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Stra nka 1 

   Ú vodní  slovo zakladatele a r editelky 

Kdyz  jsme pla novali c innost Modre  rybky na 2020, me li jsme mnoho pla nu  a pr edstav, jak budeme pracovat, co 
vs echno stihneme a kam se budeme posouvat.  

Inu, c love k mí ní  a COVID me ní .  

Vs echno zle  je k ne c emu dobre  a v Modre  rybce to pro rok 2020 se to potvrdilo na 100 %.  

Kdyz  jsme nemohli do Poslanecke  sne movny, na Magistra t hlavní ho me sta Prahy, ani na pla novanou premie ru do 
Sena tu s projektem Dnes jsem jako…, vy stava To je hlí na v Jindr is ske  ve z i sice byla, ale te me r  nikdo ji nemohl vide t, 
zda lo se, z e c innost Rybky bude vy razne  ochromena . 

Jenz e to bychom se museli sami pr ed sebou styde t.  

Nakonec musí m konstatovat, z e tolik pra ce jsme snad neme li nikdy.  

Dí ky Mariane  C apkove  z MHMP a Bohumilovi Kartousovi jsme objevili u plne  novy  sme r pra ce, ktery  plnohodnotne  
nahradil a doplnil projekt Dnes jsem jako…Odvysí lali jsme ne kolik streamovany ch pr enosu  ve studiu studentske ho 
zpravodajství  Presloviny.cz, zaloz ene ho pod Smí chovskou str ední  pru myslovou s kolou a vedenou její mi studenty, 
absolventy a uc iteli.  

Dali jsme dohromady ty m, ktery  pr ipravil zcela novy  komiks pro z a ky 2.st. ZS  a studenty SS  na te ma pra ce 
s dezinformacemi pod na zvem Jak neby t za tro(t)lla.  

Nas e c innost pro s kolu v Thayongu jsme utlumili, protoz e s kola prosperuje a obejde se i bez na s. Pr esunuli jsme se na 
jine  mí sto v Indii, kde s kola teprve vznika  a nas i podporu bude potr ebovat ví ce.     

Pr eda va ní  cen po vy stave  To je hlí na nakonec probe hlo i v omezene m rez imu a v roce 2021 zu staneme ope t 
v magicke m prostoru Jindr is ske  ve z e, za coz  de kujeme skve le  kastela nce Lucii Dolfi. 

Ma m velkou radost, z e se na m podar ilo zí skat novou, dlouhodobe js í  podporu od OSF a zachovat si sta vají cí  zdroje.  

Za to patr í  velke  dí ky pr edevs í m Lucii Lis kove .  

Hedvika Nejedla  Pa nkova  se stala jiz  nepostradatelnou hybnou silou Modre  rybky.  

Obe  kolem sebe vytvor ili ty m, na ktery  je moz ne  se naprosto spolehnout, podar ilo se stabilizovat nas i c innost a ma m 
velkou radost, z e pr ed sebou vidí me spoustu smysluplne  pra ce, ktera  na s c eka . 

  

Da my, moc dí ky.  

Pavel Ande l - 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  
 



  

Stra nka 2 

     Projekty v roce 2020 

DEMOKRACIE VĚC SPOLEČNÁ 

Jde o projekt, ktery  sdruz uje ne kolik aktivit, ktere  jsou urc ene  mlady m lidem ve ve ku 12–17 let (nevolic i). Projekt 

podporuje obc anske  vzde la va ní  na s kola ch, ale i mimo ni. Vytva r í me programy, ktere  mohou pedagogove  zar adit do 

vy uky a za z itkovou formou zatraktivnit vy uku pr edme tu  „Vy chova k obc anství “ nebo „Za klady spolec ensky ch ve d“. 

V ra mci tohoto projektu por a da me Dnes jsem jako… 

Dnes jsem jako poslanec – mladí  mají  moz nost si na jeden den vyzkous et pra ci poslance v Poslanecke  sne movne  

v hlavní m jednací m sa le. Za pr í tomnosti poslancu  projedna vají  usnesení  nebo za kony na dane  te ma a zkous í  si 

prosadit svu j nebo kolektivní  na zor. Vy stupem je pr ijate  usnesení  nebo u prava c a sti za kona, a to je pr eda no poslancu m. 

Poslanci s mlady mi diskutují  nad te matem a vysve tlují  svoje postoje. 

Letos ní  7. roc ní k se konal na te ma: Povinná státní maturita z matematiky. Celkem se pr ihla silo 7 s kol, tzn. 200 z a ku  

a studentu . Vzhledem k pandemicke  situaci byla akce realizova na na da lku. Ú c astní ci sve  na zory a na vrhy zasí lali 

elektronicky. Jejich texty jsme zver ejnili na nas ich webovy ch stra nka ch i socia lní ch sí tí ch, abych byla umoz ne na debata 

v s irs í m ple nu. K na vrhu m se postupne  vyja dr ili i poslanci, kter í  akci zas tí tili a ktery m ope tovne  de kujeme za 

spolupra ci – jmenovite : Helene  Langs a dlove , Markovi Bendovi, Markovi Vy borne mu a Frantis kovi Kopr ivovi. Za 

spolupra ci rovne z  de kujeme MHMP a Nadaci OSF. 

 

Dnes jsem jako Senátor a Dnes jsem jako zastupitel – je podobne  sche ma jako pr edcha zejí cí . 

Simulace jedna ní  vrcholny ch politiku  v autenticke m prostr edí  rozví jí  kriticke  mys lení , argumentac ní  schopnosti a 

vyz aduje pec livou pr í pravu u vs ech u c astní ku .  Do projektu zar azujeme i s koly z vylouc eny ch lokalit. 

 

Projekt „Dnes jsem jako zastupitel“ – Do jiz  druhe ho roc ní ku se pr ihla silo celkem 5 praz sky ch s kol, jejichz  z a ci a 

studenti se te s ili na debatu o podobe  krizove ho pla nu Prahy pro pr í pad pandemie. Avs ak byli jsme nuceni akci kra tce 

pr ed pla novany m termí n kona ní  zrus it kvu li nar í zení  vla dy C R. Za s titu nad konferenci laskave  ude lila zastupitelka 

Mariana C apkova , ktere  de kujeme za spolupra ci, rovne z  MHMP a Nadaci OSF. 

 

Projekt „Dnes jsem jako senátor“ – kona ní  akce bylo odloz eno v souvislosti s nar í zení m vla dy C R. 
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Jak nebýt za TRO(T)LLA  

Nove  pr ipravovany  projekt, ktery  zac al vznikat v roce 2020, v dobe , kdy jsme nemohli por a dat Dnes jsem jako… a 

pr emy s leli jsme co da l. Komiks, si klade za cí l de tem a mlady m lidem vysve tlit poutavou formou, jak mají  pracovat 

s dezinformacemi. Komiks budeme zdarma pr eda vat do s kolsky ch zar í zení , ale i dals í m institucí m, ktere  pracují  

s de tmi a mlady mi lidmi. Za roven  ho budeme propagovat v ra mci projektu „Demokracie ve c spolec na “. 

Pavel Ande l se spojil s Janem Drbohlavem a Martinem Hanschildem a Bohumilem Kartousem a vytvor ili kra sny  na me t 

a jak bude komiks vypadat. Úvedení  komiksu bude v kve tnu roku 2021. 

 

 

 

 

 

TO JE HLÍNA 

Je charitativní  soute z ní  pr ehlí dka mlady ch ume lcu  ve ve ku 4–26 let. De ti a mladí  tvor í  na dane  te ma sva  dí la 

s ve domí m, z e pomohou de tem na druhe m konci sve ta. Vystavovali jsme na prestiz ní m mí ste , a to v Jindr is ske  ve z i 

v centru Prahy a s pr ehlí dkou de l byl spojen i jejich prodej. Vy te z ek sta le putuje do mí st, kde je vysoka  mí ra 

negramotnosti, tam podporujeme vzde la va ní . Vy te z ek z prodeje de l nyní  putoval do indicke ho sta tu Maní pur na 

dostavbu s koly ve vesnici Thayong. Vy stava dí ky pandemii byla otevr ena v Jindr is ske  ve z i jen cca 14 dní  a pak az  do 

kve tna zavr ena  dí ky pandemii COVID-19. Slavnostní  udí lení  cen bylo az  v c ervnu v omezene m rez imu.  

 

Te matem pro rok 2020 byly Z IVLY – ohen , voda, vzduch, zeme . Celkem se pr ihla silo cca 40 dí len z cele  C eske  

republiky a odborna  porota posuzovala bezma la 160 de l v oblasti vy tvarna  vy chova, keramika a fotografie.  

De kujeme za za s titu Mariane  C apkove , zastupitelce MHMP. Da le de kujeme za spolupra ci MHMP a Sta tní mu fondu 

kultury C R.  
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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 

Revizor 

• Pavla Hofmanova  

R editelka 

• Lucie Lis kova  

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

• MHMP 

• SHM Klub Praha a Zdiby, z.s. 

• Poslanecka  sne movna C R 

• OSF – Active citizens fund 

JEDNOTLIVCI -PODPOROVATELÉ, DOBROVOLNÍCI 

Taťa na Lejdarova  

Andrea Mala  

Hedvika Pa nkova  Nejedla  

Lucie Lis kova  

Lubomí r Lis ka 

Pavel Ande l 

Hana Ande lova  

Kris Kros Kava rna 

Manz ele  Vystrc ilovi 

Manz ele  Kola r ovi 

Helena Langs a dlova  

Marek Benda 

Marek Vy borny  

Frantis ek Kopr iva 

Mariana C apkova  

Pavel Vyhna nek 

Lucie Dolfi 

Nadace Via 

Nadace OSF-Active Citizens Fund 

Magistra t hl. me sta Prahy 

La tky Mra z 

Stoklasa,s.r.o. 

Webglobe,s.r.o. 

Praz sky  inovac ní  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 fyzicky ch i pra vnicky ch osob 
zame r eny ch k vytva r ení , ochranne  a rozvoji duchovní ch hodnot, k rozvoji ve dy, vzde la va ní , 
te lovy chovy, kultury, zdraví  a sportu na u zemí  C eske  republiky a rozvojovou pomoc ve sve te  (Ekva dor, 
Filipí ny, Indie, Kolumbie, Vy chodní  Timor, Zimbabwe) se zame r ení m na de ti a mla dez , pocha zejí cí  ze 
socia lne  znevy hodne ne ho prostr edí . 

Způsob provádění sbírky: shromaz ďova ní m pr í spe vku  na bankovní m u c tu, sbe rací  listiny, prodejem 
pr edme tu , pokladnic kami, prodejem vstupenek, DMS, hotovost do pokladny. 

Číslo sbírkového účtu, banka: 7100207/0100 

Osoby oprávněné jednat ve věci sbírky: Ing. Lucie Lišková 

Konec ny  stav sbí rky 5. pru be z ne ho vyu c tova ní : 

Období : 1.1.2019 – 31.12.2019 

 

  C isty  vy te z ek k dals í mu pouz ití  121.944,23 

  
Konec ny  zu statek na bankovní m vy pise k datu 
vyu c tova ní  107.824,23 

  Konec ny  zu statek v pokladne  k datu vyu c tova ní  14.120,00 

 

 

Vyu c tova ní  sbí rky 6. pru be z ne  vyu c tova ní   

 

Banka 

c í slo 
dokladu datum druh vy nosu c a stka 

Bs202012 1.12.2020 Dar Kola r ova  Marie 5000,00 

Bs202012 7.12.2020 Dar Lis kova  Lucie 2000,00 

Bs202012 9.12.2020 Dar Mala  Andrea 200,00 

Bs202012 14.12.2020 Dar Nadace Via 4800,00 

Bs202012 15.12.2020 Dar Lejdarova  Taťa na 200,00 

Bs202012 28.12.2020 Dar Vystrc il Toma s  20000,00 

  Dary na bankovní m u c tu 32200,00 

Pokladna    

- - - - 

  Celkem pokladna - 
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Pokladnic ky    

- - - - 

  Celkem pokladnic ky - 

Prodej 
pr edme tu     

- - - - 

  Celkem prodej pr edme tu   - 

    

    

  Hruby  vy te z ek  32.200,00 

    

  Na klady sbí rky - 2,4 % 785,00 

    

  C isty  vy te z ek - 6 pru be z ne  vyu c tova ní  31.415,00 

  C isty  vy te z ek nevyc erpany  z pr edchozí ho období  121.944,23 

  C isty  vy te z ek celkem 153.359,23 

    

  Pouz ití  c iste ho vy te z ku v roce 2020  

  - - 

    

  C isty  vy te z ek k dals í mu pouz ití  153.359,23 

  
Konec ny  zu statek na bankovní m vy pise k datu 
vyu c tova ní  

153.359,23 

  Konec ny  zu statek v pokladne  k datu vyu c tova ní  - 
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Velice si vážíme a děkujeme našim příznivcům, dobrovolníkům a podporovatelům za jejich 

podporu finanční, materiální, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


