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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
je provokující citát F. M. Dostojevského pravdivý? A jaká je krása, která spasí svět? Dnešní doba klade 
na krásu velký důraz. Krásní mladí lidé, dokonalé modelky v módních časopisech, úspěch se pojí 
s krásou. Ale taková krása je spíš otázkou vkusu. Pravá krása je ale vždy spojena s dobrem a láskou. 
Pravá krása je láska, která se obětuje pro druhé. Taková krása spasí svět. Takovou krásu má v nejvyšší 
míře náš Pán, Ježíš Kristus. Člověk, který ho následuje a miluje druhé nezištnou láskou je také skutečně 
krásný. Dokáže se pro druhé obětovat a nezištně se rozdává pro dobro druhých.
Proč o tom hovořím? Protože vnímám, že takoví jste právě vy, dárci nadace, kteří podporujete dílo sv. 
Jana Bosca v Líšni. Nezištně pomáháte mladým lidem, které možná nikdy ani nepotkáte. Vaše krása 
má tedy účast na Boží kráse, na kráse, která spasí svět.
Vaší pomoci si nesmírně vážíme a jsme vám vděčni. 
Přijměte, prosím, toto malé ohlédnutí nadace za její činností a hospodařením v roce 2009. Byl to se-
dmnáctý rok v životě nadace a byl rokem zahájení realizace projektu SALVe – II. etapy stavby střediska 
mládeže a hřišť pro kolektivní sporty. Rozšíření prostor střediska a zvláště zázemí hřišť umožní dětem 
a mladým ze sídliště a okolí kvalitně trávit volný čas v prostředí bez alkoholu, drog a jiných negativ, 
které dnešní doba přináší. Salesiánský duch ve středisku jim pomůže stávat se skutečně krásnými lid-
mi, kteří prožijí plný život.
Nadace se podílí na financování tohoto projektu, jehož investorem je Salesiánská provincie Praha. 
V roce 2009 jsme uhradili částku 3 mil. Kč. Během letních prázdnin roku 2010 bude stavba dokonče-
na, včetně parkovacích stání a příjezdové komunikace. Na slavnostní požehnání a zahájení provozu 
jste všichni srdečně zváni v pátek 10. září 2010 v 15 hodin na Kotlanovu 13 v Líšni.
Na začátku roku 2010 jsme uhradili za stavbu další 1 mil. Kč. Zbývá nám uhradit ještě 2 mil. Kč v roce 
2010 a 2,7 mil. Kč v roce 2011. Prosíme vás o zachování přízně, abychom mohli náš závazek splnit. 
Děkujeme! 
V grantovém programu Volný čas dětí a mládeže nadace rozdělila v roce 2009 výnos z NIF celkem 47 
projektům, mezi které rozdělila částku 612 tis. Kč. 
V září jsme prožili velkou radost při návštěvě papeže Benedikta XVI., který nám při mši svaté v Brně-
Tuřanech požehnal základní kámen kostela Ducha Svatého.
V listopadu nadace uspořádala společně se Salesiánským střediskem mládeže adventní koncert skupi-
ny FLERET s Jarmilou Šulákovou, jako malou pozornost pro dárce a příznivce. 
A jaký je výhled do budoucna? Po splacení závazků za projekt SALVe, je před nadací nelehký úkol – III. 
etapa - stavba kostela Ducha Svatého s domem komunity, který nahradí prostory již dosluhujícího 
likusáku. 
Naše schopnosti a síly jsou omezené, a proto celé dílo s důvěrou svěřujeme Panně Marii, Snoubence 
Ducha Svatého.   
                                                                            

Ing. Helena Kohoutková
výkonná ředitelka nadace
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2. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Nadace pro radost byla založena v roce 1992. Zřizovatelem byl Římskokatolický farní úřad u kostela sv. Jiljí 
v Brně-Líšni s tehdejším farářem, salesiánem P. Evženem Rakovským. Její založení doprovázelo velké nadšení 
mnoha ochotných dobrovolníků, kterým nebyla lhostejná neutěšená situace dětí a mládeže na líšeňském 
sídlišti.  Díky jejich obětavému nasazení a díky  tisícům dárců z celé republiky i ze zahraničí, kteří dílo Dona 
Bosca v Líšni podporovali a stále podporují, se nadaci podařilo postavit I. etapu stavby střediska mládeže – 
tělocvičnu a oratoř. Celkový náklad stavby činil 40 mil. Kč. Tři čtvrtiny těchto nákladů byly pokryty z darů 
individuálních dárců, čtvrtinu pokryly dary právnických osob. Poslední dluh za stavbu byl splacen v únoru 
2008.
V roce 2009 se naplno rozběhla II. etapa stavby - dostavba střediska mládeže a přilehlá hřiště – projekt SAL-
Ve, který je spolufinancován z fondů Evropské unie. Nadace se na projektu podílí finanční částkou necelých 
9 mil. Kč. 

Nadace sídlí v bývalém zařízení staveniště – likusáku na Horníkové 34a. Nadace jej zakoupila v roce 1994 od 
stavební firmy, které sloužil jako zařízení staveniště pro stavbu ZŠ Horníkova a v roce 1995 jej zrekonstruo-
vala. Poté likusák sloužil do roku 2004 jako provizorní středisko mládeže. V nových prostorách na Kotlanově 
13 funguje středisko mládeže od září roku 2004. V likusáku je v současnosti kancelář nadace a také zde bydlí 
čtyři salesiáni. Likusák jako nemovitost je zapsán v nadačním jmění nadace.

LÁSKA NUTÍ SRDCE, NIKOLI NÁSILÍ NEBO MOC. DON BOSCO
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3. CÍL A POSLÁNÍ  NADACE

Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu, vybavení a provoz Salesiánského 
střediska mládeže s kostelem Ducha Svatého v Brně-Líšni. 
Z  výnosů přijatých státních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF II) podporuje nadace neziskové 
organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže a prevencí kriminality mládeže, a to 
v rámci veřejně vyhlášeného otevřeného grantového programu Volný čas dětí a mládeže 
Více na www.nadaceproradost.org.

Posláním nadace je umožnit dětem a mladým lidem především jakkoliv znevýhodněným, aby mohli kvalitně 
trávit svůj volný čas, aby mohli rozvíjet dobré stránky své osobnosti a růst do lidské zralosti. Toto poslání na-
dace uskutečňuje skrze stavbu Salesiánského střediska mládeže s kostelem v Brně-Líšni. V celé České republi-
ce pak skrze realizaci grantového programu Volný čas dětí a mládeže, ve kterém jsou rozdělovány prostředky 
z výnosu NIF - nadačního investičního fondu. Ve středisku mládeže pracují salesiáni a jejich spolupracovníci 
v duchu zásad preventivního výchovného systému zakladatele salesiánské společnosti, italského kněze Jana 
Bosca. Základem přístupu k mladým je rozum, křesťanské hodnoty a laskavost. Středisko je otevřeno všem, 
bez rozdílu vyznání, barvy pleti, politického předsvědčení a sociálního postavení. Více o činnosti střediska 
na www.salesko.cz.           

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE ZACHYCENO V BYTOSTI DÍTĚTE. KDO BUDE JAKO TOTO 
DÍTĚ, BUDE VĚTŠÍ, NEŽ VŠICHNI VELCÍ V BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ. A. PEREIRA
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4. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ NADACE

Statutárním orgánem nadace je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje 
o všech záležitostech nadace. 
                                                                                 
Správní rada v roce 2009:

Předseda:  Mgr. František Vavruša, SDB* 

Členové:  Ing. Marek De Diana Boro
  Ing. Pavel Kohoutek, ASC*
  Martin Krček
  Pavel Pospíšil, ASC
  Mgr. Pavel Šimůnek, SDB

Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování na-
dačních příspěvků a správnost účetnictví nadace. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.

Dozorčí rada v roce 2009:

Členové:  Ing. Stanislav Krupička
  Kornélia Pitlachová 
  Ing. Ivan Slavíček, ASC

Čestní členové nadace (in memoriam): 

• P. Petr Baran, SDB, členem správní rady v letech 1998 – 2006 a dále čestným členem, zemřel 28. 2. 2007.
• Ing. Jiří Pitlach, členem dozorčí rady od založení nadace v roce 1992 do 25. 11. 2004, kdy zemřel.

Zaměstnanci nadace:

  Ing. Helena Kohoutková, ASC, výkonná ředitelka nadace         

  * SDB – člen Kongregace Salesiánů Dona Bosca
     ASC – člen Sdružení salesiánů spolupracovníků

DĚLEJTE, CO MŮŽETE! BŮH UDĚLÁ, CO NEMŮŽEME MY. DON BOSCO
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5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE

 

6. ČINNOST NADACE V ROCE 2009

Nadace se scházela k jednání většinou jedenkrát za měsíc.  Přítomni byli členové správní a dozorčí rady, 
zaměstnankyně nadace, příp. hosté. Byly projednávány všechny důležité otázky týkající se:
➝ II. etapy stavby střediska mládeže a přilehlého sportovního areálu – projekt SALVe; 
➝ propagace – inzerce, letáky, nástěnky…
➝  hospodaření s vlastním jměním a s prostředky z NIF, rozpočet
➝ organizování akcí nadace –  koncert
➝ strategie získávání dárců firemních a individuálních
➝ grantového programu nadace, vyhodnocení a schválení nadačních 
 příspěvků úspěšným projektům přihlášeným do výběrového řízení 
 programu Volný čas dětí a mládeže na rozdělení výnosů NIF
➝      strategického plánování.

HVĚZDY VYDÁVAJÍ ZÁŘI; KDEKOLI SE UKÁŽE PŘÍTEL, PŘINÁŠÍ RADOST A DOBRO.                                                                                       
 JAN ZLATOÚSTÝ
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7. ADVENTNÍ KONCERT SE SKUPINOU FLERET A JARMILOU ŠULÁKOVOU 

Tradiční koncert nadace v závěru roku je malý dárkem a poděkováním pro všechny dárce, kteří podporují dílo 
Dona Bosca v Brně-Líšni. Letos přišlo na koncert skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou kolem 400 posluchačů. 

Děkujeme všem, kdo pomáhali s přípravami a úklidem po koncertě, zaměstnancům a dobrovolníkům ze 
střediska. Také všem ochotným ženám, které napekly výborné koláčky a P. Františkovi za lahodné víno pro 
všechny. Děkujeme skautům a skautkám za výrobky, z jejichž prodeje předali nadaci částku 5 421 Kč na stav-
bu střediska - projekt SALVe. Také všem dárcům, kteří přispěli na koncertě do pokladny nadace nebo poslali 
svůj dar na účet patří náš velký dík. Od poloviny listopadu do začátku prosince tak přibyla na účtu nadace 
částka téměř 370 tis. Kč. Děkujeme!

Děkujeme Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu na uspořádání tohoto koncertu.

MODLITBA JE VŠECHNO, CO POZVEDÁ NAŠE SRDCE. DON BOSCO
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VYUŽIJ ČAS S PŘESNOSTÍ A DOBŘE. DON BOSCO

Stavba byla zahájena v srpnu roku 
2009.

8. REALIZACE PROJEKTU SALVe – II. etapa stavby - období let 2009 - 2010

Investor: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám.1, 182 00 Praha 8.
Provozovatel: Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13.
Partner pro financování: Nadace pro radost, Horníkova 34a, 628 00 Brno.
Partner: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni, Pohankova 18.
Projekt získal podporu z fondů EU, ROP, oblast podpory 3.1 – Rozvoj a regenerace regionálních center.  Z do-
tace je hrazeno 85 % celkových uznatelných nákladů projektu (35 mil.Kč), zbytek (nejméně 8,7 mil.Kč) je 
třeba zajistit z vlastních zdrojů.
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Listopad 2009 – stavba budovy střediska a terénní úpravy pro budoucí hřiště.

Červen 2010 – budova střediska je téměř hotová, hřiště čekají na konečnou úpravu.
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9. PŘIPRAVUJEME

Stavbu kostela s domem komunity 
Připravujeme zadání pro architektonickou soutěž na stavbu kostela Ducha Svatého s domem komunity. Po-
zemky jsou ve vlastnictví farnosti Líšeň a v současnosti je na nich málo používané škvárové hřiště a bývalé 
zařízení staveniště – „likusák“. Stavbou kostela se zázemím bude ukončen komplex budov střediska mládeže 
– III. etapa stavby.
V současné době slouží k nedělní bohoslužbě v sídlišti tělocvična ve středisku, což je pouze provizorní řeše-
ní.                                                  

27. září 2009 požehnal papež Benedikt XVI. v Brně-Tuřanech základní kámen kostela Ducha Svatého. Je 
z bílého kararského mramoru z vlasti Dona Bosca. Opracovali ho v Letovicích ve firmě Kamenoprůmysl 
Komárek, s.r.o.
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10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NADACE

Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích ve stavu k 31.12.2009 v tis. Kč
Aktiva
    Dlouhodobý majetek celkem ...................................................................................... 35 058
    z toho: - budovy a stavby ............................................................................................3 176
  - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
  - ostatní dlouhodobý hmotný majetek .......................................................... 258
  - oprávky k dlouhodobému majetku celkem ............................................ -1 383
  - dlouhodobý finanční majetek ................................................................. 33 007
    Krátkodobý majetek celkem ......................................................................................... 2 543
    z toho: - odběratelé (pohledávky)
  - poskytnuté provozní zálohy ............................................................................71
  - peníze v pokladně .............................................................................................73
      - účty v bankách ............................................................................................ 2 399
    Aktiva celkem ................................................................................ 37 601

Pasiva
    Vlastní zdroje celkem ....................................................................................................37 215
    z toho: - vlastní (nadační) jmění ........................................................................... 36 629
       v tom :  prostředky z NIF ...........................................................................31.953
      -oceňovací rozdíly z přecenění majetku ....................................................... -486
      -fondy nadace ....................................................................................................175
      -hospodářský výsledek k 31.12.2009............................................................ +433
      -nerozdělený zisk minulých let ...................................................................... 464
    Cizí zdroje celkem ............................................................................................................. 386
    z toho: - dodavatelé ............................................................................................................9
  - ostatní závazky (mzdy, pojištění, daně).........................................................33
  - jiné závazky       
      - dohadné účty pasivní .................................................................................... 344
    Pasiva celkem ................................................................................ 37 601
    
Aktiva ke konci roku 2009  narostly jen nepatrně proti konci roku 2008, a to o 410 tis. Kč. Dlouhodobý finanč-
ní majetek (dlouhopisy, akcie a akciové fondy) narostl o 1.845 tis. Kč na celkových 33.007 tis.Kč, krátkodobý 
finanční majetek (pokladna a bankovní účty) poklesl o 1.329 tis. Kč na celkovu částku 2.472 tis.Kč.
V pasivech došlo ke snížení ve fondech ve výši 2.860 tis.Kč, především z důvodu ročního příspěvku nadace na 
projekt SALVe ve výši 3.000 tis.Kč, naopak k nárůstu o 2 554 tis. Kč došlo u oceňovacích rozdílů z přecenění fi-
nančního majetku (kombinace nárůstu tržní ceny akcií a akciových fondů s prodejem nevýhodných akciových 
fondů, vedených v cizích měnách).
K datu sestavení účetní uzávěrky nadace neměla žádné dluhy.

Nadace v roce 2009 vytvořila účetní zisk ve výši 432 600,54 Kč.
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Na provoz  a správu nadace, byla do výnosů zahrnuta dotace z fondu nadace – v plánované roční výši 900 tis. 
Kč. Náklady na provoz a správu nadace byly ve výši 845.383,99 Kč. Jejich součástí byly mzdové náklady  a zá-
konné sociální pojistné v celkové výši 370 tis. Kč, dále služby (tisk propagačních letáků a složenek, poštovné, 
vedení účetnictví apod.) ve výši 282 tis. Kč, odpisy HIM ve výši 108 tis. Kč, ostatní náklady (kanc.potřeby, 
poplatky za složenky, pojistné, energie...) v celkové výši 85tis. Kč.
Náklady související s provozem nadace tvořily 18,08 % zapsaného nadačního jmění (bez prostředků NIF). 
Statutem povolené procento těchto nákladů (80%) nebylo překročeno.
 
Náklady související s provozem likusáku (energie, vodné a stočné, plyn, materiál, opravy) byly rozděleny 
procenticky dle podlahové plochy užívané nadací a nájemcem. 
Podíl nákladů nadace byl zúčtován do správních nákladů nadace. 
Celková výše nákladů na provoz likusáku byla 153 048,36 Kč před rozdělením, po rozúčtování nákladů pak 
137.711,36 Kč. Náklady byly částečně kryty tržbami z nájmu ve výši 40.000,- Kč, zbytek nákladů byl kryt 
z vlastních zdrojů nadace.
Náklady na projekt „Koncert ve středisku mládeže“ pořádaný nadací  byly celkem ve výši 122 tis. Kč. Pokryty 
byly z části provozní dotací od statutárního města Brna ve výši 30 tis. Kč, zbylá část 92 tis. Kč, byla pokryta 
z vlastních zdrojů nadace. V nákladech jsou zahrnuty náklady na tisk a odeslání 6 tis. ks pozvánek pro dárce, 
honorář kapele FLERET, materiál, občerstvení pro účinkující i pohoštění pro hosty a dárce, doprava vypůjče-
ných židlí, autorská odměna – OSA.

Přehled nejvýznamnějších titulů majících rozhodující vliv na tvorbu vlastních zdrojů na-
dace v roce 2009

I. Vlastní jmění nadace.......................................................................36 629 tis.Kč
    z toho: Budova „Likusáku“ ............................................................................. 3 176 tis.Kč
      Vlastní jmění zapsané v NR ...............................................................1 500 tis.Kč
  Stav prostředků z NIF II....................................................................31 953 tis.Kč
II. Fondy nadace
 Počáteční stav .......................................................................................... 3 035 tis.Kč
 Příjmy: - dary fyzických osob ..........................................................................1 823 tis.Kč
  - dary právnických osob ............................................................................ 1 tis.Kč
  - sbírky ....................................................................................................... 18 tis.Kč
  dary a sbírky celkem .................................................................. 1 842 tis.Kč

Výdaje: - zúčt. plánovaných nákladů na správu nadace ........................................900 tis.Kč
 - zúčtování fondů ve výši nákladů bezúplatně
   darované třetím osobám – likusák .................................................................... 98 tis.Kč
 - koncert Skupiy FLERET – doplnění zdrojů ....................................................... 92 tis.Kč 
 - darované fin. prostředky na SALVe ...............................................................3 000 tis.Kč
 - grantový program nadace z výnosů NIF ..........................................................612 tis.Kč 
 Čerpání fondu celkem ............................................................................ 4 702 tis.Kč
 Konečný stav .......................................................................... 175 tis.Kč
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Nadace byla ke konci roku 2009 bez dluhů a půjček. Trvá závazek ze smlouvy o sdružení prostředků na 
financování projektu SALVe pro rok 2010 ve výši 3 mil. Kč (z toho v únoru 2010 zaplacen 1 mil. Kč), pro rok 
2011 pak doplatek ve výši přes 2 mil. Kč.

Pohled od východu – únor 2010.

Pohled od jihu – červen 2010.

Pohled od východu – červenec 2010.
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N á k l a d y   a   v ý n o s y   n a d a c e   z a   r o k   2009
Položka Hospo-

dářská 
činnost

Likusák Správa 
nadace

Koncert 
skupiny 

Fleret

NIF Celkem

Spotřeba materiálu  8 829,41 18 987,73 2 739,00  30 556,14

Spotřeba materiálu- DDM  8 350,00 6 176,81   14 526,81

Spotřeba elektřiny  28 836,78 7 210,00   36 046,78

Vodné a stočné  7 401,90 822,00   8 223,90

Spotřeba plynu  65 741,04 7 305,00   73 046,04

Opravy  8 256,00 1 993,00   10 249,00

Cestovné   2 448,00   2 448,00

Náklady na reprezentaci  115,00 7 903,00 7 925,78  15 943,78

Služby - účetnictví, audit, poradenství   67 120,00   67 120,00

Poštovné známky, poštovné, složenky   42 177,00 35 277,00  77 454,00

Služby spojené s propagací nadace   164 829,40 33 891,00  198 720,40

Ostatní služby - koncerty    40 330,00  40 330,00

Odměna za výnos portfolia     272 649,74 272 649,74

Ostatní služby  3 502,23 22 773,24 1 400,00  27 675,47

Mzdy a odvody z mezd   370 389,00   370 389,00

Ostatní daně a poplatky   11 117,50  37 997,94 49 115,44

Placené úroky z úvěru      0,00

Dary      0,00

Odpisy DHIM   107 972,00   107 972,00

Prodané cenné papíry a vklady     11 985 636,60 11 985 636,60

Členský příspěvek do Fóra dárců   5 000,00   5 000,00

Jiné a ostatní náklady  6 679,00 1 160,31 740,00  8 579,31

Náklady celkem 0,00 137 711,36 845 383,99 122 302,78 12 296 284,28 13 401 682,41

Tržby za nájemné  40 000,00    40 000,00

Tržby z reklam      0,00

Tržby za vstupenky      0,00

Úroky 6 533,31  10 388,75  7 775,63 24 697,69

Zúčtování fondů  97 711,36 900 000,00 92 302,78  1 090 014,14

Jiné a ostatní výnosy    

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů     11 227 668,05 11 227 668,05

Výnosy z krátkodobého finančního majetku     5 449,32 5 449,32

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     1 386 453,74 1 386 453,74

Provozní dotace od M.města Brna    30 000,00  30 000,00

Provozní dotace od ÚMČ   30 000,00   30 000,00

Výnosy celkem 6 533,31 137 711,36 940 388,76 122 302,78 12 627 346,74 13 834 282,95

Hospodářský výsledek - zisk+, ztráta - 6 533,31 0,00 95 004,77 0,00 331 062,46 432 600,54
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11. Zpráva o hospodaření s přijatými prostředky z NIF II v roce 2009

V roce 2009 nadace neobdržela další prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF II). Od července 2007 
jsou prostředky z NIF II na základě rozhodnutí správní rady nadace spravovány Raiffeisenbank, a.s. 
Výše prostředků z NIF II, které nadace dosud obdržela byla k 31.12.2009 celkem 31 953 000,- Kč (viz rozpis)

Prostředky z NIF – II. etapa: 
 13 854.000,- Kč Smlouva ze dne: 25.2.2002
   4 649.000,- Kč Dodatek č.3 ze dne: 4.3.2003
   3 507.000,- Kč Dodatek č.4 ze dne:    1.12.2003
   8 156.000,- Kč Dodatek č.5 ze dne:  23.11.2004
   1 787.000,- Kč Dodatek č.7 ze dne:    11.9.2006

Celkový přehled výnosů a grantů v jednotlivých letech:

Rok Poskytnuté granty z výnosů NIF II z předchá-
zejícího roku v běžném roce (skutečnost)

Výnos z NIF II v běžném roce

2002 403.014,62

2003 446.000,- 873.881,02

2004 700.000,- 744.685,52

2005 596.000,- 973.615,05

2006 388.000,- 1 553.978,16

2007 413.000,- 911.360,32

2008 552.000,- 99.597,10

2009 612.000,- 331.062,46
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11. 1 Hospodářský výsledek z NIF II v roce 2009

Výnosy z prostředků NIF II v roce 2009:

 - Úroky ............................................................................................................... 7.775,63 Kč
 - tržby z prodeje podíl.listu Raiff.EaEU EQ ................................................. 319.590,21 Kč
 - tržby z prodeje podíl.listu Hen.Glob.Tech.Fund ......................................166.467,46 Kč
 - tržby z prod.podíl.listu PARW.ENVIR.OPPORT  ....................................... 171.729,38 Kč
 - expirace dluhop.ČEZ ............................................................................... 3 000.000,00 Kč
 - expirace St.dluhop. 3,80/09 .................................................................. 5 000.000,00 Kč
 - tržby z prodeje st.dluhop. 3,55/12 .........................................................2 242.125,00 Kč
 - tržby z prodeje podíl listu Raiff.ČAF ..........................................................327.756,00 Kč
 - výnosy z krátkodobého fin.majetku    (termín.vklad)  ..............................5.449,32 Kč
 - výnos kuponu st.dluh. 3,80/09 .................................................................190.000,00 Kč
 - výnos kuponu st.dluh. 3,80/15.................................................................... 57.000,00 Kč
 - výnos kuponu st.dluh.Float/16 ....................................................................76.114,50 Kč
 - výnos kuponu st.dluh. 6,55/11 ................................................................ 458.500,00 Kč
 - výnos kuponu st.dluh.3,55/12 .................................................................. 177.548,00 Kč
 - výnos kuponu st.dluh.AG 4,00/10............................................................ 200.000,00 Kč
 - výnos kuponu st.dluh.4,10/11 ................................................................... 155.014,00 Kč
 - výnos kuponu st.dluh.5,00/19 .................................................................... 51.945,00 Kč
 - dividenda z akcií Erste Bank ............................................................................. 832,24 Kč
 - dividenda z akcií ČEZ ....................................................................................19.500,00 Kč
 Výnosy  celkem ........................................................... 12 627.346,74 Kč

Náklady související s NIF II v roce 2009:
 
 - odměna za výnos portfolia ........................................................................272.649,74 Kč
 - poplatky za vedení a správu ........................................................................ 37.997,94 Kč
 - NC+oceň.rozdíl podíl.listu Raiff.EaEU EG..............................................1 018.602,62 Kč
 - NC+oceň.rozdíl podíl.listu He.Glob.Tech.Fund ........................................ 292.175,01 Kč
 - NC+oceň.rozdíl podíl.listu P.ENVIR OPPORT. ......................................... 304.035,77 Kč
 - expirace dluh.ČEZ – NC+kupon .............................................................2 735.103,00 Kč
 - expirace st.dluhop. 3,80/09 ....................................................................5 104.979,00 Kč
 - NC st.dluhop. 3,55/12 ..............................................................................2 176.200,00 Kč
 - NC podíl.listu Raiff.ČAF ..............................................................................354.541,20 Kč
 Náklady celkem .........................................................12 296.284,28 Kč

 Hospodářský výsledek z NIF II v roce 2009 ......................................... 331.062,46 Kč
 
 V roce 2009 bylo  rozděleno v otevřeném grantovém programu celkem 612.000,-Kč 
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11. 2 Změny portfolia nadace v roce 2009:

Raiffeisenbank po dohodě s Nadací v lednu 2009 zrealizovala prodej nevýhodných akciových a smíšených 
fondů, vedených v cizí měně (EUR, USD) kvůli snížení měnového rizika, naopak došlo k nákupu Raiffeisen 
českého akciového fondu. Dále došlo k výplatě dluhopisu ČEZ ve splatnosti a státního dluhopisu 3,80/09, 
rovněž ve  splatnosti a nákupu státního dluhopisu Float/16. Dále nákup státních dluhopisů 4,10/11 a 5,00/19 
a nákupu akcií ČEZ. V červenci a srpnu Raiffeisenbank prodala část st. dluhopisu 3,55/12 a část Raiffeisen 
českého akciového fondu..
 
Celková výše akciových a smíšených podílových listů k 31.12.2009 činila  3 713.121,95 Kč v tržním ohodnoce-
ní, tj 11,03 % portfolia.
Změna reálné hodnoty těchto cenných papírů proti pořizovací ceně byla zúčtována do oceňovacích rozdílů 
na účtu 921.

Celková výše akcií ( ČEZ, Erste Bank a UNIPETROL) k 31.12.2009 činila 609.489,50 Kč v tržním ohodnocení 
a představovala  tak 1,81 % celkové výše spravovaného portfolia. Změna reálné hodnoty těchto cenných pa-
pírů proti pořizovací ceně byla zúčtována do oceňovacích rozdílů na účtu 921.

Volné peněžní prostředky na běžném investičním účtě Raiffeisenbank byly k 31.12.2009 v celkové výši 
205.102,84 Kč (0,61% portfolia).

Celkový roční nárůst tržní ceny rizikových instrumentů (akcie a akciové a smíšené fondy) k 31.12.2009 byl, 
po loňském propadu, ve výši 1 584.632,47 Kč.

Celková výše portfolia nadace uložené u Raiffeisenbank, a.s. Praha byla k 31.12.2009 ve výši 33 663.048,45 Kč 
v tržním ohodnocení.
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12. VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2009

Správní rada nadace na svém zasedání dne 14. 5. 2009 schválila úspěšné projekty v programu Volný čas 
dětí a mládeže.Celkem bylo přijato 372 projektů s požadovanou částkou 14 633 392 Kč, což je 24 x více, než 
můžeme rozdělit. Částku 612 000 Kč obdrželo 47 žadatelů. 
Bohužel i některé velmi kvalitní projekty jsme nemohli podpořit z důvodu nedostatku finančních prostřed-
ků. Přejeme Vám, abyste i nadále mohli pokračovat ve Vaší záslužné práci pro dobro nejkřehčí části naší 
společnosti.

Seznam podpořených organizací:
1.   Koplingova rodina Blansko ...................................................................................... 10 000
2.   SADBA, Praha ..............................................................................................................15 000
3.   DOMOV DON BOSCO, Ostrava ...................................................................................15 000
4.   Salesiánský dům dětí a mládeže, Ostrava ................................................................15 000
5.   SHM Klub, Praha - Karlín ...........................................................................................15 000
6.   Centrum pro zdrav. postižené kraje Vysočina, Pelhřimov ...................................... 5 000
7.   Matěj, Litoměřice .......................................................................................................... 8 000
8.   Centrum Vysočina, Havlíčkův Brod ......................................................................... 10 000
9.   SHM, Praha - Kobylisy ............................................................................................... 12 000
10. Spol. pro podporu lidí s mentál. postiž. v ČR, Nový Jičín ...................................... 10 000
11. Diecézní charita Brno, oblastní charita Rajhrad ................................................... 10 000
12. Mateřské centrum Ivanovický rarášek, Ivanovice ................................................... 3 000
13. Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Brno ................................................................. 10 000
14. Pojďte si hrát, Brno – Slatina ....................................................................................15 000
15. SHM Klub, Praha - Kobylisy .......................................................................................15 000
16. SaSM-DDM České Budějovice ................................................................................... 10 000
17. SaSM-DDM Plzeň  ........................................................................................................15 000
18. Diakonie CČE-středisko Rolnička, Soběslav  ........................................................... 10 000
19. Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták ............................................................................... 30 000
20. SaSM-DDM Brno-Žabovřesky ....................................................................................15 000
21. Teen Challenge International ČR, Brno .................................................................. 10 000
22. Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Ostarva .......................................15 000
23. o.s. Most k umění, Praha .......................................................................................... 10 000
24. OO SPMP Jičín - APROPO ............................................................................................ 8 000
25. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves ............................................................15 000
26. SHM Klub, Újezd u Brna  ............................................................................................ 5 000
27. Bwindi Orphans, Brno .............................................................................................. 30 000
28. Diecézní charita Brno-Oblastní charita Hodonín .................................................. 10 000
29. Rafael, o.s., Jablonné nad Orlicí ............................................................................... 10 000
30. Kolpingova rodina Smečno .......................................................................................15 000
31. Nová Akropolis, Brno..................................................................................................15 000
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32. KLUB PASTELKA, Brno ..............................................................................................15 000
33. Junák-svaz skautů a skautek ČR, střed. KOMPAS Brno ........................................... 8 000
34. Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha .......................................................... 30 000
35. Maltézská pomoc, o.p.s., Praha 1 .............................................................................. 5 000
36. OS Provázek, Praha 9 ................................................................................................ 10 000
37. SHM Klub, Plzeň ..........................................................................................................15 000
38. Salesiánský klub mládeže Rumburk – Jiříkov ........................................................ 30 000
39. Fchod, o.s., Praha .......................................................................................................15 000
40. Mateřské centrum Pampeliška, Březnice ................................................................. 5 000
41. Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko „Dvojka“ Brno ..................................... 8 000 
42. DUHA VEGA, Krnov ..................................................................................................... 5 000
43. Spolek Metoděj, o.s., Zábřeh ..................................................................................... 10 000
44. ROZRAZIL – občanské sdružení, Praha 1 ............................................................... 10 000
45. Občanské sdružení Líšeň, Brno ............................................................................... 20 000
46. 8D o.s., Brno ................................................................................................................. 8 000
47. Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Brána Brno ........................................ 20 000

C e l k e m  ....................................................................................... 612 000
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14. PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kteří jste finančně, věcně nebo dobrovolnou službou přispěli nadaci pro rozvoj salesiánského díla v Líšni. 
V roce 2009 nadace obdržela 4 259 darů od celkem 2 811 dárců.  Děkujeme také dárcům, kteří poslali dar bezhotovostním 
převodem. Nemohli jsme Vám poslat poděkování a potvrzení o přijetí daru, protože nám banka nesdělí vaši adresu.
Je nám líto, že nemůžeme zveřejnit jména všech dárců pro velký počet. Vaše jména jsou známa tomu, který nezůstane nic 
dlužen. Pán Bůh Vám zaplať!
Naší povinností ze zákona je zveřejnit dárce, kteří věnovali 10 tis. Kč a více. Jsou to: 
Ing. Václav Dvořák, Brno; Josef Ovesný, Újezd u Valašských Klobouk; Ing. Stanislav Krupička, Brno; Drahomír Hanák, Li-
bušín; Kornélia Pitlachová, Brno; Drahomíra Proboštová, Brno; Ing. Martina Tioková, Brno;  P. Jiří Veselý, Brno; manželé 
Breicetlovi, Brno; P. Jaroslav Cigoš, Velehrad; Ján Čiernik, Brno; Jiří Jáger, Brno; Ing. Daniel Jasovský, Brno; Ing. Jiří Kolín, 
Mladá Boleslav; Marie Margoldová, Brno; JUDr. Danuše Motáčková, Brno; Jindřich Nahodil, Třebíč; Marie Nahodilová, Mo-
ravské Budějovice; Tomáš Pleva, Brno. Dále Jan Jeřábek, Třeboň; Marta Špilauerová, Rudolfov; Ing. Jan Nečas, Brno a mnozí 
další nejmenovaní dárci.
Děkujeme Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň za schválení dotace 30 000 Kč na provozní náklady nadace. Děkujeme 
Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu 30 000 Kč na koncert ve středisku mládeže.
Za nezištnou pomoc a spolupráci děkujeme:
Panu Rudolfu Blahovi, všem členům správní a dozorčí rady nadace, Richardu Boudovi, Renatě Lorencové, Ondrovi Šabatko-
vi, Pavlu Kohoutkovi jun., P. Pavlu Hanáčkovi, Kláře Dufkové, Vladimíru Havlíčkovi, Janu Kolářovi, JUDr. Daně Motáčkové, 
Michalu Příhodovi, bratrům Koukolovým z tiskárny Brko, všem skautům a skautkám a paní Burantové z domova důchodců, 
kteří vyráběli dárky prodávané na adventním koncertě a všem dobrovolným spolupracovníkům také z řad animátorů a za-
městnanců ze střediska mládeže za jejich ochotnou pomoc, zvláště při přípravě koncertu.
Za všechny dárce a dobrodince je pravidelně sloužena mše svatá vždy první neděli v měsíci v 8:30 v hale SaSM kromě letních 
prázdnin, kdy jsou v červenci nedělní poutní mše svaté na Kostelíčku nad Líšní v 10 hodin.

15. ZÁKLADNÍ DATA O NADACI

Název: Nadace pro radost   Sídlo: Horníkova 34a, 628 00 Brno
Tel./fax: 544 212 294, 544 212 986  E-mail: nadaproradost@volny.cz
IČ: 44994621    Web: www.nadaceproradost.org
DIČ: CZ44994621
Den zápisu do nadačního rejstříku: 9.2.1999. Nadace byla zapsána v souladu s ust. §35/1 Zák. č. 227/97 Sb., 
přechází na ni veškerá práva, povinnosti a závazky Nadace pro výstavbu komplexu střediska mládeže v Brně-
Líšni zaregistrované 18.12.1992 pod č.j. 77/92/Na u Magistrátu města Brna.
Zřizovatel:Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň
Výše nadačního jmění k 31.12.2009: 36 629 tis. Kč
 z toho: 3 176 tis. Kč  - budova na Horníkové 34a
   31 953 tis. Kč  - finanční prostředky z NIF II spravované  Raiffeisen bank, a.s.
  1 500 tis. Kč  - nadační jmění vlastní
Konto u České spořitelny, a.s. na zasílání darů  2028748319/0800
Upozorňujeme všechny dárce, že začátkem roku 2008 byl zrušen účet u Komerční banky: 1126880247/0100. 
Prosíme, abyste dary na tento účet neposílali. Děkujeme.
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