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„Ovocem ticha je modlitba, 

ovocem modlitby je víra, 

ovocem víry je láska, 

ovocem lásky je služba, 

ovocem služby je pokoj.“ 

 

Matka Tereza z Kalkaty, MC 
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Úvodní slovo 
 

Vážení a milí dárci, spolupracovníci a dobrovolníci! 

Dovolte mi vám z celého srdce poděkovat za vaši přízeň, se kterou 

nás provázíte již 25 let. Díky vaší finanční pomoci jsme tak nakoupili 

zdravotnický materiál již do 33. kontejneru, odeslaného do indické 

Kalkaty, sestrám Matky Terezy v říjnu 2018. Tato finanční pomoc pro 

chudé a nemocné, často na pokraji života, velmi mnoho znamená. 

Znamená záchranu života a milosrdenství projevené v lásce a obětování se 

pro druhé. K milosrdenství nás dnes často vybízí i papež František. Děkuji 

také všem dobrovolníkům za obětavou pomoc při shromažďování 

zdravotnických pomůcek, čištění a renovaci podpažních berlí, balení gázy 

a dalších přípravných kroků pro kontejner.  

Samotnému odeslání kontejneru předcházela několikaměsíční 

příprava a také hodiny práce před obrazovkou počítače. A to se nejednalo 

jen o e-mailovou komunikaci. Snažili jsme se sehnat a objednat operační 

sety přímo podle žádaných parametrů a taktéž i jiný operační materiál 

podle konkrétních potřeb lékařů a sester Matky Terezy. Již před několika 

lety jsme navázali dobrou spolupráci s firmou BATIST Medical Groupe, 

a.s., která je předním výrobcem a distributorem zdravotnických 

a hygienických prostředků ve střední Evropě. Firma BATIST sídlí 

v Červeném Kostelci blízko Náchodu, kde pak mohlo proběhnout celní 

odbavení 33. kontejneru na podzim 2018. Díky vstřícnosti firmy a jejím 

možnostem velkých skladovacích prostor mohla totiž celá nakládka 

kontejneru probíhat přímo ve firmě. Velké díky všem obětavým 

zaměstnancům firmy, kteří pomáhali při noční nakládce. A v neposlední 

řadě také děkujeme všem dárcům za poskytnuté dary ve formě 

obvazového materiálu, berlí a chodítek.  

Hlubokou vděčnost za dary vyjadřují i sestry Misionářky lásky ve 

svém dopise, který si můžete přečíst dále ve výroční zprávě.  

 Projevením milosrdenství druhým i modlitbou, která tyto skutky 

doprovází se i my stáváme obdarovanými – láska, soucit, sounáležitost, 

spoluúčast na utrpení otevírá srdce každého člověka a uschopňuje ho 

opravdově milovat. 

Velmi pěkná přednáška s bohatými fotografiemi z konkrétních míst, 

která podporujeme, vznikla díky návštěvě domovů pro sirotky a nemocné 

v Indii, které navštívila Petra Štěpančíková v roce 2017. V případě zájmu 

se lze domluvit na jejím promítání. 

Na sklonku roku 2018 došlo k odstoupení jednoho člena Dozorčí 

rady a později začátkem roku 2019 k obměně některých členů Správní 

a Dozorčí rady (viz str. 4). Na tomto místě chci proto vyjádřit vděčnost 

a obdiv všem odstoupivším členům za jejich dlouholetou obětavou práci 

a čas věnovaný chodu Nadace po dobu jejich funkčního období.   

Na závěr se povzbuďme k vytrvalosti v tomto díle, ale přitom 

pamatujme, že láska je vždycky více než pouhá aktivita, jak nás učí svatý 

Pavel: „A kdybych rozdal všechno, co mám a pro druhého do ohně skočil, 

ale neměl lásku, nic mi to neprospěje“ (1 Kor 13, 3).   

Kéž vám všem Bůh za vaše dary a váš čas žehná. 

S přáním všeho dobrého 

        

         

                                                                  

                                                                předsedkyně správní rady 

                                           Ing. Ivana Kolesárová 
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Obecné informace 

Název: Nadace sv. Františka z Assisi 

Sídlo: Kameničky č.p. 112, 539 41 

Kontaktní adresa: El. Krásnohorské 59, 618 00 Brno 

Mobil: 608 879 663, Ing. David Cichra 

Email: nadace.svfr@seznam.cz 

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

IČO: 48515566 

Číslo účtu veřejné sbírky pro pomoc nejchudším v Indii: 

2028869399/0800 

Číslo účtu pro ochranu nenarozeného života: 1346868389/0800, VS 001 

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

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

spisovou značkou N184. 

                  

Orgány Nadace 
 

Správní rada v roce 2018: 

Mgr. Dana Jarošová – předsedkyně 

Ing. David Cichra 

Mgr. Marta Kohoutková 

Mgr. Darina Kolesárová 

MVDr. Petr Kříž, Ph.D. 

 

Dozorčí rada v roce 2018:  

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. – předsedkyně 

Ing. Ján Sitko 

Ing. Ivana Kolesárová 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Marie Tumová – do 31. 5. 2018 

Mgr. Ing. Eva Štěpančíková – do 31. 10. 2018 

 

15. února 2019 proběhly doplňovací volby nových členů do správní 

a dozorčí rady místo odstoupivších členů.  

 

Správní rada od 15. února 2019: 

Ing. Ivana Kolesárová – předsedkyně 

Mgr. Marta Kohoutková 

Mgr. Martina Krutská 

Mgr. Ing. Eva Štěpančíková 

Bc. Eva Werkmannová 

 

Dozorčí rada od 15. února 2019:    

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. - předsedkyně 

Tereza Kazan 

Mgr. Marie Tumová 
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Kontejner, který jsme připravili v roce 2018, 
odjel zapečetěný 9. října z celnice Náchod  

Poslání  
Nadace sv. Františka z Assisi 

 podporuje organizace, zachraňující životy nejchudších z chudých, 

o které dosud nikdo jiný nepečuje;  

 přispívá k ochraně života nenarozených dětí. 

Způsob pomoci 

1) odesílání kontejnerů se zdravotnickým materiálem sestrám Matky 

Terezy (Misionářkám lásky) do indické Kalkaty;                                                   

2) osvěta, týkající se neutěšených životních podmínek, v nichž žijí 

nejchudší lidé v Indii, a ohroženého života nenarozených dětí.   

 

 

                       

 

Komu je určena naše pomoc 
 

Indické sestry Matky Terezy jsou spolehlivé zprostředkovatelky naší 

pomoci nejchudším z chudých. 

Pečují zejména:   

 o podvyživené novorozence, které rodiče svěřují sestrám; poté, co 

tyto děti zesílí, mohou být vráceny rodičům, nebo které matky 

samoživitelky nechají trvale u sester v jejich péči; 

 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 zřizují 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 s dalšími chorobami, o mentálně postižené, 

duševně nemocné. Sestry je vyhledávají a léčí; 

 o umírající, kteří poslední chvíle prožívají na ulicích zmučeni 

hladem, strachem, opuštěností a opovržením. Sestry je přinášejí do 

svých domovů, polovinu z nich vrátí životu a zbývající s láskou 

doprovázejí k věčnému domovu; 

 o vyhoštěné pacienty, kteří si nemohou zaplatit léčení ve státní 

nemocnici,  

 o duchovně nejchudší, kteří se chtějí stát křesťany – vedou je ke 

zbožnému křesťanskému životu; svým osobním příkladem, 

laskavostí, trpělivostí a dobrotou ukazují lidem, že život s Bohem 

dává štěstí, radost a obohacuje.   
       

Od Misionářek lásky v Kalkatě jsme se dozvěděli, že jsme 

v současné době jedinou organizací, která posílá sestrám 

Misionářkám lásky do Indie zdravotnický materiál v takto velkém 

objemu. V tomto směru jsou na naší pomoci přímo závislé. Proto se 

snažíme jejich potřebám vycházet maximálně vstříc. 
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  Projekty realizované v roce 2018 

 33. kontejner 

 Osvěta 

 
 

33. kontejner se zdravotnickým materiálem 

Příprava materiálu pro kontejner – pracovní setkávání 

dobrovolníků v Brně a Praze 

Na těchto setkáních jsme čistili a opravovali podpažní berle, chodítka, 

balili ústřižky gázy do sáčků pro vyplnění kontejneru, abychom jimi mohli 

doplňovat 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. 

Brno: 

-  suterén fary kostela sv. Jakuba, Rašínova č. 5  

- každé 1. pondělí v měsíci mezi 17. až 19. hod. (mimo školní 

prázdniny). 

  Další informace – David Cichra, tel. 608 879 663.    

Praha: 

-  suterén kláštera Šedých sester, Bartolomějská 9a, Praha 1 – Staré 

Město                                                       

-  podle potřeby od ledna do června v úterý od 17 do 19.30 hod.   

  Další informace – Petra Štěpančíková, tel. 732 858 163.  

Jak můžete pomoci? Po předchozí domluvě můžete přinést věcné  

dary – podpažní berle nebo chodítka.   
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                                   Věcné dary od dobrodinců a firmy Batist

Medical a.s.(obvazy, berle, chodítka)

Samolepící fixace Mefix, náplasti

Hydrofilní obvazy

Injekční a spinální jehly, stříkačky, inzulínky

Pružná obinadla a prubany 

Mechanické invalidní vozíky

Sterilní a nesterilní gáza, kompresy

Kč

Válcový graf znázorňuje podíl jednotlivých druhů zdravotnického 

materiálu na celkové finanční hodnotě 33. kontejneru 

 

 

Zdravotnický materiál jsme nakoupili za příznivé ceny od stálých 

dodavatelů, chodítka a část podpažních berlí jsme získali darem v rámci 

sbírky na základních školách, ve Fakultní nemocnici Olomouc atd.  
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Doprava kontejneru do Indie 
Zdravotnický materiál  

 v hodnotě 2 818 000 Kč 

 o hmotnosti 9,9 tuny 

 a objemu 67 m
3
 

jsme naložili do kontejneru za pomoci zaměstnanců Batistu 

a dobrovolníků v noci 9. října 2018 ve firmě BATIST Medical, a. s. 

v Červeném Kostelci.     

Kontejnery přepravujeme do Kalkaty lodní dopravou. Za dopravu 

33. kontejneru do Indie jsme zaplatili 75 083 Kč. 9. října přejel kamion 

s kontejnerem do Hamburku, kde 15. října proběhlo nalodění na loď „Nyk 

Olympus“ společnosti ONE. Sestry kontejner přijaly 23. 11. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plavba lodi Nyk Olympus s naším kontejnerem začala v Hamburku, 

loď se plavila po západním břehu Francie, Španělska a Portugalska a dále 

Středozemním mořem k Suezskému průplavu, Rudým mořem a Indickým 

oceánem. Plavba kontejneru na této velké nákladní kontejnerové lodi 

skončila v transitportu v Singapuru. Tam byl kontejner přeložen na menší 

loď, která jej dopravila až do indické Kalkaty.  

Doprava kontejneru od proclení v ČR do převzetí v Indii trvala šest 

a půl týdne.  

Doklady k zásilce sestrám přišly také včas, všechno se podařilo 

a sestry kontejner v řádném termínu převzaly.  

Další přerozdělování zdravotnického materiálu do středisek v Indii 

zařizují sestry. 

Také tato zásilka došla včas a v pořádku na místo určení a všichni 

jsme z toho měli velkou radost. 

 

Singapore 

Kalkata 

Náchod 

Hamburg 
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Převzetí a distribuce materiálu v Indii 

Zdravotnický materiál je převážně využíván sestrami Matky Terezy 

při ošetřování a operacích malomocných pacientů, žijících ve vesničce 

Shantinagar a v domově v Titagarhu. Sestry jej využijí také pro muže 

a ženy, které přijaly do domova umírajících Nirmal Hriday nebo 

v nemocnici pro dlouhodobě nemocné Prem Dan.  

 

Matka Tereza založila při domovech pro malomocné na mnoha 

místech operační centra, kde chirurgové rekonstruují malomocným 

končetiny. Jedná se zejména o ruce, do kterých se po usilovné rehabilitaci 

pacientům znovu vrací citlivost a stávají se tak soběstačnými. Rodina je 

znovu přijímá a mají i vyhlídky na to, že se budou moci oženit či vdát 

a založit rodinu, což by bylo předtím nemyslitelné, protože malomocní 

bývají pro své zohyzdění vyčleňováni. 

 

 

Dopis od sestry Ruah, lékařky 
8. 3. 2019 

Moji drazí přátelé, 

jsme velmi vděční za veškerý zdravotnický materiál, který jste nám 

poslali. Ať vás všechny Pán odmění bohatým požehnáním. 

Materiál jsme rozeslali zejména pro pacienty s leprou a do center, které 

Petra navštívila, když zde byla. Materiál bude velmi užitečný a už se 

používá na převazování, v operačním sále; na lékařské ošetření, které 

vyžaduje injekce pro diabetiky nebo jiné druhy nemocí, zejména infekční, 

které se tabletami těžko léčí v důsledku velkých ran, se kterými pacienti, 

téměř na pokraji smrti, přicházejí do našich domovů zejména z ulic 

a vlakových stanic. Hydratace fyziologickým roztokem je jedním 

z prvních zákroků, jakmile se k nám dostanou, takže váš materiál (pozn. 

překl.infuzní soupravy) je skutečně užitečný. Do rehabilitačních center pro 

malomocné jsme poslali fyzioterapeutické pomůcky, za které byli pacienti 

velmi rádi. 

Jste stále v našich modlitbách a v modlitbách našich pacientů, kterým 

pomáháme. 

S láskou a Božím požehnáním, jménem sestry Merciny MC a všech 

pacientů, 

     S úctou,  Maria Ruah, Misionářka lásky 

 

 

 

Původní emailová zpráva od sestry Ruah 

 

 

My dearest friends: 

 

We are very grateful for all the material you have sent to us, may the Lord reward 

all of you with abundant blessings. 

 

We have sent the material specially to the leprosy patients and the centres that 

Petra visited when she was here. The material will be very useful and already 

they are using for dressing, operation theatre, medical treatment which require 

injections for diabetic people or other type of sicknesses, specially infeccions that 

with tablets is difficult to treat due to the great wounds which the patienst they 

come to our houses especially from the street and train stations, almost to the 

point to die, the hydratation with salines is one of the first treatmenst as soon as 

they reach, so your material is really useful, in the rehabilitation centres for 

leprosy we have sent the physiotherapy material and they were extremely happy 

with it. 

You are always in our prayers, and in the prayers in our patients who are so 

benefited. 

               with love and God’s Blessings, sincerely, 

                        Sr. Maria Ruah MC.   

                        on behalf of Sr. Mercina MC and all the patients 



10 

 

Výběr z center pomoci, která podporujeme 

          1. Vesnička pro malomocné Shantinagar 

Ve vesničce se nachází: vnitřní klinika a bezplatná poradna 

(dispenzář), kam chodí nemocní 2 – 3x týdně na převazy a pro léky. Dále 

Domov milosrdenství pro lidi bez domova, operační sál a rehabilitační 

místnost, kde probíhá fyzioterapie. Z Asansolu přijíždí každou sobotu 

ortoped se dvěma pomocníky, bývalými malomocnými, zdarma operovat 

ruce a nohy, aby malomocní mohli znovu používat prsty. Bydlí zde 

i podvyživené děti, které se po půl až tři čtvrtě roce, kdy dostávají od 

sester kvalitní výživu, vracejí domů k rodičům. Obyvatelé vesničky 

chovají domácí zvířata, obdělávají rýžová pole, ovocné sady, pěstují ve 

vodní nádrži ryby. Někteří mají děti i rodiny, ale zůstávají v domově, 

protože je rodina nechce přijmout zpět. Malomocní se najedí i umyjí sami, 

proto ve vesničce neuvidíme dobrovolníky. 

Využijí: obvazový materiál, chirurgické rukavice, náplasti, injekční 

jehly a stříkačky, inzulínky, berle, vozíky, chodítka, fyzioterapeutické 

pomůcky.  

 

„Vím, že když se dotýkám těla malomocného, které vydává 

nepříjemný zápach, dotýkám se Kristova těla, jako když beru do ruky jeho 

svátostné tělo v Eucharistii.“                                                  

Matka Tereza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

                                                           

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sestra Margaret z Shantinagaru 
ukazuje sterilní obvazy, které 

od nás sestry přijaly 
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Malomocní zdraví návštěvníky 
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Vchod do domova Nirmal Hriday 

2. Domov pro umírající Nirmal Hriday 

V domově Nirmal Hriday (tzn. „Příbytek Neposkvrněného srdce“) 

v jižní Kalkatě pečují sestry s dobrovolníky o 40 pacientek a více než 60 

mužů. Někdy přijímají i 3 pacienty denně, hlavně muže. Pacienty se 

zlomeninami, s otevřenými ranami nacházejí terénní pracovníci na nádraží 

nebo na ulici, nahlásí je na policii a pak odvezou do domova. Většina 

pacientů má psychické problémy, proto jednou týdně dochází do domova 

psychiatr.   

Matka Tereza často vyprávěla o ženě, která ležela téměř v bezvědomí 

před státní nemocnicí Campbell Hospital. „Polovina jejího obličeje byla 

sežrána od krys a mravenců. Zvedly jsme ji a odnesly do nemocnice. 

Nemocnice ji odmítla přijmout s vysvětlením, že nemají volné lůžko.“ 

Když se Matka Tereza zeptala, kam by mohla umírající ženu odnést, 

pracovníci nemocnice jí navrhli, ať ji vrátí tam, kde ji našla. Téměř 

zoufalá, Matka Tereza odmítla ustoupit. „Nakonec, protože jsem vytrvala, 

ji přijali,“ řekla Matka Tereza. Dali jí matraci na podlahu. Zemřela 

o několik hodin později. „Právě tehdy jsem se rozhodla, že najdu nějaké 

místo pro umírající a sama se o ně budu starat.“     

Využijí: gázu, obvazy, kompresy i nesterilní (sami si je sterilizují), 

rukavice, injekční jehly a stříkačky, kanyly.  

 
„Dům umírajících je jednou z iniciativ, které mi nejvíc leží na srdci. 

Stal se posvátným místem, protože v něm každodenně dochází k reálnému 

kontaktu nebe a země: mnoho lidí v něm totiž uzavírá svůj lidský život a 

spojuje se s Otcem. Když o ty lidi pečujete, konkrétně cítíte Boží 

přítomnost. 

Matka Tereza 

 

Zdroj: N. Chawla: Matka Tereza; R. Allegri: Matka chudých. 
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3. Nemocnice Prem Dan 

Tento velký nemocniční komplex uprostřed Kalkaty Matka Tereza 

dostala darem od jedné velké chemické společnosti. Žije zde více než 400 

pacientů tělesně i duševně nemocných, nebo mentálně postižených. Jsou 

zranění, pokousaní psy, trpí infekčními nemocemi. Nemocné vyhledávají 

sociální pracovníci – procházejí domy, ulice, nádraží. Koho naleznou, 

nejdříve ohlásí na policii a potom odvezou do Prem Danu. Sestry nemocné 

na jejich přání po příjmu vyfotografují, pak je umyjí a ostříhají. Pacienti se 

rozdílu se zalíbením podivují.     

Kromě nemocnice je v Prem Danu také škola pro děti ze slumů. Cca 

250 dětí se zde učí základům bengálštiny a počítání, aby později mohli 

chodit do školy a časem se vyučit. Děti píší křídou na tabulky. Kromě toho 

zde vedou sestry kurzy šití pro cca 50 dívek, které se tímto způsobem 

naučí si vydělávat na živobytí.   

 

 Využijí: obvazy, rukavice, chodítka – z nechodících se stanou po 

rehabilitaci chodící, invalidní vozíky, méně berle  

 

 

„Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu, abychom 

byli pouhým číslem na světě, že tady nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či 

onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.“    

             Matka Tereza 

 
 
 

 

Chudí v Indii jsou 
zvyklí sedět na 

podlaze 
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Ilustrační foto z přednášek 

Osvěta  

Přednáška 
 

Přednáška o Matce Tereze a pomoci jejímu dílu – uskutečnili     

jsme ji v dubnu na faře v Řevnicích a na žádost v soukromí na Praze 4. Od 

podzimu 2007, kdy jsme zahájili přednášky pro seniory, kteří pletli 

v rámci aktivizačních programů obvazy pro malomocné, do konce roku 

2018 jsme uspořádali 69 přednášek. Prvním přednášejícím byl 

spolupracovník Marek, který vyprávěl posluchačům o své návštěvě 

u Misionářek lásky v Indii v r. 2007 a jak jsou spokojené sestry s naší 

pomocí.        

Pomocí fotografií a videí seznámila v Řevnicích členka dozorčí rady 

Nadace Petra s domovy Misionářek lásky v Kalkatě a okolí, které v říjnu 

roku 2017 navštívila. Na závěr představila pomoc Nadace potřebným 

zasíláním zdravotnického materiálu.   

 

Občasník  
Z obsahu Občasníku č. 26, který Nadace vydává, vyjímáme: Matka 

Tereza nás povzbuzuje, abychom stále usilovali o opravdovou radost 

a pokoru. Papežský kazatel Raniero Cantalamessa nabádá manžele, aby ve 

svých rodinách denně prožívali činnou víru a zůstali věrni Evangeliu.  
Další příspěvek seznamuje se svědectvím italského manžela a otce 

Enrica Petrilo, který přijel do Olomouce na celostátní setkání mládeže 

vyprávět o životě a víře své manželky Chiary. Ta zemřela v roce 2012 jako 

osmadvacetiletá na nádorové onemocnění, protože odložila léčbu, aby 

neohrozila život nenarozeného syna Francesca. V červnu 2018 byl zahájen 

proces jejího blahořečení.   

V části ochrany života je povzbuzující heroická péče brazilských 

lékařů, kterým se podařilo udržet dvojčata v těle matky 123 dnů po její 

mozkové smrti a poté se zdravá narodila císařským řezem.  

V závěru občasníku slovenská dobrovolnice paní Bošácká, která 

s Maltézskou pomocí rozváží 

obědy osamělým starým lidem 

v Bratislavě, se svěřuje se svou 

láskou ke svým klientům.  

A organizace Tobit radí 

rodičům v ČR, kterým zemřelo 

dítě před narozením, jak 

postupovat, aby ho mohli 

důstojně pohřbít.  
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Nástěnky 
Na devíti nástěnkách, které jsou umístěny ve třech kostelích, na pěti 

veřejných místech a v psychiatrické nemocnici, jsme informovali o životě 

nejchudších a ochraně ohroženého života od početí do přirozené smrti.  

Seznamovali jsme čtenáře s pokroky lékařské vědy při záchraně 

a péči o zdraví nenarozených dětí, svědectví matek z ČR a ze zahraničí, 

které si dítě i přes zdravotní obtíže obhájily, příběhy maminek, které daly 

přednost životu svého dítěte před svým, o šťastném a úspěšném životě 

postižených lidí, nedovolenosti eutanazie aj. Jsou podpořeny povzbuzením 

papeže Františka, Matky Terezy a dalších osobností. 

 

Nabízíme: 

   - texty a fotografie pro 

tvorbu vývěsek;  

   - knihy a DVD o životě 

a díle Matky Terezy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o hospodaření 

Dary: 

Přijaté dary od fyzických a právnických osob na nákup 

zdravotnického materiálu činily 2 371 373 Kč.  

Dárci, kteří poskytli na pomoc nejchudším dar vyšší než 10 000 Kč 

a s uvedením ve výroční zprávě souhlasí:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpažní berle a chodítka darovali: 

- Diecézní Charita Brno-služby, 

- sestry boromejky, Nemocnice Bubeneč, 

- Fakultní nemocnice, Olomouc  

- Betanie - křesťanská pomoc, z.ú., 

- Waldorfská škola v Olomouci a další dárci.  
   

Dary na ochranu nenarozeného života činily 18 500 Kč.  

 

Výdaje:  

Nadační příspěvek ve výši 2 703 018 Kč byl poskytnut organizaci 

Missionaries of Charity, Kalkata, Indie. 

 

Vlastimil Liščák   30 000 Kč 

Jakub Ventruba       50 000 Kč 

Miroslav Orság   12 000 Kč 

Ladislav Šmíd         20 000 Kč 

Ivo Krčál                 13 000 Kč 

Jan Baránek s.r.o.           30 000 Kč 

Petr Víšek                40 000 Kč 

Vít Žilinský, Pneuservis   34 000 Kč 

Filip Štěpančík 108 805 Kč 

Martina Krutská   15 000 Kč 
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Výkaz zisku a ztráty 

 

Rozpis nákladů (Kč) Celkem 

A. NÁKLADY 59 430 

A I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 26 569  

A.I.      1. Spotřeba materiálu  0 

            6. Ostatní služby: poštovné 8 661 

                          audit a zpracování účetnictví  24 200 

A.III. Osobní náklady  318 187 

A.III.  10. Mzdové náklady 249 879  

            11. Zákonné sociální a zdravotní pojištění 67 643 

            13. Zákonné sociální náklady (pojištění zaměstnanců) 665 

A.IV.       Daně a poplatky 1 236 

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

A.V.       Ostatní náklady 2 704 200 

A.V.    20.       Dary odeslané nejubožejším v Indii (tzv. nadační příspěvek) 2 703 018 

  z toho: zdravotnický materiál a jiné potřeby 2 627 935 

            - přeprava humanitární zásilky  75 083 

            22.       Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky) 1 182 

 NÁKLADY CELKEM 3 083 053 
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Rozpis výnosů (Kč) Celkem 

B. VÝNOSY 3 083 966 

B.IV.       Ostatní výnosy 3 083 966 

            7. Výnosové úroky z běžných účtů 913 

            9. Zúčtování fondů – použití darů na misie a nenarozený život 3 083 053 

          10. Jiné ostatní výnosy – pronájem pozemku, pojistné plnění 35 864 

 VÝNOSY CELKEM 3 119 830 

 

 

 

 

 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 36 777 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 36 777 
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Rozvaha 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení (Kč) k 1. 1. 2018 k 31.12. 2018 

A. Dlouhodobý majetek celkem (snížený o odpisy) 7 028 611 9 361 951 

A.II. Dlouhodobý majetek celkem 6 606 375 8 766 026 

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 a v Brně 1 633 003 3 966 343 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -422 236 -595 925 

A.IV.  6. Oprávky ke stavbám – odpisování  -422 236 -595 925 

B. Krátkodobý majetek celkem 0 0 

B.II.       Pohledávky celkem 0 479 135 

           4. Poskytnuté provozní zálohy na rekonstrukci stavby v Brně 0 440 880 

         17. Jiné pohledávky – Union banka 38 255 38 255 

B.III.       Krátkodobý finanční majetek celkem    5 263 920 1 803 769 

B.III. 1.      Peněžní prostředky v pokladně 65 908 27 918 

          3. Peněžní prostředky na bankovních účtech 5 198 012 1 775 851 

 z toho: Česká spořitelna a.s. č. 1346868389/0800 897 221 92 215 

              Česká spořitelna a.s. č. 2028869399/0800 1 116 711 1 259 796 

              Komerční banka Profi účet č. 107-9316440257/0100 0 -179 

              Komerční banka Profi spořící účet Bonus č. 107-9316520257/0100 3 184 080 424 019 

 AKTIVA CELKEM 11 908 550 11 048 930 
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PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku (Kč) k 1. 1. 2018 k 31.12. 2018 

A. Vlastní zdroje celkem 11 879 022 11 048 930 

A.I. Jmění celkem 11 731 072 10 864 203 

A.I.    1. Vlastní jmění (stavby, pozemek, NIF) 10 889 789 10 716 100 

          2. Fondy: misie 809 840 98 160 

              nenarozený život 31 443 49 943 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 147 950 184 727 

A. II.  1. Účet výsledku hospodaření 17 214 36 777 

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    17 214 36 777  

          3. Nerozdělený zisk z minulých let 130 736 147 950 

B.       Cizí zdroje celkem 29 528 0 

B.III.       Krátkodobé závazky celkem 29 528   0 

          5.      Zaměstnanci – mzda za prosinec 2017 19 311 0 

   6. Daň ze mzdy 300 0 

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 9 917 0 

 PASIVA CELKEM 11 908 550 11 048 930 

 

 

Poznámka:  

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

 Náklady související se správou Nadace (poštovné, platby za audit a zpracování účetnictví, mzdové náklady 2 zaměstnankyň, které v průběhu roku 

   ukončily pracovní poměr, bankovní poplatky a daně z nemovitostí) byly hrazeny z darů spolupracovníků Nadace.  
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Děkujeme 

Vám všem, kteří jste pomohli naplňovat poslání Nadace modlitbou, 

osobními obětmi, dary, obětavou prací, zdarma poskytovanými 

službami, vstřícným postojem a svým pochopením pro potřeby 

nejchudších lidí a ohrožených nenarozených dětí. 

Firmám Batist Medical a. s., Hartmann Rico a. s, Gama Group a. s., 

Dr. Oetker s.r.o., Mölnlycke Health Care s.r.o. a Šance, družstvo 

handicapovaných za příznivé ceny zboží. 

Olomoucké Fakultní nemocnici, Waldorfské škole v Olomouci 

a dalším dárcům za dar podpažních berlí a chodítek.  

Firmě BATIST Medical a.s. za mimořádnou pomoc při odeslání 

kontejneru, poskytnutí skladovacích prostor a za dar sterilních kompresů.   

Panu Jiřímu Machovi za informování o odeslání kontejneru na webu 

města Červený Kostelec. 

Dobrovolníkům za pomoc při nakládce kontejneru. 

Děkanskému úřadu v Brně a kongregaci Šedých sester z Prahy za 

bezplatné poskytování prostor k pracovním setkáním.   

Pacientům psychiatrické nemocnice v Brně – Černovicích za 

opakované drobné dary. 

Vám, kteří jste se podíleli na uspořádání přednášky o životě a díle 

Matky Terezy v Řevnicích. 

Nemocným a trpícím, sestrám Matky Terezy a jejich pacientům 

za modlitby a oběti za nás.   

Mimořádný dík patří Vám, kteří pomáháte opakovaně od začátku 

odesílání kontejnerů. 

Vaše podpora významně ovlivní možnosti naší společné pomoci. 

 

Jak nám můžete pomoci 
 

 modlitbou a obětí na úmysl vyprošení Božího požehnání pro naši 

společnou práci, 

 finančním příspěvkem na nákup zdravotnického materiálu na 

účet číslo 2028869399/0800, 

 pomocí v rámci pracovních setkání v Brně nebo v Praze, 

 věcnými dary, 

 zprostředkováním uskutečnění přednášky „O životě a díle Matky 

Terezy“, 

 osvětou, 

 vzděláváním se v oblasti sociální a teologické, 

 pomocí těhotným matkám v tíživé situaci, ohrožující život dítěte 

(povzbuzení, konkrétní pomoc, poskytnutí našeho telefonního 

čísla 776 781 066). 

 

 

 

Upozornění pro dárce: Při bezhotovostním převodu peněz z Vašich 

účtů Vám můžeme zaslat poděkování s potvrzením o daru pouze 

v případě, že vyplníte na příkazu k úhradě svou ADRESU do rubriky 

„Zpráva pro příjemce“ nebo do rubriky „Textová zpráva“ aj. 
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Vyléčení malomocní pracují, aby byli co nejvíce soběstační 

 

 



Děkujeme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Navážení zdravotnického materiálu do kontejneru 


