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Úvodní slovo zakladatele a reditelky
Rok 2019 byl rokem, který jsme si sami určili, jako rok, kdy musíme Modrou rybku stabilizovat, abychom
mohli dále rozvíjet činnost.
Napsali jsme několik žádostí o grantovou podporu, ale bohužel téměř žádné granty, které bychom mohli využít pro
naši činnost nejsou víceleté. Snad se nám podaří uspět v roce 2020 u mezinárodních fondů, kam jsme se také
přihlásili.
Co se povedlo, a na to jsme opravdu hrdý, je usměrnit naši činnost na práci s mládeží a jejich pedagogy.
Náš program Dnes jsem jako....jsme úspěšně realizovali nejen v Parlamentu ČR (Dnes jsme jako poslanec), ale i na
Magistrátu hl. m. Prahy (Dnes jsem jako zastupitel). V plánu máme ještě další rozšíření na Senát ČR.
I program na podporu školy v indickém Thayongu se podařilo udržet a díky soutěžní přehlídce To je hlína máme
k poslání do Thayongu nasbíráno již 120 000 Kč.
Pro následující roky bychom rádi rozvinuli a realizovali projekt na podporu kritického myšlení školáků, studentů a
jejich pedagogů. Speciálně bychom se chtěli zabývat prací s dezinformacemi, protože jejich množství a nebezpečnost
považujeme za jeden z hlavních problémů současnosti.
Sestavili jsme dlouhodobý program stabilizace a rozvoje Nadačního fondu Modrá rybka s názvem Demokracie - věc
veřejná.
Je před námi tedy rok, který, může být v mnohém přelomový.
Věřím, že se nám podaří získat dlouhodobější podporu, která nám dovolí, aby naše činnost byla systémovější,
profesionálnější, a hlavně pro všechny, kteří s námi spolupracují i stabilnější.
Chtěl bych poděkovat všem, bez kterých bychom již dávno Modrou rybku nedokázali udržet v chodu, bez kterých
bychom nemohli realizovat ani jednu naši aktivitu.
Rok 2019 naznačil, že to nebude lehké ani v následujících letech, ale mám radost z toho, co se podařilo, z toho, že se
potkáváme s mladými lidmi, kterým není lhostejná naše současnost, a hlavně z toho, že se nám podařilo získat do
týmu Hedviku Nejedlou, která přinesla do Rybky své zkušenosti.
Tak vzhůru do roku 2020
Pavel Anděl – zakladatel a předseda správní rady Modré Rybky
Pro mě jako ředitelku byl rok 2019 ve znamení nových výzev a nových projektů.
Velmi děkuji všem dobrovolníkům v Modré rybce, kteří s neutuchajícím nadšením pomáhali s realizací nových
projektů.
Velmi děkuji Marii Kotrbové, která mi výrazně pomohla s nastavením nových procesů.
Velkou radost mi udělalo, že do našich projektů se letos zapojilo minimálně 800 dětí a mladých.
Velký dík také patří pedagogům, kteří využili našich projektů.
To vše mi dává velkou naději na to, že jsou možné změny a že má smysl vyslyšet nové výzvy.
Naslouchejme a oddávejme příležitostem
Lucie Lišková – Ředitelka
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Projekty v roce 2019
PROJEKT "TO JE HLÍNA"
"To je hlína" je umelecka prehlídka detske tvorby s charitativním presahem.
Deti soutezí v nekolika oborech - vytvarny obor, keramika, fotografie, divadlo, film, autorske psaní. Kazde díte tvorí s vedomím,
ze jeho dílo bude prodano a vytezek je venovan na skolní vzdelavaní detem v rozvojovych zemích. V letosním roce jsme venovali
vytezek detem a mladym studentum ve vesnici Thayohg v indickem state Manypur.
Akce se konala v prostorach Novomestske radnice, kde byly detske prace vystaveny a v sale Mashaus probehlo Slavnostní
zakoncení a predaní cen vítezum. Úcastníky byly deti z cele Ceske republiky, do souteze se prihlasilo 30 detskych kolektivu
z detskych domovu, domu detí a mladeze, materskych, zakladních a stredních skol a zakladních umeleckych skol
Zastitu nad celou akcí nam udelila zastupitelka Magistratu hl. m. Prahy paní Hana Trestíkova. Patrony a zaroven hodnotiteli
jednotlivych prací byla Akademicka malírka Andrea Forsterova-Stríbrna, grafik Vaclav Hraba, Lubos Cuta, Naďa Voldanova a
Milan Zaborec.
Letosní tema „Není Listopad jako listopad“ bylo venovano 30. vyrocí Sametove revoluce.
Mladí umelci vytvorili prekrasna díla, ktera v sobe mela osobity naboj a zajímave, ze jako hlavní symbol revoluce pro ne byly
klíce.

PROJEKT "KUDY KRÁČELA REVOLUCE"
Novy projekt, ktery provazí mlade 17. listopadem 1989. Lide, kterí byli ucastníci studentskeho pochodu 17. 11. 1989 provazí
deti místy, kudy sel pruvod a sdelují jim jake meli dojmy a co prozívali. Deti si mohou vyzkouset jake to bylo projít pendrekovou
ulickou, jake to bylo, kdyz velke mnozství lidí namackano na malem prostoru atd. Pochod je zakoncen na Narodní tríde, kde se
zapalí svícky a premístíme se do Knihovny Vaclava Havla, kde je dalsí setkaní s lidmi, kterí se zucastnili protikomunistickeho
odboje.
To je nas novy projekt, ktery budeme prubezne realizovat i nadale, abychom mladym pripomneli nedavne dejiny, na ktere se ve
skolach nevenuje moc casu.
Dekujeme Honzovi Souckovi, Irene Sroubkove a Knihovne Vaclava Havla.
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PROJEKT "DNES JSEM JAKO POSLANEC"
Úsporadali jsme 5 a 6. rocník konference v Poslanecke snemovne.
Jarní tema bylo venovano Nato a armade. „Zakon o branne povinnosti (Zakon c. 294/2017 Sb) –navrh „Zavedení povinne branne
povinnosti na 1. Rok a NATO – nase bezpecnost“. Hostem konference byl Vrchní vojensky kaplan Jaroslav Knichal. Podzimní
konference mela tema „Znovu zavedení nepríme volby Prezidenta“. Hostem podzimní konference byla disidentka Dana
Nemcova. Studenti si ve skolních hodinach vychovy k obcanství pripravili svoje pripomínky k vybranym usnesením. Prímo
v sale poslanecke snemovny se pak 200 zaku a studentu z prazskych a stredoceskych skol zucastnilo jednaní v lavicích poslancu.
Debatovat s detmi prislo 8 obetavych poslancu. Konferenci moderoval Pavel Andel, prubeh konference natacela Ceska televize,
porad Decko.
Dekujeme Helene Langsadlove, Marku Bendovi, Janu Farskemu, Frantiskovi Koprivovy, Markovi Vybornemu za jejich podporu a
pomoc pri poradaní konferencí.

PROJEKT "DNES JSEM JAKO ZASTUPITEL"
Dalsí novy projekt pod zastitou prazske zastupitelky Mariany Capkove.
V prostorach jednacího salu magistratu hl. mesta Prahy zasedli mladí zastupitele, kterí projednavali dopravu v Praze. Prijate
usnesení pak predali Primatorovi na radnem zasedaní zastupitelstva Prahy.
I tento projekt je vhodny doplnek obcanskeho vzdelavaní na skolach.
Dekujeme Mariane Capkove a Praha Sobe za podporu
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PROJEKT "DĚTI NA KONCI SVĚTA"
Jiz v lonkskem roce jsme zacali pripravovat novy projekt s nazvem "DĚTI NA KONCI SVĚTA". Co si lze predstavit pod tímto
motem? Predevsím deti, ktere mají nelehkou zivotní situaci. Jsou to deti, ktere zijí na okraji a jsou povazovany za ztracene,
opustene, nezvladatelne, nemocne a tak dale. Zijí mezi nami a ani o nich treba nevíme. Mohou take zít na druhem konci sveta.
Jejich rodice nejsou schopni plnit sve rodicovske kompetence z ruznych duvodu.
V roce 2016 jsme si mapovali potreby techto detí prímo na míste v indickem state Manípur (vychodní cast Indie u hranic s
Barmou, v hlavním meste Imphal a okolních vesnicích u kmene Naga. Je to oblast, kde 70 let zil cesky misionar Jan Med a
zanechal zde silnou ceskou stopu a mnoho nedokoncene prace. Sem chce nas nadacní fond v nasledujících letech posílat
nashromazdene financní prostredky. V listopadu roku 2017 jsme do Tayongu poslali celkem 2 300,- ÚSD (tj. 50 830,-).
Momentalne davame dohromady castku 150 000 Kc abychom mohli dokoncit zapocate dílo.
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Personalní slození Nadacního fondu
SPRÁVNÍ RADA:
•

Pavel Andel – predseda spravní rady

•

Marie Kotrbova – clenka spravní rady

•

Filip Musil – clen spravní rady

V letosním roce probehla nova volba spravní rady a doslo k personalním zmenam.
Pavlu Tomsíkovou clenku spravní rady vystrídala Ing. Marie Kotrbova

REVIZOR
•

Pavla Hofmanova

V letosním roce funkci revizora prevzala Pavla Hofmanova

ŘEDITELKA
•

Lucie Liskova

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SE KTERÝMI JSME SPOLUPRACOVALI V ROCE 2019
•

MHMP

•

SHM Klub Praha a Zdiby, z.s.

•

Poslanecka snemovna CR

JEDNOTLIVCI – PODPOROVATELÉ, DOBROVOLNÍCI
•

Helena Langsadlova

•

Karel Schwarzenberg

•

Marek Benda

•

Marek Vyborny

•

Marketa Adamova

•

Frantisek Kopriva

•

Andrea Slovakova

•

Viktorie Piskacova

•

Gabriela Kucerova

•

Naďa Voldanova

•

Ladislava Kulískova

•

Andrea Forsterova Stríbrna

•

Helena Stara

•

Jana Mikova

•

Vaclav Hraba

•

Majka Kolarova

•

Milan Zaborec

•

Lubomír Liska

•

Manzele Vyskocilovi

•

Jan Onder
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Velice si vazíme a dekujeme nasim príznivcum, dobrovolníkum a podporovatelum za jejich podporu financní, materialní,
pracovní a duchovní.

Informace o nadacním fondu
NADACNI FOND MODRA RYBKA
Kobyliske nam. 6, Praha 8, 182 00
Telefon +420 737 181 484
E-mail: nfmodrarybka@gmail.com
http:/www.modrarybka.eu
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