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Úvodní slovo  
předsedy správní rady

Jan Jurke, 

předseda správní rady

Když jsme v dubnu 2013 podepisovali 

Zakládací smlouvu nadačního fondu Šestý 

smysl, věděli jsme, že se chceme soustředit 

na podporu života v Praze 6. Bylo nám 

jasné , že existuje řada oblastí, ve kterých 

je potřeba nezištná pomoc a byli jsme 

připraveni investovat svůj čas a energii 

pro dobrou věc a hmatatelnou pomoc 

konkrétním lidem v nouzi, zejména dětem.

Ukázalo se, že na nás čeká práce víc než 

dost. Naše malá skupinka nadšenců se brzy 

rozrostla o další dobrovolníky, kteří nám 

pomohli hlavně s první finanční sbírkou 

v rámci kulturně charitativního Vánočního 

Bazáááru.

Za velmi úspěšný průběh této akce jsme 

tak vděční spolupracovníkům z MČ Praha 6, 

všem kamarádům a rodinným příslušníkům, 

kteří nám dobrovolně ve svém volném čase 

pomáhali, sponzorům, všem účinkujícím 

umělcům a hlavně všem přispěvovatelům.

S velkou radostí jsme pak mohli splnit 

vánoční přání dětem z dětských domovů.

Uplynulé měsíce nadačního fondu Šestý 

smysl nás přesvědčili, že jeho existence má 

své opodstatnění a je potřebná. 

Těšíme se proto, že radost a pomoc budeme 

rozdávat i v následujících měsících a letech. 
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Základní údaje  
o Nadačním fondu Šestý smysl

Založení nadačního fondu 

 

 

 Zřizovatelé 

Účel nadačního fondu 

 

 

 

Sídlo 

Identifikační číslo

Číslo bankovního účtu

Správní rada 

 

 

 

 

 

 

 

Dozorčí orgán:

22. 5. 2013

Nadační fond je zapsán do nadačního 

rejstříku vedeného Městským soudem 

v Praze, oddíl N, 1044

Judr. Lucie Trnková, Jan Jurke,  

Bc. Kryštof Blažek

Nadační fond je zřízen za účelem podpory 

dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích 

občanů, a to zejména podpory v sociální 

oblasti a v oblasti kultury, vědy a vzdělávání, 

zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

V. P. Čkalova 784/22, Bubeneč,  

160 00 Praha 6

016 43 916

107-5060670287 / 0100

MgA. Milan Cais – čestný člen správní rady

Jan Jurke – předseda správní rady

Bc. Kryštof Blažek – místopředseda  

správní rady

Judr. Lucie trnková – člen správní rady

Tomáš Janáček – člen správní rady

Ing. Vladimír Němec – revizor nadačního 

fondu

Dokumenty Nadačního fondu Šestý smysl 

jsou k nahlédnutí na webových stránkách 

www.nfsestysmysl.cz
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Vánoční Bazááár 2013 Vánoční Bazááár se konal v divadle Semafor 

ve dnech 13. a 14. prosince!  Jednalo se 

o kulturně společenskou akci, jejímž cílem 

bylo nejen přítomné návštěvníky pobavit, 

ale hlavně získat prostředky na podporu 

dětí Prahy 6, kteří se nacházejí v dětských 

domovech či azylových domech! 

V průběhu roku vznikala dobročinná sbírka 

předmětů, jejichž prodej se uskutečnil 

právě během  uvedeného víkendu. Doplnila 

jej nabídka originálního Merchandisingu 

Nadačního fondu (trička, hrnky atd.). 

Celou akci podporovala a spolupořádala 

městská část Prahy 6. Cílem prvního 

ročníku bylo vytvořit z této charitativní akce 

každoroční tradici a v předvánočním období 

nabídnout občanům naší městské části 

kvalitní, prospěšnou a užitečnou zábavu. 

Během Vánočního Bazáááru vystoupili 

a podpořili naší akci:

Alternativní loutkové divadlo Buchty 

a loutky, ILLE, Lenka Dusilová, Yellow sister, 

Petr Nikl, Pískomil se vrací, Clarinet Factory, 

Umakart a Jelení loje!

K tomuto projektu zřídil Nadační 

fond Šestý smysl veřejnou sbírku 

(S-MHMP/1241484/2013) !

V průběhu Vánočního Bazááru se podařilo 

vybrat 119.063, – Kč!

Vybrané peníze byly z části použity na 

pomoc námi vybraným dětem z dětských 

domovů. Zbylá část 

peněz zůstala na účtu Nadačního fondu 

připravena  na podporu handicapovaných 

občanů Prahy 6. 

Tyto projekty proběhnou v roce 2014 

a budeme Vás o nich informovat!



13

Soupis nadačních darů  
v roce 2013

Celková výše přijatých nadačních darů  124.863, –  

v roce 2013 

Fyzické osoby Tomáš Sadílek 150,-

Jana Pokorná 300,-

Jan Převrátil 5.000,-

Michaela Kravaříková 20.000,-

Petr Ayeboua 20.000,-

Celkem 45.450,-

Veřejná sbírka: Vánoční Bazáár 79.413,-

Nefinanční podpora Správní rady nadačního fondu 

merchandising s logem nf  28.877,-

The PUB Praha 6 

Catering na akci Vánoční Bazáár 10.000,-

Advokátní kancelář Trnka a Trnková 

připrava veškerých smluv NF 10.000,-

Magic Cam 

Tisk bannerů s logem NF 5.000,-

Obdarovaní v roce 2013 Michaela M. – Dětský Dům Lety 

Jaroslav H. – Dům Tří Přání 

Nikola M. – Dětský Dům Sedlec – Prčice 

Jan D. – Dětský Dům Solenice

Celková výše nadačního příspěvku 23.009,-
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Finanční zpráva za rok 2013 Konečný zůstatek na účtech nadačního  93.551,- 

fondu k 31.12.2013 

Aktiva celkem 93.551,-

Výnosy Vklad zřizovatelů nadačního fondu 6.000,-

Veřejná sbírka 79.413,-

Objem darů od fyzických osob 45.450,-

MČ Praha 6 – zajištění akce  

Vánoční Bazááár 2013  61.600,-

Celkem 192.463,-

Náklady Celkové náklady 98.912,-

Nadační příspěvky v roce 2013 23.009,-

Pořizovací náklady NF 6.000,-

náklady na akci  

Vánoční Bazááár 63.273,-

Náklady na provoz NF 6.630,-

Podrobný rozpis shora uvedených 

výnosových a nákladových položek je 

uveden v podkladech účetní závěrky 

nadačního fondu zpracované k 31. 12. 2013.
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Rozvaha
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Zpráva revizora o výsledcích 
kontrolní činnost

Ing. Vladimír Němec 

Revizor nadačního fondu Šestý smysl

Zpráva revizora o ověření účetní závěrky 

a hospodaření za rok 2013 je určena správní 

radě nadačního fondu.

Ve výroční zprávě jsou uvedeny správně 

a úplně všechny významné finanční 

skutečnosti vztahující se k hospodaření 

Nadačního fondu Šestý smysl za rok 2013. 

 

Jako revizor nadačního fondu jsem ověřil 

soulad informací uvedených v předložené 

výroční zprávě a údajů v účetnictví a účetní 

závěrce Nadačního fondu Šestý smysl 

za období roku 2013. Podle mého názoru 

jsou informace ve výroční zprávě ve všech 

významných ohledech v souladu s účetní 

závěrkou, z níž byly převzaty. 

 

Nadační fond Šestý smysl dostál svému 

cíli: získat finanční prostředky na podporu 

občanů Prahy 6 ve složitých životních 

situacích. 

 

Nadační fond má za sebou první rok 

fungování. Pro jakýkoli nový subjekt je vždy 

velmi těžké se etablovat a ustát počáteční 

problémy. Jako revizor nadačního fondu 

věřím, že i s ohledem na získané finanční 

prostředky, se podařilo nasměrovat tuto 

neziskovou organizaci tím správným 

směrem. 

 

 Praze dne 31.3.2014


