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   Ú vodní  slovo zakladatele a r editelky 

                  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 hlí na" je ume lecka  pr ehlí dka de tske  tvorby s charitativní m pr esahem. 

De ti soute z í  v ne kolika oborech - vy tvarny  obor, keramika, fotografie, divadlo, film, autorske  psaní . Kaz de  dí te  tvor í  s ve domí m, 

z e jeho dí lo bude proda no a vy te z ek je ve nova n na s kolní  vzde la va ní  de tem v rozvojovy ch zemí ch. V letos ní m roce jsme ve novali 

vy te z ek de tem a mlady m studentu m ve vesnici Thayohg v indicke m sta te  Many pur. 

Akce se konala v prostora ch Novome stske  radnice, kde byly de tske  pra ce vystaveny a v sa le Mashaus probe hlo Slavnostní  

zakonc ení  a pr eda ní  cen ví te zu m. Ú c astní ky byly de ti z cele  C eske  republiky, do soute z e se pr ihla silo 30 de tsky ch kolektivu  

z de tsky ch domovu , domu  de tí  a mla dez e, mater sky ch, za kladní ch a str ední ch s kol a za kladní ch ume lecky ch s kol 

Za s titu nad celou akcí  na m ude lila zastupitelka Magistra tu hl. m. Prahy paní  Hana Tr es tí kova . Patrony a za roven  hodnotiteli 

jednotlivy ch prací  byla Akademicka  malí r ka Andrea Forsterova -Str í brna , grafik Va clav Hraba, Lubos  C uta, Naďa Volda nova  a 

Milan Za borec. 

Letos ní  te ma „Není  Listopad jako listopad“ bylo ve nova no 30. vy roc í  Sametove  revoluce. 

Mladí  ume lci vytvor ili pr ekra sna  dí la, ktera  v sobe  me la osobity  na boj a zají mave , z e jako hlavní  symbol revoluce pro ne  byly 

klí c e. 

PROJEKT "KUDY KRÁČELA REVOLUCE" 

Novy  projekt, ktery  prova zí  mlade  17. listopadem 1989. Lide , kter í  byli u c astní ci studentske ho pochodu 17. 11. 1989 prova zí  

de ti mí sty, kudy s el pru vod a sde lují  jim jake  me li dojmy a co proz í vali. De ti si mohou vyzkous et jake  to bylo projí t pendrekovou 

ulic kou, jake  to bylo, kdyz  velke  mnoz ství  lidí  namac ka no na male m prostoru atd. Pochod je zakonc en na Na rodní  tr í de , kde se 

zapa lí  sví c ky a pr emí stí me se do Knihovny Va clava Havla, kde je dals í  setka ní  s lidmi, kter í  se zu c astnili protikomunisticke ho 

odboje. 

To je na s  novy  projekt, ktery  budeme pru be z ne  realizovat i nada le, abychom mlady m pr ipomne li neda vne  de jiny, na ktere  se ve 

s kola ch neve nuje moc c asu.  

De kujeme Honzovi Souc kovi, Irene  S roubkove  a Knihovne  Va clava Havla. 
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 PROJEKT "DNES JSEM JAKO POSLANEC" 

Úspor a dali jsme 5 a 6. roc ní k konference v Poslanecke  sne movne . 

Jarní  te ma bylo ve nova no Nato a arma de . „Za kon o branne  povinnosti (Za kon c . 294/2017 Sb) –na vrh „Zavedení  povinne  branne  

povinnosti na 1. Rok a NATO – nas e bezpec nost“. Hostem konference byl Vrchní  vojensky  kaplan Jaroslav Knichal. Podzimní  

konference me la te ma „Znovu zavedení  nepr í me  volby Prezidenta“. Hostem podzimní  konference byla disidentka Dana 

Ne mcova . Studenti si ve s kolní ch hodina ch vy chovy k obc anství  pr ipravili svoje pr ipomí nky k vybrany m usnesení m.  Pr í mo 

v sa le poslanecke  sne movny se pak 200 z a ku  a studentu  z praz sky ch a str edoc esky ch s kol zu c astnilo jedna ní  v lavicí ch poslancu . 

Debatovat s de tmi pr is lo 8 obe tavy ch poslancu .  Konferenci moderoval Pavel Ande l, pru be h konference nata c ela C eska  televize, 

por ad De c ko. 

De kujeme Helene  Langs a dlove , Marku Bendovi, Janu Farske mu, Frantis kovi Kopr ivovy, Markovi Vy borne mu za jejich podporu a 

pomoc pr i por a da ní  konferencí . 

 

 

PROJEKT "DNES JSEM JAKO ZASTUPITEL" 

Dals í  novy  projekt pod za s titou praz ske  zastupitelky Mariany C apkove . 

V prostora ch jednací ho sa lu magistra tu hl. me sta Prahy zasedli mladí  zastupitele , kter í  projedna vali dopravu v Praze. Pr ijate  

usnesení  pak pr edali Prima torovi na r a dne m zaseda ní  zastupitelstva Prahy.  

I tento projekt je vhodny  doplne k obc anske ho vzde la va ní  na s kola ch. 

De kujeme Mariane  C apkove  a Praha Sobe  za podporu  
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PROJEKT "DĚTI NA KONCI SVĚTA" 

Jiz  v lon kske m roce jsme zac ali pr ipravovat novy  projekt s na zvem "DĚ TI NA KONCI SVĚ TA". Co si lze pr edstavit pod tí mto 

motem? Pr edevs í m de ti, ktere  mají  nelehkou z ivotní  situaci. Jsou to de ti, ktere  z ijí  na okraji a jsou povaz ova ny za ztracene , 

opus te ne , nezvladatelne , nemocne  a tak da le. Z ijí  mezi na mi a ani o nich tr eba neví me. Mohou take  z í t na druhe m konci sve ta. 

Jejich rodic e nejsou schopni plnit sve  rodic ovske  kompetence z ru zny ch du vodu .  

V roce 2016 jsme si mapovali potr eby te chto de tí  pr í mo na mí ste  v indicke m sta te  Maní pur (vy chodní  c a st Indie u hranic s 

Barmou, v hlavní m me ste  Imphal a okolní ch vesnicí ch u kmene Naga. Je to oblast, kde 70 let z il c esky  misiona r  Jan Med a 

zanechal zde silnou c eskou stopu a mnoho nedokonc ene  pra ce. Sem chce na s  nadac ní  fond v na sledují cí ch letech posí lat 

nashroma z de ne  financ ní  prostr edky. V listopadu roku 2017 jsme do Tayongu poslali celkem 2 300,- ÚSD (tj. 50 830,-). 

Momenta lne  da va me dohromady c a stku 150 000 Kc  abychom mohli dokonc it zapoc ate  dí lo. 
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Persona lní  sloz ení  Nadac ní ho fondu 

SPRÁVNÍ RADA: 

• Pavel Ande l – pr edseda spra vní  rady 

• Marie Kotrbova  – c lenka spra vní  rady 

• Filip Musil – c len spra vní  rady 

V letos ní m roce probe hla nova  volba spra vní  rady a dos lo k persona lní m zme na m. 

Pavlu Toms í kovou c lenku spra vní  rady vystr í dala Ing. Marie Kotrbova  

REVIZOR 

• Pavla Hofmanova  

V letos ní m roce funkci revizora pr evzala Pavla Hofmanova  

ŘEDITELKA 

• Lucie Lis kova  

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

• MHMP 

• SHM Klub Praha a Zdiby, z.s. 

• Poslanecka  sne movna C R 

JEDNOTLIVCI – PODPOROVATELÉ, DOBROVOLNÍCI 

• Helena Langs a dlova  

• Karel Schwarzenberg 

• Marek Benda 

• Marek Vy borny  

• Marke ta Adamova  

• Frantis ek Kopr iva 

• Andrea Slova kova  

• Viktorie Piskac ova  

• Gabriela Kuc erova  

• Naďa Volda nova  

• Ladislava Kulí s kova  

• Andrea Forsterova  Str í brna  

• Helena Stara  

• Jana Mikova  

• Va clav Hraba 

• Majka Kola r ova  

• Milan Za borec 

• Lubomí r Lis ka 

• Manz ele  Vyskoc ilovi 

• Jan Onder 
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Velice si va z í me a de kujeme nas im pr í znivcu m, dobrovolní ku m a podporovatelu m za jejich podporu financ ní , materia lní , 

pracovní  a duchovní . 

 

Informace o nadac ní m fondu 

NADAC NI  FOND MODRA  RYBKA 

Kobyliske  na m. 6, Praha 8, 182 00 

Telefon +420 737 181 484 

E-mail: nfmodrarybka@gmail.com 

http:/www.modrarybka.eu 

 


