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AKTIVITY  

Stránka 1 

Úvodní slovo ředitelky 

Milí podporovatelé a příznivci Nadačního fondu Modrá rybka! 

V roce 2017 jsme udělali zase kus práce, ale stále více jí máme před sebou, jak doufám. 

Opět jsme aktivizovali spoustu dětí, aby zapojily své tvůrčí síly v umělecké přehlídce výtvarných prací, fotografií a divadelních 

představení. V roce 2017 měl náš již 12. ročník otevřené umělecké přehlídky s názvem To je hlína…. téma „Podívej se kolem 

sebe“ aneb vytvoř, vyfoť, napiš, zpracuj téma, které tě ve tvém okolí osloví nebo osobnost, která tě nějak ovlivnila. Akci To je 

hlína spolupořádáme se SHM Klub Praha a Zdiby, která byla pořadatelem v minulých letech.   

Letošní "To je hlína" udělala velkou radost dětem i jejich rodičům, shromáždila finanční prostředky na stavbu školy a podporu 

dětí v indickém Thayongu. Získali jsme další příznivce a podporovatele z řad umělců i veřejně činných osob. Podařilo se nám 

uspořádat již 2. dětskou konferenci v Poslanecké sněmovně.  

Snažíme se přemýšlet nad dalšími projekty, zejména takovými, které by mohly přispět k rozvoji mladých lidí, k jejich otevřenosti 

pro svobodu a zdravé rozlišování mezi pravdou, polopravdou a lží. Které by mohly otevírat mladým obzory a přispěly k rozvoji 

jejich tvůrčí energie. 

Ačkoli nám jde především o tyto dobré věci, stále se potýkáme s finančními problémy, které nám stojí v cestě při dalším rozvoji. 

Ale pevně věřím, že se nám tyto problémy podaří překonávat, že se nám podaří vytrvat a pracovat na všem, co se nám zdá 

důležité. 

Lucie Lišková 

Ředitelka nadačního fondu 
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Stránka 2 

Aktivity v roce 2017 

PROJEKT "TO JE HLÍNA" 

"To je hlína" je umělecká přehlídka dětské tvorby s charitativním přesahem. 

Děti soutěží v několika oborech - výtvarný obor, keramika, fotografie, divadlo, film, autorské psaní. Každé dítě tvoří s vědomím, 

že jeho dílo bude prodáno a výtěžek je věnován na školní vzdělávání dětem v rozvojových zemích. V letošním roce jsme věnovali 

výtěžek dětem a mladým studentům ve vesnici Thayohg v indickém státě Manýpur. 

Akce se konala v prostorách Malostranské besedy, kde byly dětské práce vystaveny a byla zakončena 21. 4. 2017, kdy byla 

přehlídka divadelních představení, slavnostní zakončení a předávání cen. Účastníky byly děti z celé České republiky, do soutěže 

se přihlásilo 30 dětských kolektivů z dětských domovů, domů dětí a mládeže, mateřských, základních a středních škol a 

základních uměleckých škol 

Záštitu nad celou akcí nám udělil zastupitel Magistrátu hl. m. Prahy pan Ing. Růžička. Patrony a zároveň hodnotiteli jednotlivých 

prací byla Andrea Forsterová-Stříbrná, Milan Cais, Jindřich Štrait a Pavel Anděl. 
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1. DĚTSKÁ KONFERENCE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ 

Dne 27.3. 2017 jsme uspořádali již 2.. dětskou konferenci v Poslanecké sněmovně na téma "Jak se tvoří zákony". Studenti si ve 

školních hodinách výchovy k občanství připravili svoje připomínky k vybraným paragrafům školského zákona (přijímací řízení 

na střední školy).   Přímo v sále poslanecké sněmovny se pak  110 žáků a studentů z pražských a středočeských škol zúčastnilo 

jednání v lavicích poslanců. Debatovat s dětmi přišlo 8 obětavých poslanců.  Konferenci moderoval Pavel Anděl, průběh 

konference natáčela Česká televize. 
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PROJEKT "DĚTI NA KONCI SVĚTA" 

Již v loňkském roce jsme začali připravovat nový projekt s názvem "DĚTI NA KONCI SVĚTA". Co si lze představit pod tímto 

motem? Především děti, které mají nelehkou životní situaci. Jsou to děti, které žijí na okraji a jsou považovány za ztracené, 

opuštěné, nezvladatelné, nemocné a tak dále. Žijí mezi námi a ani o nich třeba nevíme. Mohou také žít na druhém konci světa. 

Jejich rodiče nejsou schopni plnit své rodičovské kompetence z různých důvodů.  

V roce 2016 jsme si mapovali potřeby těchto dětí přímo na místě v indickém státě Manípur (východní část Indie u hranic s 

Barmou, v hlavním městě Imphal a okolních vesnicích u kmene Naga. Je to oblast, kde 70 let žil český misionář Jan Med a 

zanechal zde silnou českou stopu a mnoho nedokončené práce. Sem chce náš nadační fond v následujících letech posílat 

nashromážděné finanční prostředky. V listopadu roku 2017 jsme do Tayongu poslali celkem 2 300,- USD (tj. 50 830,-). 
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Personální složení Nadačního fondu 

SPRÁVNÍ RADA: 

• Pavel Anděl - předseda správní rady 

• Pavla Tomšíková  - členka správní rady 

• Filip Musil - člen správní rady 

V letošním roce proběhla nová volba správní rady a došlo k personálním změnám. 

Pavlu Tomšíkovou členku správní rady vystřídala Ing. Marie Kotrbová 

REVIZOR 

• Petr Opletal 

V letošním roce funkci revizora převzala Pavla Hofmanová 

ŘEDITELKA 

• Lucie Lišková 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SE KTERÝMI JSME SPOLUPRACOVALI V ROCE 2017 

• Malostranská Beseda 

• SHM Klub Praha a Zdiby, z.s. 

• Poslanecká sněmovna ČR 

JEDNOTLIVCI -PODPOROVATELÉ, DOBROVOLNÍCI 

• Helena Langšádlová 

• Karel Schwarzenberg 

• Šimon Caban 

• Markéta Adamová 

• Andrea Slováková 

• Viktorie Piskačová 

• Gabriela Kučerová 

• Nina Nováková 

• Ladislava Kulíšková 

• Andrea Forsterová Stříbrná 

• Helena Stará 

• Jana Miková 

• Jindřich Štreit 

• Majka Kolářová 

• Václav Moravec 

• Lubomír Liška 

• Manželé Vyskočilovi 

FIRMY 

• Portál s.r.o. 

• Nakladatelství Mladá fronta a.s., Albatro 
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Rozvaha v Kč     
Období od 1.1.2017 do 31.12.2017     

Účet Název 
Počáteční 
stav 

Konečný 
stav     

Aktiva           
211 Pokladna 1 662,00 6 474,00     
221 Bankovní účet 35 272,00 24 284,00     

Celkem   36 934,00 30 758,00     
            
Pasiva           

901 Vlastní jmění 1 000,00 1 000,00     
911 Fondy 36 917,00 30 741,00     
963 Účet VH -983,00 -983,00     

Celkem   36 934,00 30 758,00     
  Aktiva 36 934,00 30 758,00     
  Pasiva 36 934,00 30 758,00     
  Rozdíl 0,00 0,00     

        
Výsledovka v Kč     

Období od 1.1.2017 do 31.12.2017     

Účet Název 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní 
činnost     

Náklady           
50x Materiál, energie   72 597,00     
512 Cestovné   2 036,00     
518 Služby 5 227,00 130 581,00     
521 Mzdové náklady  76 000,00     

549 
Jiné ostatní 
náklady   3 902,00     

Celkem (Náklady) 5 227,00 285 116,00     
            
Výnosy           

602 Vlastní výkony 5 227,00 5 227,00     
649 Ostatní výnosy   1 500,00     
682 Příspěvky   13 389,00     

691 Dotace   265 000,00     
Celkem  (Výnosy) 5 227,00 285 116,00     
            
Celkem ZISK (-Ztráta) 0,00 0,00     

        

        
        

       účet 
Počáteční 
zůstatek 

Konečný 
zůstatek 

Dary – spotřeba celkem 2 700,00   911100 49,00 10 349,00 

z toho na činnost nadace  2 700,00       

             

Sbírka – spotřeba celkem  50 977,00   911200 36 868,00 20 392,00 

z toho na činnost nadace  147,00       

      
Celkem 
Fondy 36 917,00 30 741,00 
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Velice si vážíme a děkujeme našim příznivcům, dobrovolníkům a podporovatelům za jejich podporu finanční, materiální, 

pracovní a duchovní. 

 

Informace o nadačním fondu 

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA 

Kobyliské nám. 6, Praha 8, 182 00 

Telefon +420 737 181 484 

E-mail: nfmodrarybka@gmail.com 

http:/www.modrarybka.eu 

 


