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Prosíme, povězte o této pomoci i dalším lidem, aby se i oni mohli do ní zapojit. 

 

 

„Ať tě neopouští milosrdenství! Přivaž si ho na hrdlo, napiš si ho na tabulku svého srdce. Tak 

najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.“ (srov. Přís 3,3-4) 
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Kamión s naloženým 32. kontejnerem 

odjíždí z brněnské celnice. 

1. Úvodní slovo 

Vážení dárci, milí spolupracovníci a dobrodinci,  

uplynul rok a máme příležitost předložit Vám Výroční zprávu za rok 2017. Úvodem bychom rádi 

poděkovali Vám všem, kteří jste nás nadále nebo poprvé 

v tomto roce provázeli na cestě lásky tělesného 

a duchovního milosrdenství svojí modlitbou, obětmi, 

finanční podporou i konkrétní pomocí při přípravách 

a odesílání 32. kontejneru se zdravotnickým materiálem 

indickým nejubožejším a v záchraně nenarozených dětí 

ohrožených umělým potratem.  

Oceňujeme a děkujeme Bohu za Vaše společenství 

lásky a ochotu se podílet na záchraně těchto našich sester a 

bratří. Kontejner s očekávanou pomocí tak mohl být odeslán 

s Vaším soucitem a přičiněním. V hluboké jednotě s Vámi 

jsme mohli znovu pocítit jedinečnou radost naplněnou 

štěstím a intenzivněji tak prožívat vědomí přináležitosti 

k jedné rodině – Církvi - právě s těmi nejubožejšími a Bohu 

jedinečným způsobem nejdražšími. ,Milovat život a přát si 

štěstí‘, jak znějí slova Žalmistova, nás pobízejí k větší touze pro ně pracovat a ve svobodě sloužit všem těm, 

kteří naši pomoc potřebují, kdy odlišnosti a dary každého člověka přestávají být překážkou a stávají se 

doceněním a vzájemným obohacením.   

Ještě jednou přijměte, prosím, srdečné díky za Vaši vytrvalost, štědrost a zájem. 

V tomto roce jsme v Nadaci prožili významnou událost a jsme šťastní, že se můžeme o ni podělit 

i s Vámi.  Naše dlouholetá pracovnice a členka dozorčí rady Nadace, Petra Štěpančíková, navštívila koncem 

října 2017 Misionářky lásky v Kalkatě. Podrobné informace adresované i Vám a všem lidem dobré vůle se 

dočtete uvnitř Výroční zprávy. Jsme nesmírně Bohu vděčni za tuto návštěvu. Stala se nám inspirací 

a povzbudila nás, abychom s větším úsilím a obětavostí mysleli na chudé, modlili se za ně, všímali si potřeb i 

všech duchovně chudých (opuštěných, osamělých, nemilovaných svými nejbližšími, sužovanými hněvem a 

neodpuštěním) a chápali je. A jako sestry Misionářky lásky v Kalkatě se často modlí u hrobu svaté Matky 

Terezy v mateřinci za nás všechny, tak se i naše Petra modlila u jejího hrobu k ní, abychom my i Vy vytrvali 

ve službě a vážili si jí jako Božího daru pro nás.  

Dovolte nám na závěr předložit poděkování sestry Merciny za 32. kontejner se zdravotnickým 

materiálem, jako živý odkaz svaté Matky Terezy, naplněný láskou, něhou a pokornou službou plnou 

vděčnosti a síly v obětavé službě svých sester Misionářek lásky. Kéž je nám Matka Tereza stálým příkladem 

ve službě bližním a i nadále nás provází svou mocnou přímluvou.  

Svatá Matko Terezo z Kalkaty, oroduj za nás!   

   .           Dana Jarošová 

předsedkyně správní rady Nadace 
 

  

Poděkování sestry Merciny za 32. kontejner se zdravotnickým materiálem   

                                                                                                                           23. března 2018 

Drahá Dano, Petro a všichni ostatní z Nadace sv. Františka z Assisi 

„PRÁCE KONANÁ S LÁSKOU JE VŽDY PRACÍ PRO MÍR“   svatá Matka Tereza 

Je pro mě nesmírným potěšením, že mohu poděkovat Vám i všem našim přátelům v Nadaci 

sv. Františka z Assisi. 

Nejdříve bych se chtěla omluvit za opožděné zaslání tohoto slíbeného dopisu, jelikož jsem byla 

nemocná virovou horečkou a dlouho mi trvalo, než jsem se zotavila, možná proto, že mám sníženou 

odolnost ke všem onemocněním. 

Co se týká zásilky se zdravotnickým materiálem, kterou jste nám ve své štědrosti zaslali, té si naše 

sestry a bratři v různých částech Indie velmi cenili, jak jste se již dozvěděli během vaší poslední 

návštěvy.  
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Petra se sestrami Mercinou (vlevo) 

a Andreou v Kalkatě na podzim r. 2017. 

Sestra Mercina s částí zdravotnického 

materiálu, přijatého ve 32.kontejneru.  

Část zdravotnického materiálu, uložená 

v domově Shishu Bhavan. 

Spolupracovníci ho rozvezou do dalších 

středisek Misionářek lásky. 

Jak jsem pochopila, sestra Maria Rua, MC Vám vysvětlila, jakým způsobem byla zásilka použita 

a zejména, jak důležité jsou tyto materiály pro naše centra. Protože je lékařkou, ví, co je nejpotřebnější 

a nejnaléhavější. Já jsem Nadaci sv. Františka obzvláště vděčná za barevné kódování různých krabic, což 

nám pomáhá rozlišit snadno každou položku. 

Nadace sv. Františka z Assisi a její spolupráce s Misionářkami lásky poukazuje na její přednostní 

lásku k nejchudším z chudých skrze pomoc se zdravotnickým materiálem a léky, jejichž příjemci jsou 

lidé z nejzranitelnější části lidské společnosti - nemocní, slabí, staří, tělesně a mentálně postižení bez 

ohledu na kastu nebo vyznání. 

Zachránilo to tisíce životů, navrátilo zdraví tisícům, dalo naději zoufalým a vrátilo všem 

důstojnost. Naše pokorná společná služba lásky odhalila něžnou Boží lásku k nejchudším z chudých; oni 

vědí, že Bůh o ně pečuje. Pomohlo jim to obrátit se k Bohu v milující důvěře a odevzdat se Mu 

a přijmout Jeho mír a dát Jeho mír ostatním skrze odpuštění. 

Společně s našimi chudými jsem využila této příležitosti se s Vámi setkat - Petro, s Vaším 

přátelstvím a oddaností. Je to čest a potěšení a zůstávám v naději, že se naše cesty někdy v budoucnu 

opět setkají. Kéž prožijete požehnané třídení Svatého týdne.  

Veselé Velikonoce. 

S úctou  

S. M. Mercina M.C         
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2. Základní informace o Nadaci sv. Františka z Assisi 
 

Název:   Nadace sv. Františka z Assisi                  

Sídlo:   Kameničky 112, PSČ 539 41  

Kontaktní adresa:  Elišky Krásnohorské 59, 618 00 Brno 

Mobil:   608 879 663, Ing. David Cichra, nepřetržitě                       

E-mail:   nadace.svfr@seznam.cz 

Webové stránky:  http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/ 

IČO:    48515566 

Právní forma:  Nadace 

Registrace:   22. 9. 1993 Magistrátem města Brna, č. j. 63/93/NA.  

Přeregistrace:  1. 12. 1998 v Brně. Nadace je vedena u Krajského soudu pod spisovou  

značkou N184.  

Poslání a cíle Nadace: 

 všestranně podporovat organizace, které zachraňují životy nejchudších z chudých, 

bezbranných a na životě ohrožených lidí, o které dosud nikdo nepečuje; 

 umožnit lidem dobré vůle, aby se mohli do pomoci tělesně i duchovně nejubožejším aktivně 

zapojit; 

 duchovně strádajícím pomáhat hledat smysl života. 

Způsob pomoci:   

-  materiální podpora nejchudších z chudých prostřednictvím kongregace Misionářky lásky 

v indické Kalkatě s jejich zkušenostmi a dobrotou (nákup, příprava a odeslání 

zdravotnického materiálu ve velkoobjemovém kontejneru).  

-  záchrana nenarozených dětí ohrožených umělým potratem (všestranná pomoc těhotným 

matkám v tísni). 

-  osvětová činnost zaměřená k záchraně a důstojnému životu těch, kteří jsou ve společnosti 

přehlíženi, odsunováni na poslední místo, nebo jsou ze společnosti vylučováni (Občasník 

Nadace sv. Františka z Assisi, letáček pro pomoc nejubožejším „Pojďme spolu vykonat něco 

krásného pro Boha“, letáky k ochraně nenarozeného dítěte, přednášky, informační vývěsky).  

 

 

Správní rada: 

Předsedkyně: Mgr. Dana Jarošová 

Členové: Ing. David Cichra 

  Mgr. Marta Kohoutková 

  Mgr. Darina Kolesárová 

  MVDr. Petr Kříž, Ph.D.  

Dozorčí rada: 

Předsedkyně: RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 

Členové:  Ing. Ján Sitko 

Ing. Ivana Kolesárová  

 

Bankovní spojení: 

 pro pomoc nejchudším: účet veřejné sbírky č. 2028869399/0800   

 pro pomoc nenarozeným dětem: č. ú. 1346868389/0800, VS 001  

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
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Indický Titagarh v Západním Bengálu. 

malomocných v Titagarh 

Příbytky chudých                 

podél silnice                    

do Kalkaty 

3. „Co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, Mně jste učinili“. (Mt 25,40) 

Nejmenší bratři a sestry jsou vyděděnci společnosti v pravém slova smyslu. Jsou to: 

 nenarozené děti usmrcované umělými potraty a také děti a dospělí, usmrcovaní eutanazií; 

odložení novorozenci, které zoufalé matky odkládají do popelnic 

a na skládky, protože je nemají čím krmit; děti trpící nemocemi 

u nás běžně léčitelnými (průjem, angína, spalničky, záškrt), na které 

pro nedostatek léků a špatné hygienické podmínky v rozvojových 

zemích umírají; 

 opuštění starci a stařenky, kteří jsou bez sociálního zabezpečení, 

a z hladu a vyčerpání klesají na ulicích a tam umírají; 

 malomocní, duševně nemocní, nemocní AIDS a lidé postižení 

různými nemocemi tropického pásma, kteří jsou předsudky okolí 

vylučováni za okraj společnosti; 

 oběti obchodu s lidmi: děti zneužívané k žebrání, dospělí tajně pracující, protože nemají 

pracovní povolení, ženy a děti, zotročené prostitucí; 

 lidé bez domova, děti přinucené od malička pracovat, vězni žijící v nedůstojných podmínkách, 

mládež závislá na drogách, uprchlíci, rodiny v krizi;  

 duchovně osamocení, hledající Boha a smysl života.  
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Papež František nás povzbuzuje ke konání skutků milosrdenství  

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Jak tedy můžeme být svědky milosrdenství? Nemysleme si, že jde o prokazování velkých výkonů 

či nadlidských činů. Ne, tak to není. Pán nám ukazuje mnohem jednodušší cestu, tvořenou malými činy, 

které však v jeho očích mají tak velkou hodnotu, že podle nich, jak nám řekl, budeme souzeni. Jedny 

z nejkrásnějších stránek Matoušova evangelia nám podávají učení, které bychom mohli v určitém smyslu 

považovat za „Ježíšovu závěť“, jež byla sepsána evangelistou, který zakusil Milosrdenství přímo na sobě. 

Ježíš říká, že pokaždé, když dáme najíst hladovému, napít žíznivému, oblečeme neoděného, přijmeme 

cizince, navštívíme nemocného nebo vězněného, činíme to Jemu (srov. Mt 25,31-46). Církev nazvala 

tato gesta „skutky tělesného milosrdenství“, protože pomáhají lidem v jejich materiální nouzi. 

Existuje však také sedm skutků takzvaného duchovního milosrdenství, které se týkají jiných stejně 

důležitých požadavků, a to zejména dnes. Dotýkají se totiž lidského nitra a působí nezřídka větší bolest. 

Všichni si z nich jistě pamatujeme jeden, který vešel do obecného slovníku: „trpělivě snášet protivné 

lidi“. A že takoví existují! Protivní lidé existují! Mohlo by se zdát, že jde o věc nedůležitou 

a k pousmání, avšak týká se hlubokého cítění milosrdné lásky. A tak je tomu i v ostatních šesti skutcích, 

které je dobré si připomenout: radit pochybujícím, učit neznalé, napomínat 

hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky a modlit se k Bohu za živé 

i zemřelé. Jsou to každodenní situace. Když přijde např. někdo zarmoucený, 

neřeknu mu: ,Bůh ti pomůže, já nemám čas‘, ale zastavím se, naslouchám 

tomu, kdo má potřebu být slyšen, těším jej a věnuji mu svůj čas – a tyto 

skutky jsou prokazovány nejenom tomu potřebnému, nýbrž Ježíšovi. 

V příštích katechezích se pozastavíme u těchto skutků, v nichž nám 

církev podává konkrétní způsob, jak žít milosrdenství. Během staletí je 

praktikovalo mnoho lidí, kteří tak vydali ryzí svědectví víry. Církev věrná 

svému Pánu ostatně chová přednostní lásku k těm nejslabším. Těmi, kdo 

potřebují naši pomoc, jsou často naši nejbližší. Nemusíme se pídit po 

kdovíjakých dílech, která bychom mohli uskutečnit. Nejlépe je začít u těch 

nejjednodušších, která nám Pán ukazuje jako nejvíce naléhavá. Ve světě, který je bohužel napaden virem 

lhostejnosti, jsou skutky milosrdenství nejlepším protilékem. Vychovávají nás totiž, abychom byli 

pozorní k nejzákladnějším požadavkům našich „nejposlednějších bratří“ (Mt 25,40), v nichž je přítomen 

Ježíš. Vždycky je Ježíš přítomen tam, kde je někdo potřebný a kde se vyskytuje nějaká materiální či 

duchovní potřeba. Rozpoznávat Jeho tvář v tom, kdo je v nouzi, je opravdová výzva proti lhostejnosti. 

Umožňuje nám neustále bdít a vyhýbat se tomu, aby kolem nás přecházel Kristus, aniž bychom si Jej 

všimli. V mysli se vybavují slova svatého Augustina: „Timeo Iesum transeuntem“ (Serm., 88,14,13) – 

Obávám se, že Pán půjde kolem a já Jej nepoznám, že přejde kolem v někom z oněch maličkých a já si 

nevšimnu, že je to Ježíš. Kladl jsem si otázku, proč se svatý Augustin obával kolemjdoucího Ježíše. 

Odpověď bohužel spočívá v našem chování. Nezřídka jsme totiž roztěkaní a lhostejní, a když kolem nás 

Pán přechází, nechopíme se příležitosti setkat se s Ním. 

Skutky milosrdenství v nás probouzejí požadavek a schopnost činit víru živou a činorodou v lásce. 

Jsem přesvědčen, že těmito jednoduchými každodenní skutky můžeme uskutečnit pravou kulturní 

revoluci, jak tomu bylo v minulosti, a pokud každý z nás denně jeden vykoná, nastane ve světě pravá 

revoluce! Kolik jen svatých se dodnes připomíná nikoli kvůli velkým dílům, která realizovali, nýbrž 

kvůli lásce, kterou dokázali předat! Pomysleme na Matku Terezu, nedávno kanonizovanou: 

nepřipomínáme si ji kvůli množství domů, které po světě založila, ale proto, že se ke každému člověku, 

kterého našla na ulici, skláněla, aby mu vrátila důstojnost. Kolik jen opuštěných dětí chovala ve své 

náruči; kolik umírajících doprovodila držením za ruku na práh věčnosti! Tyto skutky milosrdenství 

představují obrysy Tváře Ježíše Krista, který pečuje o své nejposlednější bratry, aby každému přinášel 

Boží něhu a blízkost. Kéž v nás Duch svatý zažehne touhu žít takovým životním stylem a alespoň jednou 

denně – přinejmenším - jeden z nich prokázat! Naučme se znovu nazpaměť skutky tělesného 

a duchovního milosrdenství a prosme Pána, aby nám pomohl uskutečňovat je každý den, když spatříme 

Ježíše v člověku, který se ocitl v nouzi. 

Zdroj: Katecheze papeže Františka na generální audienci v Římě, 12. 10. 2016,  
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=24527 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=24527
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Misionářka lásky pomáhá rozdělovat  předměty 

denní potřeby obětem zemětřesení.  Nepál, 

2015 (Foto CNS) 

Sestra Marta diskutuje s muži po četbě Písma 

svatého. Polévková kuchyně, USA, srpen 2016. 

(Foto CNS) 

4. Indické Misionářky lásky jsou spolehlivé zprostředkovatelky naší společné pomoci 

nejchudším z chudých 

Dvaatřicet kontejnerů, naplněných zdravotnickým a dalším materiálem, které jsme od roku 

1999 připravili, bylo určeno kongregaci sester a bratří Misionářek a Misionářů lásky v Indii, 

založených Matkou Terezou. Dnes společnost čítá cca 6 000 sester, bratří a kněží, působících ve 137 

zemích světa 5 kontinentů, kde provozuje 765 domů a center. Jen v Indii působí přes 3 000 sester a 

mají tam více než 200 středisek. Zdravotnický materiál, který jim jednou ročně odešleme, sestry a 

bratři rozdělují nezištně a obětavě na místa, která jsou nejvíce potřebná. Sami žijí v nejdůslednější 

evangelijní chudobě, veškerou pomoc potřebným poskytují bezplatně a pomáhají výhradně tam, kde 

dosud nikdo nepomáhá a kde je život člověka nejvíce ohrožen.   

Misionářky lásky pečují zejména: 

 o děti, které přežily pokus své matky o jejich potracení, 

 o odložené novorozence, které našly na prahu svých klášterů, pohozené před kostely, 

nemocnicemi, poblíž policejních stanic nebo jednoduše odhozené na smetiště; starají se o ně 

v domovech, předávají je adoptivním rodičům, 

 o děti, které se narodily s nemocí AIDS, a sirotky po rodičích, kteří zemřeli na AIDS; zakládají 

pro ně domovy, 

 o nejchudší děti ze slumů, pro které zakládají školy se základy vzdělání. Po kvalitní výuce 

jsou děti posílány do vyšších škol k dalšímu vzdělávání, 

 o nemocné s tuberkulózou, AIDS, malárií, tyfem, malomocenstvím a dalšími nemocemi. 

Misionářky lásky je vyhledávají, léčí a zajišťují jim důstojný život, 

 o umírající, kteří poslední chvíle prožívají na ulicích zmučeni hladem, strachem, opuštěností a 

opovržením. Sestry je přinášejí do svých domovů a jejich obětavá péče polovinu z nich vrátí 

životu a zbývající jsou s láskou doprovázeni k věčnému domovu; 

 o vyhoštěné pacienty, kteří si nemohou zaplatit léčení ve státní nemocnici, 

 o duchovně nejchudší, kteří se chtějí stát křesťany – Misionářky lásky je připravují k přijetí 

svátostí, vyučují katechismu, modlitbě růžence, přivádějí děti a dospělé na mši svatou; 

povzbuzují rodiny i jednotlivce k četbě Písma svatého; vedou je ke zbožnému křesťanskému 

životu; svým osobním příkladem, laskavostí, trpělivostí a dobrotou ukazují lidem, že život 

s Bohem obšťastňuje a obohacuje.   
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Úprava podpažních berlí na pracovním setkání v Praze. 

Společné foto po ukončení nakládání kontejneru. 

5. Činnost Nadace svatého Františka z Assisi v roce 2017 

5.1 Pomoc nejchudším z chudých 

Po domluvě s Misionářkami lásky jsme nakoupili a darem získali zdravotnický materiál 

a odeslali jim ho v 32. velkoobjemovém kontejneru. 

5.1.1 Pravidelná pracovní setkání spolupracovníků 

Pořádali jsme je v Brně a Praze. Na těchto setkáních jsme čistili a opravovali zdravotnické 

pomůcky – podpažní berle, francouzské hole, balili gázu do sáčků, kterými jsme při nakládce 

doplňovali volná místa v kontejneru. Pro dárce jsme připravovali děkovné dopisy a informační 

materiály Nadace. Pokud byste měli zájem a chuť se k naší práci připojit, uvádíme zde bližší 

informace. 

Setkání v Brně: 

Scházíme se v suterénu fary 

kostela sv. Jakuba, Rašínova 5, Brno – 

Město. Termín setkání: každé 

pondělí mezi 17. až 19. hodinou 
(mimo školní prázdniny). Další 

informace získáte od Davida Cichry, 

telefon č. 608 879 663.    

Setkání v Praze: 

Pracujeme v klášteře Šedých 

sester III. řádu svatého Františka, 

Bartolomějská 9a, Praha 1 – Staré 

Město. Čas setkání: jednou za 14 dní ve středu od 17.30 do 20 hodin (mimo školní prázdniny). 

Další informace se dozvíte od Petry Štěpančíkové, telefon č. 732 858 163.  

5.1.2 Odeslání 32. kontejnerové zásilky 

V lednu 2017 jsme začali s přípravou dalšího kontejneru. Objednali jsme a nakoupili, případně 

darem získali a do kontejneru naložili zdravotnické potřeby o hmotnosti 9,5 tuny za 2 497 134 Kč. 

Byla to gáza, obvazy, pružná obinadla, náplasti, chirurgická vata, 2 400 infuzních souprav, injekční 

jehly a stříkačky, chirurgické rukavice, nitrožilní kanyly, 1 500 kg  hroznového cukru Glukopur, 

50 mechanických invalidních vozíčků, 12 chodítek aj. Dále jsme naložili 230 párů podpažních berlí 

a francouzských holí, které věnovali jihlavská Charita, LDN Rybitví a další dárci.  

Kontejner jsme začali plnit večer 27. června v Červeném Kostelci ve firmě BATIST MEDICAL 

a.s. Druhého dne jsme nakládali spolu se 

studenty a dalšími dobrovolníky zbývající 

zdravotnický materiál (Glukopur, infuzní 

soupravy, pružné obvazy, berle, 

mechanické invalidní vozíky) v Brně ve 

skladu společnosti CTPark Brno. 

Po proclení a zapečetění na brněnské 

celnici byl kontejner převezen do přístavu 

v německém Hamburku, kde byl 

4. července naloděn na loď ,SOFIA 

EXPRESS‘ přepravní společnosti UASC. 

Přeložen byl na Srí Lance v přístavu 

Kolombo. V Kalkatě ho sestry převzaly 

23. srpna 2017.     
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Plombování kontejneru 

Řetěz dobrovolníků Plnění kontejneru 

Navážení krabic Naplněný kontejner 

Balení Glukopuru Převoz berlí Krabice s infúzními sety 

Číslování krabic 
Nakládka ve skladu 

Uvnitř  kontejneru 

Fotografie z přípravy a nakládání zdravotnického materiálu do kontejneru 
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Arabský 

poloostrov 

Indický 

oceán 

Kalkata 

Evropa 

Brno 

Afrika 

Kontejnerová loď SOFIA EXPRESS. 

Cesta 32. kontejneru do Indie 

 

Kruhový graf znázorňuje podíl jednotlivých druhů zdravotnického materiálu na celkové 

finanční hodnotě 32. kontejneru 
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Reportáž Televize Noe  

Sdělovací prostředky informovaly o odeslání kontejneru  

O přípravě a odeslání 32. kontejneru informovaly veřejnost i některé sdělovací prostředky, 

např.    

-  Televize Noe v pořadu Zpravodajské 

Noeviny z 29. 6. 2017 v reportáži „Kontejner pro 

Indii“, zdroj: http://www.tvnoe.cz/video/13308 

- Webové stránky města Červený Kostelec 

uveřejnily 12. 7. 2017 krátkou zprávu 

„Z Červeného Kostelce byl odeslán 32. kontejner 

s humanitární pomocí do Indie“, zdroj: 

https://www.cervenykostelec.cz/aktuality/2017-07-

z-cerveneho-kostelce-byl-odeslan-32-kontejner-s-

humanitarni-pomoci-do-indie 

- Český rozhlas, Rádio Proglas 

 

Pomoc dopravená do Indie ve 32 kontejnerech v letech 1999 - 2017  

Pořadí  

kontejneru 

Datum 

vypravení z Brna 

Hodnota darů  

(Kč) 

Hmotnost 

naložených darů 

(tuny) 

Datum doručení 

do Kalkaty 

1. – 25. 1999 – 2010  62 015 645 262,1 1999 – 2010 

26. 28. 2. 2011 6 635 905 14,1 6. 4. 2011 

27. 26. 3. 2012 7 596 260   13,0 14. 5. 2012 

28. 15. 7. 2013 4 304 549 12,6 3. 10. 2013 

29. 28. 7. 2014 4 269 595 12,5 8. 9. 2014 

30. 19. 6. 2015 4 632 000 12,9 28. 7. 2015 

31. 27. 7. 2016 3 931 940 11,8 7. 9. 2016 

32. 28. 6. 2017 2 497 134 9,5 23. 8. 2017 

Celkem  95 883 028 348,5 1999 – 2017 

 

 

Rozdělení zdravotnického materiálu Misionářkami lásky 

Zdravotnický materiál, který od nás sestry přijaly, rozdělily do svých středisek – domovů, 

bezplatných ošetřoven, mobilních klinik pro malomocné pacienty a další nemocné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postižené a nemocné 

ženy odpočívají na 

chodbě domova Prem 

Danu 
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Petra (druhá zprava) se sestrami 
v domově pro podvyživené a mentálně postižené 

děti v Kearchandu. 

Návštěva Misionářek lásky v Indii 

Členka dozorčí rady Nadace, Petra 

Štěpančíková, navštívila koncem října 2017 

Misionářky lásky v Kalkatě. Setkala se se sestrou 

M. Premou, generální představenou,  a sestrou  

M. Mercinou, která má na starosti rozdělování 

obsahu našich kontejnerových zásilek. Také 

navštívila sestru Andreu, Sudhu a Camillus, které 

přejímaly naše zásilky v minulosti, ať kontejnery 

či ještě dříve poštovní balíky.  

Společně navštívily několik domovů, které 

sestry vedou, např. v Kalkatě Prem Dan pro těžce 

nemocné, dětský domov Sishu Bhavan, domov 

pro umírající Nirmal Hriday v Kalighátu, ale 

i malomocné pacienty v městečku Titagarh a ve 

vesničce pro malomocné v Shantinagaru. Setkaly 

se s nemocnými v domově pro podvyživené 

a fyzicky i mentálně postižené děti 

a s tuberkulózními pacienty v Kearchandu. 

Sestry jsou velmi vděčné za zdravotnický 

materiál, který jim posíláme, a prosí, abychom 

v této práci pokračovali, neboť jejich práce je na našich zásilkách závislá. Mimo obvyklý 

zdravotnický materiál velmi uvítají, pokud jim můžeme poslat větší množství mechanických 

invalidních vozíků, berlí, chodítek, ale též masti na hojení ran, ruční tlakoměry na měření krevního 

tlaku, míčky a jiné pomůcky k rehabilitaci končetin malomocných.  

Živě se zajímají o každého z nás a srdečně zvou nás i Vás, dárce a dobrodince, na návštěvu 

a pobyt u nich.     

Sestry se zvláštní něhou pečují o malomocné, ti byli vždy pro Matku Terezu těmi nejmilejšími. 

Malomocenství (lepra) je totiž nemoc, při které je popírána lidská důstojnost, lidská svoboda 

a lidská práva. I když malomocenství prý již není v Indii takové stigma jako v minulosti, stále se 

vyskytují případy, kdy rodina odmítá zpět přijmout již vyléčeného člena rodiny a zavrhuje jej. 

Matka Tereza proto založila při domovech pro malomocné na mnoha místech také operační centra, 

kde chirurgové, kteří tam přijíždějí pracovat zdarma, rekonstruují malomocným končetiny. Jedná se 

zejména o ruce, do kterých se pak po usilovné rehabilitaci pacientům znovu vrací citlivost a stávají 

se tak soběstačnými, rodiny je přijímají a mají i vyhlídky na to, že se budou moci oženit či vdát 

a založit rodinu, což bylo předtím nemyslitelné. 

Sestra M. Rua, lékařka která pracovala více jak 10 let s malomocnými ve vesničce 

Shantinagaru, nám popsala podrobně části střediska a jaký zdravotnický materiál využijí.  

 

Střediska v Shantinagaru: 

1. Vnější klinika (dispenzář, bezplatná lékařská poradna) – probíhá zde testování příchozích na 

přítomnost lepry, péče o rány, o obuv. Po podání léků proti malomocenství, převázání ran 

a obdržení speciální obuvi (jestliže ji potřebují) odcházejí domů. Přicházejí podle potřeby nebo 

jednou měsíčně. Využijí: obvazový materiál. Kupují léky proti lepře a běžné léky, např. proti 

bolesti.  
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Využití obvazů v převazovně, kde vyléčení 

bývalí pacienti převazují rány malomocným. 

Denní dispenzář v Shantinagaru, kam si pacienti 

z okolních vesnic chodí pro léky. 

Pokoj pro ženy, které se v Shantinagaru léčí na lepru. Využijí zde zejména 

mechanické invalidní vozíky. 

Část Shantinagaru, kde žijí bývalé 

pacientky, které po vyléčení neměly 

kam jít. Využijí zde často chodítka. 

 

2. Vnitřní klinika – je zde dočasně hospitalizováno asi 200 pacientů s intenzívní lékařskou péčí. 

Využijí: obvazový materiál, intravenózní sety, kanyly, jehly, stříkačky aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Domov milosrdenství – 100 lůžek pro stálé 

pacienty, kteří jsou staří, slepí, postižení, 

s deformacemi,  po amputaci nohou. Trpí 

běžnými nemocemi jako astma, cukrovka. 

Využijí: obvazový materiál, inzulínové 

stříkačky, intravenózní sety. 
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Muž, vyléčený z malomo-

cenství, který žije ve středisku 

pro malomocné Titaghar celý 

život. Z prstů mu vinou 

nemoci zbyly pahýly, přesto 

jako elektrikář dokázal 

rozvést elektřinu po celém 

domově. 
 

Děti z okolních vesnic, ohrožené podvýživou, které 

pobudou u sester v Shantinagaru několik měsíců, 

dokud nepřiberou na váze. Rodiče je chodí 

pravidelně navštěvovat. 

Rehabilitační místnost s pomůckami pro posílení 

svalů nohou a rukou, zejména dlaní a prstů. 

4. Operační sál – místnost s vybavením pro operace, kam přichází mnoho pacientů. Využijí: 

obvazový materiál, chirurgické rukavice, intravenozní sety, kanyly, stříkačky, náplasti, berle 

pro pacienty s amputovanou končetinou, chodítka, hůlky, invalidní vozíky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rehabilitace – probíhá zde pracovní terapie a fyzioterapie. Po absolvování cvičení se zdraví 

vyléčených pacientů znatelně zlepší, až 50% úspěchu léčby ovlivňuje dobrá fyzioterapie. 

Využijí: míčky na cvičení malých rozměrů a různého odporu, gumové pásy pro procvičování 

rukou a nohou.    
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  5.2 Ochrana života od početí do přirozené smrti 
 

Slova početí a oplodnění znamenají totéž. Je to příběh jediné spermie, která podá vzhledem ke 

svým rozměrům podivuhodný výkon, pronikne k vajíčku a splyne s ním. Toto splynutí je nesmírně 

důležité, protože buňka, která takto vznikne, je jedinečná, schopná dalšího vývoje. Její potenciál je 

veliký, je to počátek života nového člověka. Jeho genetická výbava vznikla splynutím 

23 chromozómů matčina vajíčka s 23 chromozómy otcovy spermie. Je od matky i otce odlišný 

a neopakovatelný. Nikdy dříve v dějinách lidstva nežil člověk přesně stejný a nikdy v budoucnosti 

takový člověk už žít nebude. Oplodněné vajíčko má dáno pohlaví, o kterém rozhodla otcova 

spermie. Je v něm zakódována barva vlasů, očí, výška postavy, tělesné a duševní vlohy 

i temperament tohoto člověka, který si sám řídí růst a vývoj. Počaté dítě 

potřebuje od své matky pouze výživu a dočasný příbytek. Do svého 

porodu bude se svojí matkou těsně spjato, závislé na její lásce. To je 

příběh začátku života každé a každého z nás. 

 

Ve spolupráci se Sdružením za lidský život, z.s. jsme osvětovou 

činností podporovali vytváření postoje chránit lidský život od početí do 

přirozené smrti: 

 Seznamováním s pozitivními příběhy maminek, které si své dítě 

dokázaly vybojovat v těžkých podmínkách 

 Seznamováním s možnostmi moderní medicíny (operace 

nenarozeného dítěte, záchrana dítěte z mimoděložního 

těhotenství) 

 Vypracovali jsme první verzi letáku „Aby se mohli narodit - 

Hovoří lékař“ pro matku zvažující umělý potrat a distribuovali 

jej do kostelů a  nemocnice. Dále pracujeme na jeho zkvalitnění.  

 Informovali o potratovém účinku hormonální a tělískové 

antikoncepce a morálních závadách umělého oplodnění. 

 Na webových stránkách Nadace průběžně aktualizovali přehled 74 babyboxů, které jsou 

umístěny po celé ČR. Babyboxy (odložné schránky) jsou anonymní alternativou k umělému 

potratu pro matky, které se o své dítě nemohou nebo nechtějí starat. V roce 2017 bylo 

pomocí babyboxů zachráněno 16 novorozených dětí, z toho 6 děvčátek a 10 chlapečků. 

 Upozorňovali na hodnotu života člověka nevyléčitelně nemocného, tělesně i duševně 

postiženého, prostřednictvím materiálů na vývěskách, v Občasníku. 

 

5.3 Osvětová činnost 

a/ Připravili jsme 25. číslo časopisu „Občasník Nadace sv. Františka 

z Assisi“ 

Z obsahu Občasníku: Předkládáme v něm dopis sestry Merciny, ve 

kterém informuje o rozdělení zdravotnického materiálu, který obdržely 

v 31. kontejneru. Využijí jej převážně ve svých zařízeních pro malomocné 

pacienty. 

Svatořečení Matky Terezy v září 2016 bylo velkou událostí Roku 

milosrdenství. Brzy poté vyprosila Matka Tereza život jednomu 

filipínskému děvčátku, které při komplikovanému porodu málem zemřelo.    

Papež František, Matka Tereza i irácké děvčátko Myriam 

z uprchlického tábora v Erbílu nás vybízejí k vytváření míru a pokoje ve 

světě, což je úkolem každého křesťana.  
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Vývěska na nádraží v Moravských Budějovicích  

Vývěska v brněnské 

psychiatrické nemocnici 

Hlavním osobou čísla Občasníku je blahoslavený Karel de Foucauld (1858-1916), kněz 

a řeholník, který naprostou oddaností k Ježíši chudému a k chudým, žijícím na poušti, byl vzorem 

i Matce Tereze. Vytvořil novou spiritualitu, kterou sdílejí Malí bratři a Malé sestry Ježíšovy – žít 

s chudými životem prostým jako oni a být jim nablízku v jejich bolestech i radostech.  

V části Chraňme život se věnujeme přijetí a výchově duševně postižených dětí, příběhu úspěšně 

operovaného nenarozeného děvčátka a tomu, že i duchovní bolest nevyléčitelně nemocného člověka 

se dá odstranit a není třeba volat po eutanázii. 

Všechna dosud vydaná čísla Občasníku si můžete stáhnout z našich internetových stránek 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php 

b/ Uspořádali jsme 5 přednášek o životě a díle Matky Terezy a naší pomoci chudým pro farníky  

v Mostech u Jablunkova, Brně, Praze – Nových Butovicích, Veverské Bitýšce a v Otrokovicích. 

Obsah přednášky: Chudoba ve světě, život Matky Terezy, domovy Misionářek lásky, pomoc naší 

Nadace nejchudším. Pokud budete mít zájem o uspořádání této přednášky, rádi k Vám přijedeme.     

c/ O možnosti záchrany života trpících chudých a ohrožených nenarozených dětí informujeme 

čtenáře prostřednictvím 9 stálých vývěsek. Vývěsky jsou umístěny v kostelech a na veřejných 

místech v Praze, Brně, Jihlavě, Žďáru nad Sázavou, Moravských Budějovicích a Lázních Bohdaneč.  

Pokud budete mít zájem, rádi Vám poskytneme materiály pro tvorbu Vašich vývěsek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášky pro farníky v Praze a Veverské Bitýšce  

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php
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d/ Zájemcům půjčujeme:  

 životopisy a knihy o Matce Tereze:„Misionářky lásky“ - výtah ze životopisu „Matka 

chudých“ od Renza Allegri, „Matka Tereza. Fascinující příběh jejího života“ od Navina 

Chawly, „Matka Tereza – myšlenky na každý den“, „Něco krásného pro Boha“ od 

Malcolma Muggeridge. 

 knihy s tématikou pomoci nejchudším a záchrany ohroženého člověka na počátku i na 

konci života; např. „Potkala jsem velkou lásku“, od misionářky Ruth Pfau, „Proč Ne 

eutanázii aneb Být či nebýt? Dále životopis „Smrt nemá poslední slovo“ o italské 

mamince Chiaře Corbella Petrillové (1984-2012), jejíž blahořečení bylo zahájeno 

v červnu 2017. 

 tištěné materiály s tématy: promluvy papeže Františka, přednášky slovenského kněze 

Mariána Kuffy, příběhy dětí narozených s nevyléčitelnou nemocí, hodnota života 

postižených, operace dítěte před narozením aj. Všechny materiály poskytujeme 

i v elektronické podobě. 

 DVD s  přednáškami P. Mariána Kuffy, s dokumentárním filmem o práci Matky Terezy 

„Odkaz Matky Terezy“, film „Láska je voľba“ o životě 

italské matky sv. Gianny Beretti Mollové, která dala 

přednost životu dosud nenarozené dcery před svým, a DVD 

s tématikou umělého potratu. 

 katolickou literaturu. 

e/ Internetové stránky, umístěné na adrese: 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/. Jejich provoz 

a správu bezplatně zajišťuje jeden z našich spolupracovníků. 

f/  Základní informační materiál Nadace o pomoci nejubožejším – 

leták „Pojďme spolu vykonat něco krásného pro Boha“ – jsme 

v menším množství nabízeli převážně katolickým věřícím formou 

osobního oslovení, v rámci přednášek a byl umístěn u dvou vývěsek  

 

 

 

5.4 Zveme Vás ke spolupráci na Božím díle 

Pomoc potřebnému člověku je oslavou Boží   

V nejchudších z chudých a lidech ohrožených na životě žije Ježíš: „Neboť jsem lačněl, a dali 

jste mi jíst; žíznil jsem, a dali jste mi pít; pocestný jsem byl, a přijali jste mě; nahý jsem byl, a oděli 

jste mě; nemocen jsem byl, a navštívili jste mě; v žaláři jsem byl, a přišli jste ke mně. „Co jste tak 

udělali jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to udělali“(srov. Mt 25, 35-36, 40. 45). 

Bůh chce, aby si lidé pomáhali, aby všichni mohli být šťastni, abychom se o svá dobra dělili. 

„Hledejte tedy nejprve království Boží a jeho spravedlnost, a toto všechno bude vám 

přidáno!“(Mt 6,33) Snažme se následovat svého Pána v milosrdenství k bližním a v jeho chudobě 

vlastním skromným a nenáročným způsobem života, modlitbou a osobní obětí. Takto ušetřené 

pozemské prostředky pak můžeme věnovat nejchudším, budeme mít z čeho rozdávat a dávání rozšíří 

naše srdce a naplní je láskou, která nikdy nepřestává, láskou, která oslavuje Boha. 

Jak se můžete připojit a dát i dalším lidem možnost najít smysl života ve službě 

nejpotřebnějším: 

 modlitbou a obětí na úmysl vyprošení Božího požehnání pro naši společnou práci, 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
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 přípravou materiálů pro dárce v rámci pravidelných pracovních setkání, 

 zúčastnit se přípravy a odeslání kontejnerových zásilek v pracovní skupině v Brně (informace 

na telefonním čísle 608 879 663) nebo v Praze (732 858 163), 

 věcnými dary (podpažní berle, mechanické invalidní vozíky, chodítka), 

 nabídnutím naší přednášky „O životě a díle Matky Terezy“ školám, farnostem, domovům seniorů,  

 nabízením informačních materiálů (letáky, Občasník) lidem ve svém okolí, 

 vysvětlováním významu skutků tělesného i duchovního milosrdenství, 

 získáváním pomoci pro chudé, o které pečují Misionářky lásky,   

 osvětou pro záchranu nenarozených dětí, umírajících umělými potraty (nabízením letáků, textů, 

fotografií, filmů),  

 pomocí těhotným matkám v tíživé situaci, ohrožující život dítěte (povzbuzení, konkrétní pomoc, 

poskytnutí našeho telefonního čísla 776 781 066),  

 překladatelskou prací z/do cizích jazyků, 

 sebevzděláním v oblasti sociální a teologické, abyste poznali potřeby chudých a jak jim pomáhat 

(doporučíme Vám a zapůjčíme vhodné tituly), 

 finančním příspěvkem, za který nakoupíme zdravotnický materiál (číslo účtu je na str. 5). 

 

6. Způsoby získávání finančních prostředků a darů 

6.1 Veřejná sbírka 

Krajský úřad Pardubického kraje vydal Nadaci dne 15. 8. 2013 osvědčení o konání veřejné 

sbírky pod čj.: KrÚ 57464/2013, Sp.zn.: SpKrÚ 51647/2013 OOPKŽÚ OVV na dobu neurčitou na 

nákup zdravotnického materiálu, léčiv a jiných potřeb vhodných ke zdravotnické či sociální službě 

pro nejchudší vrstvy obyvatelstva v rozvojových zemích, na jejich dopravu do místa určení 

a k zajištění všech činností s tím nevyhnutelně spojených v souladu se statutem Nadace sv. Františka 

z Assisi. Způsob provádění sbírky (§ 9 zákona č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách): 

shromažďování finančních příspěvků na účet číslo 2028869399/0800.  

Vyúčtování veřejné sbírky za rok 2017 bylo odesláno Krajskému úřadu Pardubického kraje  

dne 28. března 2018. Do konce prvního pololetí 2018 bychom měli obdržet potvrzení o správnosti 

tohoto vyúčtování. 

Z části získaných prostředků byl nakoupen zdravotnický materiál a odeslán do Kalkaty ve 

32. kontejneru, za zbývající část bude nakoupen zdravotnický materiál a odeslán na podzim 2018 ve 

33. kontejneru.  

 

UPOZORNĚNÍ DÁRCŮM: Při bezhotovostním převodu peněz z Vašich účtů Vám můžeme 

zaslat poděkování s potvrzením pouze v případě, že vyplníte na příkazu k úhradě svou 

ADRESU do rubriky Zpráva pro příjemce nebo do rubriky Textová zpráva aj. 

 

6.2 Struktura získávání prostředků: 

- finanční dary 

-   dary jednotlivých dárců a organizací, 

- nepeněžní dary 

      -  dary církevních a sekulárních organizací a jednotlivých dárců (zdravotnický materiál, 

podpažní berle, chodítka, invalidní vozíky aj.)  

-   zdarma poskytnuté služby jednotlivci/organizacemi (odvozy připravených zásilek, poskytnutí  

    místností k pravidelným pracovním setkáním, propůjčení vývěsek, umístění a tvorba webových  

   stránek). 
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- jiné zdroje   

- slevy od výrobců a dodavatelů,   

- nájemné z pozemku  

                                                                               

7. Přijaté dary a poskytnuté nadační příspěvky 

7.1 Pomoc nejchudším z chudých v Indii 

7.1.1 Přijaté dary 

7.1.1.1 Přijaté finanční dary 

Celková částka příspěvků od fyzických a právnických osob v roce 2017 činila 3 167 215 Kč.  

Dárci nad 10 000 Kč 

Podle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, § 358, odst. 3b jsme povinni uvádět seznam 

dárců, kteří poskytli jednotlivý dar v hodnotě nad 10 000 Kč. V následujícím přehledu neuvádíme ty 

dárce, kteří si nepřáli svá jména zveřejňovat.  

Baránek Jan, s.r.o.  25 000 Kč Orság Miroslav 25 000 Kč 

Bětík Milan 15 000 Kč Ventruba Jakub 20 000 Kč 

Krčál Ivo 12 000 Kč Víšek Petr 30 000 Kč 

Orság Miroslav 2x 12 000 Kč Žilinský Vít, 
Pneuservis Žilinský s.r.o. 

30 000 Kč 

 

7.1.1.2 Přijaté věcné dary 

Dárci z Otrokovic, Slovenska, Brna, Prostějovska, Kroměříže a Prahy věnovali podpažní berle 

a chodítko,  

Kongregace sester sv. Karla Boromejského, kongregace sester sv. Hedviky – chodítka 

EURO-BRIDGE LIBEREC, o.p.s. – repasované mechanické invalidní vozíky 

Firma DMA Praha, s.r.o. – náhradní pryžové násadce na berle 

LDN Rybitví, Charita Jihlava – podpažní berle   

Batist Medical a.s. daroval 2 400 kusů nesterilních elastických obinadel a 10 000 balení 

gázových čtverců.  

Slevy od výrobců  

Firmy Batist Medical a. s., Hartmann Rico a. s, Gama Group a. s., Natura a.s., Mölnlycke 

Health Care s.r.o. a Šance, družstvo handicapovaných poskytly Nadaci na nákup zdravotnického 

materiálu příznivé ceny.  

 

7.1.2 Poskytnutý nadační příspěvek 

Jeden nadační příspěvek v hodnotě 2 567 068 Kč byl opět poskytnut kongregaci Misionářek 

lásky v Indii (Missionaries of Charity, Kalkata, India) ve formě nákupu zdravotnického materiálu 

a dalších životně nezbytných potřeb a jeho odeslání ve 32. kontejneru. 

 

7.2 Ochrana života nenarozených dětí 

7.2.1 Přijaté finanční dary 

Celková částka, kterou fyzické osoby věnovaly na tento účel, činila 7 000 Kč.  
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Náš velký dík patří Vám, kteří jste pomohli naplňovat poslání Nadace modlitbou, obětavou 

prací, osobními oběťmi, dary, zdarma poskytovanými službami, vstřícným postojem a svým 

pochopením pro potřeby nejchudších z chudých a ohrožených nenarozených dětí. 

Děkujeme domovům pro seniory, nemocnicím, společnostem a firmám, které naši práci 

podpořily výraznými slevami, finančními a věcnými dary. 

Děkujeme dárcům podpažních berlí, francouzských holí, chodítek a mechanických invalidních 

vozíků. 

Děkujeme společnosti CTPark Brno za bezplatné poskytnutí skladovacích prostor. 

Děkujeme děkanskému úřadu, Brno a kongregaci Šedých sester z Prahy za laskavé 

dlouhodobé poskytování prostor k pracovním setkáním.   

Děkujeme vedení a zaměstnancům firmy Batist za dlouholetou vstřícnou spolupráci, za 

laskavé poskytnutí prostor k nakládce kontejneru a za jejich osobní účast při nakládání.   

Děkujeme redaktorům sdělovacích prostředků, kteří o odesílání kontejneru informovali 

veřejnost. 

Děkujeme pomocníkům, kteří s námi nakládali kontejner. 

Děkujeme všem, kdo jste pomáhali zorganizovat naši přednášku o životě a díle Matky Terezy. 

Děkujeme pacientům psychiatrické nemocnice Brno – Černovice za opakované drobné dary. 

Děkujeme slovenským přátelům a dobrodincům za dlouholetou podporu. 

Děkujeme všem nemocným a trpícím za jejich modlitby, obětování svých bolestí a utrpení na 

úmysl vyprošení Božího požehnání pro naši společnou pomoc nejubožejším.   

Mimořádný dík patří Vám, kteří pomáháte opakovaně od začátku odesílání kontejnerů. 

VAŠE PODPORA VÝZNAMNĚ OVLIVNILA HODNOTU NAŠÍ POMOCI. 

Kéž Vaši lásku k Ježíši a její skutky svým požehnáním odmění dobrotivý Bůh. „Blahoslavení 

milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7) 

Za dárce a dobrodince necháváme každý týden sloužit mši svatou. 
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8. Finanční zpráva 

8.1 Výkaz zisku a ztráty 

Rozpis nákladů (v celých Kč) Celkem 

A. Náklady  

A.I.       Spotřebované nákupy a nakupované služby 38 822 

A.I.      1. Spotřeba materiálu  600 

            6. Ostatní služby: poštovné 10 392 

 audit a zpracování účetnictví  27 830 

A.III. Osobní náklady za dva zaměstnance 242 919 

A.III.  10. Mzdové náklady 181 453 

            11. Zákonné sociální pojištění (sociální a zdravotní) 61 017 

            13. Zákonné sociální náklady (pojištění zaměstnanců) 449 

A.IV.       Daně a poplatky 132 436 

A.IV.  15.       Daně a poplatky – daň z pozemku 1 236 

A.V.       Ostatní náklady – darovací daň 131 200 

A.V.    20.       Dary odeslané nejubožejším v Indii (tzv. nadační příspěvek) 2 567 068 

 z toho: zdravotnický materiál a jiné potřeby 2 433 438 

             přeprava humanitární zásilky lodí 133 630 

            22.       Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky) 705 

 NÁKLADY CELKEM 2 981 950 

 

Rozpis výnosů (v celých Kč) Celkem 

B. Výnosy 2 983 446 

B.IV.       Ostatní výnosy 2 983 446 

            7. Výnosové úroky z běžných účtů 1 496 

            9. Zúčtování fondů - použití účelových prostředků – darů na misie 

a nenarozený život 
2 981 950 

          10. Jiné ostatní výnosy – pronájem pozemku 15 718 

 VÝNOSY CELKEM 2 999 164 

 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 17 214 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 17 214 

8.2 Rozvaha 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení (v celých Kč) k 1. 1. 2017 k 31.12. 2017 

A. Dlouhodobý majetek celkem (snížený o odpisy) 5 263 823 7 028 611 

A.II. Dlouhodobý majetek celkem 5 603 243 6 606 375 

A.II.  1.              Pozemek ve Spělově 287 105 287 105 

          3. Stavby v Kameničkách a v Brně 5 108 503 5 108 503 

          9. Nedokončený dlouhodobý hrubý majetek – 

rekonstrukce v Kameničkách 
207 635 1 633 003 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -339 420 - 422 236 

A.IV.  6. Oprávky ke stavbám - odpisování -339 420 - 422 236 

B. Krátkodobý majetek celkem 6 508 802  

B.II.       Pohledávky celkem 1 544 631 0 

           4. Poskytnuté provozní zálohy na rekonstrukci stavby 

v Kameničkách 
1 500 000 0 

         17. Jiné pohledávky – Union banka 44 631 38 255 
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B.III.       Krátkodobý finanční majetek celkem 4 964 171 5 263 920 

B.III. 1.      Peněžní prostředky v pokladně 151 644 65 908 

          3. Peněžní prostředky na bankovních účtech 4 812 527 5 198 012 

 z toho: Česká spořitelna a.s. 1346868389/0800 346 862 897 221  

 Česká spořitelna a.s. 2028869399/0800 1 357 149 1 116 711 

 Komerční banka Profi účet č. 107-9316440257/0100 1 0 

 Komerční banka Profi spořící účet Bonus 107-

9316520257/0100 
3 108 515 3 184 080 

 AKTIVA CELKEM 11 772 625 11 908 550 

 

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku (v celých Kč) k 1. 1. 2017 k 31.12. 2017 

A. Vlastní zdroje celkem 11 759 359 11 879 022 

A.I. Jmění celkem 11 628 623 11 731 072 

A.I.    1. Vlastní jmění (stavby, pozemek, NIF) 10 972 605 10 889 789 

          2. Fondy: misie 631 575 809 840 

             nenarozený život 24 443 31 443 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 130 736 147 950  

A.II.  1. Účet výsledku hospodaření 23 851 17 214 

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení     17 214 

          3. Nerozdělený zisk z minulých let 106 885 130 736 

B.       Cizí zdroje celkem 13 266 29 528 

B.III.       Krátkodobé závazky celkem 13 266 29 528 

          5.      Zaměstnanci – mzda za prosinec  8 810 19 311 

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 

a veřejného zdravotního pojištění 
4 456 9 917 

 PASIVA CELKEM 11 772 625 11 908 550 

 

Poznámky:  

*  Náklady související se správou Nadace (poštovné, platby za audit a zpracování účetnictví, 

mzdové náklady 2 zaměstnankyň, bankovní poplatky a daně z nemovitostí) byly hrazeny z darů 

pracovníků Nadace.  

*  Členové správní a dozorčí rady konají všechnu práci pro Nadaci zdarma a ve svém volném 

čase.  

Rodinný dům v Kameničkách u Hlinska  

Tento rodinný dům slouží Nadaci jako sídlo a je využíván pro pracovní setkání 

spolupracovníků Nadace. V roce 2016 byla započata rekonstrukce domu, která byla dokončena 

v září 2017. Rekonstrukce byla hrazena z příspěvku, poskytnutého Nadačním investičním fondem, 

který byl Nadaci smluvně darován v roce 2014. 

Rodinný dům v Brně-Černovicích  

Dům slouží jako kontaktní místo, kancelář, prostora k čištění berlí, přípravě a částečně i ke 

skladování darů, které odesílá v humanitárních zásilkách se zdravotnickým materiálem.  

  

Pozemek ve Spělově 

Nadace pozemek dlouhodobě pronajímá firmě AGRO Spělov, spol. s. r. o., která ho využívá 

k zemědělské výrobě. 
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9. Zpráva auditora 
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