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Úvodní slovo 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, příznivci, 

dámy a pánové, 

 

rok 2012 byl pro naše občanské sdružení Přátelé New Renato Community Society velmi 

významný.  Zahájili  jsme  totiž  svou  činnost,  což   bylo  spojeno  s  mnohým  úsilím  

před založením sdružení i po jeho registraci, kdy se tvoří veškeré dokumenty, sepisují 

oficiální pozvánky na různé akce a následné zprávy z nich, pracuje se na propagačních 

materiálech k veřejné prezentaci sdružení, dolaďují se kompetence jednotlivých členů, 

zjišťují se způsoby spolupráce mezi nimi samými … , a tak se i nějaké problémy  řeší      

„za pochodu“.   

 

Myslím, že spolu se všemi, kdo se jakkoli zapojili, ať už jsou to členové, dobrovolníci        

či dárci a sponzoři, můžeme říci, že to byl rok krásný, plný optimismu a enthusianismu.  

 

 

 

 

Monika Höferová 

předsedkyně o.s. Přátelé NRCS 
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Identifikační údaje sdružení   

 

 

 

Adresa  

Přátelé New Renato Community Society o.s. 

Dvořišťská 1244 

198 00 Praha 9 

 

Web: http://pratele.newrenato.org  

 

E-mail: info@newrenato.org  

 

IČO 22613412 

 

Transparentní účet:  2200272480/2010, Fio banka, a.s. 

Majitel účtu: Přátelé New Renato Community Society 

Název účtu: Přátelé New Renato Community Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pratele.newrenato.org/
mailto:info@newrenato.org
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Jak to všechno začalo  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Návštěva NRCS v Zambii, 2011  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Skupina dobrovolníků a nadšenců podporovala 

organizaci New Renato Community Society v Zambii již   

od roku 1998, kdy se dnešní předsedkyně občanského 

sdružení Přátelé New Renato Community Society, o.s. 

Monika Höferová setkala ve Florencii s jednou z vůdčích 

osobností této zambijské organizace - Josephem 

Kafwembe.  

Monika poté navrhla lidem z farnosti sv. Bartoloměje 

v Praze 9 – Kyjích, zda by chtěli tuto organizaci              

na africkém kontinentě podporovat. Začaly se tedy 

uskutečňovat „stánky“, jejichž cílem bylo prodejem 

dárkových předmětů získat peníze na podporu projektů 

v Zambii. Předměty vyráběly děti z farnosti  a dobrovolníci 

- vánoční či velikonoční přáníčka, zdobené svíce, korálky, 

kalendáře z obrázků dětí, domácí koláče a buchty, atd.  

Zisk se pak posílal do Zambie.  

Časem však okruh přátel a sympatizantů překročil 

hranice farnosti. Proto byly na jaře roku 2012 zahájeny 

přípravy k založení občanského sdružení – sepsání 

stanov přípravným týmem a zpracování dalších 

náležitostí, jež musí každé sdružení splňovat, aby mohlo 

být registrováno. Ministerstvo vnitra stanovy schválilo 

dne 11. 5. 2012 pod IČO 22613412.  

Poté se 6. června 2012 konala zakládající schůze 

občanského sdružení Přátelé New Renato Community 

Society, o.s. Její členové schválili stanovy sdružení           

a zvolili předsedkyni, členy výboru, dozorčí rady                

a pokladníka.  

 

      



Vznik, poslání a cíle sdružení  

Občanské sdružení Přátelé New Renato Community Society vzniklo za účelem podpory 

zambijské neziskové organizace New Renato Community Society (http://newrenato.org).   

Chceme pro New Renato Community Society zprostředkovávat kontakty, předávat know-

how a v rámci možností přispět na jejich rozvoj podporou duchovní a finanční. 

        

     

    

   

 

Cíle sdružení jsou: 

 Rozvojová pomoc na venkově ve středoafrické Zambii. 

 Partnerská spolupráce se zambijskou obecně prospěšnou společností New Renato 

Community Society (registrována pod číslem: ORS/102/78/16), ve zkratce NRCS. 

 Zvýšení informovanosti veřejnosti o reálné situaci na zambijském venkově. 

Formy činnosti: 

 Podpora vlastních projektů obecně prospěšné společnosti New Renato Community 

Society směřujících k pozvednutí životní úrovně a soběstačnosti zambijských 

venkovanů prostřednictvím sdílení know-how, zprostředkovávání kontaktů              

a fundraisingu. 

 Pořádání přednášek a tvorba mediálních dokumentů, týkající se situace               

na zambijském venkově. 

 Spolupráce s jinými sdruženími poskytujícími rozvojovou pomoc. 

 Výroba a prodej dárkových a prezentačních předmětů a pořádání akcí                    

za účelem fundraisingu.  

 

 

http://newrenato.org/
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Organizační struktura sdružení 

 

Orgány družení: 

 

 členská schůze – nejvyšší orgán  

 

 výbor – výkonný orgán   

členové výboru:  

předsedkyně:    Monika Höferová 

místopředsedkyně:  Kateřina Štěpánková 

místopředsedkyně:  Marta Höferová 

 

 dozorčí rada – kontrolní orgán  

členové dozorčí rady:  

Jan Rosík 

Radek Ludačka 

Luboš Krumphanzl 

 

 

Další funkce:  

 

 pokladník:    

Anežka Havránková  
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Činnost a projekty v roce 2012 

Květen 

 Předání fotek českým dětem zapojeným do projektu Modlitební dvojice 

Modlitební dvojice je projekt, který spočívá v utvoření dvojic dětí z ČR a Zambie v New 

Renato Community, které se za sebe navzájem modlí. Zájemci z řad dětí se mohou          

do projektu stále hlásit.  

V neděli 13. května 2012 se konalo setkání s dětmi zapojenými do tohoto projektu.       

Při tomto setkání byly slavnostně předány fotografie zambijských dětí z New Renato 

Community českým dětem. V rámci akce se rodiče těchto dětí mohli dozvědět něco více   

o naší organizaci i o NRCS v Zambii. Pro děti byl připraven herní program.  

 

     

 

 

Červen 

 Zakládající schůze Přátel NRC 

6. června 2012 byla svolána do prostor Katolické teologické fakulty 

v Praze první a zároveň zakládající schůze nově vznikajícího 

občanského sdružení Přátelé New Renato Community. 

Zúčastněných devět lidí rozebíralo budoucnost sdružení, přijímalo 

členy, schválilo stanovy a volilo členy do funkčních pozic                 

na následující rok. Předsedkyní se stala Monika Höferová, která     

se už delší dobu angažuje v pomoci lidem v Zambii.   

 

 Rozhovor v rádiu Proglas 

14. června odvysílalo rádio Proglas pořad, jehož hostem byla předsedkyně sdružení  

Monika Höferová. Hovořila nejen o problémech v Africe, ale také o naší rozvíjející se 

spolupráci s New Renato Community. 

 

 

http://pratele.newrenato.org/?p=466
http://pratele.newrenato.org/?p=474
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Říjen 

 Zřízení transparentního účtu 

V říjnu byl vytvořen transparentní účet občanského sdružení pro pomoc těmto lidem, který 

je veřejně dostupný na adrese: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-

transparent.cgi?ID_ucet=2200272480.   

 

 

Listopad  

 Informace o  aktuální sbírce na centrum v Zambii 

Na základě dopisu od Josepha Kafwembe z NRCS           

o nutnosti odkoupit budovu, kde má  NRCS dosud své 

zázemí, vznikla současná hlavní fundraisingová činnost 

našeho sdružení. Budova se kupuje od pana Posity za ½ 

tržní ceny. Nutnost odkoupení vznikla z důvodu zájmu 

dalších lidí o odkoupení této budovy, čímž by NRCS 

zůstalo na ulici. 

 

 Vyroben prezentační banner 

Pro prezentaci na našich stáncích jsme nechali vyrobit prezentační banner.  

 

 Stánky na plese ADCM a na hudebním festivalu VOX v Praze  

Naše sdružení mělo možnost díky vedení 

Arcidiecézního centra pro mládež  a  pořadatelů 

hudebního festivalu VOX mít stánky na jejich  

akcích. Ples se uskutečnil 3.11., hudební festival 

VOX 24.11. Účastníci obou akcí si mohli vybrat z 

nabídky vánočních přáníček, náušnic, ručně 

malovaných hedvábných kravat a motýlků, 

zdobených svíček   a také výrobků ze samotné 

Zambie.  

Zisk z plesu činil 2.885,-Kč, na VOXu 3.110,-Kč.  

 

 Schůzka s vedením Fakulty RRMS Mendelovy univerzity o možné spolupráci 

20.11. se uskutečnila schůzka s vedením Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních 

studií Mendelovy univerzity o možné spolupráci. Předsedkyně sdružení a další dva 

členové se sešli na Fakultě RRMS s referentem zahraničních vztahů Ing. Samuelem Antwi 

Darkwahem, PhD.  a  koordinátorem přeshraničních studentských stáží Mgr. et Mgr. 

Miroslavem Horákem, Ph.D., aby jednali o možnosti spolupráce na cílech NRCS v Zambii. 

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2200272480
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2200272480
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Jednání bylo oboustranně kladně ohodnoceno a spolupráce byla (zatím) ústně 

dohodnuta.   

 

 Zpráva z New Renato: Peníze – záloha na odkoupení domečku - dorazily  v pořádku 

Do New Renato byly v polovině listopadu odeslány peníze  - záloha na odkoupení 

současné budovy centra New Renato. Přibližně týden poté přišla zpráva od Josepha, že 

záloha byla zaplacena, že velmi moc děkují a ať nám Bůh žehná. 

 

 

Prosinec 

 Stánky 

O víkendu 8. a 9. 12. 2012 byl díky dobrovolníkům náš stánek součástí 

tradičních vánočních trhů, jež se konaly v prostorách zámku Jaroměřice 

nad Rokytnou.  Akce vynesla 

2.905,-Kč.  

 

Stánek u Nejsvětějšího Salvátora na Praze 1 

se konal 18 a 23. prosince. Výtěžek 

z prodaných předmětů činil 6.152,-Kč.   

 

 

 Přednáška pro veřejnost 

6. prosince se uskutečnila informační přednáška pro veřejnost o poslání a cílech 

občanského sdružení v prostorách fary týnského chrámu na Praze 1.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pratele.newrenato.org/?p=655
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Hospodaření v roce 2012    

 

Náklady 

 

Spotřeba materiálu       10.469,00Kč 

Prodané zboží           1.085,00Kč 

Ostatní služby               500,00Kč 

Odeslání příspěvku do Zambie      30.027,69Kč 

 

Náklady celkem        42.081,69Kč 

 

 

 

Výnosy 

Tržby za prodané zboží       15.052,00Kč 

Z toho:   

Stánek na plese ADCM    2.885Kč 

Stánek na VOXu     3.110Kč 

Stánek na Adventních trzích, Jaroměřice n. Rok.   2.905Kč 

Stánek u Nejsv. Salvatora, Praha   6.152Kč 

 

Úroky                   5,29Kč 

Přijaté příspěvky (dary)       41.205,00Kč 

Z toho:  

červenec   Anonymní dar         100Kč 

srpen   Dar farnosti Nové Město nad Metují  23.731Kč 

říjen  Anonymní dar         200Kč 

listopad  Výtěžky z trhů v roce 2011     5.400Kč 

prosinec  Anonymní dar    11.774Kč 

 

 

Výnosy celkem        56.262, 29Kč 

 

Hospodářský zisk celkem       14.180,60Kč 
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Poděkování 

 

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na našich akcích podíleli finančními, věcnými nebo 

kreativními dary:   

 

 dětem z farnosti sv. Bartoloměje, Praha 14 – Kyje za malování vánočních a 

velikonočních přáníček, 

 světluškám a skautkám z oddílu Vlnky, Praha 20 – Horní Počernice za zdobení 

svíček s vánočními motivy,  

 Marii Michalcové za věnování elegantních, ručně vyrobených naušnic do prodeje 

na stáncích našeho sdružení,   

 Janě Höferové za sponzorskou výrobu originálních kravat s převážně africkými 

motivy,   

 Janu Rosíkovi za vytvoření webu sdružení,  

 Anně Eitlerové za pomoc s přípravou stanov,  

 římskokatolické farnosti Nové Město nad Metují,   

 Arcidiecéznímu centru pro mládež Praha, 

 výrobci fotoaparátů a videokamer Canon, 

 TV Noe a rádiu Proglas, 

 anonymním dárcům, a  

 všem, kdo se za zdar cílů sdružení modlí.  
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Místní kostel 

   
Červenec 2012 – Návštěva Moniky v Zambii – vyjednávání potřeb místní organizace s Josephem Kafwembe 

 

  
    July 2012 – NRC organizuje aktivity pro místní obyvatele – zde workshop o efektivním využívání vody   

 

 
2005 – NRC začíná stavět školu. Nyní má škola dvě třídy, kancelář a sklad.    

 

 

 

Výroční zprávu vypracovala Marta Höferová, Anežka Havránková. oto Jan Rosík 


