacity Domova

19 200 Kč

Hospic sv. Štěpána

pořízení nového konvektomatu pro přípravu kvalitní stravy

60 000 Kč

CENTRUM HÁJEK z.ú.

vybavení prostoru nové tělocvičny - koberec, světla, rehabilitační pomůcky

60 000 Kč

SKOK do života, o.p.s.

sportovní náčiní a zahradní nábytek do služby Chráněné bydlení

12 350 Kč

Portus Praha, z.ú.

podpora sociálních služeb v Chráněném bydlení na Slapech

60 000 Kč

Diecézní charita Plzeň

malování a výměna podlahových krytin v Domově pro matky s dětmi v tísni v
Domažlicích

JK FANY Hostěnice

soustředění oddílu před Mistrovstvím ČR v paravoltiži

12 822 Kč

Domov sv. Karla Boromejského

pořízení nového počítačového vybavení, tiskáren a tonerů na různé úseky
Domova

40 645 Kč

5 934 Kč
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Organizace

Účel použití získaných prostředků

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze

podpora služby Dobroduš - vybavení terapeutické místnosti, pomůcky

18 967 Kč

Mezinárodní vězeňské
společenství, z.s.

projekt “Andělský strom” - nákup vánočních dárků dětem, které mají mámu
nebo tátu ve vězení

60 000 Kč

Centrum RoSa, z.s.  

pořízení počítačové techniky pro aktivity Centra RoSa

11 380 Kč

Liga vozíčkářů

výcvik asistenčních psů, kteří pomáhají hendikepovaným klientům

35 549 Kč

Domov pro seniory
Dřevčický Park

pořízení 2 čističek vzduchu na lůžkové oddělení Domova
se zvláštním režimem

59 336 Kč

Letní dům, z.ú.

program „Spolu o krok dále“ – cyklus tréninkových bytů.

24 256 Kč

Farní charita Kamenice nad
Lipou

pořízení skládacího zahradního nábytku pro využití na akcích charity na farním
dvoře

Městská charita České
Budějovice

provoz klubu důchodců v domě s pečovatelskou službou

Rodinné centrum
Radost, o.p.s.

vybavení terapeutické místnosti pro práci s dětmi
- nábytek a terapeutické

7 730 Kč

Hospic sv. Jiří, o.p.s.

nákup zdravotnického materiálu, léků, zdravotních
a komepenzačních pomůcek

8 303 Kč

Celkem

20

Částka grantu

8 096 Kč
10 040 Kč

Podpořené projekty podle účelu, cílové skupiny a regionů
Podle účelu

Procenta

opravy a úpravy budov a prostor

7%

2

nákup zařízení a pomůcek

61%

17

služby

32%

9

Podle cílové skupiny

Procenta

Počet

Počet

Podle kraje

Procenta

Počet

Praha

32%

9

Středočeský

4%

1

Jihočeský

11%

3

Královéhradecký

4%

1

Vysočina

7%

2

Zlínský

14%

4

senioři

29%

10

Moravskoslezský

4%

1

dospělí

37%

13

Jihomoravský

7%

2

děti a mládež

34%

12

Ústecký

4%

1

Karlovarský

7%

2

Plzeňský

7%

2

Některé projekty cílily na více skupin najednou.

984 904 Kč
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Dobrá snídaně
19. 2. 2016 jsme uspořádali “Dobrou snídani”
v sídle společnosti T-Mobile, která nám
poskytla prostor a v příjemné atmosféře se
aktivně zapojila do akce. Snídaňové balíčky
jsme dostali darem z Hotelu Corinthia, kde
myslí na své hosty a pro účastníky konferencí
vytvořili speciální koncept “Food for thought”
- jídlo, které zasytí, ale neuspí. Tento koncept
se skvěle hodil pro naši snídani. Příspěvky
zaměstnanců společnosti T-Mobile dosáhly
během několika málo hodin celkové částky
30 020 Kč.
Vybraná částka se stala součástí šedesátitisícového daru nadace organizaci Portimo,
o.p.s., která působí v Novém Městě na
Moravě a pořádá preventivní programy
pro žáky základních škol.  Programy “Jiný
svět”, “Kdo je jinej, neni divnej” a “Nejsem
divnej, když jsem jinej” jsou zaměřené na
prevenci rasismu, xenofobie a diskriminace.
Pomocí programů si žáci uvědomí různost
lidí ve světě kolem nás a přispějí k integraci
zdravotně postižených žáků do „běžného“
vzdělávacího proudu. Dar byl použit na uhrazení deseti preventivních programů pro
200 žáků ZŠ na Novoměstsku.

Příklady podpořených projektů
Jako doma – Homelike, o.p.s./Praha
Organizace Jako doma spolupracuje s ženami bez domova, které jsou neviditelné a zranitelné,
proto stojí na jejich straně. Spolu s nimi se učí, jak jim pomoci, co je trápí i jak změnit obraz lidí
bez domova v české společnosti. Specificky se věnuje ženskému bezdomovectví, protože o něm
chybí informace a ukazuje se, že je jiné než to mužské.
V rámci benefiční akce R´n´R JAKO DOMA: BISTRO BUDE, proběhl 14. 4. 2016 v klubu FAMU
koncert, dražba krásných věcí, proslov Kuchařek bez domova, po celou dobu byl dostupný
bazar oblečení, stánek s jídlem Kuchařek bez domova a benefiční limonády. Živě, bez nároku na
honorář, zahrály kapely Please The Trees, Leto, Vobezdub, Potmě. Akce proběhla za podpory
mnoha lidí, zapojily se spolupracovnice bez domova a další dobrovolnice.
Výtěžek benefice dosáhl částky 85 400 Kč.
Divoké husy přispěly svou maximální možnou částkou - 60 000 Kč. Z toho 32 803 Kč bylo vybráno
ve veřejné sbírce.
Organizace Jako doma získala od MČ Prahy 5 do pronájmu prostor zkolaudovaný jako jídelna.
V průběhu druhé poloviny roku 2016 tento prostor zrekonstruovala a otevřela Bistro Kuchařek bez
domova s komunitním přesahem. Dar nadace použila organizace na počáteční provoz bistra.

Děkujeme společnosti T-Mobile za poskytnuté
zázemí a podporu celé akce a hotelu Corinthia Hotel Prague za dodání skvělých snídaní.
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Hospic sv. Štěpána/Litoměřice

Liga vozíčkářů/Brno

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích již 15 let pečuje o nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty. Je jedním ze
dvou lůžkových hospiců Ústeckého kraje. Jako první
v Ústeckém kraji poskytuje paliativní péči umírajícím
pacientům v jejich domácím prostředí.
2. ročník benefičního „Běhu pro hospic“ se konal
v Litoměřicích v sobotu 28. 5. 2016 na tratích 1, 3, 9 km
a strollering pro maminky s kočárky na trati 1 km. Start
a cíl byly umístěny u Hospice sv. Štěpána na Rybářském
náměstí. Na zajištění běhu se podílelo celkem 30
subjektů, které zajistily služby či věcné dary, a 65
dobrovolníků. Celkem bylo registrováno 587 běžců, kteří
na startovném zaplatili 106 400 Kč. Celkově měla akce
jednoznačně kladný ohlas, o spolupořádání příštího
ročníku projevilo zájem i Město Litoměřice.
Nadace Divoké husy podpořila hospic v maximální
výši - finančním darem 60 000 Kč, z toho 28 455 Kč bylo
vybráno ve veřejné sbírce Lety Divokých hus.
Dar nadace posloužil k nákupu nového konvektomatu do
kuchyně hospice pro zajištění kvalitní, nutričně vydatné
stravy pro pacienty, kteří jsou v terminální fázi svého
onemocnění a života.

Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat osoby se zdravotním postižením v každodenním životě,
volném čase, v práci či vzdělávání a při řešení obtížných situací tak, aby mohly žít podle svých
představ. Organizace průběžně rozvíjí činnost již od roku 1990 a postupem času rozšířila svou
působnost do celé České republiky.
Benefiční Pink byla první akce Ligy vozíčkářů, jejímž cílem bylo uspořádat badmintonový turnaj
pro zaměstnance spolupracujících firem. Akce se konala 5. 11. 2016 v Brně pod záštitou českého
sportovce Petra Koukala, který také věnoval několik věcných cen a přislíbil spolupráci i v rámci
dalších aktivit Ligy vozíčkářů. Díky realizaci benefiční akce se zaměstnanci firem seznámili nejen
s činnostmi Ligy vozíčkářů, ale především s problematikou výcviku asistenčních psů. V rámci
doprovodného programu probíhaly ukázky samotného výcviku psů, za něž organizace obdržela
velmi pozitivní ohlasy. Hráči tak získali nejen teoretické informace, ale především praktické
ukázky, co všechno asistenční pes umí a jak samotný výcvik probíhá. Na startovném se podařilo
vybrat 35 549 Kč.
Nadace Divoké husy výtěžek akce zdvojnásobila, z částky 35 549 Kč se 16 251 Kč podařilo
vybrat ve veřejné sbírce Lety Divokých hus.
Dar nadace byl využit na výcvik asistenčních
psů, kteří pomáhají hendikepovaným klientům.
Asistenční pes není uznán jako kompenzační
pomůcka, tudíž postižené osoby na něj nemohou získat státní příspěvek, přitom cena
výcviku se pohybuje mezi 230 až 250 tis. Kč.
Organizace se co nejvíce snaží pomáhat
svým klientům, kteří pejska chtějí a potřebují,
a tak převzala toto finanční břemeno na
sebe. Proto je nucena sama oslovovat donátory a využívat všechny možné způsoby
k získání finančních prostředků na
tento projekt.
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Rodinné centrum Radost, o.p.s./Tábor
Rodinné centrum Radost poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti.  Nabízí jednak psychosociální služby - psychologické poradenství, podporu pro osoby v krizi a terapii pro jedince,
páry i rodinu, a pak také službu dětské skupiny - péče o dítě, vše v duchu motta SPOKOJENÉ
RODIČOVSTVÍ - RADOSTNÉ DĚTSTVÍ.
Benefiční koncert pro Radost se uskutečnil 11. 12. 2016 v Kostele sv. Filipa a Jakuba v Táboře.
Návštěvníky benefičního koncertu čekala dvě hudební vystoupení. Na harmonium zahrál a zazpíval Jarda Svoboda ze skupiny Traband, jehož žalmy sklidily neutichající potlesk publika. Pro
návštěvníky bylo v krátké přestávce připraveno drobné občerstvení, horký čaj a svařák. S plnou
vervou se pak pustil do svého vystoupení Déma ze skupiny Znouzectnost, který zahrál na akustickou kytaru a svůj zpěv prokládal životními příběhy a historickými milníky z Plzeňska. Slavnostní
tečkou benefičního koncertu byla jeho poslední píseň, kterou zahrál na kostelním kůru. Navzdory
předvánočnímu shonu, ze kterého měli organizátoři obavy, akci přišlo podpořit 46 dobrých duší
a benefiční koncert tak splnil svůj účel.
Výtěžek 7 730 Kč nadace zdvojnásobila celý z veřejné sbírky Lety Divokých hus, a protože naši
dárci byli v předvánočním čase štědří, mohli jsme veřejnou sbírkou podpořit i další organizace.
RC Radost peníze využilo na vybavení terapeutické místnosti příjemným sezením a terapeutickým pískovištěm, které usnadňuje terapeutům navázání kontaktu s malými klienty.

Veřejná sbírka
Lety Divokých hus
V roce 2016 byla opět pravidelně vyhlašována veřejná sbírka Lety Divokých hus. Sbírku
vyhlašujeme ve prospěch konkrétních projektů vybraných v grantovém řízení. Výtěžky sbírek
se stávají součástí zdvojnásobení výtěžku pořádaných akcí v rámci programu Benefice
s Divokými husami.
Jednotlivé sbírky byly prezentovány v těchto českých médiích:
Český rozhlas - Vltava, Rádio Proglas, měsíčník Protestant a časopis Sféra
Výtěžek veřejné sbírky v roce 2016 prostřednictvím DMS a finančních
příspěvků zaslaných přímo na uvedený účet byl 466 108,24 Kč
Číslo účtu veřejné sbírky:  27 000 000/0100
vedený u Komerční banky
Možnosti podpory veřejné sbírky:
Zaslání libovolné částky na sbírkové konto.
Zaslání dárcovské SMS ve zvolené hodnotě:
DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Nadace
Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Přispívat lze i trvale odesláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777
a každý měsíc bude dárci automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč, a to až do té
doby, než se rozhodne příkaz zrušit. Více na www.darcovskasms.cz.
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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Organizace podpořené v roce 2016 veřejnou sbírkou:
Organizace

Účel použití prostředků z veřejné sbírky

Částka

Organizace

Účel použití prostředků z veřejné sbírky

Částka

Domov sv Karla Boromejského

nákup zdravotnického materiálu, zdravotních a rehabilitačních pomůcek,
nehrazených pojišťovnou

26 822 Kč

Domov pro seniory Dřevčický Park

24 064 Kč

Oblastní charita Uherský Brod

zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro klienty
Pečovatelského domu Korytná

32 413 Kč

pořízení 2 čističek vzduchu na lůžkové oddělení Domova se zvláštním
režimem, nákup terapeutických pomůcek a společenských her pro klienty
Domova

Farní charita Kamenice nad Lipou

8 096 Kč

týdenní respitní pobyt pro 17 rodin s dcerami s RS - pro dcery zajištěna
asistence, pro rodiče terapeutický program

46 905 Kč

pořízení skládacího zahradního nábytku pro účely pořádání veřejných akcí
na farním dvoře

Městská charita České Budějovice

provoz klubu důchodců v domě s pečovatelskou službou

10 040 Kč

Korálky Kroměříž, z.s.

nákup automobilu pro zajišťování dopravy dětí a žáků MŠ a ZŠ speciální
Kroměříž

27 923 Kč

Rodinné centrum Radost, o.p.s.

vybavení terapeutické místnosti pro práci s dětmi – nábytek a terapeutické
pískoviště

7 730 Kč

Jako doma - Homelike, o.p.s.

rozjezd provozu bistra Kuchařek bez domova s komunitním přesahem

32 803 Kč

Diakonie ČCE - hospic CITADELA   

33 700 Kč

Oblastní charita Ostrov

vybavení pokojů v rámci druhé etapy výstavby - navýšení kapacity
Domova pokojného stáří v Ostrově o dalších 18 lůžek

16 605 Kč

příspěvek v rámci mimořádné podpory - dar ŘLP - termoporty na přepravu
a podávání stravy

Hospic sv. Štěpána

nový konvektomat pro přípravu stravy, stávající měl omezené využití
z důvodu nefunkčního uzávěru dveří

28 455 Kč

CENTRUM HÁJEK z.ú.

vybavení prostoru nové tělocvičny (koberec, světla, rehabilitační pomůcky,
atd.)

21 394 Kč

Spolek Rett Community, o.s.

SKOK do života, o.p.s. Hradec Králové sportovní náčiní a zahradní nábytek do služby Chráněné bydlení

12 350 Kč

Portus Praha, z.ú.

podpora sociálních služeb v chráněném bydlení na Slapech

27 198 Kč

Diecézní charita Plzeň

opravy vnitřních omítek, malování a výměna podlahových krytin v Domově
pro matky s dětmi v tísni v Domažlicích

5 934 Kč

JK FANY Hostěnice

soustředění oddílu před Mistrovstvím ČR v paravoltiži

12 391 Kč

Domov sv. Karla Boromejského

pořízení nového počítačového vybavení, tiskáren a tonerů na různé úseky
Domova

20 740 Kč

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Praze

aktivity služby Dobroduš – vybavení přijímací místnosti, sportovní a PC
pomůcky

13 005 Kč

Mezinárodní vězeňské
společenství, z.s.

projekt "Andělský strom" - nákup vánočních dárků dětem, které mají
mámu nebo tátu ve vězení

8 466 Kč

Centrum RoSa, z.s.

pořízení počítačové techniky pro aktivity Centra RoSa – dataprojektor,
barevná tiskárna, externí disk

10 480 Kč

Liga vozíčkářů

výcvik asistenčních psů, kteří pomáhají hendikepovaným klientům

16 251 Kč
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celkem

443 765 Kč
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Finanční zpráva
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Zpracováno v souladu
s vyhláškou 504/2002 Sb.

Číslo
řádku

Sestavený ke dni
31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

Nadace Divoké husy
Šlikova 403/16
169 00 Praha 6

IČ: 659 96 640
Číslo
řádku

Činnosti

A

Náklady

hlavní

hospodářská

celkem

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

1

257

195

452

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklad.dodávek

2

41

79

120

3.

Opravy a udržování

3

0

14

14

4.

Náklady na reprezentaci

4

22

0

22

5.

Ostatní služby

5

194

102

296

II.

Osobní náklady celkem

6

379

0

379

6.

Mzdové náklady

7

283

0

283

7.

Zákonné sociální pojištění

8

95

0

95

8.

Zákonné sociální náklady

9

1

0

1

III.

Daně a poplatky celkem

10

0

13

13

9.

Daně a poplatky

11

0

13

13

IV.

Ostatní náklady celkem

12

3

14

17

10.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

13

1

0

1

11.

Jiné ostatní náklady

14

2

14

16

VI.

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

15

0

364

364

12.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM

16

0

364

364

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

17

254

0

254

13.

Poskytnuté příspěvky

18

254

0

254

Náklady celkem

19

893

586

1479
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B

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

1.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

II.
2.

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

20

0

1 277

1 277

21

0

1 277

1 277

Ostatní výnosy celkem

22

0

1

1

Výnosové úroky

23

0

1

1

III.

Přijaté příspěvky celkem

24

127

0

127

3.

Přijaté příspěvky (dary)

25

127

0

127

Výnosy celkem

26

127

1278

1405

C

Hospodářský výsledek před zdaněním

27

-766

692

-74

D

Hospodářský výsledek po zdanění

28

-766

692

-74
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu - Pasiva

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu - Aktiva
Zpracováno v souladu
s vyhláškou 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Výpočet položek
k 31. 12. 2016
(v tisících Kč)

Nadace Divoké husy
Šlikova 403/16
169 00 Praha 6
IČ: 659 96 640

Zpracováno v souladu
s vyhláškou 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
Číslo
řádku dni účetního období dni účetního období
1
30 690
29 992

Výčet položek
k 31. 12. 2016
(v tisících Kč)

Nadace Divoké husy
Šlikova 403/16
169 00 Praha 6
IČ: 659 96 640

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
Číslo
řádku dni účetního období dni účetního období
1
32 146
31 749

A

Vlastní zdroje celkem

22 094

I.

Jmění celkem

2

32 792

32 470

3 870

1.

Vlastní jmění

3

32 792

32 792

18 190

2.

Fondy

4

0

12

34

34

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

5

0

-334

10 509

10 175

II.

Výsledek hospodaření celkem

5

-646

-721

10 509

10 175

1.

Účet hospodářského výsledku

6

0

-74

8

-1 913

-2 277

2.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

7

204

0

9

-1 880

-2 244

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

7

-850

-647

10

-33

-33

B

Cizí zdroje

8

398

374

11

1 854

2 131

I.

Dlouhodobé závazky celkem

9

52

64

12

553

688

6.

Dohadné účty pasivní

10

52

64

Krátkodobé závazky celkem

11

297

261

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

2

22 094

1.

Pozemky

3

3 870

3.

Stavby

4

18 190

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

5

II.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

6

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

7

III.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

6.

stavbám

10.

drobnému dlouhodobému majetku celkem

B

Krátkodobý majetek celkem

I.

Pohledávky celkem

1.

Odběratelé

13

596

658

II.

4.

Poskytnuté provozní zálohy

14

68

64

1.

Dodavatelé

12

27

17

17.

Jiné pohledávky

15

4

4

3.

Přijaté zálohy

13

216

213

18.

Dohadné účty aktivní

16

114

118

5.

Zamestnanci

14

31

16

19.

Opravná položka k pohledávkám

17

-229

-156

7.

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

15

18

10

1 430

9.

Ostatní přímé daně

16

4

2

II.

Krátkodobý finanční majetek celkem

18

1 286

1.

Pokladna

19

2

4

17.

Jiné závazky

17

1

3

3.

Bankovní účty

20

1 284

1 426

III.

Jiná pasiva celkem

18

49

49

III.

Jiná aktiva celkem

21

15

13

2.

Výnosy příštích období

19

49

49

1.

Náklady příštích období

22

15

13

Pasiva celkem

20

32 544

32 123

Aktiva celkem

23

32 544

32 123

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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35

36

37

38

39

40
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Další finanční údaje
Poskytnuté nadační příspěvky celkem

1 079 813 Kč

Přijaté dary celkem

508 386 Kč
z toho firemní dárci
dary od fyzických osob

Veřejná sbírka Lety Divokých hus
Nadační kapitál

94 525 Kč
466 108 Kč
32 791 908 Kč

Čisté výnosy z nadační jistiny

692 000 Kč

Náklady na správu nadace

639 000 Kč

Procent na správu nadace

1,9 %

•
•
•
•
•
•
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413 861 Kč

Po datu závěrky ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události, které by měly dopad na účetní závěrku roku 2016.
Nadace bude nadále pokračovat ve své nadační a hospodářské činnosti
(pronajímání bytových a nebytových prostor).
Nadace nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Nadace dodržuje veškeré zákony a nařízení týkající se ochrany životního
prostředí a pracovněprávních vztahů.
Nadace nemá organizační složku v zahraničí.
Veškeré výdaje Nadace jsou prováděny v souladu se statutem.
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Poděkování

A přispěvatelé do veřejné sbírky Lety Divokých hus, například:

Nadace Divoké husy již 20 let naplňuje své poslání díky štědrosti zahraničních a domácích dárců
a partnerů. Děkujeme za dlouholetou spolupráci, motivaci a podporu nejen finanční našemu
hlavnímu partnerovi a dárci, holandské nadaci Wilde Ganzen! Po vzájemné dohodě byl rok 2016
posledním rokem, v němž nás naši holandští partneři podporovali finančně, nadále bude spolupráce našich nadací pokračovat výhradně nefinanční formou. Děkujeme holandským přátelům
za veškerou dosavadní pomoc a věříme, že do budoucna se nám podaří zajistit dostatečné
prostředky k financování činnosti Nadace Divoké husy z tuzemských zdrojů.

Petr Daniš, Oldřich Slavík, Petr Seidl, Tomáš Zajíc, Boleslav Novotný, Lucie Žáčková, Stanislav
Kvídera, Jan Růžička, Petr Hanč, Hana Divišová, Jiří Jůza, Alena Hynštová, Pavel Michalica,
Marie Kozáková, Anežka Klimešová, Daniela Mohylová, Ladislav Sokolovský, Pieter Morée,
Ladislav Štěpán, Antonie Kanová, Richard Pešek, Barbora Maršíčková, Ladislav Eger, Zdeňka
Belová, Zdeňka Kolářová, Pavel Jančík, Martin Kozubek, Alena Petráňková, Milada Fričová,
Miroslava Hofferová, Stanislav Vrbický, Naděžda Doksanská, Marie Zachovalová, Ján Michalička,
Kateřina Břachová, Věra Rascunková, Petr Hanák, Zdeněk Micka, Lubomír Šenkyřík, Barbora
Blešová, Lukáš Uher, …

Mediální partneři:
Český rozhlas, Radio Proglas, časopis Sféra, časopis Protestant

Všem přispěvatelům, i těm, kteří se nevešli na tuto stranu, za jejich podporu ze srdce
děkujeme! Stejně tak děkujeme všem, kteří nám posílají dárcovské SMS.

Na provoz nadace přispěli:
EDITEL CZ s.r.o.
50 000 Kč
Euroffice Praha – Brusel a.s. 40 000 Kč
Ing. Romana Pojslová
12 260 Kč
Ing. Ivona Klabouchová
věcný dar – tiskárna do kanceláře nadace - v hodnotě 10 000 Kč
a dále: RNDr. Karel Janoušek, Mgr. Šimon Hradilek, Ing. Gabriela Hoppe, JUDr. Marie Boháčová
Firemní dary ve prospěch benefic poskytly organizace
(vyčísleno v kapitole Benefice s Divokými husami):  
Euroffice Praha – Brusel a.s., Nadace Martina Romana (Čtení pomáhá), Innogy, Ekumenická
rada církví v ČR, Hotel Corinthia, T-Mobile CR a.s., FinTech Investments 21, s.r.o. (Bezporadce.cz)
Individuální dary ve prospěch podpořených organizací poskytli:
Zaměstnanci Řízení letového provozu ČR, s. p. (zvláštní dík paní Evě Pelikánové
za dlouholetou organizaci zaměstnanecké sbírky)
Zaměstnanci T-Mobile CR a.s. (akce Dobrá snídaně)
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Partneři:  
Fórum dárců, PRODIMO ACCOUNTING s.r.o., Patrik Zalmay (IT), Tiskárna Jiří Pelc Kladno
Zvláštní poděkování:
Ing. Romaně Pojslové za auditorské práce a vytrvalou a laskavou podporu nadace
Josefu Jelínkovi za grafický návrh a zpracování výroční zprávy a veškerých propagačních
materiálů nadace…za to, že je, a za jeho krásné husy…
Víťovi Krátkému, Marcele Augustinové a Martině Sobotkové za dobrovolnou práci pro nadaci
Děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří nás v roce 2016 podpořili, ať již finančním
darem nebo tím, že nám věnovali svou práci a čas!
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Kontakty
Adresa: Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Telefon: +420 242 443 041
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 kapitál: Výše nadačního kapitálu
k 31. 12. 2016 je 32 791 908 Kč. Nadace při
svém hospodaření dodržuje zákonná pravidla
stanovená pro omezení nákladů souvisejících
se správou nadace.
Nadace Divoké husy je členem Asociace
nadací Fóra dárců, portálu Daruj správně
a Dárcovská SMS.
Text výroční zprávy sestavila: Andrea Hercíková
s použitím příspěvků od zakladatelů, členů správní
a dozorčí rady a od dalších příznivců nadace
Grafická úprava a ilustrace: Josef Jelínek
Vydala: Nadace Divoké husy, Šlikova 403/16,
169 00 Praha 6 Břevnov
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