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1.  Úvodní slovo

Vážení přátelé, dostává se vám do rukou sedmá výroční zpráva 
Nadace Racek, která od začátku své existence, tj. od roku 2000, podpořila 
již 65 misijních projektů a rozdělila více než pět milionů korun. 

V prvních kapitolách výroční zprávy naleznete základní informace 
o nadaci, jejích statutárních orgánech a spolupracovnících. V dalších 
kapitolách Vám představíme jedenáct projektů podpořených v roce 
2006 a grafické znázornění všech nadačních příspěvků.

Ekonomické údaje v tabulce, v grafu i v komentáři naleznete 
v 6. až 8. kapitole. Zvláštní radost máme z navýšení nadačního jmění na 
téměř čtyři miliony korun, ke kterému došlo v roce 2006. 

Ceníme si kroku, ke kterému se v roce 2006 rozhodla firma
Kvapil-Elektro a.s. Tato firma dlouhodobě podporovala různé misijní i
sociální projekty křesťanů u nás v republice i v zahraničí. Po úvahách 
o založení vlastní nadace a jednáních s předsedou představenstva 
Nadace Racek o záměru, stylu práce a způsobu hospodaření Nadace 
Racek, se představitelé firmy rozhodli dál podporovat své projekty
prostřednictvím Nadace Racek a také navýšit jmění nadace o téměř půl 
milionu korun.

Zpráva auditora a poděkování všem dárcům je také důležitou  
součástí naši výroční zprávy.

Poslední kapitolka je věnována malé propagaci všech organizací, 
které s námi vstoupily do Programu technologické podpory. Tento 
program umožňoval v roce 2006 organizacím přijímat finanční dary
prostřednictvím internetového darovacího portálu Nadace Racek. 

Přejeme vám, milí přátelé, abyste při čtení výroční zprávy naší 
nadace okusili stejnou radost, jakou zakoušíme my při práci na tomto 
lidském a zároveň i Božím díle, jakým je - jak věříme Nadace Racek.
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2. O nadaci

Nadace Racek je soukromou nezávislou iniciativou, založenou 
v lednu roku 2000 se záměrem podporovat misijní dílo křesťanských 
organizací a církví.

Nadační činnost je zaměřena hlavně na:

• podporu šíření křesťanství v České republice skrze vysílání 
hromadných sdělovacích prostředků včetně internetu

• podporu osob (právnických i jednotlivců), kteří se zabývají misií 
obzvláště mezi mládeží

• individuální podporování studentů v průběhu studia
• podporu sociální, zdravotní a charitativní práce jednotlivců 

i organizací
• vlastní podpůrné projekty

Těchto cílů Nadace Racek dosahuje těmito způsoby:

• poskytování finančních nebo materiálních nadačních příspěvků
• vypisování grantů
• poskytování bezplatných konzultací a služeb
• realizování speciálních programů s cílem podpořit organizace 

v jejich činnosti (Programy partnerství)
• provozování webového portálu Nadace Racek
• provozování internetového darovacího portálu Daruj on-line
• vydávání tištěného periodika Hlas Racka
• vydávání propagačního CD
• využívání informačních technologií
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3. Statutární orgány nadace  
a spolupracovníci

Za chod nadace zodpovídají statutární orgány nadace, které 
v případě Nadace Racek tvoří tříčlenná správní rada a revizor:

 

  Ing. Milan Barot MUDr. Milada Barotová Tomáš Růžička
  Předseda správní rady Člen správní rady Člen správní rady  
    a pastor JB Praha

 

   Mgr. Jitka Filipková
   Revizor

Spolupracovníci nadace jsou kmenoví zaměstnanci nadace a 
externisté:

Jediným kmenovým zaměstnancem nadace v roce 2006 byla 
asistentka Daniela Pazderová. Dále nadace spolupracuje s externí 
účetní Pavlou Lhotskou,  právní stránku nadace zajistil JUDr. Petr Filipek. 
Při publikaci našich tiskovin spolupracujeme tradičně s osvědčeným 
tiskařským a grafickým studiem ETHICS, které zastupuje Ing. Milan
Szturc.
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4. Nadační příspěvky v roce 2006 
Nadace Racek od roku 2000 podpořila již 65 evangelizačních 

projektů a rozdělila více než 5 000 000 Kč. V loňském roce to bylo 
11 projektů v celkové výši 351 248 Kč.

4.1. Misijní práci manželů Krtičkových v Ugandě, kteří pracují 
jako dobrovolníci v projektu Adopce na dálku Arcidiecézní Charity 
Praha, Nadace Racek podpořila částkou 25 000 Kč. Peníze věnované 
nadací pomohly poskytnout zdravotní péči některým nemocným, tedy 
tam, kde nebylo možné použít prostředky z rozpočtu Adopce. (Projekt 
je speciálně zaměřen na podporu vzdělání.)
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4.2. Antiochia – aneb misionářem ve vlastní zemi je projekt, 
který zvítězil v r. 2005 v grantovém řízení „Evangelium dětem“ 
v kategorii dlouhodobých projektů. Je podporován částkou 30 000 Kč 
v každém z roků 2005 - 2007.

Tento projekt, loni již po šestnácté pořádali olomoučtí 
bohoslovci římskokatolické církve. Mládež nad 15 let se ve čtyřech 
čtrnáctidenních cyklech v průběhu letních prázdnin zapojuje do života 
farnosti. Formou občanských výpomocí, akcí pro děti a kulturních akcí, 
napomáhá rozvoji farního života v obci. Letos se Antiochie konala na 
třech místech. V Libouchci – malém městečku v severních Čechách, 
v Podhoří - vesnička mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Moravě, 
a v Potštátě – v malé městečku na úpatí Oderských vrchů, kam putoval 
i náš příspěvek. Svým  nasazením pro druhé a neskrývanou  radostnou 
vírou Antiošáci určitě rozbili nejeden předsudek o křesťanech a církvi. 
Příspěvek nadace byl v letošním roce využit na provozní náklady fary a 
tím na snížení účastnického poplatku. 
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4.3. Svým překladatelským projektem studijní Bible tlumočené 
z původních jazyků chce Křesťanská misijní společnost současnému 
českému čtenáři nabídnout kvalitní a přesný překlad Bible, Písma 
svatého. Nadační fond překladu Bible obdržel od Nadace Racek letos 
příspěvek 3 300 Kč.

 

 4.4. ČCE Ostrava požádala vloni opět o podporu festiválku 
začínajících křesťanských hudebníků - Ostravské listopadání. Nadace 
Racek vyhověla této žádosti příspěvkem 6 000 Kč.
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4.5. Diakonie Betlém – Středisko Betlém v Kloboukách u Brna 
v loňském roce otevřelo v pronajatých prostorách prozatímní provoz 
domu Arkénie, který se stal domovem pro odrostlé mentálně postižené 
děti. Příspěvek Nadace Racek v letošním roce činil 3 350 Kč.

 

 

4.6. Příspěvkem 73 080 Kč v roce 2006 Nadace Racek již podruhé 
podpořila renovaci pořadu Světem Bible, kterou připravuje a vysílá 
Trans World Radio. 
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4.7. Ve dnech 20. – 27. března 2006 se konal evangelizační satelitní 
přenos ProChrist pod heslem „Pochybnosti a úžas.“ V 21 evropských 
zemích, na 1600 místech zhlédlo toto vysílání přes 1,7 milionů 
návštěvníků. Nadace Racek podpořila Občanské sdružení Kristus 
pro každého, které realizovalo projekt ProChrist u nás, finančním
příspěvkem 15 000 Kč, který uhradil náklady na tlumočení satelitního 
přenosu do českého jazyka.

  

4.8. Dar 3000 Kč na misijní práci od nás obdržel misijní pracovník 
Petr Pacholek.

4.9. Sbor Křesťanské společenství Praha prostřednictvím 
Nadace Racek letos obdržel dary v celkové výši ve výši 69 518 Kč.

  



Nadace Racek http://nadace.racek.org 11

4.10 Maják o.p.s. tvoří prodlouženou ruku mládeže sboru JB 
v Liberci. Čtyři mladí nadšenci realizují preventivní programy pro mládež 
na základních a středních školách, a následné akce. Jednou z nich je 
tzv. UpGrade - zábavná forma programů o hrozbách v podobě nemoci 
AIDS, drogové závislosti a dalších sociálně patologických jevech. Bez 
moralizování informují, nutí k zamyšlení a snaží se posilovat odolnost 
mladých vůči těmto vlivům a vést k odpovědnému způsobu života. 
UpGrade na téma „Překvapení“, který se uskutečnil 10. 11. 2006 na LVT 
(Liberecké výstavní trhy) v pavilónu E, Nadace Racek podpořila částkou 
20 000 Kč.

  

 
4.11. „Setkáním k poznání, poznáním k pochopení, pochopením 

k přijetí a lásce.“ To je motto občanského sdružení YMCA Setkání. 
Sdružení je zaměřeno na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině 
jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti Sdružení pořádá 
programy pro manžele, rodiče s dětmi, mládež i celé rodiny. Čtvrtina 
všech akcí se koná v Domě setkání v Albeřicích (východní Krkonoše). 
Nezbytné úpravy objektu a areálu Domu setkání pokračovaly i v roce 
2006 a Nadace Racek na ně přispěla částkou 100 000 Kč.
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5. Graf nadačních příspěvků v roce 2006
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6. Dary přijaté v roce 2006
V roce 2006 nadace přijala dary od právnických a fyzických osob 

v celkové výši 1 405 572,26 Kč.

Darem 925 000 Kč přispěla firma

www.kvapil-elektro.cz

Darem 150 000 Kč přispělo sdružení občanů EXODUS.  
www.exodus.cz

Pan JUDr. Martin Růžička na rozvoj Nadace přispěl darem 
80 000 Kč.

Pan Ing. Jakub Güttner darem 30 000 Kč a pan Jan Hoblík 
darem ve výši 37 518 Kč podpořili projekty KS Praha.

Dále na činnost nadace a podporu misijní činnosti přispěli Jakub 
Sýkora, Lukáš Port, Michal Karták, Jiří Hodničák a manželé Jan a 
Iveta Bostíkovi. 

Všem dárcům  
– včetně těch, kteří si nepřáli zveřejnění -  

ze srdce děkujeme.
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7. Program technologické podpory
Program technologické podpory umožňoval našim partnerským 

organizacím využívat personalizované funkce darovacího portálu. 
V roce 2006 darovací portál využívalo 14 organizací a prostřednictvím 
portálu přijaly dary v celkové výši 79 168 Kč. 

Diakonie ČCE - středisko Betlém v Kloboukách u Brna je zařízením 
pro křesťanskou službu hendicapovaným osobám a zároveň místem 
života ekumenického křesťanského společenství. www.betlem.org

Česká evangelikální aliance, si klade za cíl pomáhat jednotlivým 
křesťanům, křesťanským vedoucím, místním sborům, a křesťanským 
organizacím, aby byli nositeli proměny svého okolí. www.ea.cz

Evangelní společenství křesťanů. ESK vzniklo jako nový 
křesťanský sbor v Havířově, se záměrem vytvořit nové otevřené 
společenství s důrazem na Kristovské učednictví. www.volny.cz/esk97

Sdružení Filia provozuje denní stacionář, ve kterém přijímá klienty 
s lehčím psychiatrickým onemocněním, nevyžadujícím lékařský dozor 
(např. v ambulantní péči), případně s mentálním postižením lehkého a 
středního stupně. www.sdruzenifilia.cz

Křesťanská akademie mladých byla založena v roce 1997 jako 
občanské sdružení zaměřené na vzdělávací a charitativní práci mezi 
mládeží. Je to mezidenominační necírkevní organizace, která se snaží 
pomáhat různým církvím oslovit mladou generaci. www.kam.cz 

Křesťanská misijní společnost je také mezidenominační 
organizace, založená za účelem koordinace různých křesťanských aktivit 
v České republice. KMS vydává časopis Život víry, pořádá semináře a 
konference, koordinuje u nás kurzy a mnoho dalšího. Založila Nadační 
fond KMS pro vysílání misionářů a Nadační fond překladu Bible pro 
vznikající nový překlad Písma. www.kmspraha.cz 
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Křesťanské Společenství Praha je společenství křesťanů, kteří se 
rozhodli žít svůj život podle Božího slova. Nečiní si nárok na to, že je 
jedinou správnou církví a chce být otevřené pro všechny, kteří přijali 
Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána. www.praha.kaes.cz

Křesťanské video studio Projekt Izrael je součástí KS-SCH 
se sídlem v Bystřici nad Olší. Chce pomocí nejnovější audiovizuální 
techniky poukazovat na Boha a vzdávat mu čest a slávu. Realizuje 
pořad Rybičky, který se zaměřuje především na děti od 6 -12 let. 
www.projektizrael.cz 

Misijní Společnost Život byla založena v roce 1992 jako misijní 
organizace v rámci Apoštolské církve. www.lifeministries.cz 

Posláním Nadačního fondu Nehemia je zprostředkovávat 
humanitární a charitativní pomoc a aktivně vytvářet a podporovat 
spolupráci sborů při misijní práci. www.nehemia.cz 

Nový život, o.p.s. je mezicírkevní křesťanské hnutí, jehož cílem 
je dát každému člověku v naší zemi příležitost seznámit se s osobou 
Ježíše Krista. Toho se snaží dosáhnout ve spolupráci prakticky se všemi 
křesťanskými církvemi v ČR. novyzivot.org

SKP - Sdružení křesťanských pomocníků se soustředí na pomoc 
lidem v těžkých životních situacích, zejména těm, kteří jsou závislí na 
návykových látkách nebo hracích automatech a kteří nedokáží sami 
najít řešení. Snaží se rovněž vytvořit program pro děti, které by jinak 
musely vyrůstat na ulici. Zvláštní pozornost věnuje otázce Romů. 
Chce umožnit členům romské komunity změnit styl svého života tak, 
aby mohli žít šťastněji a ve vzájemné toleranci s většinou společnosti. 
skporlova.wz.cz/
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8. Hospodářské výsledky 
V roce 2006 nadace přijala dary od právnických a fyzických osob 

v celkové výši 1 405 572 Kč a rozdělila příspěvky v celkové hodnotě 
351 248 Kč. Celkové výnosy nadace v roce 2006 činily 77 711 Kč, celkové 
výdaje 345 703 Kč, nadace tedy vytvořila ztrátu v hospodaření ve výši 
267 992 Kč tis. Kč, která byla financována z přijaté bezúročné půjčky od
zřizovatele nadace. 

Celkové náklady nadace v roce 2006 činily 8,7 % z nadačního 
jmění. Procentuální podmínka tohoto podílu upraveného ve 
statutu je splněna.

Na své schůzi konané dne 14.03.2006 rozhodla správní rada 
v souladu s § 23, odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb., zákona o nadacích 
a nadačních fondech, o použití peněžních prostředků z nadačního 
jmění na pořízení nemovitostí, čímž došlo ke změně věcné skladby 
nadačního jmění. Následně dne 02.05.2006 rozhodla správní rada o 
zvýšení nadačního jmění vkladem těchto nemovitostí, a to na hodnotu 
3.986.510 Kč.

K 31.12.2006 má nadační jmění zapsané v Nadačním rejstříku 
hodnotu 3 986 510 Kč (účet 901 – Vlastní jmění) a v aktivech je 
reprezentováno nemovitostí oceněnou znalcem ve stejné výši.
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9. Zpráva auditora
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10. Finanční výkazy
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11. Závěr
Milí přátelé, přečetli jste si, co se nám podařilo v roce 2006. Na závěr 

se s vámi chceme podělit o záměry, které má Nadace Racek v roce 2007.
Chystáme se omezit služby darovacího portálu. Ačkoli 

zájem partnerských organizací stoupl, zdá se, že veřejnost ještě 
není dostatečně připravena k využití těchto služeb. V loňském roce 
využívalo darovací portál 14 organizací na podporu 74 projektů. 
Ze strany veřejnosti bylo podpořeno jenom 5 organizací (30%) a 
pouze 6 projektů (8%). Doufáme že tento restriktivní záměr se setká 
s pochopením a že jeho negativní dopad vyváží naše další záměry.

V roce 2007 podpoříme 11 zcela nových misijních projektů 
z daru firmy Kvapil-Elektro a.s. Připravujeme také podporu projektu
„Antiochia – aneb misionářem ve vlastní zemi“, vítězi grantového řízení 
„Evangelium dětem“ z r. 2005 v kategorii dlouhodobých projektů.

Rádi bychom opět navýšili nadační jmění, k tomuto účelu 
vyhlásíme veřejnou sbírku a rozšíříme propagaci činnosti Nadace Racek 
prostřednictvím našeho periodika Hlas Racka v tištěné i elektronické 
podobě.

V oblasti IT se chystáme na jaře začít používat nové výkonnější 
technologie a v  létě renovovat webové stránky nadace. 

Na podzim roku 2007 připravujeme vyhlášení nového grantového 
řízení.

Další záměry, které má s námi náš Pán se projeví v průběhu roku, 
budeme se jim snažit naslouchat, porozumět a realizovat je.

Děkujeme všem našim přátelům, spolupracovníků, dárcům a 
příznivcům, kteří šíří dobré jméno Nadace Racek a svědčí o tom že Bůh 
i prostřednictvím Nadace Racek naplňuje své slovo:

„Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno 
ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6,33)

V Olomouci 25. května 2007   Ing. Milan Barot
        Ing. Mgr. Daniela Pazderová
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Nadace Racek, Na šibeniku 42, 779 00 Olomouc
tel.: +420 602 408 089

e-mail: nadace@racek.org, website: http://nadace.racek.org
Skype: nadaceracek01

IČ: 25 85 46 40
veřejná sbírka pro dary do nadačního jmění č.ú.: 212965007/0300


