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Nadační fond v roce 2021 

“Motto: to co nás spojuje je lidská blízkost!” 

Na začátku roku jsme přemostili a rozšířili práci NF z Olomouckého do Moravskoslezského kraje. 

Spontánně se začalo tvořit společenství a naše pozornost šla hlouběji k Beskydským vrchům i 
údolím pod nimi. Zrodil se mezi námi záměr najít svůj kousek země v Beskydech, či Pobeskydí pro 
setkávání školy přírodní moudrosti, kde by také mohl vyrůst jedlý sad. Inspirování tradicí 
domorodého kmene Kogi, jsme se rozhodli nejdříve navštívit místa na kterých i naši předkové 
naslouchali zemi a svým bohům.  Scházeli jsme se u ohňů, u pramenů, v domovech. Společně jsme 
vyklízeli staré, vařili nové a pekli dobré.  

 

A pak jsme čekali až se cesta otevře. 
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Nečekali jsme však, že vše začne zástavou srdce Moniky Michaelové. Jako by se v ten moment 
přenesla do „Aluny“ spojeného vědomí domorodého kmene Kogi. Následně jsme se dozvěděli o 
velkých nepokojích v kmeni a násilí mezi indiány. Rozpad kmene který je od 60. let plánován a 
pečlivě připravován největší organizací světa a všech časů, začal být vidět. Naše pozornost se zcela 
obrátila k vnitřní práci a připravili jsme výzvu připojení se do klidu a tiché podpory našich starších 
bratrů kmene Kogi, k ochraně srdce světa. A Tak se stalo, že se cesta otevřela na mnohá místa ČR, 
do Čech I na Moravu kde jsme uspořádali několik besed a setkání. Vznikl psaný vzkaz pro Mamo a 
Sáhy kmene Kogi, ve kterém jsme se na ně obrátili s dotazem, zda přišel čas, aby přijeli k nám do 
ČR a své učení předali našim lidem přímo v naší zemi. Se vzkazem a dárky pak do hor odešel 
Jeroham s rodinou Uáí aby náš vzkaz předal Mamům žijícím vysoko v horách Siera Nevada v 
Kolumbii. 

V sadu pod Holým vrchem v Olomouckém kraji život pokračoval s ohledem na celosvětovou 
situaci. Několikrát jsme se sešli u Kamenice a i u té se nám zdálo, že se zavřela před větší 
společností.  

Pokosili jsme sad. A připravili do té doby zarostlou a zanedbanou louku pro vysazení lískových 
keřů, kterých jsme umístili 27 a také růžových keřů, kterých je bezmála 40. 

Také se nám podařilo to, že v květnu vyšla knížka příběh Kamenice! 

https://www.mosty-puentes.cz/pribeh-kamenice-3/ 

“Motto: někdy je dobré držet se postupu a dodržovat pravidla.” 
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Účel zřízení Nadačního fondu 
Dle zakládací listiny, Účelem nadačního fondu je podpora zachování duchovního dědictví 
domorodých lidí kmene KOGI a kulturní výměny se současnou společností. Základním účelem 
nadačního fondu je organizace dlouhodobé sbírky: 
 

a) Na odkup horských pozemků v Sierra Nevada – Kolumbie pro rozšíření 
domorodého teritoria kmenů Kogi a Uaí, dále na revitalizaci horských terénů a 
vybudování chráněného teritoria pro obnovení ekosystému i vnitřní rovnováhy 
lidí.     

b) Na odkupování či získávání do užívání pozemků v Evropě, které jsou přírodními 
památkami nebo silovými místy s duchovním významem. Dále vytváření lesních 
chrámů a posvátných hájů, zakládání rodových hospodářství a škol přírodní 
moudrosti.  

 
Hlavní činností nadačního fondu je získávání a poskytování finančních prostředků pro naplnění účelu 
nadačního fondu a jeho činností. 
V rámci své hlavní činnosti může nadační fond přispívat k naplňování svého účelu také následující 
vlastní činností: 

1. budování národní a mezinárodní spolupráce  
2. obnovení interkulturních programů s partnerskými organizacemi  
3. ochrana domorodých kultur  
4. rozvoj přírodního učení 
5. studium přírodních věd 
6. obnovení duchovních tradic v Evropě 
7. péče o životní prostředí a přírodu 
8. vzdělávání, poradenství a osvěta 
9. pořádání zážitkových programů a pobytů 
10. komunitní a místní rozvoj 
11. podpora lidských práv a demokratických hodnot 
12. charitativní činnost 
13. vydavatelská činnost 
14. programy na kultivaci kulturní krajiny 

Účel nadačního fondu může být změněn rozhodnutím správní rady. 
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Členové správní rady za rok 2021  
Monika Michaelová, předsedkyně správní rady, pověřena rozvojem a řízením NF 
Kateřina Husníková, členka správní rady, pověřená správou účetních podkladů a administrativy  
Jan Budil, člen správní rady pověřen správou webu a multimediální komunikace 
Alena Lenochová, revizorka 

Přehled akcí v roce 2021 

DATUM POPIS AKCE POČET 
ÚČASTNÍKŮ 

18.01.2021 Výstup na Godulu 3 
19.-20.1.2021 Setkání správní rady, plány, vize, Ostrava 3 
21.1.-24. 1.2021 Snění Rychlebské hory 11 
26.1.-27.1.2021 Setkání se soused a sousedská spolupráce, Bouzovsko 10 
31.01.2021 Pouť na Písečný vrch 5 
02.02.2021 Setkání spolupracovníků s indiány z Kolumbie, Praha 4 

08.02.2021 Setkání s Jaroslavou Grobcovou, slovanská tradice – 
autorka knih o Slovanské spiritualitě na Moravě 4 

11.02.2021 Oheň na Godule Cca 18 
24.02.2021 Sousedské setkání a oheň   
27.1.-28. 2.2021 Společenství kolem přechodových rituálů pro kluky a holky 13 
13.03.2021 Oheň Kamenice, Novoluní setkání u pramene 7 
23.04.2021 Prohlídka pozemků Kojetín, Nový Jičín 6 

24.04.2021 Jarní oheň Godula 
https://www.mosty-puentes.cz/jaro-je-tu/ Cca 50 

05.05.2021 Setkání-země pro sad 6 
08.05.2021 Kamenice   

11.05.2021 Nahrávání podcastu Ostrava 
https://www.mosty-puentes.cz/k-smrti-dobry-podcast/ 5 

21.05.2021 Vyšla knížečka Příběh Kamenice   

28.5.-29.5.2021 
Kosení v sadu ve Střemeníčku 
https://www.mosty-puentes.cz/vzala-jsem-do-rukou-
kosu/ 

20 

30.05.2021 Kamenice, křest knihy 8 

01.06.2021 Jednání o odkupu pozemku pramene Kamenice – firma 
Úsovsko a.s. 2 

08.06.2021 Přednáška o dospívání, alternativní škola Hnízdo Cca 50 
07.07.2021 Setkání s vodu, Malenovice 5 
24.8.-25.8.2021 Škola přírodní moudrosti, Třanovice 18 
17. 9.-19.9.2021 ŠPM kosení, oplocenka 19 
29.09.2021 Beseda Knihovna Libina 14 
06.10.2021 Sázení bylin v Kamenici, zavírání prostoru 8 
15.10.2021 Holky pečou buchty, kluci pracují na zahradě 10 
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21.10.2021 Mnislav Atapana, porada, propojování, Olomouc 3 
27.10.2021 Beseda Hrozenkov 25 
30.10.2021 Sázení holý vrch 23 
03.11.2021 Beseda MK Libina 7 
05.11.2021 Praha, beseda, předání vzkazu pro Mamos 35 
06.11.2021 Obřad na Petříně 17 
08.11.2021 Setkání Alope, obřad a sněm, navázání spolurpáce 2 
18.11.2021 ČTENÍ Příběhu Kameníce v Kratochvíli 20 
13.11.2021 Sázení růží  11 
17.11.2021 Pouť kounovské řady 7 
23.11.2021 Setkání v Muchovicích, stará svatyně, navázání spolupráce 5 
03.12.2021 Rozhovor v Českém rozhlase – poselství kmene Kogi 2 
10.12.2021 Medicínský kruh Svitavy 19 

Poděkování dárcům 
Děkujeme za podporu společenství a dobrovolníkům nadačního fondu, přátelům, rodinám, 
účastníkům našich pracovních akcí a besed a vám, kdo jste nám přispěli finančním darem.  
V roce 2021 jsme přijali 150 680 Kč.  
Finanční část spolu se zprávou revizorky doplníme po podání daňového přiznání za rok 2021. 
 

Finanční část 
 
Příloha k účetní závěrce Nadačního fondu Mosty – Puentes za účetní období 2021  

1/ Majetek             
  
–  způsob ocenění DHM,DNM pořizovací cenou  
–  DHM,DNM – NF nevlastní 
         
2/ výše pohledávek po spl. 2 175,-Kč 
         
3/ výše závazků po spl. 16 264,-Kč 
         
4/ Zdroje financování NF           
   
–  nadační příspěvky a dary od organizacích 20 tis.Kč 
–  peněžní dary od fyz.osob 78 tis Kč 
–  výnosy z běžné činnosti 6 tis Kč 
         
5/ Osobní náklady činily 39 tis  

V Luké 30.3.2022  
Alena Lenochová 
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revizorka NF Mosty - Puentes        

 

Informace pro dárce, KOLEGY a partnery 
Tím, že vás oslovujeme, se vlastně ptáme, zda máte chuť a prostředky na to věci měnit a tvořit 
prostor pro zdravou zemi s námi? Podpořte nás. Spolupracujme. Tvořme spolu.  
  
Dar je aktem citu. Dárce dává, protože má.  
 

- pozemky a nemovitosti na klíčových místech s historickým, přírodním nebo duchovním 
významem 

- finanční prostředky na provoz a naplňování vize  
- dopravní prostředek v dobrém stavu  
- prostory pro setkání 
- propojení s lidmi 

 
Spolupráce je věcí rozumu.  Pojďme si říct, co spolu uděláme.  
 
Partnerství je společná cesta životem. Jako partneři společně tvoříme a užíváme hodnoty. Získáte 
prožitek, který změní váš život. Pojďme se poznat.  
 
 
INFORMACE K ZASÍLÁNÍ DARŮ:  
FIO: 2801403810/2010 
nadacnifond@mosty-puentes.cz 
WWW.MOSTY-PUENTES.CZ 


