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Pár slov o nadaci
Komunitní nadace Tři brány působí ve Vyškově od roku 1994, původně jako Nadace
Gymnázia Vyškov, od roku 2006 pod plným názvem Tři brány, komunitní nadace pro vědění,
umění a civilizaci. Přerod v nadaci komunitní si vyžádala správa příspěvků z NIF (Nadačního
investičního fondu) spojená se závazkem vyhlašovat otevřená grantová řízení.
Posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí v regionu
nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu.
Cílem nadace je monitorovat potřeby a priority komunity a získávat finanční prostředky na
jejich podporu.

Definice pojmu KOMUNITA



z latinského communitas = společenství
nejčastěji definována jako souhrn osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, kde
vykonávají každodenní aktivity a obvykle tvoří autonomní jednotku

Nadace je členem Asociace nadací Fóra dárců a Asociace komunitních nadací ČR.

Lidé v nadaci
Správní rada
Jiří Foltýn – místopředseda
Mgr. Jan Hrežo
Tomiš Zedník
Ing. Marek Ovčáčík
Mgr. Lada Minářová (do 8. 10. 2019)
Mgr. František Herman (od 8. 10. 2019)
Ing. Petr Wagner

Zaměstnanci
Martina Wagnerová – ředitelka

Spolupracovníci
Ing. Eva Drobílková – účetní
PhDr. David Procházka, PhD. – webmaster

Vyškovský benefiční běh
3. ročník – 3 chlapci – 3 osudy
Nadace je pořadatelem této charitativní akce od roku 2017, a to společně s generálním
sponzorem, společností LEAR CORPORATION, a.s.
Myšlenka uskutečnit ve Vyškově benefiční běh vznikla z potřeby podpořit rodiny z našeho
okolí, které se musí vyrovnávat s těžkou životní situací a často jsou odkázány na finanční
pomoc druhých.

V roce 2019 jsme běželi pro 3 chlapce, na které se osud příliš neusmál:
Pepík Seknička přišel na svět již ve 34. týdnu. Kvůli počínající infekci a apnoickým pauzám byl
krátce v inkubátoru. Po propuštění domů bylo zahájeno cvičení pomocí Bobathovy metody.
Pepíkův stav se ale nelepšil. Z tohoto důvodu byla provedena v dětské nemocnici v Brně
magnetická rezonance, kde diagnostikovali Westův syndrom. Jedná se o epileptické
onemocnění způsobující poškození mozku a narušení mentálního vývoje.
Pepíčkovi byla nasazena medikace a byla také zahájena hormonální terapie ACTH. Rovněž byly
zjištěny další diagnózy jako je dysgeneze corpus callosum, hypotonie a celkově opožděný
psychomotorický vývoj. Navíc se přidaly i potíže se zrakem. Jistou šancí na zlepšení stavu je
intenzivní rehabilitace v Arkáda neuromedical center v Ostravě. Tuto péči však pojišťovna
nehradí.

Kryštof Nagy trpí velmi vzácnou genetickou poruchou FHS (floating harbore syndrome). Na
světě je těchto dětí jen okolo 50. Tato nemoc způsobuje, že je jeho růst zpomalený o 3 – 4
roky. Také je sociálně a emočně velmi opožděný. Jeho inteligence je ale nedotčená oblastech
velmi vysoká. Kryštof navštěvoval waldorfskou základní školu v Brně. Jeho rodiče našli
vhodnou střední školu v Brně, která je pro něj jedinou šancí získat střední vzdělání bez ohledu
na jeho odlišnost. Tato škola si velmi zakládá na potírání diskriminace a individuálním přístupu.
Je to Mezinárodní anglická škola ISOB v Brně, kde roční školné činí 269 000 Kč.
Na běžné střední škole by se Kryštof rychle stal obětí posměchu a šikany.
Kryštof je velký bojovník. Zaslouží si cestu k vlastní nezávislosti a ta pro něj vede jedině přes
vzdělání. Jde o celý jeho dospělý život, který může žít jako plnohodnotný člověk, který
je schopen se o sebe postarat, být nezávislý na jiné lidské pomoci nebo sociálním systému a
být tak na sebe hrdý.
Šimonek Bozděch, u kterého následkem komplikovaného porodu došlo k nevratnému
poškození mozku. Nebylo jasné, jestli bude vidět, slyšet, mluvit, hýbat se. Od malička
se u Šimona projevuje DMO (spastická dipareza v tetradistribuci), což v jeho případě
znamená, že nechodí a byla zasažena i jemná motorika rukou. V 9 měsících byla potvrzena
diagnóza sekundární epilepsie, kterou se naštěstí daří držet pomocí léků pod kontrolou.
Šimonkovi rodiče se rozhodli bojovat. Dětská mozková obrna se vyléčit nedá, ale její následky
se dají zmírnit, což pro Šimonka znamená cvičit, cvičit a cvičit.
V lednu 2018 Šimonek absolvoval intenzivní rehabilitaci Therasuit v Brně, která se ukázala být
velmi efektivní. Tuto rehabilitaci zdravotní pojišťovny nehradí. Jeden měsíc cvičení stojí v Brně
necelých 35 tisíc.
Tento obrázek, který společně
vytvořili Pepík, Šimonek a Kryštof,
byl vydražen za 3 500 Kč

Více informací o projektu naleznete pod
tímto QR kódem

Cena Jana Hona
Nadační projekt, jehož cílem je motivovat mladé lidi ve věku 15 – 25 let oceněním jejich
úspěchů ve studiu, umění či vědě, výjimečné řemeslné dovednosti nebo osobní statečnosti či
obětavosti ve prospěch jiných.
Cena, nesoucí jméno Dr. Jana Hona, byla nadací poprvé vyhlášena v roce 2005 a stále nachází
své uchazeče a z nich oceněné držitele.
Kdo byl JUDr. Jan Hon?
JUDr. Jan Hon (nar. 18. srpna 1897) byl politik, starosta města Vyškova, činorodý občan,
člen Sokola, ochotník a dramaturg vyškovského divadla Haná, člen výboru ČOS.
8. dubna 1942 zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi.

Na ocenění bylo nominováno 7 mladých lidí, 5 dívek a 2 chlapci. Cenu získali:
Vojtěch Drábek, letošní absolvent Gymnázia ve Vyškově, nyní student Fakulty strojního
inženýrství Vysokého učení technického v Brně, za úspěšnou reprezentaci školy v mnoha
soutěžích. Největšího úspěchu dosáhl v soutěži CanSat, kdy se svým týmem sestrojil
a naprogramoval miniaturní satelit, který dokáže odesílat data z výšky 500 až 1500 m.
Václav Procházka, žák čtvrtého ročníku oboru strojírenství na SOŠ Sochorova ve Vyškově,
za vynikající studijní výsledky, pomoc ostatním žákům a zapojení do projektu Přeshraniční
spolupráce, kde se podílel na vytvoření zvukové stopy k videosnímku o výuce Technického
kreslení v anglickém jazyce.
Tereza Přibylová, učitelka na 2. stupni ZŠ a studentka MU. Ocenění získala za svou nezištnou
práci ve vedení 7. oddílu světlušek vyškovského skautského střediska, kde se věnuje už více
než 8 let děvčatům – světluškám, připravuje pro ně program, jedno- i vícedenní výpravy a akce
oddílu včetně letního tábora.
Dále byly na ocenění navrženy Tereza Trávníčková, Andrea Kubesová, Martina Kuncová
a Kristýna Štofková.

Na obrázku zleva
Vojtěch Drábek, Václav Procházka
a Tereza Přibylová

Veřejné sbírky
Jedním ze způsobů, jak shromáždit potřebné finanční prostředky na konkrétní účel, je veřejná
sbírka. Pořádání veřejných sbírek má svoje pravidla, která upravuje Zákon o veřejných
sbírkách. Ten definuje pojem veřejná sbírka jako získávání a shromažďování dobrovolných
peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený
veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy
nebo sportu, nebo ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

Nadační sbírky v roce 2019:

Sbírka J.A.K.
na revitalizaci zahrady Špitální kaple sv. Anny ve Vyškově a zrestaurování torza sochy
J. A. Komenského





datum zahájení sbírky 1. 8. 2015
sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením SJMK/84495/2015/OSPŽ
zůstatek na účtu sbírky č. 205064075/0600 vedeném u GE Money Bank a.s. k 31. 12.
2019 činil 7 035,83 Kč.

Sbírka KUBA
-

pro zlepšení kvality života handicapovaného Jakuba Beníška




datum zahájení sbírky 10. 2. 2018
sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením
S- JMK/4599/2018/OSPŽ
zůstatek na účtu sbírky č. 221572862/0600 vedeném u GE Money Bank a.s. k 31.12.
2019 činil 110,61 Kč.



Sbírka 3. OSUDY
-

na podporu integrace a zlepšení zdravotního stavu Pepíka Sekničky, Kryštofa Nagy a
Šimona Bozděcha




datum zahájení sbírky 10. 1. 2019
sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením SJMK/171626/OSPŽ
výtěžek sbírky činil 463 832,82 Kč, vyčerpaná částka 463 699 Kč
sbírka byla ukončena 13. 6. 2019, zůstatek na účtu sbírky č. 227617320/0600 ke dni
13.6.2019 činil 133,82 Kč




Sbírka KATKA
pro paní Kateřinu Talarovičovou na úhradu nákladů spojených s léčbou cystické fibrózy





datum zahájení sbírky 15. 9. 2019
sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením SJMK/117770/2019/OSPŽ
výtěžek sbírky za období 15.9. – 31.12.2019 činil 575 143,46 Kč, vyčerpaná částka
319 329,29 Kč
zůstatek na účtu sbírky č. 227617320/0600 ke dni 31.12.2019 činil 255 814,17 Kč

Dary
Fritzmeier s.r.o.
Brno Investment Group s.r.o.
SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
STAEG Facility, spol. s.r.o.
LEAR CORPORATION Czech Republic, s.r.o.
Ing.Ivo Bárek
SUEZ Využití zdrojů a.s.

5 000,- Kč
20 000,- Kč
60 000,- Kč
20 000,- Kč
50 000,- Kč
3 000,- Kč
15 000,- Kč

KOS Křenovice
- Rozšiřujeme
nabídku
volnočasových
aktivit
(kroužek Kutil)

Granty
AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků)
vznikajících na podkladě komunitní spolupráce
Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu
Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž
společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se
projekt týká. Významné může být i zapojení veřejnosti.

Lipka, p.o., Brno
Den Země – Tak se z lesa ozývá
8000 Kč

Maják SVČ Vyškov
Klubová činnost
10000 Kč

Klub přátel KKD, z.s.
Literární čaje
10000 Kč

Mgr. Dobruška Flösslerová
Inovace didakticko-logopedické pomůcky
pro děti
7500 Kč

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p.o.
Poznejme přírodu i sebe
15000 Kč
Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p.o.
Vesmír ve škole – mise pokračuje
7000 Kč

Sportovní klub Vyškov, z.s.
Učíme se a soutěžíme v šachu 4
10000 Kč
ADRA o.p.s.
Rozvoj dobrovolnictví na Vyškovsku II.
10000 Kč

Junák – středisko Vyškov, z.s.
Vzdělávání skautských vedoucích
15000 Kč

AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury
Cílem programu je podpora vzniku nových kulturních a/nebo vzdělávacích aktivit na území
regionu Vyškovsko
Centrum Ententyky, z.s.
Heršpické Elektrohrátky 2019/20
8000 Kč

ARPZPD, z.s., klub Paprsek
Vzdělávání a supervize pracovníků Paprsku
6000 Kč

Knihovna Karla Dvořáčka
Hraním a čtením k rozvoji dítěte
5500 Kč

MKS Vyškov, p.o.
ZpívejFest 2020
10000 Kč

Gymnázium a SOŠZE
Vyškov, p.o.
Poznejme přírodu i sebe

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p.o.
Běháme srdcem 2020
8000 Kč

KOS Křenovice
Rozšiřujeme nabídku volnočasových aktivit
5000 Kč

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p.o.
Svět očima studentů 2019
5000 Kč

ADRA o.p.s.
Vzdělávací programy „pomáhejme
s ADROU“
10000 Kč

Gymnázium a SOŠZE
Vyškov, p.o.
Vesmír ve škole – mise
pokračuje

AD VITAM - podpora ekologických projektů na Vyškovsku
Cílem programu je snaha o oživení, obnovu a zachování kvality životního prostředí
v zanedbaných a znečistěných lokalitách vyškovského regionu a města Vyškova.
V tomto programu nebyly v roce 2019 uděleny žádné granty.

Mimo grantové řízení byl udělen mimořádný nadační příspěvek ve výši 3 500 Kč na projekt
Květinový koncert Středisku Junáka ve Vyškově.

Nadační příspěvky v souhrnné výši 153 500 Kč byly uděleny v souladu s ustanoveními
§353 - § 356 Zákona č. 89/2012 (Občanského zákoníku).

Finanční zpráva
Přehled nadačního kapitálu
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31. 12. 2019

23 201 609 Kč

Nadační jistina k 31. 12. 2019:
Portfolio u ČSOB Asset Management a.s., investiční společnosti

6 501 609 Kč

15. zajištěný fond Generali Investments

1 000 000 Kč

Fond silné koruny Generali Investments

1 000 000 Kč

Spořící účet vedený u Moneta Money Bank, a.s.

3 700 000 Kč

Nemovitost v k.ú. Kostelec u Zlína, č.p. 515

11 000 000 Kč

Náklady na správu nadace
Statutem Komunitní nadace Tři brány je stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou
nadace na 10 % hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. sledovaného účetního období.
Náklady související se správou nadace (bez nákladů na vlastní programy) v roce 2019
činily 378 552,69 Kč, tj. 1,63 % hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. 2019.

Komentář ke stavu nemovitosti zapsané v nadačním rejstříku
V roce 2009 byla Komunitní nadací Tři brány pořízena nemovitost ležící v katastrálním území
Kostelec u Zlína, č.p. 515, za kupní cenu 9 500 000 Kč. Tento majetek byl zapsán do nadačního
rejstříku na základě znaleckého posudku ve výši 11 000 000 Kč.
Jedná se o nemovitost komerčního charakteru situovanou vzhledem k jejímu využití ve velmi
lukrativní lokalitě, na trase Fryšták - Zlín, v místě napojení plánovaného dálničního přivaděče.
V letech 2014 - 2015 byly v budově provedeny nutné rekonstrukce za celkovou cenu
881 501 Kč.
Znaleckým posudkem z prosince 2018 byla hodnota nemovitosti stanovena na 11 100 000 Kč.

Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2019
Výnosy
Tržby za služby – pronájem nemovitost
Tržba za služby - energie
Tržba za služby – propagace v rámci benefičního závodu
Ostatní výnosy
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Provozní dotace
Výnosy celkem

480 000,00
80 481,35
114 880,00
12 472,11
290 056,15
71 000,00
1 048 889,61

Náklady
Spotřeba materiálu celkem

104 284,00

Spotřeba energie - kancelář

11 797,36

Spotřeba energie – nemovitost

82 181,35

Náklady na cestovné

932,00

Náklady na reprezentaci

299,00

Ostatní služby

202 327,00

Ostatní služby – Cena JH

286,00

Poštovné

546,00

Poplatky

5 120,00

Audit účetní závěrky
Telefon

22 700,00
8 167,00

Pronájem kanceláře

31 692,90

Pronájem pozemku

40 788,00

Pojištění nemovitosti

21 027,91

Ostatní služby – nemovitost

10 000,00

Ostatní služby – Vyškovský benefiční běh

20 686,00

Mzdové náklady

84 588,00

Zákonné sociální pojištění

10 254,00

Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
Pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky (nemovitost)

4 605,00
100,00
9,00
30 576,36

Dary (nadační dar paní Lucii Berkové)

5 000,00

Jiné ostatní náklady - správa portfolia

13 959,61

Jiné ostatní náklady – poplatky běžný účet

1 508,43

Jiné ostatní náklady – přeplatky

0,45

Poskytnuté příspěvky - Cena Jana Hona

24 000,00

Náklady celkem

737 435,37

Rozvaha k 31. 12. 2019
Aktiva
Stavby

10 442 573,00

Dlouhodobý finanční majetek:
Podílové listy Generali 15. Zajištěného fondu

1 036 941,60

Podílové listy Generali Fondu silné koruny

1 004 100,00

Portfolio u ČSOB AM

6 737 376,96

Pokladna

7 043,00

Účty v bankách celkem
z toho účty veřejných sbírek
Pohledávky
Dohadné účty aktivní
Aktiva celkem

4 748 765,69
266 094,91
15 000,00
2 481,35
23 994 281,60

Pasiva
Ostatní závazky

12 338,09

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

14 896,00

Ostatní přímé daně

210,00

Dohadné účty pasivní

12 161,35

Vlastní jmění zapsané

23 201 609,00

Vlastní jmění nezapsané
Korekce k vlastnímu jmění zapsanému

273 740,44
- 1 500 000,00

Fondy

405 625,82

Z toho fond na příspěvky

3 060,52

fond na benefiční běh

256 224,19

fond na projekt „Kaple“

118 418,11

fond na dar MD Morava

14 793,00

fond na dary „Kuba“

10 130,00

Nerozdělený zisk
Ostatní dlouhodobé závazky
Pasiva celkem
Hospodářský výsledek

1 222 246,66
40 000,00
23 682 827,36
311 454,24

Poděkování
 členům správní a dozorčí rady za nezištnou práci a čas věnovaný nadaci
 dárcům, dobrovolníkům a všem dalším příznivcům za jejich podporu

Odkazy
Asociace nadací Fóra dárců

www.donorsforum.cz

Asociace komunitních nadací v ČR

www.akncr.cz

Muzeum Vyškovska

www.muzeum-vyskovska.cz

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

www.kkdvyskov.cz

Město Vyškov

www.vyskov-mesto.cz

Benefiční běh LEAR

www.behamapomaham.cz

Kontaktní údaje
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov
Tel.: 603 798 031
Email: nadace@tribrany.cz
www.tribrany.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 201781448/0600
IČ: 49408593
Komunitní nadace Tři brány je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle N, vložce 141.

Výroční zprávu 2019 sestavila: Martina Wagnerová
Použité obrázky: archiv Komunitní nadace Tři brány
Vydala: Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Výroční zpráva za rok 2019 včetně kompletní roční účetní závěrky je uložena v nadačním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně a v sídle nadace. Výroční zpráva bez příloh
slouží jako informační a propagační materiál nadace.

