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Úvodní slovo zakladatele a reditelky
Kdyz jsme planovali cinnost Modre rybky na 2020, meli jsme mnoho planu a predstav, jak budeme pracovat, co
vsechno stihneme a kam se budeme posouvat.
Inu, clovek míní a COVID mení.
Vsechno zle je k necemu dobre a v Modre rybce to pro rok 2020 se to potvrdilo na 100 %.
Kdyz jsme nemohli do Poslanecke snemovny, na Magistrat hlavního mesta Prahy, ani na planovanou premieru do
Senatu s projektem Dnes jsem jako…, vystava To je hlína v Jindrisske vezi sice byla, ale temer nikdo ji nemohl videt,
zdalo se, ze cinnost Rybky bude vyrazne ochromena.
Jenze to bychom se museli sami pred sebou stydet.
Nakonec musím konstatovat, ze tolik prace jsme snad nemeli nikdy.
Díky Mariane Capkove z MHMP a Bohumilovi Kartousovi jsme objevili uplne novy smer prace, ktery plnohodnotne
nahradil a doplnil projekt Dnes jsem jako…Odvysílali jsme nekolik streamovanych prenosu ve studiu studentskeho
zpravodajství Presloviny.cz, zalozeneho pod Smíchovskou strední prumyslovou skolou a vedenou jejími studenty,
absolventy a uciteli.
Dali jsme dohromady tym, ktery pripravil zcela novy komiks pro zaky 2.st. ZS a studenty SS na tema prace
s dezinformacemi pod nazvem Jak nebyt za tro(t)lla.
Nase cinnost pro skolu v Thayongu jsme utlumili, protoze skola prosperuje a obejde se i bez nas. Presunuli jsme se na
jine místo v Indii, kde skola teprve vznika a nasi podporu bude potrebovat více.
Predavaní cen po vystave To je hlína nakonec probehlo i v omezenem rezimu a v roce 2021 zustaneme opet
v magickem prostoru Jindrisske veze, za coz dekujeme skvele kastelance Lucii Dolfi.
Mam velkou radost, ze se nam podarilo získat novou, dlouhodobejsí podporu od OSF a zachovat si stavající zdroje.
Za to patrí velke díky predevsím Lucii Liskove.
Hedvika Nejedla Pankova se stala jiz nepostradatelnou hybnou silou Modre rybky.
Obe kolem sebe vytvorili tym, na ktery je mozne se naprosto spolehnout, podarilo se stabilizovat nasi cinnost a mam
velkou radost, ze pred sebou vidíme spoustu smysluplne prace, ktera nas ceka.
Damy, moc díky.
Pavel Andel - zakladatel a předseda správní rady Modré Rybky
Pro mě jako ředitelku byl rok 2020 náročný. Díky pandemii COVID 19 jsme nemohli realizovat naše projekty v plné
míře a musela jsem s týmem hledat nová řešení. Tak se rok 2020 a COVID-19 stal výzvou a místo abychom „brečeli
nad rozlitým mlékem“ jsme zatli pěsti a nevýhody proměnily ve výhody. Neuvěřitelně jsme se posunuli dopředu a
naučili jsme se, že umíme společnými silami neuvěřitelné věci. Andrea Malá a Taťána Lejdarová dvě nové posily týmu
byly a jsou velkou oporou a Hedvika Nejedlá Pánková se svým pragmatickým přístupem výrazně přispěla ke
zdárnému dotahování mých a Pavlových nápadů.
Velmi děkuji všem dobrovolníkům v Modré rybce, kteří s neutuchajícím nadšením pomáhali s realizací nových
projektů.
To vše mi dává velkou naději na to, že jsou možné změny a že má smysl vyslyšet nové výzvy.
Naslouchejme a oddávejme se příležitostem
Lucie Lišková – ředitelka
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Projekty v roce 2020
DEMOKRACIE VĚC SPOLEČNÁ
Jde o projekt, ktery sdruzuje nekolik aktivit, ktere jsou urcene mladym lidem ve veku 12–17 let (nevolici). Projekt
podporuje obcanske vzdelavaní na skolach, ale i mimo ni. Vytvaríme programy, ktere mohou pedagogove zaradit do
vyuky a zazitkovou formou zatraktivnit vyuku predmetu „Vychova k obcanství“ nebo „Zaklady spolecenskych ved“.
V ramci tohoto projektu poradame Dnes jsem jako…
Dnes jsem jako poslanec – mladí mají moznost si na jeden den vyzkouset praci poslance v Poslanecke snemovne
v hlavním jednacím sale. Za prítomnosti poslancu projednavají usnesení nebo zakony na dane tema a zkousí si
prosadit svuj nebo kolektivní nazor. Vystupem je prijate usnesení nebo uprava casti zakona, a to je predano poslancum.
Poslanci s mladymi diskutují nad tematem a vysvetlují svoje postoje.
Letosní 7. rocník se konal na tema: Povinná státní maturita z matematiky. Celkem se prihlasilo 7 skol, tzn. 200 zaku
a studentu. Vzhledem k pandemicke situaci byla akce realizovana na dalku. Úcastníci sve nazory a navrhy zasílali
elektronicky. Jejich texty jsme zverejnili na nasich webovych strankach i socialních sítích, abych byla umoznena debata
v sirsím plenu. K navrhum se postupne vyjadrili i poslanci, kterí akci zastítili a kterym opetovne dekujeme za
spolupraci – jmenovite: Helene Langsadlove, Markovi Bendovi, Markovi Vybornemu a Frantiskovi Koprivovi. Za
spolupraci rovnez dekujeme MHMP a Nadaci OSF.
Dnes jsem jako Senátor a Dnes jsem jako zastupitel – je podobne schema jako predchazející.
Simulace jednaní vrcholnych politiku v autentickem prostredí rozvíjí kriticke myslení, argumentacní schopnosti a
vyzaduje peclivou prípravu u vsech ucastníku. Do projektu zarazujeme i skoly z vyloucenych lokalit.
Projekt „Dnes jsem jako zastupitel“ – Do jiz druheho rocníku se prihlasilo celkem 5 prazskych skol, jejichz zaci a
studenti se tesili na debatu o podobe krizoveho planu Prahy pro prípad pandemie. Avsak byli jsme nuceni akci kratce
pred planovanym termín konaní zrusit kvuli narízení vlady CR. Zastitu nad konferenci laskave udelila zastupitelka
Mariana Capkova, ktere dekujeme za spolupraci, rovnez MHMP a Nadaci OSF.
Projekt „Dnes jsem jako senátor“ – konaní akce bylo odlozeno v souvislosti s narízením vlady CR.
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Jak nebýt za TRO(T)LLA
Nove pripravovany projekt, ktery zacal vznikat v roce 2020, v dobe, kdy jsme nemohli poradat Dnes jsem jako… a
premysleli jsme co dal. Komiks, si klade za cíl detem a mladym lidem vysvetlit poutavou formou, jak mají pracovat
s dezinformacemi. Komiks budeme zdarma predavat do skolskych zarízení, ale i dalsím institucím, ktere pracují
s detmi a mladymi lidmi. Zaroven ho budeme propagovat v ramci projektu „Demokracie vec spolecna“.
Pavel Andel se spojil s Janem Drbohlavem a Martinem Hanschildem a Bohumilem Kartousem a vytvorili krasny namet
a jak bude komiks vypadat. Úvedení komiksu bude v kvetnu roku 2021.

TO JE HLÍNA
Je charitativní soutezní prehlídka mladych umelcu ve veku 4–26 let. Deti a mladí tvorí na dane tema sva díla
s vedomím, ze pomohou detem na druhem konci sveta. Vystavovali jsme na prestizním míste, a to v Jindrisske vezi
v centru Prahy a s prehlídkou del byl spojen i jejich prodej. Vytezek stale putuje do míst, kde je vysoka míra
negramotnosti, tam podporujeme vzdelavaní. Vytezek z prodeje del nyní putoval do indickeho statu Manípur na
dostavbu skoly ve vesnici Thayong. Vystava díky pandemii byla otevrena v Jindrisske vezi jen cca 14 dní a pak az do
kvetna zavrena díky pandemii COVID-19. Slavnostní udílení cen bylo az v cervnu v omezenem rezimu.
Tematem pro rok 2020 byly ZIVLY – ohen, voda, vzduch, zeme. Celkem se prihlasilo cca 40 dílen z cele Ceske
republiky a odborna porota posuzovala bezmala 160 del v oblasti vytvarna vychova, keramika a fotografie.
Dekujeme za zastitu Mariane Capkove, zastupitelce MHMP. Dale dekujeme za spolupraci MHMP a Statnímu fondu
kultury CR.
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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

Revizor
•

Pavla Hofmanova

Reditelka
•

Lucie Liskova

NEZISKOVÉ ORGANIZACE, NADACE A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SE KTERÝMI JSME SPOLUPRACOVALI V ROCE
2020
•

MHMP

•

SHM Klub Praha a Zdiby, z.s.

•

Poslanecka snemovna CR

•

OSF – Active citizens fund

JEDNOTLIVCI -PODPOROVATELÉ, DOBROVOLNÍCI
Taťana Lejdarova
Andrea Mala
Hedvika Pankova Nejedla
Lucie Liskova
Lubomír Liska
Pavel Andel
Hana Andelova
Kris Kros Kavarna
Manzele Vystrcilovi
Manzele Kolarovi
Helena Langsadlova
Marek Benda
Marek Vyborny
Frantisek Kopriva
Mariana Capkova
Pavel Vyhnanek
Lucie Dolfi
Nadace Via
Nadace OSF-Active Citizens Fund
Magistrat hl. mesta Prahy
Latky Mraz
Stoklasa,s.r.o.
Webglobe,s.r.o.
Prazsky inovacní institut

Velice si vážíme a děkujeme našim příznivcům, dobrovolníkům a podporovatelům za jejich
podporu finanční, materiální, pracovní a duchovní.
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6. průběžné vyúčtování sbírky
za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020
Název a adresa právnické osoby pořádající sbírku: NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA
IČO: 01407236
Datová schránka – ne
Číslo jednací a datum vydání: S-MHMP/1168750/2014,1241877/2014
Datum zahájení sbírky: 10.9.2014
Účel provádění sbírky: hmotna i nehmotna podpora iniciativ a aktivit fyzickych i pravnickych osob
zamerenych k vytvarení, ochranne a rozvoji duchovních hodnot, k rozvoji vedy, vzdelavaní,
telovychovy, kultury, zdraví a sportu na uzemí Ceske republiky a rozvojovou pomoc ve svete (Ekvador,
Filipíny, Indie, Kolumbie, Vychodní Timor, Zimbabwe) se zamerením na deti a mladez, pochazející ze
socialne znevyhodneneho prostredí.
Způsob provádění sbírky: shromazďovaním príspevku na bankovním uctu, sberací listiny, prodejem
predmetu, pokladnickami, prodejem vstupenek, DMS, hotovost do pokladny.
Číslo sbírkového účtu, banka: 7100207/0100
Osoby oprávněné jednat ve věci sbírky: Ing. Lucie Lišková
Konecny stav sbírky 5. prubezneho vyuctovaní:
Období: 1.1.2019 – 31.12.2019
Cisty vytezek k dalsímu pouzití
121.944,23
Konecny zustatek na bankovním vypise k datu
vyuctovaní
107.824,23
Konecny zustatek v pokladne k datu vyuctovaní
14.120,00

Vyuctovaní sbírky 6. prubezne vyuctovaní
Banka
císlo
dokladu
Bs202012
Bs202012
Bs202012
Bs202012
Bs202012
Bs202012
Pokladna
-
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datum
1.12.2020
7.12.2020
9.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
28.12.2020

druh vynosu
Dar Kolarova Marie
Dar Liskova Lucie
Dar Mala Andrea
Dar Nadace Via
Dar Lejdarova Taťana
Dar Vystrcil Tomas
Dary na bankovním uctu

castka
5000,00
2000,00
200,00
4800,00
200,00
20000,00
32200,00

-

Celkem pokladna

-

Pokladnicky
Prodej
predmetu
-

-

Celkem pokladnicky

-

Celkem prodej predmetu

-

Hruby vytezek

32.200,00

Naklady sbírky - 2,4 %

785,00

Cisty vytezek - 6 prubezne vyuctovaní
Cisty vytezek nevycerpany z predchozího období
Cisty vytezek celkem

31.415,00
121.944,23
153.359,23

Pouzití cisteho vytezku v roce 2020
-

-

Cisty vytezek k dalsímu pouzití
153.359,23
Konecny zustatek na bankovním vypise k datu 153.359,23
vyuctovaní
Konecny zustatek v pokladne k datu vyuctovaní
-
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Velice si vážíme a děkujeme našim příznivcům, dobrovolníkům a podporovatelům za jejich
podporu finanční, materiální, 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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