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Vážení přátelé,  

přestože se loňský rok opět zařadil do kategorie „nelehké období“, navzdory všem těžkostem 
a komplikacím přinesl také nečekané výzvy a ukázal, že sami v sobě dokážeme zmobilizovat 
síly, rychle se zorientovat v situaci a řešit problémy, které přicházejí.   

Stejně jako česká i světová ekonomika čelila krizi, dotkly se výpadky příjmů i naší nadace. 
Na opačné straně jsme zvládli „utáhnout kohoutek“ nákladů a zachovat status solidarity vůči 
našim nájemcům na jedné straně a příjemcům nadačních příspěvků na straně druhé. Výše 
udělených nadačních příspěvků v roce 2021 tak oproti předchozím rokům nepoklesla.   

Lockdown a uzavření škol opět těžce dolehlo zejména na znevýhodněné rodiny s dětmi, a to 
kromě jiného nedostupností vhodné techniky pro distanční výuku. Nadace se zapojila v rámci  
svých možností do pomoci a ve spolupráci s dalšími subjekty jsme poskytli vytipovaným dětem  
repasované i nové notebooky a tablety.  

V polovině roku jsme se po dvou letech provizorního fungování kanceláře nadace a očekávání  
obnovení jejího provozu v budově zrekonstruovaného špitálku na ulici Dukelské 
dohodli  se správcem budovy na ukončení nájemní smlouvy a přesídlili jsme do nové kanceláře 
na ulici Dobrovského. Blíže centru, v příjemném prostředí, za nižší nájemné…  

Podobně jako většina neziskovek, i my jsme omezili projekty, které se neobejdou bez osobního  
setkávání a pokusili se je nahradit aktivitou v online prostoru. Spustili jsme několik sbírkových 
výzev na sociálních sítích a odezva předčila naše očekávání.  

Děkujeme Vám všem, našim dárcům, příznivcům i dobrovolníkům, za Váš zájem a podporu 
v roce 2021.  

 

 

Martina Wagnerová  

ředitelka nadace  

 



 

 

Historie nadace 

V roce 1994 byla pedagogy a příznivci Gymnázia ve Vyškově za účelem podpory kultury 

a vzdělanosti studentů této školy založena Nadace Gymnázia Vyškov. Získáním příspěvků 

z tzv. NIF (Nadačního investičního fondu) v letech 2002 – 2006  se nadace stala grantující 

a  otevřenou i pro ostatní žadatele.  V roce 2006 spolu se změnou sídla nadace změnila také 

název, a to na Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci.  

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. To se daří nejen za pomoci výnosů z nadačního kapitálu, ale také díky 

podpoře drobných i větších dárců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 



 

 

Lidé v nadaci v roce 2021 

 

Správní rada 

Místopředseda: Jiří Foltýn   (do 16 .4. 2021)   

Členové:  Mgr. Jan Hrežo 

   Tomiš Zedník 

   Ing. Marek Ovčáčík 

   Mgr. František Herman  

   Ing. Petr Wagner 

 

Dozorčí rada 

Předsedkyně:  Soňa Srnová 

Členové:  Mgr. Lidmila Hrdová 

Ing. Ludmila Skřivánková 

 

Zaměstnanci 

Ředitelka:  Martina Wagnerová 

 

Externí spolupracovníci 

Účetní:   Ing. Eva Drobílková  

Webmaster:  PhDr. David Procházka, PhD.  

 

 

  



 

 

Nadační projekty 

 

Vyškovský benefiční běh  

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. 

Historie běhu: 

1. ročník:  Auto pro Petříka     616 412 Kč 

2. ročník:  Biologická léčba Míši Grimové   600 000 Kč 

3. ročník:  3 osudy – 3 kluci: Pepík, Kryštof, Šimonek 462 699 Kč 

4. ročník:  Vibrační vesta pro Katku   811 065 Kč 

 

V roce 2021 se benefiční běh z důvodu protiepidemických opatření nekonal. 

 

 

 
 
 
 
 

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. 
 

V září 2021 se v odloženém termínu konalo slavnostní udílení cen Jana Hona za rok 2020.  

Ocenění získali: 

Karel Josef Čáp, Tomáš Formánek, Vladimír Dostál, Pavel František Oujeský – tým 
GyKoVySatu je zájmová skupina studentů vyškovského gymnázia, která po celou dobu studia 
pracuje na projektu CanSat Evropské kosmické agentury ESA. Cílem každého ročníku soutěže 
je vyrobit napodobeninu vesmírné družice, která dokáže změřit určité parametry kvality 
ovzduší, a ty pak analyzovat v závěrečné práci. Od prvního ročníku dosahuje tým GyKoVySat 
skvělého umístění v celostátním kole. Kromě toho se také zabývají ekologickými aktivitami, 
jako je třídění a úklid odpadků a propagací těchto témat na sociálních sítích. 
 
Leona Hanulíková -  trenérka Atletického oddílu Orel Vyškov, začala s trénováním dětí 

v atletické přípravce již ve 14 letech. Později úspěšně absolvovala školení Trenér atletických 

přípravek (TAP) a zdá se, že věnovat se dětem, předávat jim sportovní zkušenosti, učit je 

fair play ve sportu a v životě se stalo jejím životním krédem. Sama se snaží být jim vzorem 

a reprezentuje Orel Vyškov na Mistrovství ČR,  Mistrovství Moravy a Slezska v chůzi. Při 

pořádání závodů se angažuje o víkendech jako rozhodčí a přes prázdniny jako vedoucí 

soustředění svých malých svěřenců. Leona studuje prvním rokem obor Učitelství pro 1. stupeň 

na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 

Kristina Osolsobě (Kiki) - členka vyškovského skautského střediska od roku 2004. Tehdy byla 

zakládající členkou nově vznikající družiny pod 5. oddílem vodních skautů ve Vyškově, která 

působila v Lulči. Postupem času se tato družina stává samostatným oddílem, ve kterém působí 

Kristina jako rádkyně, později jako zástupkyně kapitána oddílu a kapitánka. V současné době 

vede 1. oddíl vodních skautů a skautek Luleč - Severní hvězda.  momentálně vede tým, který 

čítá 25 vedoucích. Všechnu tuto agendu vykonává se svém volném čase a bez nároku 

na jakoukoliv odměnu. Kristina loni zdárně dokončila magisterské studium geodézie na VUT 

v Brně. 

                           

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. 



 

 

Veřejné sbírky 

 

Sbírka J.A.K. 
- na zrestaurování torza sochy J. A. Komenského 

 

• datum zahájení sbírky 1. 8. 2015 

• sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením 
S - JMK/84495/2015/OSPŽ  

• zůstatek na účtu sbírky č. 205064075/0600 k 31. 12. 2021 činil 8 451,91 Kč 
 
 

Sbírka KUBA 
- pro zlepšení kvality života handicapovaného Jakuba Beníška 

 

• datum zahájení sbírky 10. 2. 2018, sbírka byla ukončena 21. 5. 2021 

• sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením 
S- JMK/4599/2018/OSPŽ 

• zůstatek na transparentním účtu č. 221572862/0600 ke dni ukončení sbírky činil 
84,30 Kč 

 
 

Sbírka pro Osičkovy 
- na pomoc rodině Osičkových v těžké životní situaci 

 

• datum  zahájení sbírky 29. 5. 2021 

• sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením  
S-JMK/64217/2021/OSPŽ 

• zůstatek na transparentním účtu č. 227617320/0600 k 31.12.2021 činil 138 933,05 Kč 
 
 

Permanentní sbírka 
- na pomoc znevýhodněným osobám, sociálně slabým rodinám a lidem z Vyškovska, 

kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nejsou schopni si v dané situaci sami pomoci 
 

• datum zahájení sbírky 26. 5. 2021 

• sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením  
S-JMK/62075/2021/OSPŽ 

• z účtu sbírky bylo v období 26.5.2021 – 31.12.2021 čerpáno celkem 124 729 Kč 

• zůstatek na transparentním účtu č. 221572862/0600 k 31.12.2021 činil 1013 Kč 
 

 
 



Nadační dary  
 
tlačný pohon Empulse R20   
příjemce: Michal Kudlička 
hodnota daru: 29 750 Kč 
hrazeno z veřejné  sbírky  
 
kolečka k mechanickému vozíku 
příjemce: Michal Kudlička 
hodnota daru: 1 236 Kč  
hrazeno z veřejné sbírky 
 
elektrický skládací vozík Flexithrone vč. příslušenství 
příjemce: Eva Galatíková 
hodnota daru: 66 487 Kč  
hrazeno z veřejné sbírky 
 
úhrada odlehčovací služby 
příjemce: Simona Böhmová 
hodnota daru: 27 256 Kč 
hrazeno z veřejné sbírky 
 
tlačný pohon Empulse R20 
příjemce: Simona Böhmová 
hodnota daru: 35 000 Kč 
hrazeno z grantu společnosti MONETA a.s. 
 
 



 

 

Granty 

V roce 2021 byl vyhlášen jednotný grantový program, jehož záměrem bylo podpořit projekty 

v následujících oblastech: 

 komunitní spolupráce 

 rozvoj venkova 

 ekologie a ochrana přírody a krajiny 

 sociální služby 

 kultura 

 vzdělávání 

 volnočasové aktivity 

 prevence sociálně patologických jevů 

 
Podpořené projekty:  
 
Z 19 podaných žádostí bylo podpořeno následujících 12 projektů: 
 
Centrum Ententyky, z. s.   Heršpické Elektrohrátky 10 000 Kč 
MKS Vyškov Festival A. Tučapského 10 000 Kč 
Klub přátel KKD Literární čaje, Večery pod lampou 15 000 Kč  
Knihovna Karla Dvořáčka. p.o. Čteme ušima 10 000 Kč 
LIPKA, p. o. Brno Den Země - Tajemství stromů 10 000 Kč 
PIAFA Vyškov, z. ú. Zdravé hřiště 14 000 Kč 
Maják - SVČ Vyškov, p.o. Klubová činnost 15 000 Kč 
Post Bellum Příběhy našich sousedů 15 000 Kč 
Spolek Zelený Vyškov Motýlí louka  6 000 Kč 
Junák, středisko Vyškov, z. s. Vzdělávání skautských vedoucích 15 000 Kč 
Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o. Poznejme přírodu i sebe 15 000 Kč 
ADRA Vyškov Vzdělávací programy "Pomáháme s ADROU"   15 000 Kč 

 

Nadační příspěvky v souhrnné výši 150 000 Kč byly uděleny v souladu s ustanoveními  

§353 - § 356 Zákona č. 89/2012 (Občanského zákoníku). 

 

 

Dárci 

SMC Industrial Automation CZ, s.r.o.  31 000 Kč 
Moneta a.s.  35 000 Kč 
Obec Drnovice 20 000 Kč 
Techno spol. s r.o., Vyškov  10 000 Kč 
LEAR Corporation Czech Republic 10 000 Kč 
ČSOB – 6 ks repasovaná IT technika (notebooky, tablety) 
Moneta – 5 ks tablet Lenovo Tab3 10 Business 

 

 

 



 

 

 

Finanční zpráva 

 

Přehled nadačního kapitálu 
 

Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31. 12. 2021  23 201 609 Kč 

  

Nadační jistina k 31. 12. 2021 Kč 

Portfolio u ČSOB Asset Management a.s., investiční společnosti  6 501 609  

Fond Korporátních dluhopisů Generali Investments, a.s.   1 000 000  

Fond silné koruny Generali Investments, a.s.  1 000 000  

Spořící účet vedený u Moneta Money Bank, a.s.   3 700 000  

Nemovitost v k.ú. Kostelec u Zlína, č.p. 515  11 000 000  

 

 

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.  V roce 2022 jsou plánovány další investice v rozsahu cca 150 000 kč. 

Znaleckým posudkem z prosince 2018 byla hodnota nemovitosti stanovena na 11 100 000 Kč. 

  

  



 

 

Náklady na správu nadace 

 

Náklady Kč 

Náklady kanceláře, poštovné, nájemné, cestovné, služby 87 869 

Náklady na pracovníky 195 730 

Účetnictví a audit 20 700 

Daně a poplatky 6 205 

Náklady na vlastní programy 34 219 

  

Celkem provozní a režijní náklady v roce 2021 344 723 

 

Statutem nadace je stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou nadace na 10 % 
hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. sledovaného účetního období.  

Náklady související se správou nadace v roce 2021 činily 1,5 % hodnoty nadačního kapitálu k 
31. 12. 2021. 

Do provozní režie nejsou zahrnuty náklady vynaložené na správu a údržbu vlastní  nemovitosti 
a poplatky spojené se správou investičního portfolia. Tyto položky nepovažujeme za klasickou 
režii nadace, ale za náklad, který snižuje výnosy investic. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 



 

 

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  

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov    www.kkdvyskov.cz 

Město Vyškov       www.vyskov-mesto.cz 

Benefiční běh LEAR      www.behamapomaham.cz 

  

http://www.behamapomaham.cz/


 

 

Kontaktní údaje  
 

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci 

Dobrovského 422/3, 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 2021 sestavila: Martina Wagnerová 

Použité obrázky: archiv Komunitní nadace Tři brány 

Vydala: Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci 

 

Výroční zpráva za rok 2021 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. 

 

mailto:nadace@tribrany.cz
http://www.tribrany.cz/

