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Úvodní slovo 

Doznívají poslední tóny roku 2018 a  pozvolna se necháváme unášet do roku 2019. Opět 
předkládáme výroční zprávu, ve které předchozí rok popisujeme a  hodnotíme. Z  výsledků hodnocení 
se snažíme poučit a  práci pro nadační fond vylepšit. Letošní hodnocení je již hodnocením pátým. 

 

Rok 2017 jsme zakončili s  předsevzetím kráčet hrdě a  sebevědomě prezentovat naši práci. Zároveň 
jsme si uvědomovali, že v  této oblasti máme značné mezery a  je nezbytné se začít vzdělávat. Aneb 
jak kdysi pravil Jonas Ridderstrale:  „Při práci se potřebujeme učit. Pracoviště je třeba změnit 
v  benzínové čerpadlo pro naše mozky, nejen v  závodní dráhu“. 

 

V  tomto smyslu hodnotíme naše roční úsilí pozitivně. Jak už to tak bývá, v  pravou chvíli se vám do 

cesty připletou ty správné věci, ti správní lidé, ty správné situace a  nám se stalo totéž. V  roce 2018 

jsme vešli v  kontakt s  pracovníky projektu „Místa zblízka“, za jejichž podpory jsme absolvovali 

několik užitečných vzdělávacích workshopů z  oblasti prezentace, propagace a  fundraisingu.  

Na druhou stranu samotná propagace a  prezentace fondu nedosáhla kvality, kterou by zasluhovala. 

To bude zcela jistě významným úkolem pro rok 2019. 

Již několikrát byl v  úvodních textech výročních zpráv Nadační fond Ještěřice přirovnáván k  vývoji 
dítěte.  V  tomto ohledu máme nyní na starosti předškoláka, ve kterém se probouzí kreativita. 
K  řešení problémů přistupuje originálně, zvažuje své možnosti a  dovednosti a  rád se učí novým 
věcem ve skupině vrstevníků. A  tak tomu skutečně je. Máme za sebou období rozkoukávání se 
a  učení hrou. Nyní se budeme učit systematicky a  cílem našeho studia bude zejména efektivita naší 
práce. Výstupy naší práce musí přesahovat vstupy. To samozřejmě velmi úzce souvisí s  únavou 
členek správní rady, kterou jsem v  posledních letech často zmiňovala. Je nezbytné se naučit 
neplýtvat energií a  čas od času se podívat na to, co do Ještěřice vkládáme a  jaké jsou proti tomu 
výsledky. I  tuto techniku jsme se naučili v  loňském roce prostřednictvím zmiňovaného projektu 
a  tento pohled nás přiměl k  určitým opatřením: 

 

Koncem roku se správní rada Nadačního fondu Ještěřice rozhodla pro revizi stávajících akcí  
a  po důkladné úvaze a  s  těžkým srdcem bylo rozhodnuto o  zrušení Kraslické desítky.  Organizace 
profesionálního běžeckého závodu přece jenom vyžaduje odbornější a  důkladnější přípravu. Za 
stávající situace se náklady téměř dostávaly do výše zisku z  akce, přičemž inovace, které by vedly 
k  ziskovosti akce, by vyžadovaly značné úsilí s  nejistým efektem.  Pesimismus však není na místě. 
Každý konec přece znamená nový začátek. Poučené Ještěřice tedy kráčejí dál.  

 

Do roku 2019 přeji nadačnímu fondu, aby naplno využil všeho, čemu se v  roce 
2018 naučil a  aby stejně jako zmíněné děti přistoupil k  řešení problémů kreativně 
a  originálně. Na cestu tímto rokem si dovolím umístit runu štěstí. Bude-li se dařit 
Ještěřici, bude se dařit také všem, kdo potřebují podat pomocnou ruku.  

 

 

Mgr. Miluše Merklová 
předsedkyně správní rady Nadačního fondu Ještěřice 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundraising
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundraising
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundraising
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundraising
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1. O   Nadačním fondu Ještěřice 

 

1.1. Vznik Nadačního fondu Ještěřice 

Nadační fond Ještěřice vznikl dnem zápisu do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v   Plzni 

dne 23. 9. 2014. 

Máme organizační schopnosti, smysl pro humor a   není nám jedno, jak lidé kolem nás žijí. To jsou tři 

pilíře, na kterých stojí Nadační fond Ještěřice. Ještě před jeho založením jsme také organizovaly různé 

společenské, kulturní a   sportovní akce. Mnozí si nás jistě pamatujete z   mikrotriatlonu Kamil Trefil. 

Směrem k   charitě nás posunul pan Zindera ze Stříbrné. Ten již řadu let před námi organizoval Srdce 

slabším. Docházely mu však síly a   neměl nástupce. S   radostí jsme přispěchaly s   nabídkou “kvalitní 

výpomoci” a   už jsme u   charity zůstaly. Nějakou dobu jsme ještě organizovaly různé akce jako 

pomáhající fyzické osoby, brzo nám však došlo, že je třeba, aby bylo na naše aktivity vidět a   aby byl 

veškerý tok finančních prostředků průhledný. Oficiálně jsme tedy založily nadační fond 

s   transparentním účtem.  

Máme samozřejmě zakládající listiny a   status, kde popisujeme způsob práce nadačního fondu. Místo 

suché právničiny, které je dost v   následující kapitole, na tomto místě zdůrazníme naší jedinečnost: 

Nemáme zaměstnance - všechny členky správní rady a   rovněž všichni dobrovolníci mají svou práci 

a   práci pro Ještěřici vykonávají v   osobním volnu a   zcela zdarma.  

Nemáme za sebou bohaté společnosti - i   když samozřejmě jakoukoliv pomoc zvenčí vítáme, jsme 

pyšné na to, že peníze, které rozdělujeme potřebným, převážně vyděláváme vlastními silami tak, že 

organizujeme a   pořádáme různé společenské, kulturní a   sportovní akce.  

Jsme regionální nadační fond. Působíme pouze v   Karlovarském kraji a   také přispíváme pouze 

žadatelům z   Karlovarského kraje.  

Kam nemůže stát, tam nastrčí Ještěřici. Tak by se s   trochou nadsázky dal definovat okruh osob, 

kterým pomáháme. Přispíváme lidem, kteří nemají nárok na státní příspěvky (dávky), nebo jim tyto 

prostředky nestačí. Víte, že pokud náhle ochrnete a   budete potřebovat speciální invalidní vozík, tak 

vám jej pojišťovna uhradí jen z   části? Víte, že matky samoživitelky jsou nejvíce ohroženou skupinou 

v   oblasti dluhové pasti, a   to i   přes to, že se o   své děti starají příkladně a   denně chodí do práce? 

Víte, že když v   běžné rodině onemocní na krátkou dobu její živitel, dostává se rodina do neřešitelné 

situace? Víte, jak dnes žije průměrný důchodce bez partnera? Pomáháme v   těchto situacích. Ona 

totiž drobná pomoc v   začátku problémů může předejít obrovskému životnímu krachu. Jsme hrdé na 

to, že když můžeme, tak pomůžeme.  

Jak vnikl název Ještěřice? Na často kladenou otázku máme prozaickou odpověď. Ještěrkám, jak 

všichni víme, upadává a   dorůstá ocásek. Stejně je to s   nadačním fondem. Vždy, když vyhlásíme 

výzvu, fond se vyprázdní - ocásek upadne. Následně jej však zase začneme plnit finančními 

prostředky z   různých akcí a   ocásek dorůstá. No a   pak, Ještěřice je prostě větší Ještěrka a  je 

nezapomenutelná – alespoň doufáme. 
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1.2. Poslání a   cílové skupiny nadačního fondu 

Nadační fond Ještěřice je organizace založená za účelem veřejně prospěšným, a   to jako podpora 
humanitárních projektů a   aktivit sledujících obecně prospěšné cíle zejména sociálního charakteru, 
přičemž tato podpora je vázána na splnění následujících podmínek: 

1. 

a) Podpora je určena postiženým a   sociálně znevýhodněným fyzickým osobám a   jejich 
rodinám, které potřebují speciální zdravotní nebo sociální služby, na něž stát nepřispívá, 
popř. státní příspěvek není dostačující, nebo 

b) je podpora určena právnickým osobám podílejícím se na pomoci osobám uvedeným 
v    bodě a) této podmínky.     

 2. 

a) Fyzické osoby, kterým je podpora určena, musí mít trvalý pobyt na území Karlovarského 
kraje a    

b) právnické osoby, kterým je pomoc určena, musí mít sídlo i   místo výkonu činnosti  
na území Karlovarského kraje.  

Takto je poslání definováno v   našich zakládacích dokumentech.  Jsme si vědomé toho, že si leckdo 
pod těmito obecnými slovy neumí představit nic moc konkrétního, ale v   právních dokumentech 
nelze popsat všechny možné složité situace, do kterých se lidé mohou během života dostat  
a  ve kterých potřebují pomoct. Věnujeme tedy našemu poslání více prostoru zde a   doufáme, že mu 
bude věnováno také dost prostoru v   médiích.  

Především bychom rády ujasnily, že výše zmíněná potřebnost speciálních zdravotních a   sociálních 
služeb není myšlena tak, že se musí jednat o   registrované sociální a   zdravotní služby podle zákona  
o   sociálních službách a   zákona o   zdravotních službách. Míníme tím jakoukoliv veřejnou službu, 
která pomůže vyrovnat zdravotní nebo sociální handicap žádajícího, jenž na úhradu této služby 
nedosáhne ze svých prostředků či z   prostředků státu. 

 

Příklady naší pomoci: 

Konkrétně může jít například o   matku samoživitelku nebo otce samoživitele, kteří nemají možnosti 
dosáhnout zvýšení vyživovací povinnosti druhého rodiče a   potřebují dítěti uhradit například plavání, 
obědy ve škole, družinu, mateřskou školu, lyžařský kurz, zájmové aktivity talentovaných dětí, dopravu 
k   zájmovým aktivitám talentovaných dětí, dopravu k   lékaři či odbornému poradci, kauci na bydlení 
apod. Může jí také o   osoby, které onemocněly a   nemohou v   důsledku pracovní neschopnosti 
uhradit některé své potřeby či potřeby dětí.  

 

Dalším příkladem jsou rodiny s   dítětem, které má nějaké speciální vzdělávací nároky, potřebuje 
speciální hračku, sportovní pomůcku, učební pomůcku, včetně počítačových programů, speciálně 
upravených PC či telefonů atd.  

 

Příspěvek z   fondu lze poskytnout i   lidem, kteří potřebují v   důsledku poškození zraku či sluchu 
speciálně upravené mobilní telefony a   další přístroje, lidem s   tělesným či mentálním postižením. 
Dále je možno poskytnout podporu na různé terapeutické, rehabilitační služby nebo lázně atd.  

Finanční podporu můžeme poskytnout také různým neziskovým organizacím, jež takovým rodinám  
a   lidem pomáhají.  

 

Tradiční pomocí, která má základy ještě před vznikem nadačního fondu, je každoroční charitativní 
akce Srdce slabším, která je pořádána ve Stříbrné ve prospěch DC Mateřídouška, Chodov. 



Stránka 5 z 25 
 

1.3.  Činnost nadačního fondu 

Předmětem činnosti Nadačního fondu Ještěřice je pořádání nejrůznějších kulturních, sportovních  
a   zábavných akcí. Výtěžky z   těchto akcí putují na účet nadačního fondu. Dvakrát v   roce (vždy 
v   první jarní a   v   první podzimní den) potom nadační fond vyhlásí výzvu k   přijímání žádostí 
o   finanční příspěvek z   nadačního fondu. Formuláře žádostí o   příspěvek jsou uvedeny na webových 
stránkách. Výzva trvá měsíc. Po ukončení výzvy hodnotíme všechny žádosti, které jsme v   tomto 
období obdrželi. Po rozhodnutí se telefonicky spojíme s   žadateli a   příspěvky poskytujeme na 
základě písemné smlouvy. 

1.4. Cíle nadačního fondu 

Obecně by se dalo shrnout, že cílem Nadačního fondu Ještěřice je pomoc těm, kteří to potřebují  
a   nemají jinou možnost řešení své situace.  

Setkávaly jsme se s   takovými lidmi často. Všichni dobře víme, že když onemocníme a   musíme 
zůstat doma, byť na pouhý týden, znamená to citelný výpadek příjmu a   pro rodinný rozpočet je to 
malá katastrofa. Dlouhodobější nemoc pak může zasáhnout rodinný systém tak mocně, že se začne 
hroutit. Cílem nadačního fondu je mírnit dopady takových situací, řešení akutních a   krizových 
situací, prevence před propadem na sociální dno a   integrace již propadlých zpět do společnosti. 

Mezi cíle nadačního fondu je však potřeba také zahrnout rozhodnutí, že nadační fond bude jednat 
důvěryhodně, odborně a   s   etickou profesionalitou, transparentně a   dle vymezeného účelu,  
a to tak, aby splnil podmínky pro získání Známky kvality pro nadační fond (Fórum Dárců). 

1.5. Principy nadačního fondu 

Základním principem je možnost, aby kdokoliv, kdo má trvalý pobyt v   Karlovarském kraji, mohl 
Nadační fond Ještěřice požádat o   pomoc. 

 

Při hodnocení všech žádostí stavíme na vrchol individuální přístup. Respektujeme soukromí a   důvěru 
žádajících. Důležitým principem je oboustranná dohoda, o   poskytování příspěvku sepisujeme 
smlouvu. Dbáme na důstojnost, rovnost a   transparentnost.  

Pro transparentnost při hodnocení žádostí stanovila správní rada následující kritéria hodnocení 
přijatých žádostí: 

1. Pomoc konkrétní osobě/rodině – NFJ vždy upřednostní žádosti konkrétních osob, před žádostmi 
osob právnických. 

2. Možné zdroje financování žádající osoby – NFJ upřednostní žádosti osob, které mají menší 
možnosti jiného zdroje financování – NFJ upřednostní žádosti osob, které vyvíjejí aktivitu k   dosažení 
alternativních zdrojů financování. 

3. Pomoc žádajícím osobám, které mají trvalý pobyt, případně sídlo v   obci, která napomáhá činnosti 
NFJ, ať již materiálně, nebo jiným způsobem. 

4. Délka trvání pomoci ( NFJ zhodnotí žádosti i   z   hlediska délky trvání pomoci takto: dlouhodobé – 
na určité období – jednorázové). 
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1.6.  Financování nadačního fondu 

V   úvodu této kapitoly je nutné uvést, že nadační fond tvoří dvě části, respektive dvě pomyslné 

peněženky. Jedna peněženka slouží výhradně k   financování nadačních příspěvků na základě žádostí 

potřebných. Druhá část je jakousi provozní peněženkou, ze které jsou hrazeny náklady na pronájmy, 

služby, materiál apod.  

Nadační fond, tedy obě jeho části jsou financovány vícezdrojově. Jak již bylo uvedeno výše, základním 

zdrojem a   principem fondu je pořádání různých kulturních, společenských a   sportovních akcí, 

jejichž výtěžek je pak příjmem fondu, zejména jeho dárcovské části.  Dále se fond opírá o   finance 

z   různých dotačních titulů. Okrajovým způsobem financování je pak charitativní prodej. Poslední dva 

způsoby financování se vztahují spíše k   provozní části fondu.  

Výtěžky z   akcí 

Nadační fond Ještěřice pořádá různé akce a   vystoupení pro širší veřejnost. Z   této činnosti pak 

získává finanční prostředky formou vstupného nebo darem od interpretů. Výše výtěžků 

z   jednotlivých akcí pořádaných v   roce 2018 jsou uvedeny dále ve zprávě.  

Dotace 

Na přípravu a   organizaci cyklu Nadační fond Ještěřice získal v   roce 2018 dotaci z   Karlovarského 

kraje ve výši 20000 Kč.  

Od   města Kraslice získal dotaci ve výši 15000 Kč.  

Obec Stříbrná přispěla fondu 10000 Kč na akci Srdce slabším 2018.  

Na organizaci a   zajištění Her U   hranic bez Hranic, které se v   roce 2018 pořádaly v   Rotavě, 

přispěla svými prostředky a silami a zajistila tím převážnou většinu nákladů.  

Charitativní prodej: 

Další finance putují do nadačního fondu z   prodeje charitativních výrobků 

Nadačního fondu Ještěřice na pořádaných akcích (magnetky, přívěsky srdíčka, 

adventní ozdoby, svíčky apod.). 

 

 

 

 

1.7. Kdo nás podporuje 

Seznam aktivních podporovatelů Nadačního fondu Ještěřice rok 

od roku roste. Aktuálně jich je již celá řádka. Snažíme se, aby ti, 

kdo pomáhají, byli náležitě vidět, proto v   rámci jednotlivých 

akcí umisťujeme tzv. „děkovací ceduli“. Všichni se však na 
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ceduli nevejdou a   my máme za to, že díků není nikdy dost, proto v   této kapitole děkujeme všem 

níže uvedeným, ať již pomohly v   tomto roce, případně v   letech předchozích.  

DĚKUJEME!!! 

 

1 .7 .1 . Mediální partneři 

Český rozhlas Plzeň 

Rádio Egrensis 

Sokolovský deník 

Živý kraj 

 

1 .7 .2 . Obce a   kraje 

Karlovarský kraj 

Město Kraslice 

Obec Bublava 

Obec Dalovice 

Obec Královské Poříčí 

Obec Rotava  

Obec Stříbrná 

 

1 .7 .3 . Firmy, společnosti, organizace 

AMATI – Denak, s  .r  .o  ., Kraslice 

ANN – FI PLUS s  .r  .o  ., Březová 

Dobromat, Nákup, který pomáhá   

DSS – nem. s  . r  . o  ., Luční 227, 356 01 Královské Poříčí 

Engraving & design PETER Václav – mechanické a   laserové gravírování 

Golden Archer Productions s  .r  .o  . 

Kadeřnictví Hana Karlíková, Kraslice 

LASTING SPORT s  .r  .o  ., Sokolov 

Lékárna U   kostela, Kraslice  

Lesy České republiky, s  . p  ., KŘ Karlovy Vary 

NERO Drinks a   Petr Rund, Plzeň 

Otto Pošmura, podlahářství Kraslice  

Pekařství u   Václava – Cetl Václav, Kraslice  

Penzion a   restaurace u   Kloboučků, Kraslice 

Petra Kuršová, Penzion Márty, Stříbná 

Radek Kalinič – Hudební klub Irská, Karlovy Vary 

RGEIST s  . r  . o  ., Kraslice  

http://obecbublava.cz/
http://archer.cz/
https://www.facebook.com/1139282516129875/videos/1139535906104536/?video_source=pages_finch_main_video
https://krkarlovyvary.lesycr.cz/
https://krkarlovyvary.lesycr.cz/
http://www.nerodrinks.com/
http://www.facebook.com/radek.kalinic
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Svatavské strojírny s  . r  . o  ., Svatava 

TJ Horal Stříbrná, z  . s  . 

Truthprint Matěj Secký, Kraslice 

 

1 .7 .4 . Interpreti, divadla, knihovny 

Cibulková Vilma, Praha 

Divadelní soubor Konvalinky, Sokolov  

Divadlo Bez zákulisí, Sokolov 

Havlík Petr alias Pedro, Kraslice 

Herčíková Kateřina, Kraslice, Praha, Plzeň 

Korbelová Jana Marie Kateřina, Centrum umění a   pohybu, s  .r  .o  ., Plzeň 

Klub Paderewski, Karlovy Vary a   Michala Tůmová 

Krajská knihovna Karlovy Vary  

Malá kapela Josefa Levého, Kraslice 

Marie Kyselová, Stříbrná 

Meat Mincer a   jejich spřízněné kapely 

Peterová Petra, Praha 

Poslední Iveta Kateřina I  . a   její sbory, Kraslice 

QUICK BUSH, Karlovy Vary  

RETURN Rock, Kraslice 

Roháči z   Lokte 

Sellinger Zlatuše, Kraslice  

Šebková Lucie, Kraslice 

Teueber Oto, Nový Kostel 

Trio Classic, Plzeň 

Základní umělecká škola, Kraslice 

3J COVER ROCK BAND, Kraslice 

 

1 .7 .5 . Fyzické osoby 

Andrlová Zdeňka s  dcerou Klárkou, Kraslice 

Černých Monika a  David, Rotava 

Divišovi Jana a  Miroslav, Kraslice 

Doležalová Petra, Kraslice 

Gottfriedová Milada, Sokolov 

Hanousková Květoslava, Kraslice 

Habart Petr, Kraslice 

Halaj David, Rotava 

Havlínová Petra s   rodinou, Praha 

Horvát Pavel, Kraslice 

Jandová Drahomíra, Stříbrná  

Janečkovi Jarmila, Michal, Denis a   Saša, Kraslice 

Jirsíková Kateřina, Stříbrná 

Kejř Jaro, Norsko 

Křivka Kamil, Cheb 

http://www.horalstribrna.cz/
http://zuskraslice.webnode.cz/
http://www.konvalinky.eu/
http://www.korbelova.cz/
http://www.husovka.info/
http://www.ivetaposledni.cz/
http://zuskraslice.webnode.cz/
https://cs-cz.facebook.com/petr.habart.photography/
http://www.halaj.net/
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Láhnerovi Anna a   Ludvík, Kokory (okr. Přerov) 

Macák Miroslav, Rakovník 

Merkl Lukáš 

Minařík Filip, Kraslice  

Nevrlová Martina s   rodinou, Prostějov 

Novák Ondřej, Cheb 

Novák Zdeněk, Kraslice 

Ing. Obstová Jana, Kraslice  

Ondříšek Miroslav, Aš 

Schamberger Luděk, Kraslice 

Schilbach Jiří, Kraslice 

Schilbachová Eva, Kraslice 

Schilbachová Laura, Kraslice 

Skočil David, Cheb 

Soukup Karel, Mírová 

Soukup Miroslav st., Kraslice 

Soukup Mireček ml., Kraslice 

Soukupová Zuzanka ml., Kraslice 

Snášelová Miroslava, Vídeň, Rakousko 

Šebesta Roland, Kraslice 

Vetenglová Martina, Kraslice 

Vodičková Helena, Hříběcí, Vysočina 

Vršeckých Eliška a   Karel, Staré Sedlo 

Zahrádka Vlastimil, Chomutov 

1.8. Propagace 

K   propagaci jednotlivých akcí Nadačního fondu Ještěřice, ale také činnosti fondu dochází 

následujícím způsobem:  

 plakáty 

 LED obrazovka při ZUŠ Kraslice 

 Web:  http://nadacni-fond-jesterice.cz/ 

 Facebook:  https://www.facebook.com/nf.jesterice 

 Média: Sokolovský deník, rádio Egrensis 

 Živý kraj:  http://www.zivykraj.cz/cz/  

Propagační materiály jsou převážně vyráběny společností Truthprint Matěj Secký, Kraslice. Některé 

upoutávky a   kompletní správa webu a   facebooku jsou dílem členek správní rady fondu.  

http://www.facebook.com/ZdenekNovakFotograf?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/levneozvuceni/posts
http://nadacni-fond-jesterice.cz/
https://www.facebook.com/nf.jesterice
http://www.zivykraj.cz/cz/
http://zuskraslice.webnode.cz/
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2. Projekt nadačního fondu „S   Ještěřicí za kulturou“ 

Jak již bylo několikrát uvedeno, hlavním zdrojem získávání financí pro Nadační fond Ještěřice jsou 

výtěžky z   vlastních kulturních či sportovních akcí, které nadační fond sám organizuje. V   roce 2016 

fond sdružil všechny své akce pod jeden projekt, a   tím vznikl pestrý, kulturně sportovní cyklus 

„S   Ještěřicí za kulturou“.  

Projekt se opakuje každý rok, přičemž jednotlivé aktivity projektu, respektive jednotlivé akce 

nadačního fondu se stávají již tradicí. Samozřejmě se však snažíme každý rok zařadit do programu 

nějakou novinku.  

Projekt, stejně jako celý nadační fond, je financován vícezdrojově. Hlavním finančním pilířem 

projektu jsou dotace. Dále se projekt opírá o   finanční prostředky v   podobě darů. Okrajovým 

způsobem financování projektu je pak charitativní prodej.  

2.1. Obce a města, která byla v roce 2018 součástí cyklu 

Rotava se v   roce 2018 stala hostitelskou obcí putovních Her U   Hranic bez hranic, kde se utkaly 

o   čestný titul vítěze týmy z   Kraslic, Velichova, Stříbrné, Nové Role, Jindřichovic, Nebanic a  vítězné 

Rotavy, včetně druhého týmu Rotavy, který vznikl přímo v  místě konání her a  pracovně byl nazván 

„Plastic people“. 

Stříbrná je tradičním místem konání Srdce slabším a  také pravé vesnické tancovačky, zvané 

Candrbál. V   závěru roku byla Stříbrná opět v   hlavní roli cyklu „S   Ještěřicí za kulturou“, když se 

v   místním kostele konal adventní koncert Petra Gabriela Habarta a  jeho pěvecké kolegyně Petry de 

Dios. 

Domovské Kraslice se staly součástí zmíněného projektu rovněž v   rámci série adventních koncertů. 

Kostelem v   Kraslicích zněly nádherné hlasy Roháčů z  Lokte.  V   Kraslicích proběhl také další ročník 

běžeckého závodu Kraslická desítka. Tento závod však nenáleží do popisovaného projektu.  

Bublava – v   rámci adventních koncertů se kostelem na Bublavě rozezněl poněkud netradičně  živý 

mix rock'n'rollu, blues, funky, a  indie folku v  podání kapely Blue Caravan z  Rotavy. 

2.2. Představitelé projektu v   roce 2018 

Petr Havlík alias Pedro, Kraslice 

Hudební uskupení Roháči z Lokte  

3J COVER ROCK BAND, Kraslice 

Malá kapela Josefa Levého, Kraslice 

Petra de Dios, Sokolov 

Petr Gabriel Habart, Kraslice 

Blue Caravan, Rotava 
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2.3. Zhodnocení jednotlivých akcí projektu konaných v   roce 2018 

 

2.3.1. CANDRBÁL ANEB PRÁVÁ VESNICKÁ TANCOVAČKA 

Kdy: 7. dubna 2018 

Kde: Stříbrná, Penzion Márty  

V   roce 2017 jsme do repertoáru námi 

pořádaných akcí zařadili poprvé také 

Candrbál. Zcela úmyslně byl Candrbál 

umístěn do prostor Penzionu Márty ve 

Stříbrné. Ve Stříbrné má Nadační fond 

Ještěřice velkou podporu a   pravá 

vesnická tancovačka je jakousi odměnou 

všem Stříbrňákům.  

Počáteční obavy, zda bude o   tento druh zábavy vůbec zájem, se 

záhy rozplynul a   výsledek překonal očekávání. Prostory Penzionu 

Márty byly plné do posledního místečka a   místní lidé, jak je 

známe, se proměnili k   nepoznání. Ženy v   šatech a   muži 

v   oblecích, bylo se na co dívat. Z  tohoto důvodu jsme Candrbál 

zopakovali také v  roce 2018 a  výsledek byl opět báječný.  

Stejně jako v  předchozím roce se o    zábavu celý 

večer starala Malá kapela Josefa Levého a  starala 

se velmi dobře, protože parket byl plný prakticky 

od začátku do konce akce. Zábavu jsme ani letos 

nepřerušovali žádnými kulturními vystoupeními, 

pouze v  „Pekle“, tj. v  přízemním baru restaurace 

Márty se chopil kytary a  zpěvu Petr Havlík alias „Pedro“. Kdo chtěl, mohl si 

v  tomto prostoru zazpívat.  

 

 

 

 

 

 

 

Výtěžek činil:  19 364 Kč 
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2.3.2. HRY U   HRANIC BEZ HRANIC 

Kdy: 5. května 2018 

Kde: Rotava, Areál zdraví neboli Kačák 

Shrnutí: Čtvrtý ročník rozpustilého soutěžního klání obcí a   měst Karlovarského kraje se konal 

v  Rotavě, neboť tým Rotavy se stal vítězem předchozího ročníku. V   rámci soutěžního zápolení se 

totiž každoročně snaží týmy vybojovat pro své město hrdý titul vítěze. Do města či obce vítěze se pak 

přesune následující ročník her.  

 

Třetího ročníku Her U   hranic bez hranic se zúčastnily týmy těchto obcí:  

Nová Role   Stříbrná 

Jindřichovice   Kraslice 

Rotava    Nebanice 

Velichov    „Plastic 

People“ 

 

Téma čtvrtého ročníku Her U  hranic bez hranic zvolil vítězný tým Rotavy a  tímto tématem se stalo 

STROJÍRENSTVÍ. Zdánlivě nelehkého úkolu se Ještěřice zhostily s  humorem a  tak se ze strojírenství  
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stal jeden konkrétní stroj a  to stroj času. V  mezi obecní zápolení musely týmy zdolat tyto čtyři 

soutěže:  

1. PLÁN STROJE ČASU 

Soutěžící měli za úkol vytvořit technický výkres stroje 

času a  měli k  tomu účelu pěkně neforemné rýsovací 

potřeby.  

 

 

 

 

 

2. SESTROJENÍ STROJE ČASU 

Když už existuje plán stroje, je třeba přistoupit k  jeho 

výrobě. Týmy konstruktérů se toho zhostily s  náležitým 

elánem.  

 

 

3. TEST STROJE ČASU 

Před tím, než bude možné stroj času uvést na trh, je 

nutné jej podrobit náležitému testování. Test je 

považován za úspěšný tehdy, pokud stroj času 

spolehlivě mine čtyři významné milníky. Prvním 

z  nich je rok 2014, kdy byl založen Nadační fond 

Ještěřice. Následně je třeba se dostat do roku 1992, 

ke kterému je datován vznik Rotavských strojíren 

Rotas. Třetím významným milníkem, který není 

možné v  testu minout, je rok 1597 - první zmínka o  Rotavě. Stroj času musí v  závěru testu 

docestovat až do třetihor, kdy vznikla přírodní památka Rotavské varhany.  

 

 

mailto:nf.jesterice@gmail.com
mailto:nf.jesterice@gmail.com
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4. PRODEJ STROJE ČASU 

Zaručeně jediný a  originální stroj času sestrojily samozřejmě již 

dříve samotné Ještěřice, proto také jen ony mohou takový stroj 

prodávat. Stroj je ovšem velmi drahý a  za žádné peníze se nedá 

pořídit. Nejdražším zdrojem současnosti se stává samotná voda 

a  tak Ještěřice vydaly svůj stroj času týmu, který pro ně nasbíral 

doslova po kapkách nejvíce vody.  

Atmosféra her byla naprosto úchvatná, přálo nám i  počasí a  v  Rotavě jsme si také uvědomili, jak 

důležitý je výběr místa pro tuto akci. Vítězem čtvrtého ročníku Her U   hranic bez hranic se stal tým 

Kraslic. Kraslice budou hostit toto putovní soutěžní klání v   roce 2019. Po vyhlášení vítězů vypukla 

oslavná párty s   kapelou Blue Caravan z  Rotavy.  

Výtěžek činil:   20 486 Kč 

 

2.3.3. SRDCE SLABŠÍM 

Kdy: 8. září 2018 

Kde: Stříbrná, zahrada Penzionu Márty 

Shrnutí: Srdce slabším 2018 se neslo v  trampském duchu.  

S  klienty Denního centra Mateřídouška jsme byli svědky toho, 

jak to ve skutečnosti bylo na hradě Okoři se šerifem a  bílou 

paní. Všichni účastníci se mohli zapojit do děje a  soutěží 

a  v  závěru jsme vytvořili krásné interaktivní srdce šerifa, které 

samou láskou k  bílé paní divoce tlouklo. Zazpívali jsme si, 

zatancovali, prožili akční dražbu a  ještě akčnější QUICK BUSH. 

Kluci z  3J tradičně dodali sobotnímu dni rockový ráz. 

 

Srdce slabším je jedinou akcí Nadačního fondu Ještěřice, jejíž výtěžek 

je adresný. Je určen vždy pouze Dennímu centru Mateřídouška, 

neputuje nikdy na účet Nadačního fondu Ještěřice. Tento stav je 

projevem úcty k  tradici této akce, kdy pořádání Srdce slabším vedlo 

k  pozdějšímu založení nadačního fondu. Akce se vždy účastní klienti 

Denního centra mateřídouška, ale také široká veřejnost, kterou se 

snažíme do života mentálně postižených zapojit.  

Výtěžek činil: pro Denní centrum Mateřídouška  24 610 Kč 

pro Nadační fond Ještěřice    3  956 Kč 

 

 

 

 

mailto:nf.jesterice@gmail.com
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2.3.4. KRASLICKÁ DESÍTKA 

Kdy: 6. října 2018 

Kde: Kraslice 

Shrnutí: Třetí ročník běžeckého závodu ulicemi a   přilehlými hvozdy Kraslic se konal za překrásného 
počasí. Novinkou tohoto ročníku bylo slavnostní vyhlášení vítězů, které se neslo v  duchu královského 
ceremoniálu.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K  závodu se přihlásilo celkem 44 běžců, přičemž pouhých 16 závodníků absolvovalo trať o  délce  
10 km. Ostatní běžci zvolili o  polovinu kratší variantu trasy.  
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Stejně jako v  předchozích ročnících byli i  v  roce 2018 vyhlášeni vítězové následujících kategorií: 
 

 DĚTI  
 

 TRASA 5   KM   
ženy 40-59 let; 15-39 let  
muži 40-59 let; 15-39 let 

 
 TRASA 10 KM 

ženy 40-59 let; 15-39 let 
muži nad 60 let; 40-59 let; 15-39 let 

  

 ŠŤASTNÝ POSLEDNÍK 

 PRŮMĚRNÝ ZÁVODNÍK 

 ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 

Výtěžek činil: 6 995 Kč 

 

2.3.5. ADVENTNÍ KONCERTY 

Tradiční série tří adventních koncertů je velmi oblíbená. Nadační fond Ještěřice pořádá tyto koncerty 

vždy v   některém z   kostelů v   rámci kraslické farnosti. Interpreti jsou v   souladu s   projektem 

nadačního fondu obvykle začínající zpěváci kraje, případně interpreti, kteří jsou s   naším krajem 

nějakým způsobem spjati. V   roce 2018 se konaly tyto adventní případně předvánoční koncerty:  

Roháči z   Lokte 

Kdy: 1. prosince 2018 

Kde: Kostel Božího Těla 

v   Kraslicích 

 

Výtěžek činil:  12 997 Kč 

 

 

Petra de Dios a  Petr Gabriel Habart 

Kdy: 8. prosince 2018   

Kde: Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně  

ve Stříbrné  

 

Výtěžek činil: 6  295 Kč 
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Blue Caravan 

Kdy: 15. prosince 2018  

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bublava 

 

 

Výtěžek činil: 10 844 Kč  

 

2.3.6. ŠTĚDRORANNÍ VÝKLUS 

Kdy: 24. prosince 2018  

Kde: nám. T . G . M., Kraslice 

Shrnutí: Čekání na Ježíška jsme si již po čtvrté zkrátili štědroranním výklusem. Účastníci této akce 

mohou libovolným stylem (chůze, běh, přískok, přísun, jízda na 

čemkoliv), za užití jakéhokoliv sportovního vybavení zdolat 

trasu v   délce cca 2, 5   km. Cestou obdrží vánoční ozdobu, 

kterou v   cíli zavěsí na vánoční stromek. Nadační fond Ještěřice 

organizuje tuto akci na základě tří principů: Chceme si zkrátit 

čekání na Ježíška, udělat něco pro 

své zdraví a   také se pobavit. Krom 

toho se samozřejmě snažíme 

podpořit sváteční atmosféru koledami, drobnými dárečky zejména pro 

nejmladší účastníky a   nesmí chybět ani svařené víno. Největším hitem 

této akce se však stala rybí polévka, kterou vaří členka správní rady Zuzka 

Soukupová. Přímo na místě polévku ohřívá v   kotlíku nad ohněm, což 

dodává celé akci zvláštní kouzlo.  

Štědrý výklus byl naší poslední akcí v  roce 2018 a  i  přes nepřznivé počasí se nesl v  poklidném 

svátečním duchu. Napočítali jsme celkem 42 účastníků, kteří se vydali na krátkou trasu a  v  cíli 

zavěsili vánoční ozdobu na náš „rozkošný“ stromeček. Symbolicky jsme odměnili prvního běžce v  cíli, 

prvního chodce, první dítko a  také prvního alternativce (ten, kdo zdolá trasu jiným, než tradičním 

způsobem). Nakonec jsme však přidali ještě kategorii nejmladšího účastníka, kterému byly pouhé dva 

roky. Ocenili jsme též originální vánoční obleček, a  protože úplně první v  cíli byl fakticky fotograf, 

který běžel před účastníky a  pořizoval jim úžasné profilové fotografie, ocenili jsme i  jeho.  

Výtěžek činil:   9  176 Kč  
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3. Stav nadačního fondu Ještěřice a   transparentní účet 

Ke dni 31. 12. 2018:  

Vlastní zdroje:   92924 Kč 

Z toho na účtu:  79600 Kč 

 

Transparentní účet u  Komerční banky, a . s .:  

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/292983247-bc-miluse-merklova-staturar/detail-uctu-

1078780240297.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/292983247-bc-miluse-merklova-staturar/detail-uctu-1078780240297.shtml
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/292983247-bc-miluse-merklova-staturar/detail-uctu-1078780240297.shtml
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Výkaz zisku a ztráty: 
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Rozvaha: 
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4. Rozdělení příspěvků v   roce 2018 

V   roce 2018 bylo celkem rozděleno 79 000 Kč. Prostředky byly rozděleny na základě 2   žádostí. 

4.1.  Jarní výzva č. 07/2018 

V   jarní výzvě vyhověl nebo částečně vyhověl Nadační fond Ještěřice dvěma žádostem. Jedné ze 

žádostí Nadační fond Ještěřice nevyhověl. Jednalo se o  žádost právnické osoby, která navíc již od 

Nadačního fondu Ještěřice v  minulosti příspěvek obdržela. Dle základních principů rozdělování 

finančních prostředků dal Nadační fond Ještěřice přednost fyzickým osobám. Celkem bylo v   této 

výzvě rozděleno 79 000 Kč, a   to následovně:  

1. Ladislav z  Mariánských Lázní, 26 let 

Mladý muž od narození trpí genetickou nemocí zvanou |Spinální svalová atrofie druhého typu (SMA 

2.). V důsledku této nemoci je trvale upoután na invalidní vozík. Mentální schopnosti mladíka nejsou 

poškozeny a  jeho velkým snem je dostudovat vysokou školu. K  tomu však potřebuje kvalitní 

elektrický vozík a  zejména automobil, kterým se do školy dopravuje. U  stávajícího automobilu však 

došlo k  závažné poruše na motoru. Finanční příspěvek tak byl poskytnut na výměnu nebo generální 

opravu tohoto automobilu.  

Příspěvek z   Nadačního fondu Ještěřice činil      64 600 Kč 

2. Lenka z  Ostrova nad Ohří, 42 let  

Finance byly poskytnuty na úhradu sociální služby pro 5letého syna Ladislava. Chlapec trpí poruchou 

autistického spektra. V  souvislosti s  tímto postižením dojíždí 2x týdně do specializovaného Denního 

centra Žirafa. Péče v  tomto centru chlapci výrazně prospívá a  podporuje jeho vývoj. Vzhledem 

k  blížícímu se předškolnímu věku by matka ráda frekvenci návštěv v centru zvýšila, služba je však 

nákladná a  další vysoké náklady činí svoz dětí do tohoto zařízení. Finanční příspěvek byl poskytnut na 

úhradu této služby na dobu 4  měsíců.  

Příspěvek z   Nadačního fondu Ještěřice činil      14 400 Kč 

4.2.  Podzimní výzva č. 08/2018 

V  rámci podzimní výzvy neobdržel Nadační fond Ještěřice žádnou žádost a  nevyplatil tedy žádné 

finanční prostředky.  

 

 

 

      

 



Stránka 22 z 25 
 

5.  Výhled do následujícího roku 

Vždy koncem roku sestavují členky správní rady Nadačního fondu Ještěřice plán akcí a   úkolů, kterých 
chtějí dosáhnout v   roce následujícím, přičemž plán akcí bývá již obvykle neměnný. Většina akcí se 
každoročně opakuje, mění se případně různá divadelní představení, či koncerty.  Jak už však bylo 
avizováno v  úvodu této zprávy, v  roce 2019 se již neuskuteční běžecký závod Kraslická desítka.  
 
Rok 2018 patřil vzdělávání, proto rok 2019 musí znamenat zúročení znalostí. Velkým deficitem je 
stále nedostatečná propagace a  prezentace. To podstatné, s  čím do následujícího roku musíme 
vstoupit je plán této propagace a  rozdělení úloh v  tomto směru. Nadační fond Ještěřice zkrátka musí 
být vidět.  
 

Krom výše uvedeného je samozřejmé, že v   popředí plánu zůstává snaha o   získání dostatečného 
množství finančních prostředků. V  roce 2018 jsme se učili fundraisingovým technikám. V  roce 2019 
je opět nutné tyto znalosti uvést do praxe.    
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6. Zpráva revizora nadačního fondu 

 

Na základě přezkoumání roční účetní uzávěrky a   kontroly předložených dokladů za rok 2018 

konstatuji, že Nadační fond Ještěřice aktivně naplňoval svůj účel a   vyvíjel svou činnost zcela 

v   souladu se zákonem o   nadacích a   nadačních fondech, občanským zákoníkem, statutem 

nadačního fondu a   ostatními právními předpisy. Údaje uvedené v   této výroční zprávě odpovídají 

skutečnosti a   žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a   správné posouzení 

nadačního fondu, nebyly vynechány. 

 

Mgr. Ulrika Lillová 
revizor Nadačního fondu Ještěřice 
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7. Schválení výroční zprávy   

 

Tato výroční zpráva za rok 2018 byla správní radou Nadačního fondu Ještěřice schválená v   celém 
jejím znění správní radou Nadačního fondu Ještěřice dne 9. 5. 2019. 

 

 

 

  

Miluše Merklová       Andrea Krýzlová        Zuzana Soukupová       Jana Kortusová     Jarmila Janečková 

správní rada Nadačního fondu Ještěřice 

 

 

Mgr. Ulrika Lillová 
revizor Nadačního fondu Ještěřice 

 

 

  


