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Vážení přátelé, 
 
dovolte mi ohlédnout se za rokem 2021 v naší nadaci.  
 
S hrdostí můžeme říci, že už jenom skutečnost, že hodnotíme další rok fungování nadace, která nemá 
žádného velkého mecenáše jako jiné velké nadace je úspěchem. Je to již více než dvacet let, co byla 
nadace zaregistrována a aktivně působí v našem Blanicko-Otavském regionu. Za toto období 
procházela lepšími i horšími obdobími. Rok 2021 přinesl komplikace ohledně pandemie Covid-19 a 
následných vládních restrikcí. Přes všechny komplikace a omezení jsme loňský rok zvládli téměř dle 
plánu. Všechna plánovaná grantová kola se uskutečnila, ač někdy v posunutých termínech. I žadatelé 
měli někdy v plánovaném termínu uskutečnit podpoření akce, vždy se ale podařilo najít vzájemnou 
shodu při úpravě plánů.    
 
Celkem jsme za dobu existence nadace podpořili 685 projektů částkou 9.435.737 korun. Rok 2022 pro 
nás bude výzvou k pokoření hranice 10.000.000 korun.   
 
V grantových kolech nadace vypsala průběžné komunitní grantové kolo, grantové kolo Dárcovského 
fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti. Dále pokračovala ve společném grantovém programu 
s Městem Vodňany a s Městysem Katovice. Vyhlášen byl program „Přímé granty a nový projekt 
Podpora hospicové péče. Po loňské pauze jsme opět uskutečnili projekt „Důstojná kvalita života 
seniorů“.   
 
Aktivně jsme účastnili činnosti Asociace komunitních nadací. Asociace komunitních nadací v České 
republice – A.K.N. vznikla v roce 2006.  Jejím cílem je podporovat rozvoj komunitních nadací a 
organizací, které se komunitními nadacemi nebo nadačními fondy chtějí stát, podporovat jejich 
vzájemné kontakty a spolupráci a propagovat myšlenku působení komunitních nadací. V roce 2021 
jsme se účastnili společného programu „Měníme své okolí“. 
 
Rád bych touto cestou poděkoval za aktivní přístup členům našich statutárních orgánů, dárcovských 
fondů a samozřejmě i našim dárcům.  Jsem rád, že si nám daří pomáhat v Blanicko-Otavském regionu 
a snad se již opět blíží doba, kdy budeme opět fungovat normálně a bez omezení. 

      
 
      Ing. Miroslav Procházka 
       předseda správní rady  



KDO JSME 
 
Jsme komunitní nadací. To znamená, že podporujeme projekty, které přinášejí 
prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu. Nejsme úzce tématicky 
či oborově zaměřenou nadací, ale jsme otevřeni širokému spektru místních problémů, 
potřeb a potenciálu. Pomáháme v oblastech sociálně zdravotních služeb, životního 
prostředí, kultury a umění, vzdělávání a lidských zdrojů i v oblasti místního a 
regionálního rozvoje. 
Těžiště naší činnosti spočívá v získávání finančních prostředků a ve vytváření 
prostoru pro spolupráci nevládního, podnikatelského a veřejného sektoru.  
Získaných prostředků a výnosů z nadačního jmění využíváme ve prospěch obecně 
prospěšných aktivit v komunitě, a to zejména poskytováním grantů neziskovým 
organizacím. 
Za dobu své činnosti jsme formou grantů a nadačních příspěvků rozdělili 9.435.737 
korun a podpořili 685 projektů, osob či neformálních sdružení. 

 
POSLÁNÍ 

 
Naším posláním je podpora komunitního života v Blanicko – Otavském regionu 
(Protivínsko, Písecko, Strakonicko a Vodňansko).  
 

LIDÉ V NADACI 
 
 
Správní rada nadace 
K 31. prosinci 2021 pracovala správní rada nadace v tomto složení: 

Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady 
Václav Jindra místopředseda správní rady 
Jitka Budínová členka správní rady 
MUDr. Jan Kolář člen správní rady 

 
Dozorčí rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské 
K 31. prosinci 2021 pracovala dozorčí rada nadace v tomto složení: 

Milan Kodádek předseda dozorčí rady 
Blanka Pudíková místopředsedkyně dozorčí rady 
Martin Zoch                        (abdikoval na místo v DR 12.11.2021) 

 
Pracovníci nadace 
K 31. prosinci 2021 pracovali pro nadaci : 
 Milan Bubeníček ředitel nadace  
 
Dobrovolníci nadace: Olga Procházková, Ing. Jiří Morávek, Marek Anděl, Milan 
Koc, , Jiří Doubek ml., Romana Bubeníčková, Zdeněk Polák, Josef Štogr a další, 
děkujeme …..  

 
 



Dary a příspěvky nadaci 
 
V roce 2021 podpořili činnost a aktivity nadace celkovou 219.000 Kč následující dárci: 
 
Město Vodňany  
Městys Katovice 
Nadace ZOO Lipno 
Nadace Tomistoma  
ZD Bernartice 
MUDr. Jan Kouďa  
ORDINACE ALENIKA s r.o.  
SANTEP s.r.o.    
MUDr. Jitka Čišecká     
Ing. Josef Novotný     
Oční ordinace Visus s.r.o     
MUDr. Jiří Pudík    
Lékárna U Palmy      
Dětská lékařka,s.r.o    
MUDr. Alena Novotná  
IP pediatrie s.r.o.     
MUDr . Ivana Pacaltová 
Bohumila Nováková   
Zdraví-fit, s.r.o.  
ORDINACE KOMPAS s.r.o.  
Jitka Škrnová 
Janadent s.r.o.                                                                                              Děkujeme ……… 
       
 

Programy nadace v roce 2021 
 
Komunitní grantové kolo - Toto grantové kolo bylo určeno pro projekty, které přispějí k všeobecnému rozvoji 
Otavsko-blanického regionu. Podporuje projekty, které přispívají k rozvoji regionu. V tomto programu nadace 
podpořila 4.  projekty v celkové částce 59.000 Kč korun. 
 

Společná grantová kola nadace a města Vodňany a městyse Katovice– Jednalo se o společný program 
nadace a uvedených  měst. Podporoval projekty v různých tematických okruzích.  V tomto společném projektu 
jsme společně podpořili 8. projektů Vodňanských neziskových organizací a 5 Katovických v celkové částce 
138.000 korun.   
 

Průběžné grantové kolo Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti – fond podporuje nejrůznější 
veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí,  mládeže a organizací dětí a mládeže v 
Blanicko - Otavském regionu. Podpořeno bylo dle dárcovské strategie dárce - MUDr. Ivana Macháčka čtyři 
žádostí o nadační příspěvek v celkové částce 70.400 Kč korun a za dobu své existence již fond rozdělil  
1.302.060 korun a podpořil 83 žadatelů. 
  

Grantové kolo „Podpora domácí hospicové péče“ - Toto grantové řízení je určeno pro projekty, které přispějí 
k rozvoji a provozu domácí paliativní hospicové péče v Otavsko-blanického regionu.. V tomto programu nadace 
podpořila 2.  projekty v celkové částce 100.000 Kč korun. 
 

Přímé granty – pro žadatele o nadační příspěvek, jejichž projekt  tématicky či jinak nezapadá do vyhlášených 
grantových kol nadace, jsme připravili projekt  „Přímé granty“. V rámci tohoto projektu nadace podpořila dva 
projekty v celkové částce 50.000 korun.  
 
Účelový fond – Důstojná kvalita života seniorů– Posláním fondu je podpora důstojného života seniorů, 
podpory seniorů v přístupu k sociálním, zdravotním a pečovatelským službám, poskytování finanční podpory 
sociálně či zdravotně znevýhodněným seniorům za účelem zlepšení dostupnosti čerpání sociálních, 
zdravotnických a pečovatelských služeb v Blanicko – Otavském regionu. V roce 2021 nadace podpořila dva 
projekty v celkové částce 58.000 korun.  
 



 
Účelový Fond Sokolovna – V roce 2011 byl Společností pro rozvoj Protivína založen fond, ve kterém se 
shromažďují prostředky na rekonstrukci Sokolovny v Protivíně. Prostředky jsou získávány průběžně. V roce 
2021 bylo na účtu téměř  200.000 korun. 
 
Asociace komunitních nadací byla založena na podzim 2006. Jejím cílem je v České republice podporovat 
rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi chtějí stát; podporovat jejich vzájemné 
kontakty a spolupráci; popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. Členské nadace se řídí minimem 
komunitních nadací. Na práci asociace se aktivně zúčastňujeme od jejího založení. Naše nadace je zakládajícím 
členem této asociace.     
 
 

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2021 
V roce 2021  rozdělila nadace granty ve vypsaných grantových řízeních v celkové výši 475.400 Kč 
 

Název organizace Vyhlášené gran. kolo Částka   Název projektu 

Pod Čarou z.s., (G/1-20) Komunitní grantové 
kolo 

20 000 „Kulturní a provozní činnost Divadla Pod čarou“ 

SDH Skály (G/2-20) Komunitní grantové 
kolo 

10000 „Pohárová soutěž „ O pohár hasičů okresu Písek“ 

Fokus Písek z.ú (G/8-20) Komunitní grantové 
kolo 

19 000 „Model CARe - komplexní přístup v psychosociální 
rehabilitac“ 

Junior Cycling projekt team z.s. 
(G/5-20) 

Komunitní grantové 
kolo 

10 000 „Branně – sportovní příměstské tábory“ 

Domácí hospic Athelas Písek (G/17-
20) 

Podpora domácí 
hospicové péče 

80 000 „Rozpoj a kontinuita specializované paliativní péče na 
Písecku,Strakonicku“ 

Domácí hospic Athelas Písek (G/18-
20) 

Podpora domácí 
hospicové péče 

20 000 „Další krok k financování hospicové péče“ 

Oblastní farní charita Písek 
 

Důstojná kvalita života 
seniorů 

30 000 "Pomůcky pro domácí péči" 

Domácí hospic Athelas Písek 
 

Důstojná kvalita života 
seniorů 

28 000 "Cesta terminálně nemocných na výlet. Kam? Do 
virtuální reality " 

SDH Katovice  (P-/02-21) Přímé granty 20 000 „pořízení nafukovacího člunu“ 
 

Centrum sociální pomoci Vodňany 
(G/9-20) 

Společné grantové  kolo 
Vodňany 

6 000 „Jako za starých časů“ 

Jihoč. universita v Č. Budějovicích 
Fakulta rybářství a ochr. vod (G/11-20) 

Společné grantové  kolo 
Vodňany 

20 000 „Propagace hudebního festivalu FROV FEST“ 

Nefor. sdružení Vodňanští 
heligonkáři (G/12-20) Hrdlička 

Společné grantové  kolo 
Vodňany 

5 000 „12. Setkání heligonkářů a harmonikářů 2021“  

Fokus Písek z.ú. (G/13-20) Společné grantové  kolo 
Vodňany 

10 000 „Vzdělanější tým – profesionálnější pomoc směrem k 
mladším klientům“ 

ZŠ a Gymnázium Vodňany (G/14-20) Společné grantové  kolo 
Vodňany 

17 500 „Hry bez hranic“ 

Městská knihovna Vodňany (G/16-
20) 

Společné grantové  kolo 
Vodňany 

25 000 „Vybudování knihobudky“ 

Pupalka z.s. (G/15-20) Společné grantové  kolo 
Vodňany 

9 900 „Vebové stránky a redakční systém spolku Pupalka…“ 

Centrum sociální pomoci Vodňany 
(G/10-20) 

Společné grantové  kolo 
Vodňany 

4 600 „Cesta časem“ 

SDH Katovice (G/21-20) Společné grantové  kolo 
Katovice 

12 000 „Dětská hasičská soutěž“ 

BEZ Katovice (G/22-20) Společné grantové  kolo 
Katovice 

5 000 „Rukodělné kurzy pro ženy“ 

TJ Sokol Katovice (G/23-20) Společné grantové  kolo 
Katovice 

5 000 
 

„Přeplav si svůj kanál La Manche v Katovicích“ 

Rally Fans Katovice (G/22-20) Společné grantové  kolo 
Katovice 

8 000 „Cyklo den“ 

SDH Katovice (G/24-20) Společné grantové  kolo 
Katovice 

10 000 „Ďětský den“ 

Martina Hauserová DF- 9001/02-20 Grantové kolo DF. 
MUDr. Macháčka 

25 000 „příspěvek ve prospěch jejího syna na neurorehabilitační 
pobyt.“ 



David Kovář DF-9001/01-20 Grantové kolo DF. 
MUDr. Macháčka 

15 000 „Rehabilitace a rehab. pomůcky ve prospěch dcery 
Magdaleny“ 

Lucie Kokrmentová DF-9001/04-20 Grantové kolo DF. 
MUDr. Macháčka 

10 400 "příspěvek pro  jejího zdravotně znevýhodněného syna na 
pořízení vysílací cívky do kochleárních implantátů" 

Horizont z.ú. DF-9001/05-20 Grantové kolo DF. 
MUDr. Macháčka 

20 000 „Léčebně rehabilitační procedury pro klienty Horizont“ 

Středisko křesťanské pomoci-
Pastelka (P 01-21) 

Přímé granty 30 000 „Robotická sekačka“ 

 

 

 

Finanční zpráva 
 
 
Výsledek hospodaření 
Nadace hospodařila v roce 2021 s účetní ztrátou -1.382.527,94 Kč  Kč, Celkové výnosy činily 
2.427.131,56 Kč a náklady 3.809.659,50 Kč, přičemž výnosy z nadačního jmění činily 2.184.571,11 
Kč, ostatní výnosy činily 242.560,45 Kč. (Podrobnosti viz Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.) 

 
 
Nadační kapitál 
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31.12.2021 činí 17 507 608,- Kč 
 
 
Náklady na správu nadace 
Náklady na správu nadace jsou náklady  související se správou nadace. Zahrnují zejména  náklady na  
udržení a  zhodnocení majetku nadace, náklady  na propagaci  účelu nadace a náklady  související s 
provozem nadace. Tyto náklady vede nadace odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. Podle 
Statutu nadace nesmí náklady na správu nadace převýšit  5% hodnoty nadačního jmění podle jeho 
stavu k 31. prosinci běžného roku. 
 HODNOTA 
Náklady na správu nadace 312 057,- 
Nadační kapitál 17 507 608,- 
Podíl nákladů na nadačním jmění 1,8% 
 
Náklady na správu nadace jsou v souladu se statutem nadace. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


