V Ý R O Č N Í ZP R Á VA 2015
PŘÁTELÉ

NEW RENATO, Z.S.

Úvodní slovo
Vážení přátelé, příznivci,
dámy a pánové,
v roce 2015 nás čekalo několik velmi důležitých úkolů. Bylo zejména třeba upravit podle
nového občanského zákoníku stanovy a přepsat občanské sdružení na spolek. V rámci
změn jsme se také rozhodli pro zkrácení jména spolku na Přátelé New Renato.
Díky Vaší podpoře, drobným i větším dárcům, podporovatelům a pomocníkům jsme mohli
uskutečnit některé akce – jako např. adventní stánky nebo benefiční ples. Výtěžek
z těchto akcí jsme poslali do Kashitu na zbudování podlahy v základní škole Renato
community school.
Česká televize uvedla další reprízu dokumentárního filmu Bemba: Čekání na Godota,
kterým tak naše organizace naplňuje svůj cíl zvyšovat informovanost veřejnosti o reálné
situaci na zambijském venkově.
Více se dočtete dále.
Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojili - dobrovolníkům, sympatizantům, dárcům,
partnerům a členům občanského sdružení, že se toho tolik podařilo.

Monika Höferová
předsedkyně Přátelé New Renato, z.s.
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Identifikační údaje spolku

Adresa
Přátelé New Renato, z.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
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Z historie

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 jsme založili občanské sdružení
PŘÁTELÉ NEW RENATO COMMUNITY SOCIETY. Dne
11. 5. 2012 jsme byli schváleni Ministerstvem vnitra ČR
pod IČO 22613412.

Návštěva NRCS v Zambii, 2011
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Poslání a cíle spolku
Přátelé New Renato vzniklo za účelem podpory zambijské neziskové organizace
New Renato Community Society (http://newrenato.org).
Chceme pro NRCS
zprostředkovávat kontakty, předávat know-how a v rámci možností přispět na jejich rozvoj
podporou duchovní a finanční.

Cíle spolku
•

•

Partnerská spolupráce v oblasti rozvojové pomoci s obecně prospěšnou
společností New Renato Community Society (registrována pod číslem:
ORS/102/78/16), ve zkratce NRCS, působící v Zambii.
Zvýšení informovanosti veřejnosti o reálné situaci na zambijském venkově.

Formy činnosti (od schválení nových stanov 7.3.2015)
Činnost PNR směřuje k naplnění cílů stanovených v čl. III. Tyto cíle jsou naplňovány
zejména prostřednictvím hlavní a vedlejší činnosti.
Hlavní činností je:
1. Podpora projektů obecně prospěšné společnosti NRCS, které směřují k pozvednutí
životní úrovně a soběstačnosti zambijských venkovanů, a to prostřednictvím
sdílení know-how a zprostředkovávání kontaktů.
2. Pořádání veřejných sbírek za účelem finanční podpory rozvojové pomoci
na zambijském venkově.
3. Spolupráce s dalšími osobami, zejména s osobami, které se zabývají rozvojovou
pomocí.
Vedlejší činností je:
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1. Výroba a prodej předmětů, pořádání akcí za účelem finanční podpory projektů
NRCS a ke správě PNR.
2. Pořádání přednášek a tvorba mediálních dokumentů, týkajících se situace
na zambijském venkově.

Organizační struktura spolku
Orgány spolku:
§

Členská schůze – nejvyšší orgán

§

Výbor – výkonný orgán

§

Předsedkyně, statutární orgán:

Monika Höferová

místopředsedkyně:

Klára Löffelmannová

místopředsedkyně:

Marta Höferová

Kontrolní komise
Jan Rosík
Radek Ludačka
Pavel Štrouf

§

Rozhodčí komise
Dagmar Hudson
Jana Höferová
Jiří Höfer

Další funkce:
§ Pokladník
Anežka Havránková
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Činnost a projekty v roce 2015
Leden
Přání k novému roku od našich zambijských přátel
Mohli bychom říci, že nový rok začal o den dřív
doručením přání od našich zambijských přátel.
Popřáli nám šťastný a radostný nový rok,
a poděkovali za důvěru a pomoc, kterou jim
dáváme: „Pamatujte, i jen malý kousek může
pomoci k velké věci.“
Foto: Silvestrovská party 2014 v Kashitu

Únor
Benefiční ples pro Kashitu
V pátek 6. února 2015 se
za účasti 146 lidí konal v Sále
kard. Berana na Arcibiskupství
pražském již třetí ročník
benefičního
plesu
pro
Kashitu. Jeho cílem bylo
získat finance na podlahu v ZŠ
Renato community school v
Kashitu. Záštitu nad plesem
převzala farnost Panny Marie
Sněžné na Praze 1, k poslechu
hrála
a zpívala kapela
Medium.
Atmosféra byla
úžasná,
štěstí
z
Klobouku udělaly díky našim
partnerům a dárcům mnohým radost. A výtěžek z akce, 26.700 Kč, našim přátelům
v Zambii.

8

Březen
Výroční členská schůze
7. března se členové našeho občanského sdružení sjeli do Kutné hory na výroční
členskou schůzi, kde od rána až do pozdních 22.00 projednávali záležitosti organizace.
Bylo schváleno hospodaření a výroční zpráva za rok 2014, zvoleno nové vedení předsedkyní se stala Monika Höferová, místopředsedkyni Klára Löffelmannová a Marta
Höferová - a především přijaty nové stanovy a transformace občanského sdružení
na spolek. Spolu s tím jsme zkrátili svůj název na „Přátelé New Renato, z.s.“
Květen
Benefiční koncert
V neděli 24. května se v kostele Nejsvětějšího Salvatora na Praze 1 uskutečnil Benefiční
koncert pro Kashitu. Zazpíval 86-ti členný sbor University of Virginia Singers pod vedením
dirigenta Michaela Slona. Sbor zazpíval skladby církevní (např. dvě postní moteta
od Pawla Lukaszewského či Ave Maria Franze Biebla) i světské, především lidové – a to
z různých národů (např. svižnou litevskou píseň Tykus, tykus). Největší aplaus však sklidily
české lidové písně od Antonína Dvořáka a
song Do You Hear the People sing
z muzikálu Bídníci.
Výtěžek z koncertu činí 9.419Kč. Finance
poputují dílem do fondu, kde budeme
střádat částku na odkoupení pozemku
v Kashitu, na kterém bude v budoucnu
stát učiliště, a dílem na pokrytí režijních
nákladů naší organizace.
Děkujeme všem, kdož jste se přišli
podívat a podpořili naše cíle! Díky patří
samozřejmě i sboru University of Virginia
Singers, farnosti Nejsvětějšího Salvatora a
GM Travel!
Červenec
Další brýle pro Zambijce!
Na konci července nám Anna Černá předala dvě krabice brýlí,
které spolu s kamarádkou Annou Krahulcovou nastřádala
od známých. Brýlí je 38 a jsou mezi nimi i dětské! Budeme
opět hledat optiku, kde by nám je mohli seřídit, než je
po někom pošleme lidem v New Renato Community v Zambii.
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Říjen
Film o New Renato
25. října bylo opět možné na ČT 2 shlédnout dokumentární debut naší zakladatelky
Moniky Höferové Bemba: Čekání na Godota.
Film konfrontuje evropský a africký svět skrze
výpovědi
mladých
českých
dobrovolníků
a
cestovatelů.
Dobrovolníci
vyučovali
rok
na salesiánských středních školách. Cestovatelé
během své Africké cesty navštívili New Renato
Community Society na Zambijském venkově.
Film je možné přehrát on-line na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1078273587
8-bemba-cekani-na-godota/.
Prosinec
Adventní stánky pro projekt střední školy v Kashitu
Stejně jako předchozím roce, i letos jsme zrealizovali adventní stánky, jejichž cílem bylo
získat finance na projekt střední školy v Kashitu. Konaly se ve farnostech Nejsvětějšího
Srdce Páně (Praha 3), sv. Havla (Praha 1) a sv. Bartoloměje (Praha 14). Zisk činil
krásných 17.183 Kč.

Registrace spolku do veřejného rejstříku
Ke konci roku jsme naši organizaci úspěšně zaregistrovali do veřejného rejstříku, čímž
jsme splnili povinnost danou zákonem - transformaci občanských sdružení.
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Informace z Kashitu: Stavba podlahy v základní škole je v plném proudu!
Z financí, které se sešly z adventních stánků 2014
a benefičního plesu v únoru t.r., se již v Zambii dokončuje
stavba podlahy v základní škole Renato community school.
Naše
práce
nese
výsledky!

Přání z Kashitu
O Vánocích přišly e-mailem přání od Bornface a Josepha Kafwembe z New Renato.
Přeji vám šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2016.
Bornface, NRCS-Zambia

Přátelé New Renato,
přeji vám šťastné Vánoce, které, jak vím, přinesou velkou radost, pokoj a štěstí do všech
srdcí. Moc vám děkuji za to, co děláte pro obyvatele Kashitu.
ŠTASTNÉ VÁNOCE PŘÁTELŮM NEW RENATO. AŤ VÁM BŮH, NAROZENÝ
KRÁL, ŽEHNÁ.
Joseph

Foto: přání poslané Josephem
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Hospodaření v roce 2015
Zpráva z hospodaření za rok 2015
Náš spolek Přátelé New Renato, z.s. je financován z členských příspěvků, bezúplatných
příjmů od dárců a z výtěžků benefičních akcí, které jsou příležitostně pořádány. Členské
příspěvky (2.500,- Kč) nám v současné době pokryjí náklady spojené s provozem našeho
spolku (zejména materiál na výrobky prodávané ve stánku), semináře a kurzy. Zbývající
příjmy jsou určené na naše poslání, kterým je podpora partnerské organizace New
Renato Community Society v Zambii. V letošním roce jsme 47.555,64Kč spolufinancovali
zbudování podlahy v základní škole Renato community school.

Přehled jednotlivých výtěžků z benefičních akcí v roce 2015:
• Ples
47.355,- Kč
• koncert
12.563,- Kč
• Adventní neděle
17.183,- Kč, konkrétně:
o sv. Bartoloměj v Kyjích
5.613,- Kč
o Sv. Havel
2.320,- Kč
o Nejsvětější Srdce Páně
9.250,- Kč

Hospodářský výkaz za rok 2015
Vybrané údaje o příjmech
Položka výkazu
Částka
Členské příspěvky
2 400,00
Kč
Dotace ze státního rozpočtu
0,00 Kč
Příspěvky samosprávních
orgánů
Dary
Ostatní příjmy na akce
Ostatní příjmy
Doplňková činnost - příjmy
Příjmy celkem:

0,00 Kč

Vybrané údaje o výdajích
Položka výkazu
Nákup a zhodnocení
nemovitostí
Nákup a zhodnocení ostatního
dlouhodobého majetku
nákup služeb

32 470,00 Nákup drobného hmotného
Kč majetku
poskytnuté příspěvky
0,00 Kč
0,00 Kč Ostatní výdaje na akce
14 378,00 Ostatní výdaje
Kč
49 Doplňková činnost - výdaje
248,00 Kč
Výdaje celkem:

Částka
0,00 Kč
0,00 Kč
24 395,00
Kč
3 831,00
Kč
47
555,64,00
Kč

0,00 Kč
75
781,64 Kč
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Majetek
Položka výkazu
Nemovitosti
Ostatní dlouhodobý
majetek
Peněžní prostředky v
hotovosti
Peněžní prostředky na
účtech
Finanční majetek
Pohledávky
Zásoby - drobný hmotný
majetek
Zásoby - ostatní
Ostatní majetek
Majetek celkem:

Závazky
Částka
Položka výkazu
0,00 Kč Souhrn závazků
0,00 Kč Závazky celkem:

Částka
0,00 Kč
Kč

12 655,00
Kč
29 818,45
Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
33
567,09 Kč

V roce 2015 nás podpořili:
Jiří Höfer
Vladimír Zikan
Renata Poláková
VKH Praha
Římskokatolická farnost sv. Bartoloměje
Římskokatolická farnost Nejsv. Salvatora
Římskokatolická farnost Panny Marie Sněžné
Římskokatolická farnost sv. Havla
Římskokatolická farnost Nejsv. Srdce Páně
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Poděkování
Děkujeme všem, kdo se na našich akcích podíleli finančními, věcnými nebo kreativními
dary:
Marii Michalcové za sponzorskou výrobu elegantních, ručně vyrobených naušnic
do prodeje na stáncích našeho sdružení
§ Petře Šukové za namalování obrazu na benefiční koncert
§ Janě Höferové za sponzorskou výrobu originálních kravat s převážně africkými
motivy
§ panu dirigentovi Michaelovi Slone a sboru University of Virginia Singers , Kláře
Havlíčkové z GM Travel a farnosti Nejsvětějšího Salvatora v Praze 1 za realizaci
benefičního koncertu
§ majitelům brýlí pro Zambijce a Anně Černé s Anně Krahulcové za jejich nastřádání
§ TV Noe
§ Rádiu Proglas
§ farnosti Nejsvětějšího Salvatora, Praha 1
§ farnosti sv. Havla, Praha 1
§ farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3
§ farnosti sv. Bartoloměje, Praha 9 - Kyje
§ dobrovolníkům u prodejních stánků a jiných aktivit, kuchařkám dobrot
§ anonymním dárcům a sympatizantům
§ všem, kdo se za zdar cílů sdružení modlí
§

§ partnerům 3. benefičním plesu pro Kashitu:

§ a účastníkům, dárcům, pomocníkům a farnosti u Panny Marie Sněžné (Praha 1) za
realizaci benefičního plesu
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