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Účel nadace: 
 
 

Nadace vytváří příznivé podmínky pro zlepšování péče o zdraví každého jednotlivce, při 
čemž se jedná zejména o: 

 
- cílevědomé shromažďování a využívání informací, poznatků a zkušeností z oborů a 

oblastí zabývajících se problémy zajištění fyzického a duševního zdraví jednotlivce 
 

- rozvoj progresivních metod klasické, alternativní a preventivní medicíny a jejich 
uplatnění, vedoucí ke zlepšení individuálního fyzického a duševního zdraví 

 
- v nejširší rovině propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života, 

včetně osvětové činnosti ve zdravotnictví, podpora organizování léčebně 
klimatických pobytů v ekologicky čistých místech 
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Ú V O D 

 
Každá společnost je tak dobrá, jak se dovede postarat o své staré, postižené a 
nedospělé spoluobčany. Staré přísloví zní, že matka vychová 10 dětí, ale ti se potom o 
matku postarat neumí. Nechceme a nemůžeme změnit povahu a běh světa, ale pomoci 
alespoň trošku zmírnit starosti těchto lidí, můžeme. 

 
Staří a chronicky nemocní bývají často osamělí. Jedna z našich aktivit „Zpívání pro 
zdraví“ pomáhá lidem se setkávat a přijít na jiné myšlenky. Ale jsou to také ozdravné 
pobyty chronicky nemocných, taneční odpoledne v Domovech důchodců, skupinová 
rehabilitační cvičení, která se snaží usnadnit život těmto skupinám lidí. 

 
Nadále pokračujeme a pomáháme dětem po ranné mozkové obrně v rehabilitaci 
nejmodernějšími metodami, které naše pojišťovny prozatím nehradí. Přispíváme tak 
na rehabilitační pobyty v ADELI v Piešťanech, v Klimtherapy v Klimkovicích, 
v SuitTherapy ve Zlíně, AXONA Praha. 

 
Děkuji tímto všem členům Správní a Dozorčí rady, i spolupracovníkům nadace za 
pomoc, kterou při všech těchto aktivitách nadace poskytují. 

 
 
 

MUDr. Danuše Spohrová, CSc. 
ředitelka 

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU 
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GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE 
 

Vyhlášením výběrového řízení a uskutečňování projektů v oblasti zdravotní, zdravotně- 
sociální a vzdělávací chce NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU (dále jen nadace) pomáhat 
všem, kteří svými schopnostmi a iniciativou chtějí zlepšit podporu a ochranu zdraví v ČR. 
Hlavním posláním výběrového řízení je : 

- vybrat z navržených projektů ty nejkvalitnější, nejpotřebnější a reálně proveditelné 
- finančně přispět předkladatelům schválených projektů. 

 
 

Veřejné výběrové řízení pro předkladatele projektů bývá vyhlášeno s předstihem v tiskových 
materiálech neziskových organizací a je celoročně k vyhledání na našich webových stránkách 
www.nadacezdravi.cz. Prostředky jsou určeny pro podporu projektů vždy na období 12 
měsíců. 

 
Konečný termín pro odevzdání projektů je každoročně 31.3. a 31.8. kalendářního roku. 
Projekty budou předávány doporučeně poštou na adresu nadace PO BOX 460, 660 60 Brno. 
Odevzdání po stanoveném termínu není akceptováno. Grantové žádosti vždy musí být 
doručeny v písemné formě a podepsány osobně žadatelem nebo jeho právním zástupcem, u 
organizací osobou, která je odpovědná za řešení projektu; samozřejmostí u organizací je 
razítko příslušné organizace. 

 
Pozn.: 
Na uvedené adrese e-mailové adrese : nadace@nadacezdravi.cz, popř. na (telefon : 603 420 
526) bylo možné získat další informace o podmínkách pro účast ve výběrovém řízení. 

 
 

OKRUH MOŽNÝCH PŘEDKLADATELŮ PROJEKTŮ 
 

Subjekty, které se mohly ucházet o účast ve výběrovém řízení jsou: 
1) Občanská sdružení (předkladatelé jsou povinni přiložit k přihlášenému 

projektu kopii registrace u MV ČR). 
2) Nadace a ostatní neziskové a nestátní organizace (kromě příjemců NIF) 
3) Příspěvkové organizace, pokud samy vloží min.50% fin. prostředků na projekt 
4) Humanitární organizace - předkladatel je povinen předložit kopii registrace dle zák. 

308 / 1991 ve znění pozdějších předpisů 
5) Fyzické osoby vyjma podnikatelů, především osoby se ZTP nebo ZTPP na 

kompenzační pomůcky a lázeňské a rehabilitační pobyty. U nezletilých žadatelů 
vyplní grantovou přihlášku na své jméno zákonný zástupce dítěte. 
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TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 
 
 

Tematické okruhy byly následující: 
1. Zdravá výživa 
2. Optimalizace pohybové aktivity dětí, muzikoterapie, arteterapie 
3. Pomoc vozíčkářům – doplatky na nákup pomůcek 
4. Prevence nemocí 
5. Životní prostředí 
6. Zlepšení zdravotní situace tělesně a mentálně postižených (rehabilitace, léčebný 

tělocvik, canisterapie, hipoterapie, ozdravné pobyty) 
7. Rehabilitační pomůcky pro chronicky nemocné a seniory 
8. Aktivní využití volného času seniorů 

 
 

 Bližší charakteristika jednotlivých projektů 
 

1. Zdravá výživa 
 

Projekty zaměřené na zlepšení výživy jsou směřovány na propagaci hlavních zásad zdravé 
výživy, pestrost a vyváženost stravy a změny stravovacích návyků (např. na snížení 
konzumace živočišných tuků a cukrů a tím i snížení energetické hodnoty stravy, na zvýšení 
konzumace ovoce a zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin, mořských produktů, 
nízkotučných mléčných produktů) nebo na pozitivní změny ve společném stravování 
(předškolní, školní, podnikové, restaurační apod.). Součástí prevence a intervence byla 
intenzivnější nutriční výchova nejen široké veřejnosti, ale zejména rizikových cílových skupin 
(předškolní a školní děti, dospívající mládež, těhotné a kojící ženy, obyvatelé určité lokality 
apod.). Cílem je dosažení příznivé změny stravovacích návyků u dospělých, vytváření 
vhodných stravovacích návyků u dětí , dosažení příznivé změny výživové spotřeby a případně 
výživového stavu. 

 
 

2. Optimalizace pohybové aktivity dětí, muzikoterapie, arteterapie 
 

Projekty zaměřené na podporu zlepšení pohybové aktivity vhodné dle cílové skupiny (děti, 
rodiče a děti, mládež, střední generace, senioři atd.), vhodná součást dalších strategií. Podpora 
činnosti center, která poskytují poradenskou a metodickou činnost včetně realizace 
pohybových aktivit tělesně postižených. Předpokladem této činnosti je spolupráce specialistů 
(pedagog, zdravotník, muzikoterapeut). 



NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU 

6 
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU 

 

 

 
 

3. Pomoc vozíčkářům 
 

Tělesně postižení spoluobčané upoutaní na invalidní vozík mohou požádat o příspěvek na 
zakoupení invalidního vozíku nad rámec proplacený zdravotními pojišťovnami. Organizace 
vozíčkářů mohou dále žádat i na opravy elektrických i mechanických vozíků a jiných 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. V případě aktivního pracovního zapojení nadace 
poskytuje příspěvek na pomůcky a prostředky umožňující pracovní činnost. 

 
Paraplegikům a quadruplegikům na doporučení jejich ošetřujícího lékaře poskytujeme 
částečnou úhradu na rehabilitační pobyty ve středisku ADELI, které poskytuje naprosto 
ojedinělé rehabilitační metody, které pomáhají těmto postiženým v aktivní mobilizaci. 

 
4. Prevence nemocí 

 

Projekty zaměřené na zlepšení zdravotní situace obyvatel týkající se využití přírodních metod 
léčby, změny stravovacích návyků, zvýšení pohybové aktivity ve školách i v organizacích 
seniorů a zdravotně handicapovaných občanů. 

 
5. Životní prostředí 

 

Nepříznivé působení některých jeho faktorů lze eliminovat režimovým opatřením nebo 
jednoduchou úpravou. Je to např. UV záření, hluk, mikroklima a chemické škodliviny v 
bytech, zdroje alergenů, podmínky pro sport a rekreaci. Stejně tak lze i podporovat příznivé 
působení prostředí především formou osvěty, přednášek ve veřejných sdělovacích 
prostředcích. 

 
 

6. Zlepšení zdravotní situace tělesně a mentálně postižených 
(rehabilitace, léčebný tělocvik, canisterapie, hipoterapie, ozdravné pobyty) 

 
Nejširší okruh rehabilitačních aktivit umožňuje zlepšení nebo alespoň zachování stávajícího 
zdravotního stavu handicapovaných spoluobčanů. Tito jedinci mívají často kombinovaná 
postižení (alergie, astma, ekzémy, epilepsie apod.) a proto opakovaná péče o jejich zdraví 
snižuje riziko zhoršení zdravotního stavu, čímž snižuje možné úhrady zdravotními 
pojišťovnami. U handicapovaných dětí pak společné pobyty pomáhají ošetřujícím rodičům 
nebo ošetřujícímu personálu zvládat tuto obtížnou životní situaci. 

 
7. Rehabilitační pomůcky pro seniory 

 

Centra pro seniory pomáhají aktivně žít přestárlým a tělesně a mentálně handicapovaným 
starým lidem. Zajištění sociálního poradenství, sociální rehabilitace, půjčování 
kompenzačních pomůcek pomáhá těmto lidem a jejich okolí zvládat dané situace. Zakoupení 
rehabilitačních pomůcek umožňuje též pobyt těchto lidí v domácím prostředí. 
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8. Aktivní využití volného času seniorů 

 

Současná evropská a tedy i česká populace stárne, ale nebyly ještě vytvořeny mechanizmy, 
které by dostatečně pokryly stávající potřeby této skupiny naší společnosti. Dlouhodobé 
výzkumy v oblasti zdravotnictví jasně dokazují, že aktivní využití volného času (sport, 
zájmová činnost, členství v různých spolcích, kulturní vyžití) zlepšují psychickou i fyzickou 
stránku života. 
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1. Zhodnocení veškeré činnosti 

VLASTNÍ PROJEKTY NADACE 

Rehabilitační a relaxační pobyty 
 

Chronicky nemocní lidé – pacienti po onkologickém onemocnění, lidé s Parkinsonovou 
chorobou, nemocní s roztroušenou sklerózou, potřebují dlouhodobou péči. Společné pobyty 
v přírodě, v čistém prostředí, rehabilitace a rekondice spolu s výlety do okolí, mají 
dlouhodobě velice dobrý vliv na tyto osoby. Podporujeme proto organizace, sdružující ženy 
po rakovině prsu, osoby po kolorektálním karcinomu, pacienty po infarktu srdce a další 
sdružení chronicky nemocných při těchto aktivitách. 

 
Projekt Zpívání pro zdraví 
Zlepšení psychosomatického stavu chronicky nemocných a seniorů 

Zlepšení mezigeneračního soužití, podpora utváření prorodinných aktivit 
 

V roce 2016 jsme uspořádali 4x velmi oblíbený pořad našeho projektu „Zpívání pro zdraví“. 
 

Mezinárodní den žen byl odedávna oslavou úsilí a dobré práce žen nejen pro společnost, ale 
hlavně pro vlastní rodinu. 10.3. jsme společně s Heligonkou Brno a bavičem panem 
Pantůčkem tento svátek oslavili. 
Cimbálová muzika Josefa Marečka potěšila dospělé i přítomné děti dne 3.6. svým 
vystoupením. Přítomni nejen poslouchali krásné písně ze Slovácka a západního Slovenska, ale 
mnohé písničky si také společně s cimbálovkou zazpívali . 
Dalším z řady úspěšných koncertů bylo Zpívání pro zdraví s Václavem Kováříkem a jeho 
hosty z nejmenší dechovky. Koncert se uskutečnil 30.9. v předvečer Mezinárodního dne 
seniorů. 
Konec roku a oslava vánoc se jako již tradičně nesly pod záštitou Cimbálové muziky Michala 
Miltáka a dětské skupiny Danájek ze Strážnice. Koncert se uskutečnil dne 20.12. a byl spojen 
s ukázkami starých vánočních zvyků a tradic na moravském a českém venkově. Nás těší, že 
opět se aktivně zúčastnily děti a tancovaly a zpívaly nejen nám dospělým, ale i dětem 
v hledišti. 
Všechny tyto akce se uskutečnily ve spolupráci s Klubem zdraví o.p.s., Svazem 
důchodců Brno – Žabovřesky, MČ Brno- Žabovřesky. Zpívání pro zdraví se konalo pod 
záštitou náměstka hejtmana JMK Marka Šlapala a starosty MČ Brno - Žabovřesky 
Pavla Tyralíka. 
Všem tímto mnohokrát děkujeme. 

Ochranu seniorů a prevence 

Svazu důchodců ČR, Brno-Žabovřesky jsme poskytli v loňském roce opět dotaci . 
Jedná se o podporu volnočasových aktivit důchodců, odborné přednášky, besedy a kulturní 
akce. Z dané dotace byly též organizovány vycházky do přírody a podporován projekt 
Zpívání pro zdraví – pronájem sálu. 
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Škola pečování – publikace 
O zdravé výživě, o alternativní péči o nemocných i o pečujících 

 
Prvním krokem ke změně stravování je vyčištění organizmu. V serii článků o zdravé 
výživě pro časopis „Pečuj doma“ byly zmíněny zásady léčby potravinami. Zmínili 
jsme metody vyčištění jídlem, co jíst při zánětech k jejich zmírnění, jak posílit srdce, 
jak předcházet zánětům žil, jak povzbudit činnost žaludku a střev u ležících pacientů. 
Poruchy paměti jsou závažná onemocnění, která je potřeba léčit. Lépe ale je jim 
předcházet. Dlouhodobým vitamínovým štítem z ovoce a zeleniny je to nejlepší. 
Ke každému odbornému článku byl dán přehled potravin, které jsou odpovědné za 
daný problém a také recepty pro použití méně obvyklých potravin. Celkem bylo 
opublikováno 5 článků, které se setkaly s velkým ohlasem. 
Metody automasáže jsou především pro ležící pacienty velkou pomocí a tak ve 2 
článcích byl dán přehled možností masáží a automasáží nohou. 
Chřest je zelenina králů. Je plný zdraví, ale málokdo ho umí připravit doma. Přehled 
vitamínů a minerálů této zeleniny, ale hlavně jak jej připravit , byl uveden v článku ze 
dne 31.5. 
Diabetes – to je moderní morová nákaza. Přehled možností jak s ním bojovat změnou 
jídelničku dal článek ve IV. Čísle časopisu „Pečuj doma“. 
Vitamíny a minerály v plné hodnotě získáváme především v ovoci a zelenině. Tak se 
také nejlépe vstřebávají. Jejich přehled a praktické recepty jsme zmínili v posledním 
čísle ročníku 2016. 
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GRANTOVÉ PŘÍSPĚVKY 

Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR (resp. s MF ČR) 
v roce 2016 

 
V letech 1999 až 2005 získala NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU prostřednictvím 

výběrového řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu 
celkem 31 824 000,- Kč. V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem 
akcií, určených pro Nadační investiční fond s FNM ČR, je vložila do svého nadačního jmění. 

 
Celkový nadační kapitál k 31.12.2016 činí 32 496 981,- Kč. 

 

2. Přehled o majetku a jeho použití, přehled o závazcích 

– viz příloha č. l Příloha k účetní uzávěrce za účetní období 2016. 
 

Nadace byla zapsána v souladu s ust. § 351/1 z. č. 227/97 Sb. , přechází na ni veškerá práva, 
povinnosti a závazky NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU, zaregistrované 22.8.1995 pod č.j. 
1995/40 u Magistrátu města Brna. Statut NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU je 
aktualizován podle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

3. Přehled o osobách, které poskytly NADACI dary 
 

Petr Vaněk – podpora zdravého životního stylu v ekologicky zátěžové oblasti  20 000,- Kč 
Jiří Paclík - podpora zdravého životního stylu v ekologicky zátěžové oblasti  15 500,- Kč 
Anna Pexová - podpora zdravého životního stylu v ekologicky zátěžové 10 000,- Kč 

 
4. Přehled o osobách , organizacích, sdruženích a spolcích, 

kterým byly poskytnuty příspěvky 
 

Nadace rozdělila následující nadační příspěvky, prostřednictvím veřejného výběrového řízení 
pouze vybraným nestátním neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně 
prospěšným společnostem) a jednotlivcům jako příspěvek na invalidní vozík, zdravotní a 
rehabilitační pomůcky, lázeňské pobyty vozíčkářů, onkologických pacientů, asistenční služby 
nebo na sociální stipendium. Ve dvou kolech bylo poskytnuto grantových příspěvků v 
hodnotě 478 155,-Kč. 

 
Konkrétní podpořené projekty jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tabulka podpořených projektů v roce 2020 
 

 
Organizace 

 
Název projektu 

 
Sídlo organizace 

 
Cílová skupina 

Nadační 
příspěvek v Kč 

 
Datum smlouvy 

 
Realizace 

 
1. 

Zdeňka Reifová    Rehabilitace v Centru Hájek u Plzně 
Pro syna Jiřího 

České Budějovice Zdravotně postižení 15 000,- 30.4.2020 30.12.2020 

 
2. 

Jaroslav Štefela Příspěvek na mechanický vozík s 
motorem 

Zátor Tělesně 
postižení 

10 000,- 30.4.2020 30.12.2020 

. 
3. 

Popálky Žďár n. Sáz. Příspěvek na léčivé krémy pro 
popálené pacienty 

Žďár n. Sázavou Zdravotně postižení 7 000,- 30.4.2020 30.12.2020 

 
4. 

KLUB Diana Brno Rekondiční pobyt v hotelu OK 1 v 
Berouně 4. - 11.9.2020 

Brno Zdravotně postižení 10 000,- 30.4.2020 30.12.2020 

 
5. 

Markéta Bílková Příspěvek na krmivo pro 
Canisterapii 

Babíce Zdravotně a tělesně 
postižení 

6 000,- 30.4.2020 30.12.2020 

 
6. 

Jana Barvínková Příspěvek na lázeňský pobyt v 
Piešťanech 

Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

20 760,- 30.4.2020 30.12.2020 

. 
7. 

Cimbálová muzika Vinár z 
Veletin u Uh. Hradiště 

Zpívání pro zdraví 7.3.2020 v KD 
Rubín 

Babice Zdravotně  
postižení 

10 000,- 30.4.2020 30.12.2020 

 
8. 

KLUB DIANA Zpívání pro zdraví 7.3.2020 v KD 
Rubín 

Brno Zdravotně postižení 1 500,- 30.4.2020 30.12.2020 

 
9. 

Klub Stomiků Zpívání pro zdraví 7.3.2020 v KD 
Rubín 

Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

2 000,- 30.4.2020 30.12.2020 

 
10. 

Senioři ČR Příspěvek na projekt Podpora 
činnosti organizace 

Brno 16 Zdravotně a tělesně 
postižení 

5 000.- 30.4.2020 30.12.2020 

 
11. 

Jaroslav Gryč Příspěvek na mechanický vozík od 
fy Sivak 

Pardubice Zdravotně  
postižení 

20 000.- 30.4.2020 30.12.2020 

 
12. 

Karel Kodera Příspěvek na inv. vozík Quickie 
helium od Medico 

Sojovice Zdravotně a tělesně 
postižení 

45 895.- 30.4.2020 30.12.2020 

 
13. 

Jakub Paclík Léčebně rekondiční pobyt pro 
chronicky nemocné 

Krásné Zdravotně a tělesně 
postižení 

15 000.- 30.4.2020 30.12.2020 

 
14. 

Jiří Paclík Léčebně rekondiční pobyt pro 
chronicky nemocné 

Krásné Zdravotně a tělesně 
postižení 

15 000,- 30.4.2020 30.12.2020 

 
15.. 

Klub Stomiků Rekondiční pobyt stomiků 23.-
29.8.2020 

Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

20 000.- 30.4.2020 30.12.2020 

 
16.. 

Milan Kuchař Příspěvek na edukaci alternativních 
rehabilitačních technik u chronicky 
nemocného pacienta 

Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

30 000,- 30.12.2020 30.12.2020 

 
17. 

Klub Stomiků Příspěvek na ochranné roušky proti 
Koronaviru - 50 ks 

Brno Zdravotně postižení 10 000.- 30.12.2020 30.12.2020 

 
18. 

KLUB DIANA Příspěvek na ochranné roušky proti 
Koronaviru - 20 ks pro členy KLUBu 
DIANA 

Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

4 000.- 30.12.2020 30.12.2020 

 
19. 

Tomáš Žůrek Léčebný pobyt v ADELI Vsetín Zdravotně a tělesně 
postižení 

15 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
20. 

UNIE ROSKA reg. org. Rekondiční pobyt členů a oslava 25. 
výr. založení organizace 

Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

20 000,- 31.8.2020 30.12.2020 

 
21. 

Lukáš Gargulák Příspěvek na mechanický vozík Hrabyně Zdravotně a tělesně 
postižení 

25 000.- 31.8.2020 30.12.2020 
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22. 
Kateřina Mullerová Příspěvek na aktivní mechanický 

vozík od fy Medico 
Ostrava 10 Zdravotně a tělesně 

postižení 
25 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
23. 

Centrum pro rodinu a 
sociální péči Hodonín 

Příspěvek na dopravu 
handicapovaných dětí do stacionáře 
Vlaštovka 

Hodonín Zdravotně a tělesně 
postižení 

20 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
24. 

Pavlína Čachová Příspěvek na biologickou léčbu 
revmatoidní artritidy 

Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

16 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
25. 

PAHOP zdrav. ústav 
paliativní a hospicové péče 

Příspěvek na zdravotnické přístroje 
pro mobilní hospic 

Uherské Hradiště Zdravotně a tělesně 
postižení 

30 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
26. 

Domácí hospic Vysočina Příspěvek na zdravotnické a 
kompenzační pomůcky 

Nové Město na  Mor. Zdravotě a tělesně 
postižení 

20 000,- 31.8.2020 30.12.2020 

 
27. 

ZO Senioři ČR Příspěvek na zajištění spoluúčasti 
na Zpívání pro zdraví seniorů a 
zdrav.postižených 

Brno 16 Zdravotně a tělesně 
postižení 

5 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
28. 

Klub Stomiků Příspěvek na CD s vánoční 
tematikou pro členy 

Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

9 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
29. 

Milada Bartošová Příspěvek na rehabilitaci po úrazu Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

30 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
30. 

KLUB DIANA Příspěvek na CD s vánoční 
tematikou pro členy KLUBU DIANA  

Brno Zdravotně a tělesně 
postižení 

 6 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
31. 

Cimbálová muzika M. 
Miltáka ze Strážnice 

Příspěvek na CD s vánoční 
tematikou pro seniory 

Strážnice Zdravotně a tělesně 
postižení 

10 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
32. 

Klub Stomiků Příspěvek na činnost klubu Brno Tělesně a 
zdravotně 
postižení 

10 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
33. 

Valerie Odrobinová Zajištění pomoci seniorům při 
kurzech zdravého stravování 

Praha Tělesně a 
zdravotně 
postižení 

20 000.- 31.8.2020 30.12.2020 

 
Nadace za rok 2016 poskytla veškeré dary v celkové hodnotě 1 085 547,- Kč a to jak 
fyzickým osobám, sdružením chronicky nemocných, seniorům, tak i členům Svazu tělesně 
postižených v ČR. 
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Z Á P I S 

z jednání správní a dozorčí rady NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU, 
konaného dne 27.7.2017 v Brně, Klatovská 606/3 

 
 

Přítomni:  
MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace 
Ladislav Keprt, předseda dozorčí rady 
Marie Odehnalová, člen správní rady 
Blanka Veselá, člen správní rady 
Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady 
Danuše Resová, člen dozorčí rady 

 

Program jednání:  1. Zahájení jednání 
2. Schválení Výroční zprávy vč. Zprávy nezávislého auditora 

 
Zahájení 

 
 Jednání správní rady a dozorčí rady NADACE zahájila MUDr. Danuše Spohrová, 
konstatováním, že členové správní a dozorčí rady jsou přítomni, oba orgány jsou tedy 
usnášeníschopné. 

 
 Ověřovatelem zápisu z jednání správní rady byla zvolena MUDr. Danuše Spohrová, 

zapisovatelem byla zvolena pí Marie Odehnalová. 
 

2. MUDr. Spohrová předložila Výroční zprávu NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU za r. 
2016 včetně zprávy nezávislého auditora, týkající se auditu účetní závěrky, která byla 
vypracována dne 28.6.2017 Ing. Oldřichem Kocábem. 

 
3. Správní a dozorčí rada NADACE odsouhlasila předloženou výroční zprávu včetně zprávy 

auditora za 2016 bez připomínek. 
 
 

V Brně 27.7.2017 
MUDr. Danuše Spohrová – předsedkyně správní rady 
Marie Odehnalová – člen správní rady 
Blanka Veselá – člen správní rady 
Ladislav Keprt - předseda dozorčí rady 
Ing. Tomáš Spohr - člen dozorčí rady 
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