1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
další rok činnosti Nadace pro radost nám přinesl zásadní posun v našem letitém
úsilí: dokončili jsme první etapu celého komplexu Salesiánského střediska mládeže.
Událost je to významná nejen pro naši nadaci, ale především pro děti a mládež
zdejšího sídliště. Díky novostavbě získali velmi krásné zázemí k prožívání svého volného času. Podmínky, které mají mladí zdejšího sídliště jsou mimořádné. Díky štědrosti tisíců dárců z naší vlasti jsme mohli zahájit stavbu 2. části první etapy. Do roka
a do dne...., tak by se dala vystihnout rychlost stavby. V září 2003 začala a 12. září 2004
byla novostavba požehnána otcem biskupem Vojtěchem Cikrle za přítomnosti mnoha dárců a významných osobností politického i společenského života. Po přestřižení
pásky paní hraběnkou Miloslavou Belcredi byla budova slavnostně otevřena.
Tradiční dětské odpoledne pořádané v květnu Salesiánským střediskem mládeže
ve spolupráci s nadací se tentokrát zaměřilo na dětmi oblíbené Večerníčky. Činnost
nadace se rozšířila o pořádání prázdninových pobytů pro děti a mládež různých věkových kategorií. Celkem se uskutečnilo sedm prázdninových týdenních pobytů.
V závěru roku uspořádala nadace jako malé poděkování svým dárcům a příznivcům
adventní koncert s prodejní výstavou výrobků skautů a skautek.
V březnu vyhlásila nadace otevřený grantový program Volný čas dětí a mládeže
2004 na rozdělení výnosů z Nadačního investičního fondu. V polovině roku jsme
rozdělili 700 tis.Kč na podporu 26 neziskových organizací, které pomáhají dětem
a mladým lidem, zvláště znevýhodněným, dobře trávit svůj volný čas.
V současné době nadace usilovně shromažďuje finanční prostředky, aby mohla
splatit dluh za stavbu, který činí 7 mil. Kč. Po splacení dluhu bude třeba vybudovat
hřiště u střediska mládeže a druhou etapu stavby celého komplexu s ubytováním
pro salesiány. Završením díla bude třetí etapa – stavba kostela zasvěceného Duchu
Svatému.
Děkuji členům správní a dozorčí rady za jejich nezištnou celoroční službu. Děkuji
salesiánům a všem, kteří věnují svůj život, volný čas a pomoc dětem a mládeži. Děkuji našim zaměstnankyním za zodpovědnou práci a nejbližším spolupracovníkům
nadace za jejich obětavou a často navenek nepříliš rozeznatelnou práci.
Děkuji všem dárcům a příznivcům nadace za štědré dary, bez nichž bychom nemohli stavbu dokončit. Za vše dobré ať Vám odplatí Pán a Dárce života.
V Brně-Líšni 18. března 2005
P. Mgr. Evžen Rakovský
předseda správní rady nadace
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2. CÍL A POSLÁNÍ NADACE
Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu, vybavení
a provoz Salesiánského střediska mládeže s kostelem v Brně-Líšni.
Z každoročních výnosů přijatých prostředků z Nadačního investičního fondu
(NIF) podporuje nadace od roku 2003 neziskové organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže v České republice.
Více na www.nadaceproradost.org.
Posláním nadace je umožnit dětem a mladým lidem především jakkoliv znevýhodněným, aby mohli kvalitně trávit svůj volný čas, aby mohli rozvíjet dobré stránky své
osobnosti a růst do lidské zralosti. Tímto přispívat k prevenci kriminality mládeže
a zároveň lidsky pomoci mladým, aby se jim život vydařil.
Ve středisku mládeže pracují salesiáni a jejich dobrovolní spolupracovníci v duchu zásad preventivního výchovného systému zakladatele salesiánské společnosti,
italského kněze Jana Boska. Základem přístupu k mladým je přátelství, laskavost a rozum. Středisko je otevřeno všem, bez rozdílu vyznání. Více o činnosti střediska na
http://sdb.lisen.cz.
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3. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Statutárním orgánem nadace je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí
činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.
Složení správní rady Nadace pro radost:
Předseda:
P. Mgr. Evžen Rakovský
Členové:
P. Petr Baran
Ing. Josef Demel
Ing. Marek De Diana Boro
Ing. Pavel Kohoutek
Pavel Pospíšil
Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví nadace. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.
Složení dozorčí rady Nadace pro radost:
Členové:
Ing. Stanislav Krupička
Ing. Ivan Slavíček
Ing. Jiří Pitlach (do 25. 11. 2004)
Kornélia Pitlachová (od 11. 2. 2005)
Zaměstnanci nadace: v roce 2004 měla nadace 2 zaměstnance na 1,5 úvazku ing Helenu Kohoutkovou a Renatu Lorencovou a 2 na civilní službě – Michala Havlíčka a Jakuba Švandu.
BOLESTNÁ ZTRÁTA PRO NADACI
Dne 25. listopadu 2004 Pán života k sobě povolal
našeho spolupracovníka z dozorčí rady nadace pana
ing. Jiřího Pitlacha. Je to pro nadaci velká a bolestná
ztráta. Pan Pitlach pracoval v nadaci od jejího založení
v roce 1992. Děkujeme mu za 12 let obětavé, nezištné
práce pro dobro dětí a mládeže nejen v sídlišti Líšeň.
Mladé lidi a děti měl velmi rád, nikdy nelitoval námahy
dlouhých obtížných jednání při přípravě a realizaci nadačních záměrů, neboť za vším dokázal vidět potřebnost
nejmenších. Vzniklé konflikty a překážky překonával
s velkou diplomacií, velkoryse, s nadhledem a vždy na
úrovni. Jeho smysl pro humor byl pro nás osvěžením.
Kéž mu Pán vše mnohonásobně odplatí.
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4. STAVBA DRUHÉ ČÁSTI I. ETAPY SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA
MLÁDEŽE

V roce 2004 byla dokončena stavba druhé části I. etapy
Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni.
Stavbu projektovala inženýrská a architektonická kancelář ing. arch. Libora Žáka a zrealizovala stavební firma
Kaláb, spol. s r.o.
Náklady na stavbu včetně vnitřního vybavením byly
24,5 mil. Kč. Dluh za stavbu koncem roku 2004 byl kolem
8,5 mil. Kč.
Ing. arch. Libor Žák

Dne 15. června 2004 byla novostavba úspěšně zkolaudována.
Dne 12. září 2004 bylo nové středisko slavnostně požehnáno otcem biskupem
Vojtěchem Cikrle za přítomnosti mnoha dárců a příznivců díla Dona Boska. Někteří významní hosté, představitelé církevního a veřejného života, promluvili ke všem
přítomným a popřáli pozitivní výsledky všem, kteří budou v tomto středisku s dětmi
a mládeží pracovat.
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Předseda správní rady nadace P. Evžen Rakovský v úvodním projevu zdůraznil, že během uplynulých pěti let se podařilo nejen splatit dluh za tělocvičnu, ale i našetřit z darů
potřebnou částku pro zahájení stavby. V následujících letech budeme dále shromažďovat finance, abychom co nejdříve splatili dluh. A pak budeme opět usilovat o postavení
hřišť a zázemí střediska s ubytováním pro salesiány.
Završením díla bude stavba kostela zasvěceného Duchu
Svatému.

Primátor města Brna Petr Duchoň se zamýšlel nad otázkou, proč tady ten dům stojí? Co je spojnicí mezi námi, panem biskupem, paní Belcredi a salesiány? Je to myšlenka.
A dále citoval Platóna „Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní“. Jinými slovy je to také osobní heslo otce
biskupa: „Non ego sed tu.“ (Ne já, ale Ty). Tato myšlenka
našla svůj domov právě zde, mezi salesiány. Kéž bychom
si ji odnesli i my.

Přítomné pozdravili také poslanec PČR Ladislav Šustr, 1. náměstek
primátora Ing. Rostislav Slavotínek,
starosta Líšně Mgr. Jiří Janištín a majitel stavební firmy ing. Jiří Kaláb.
Paní Miloslava Belcredi, která věnovala pozemek na celou stavbu,
slavnostně přestřihla pásku a pan
biskup, již za vydatného deštíku,
posvětil nové prostory s humornou
poznámkou: „Nyní bych měl posvětit vodu, kterou budete pokropeni,
ale když požehnám déšť, tak se nemusím ani tak moc namáhat.“
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Paní Miloslava Belcredi slavnostně přestřihla pásku

Jaké to nové střediska asi bude? Už se těšíme ...
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Následovalo vsazení základního kamene s pamětní listinou a provinciál salesiánů
P. Jan Komárek symbolicky předal klíče řediteli SaSM Mgr. Vladimíru Kaškovi.
Základní kámen byl vystaven
při ranní mši svaté v hale střediska

Stavitel Ing. Jiří Kaláb a provinciál P. Jan Komárek při vsazování základního kamene

Pro všechny přítomné bylo na několika stanovištích připraveno občerstvení,
o které se postarali ochotní dobrovolníci. Všem, kteří věnovali stovky hodin obětavé
práce při přípravě nových prostor, úklidu a organizaci této slavnosti patří velký dík.
Děkujeme také všem štědrým dárcům, bez kterých by nemohla být stavba střediska dokončena.
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Ředitel střediska mládeže Mgr. Vladimír Kaška provedl pozvané hosty novými prostorami

Program slavnostního otevření SaSM byl zakončen vystoupením skupiny CS - kreditní systém
v klubu pro mládež VeSPOD
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Pamětní listina je uložena ve vchodu do střediska za základním kamenem,
který posvětil v roce 1995 papež Jan Pavel II. v Olomouci
-9-

5. DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Tradice dětských odpolední začala v květnu 1993. Společně se Salesiánským střediskem mládeže jsme 23. května 2004 pořádali již jedenáctý ročník této tradiční zábavy pro děti i jejich rodiče. Děti soutěžily na patnácti stanovištích s pohádkovými
postavami z Večerníčků. Po příjezdu živého Večerníčka na kole se zahájení ujal Krakonoš a Anče. Ten měl následně spoustu práce s rozháněním bouřkových mraků,
neboť přesto, že se na účastníky občas sypaly kroupy a déšť, nenechali se od soutěží
odradit.

Motýl Emanuel a Maková panenka v obležení dětí
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6. PRÁZDNINY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2004
„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti.“
(z textů Hestia)
Nadace ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Brně-Líšni nabídla dětem
a mládeži celkem sedm prázdninových táborů. Díky informacím na webových stránkách farnosti se k účasti na táboře přihlásily také děti ze vzdálenějších vesnic Jižní
Moravy. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 28 800 Kč přispěla k přijatelným cenám táborových pobytů a umožnila účast dětem z početných a sociálně
slabších rodin. Celkem se táborů zúčastnilo 98 dětí a 43 vedoucích. Podle projektu
se mělo uskutečnit táborů osm. Pro nedostatek zájmu byl zrušen tábor pro děti ve
věku 1. – 3. třídy a pro mládež ve věku 15 – 17 let. Naopak pro velký zájem předškolních dětí s maminkami se uskutečnily tyto tábory dva.
Organizace táborů se ujala Mgr. Jitka Šebková, členka farní rady, duchovní vedení
zajišťoval P. Václav Čunek a ekonomiku manželé Kohoutkovi.
Tabulka akcí projektu Prázdniny pro děti a mládež 2004
Počet účastníků

1. Mámo, pojď si hrát I

Újezd u Černé Hory

8. –14. 8.

2. Mámo, pojď si hrát II

Lažánky

8. –14. 8.

3. Záblesk

Strážek

4. Ze sedmero horami

Strážek

5. Putování rájem

Slovenský ráj

6. Cestou necestou

Mikulov – Starý Hrozenkov

7. Tour de Vranov Lac

Lančov

14. –18. 7.

Vedoucí

celkem

Datum

vedoucí

Místo

7

29

6

14

10

28

22

9

31

Pospíšilovi

8

5

13

P. Andrle

8

1

9

V. Urban

12

5

17

98

43

141

děti

Název

7. –14. 8.

E. Švandová
22
I. Kolářová
8
B. Kolenčíková
H. Slavíčková 18

10. –17. 7.

H. Kohoutková

1. –7. 7.
26. – 31. 7.

Celkem

Projekt Prázdniny pro děti a mládež 2004 přinesl téměř stovce dětem množství
pozitivních zážitků při hrách, výletech, při tvorbě rukodělů a umožnil navázání nových přátelství mezi dětmi i mezi dětmi a vedoucími. Tábory se konaly ve zdravém
přírodním prostředí a přispěly k ozdravění dětí žijících v městském prostředí. Byly
přínosem pro děti všech věkových kategorií, program byl přizpůsoben věku. Také
zamyšlení nad křesťanskými hodnotami a životem víry je pro děti nabídkou a něčím
novým, pokud přicházejí z nevěřícího prostředí. Každý je přijímán ve své odlišnosti
a není k ničemu nucen, kromě dodržování řádu tábora, který chrání všechny zúčastněné. Díky odborné zdatnosti v oblasti zážitkové pedagogiky členů táborových týmů
se dětem tábory líbily pro svoji velkou akčnost a dobře připravený program.
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Nadace děkuje všem doborovolníkům – členům táborových týmů, kteří věnovali
desítky hodin svého volného času pro přípravu a realizaci táborů za jejich ochotu
a nadšení udělat něco dobrého pro nejkřehčí část naší společnosti.
Na společném setkání členů týmu všech táborů v sobotu 2. 10. 2004 byly jednotlivé tábory prezentovány (fotografie, CD, video) a zhodnoceny.

Putování na sedmero hor ctností
bylo obtížné i dobrodružné
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7. ADVENTNÍ KONCERT
Tradiční adventní koncert, který
pořádá Nadace pro radost jako malý
dárek a poděkování všem dárcům
a příznivcům Salesiánského střediska mládeže se tentokrát konal
11. prosince 2004 v 19 hodin. Dvěma malým posluchačům se podařilo rozsvítit dvě svíce na adventním
věnci a koncert mohl začít…

Zamyšlení nad hodnotami života od Axela Munthe přednesla Petra Kofroňová.
Nejdražší věci se nedají koupit za peníze. Také do síně hvězdné noci se žádné vstupné neplatí, byl nápis nad jevištěm.

Po úvodním slově P. Evžena Rakovského zpívala schola pod vedením Terezky
Šlesingerové. Tóny citlivě vybraných skladeb pro adventní dobu se rozezvučely do
zaplněného sálu. Malí líšeňští hudebníci a mládež navázali svými výkony na rozličné hudební nástroje. Zazněly zde housle, kytary, flétna, klavír a dokonce i cimbál
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v podání Matěje Štrunce.Děkujeme paní Šárce Besperátové za dobrou organizaci
a povzbuzení malých hudebních mistrů před vstupem na jeviště.

O přestávce prodávali líšeňští skauti a skautky své vlastnoručně vyrobené dárečky
a výtěžek z prodeje již tradičně věnovali na splácení dluhu za novostavbu. Letos to
bylo téměř 10 tis. Kč. Děkujeme jim za tento dar, a také za tvůrčí elán, spoustu času,
námahu a trpělivost.
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Druhou část koncertu navázali svým repertoárem posluchači brněnské konzervatoře pod vedením pana profesora Jiřího Besperáta. Jejich výkon přítomné tak
nadchl, že si vyžádali přídavek.
Velký dík patří také všem dárcům a dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací,
zvláště paní Jaroslavě Rozprýmové, která napekla krásné perníkové svícny jako dárky pro účinkující. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na novostavbu střediska
– výtěžek dobrovolného vstupného byl přes 10 tis. Kč.
Věříme, že koncert byl pro posluchače opravdu odměnou, že je povzbudila odvaha a umění našich nejmenších i mladých mistrů, a že si v tento adventní večer zaslouženě odpočinuli. Ohlasy nás utvrzují v přesvědčení, že vynaložená námaha nebyla zbytečná a že budeme v tradici nadačních adventních koncertů pokračovat.

8. SOUČASNÁ ČINNOST NADACE:
• Nadace shromažďuje finanční prostředky na splátku dluhu za novostavbu střediska
mládeže, etapu I/2, který je kolem 8 mil. Kč.
• Nadace obhospodařuje 30 mil. Kč nadačního jmění z Nadačního investičního fondu
(NIF II). Tyto prostředky obdržela od Českého státu do správy a výnosy z tohoto
majetku nadace každoročně rozděluje v otevřeném grantovém programu.
• Nadace pořádá prázdninové tábory ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni, které jsou již třetím rokem dotovány z rozpočtu Jihomoravského kraje. Díky této podpoře se mohou táborů účastnit i děti ze sociálně slabých,
neúplných či početných rodin.
• Nadace připravuje adventní koncert skupiny Javory na poděkování všem dárcům
a příznivcům, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2005.
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9. VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
V nejbližších letech je plánována stavba hřiště u nového střediska a následně budova pro rozšíření oratoře s ubytováním pro salesiány, kteří v současné době bydlí
v provizorních prostorách „likusáku“. Vrcholem celého díla bude stavba kostela zasvěceného Duchu Svatému. V současné době jsou bohoslužby slouženy každou neděli v 8.30 hod. v tělocvičně a vždy první neděli v měsíci jsou obětovány za všechny
dárce a dobrodince.

Velikonoční svěcení pokrmů v hale
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10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NADACE
Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích ve stavu k 31. 12. 2004 v tis. Kč
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
z toho: - budovy a stavby
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek
- oprávky k dlouhodobému majetku celkem
- dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobý majetek celkem
z toho: - poskytnuté provozní zálohy
- peníze v pokladně
- účty v bankách
Aktiva celkem

55.587
26.409
1.307
258
- 1.036
28.649
4.188
86
389
3.713
59.775

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
z toho: - vlastní (nadační) jmění
v tom: prostředky z NIF
-oceňovací rozdíly z přecenění majetku
-fondy nadace
-hospodářský výsledek k 31.12.2004
-neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
z toho: - dlouhodobé bankovní úvěry
- ostatní dlouhodobé závazky (půjčky)
- dodavatelé
- ostatní závazky (mzdy, pojištění daně)
- dohadné účty pasivní
Pasiva celkem

49.836
33.356
30.166
- 231
18.422
- 367
- 1.344
9.939
2 190
7.500
50
33
166
59.775

Stav aktiv a pasiv se proti roku 2003 výrazně zvýšil, a to o 16.020 tis. Kč. Prostředky z Nadačního investičního fondu II. (NIFII) z této částky představují 8.156 tis.Kč.
Tyto prostředky nadace obdržela v roce 2004 na základě dodatku smlouvy č.5 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny ČR.
V roce 2004 nadace dokončila výstavbu investice – etapu I/2 střediska mládeže v Brně-Líšni – oratoř. Celková hodnota investice (budov a příslušenství) činila
23.233 tis.Kč, hodnota vnitřního vybavení nábytkem pak 1.307 tis.Kč.
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Stavy na bankovních účtech se snížily proti předcházejícímu roku o 10.062 tis.Kč
převážně v souvislosti s dokončováním investice.
V pasivech narostlo vlastní (nadační) jmění o prostředky z NIF II (8.156 tis. Kč již
zmiňovaný dodatek smlouvy č.5). Fondy nadace se zvýšily o 3.376 tis.Kč.
V roce 2004 nadace čerpala úvěr na stavbu střediska mládeže od České spořitelny,
a.s., jeho hodnota ke konci roku byla 2.190 tis.Kč. Nadace začala splácet úvěr podle
úvěrové smlouvy. Ostatní dlouhodobé závazky byly tvořeny půjčkou od Biskupství
brněnského (5.000 tis.Kč) a „Katolického domu v Dobré u Frýdku“ (3.000 tis.Kč).
V roce 2004 nadace již splatila první splátku Biskupství brněnskému dle harmonogramu ve výši 500 tis.Kč.
Účet hospodářského výsledku k 31. 12. 2004 za nadaci celkem byl ztrátový ve výši
367 272,- Kč.
Náklady na provoz a správu nadace byly ve výši 1 249 475,70 Kč. Jejich součástí
byly i mzdové náklady 2 pracovnic nadace, náklady 2 pracovníků na civilní službě
a zákonné sociální pojistné v celkové výši 467 tis. Kč, dále služby (tisk propagačních
letáků a složenek, poštovné apod.) ve výši 386 tis. Kč, odpisy HIM ve výši 137 tis.
Kč, ostatní náklady (kancel. potřeby, poplatky za složenky, pojistné...) v celkové výši
163 tis. Kč a nákladové úroky z poskytnutého úvěru ve výši 96 tis. Kč.
Náklady související s provozem nadace tvořily 39,35 % zapsaného nadačního jmění (bez prostředků NIF). Statutem povolené procento těchto nákladů nebylo překročeno.
Náklady související s provozem střediska mládeže (vykázané jako ostatní činnosti) ve výši 375 067,20 Kč byly v souladu s platnou metodikou zúčtovány proti jmění
(fondy) nadace.
Náklady na akce pořádané nadací (dětské odpoledne, dětské letní tábory, adventní koncert) byly celkem ve výši 141 tis. Kč, tyto náklady byly téměř pokryty příspěvky účastníků, dary a reklamou a přijatými dotacemi. Celková ztráta z těchto akcí byla
- 10.317,50 Kč.
Nadace vedla odděleně středisko daňové činnosti a střediska nedaňových činností.
Vedle toho ještě vedla samostatné účetnictví podle jednotlivých akcí, nadace.
Samostatně nadace účtovala o nákladech a výnosech z prostředků NIF II.
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Přehled nejvýznamnějších titulů majících rozhodující vliv na tvorbu vlastních
zdrojů nadace v roce 2004:

Prostředky z NIF II:
Příjmy:

8 156 tis.Kč

- dary fyzických osob
- dary právnických osob
- dary Sales. Provincie Praha
- komunita salesiánů D. Boska
- dary ze zahraničí
- sbírky
dary a sbírky celkem
- nájemné
- reklama

3 874 tis.Kč
577 tis.Kč
1 000 tis.Kč
1 830 tis.Kč
4 tis.Kč
213 tis.Kč
7 498 tis.Kč
10 tis.Kč
23 tis.Kč

Přijaté dotace od ÚMČ na provoz (tisk letáků)
Přijatá dotace od Jm. kraje na dětské odpoledne
Přijatá dotace od Jm. kraje na prázdniny pro děti
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60 000 Kč
8 000 Kč
28 800 Kč
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Spotřeba materiálu a DHM
Spotřeba el. energie
Spotřeba - vodné a stočné
Spotřeba plynu
Opravy
Cestovné
Poštovní známky
Ostatní nakoupené služby
Mzdy a odvody z mezd
Civilní služba
Odpisy HIM
Poplatky, ostatní náklady
Pojistné
Prodané cenné papíry
Poskytnuté příspěvky
Nákladové úroky z úvěru
Náklady celkem
Nájemné
Tržby z reklamy
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z krátkodob. fin. majetku
Tržby z prodeje cenných papírů
Výnosy z dlouhodob. fin. majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

Položka

133 043,70
10 000,00
123 043,70

133 043,70
0,00

241 023,50

241 023,50
0,00

4 115,00

-14 454,60

3 845,50
12 649,00
10 341,80
58 865,00
57 682,00

Likusák

241 023,50

236 978,00

Oratoř
tělocvična
4 045,50

93 500,00
28 800,00
122 300,00
-70,50

122 370,50

60 000,00
147835,50
-1 101 640,20

2 843 716,81
744 685,52

1 906 921,06
884 927,99

71,52

51 796,24

22 700,00
11 234,67
35 505,39
18 395,44

2 099 031,29

2 016 229,29

366,00

82 436,00

NIF

96 457,10
1 249 475,70

7 505,00
134 900,00
251 194,00
373 359,00
93 963,60
137 335,00
27 864,80

23 964,00
41 579,00

126 897,20

Správa nadace

56 827,50

Tábory

Výdaje a výnosy nadace za rok 2004

8 000,00
8 000,00
-10 247,00

18 247,00

635,00

Dětské
odpoledne
17 612,00

96 457,10
3 863 191,69
10 000,00
22 700,00
63 030,91
364 067,20
35 576,91
18 395,44
1 906 921,06
884 927,99
93 500,00
96 800,00
3 495 919,51
-367 272,18

209 227,70
12 649,00
10 341,80
58 865,00
57 682,00
31 469,00
134 900,00
361 389,40
373 359,00
93 963,60
374 313,00
28 230,80
4 115,00
2 016 229,29

Celkem

11. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM Z NIF
1. Prostředky z NIF – II. etapa:13 854.000,- Kč
4 649.000,- Kč
3 507.000,- Kč
8 156.000,- Kč

Smlouva ze dne: 25.2.2002
Dodatek č. 3 ze dne: 4.3.2003
Dodatek č. 4 ze dne: 1.12.2003
Dodatek č. 5 ze dne: 23.11.2004

2. Celkový přehled výnosů a grantů v jednotlivých letech

Rok

Převod výnosů
z předchozího roku

Výnos z NIF
v běžném roce

2002

-

403.014,62

2003

403.014,62

873.881,02

2004

699.105,-

744.685,52

Rozdělení výnosů

Převod výnosů
do následujícího
roku

a) správa nadace

a) správa nadace

b) granty

b) granty

b) 403.014,62

b) 403.014,62

a) 174.776,02

a) 174.776,02

b) 699.105,-

b) 699.105,-

a) 148.685,52

a) 148.685,52

b) 596.000,-

b) 596.000,-

Nadace v roce 2004 (7.12.2004) obdržela na základě dodatku č.5 smlouvy č.000852004-211-D-N-41-05 s Fondem národního majetku ČR částku 8 156.000,- Kč z prostředků NIF.
Ke konci roku 2004 měla tedy nadace v majetku – zapsaném nadačním jmění
– celkovou částku 30 166.000,- Kč z NIF II.
Nadace tyto prostředky svěřila České spořitelně, a.s., která je spravuje na základě
smlouvy o správě cenných papírů, smlouvy komisionářské a smlouvy o investičním
poradenství.
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3. Skladba portfolia nadace – prostředky NIF - k 31.12. 2004:
a) Dluhopisy oceněny tržní cenou ve výši 7 798.722,22 Kč, tj.25,30% celkových
prostředků z NIF.
b) Dluhopisové fondy oceněné tržní cenou ve výši celkem 13 436.496,30 Kč tvoří 43,58 % portfolia.
c) Akciové fondy v tržním ohodnocení činily 1 621.812,47 Kč, tj. 5,26 % portfolia.
d) Fondy peněžního trhu – podílové listy - v tržním vyjádření k 31. 12. 2004
6 005.112,75 Kč, což bylo 19,48% portfolia.
e) Běžné účty u ČS Praha, na nichž jsou uloženy zbylé prostředky z NIF II. byly
k 31.12.2004 v celkové výši 1 966.433,81 Kč a představovaly tak 6,38 % portfolia nadace, spravované managementem České spořitelny, a.s.
Výnosy z prostředků NIF II v roce 2004:
- Úroky
- tržby z prodeje podíl. listu ES CS FPT-A
- dividenda PL ES CS FD ST
- podíl z úrokových výnosů dluhopisu
- výnos z PL Fiducia – A
- roční podíl z výnosu st. dluhopisu
- roční podíl z NC dluhopisu ČEZ
Výnosy celkem

51.867,76 Kč
1 906.921,06 Kč
11.493,05 Kč
387.003,86 Kč
413.149,08 Kč
39.729,00 Kč
33.553,00 Kč
2 843.716,81 Kč

Náklady související s NIF II v roce 2004:
- správa dluhopisů
82.436,00 Kč
- poplatky z dluhopisu
366,00 Kč
- prodané cenné papíry ES CS FPT –A
1 899.994,29 Kč
- podíl z NC dluhopisu
116.235,00 Kč
Náklady celkem
2 099,031,29 Kč
Hospodářský výsledek z NIF II v roce 2004
744.685,52 Kč
- z toho 80% po zaokrouhlení – k rozdělení
596.000,00 Kč
- z toho 20% po zaokrouhlení – na správu nadace
148.685,50 Kč
Celkový výnos NIF za rok 2003 byl 873 881 Kč. Správní rada schválila částku ke
grantování z výnosů NIF ve výši 700 000 Kč a 174 776 určila pro správu nadace. (Nadace musí rozdělit 80 % ročního výnosu NIF a 20 % je určeno na správu nadace nebo
na navýšení nadačního jmění).
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12. VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU VOLNÝ ČAS DĚTÍ
A MLÁDEŽE V ROCE 2004
Otevřený grantový program Volný čas dětí a mládeže 2004 byl financován z výnosů NIF za rok 2003. Celkem jsme obdrželi 82 žádostí. Celková výše žádaných prostředků byla 5.501 748 Kč, tzn., že nadace by k uspokojení všech potřebovala osmkrát více prostředků.
Přehled neziskových organizací, kterým nadace udělila grant v roce 2004:
1. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves
20 000 Kč
2. DCHB-OCHB Brno, Effeta, Brno-Líšeň
17 000 Kč
3. Dům I. Stuchlého, Fryšták
70 000 Kč
4. JUMP, Kostelní Vydří, Dačice
5 000 Kč
5. Junák, svaz skautů a skautek ČR, Středisko Brána Brno
20 000 Kč
6. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, Lerchova
20 000 Kč
7. Na počátku, Brno
15 000 Kč
8. Národopisný soubor Líšňáci, Brno-Líšeň
10 000 Kč
9. Petrov-sdružení, Dětský dům, Brno-Zábrdovice
10 000 Kč
10. Pojďte si hrát, Brno-Slatina
58 000 Kč
11. PROTHYMIA, Brno-Husovice
5 000 Kč
12. Ratolest Brno
10 000 Kč
13. Římskokatolická farnost Hanušovice, Středisko sv. Josefa
40 000 Kč
14. Salesiánský dům dětí a mládeže, Ostrava
10 000 Kč
15. Salesiánské středisko mládeže (dále SaSM), České Budějovice 30 000 Kč
16. Salesiánský klub mládeže Zlín
50 000 Kč
17. SaSM Brno – Líšeň
90 000 Kč
18. SaSM Ostrava
50 000 Kč
19. SaSM Pardubice
20 000 Kč
20. SaSM Praha
30 000 Kč
21. SaSM Rumburk
20 000 Kč
22. SaSM Teplice
40 000 Kč
23. SaSM Žabovřesky
35 000 Kč
24. SARKANDER o.s., Olomouc
10 000 Kč
25. SHM klub, Praha-Karlín
10 000 Kč
26. Stacionář Cesta, Náchod
5 000 Kč
Celkem
700 000 Kč
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13. ZPRÁVA AUDITORA
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14. PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli ke zdaru salesiánského díla v Líšni. Ať Vám
Pán Bůh bohatě odplatí Vaši lásku.
V roce 2004 přijala nadace celkem 7 815 darů přes Českou poštu a 189 darů přímo do pokladny nadace. Celkový počet dárců byl 5 647. Nemůžeme proto uvést jména Vás všech, kteří jste přispěli. Přesto nejste zapomenuti.
Ze zákona má nadace povinnost zveřejnit dárce, kteří věnovali přes 10 tis. Kč,
pokud neprojeví přání zůstat v anonymitě. Jsou to: Salesiánská provincie Praha, Římskokatolická farnost Telnice, Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni,
Karmel sv. Josefa, Auto fit, spol. s.r.o., Anna Bárová, DEMTIS s.r.o., Ferrum s.r.o., Anna
Frydrýšková, Brno, Ing. Josef Havlát, Brno, Hana Hoangová, Brno, Jiří Huk, Brno, Věra
Hrůzová, Stařeč, Jana Humpolová, Brno, Jiří Jáger, Brno, Václav Jech, Sokolnice, Jana
a Jan Kočvarovi, Brno, Ing. Stanislav Krupička, Brno, Ing. Jan Kryštof, Brno, František Malý, Praha, Místní komunita salesiánů Dona Boska v Brně-Líšni, JUDr.Dana Motáčková a JUDr. Čierniková, Brno, Michal Neužil, Brno, Jan Novotný, Olomouc, Petr
Osolsobě, Ludmila Pečinková, Brno, Anna Picková, Anna Pinčová, Kornélia Pitlachová, Brno, Helena Pokorná, Brno, Věnceslava Richterová, Brno, L. a B. Rozprýmovi,
Újezd u Brna, Jaroslava Rozprýmová, Brno, Statutární město Brno, MČ Brno-Líšeň,
Synthon s.r.o., Zdeněk Šimíček, MUDr. Vlastimil Válek, Brno, PhDr. Marie a ing. Petr
Veselí, Brno, P. Jiří Veselý, SDB, Fryšava.
Za nezištnou pomoc a spolupráci děkujeme:
Panu Rudolfu Blahovi, všem členům správní a dozorčí rady nadace, manželům
Besperátovým, Richardu Boudovi, P. Václavu Čunkovi, Vladimíru Havlíčkovi, Michalu Havlíčkovi, manželům Haně a Tomáši Chaloupkovým, ing. Danielu Jasovskému, Mgr Vladimíru Kaškovi, ing. Janu Kolářovi, Aleši Lorencovi, Evě Margoldové,
JUDr. Daně Motáčkové, manželům Nečasovým, Kornélii Pitlachové, ing. Marii Ryšavé, Jaroslavě Rozprýmové, Michalu Příhodovi, bratrům Koukolovým z tiskárny
BRKO, Ireně Svačinové, Magdě Rudolfové, Janu Švandovi, Josefu Šlesingerovi, Bohumilu Urbánkovi, všem organizátorům letních táborů a dětského odpoledne – Pavlu Andrlemu, Radkovi Čermákovi, manželům Pospíšilovým, Ivetě Kolářové, Blance
Kolenčíkové, Václavu Urbanovi, Haně Slavíčkové, Marii Fidlerové, Renatě Lorencové,
Tomáši Nečasovi, manželům Svobodovým, Evě Švandové, Jakubu Švandovi, všem
dobrovolníkům táborových týmů, všem skautům a skautkám, kteří svými výrobky
přispěli na konto nadace. Děkujeme všem, kteří pomáhali při úklidu a přípravě slavnostního otevření střediska 12. září 2004.
Děkujeme za finanční podporu projektu Prázdniny pro děti a mládež 2004 a dětského odpoledne Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali zajímavé ceny pro děti. Byli to: ALSIG, spol. s r.o., CARent a.s.,
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Česká spořitelna, a.s., ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s., nástupnická společnost
Mokrá, KALÁB - stavební firma, spol. s r.o., KARTON P+P, KVĚTINY Jolana Maixnerová, MaDe, spol. s r.o., NOKIA GALERY, OD CARREFOUR, Potraviny Kolejka, REDA
s.r.o., Restaurace U Libušky, Restaurace Velká Klajdovka, STAPO MORAVA, a.s., PŘEMYSL VESELÝ- stavební a inženýrská činnost, s.r.o. a VŠE ZA BABKU, Pavla Čírtková.
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15. ZÁKLADNÍ DATA O NADACI V ROCE 2004
Název: NADACE PRO RADOST
Sídlo:
Horníkova 34 a, 628 00 Brno
Tel./fax: 544 212 294, 544 230 542
E-mail: nadaproradost@volny.cz, kohoutkova.h@quick.cz
Web:
www.nadaceproradost.org
IČ:
44 99 46 21
DIČ:
CZ 44 99 46 21
Den zápisu do nadačního rejstříku: 9. 2. 1999
Nadace byla zapsána v souladu s ust. §35/1 z.č. 227/97 Sb., přechází na ni veškerá
práva, povinnosti a závazky Nadace pro výstavbu komplexu střediska mládeže v Brně-Líšni zaregistrované 18.12.1992 pod č.j. 77/92/Na u Magistrátu města Brna.
Zřizovatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno –Líšeň
Výše nadačního jmění k 31. 12. 2004:
33 341 640,- Kč
z toho:
3 175.640,- Kč – objekt střediska mládeže na Horníkové 34a
30 166 000,- Kč – finanční prostředky z NIF II spravované Českou spořitelnou, a.s. na základě smlouvy o správě cenných papírů
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