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Datum vzniku  
a zápisu
4. listopadu 2016

 

Spisová značka
N 1426 vedená u Městského 
soudu v Praze

 

Název
Nadace BLÍŽKSOBĚ

 

Sídlo
Na strži 1702/65, Nusle 
140 00 Praha 4

 

Identifikační číslo
05539773

Právní forma
Nadace

 

Správní rada

předseda správní rady

MARTIN VOHÁNKA

člen správní rady

PETR HUSÁK

člen správní rady

HANA HRADSKÁ

Způsob jednání

Za nadaci je oprávněn jednat  
a podepisovat samostatně 
každý z členů správní rady.

Dozorčí rada

člen dozorčí rady

Ing. JANA MARTÍNKOVÁ

člen dozorčí rady

ŠIMON PETR

člen dozorčí rady

JANA SEDLÁČKOVÁ

 

Zakladatelé
MARTIN VOHÁNKA  
PETR HUSÁK 
HANA HRADSKÁ 
ŠIMON PETR

Nadační kapitál
500 000,00 Kč

Výkonná ředitelka  
pro roky 2016 a 2017 
MARCELA MURGAŠOVÁ 

Základní údaje o nadaci  

Základní údaje o nadaci
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Úvodní slovo

Vážení přátelé, milí partneři, drazí podporovatelé,

K vašim očím se dostává první výroční zpráva Nadace BLÍŽKSOBĚ. Vznik nadace je projevem 
osobních postojů zakladatelů a praktickým naplněním závazků, které cítí ke společnosti. 
BLÍŽKSOBĚ byla zapsána do rejstříku 4. listopadu 2016 a jak se dočtete na dalších řádcích, 
ušla již řádný kus cesty. Text výroční zprávy vznikal s laskavým přispěním několika partnerů 
Nadace. Věříme totiž, že dialog s druhými je tou správnou cestou, jak přemýšlet o našich 
záměrech a jak lépe zhodnotit náš přínos k tomu, aby svět byl ještě lepším místem pro život. 

V roce 2017 jsme podepsali 38 smluv o poskytnutí nadačních příspěvků, a tak položili základ 
mnoha dlouhodobým vztahům založeným na vzájemné důvěře a na víře v lepší společnost. 
Přibližně 130 žádostí jsme odmítli. Stále se učíme říkat ne, a když tak činíme, pak s velkou 
vděčností a pokorou, neboť se nám tím daří upřesňovat to, co nechceme, a dostávat se blíže 
k tomu, co je podstatné. 

Těší nás, že jsme si v praxi ověřili správnost našeho někdejšího rozhodnutí soustředit 
rozhodující část zdrojů nadace na podporu aktivní občanské společnosti a reformu 
vzdělávacího systému. Dnes tato témata vnímáme, více než kdy dřív, jako klíčová pro další 
úspěšný rozvoj naší země, přičemž paradoxem je, že se těmto dosud nedostává adekvátní 
pozornosti veřejnosti a donorů. Podporovat takové projekty nás navíc osobně inspiruje, 
znalostně obohacuje a citově naplňuje. A to jsou, jak pevně věříme, ty správné motivy 
k produktivní filantropii.              

Po téměř dvouletém působení jsme si jednou věcí jisti – název BLÍŽKSOBĚ jsme pro nadaci 
vybrali správně. Mít možnost, zdroje a kompetence k pomoci druhým je nejen velkým darem, 
ale i vážným závazkem k tomu, abychom umně napomáhali co největšímu počtu individualit 
cítit se svobodné a přitom BLÍŽKSOBĚ a tak tvořili prosperující organismus lidské společnosti. 
 
Dovolte mi proto popřát nadaci a vám všem do dalších let radost ze života a procesu tvoření, 
pevné zdraví a neutuchající odvahu těšit se a plnit si své sny. Děkujeme za to, co děláte,  
a jsme rádi, že u toho můžeme být s vámi.

Ze srdce a s úctou
 

M A R T I N  V O H Á N K A
předseda správní rady 

Ú
vodní slovo
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Proč jsme vznikli?

Nadace byla založena jako důsledek uvědomění si naléhavé potřeby kultivace 
vzájemných vztahů mezi lidmi a současně individuální odpovědnosti každého 
jednotlivce k tomuto nekonečnému procesu aktivně přispívat.

Založili jsme proto Nadaci BLÍŽKSOBĚ jako nástroj k podpoře projektů, organizací či aktivit 
jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině 
prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta  
k růstu obecného blahobytu.

Nadace se opírá o materiální základnu, zkušenosti a poznatky, které zakladatelé nashromáždili 
během své podnikatelské dráhy. Shledáváme za potřebné tyto hodnoty prostřednictvím 
filantropie ku prospěchu celku dále uplatňovat a rozvíjet.

Pr
oč

 js
m

e 
vz

ni
kl

i?

V roce 2017 jsme rozdělili 38 nadačních příspěvků  
v celkové výši 11 187 804,00 Kč.

Nadace v číslech

N
adace v číslech

Přehled přijatých 
finančních prostředků (v Kč)

• Martin Vohánka
• Couverina Business, s.r.o.

Přehled vydaných 
finančních prostředků (v Kč)

• správa nadace BLÍŽKSOBĚ
• vyplacené nadační příspěvky

Přehled vyplacených nadačních 
příspěvků po segmentech (v ks, Kč)

• Občanská společnost
• Vzdělávání
• Kulturní dědictví
• Znevýhodněné osoby

11 187 804

809 969

5 576 044

3 831 760

89
0 

00
0

89
0 

00
0

62
 4

00
 0

00

12
 6

00
 0

00
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“POROZUMĚT SI

NEZNAMENÁ 

PŘIZPŮSOBIT SE 

JEDNI DRUHÝM, 

ALE POCHOPIT

NAVZÁJEM

SVOU IDENTITU.”

V Á C L A V  H A V E L

11
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Z 17

O
bčanská společnost

Koho podporujeme  
a co je naším cílem?

Základním půdorysem činnosti Nadace BLÍŽKSOBĚ jsou zákony, pravidla,  
zvyky a nejlepší praxe liberálních demokracií Západu. 

Snažíme se o to, aby naše konání reflektovalo stav a potřeby české společnosti.  
Usilujeme o pevné zasazení naší země v rodině evropských národů, jejichž intenzivní  
a umně zorchestrovanou spolupráci považujeme za vitální předpoklad pro naplnění  
poslání Nadace.

Ko
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bčanská společnost

V rámci podpory konkrétních sektorů  
jsme se rozhodli zaměřit na tyto 4 oblasti:

První ze čtyř zájmových oblastí Nadace BLÍŽKSOBĚ je Občanská společnost  
organizující se, ať už nahodile, či systematicky v nejrůznějších útvarech. 

Specifické kvality a kompetence státem neorganizovaných občanských iniciativ a organizací, 
jsou nezastupitelnou součástí v soustrojí moderní a dobře fungující společnosti.  
Ze své podstaty jedině tyto dokážou zachytit množství jinak neuchopených problémů  
a příležitostí, pramenících z něčeho tak mnohotvárného a dynamického, jako je společenství 
velkého počtu rozmanitých individualit. 

Rádi bychom přispívali k řešení identifikovaných výzev prostřednictvím finanční podpory  
dobře zformulovaných a profesionálně řízených projektů.
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Frank Bold Society – projekt Rekonstrukce státu 

Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis) je nevládní, nezisková organizace 
právníků hájících práva občanů a životního prostředí v České republice. 

Funguje od roku 1995 a má dlouholetou historii obrany a propagace veřejného 
zájmu, demokracie a právního státu. Frank Bold Society je spolu s advokátní 
kanceláří Frank Bold Advokáti členem konsorcia Frank Bold, které dohromady tvoři 
mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup 
k řešení aktuálních společenských výzev. 

Od roku 2013 koordinují celostátní protikorupční projekt Rekonstrukce státu,  
který cílí na přijetí klíčových protikorupčních zákonů a dohlíží na dodržování 
základních mantinelů demokracie. 

Řekli o nás: 

Projekt Rekonstrukce státu vděčí Martinu Vohánkovi 

a nadaci BLÍŽKSOBĚ za dlouhodobou NEJEN finanční, 

ale i morální podporu, díky které je možné 

přizpůsobovat aktivity aktuálním potřebám a čelit 

tak opravdu velkým výzvám. Děkujeme. 

Josef Karlický

vedoucí týmu Rekonstrukce státu 

O
bčanská společnost

Příklady projektů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme:

Platforma evropské paměti a svědomí 

Platforma se věnuje vzdělávání mládeže a veřejnosti, historickému výzkumu  
a otázkám spravedlnosti v souvislosti se zločiny komunismu. Kokrétně Platforma 
organizuje každoroční konference na téma vyrovnávání se s totalitou a pracovní 
setkání členů v různých zahraničních metropolích, pořádá a účastní se pamětních 
akcí a připravila putovní výstavu „Totalita v Evropě“, která byla prezentována  
v 18 zemích světa. 

Platforma setavila čítanku pro středoškoláky s názvem „Abychom nezapomněli 
- výpověď o totalitě v Evropě“ a zrealizovala projekt vzdělávací stolní deskové 
hry „Přes železnou oponu“ v anglické a české jazykové verzi, jejíž českou verzi 
financovala Nadace BLÍŽKSOBĚ.

Platforma udílí každoroční Cenu Platformy evropské paměti a svědomí osobnostem, 
které se zasazují proti totalitě v Evropě a v neposlední řadě pracuje na důležitém 
mezinárodním projektu „JUSTICE 2.0“, jehož cílem je dosažení spravedlnosti  
za nepromlčitelné zločiny komunismu.

O
bč

an
sk
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sp

ol
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“CHCEME DĚTI UČITI CTNOSTEM, 

ALE NEDÁME JIM JEDNATI, 

NÝBRŽ MLUVÍME K NIM SLOVA, 

CHCEME JE UČITI PRACOVITOSTI,  

ALE NEDÁME JIM PRACOVATI,  

NÝBRŽ MLUVÍME K NIM SLOVA,  

CHCEME, ABY POZNALY ŘÁD  

A ZÁKONY ZEVNĚJŠÍHO SVĚTA,  

ALE NEDOVOLÍME JIM ZEVNĚJŠÍ SVĚT 

POZOROVATI, ABY SE ZANÍTILY  

SILOU MLADISTVÉ DUŠE  

PRO KRÁSNO A DOBRO  

A ZAVŘEME JE DO ŠKOLNÍCH ZDÍ  

A MLUVÍME K NIM OPĚT SLOVA”

J O Z E F  Ú L E H L A
-  L I S T Y  P E D A G O G I C K É 

( P R A H A ,  1 8 8 9 )

V
Z 17

17

Vzdělávání
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Vzdělávání

Druhou oblastí, kam nadace směřuje svou pozornost, je Vzdělávání.  
Naše podpora je směřována zejména k těm projektům, jež si kladou za cíl implementaci 
systémových změn ve školství, resp. modernizaci celého vzdělávacího procesu tak, aby lépe 
reflektoval požadavky současné doby, byl pluralitní, demokratický a prostupný ve všech 
úrovních vzdělávací soustavy.  

Zájmem nadace je posilování většího sepětí vzdělávání s reálným světem, učení  
v souvislostech, podpora kritického myšlení a smysluplného používání digitálních technologií. 
Podporujeme také činnosti směřující k podpoře tělesné kultury a tělesného rozvoje.
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Učitel naživo 

Učitel naživo je jednoletý nebo dvouletý výcvik pro budoucí učitele 
(tzv. pedagogické minimum) v rozsahu 750 hodin. Je určen absolventům 
vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy 
nebo na střední škole. Tito lidé získali titul mgr./ing. (i nepedagogického 
směru), chtějí učit předmět/y podle své odbornosti, ale chybí jim 
potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání.  
 
Výcvik je zaměřen na praxi a je garantovaný předními českými pedagogy.

Řekli o nás: 

Stejně jako Nadace BLÍŽKSOBĚ jsme i my na začátku 

naší cesty. Máme radost, že se na ni vydáváme  

se silným partnerem, který nám vedle peněz dodává 

i velké množství inspirace a pozitivní energie. 

Děkujeme, že jste pro nás dalším potvrzením toho, 

že ideály má smysl nejen deklarovat, ale snažit  

se je dělat a žít. 

Jan Straka

spoluředitel

Vzdělávání

Příklady projektů: 

V oblasti systémového rozvoje školství míříme jak na žáky (program  
Začít spolu), tak na rodiče jako klienty školy a vzdělávacího systému 
(podpora organizace Eduin) a v neposlední řadě chceme podpořit růst 
těch, kteří mají vzdělávání ve školách nejvíce „pod palcem“ a to jsou  
učitelé – podporujeme ty, kteří chtějí učit dobře, a to přes unikátní  
výcvik Učitel naživo. 

Step by step o.p.s. 

Step by step o.p.s. je nevládní organizace podílející se na inovacích  
a zvyšování kvality vzdělávání v ČR zejména prostřednictvím vzdělávání 
pedagogů. Je jediným držitelem ochranné známky Vzdělávací program  
Začít spolu® v České republice. Začít spolu je vzdělávací program  
pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, 
který je realizován ve 32 zemích světa. 

V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje  
více než 100 mateřských a 80 základních škol. Cílem programu je dítě 
jako tvůrce svého vzdělání, rodič jako vítaný partner školy a učitel  
jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě.

Vz
dě

lá
vá

ní
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“ČLOVĚK 

JE VELIKÝ TÍM, 

ŽE POCIŤUJE 

ODPOVĚDNOST.

ODPOVĚDNOST 

TAK TROCHU 

ZA OSUD LIDÍ, 

V DOSAHU 

SVÉ ČINNOSTI.”

A N T O I N E  D E  S A I N T - E X U P E R Y

Znevýhodněné osoby nebo skupiny
V

Z 17

23
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Třetí oblastí našeho zájmu je zvyšování šancí znevýhodněných skupin a jednotlivců  
na plnohodnotný život, kteří však již vlastní aktivitou projevili zájem současný stav změnit. 
Naše finanční podpora si bere za cíl aktivity těchto jednotlivců zesílit a napomoci tak  
k jejich plné realizaci a současně zvýšit jejich přínos pro celek.

Znevýhodněné osoby nebo skupiny
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“JÁ MYSLÍM, 

ŽE CIVILIZACE 

NENÍ DOBRÁ, KDYŽ JE  

BEZ KULTURY.

ČLOVĚK POTŘEBUJE 

KE ŠTĚSTÍ 

A SPOKOJENOSTI 

NEJENOM POHODLÍ  

TĚLESNÉ, ALE I DUŠEVNÍ. 

KULTURA A CIVILIZACE 

MUSÍ JÍT RUKU V RUCE.”

J A N  W E R I C H

Kulturní dědictví
V

Z 17
V

Z 17

27

Příklady podpořených organizací: 

LATA

Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú., je pražská nezisková organizace 
pomáhající dětem, mladým lidem a rodinám v Praze a blízkém okolí. Nabízí 
vrstevnickou podporu skrze vyškoleného dobrovolníka,  odbornou sociální práci  
a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu.

YOURCHANCE 

Yourchance – program Začít správně

Řekli o sobě a o nás: 

Díky finanční podpoře nadace BLÍŽKSOBĚ pravidelně 

vypisujeme stipendijní program pro ty, kteří by 

bez ní jen stěží dostudovali nejen vysokou školu, 

ale mnohdy i střední. Dále z daru nakupujeme 

zdravotní pomůcky a základní vybavení pro miminka 

narozená „do projektu“. Je důležité, že můžeme 

zaplatit specializované konzultace, terapie  

a práci koordinátorů. Do projektu bylo na konci 

roku 2017 zapojeno 272 mladých lidí, z nichž jsme 

49 v prosinci „vyřadili“ jako plně integrované. 

Ostatní jsou teprve na cestě do tohoto bodu.  

Ještě jednou bych na tomto místě ráda vyjádřila 

velký dík za spolupráci a finanční podporu, která 

nám umožňuje nasměrovat mladé lidi z dětských 

domovů k lepší budoucnosti.

Jana Merunková

spoluzakladatelka Yourchance o.p.s.

Zn
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Čtvrtou oblastí činnosti nadace je ochrana a rozvoj kulturního dědictví.  
Prostředí, ve kterém žijeme, je výslednicí vědění a úsilí nespočtu předchozích generací. 
Společenství, která systematicky a cílevědomě rozvíjejí aktiva, zděděná od svých předků,  
jsou nejúspěšnější v dlouhodobém naplňování potřeb jejich členů. Rádi bychom proto 
prostředky Nadace BLÍŽKSOBĚ napomohli k ochraně a utěšenému rozvoji našeho kulturního 
dědictví, případně k zacelení ran, jež naše země utržila v průběhu dramatických událostí  
a těžkých období minulého století.

Kulturní dědictví
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Příklad podpory: 

Zvony v Kašperských Horách 

Mrzí nás skutečnost ztrát, kterými byly poznamenány církevní stavby   
v době minulých totalitních režimů, a proto jsme se rozhodli  finančně 
i organizačně přispět k obnově těchto památek. Zatím jsme nepřispěli 
žádnou částkou, ale intenzivně na projektu pracujeme. Začali jsme 
konkrétně formou práce na navrácení 3 zvonů do arciděkanského kostela 
sv. Markéty v Kašperských Horách. Pro tento záměr pro léta 2017–2019 
jsme zvolili heslo „Zvony pro Šumavu“ a spolupracujeme na něm 
s místním zastupitelstvem a církví. 

Právě zvony byly od pradávna součástí života jednotlivců, neznamenaly 
pro lidi jen kus kovu, ale doprovázely člověka na jeho pouti životem při 
významných událostech od narození až do smrti, zvýrazňovaly důležité 
svátky, svolávaly člověka k modlitbě, upozorňovaly ho na denní dobu 
apod. Zvuk zvonů od pradávna vracel člověka k sobě samému,  
svolával lidi k pospolitosti, spoluvytvářel typický „genius loci“.

Ku
lt
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Krátká vize do budoucna

Pozitivní dopad projektů a organizací, které jsme v minulosti podpořili,  
je velkým povzbuzením do budoucna. Zkušenosti, které jsme za relativně 
krátkou dobu získali, jsou dostatečným vodítkem pro další práci, a proto se 
těšíme na další příležitosti k pomoci. I nadále bude naše podpora důkladně 
zvažovaná, zpravidla dlouhodobá a zásadně nezištná. Nejčastějšími adresáty 
našich prostředků budou jako doposud organizace a jejich iniciativy  
z oblasti Občanské společnosti a Vzdělávání.  
 
Naší ambicí pro rok 2018 je zlepšovat naše postupy a poznávat a lépe  
chápat prostředí, ve kterém se pohybujeme, a být tak ještě více adresnější  
a užitečnější. 

 
M A R T I N  V O H Á N K A

předseda správní rady 

Krátká vize do budoucna
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Přehled všech poskytnutých darů, nadační příspěvky: 
V účetní období 4. 11. 2016  – 31. 12. 2017 poskytla nadace nadační příspěvky v celkové výši 
11 187 804 Kč, a to následovně:

Seznam podpořených projektů

Popis Celkem [Kč]

NP 001/2016 Platforma evropské paměti a svědomí 300 000,00
NP 002/2016 UEP 80 000,00
NP 003/2017 Svaz curlingu - ženy 25 000,00
NP 004/2017 Svaz zápasu ČR - řecko římský styl 250 000,00
NP 005/2017 Otevřená společnost 575 458,00
NP 006/2017 Step by Step - program Začít spolu 3 096 760,00
NP 007/2017 Novotný Jakub - sportovní příprava 20 000,00
NP 008/2017 Trnkový svět - ZŠ Trnka 50 000,00
NP 009/2017 IKEM 500 000,00
NP 011/2017 3BT software - průzkum volební 50 000,00
NP 012/2017 Evolution Films – film Červená 100 000,00
NP 013/2017 Asociace tělesně handicapovaných sportovců 300 000,00
NP 014/2017 TJ Tábor – Tomáš Slavata 50 000,00
NP 015/2017 Galén – CD Jaroslav Hutka 30 000,00
NP 016/2017 Nové sedlo - komunitní projekty 10 000,00
NP 017/2017 Athenaeum nadační fond 300 000,00
NP 018/2017 Otec vlasti Karel IV 200 000,00
NP 019/2017 EDU-IN – pilotní díl seriálu na Stream 60 000,00
NP 020/2017 Frank Bold Society – Rekonstrukce státu 620 586,00
NP 021/2017 NFNZ 500 000,00
NP 022/2017 Nadace Forum 2000 1. splátka 250 000,00
NP 023/2017 Nadace VIA – Rychlé granty 200 000,00
NP 024/2017 Hudeček Vratislav – hendikepovaný 15 000,00
NP 026/2017 Česká atletika – Atletika pro děti 100 000,00
NP 027/2017 Houšťová – rekonstrukce kostel Tursko 250 000,00
NP 028/2017 UEP 300 000,00
NP 029/2017 Hudeček Vratislav – hendikepovaný 5 000,00
NP 030/2017 ICPK - hippoterapie 150 000,00
NP 031/2017 Platforma evropské paměti a svědomí 300 000,00
NP 032/2017 Maroen – výstava 100 000,00
NP 034/2017 TEREZA – Les ve škole 100 000,00
NP 035/2017 Díky, že můžem z. s. 100 000,00
NP 037/2017 Spolek zdravý rozum 400 000,00
NP 038/2017 Nerudný fest.cz 150 000,00
NP 041/2017 Nakladatelství NOOS 30 000,00
NP 046/2017 OSF – Advokační práce 100 000,00
Dar Prof. Drahoš, prezidentská kampaň 1. kolo 1 500 000,00
Dar Sdílení o.p.s. – hospic 20 000,00

CELKEM 11 187 804,00

Plná verze výroční zprávy s výrokem auditora je ke stažení na www.blizksobe.cz.
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Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4
info@blizksobe.cz

www.blizksobe.cz


