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Nadační fond v roce 2020 
Čtvrtý rok existence je zásadní čas. V životě člověka se probouzí to, čemu domorodí lidé říkají 
„jiskra“. Do té doby se vše vyvíjí, hledá si svůj směr a tvar. Zažehnutí jiskry generuje vlastní 
magnetismus, tvoří směr a tvaruje to, co do té doby bylo jen jako potenciál.  

Tradice v evropě 
Rok 2020 začal cestou ze severu, z polárního kruhu od domorodých lidí Sámí (Laponci), se kterými 
jsme spojili síly v ochraně vod a udržování obřadních míst.  Cesta zpět vedla pobaltským krajem a 
tak není divu, že jsme se setkali také s pokračovateli původního rodu Livů v Lotyšsku. Viděli jsme 
jak udržují své tradiční způsoby, předávají dochovaná fakta a žijí.  

Firmy 
Hned po návratu jsme se vrátili s kolegy k provázení poradních kruhů v ostravském Toptaxu, kde se 
majitelé rozhodli přejít z hierarchicky řízené firmy do kruhového společenství. Během první části 
roku se podařilo zažehnout jiskru změny. Naše práce přešla do sesterské firmy Lucy’s Café a 
penzionu Stará pošta ve Frýdku Místku.  

Kogi 
Než začal tát sníh, odstartovala nečekaná cesta Moniky Michaelové do Kolumbie. Potkala se 
s Alanem Erreirou, režisérem dvou celosvětově známých dokumentů o Kogi. Jednala o spolupráci 
s kolegyní Alenou Antonovičovou a jejími spojeními s kmenem Arhuaco. Potkala se s českými 
poutníky, kteří pobývají v Tierra Negra.  

Sněm 
V březnu se zavřely hranice, celý svět se dostal do karantény. Monika odešla na pozvání Kogi do 
hor, kde pobývala dva měsíce bez kontaktu se světem. Co se tam stalo je prosté a jednoduché. 
Dokončil se devítiletý cyklus učení a prací. Žil se obyčejný život. V horách Sierra Nevada začal 
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sněm. Je to nejvyšší orgán správy země, který je svoláván při mimořádných událostech jako 
například jsou nepokoje, celkové ohrožení, volby zástupců pro uhájení práv a svobod kmenů, 
žijících na daném území. Slovo sněm zaznělo na několika shromážděních po návratu do naší země. 
Stalo se ústředním bodem programu Feeltrees campu v Pardubickém kraji. Sněm se stal hlavním 
pilířem Rodokrugu a otevřely se hlavní výzvy současné doby. Je to setkání skupin i jednotlivců, 
kteří jsou pokračovateli našich předkřesťanských, tedy původních tradic jako jsou Slovanství, 
Keltská kultura, Germáni, severské tradice, Bohyně a Božci, Pohané, ale i bezejmenní a eklektici 
apod.  

Krajinná práce 
Přišlo pozvání do Královehradeckého kraje. Besedovali jsme se statutárními zástupci a občany 
města Častolovice. Vytvořil se základ společenství a propojení skupin a jednotlivců v kraji, zahájili 
jsme krajinné práce. Proběhla beseda v severomoravském kraji, kde jsme dostali pozvání 
přemostit poslání, které NF nese a rozšířit svou práci do dalšího kraje.  
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Kousek země 
V sadu, na kousku země, který má NF ve správě, se uskutečnila řada přípravných sněmů a pořádali 
jsme první ročník pracovního setkání „Je čas vzít kosu do ruky“. Na dalším kousku země, u 
pramene Kamenice jsme se scházeli celé léto a podzim. Darem vodě se stala Zvuková lázeň 
v podání tří instrumentalistů z Olomouckého kraje. Zažili jsem nádherný koncert u pramene, na 
obřadních místech a pod korunami prastarého dubu, u kterého se v rokli ztrácí voda v zemi.  

Mýtus o matce vod a ptáků 
Sladkou třešničkou na závěr roku bylo dokončení rukopisu Mýtu o matce vod a ptáků, který vznikal 
paralelně od obnovení pramene Kamenice.  

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. 
  



5 
 

Členové správní rady za rok 2020  
Monika Michaelová, předsedkyně správní rady, pověřena rozvojem a řízením NF 
Marta Kocvrlichová, členka správní rady, pověřená poradenstvím a koordinací dobrovolnické sítě  
Jan Budil, člen správní rady pověřen správou multimediální komunikace 
Alena Lenochová, revizorka 

Aktivity 
Kousek země v Kamenici a v sadu pod Holým vrchem  
V kraji Bouzovské vrchoviny, v místě, kde jsme před rokem znovuobnovili pramen Kamenice jsme 
získali dva pozemky. Na malém území, kde prvním rokem vzniká zahrada jsme rozdělali oheň. 
Společně vaříme, besedujeme a objevujeme zapomenuté části sebe i světa. Je to čas volného 
plynutí v malém společenství dospělých, dospívajících i dětských. Volná setkání nemají pevně 
stanovený program. To, co se děje, vzniká mezi lidmi, kteří se sejdou a jsou připraveni překročit 
pomyslnou hranici „civilizace“ do divoké části srdce pro kapku lidské moudrosti. Zabýváme se tím, 
co je důležité. Sázíme, tvoříme záhonky, kosíme, sklízíme plody a byliny, udržujeme cesty, 
vytváříme drobné přírodní stavby, sbíráme dřevo a vaříme. U ohňů pracujeme s tradičními formami, 
které nás napříč tradicemi spojují. Je to vypravěčství, divadlo, písně, tanec, obřad a sněm. 

 
Krajinná práce 
Nadační fond Mosty – Puentes dlouhodobě pracuje na vytváření mostů mezi kulturami, ale i mezi 
lidmi a krajinou. Je to práce jako každá jiná, jen s tím rozdílem, že u nás v České republice zatím 
nemá oficiální kategorii. Krajinná práce spojuje lidi, urovnává spory, přináší novou inspiraci a 
iniciuje nové a potřebné směry v místních společenstvích. Je to péče o vodu a krajinu. Lidé, kteří se 
věnují krajinné práci musí mít znalosti i dovednosti spojovat lidi a vnášet smír do konfliktních nebo 
dlouhodobě potlačených problémových míst v naší společnosti. A to je cílení na potřeby lidí v 
krajích, kam jsme pozváni. Jednotlivec nemá sílu. Konflikt a boj nemá smysl. Proto krajinná práce 
inicijuje spojenectví mezi skupinami i jednotlivci v krajích. Hledají ve společných besedách nebo 
rozhovorech společný směr, na kterém lze spolupracovat. 

1. podpora života a setkávání lokálních komunit ať už formálních (obecní rady, NNO) či 
neformálních sousedská setkání, místní akce 

2. návrhy úprav v krajině a krajinných prvků 
3. výsadby, pracovní setkání, besedy, dílny a přednášky 
4. podpora lokální tvorby, výměny a soběstačnosti 
5. příprava a zaučení nových krajánků a krajanek 
6. vytváření a péče o místa pro setkání 
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Rodokruh 
… je shromáždění lidí pro spojení sil a částí moudrosti, které někteří lidé v naší zemi nesou a 
chrání.  
Jsou zvány skupiny i jednotlivci, praktikující a žijící původní tradice na území Česka, Moravy, Slezka 
a Slovenska. Ať už jsou součástí Slovanské, Keltské nebo Pohanské větve, mají jinou tradici anebo 
nemají kategorii.  Rodokruh je čas ke sdílení a spojení sil pro poskládání celého obrazu současné 
duchovní tradice na našem území.  
Jako hlavní pracovní témata vnímáme 

1. párovost mužů a žen, smysl a tradice 
2. sdílené sázení, sklízení, uchovávání potravin a jejich směňování, tvorba společných špajzek 
3. ochrana rozmanitosti a života země, krajinná umění, posvátné háje, silová místa a prameny 
4. porodnictví, léčitelství, iniciační obřady a pohřebnictví v současnosti a v tradicích 
5. ženská a mužská řemesla, umění, učení a živobytí 
6. správa a vláda země – tradice a potřeba dnešní doby 

Rodokruh jsou a budou kruhy, ve kterých budeme diskutovat o současném stavu, našich 
potřebách a dalších krocích. Budeme skládat obraz toho, co má být a co my můžeme společně 
stvořit. Kruhy budou pracovat s tradičními formami, které nás napříč tradicemi spojují. Je to 
vypravěčství, divadlo, písně, tanec, obřad a sněm.  
Každé pracovní téma si od této chvíle hledá své lidi.  Nejen posluchače příběhů.  
Vás, kdo dokážete tvořit v prostoru obraz toho, co má být ... a vás, kteří to, co má být chcete i 
dokážete prosadit a žít.  
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Přehled akcí v roce 2020 
 

DATUM POPIS AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ 

1. – 7. 1.  Cesta na polární kruh, návštěva občiny 
Livů  

9 

7. 1.  Jednáni o spolupráci s Hnutím 
Brontosaurus – využití pozemku 
v Rychlebských horách 

4 

15. 1.  Poradní kruh Toptax 29  

17. – 19. 1.  Cesta vize  10 

22. 1.  Poradní kruh Toptax 23 

27. 1. - 29. 1.  Poradní kruhy a individuální provázení 
Toptax 

39 

4. – 5. 2.  Poradní kruhy a individuální provázení 
Toptax 

28 

5. 2.   Beseda  v Mohelnici 50 
11. – 13. 2.  Poradní kruhy a individuální provázení 

Toptax, Resort Stará pošta  
36 

16. 2.  Beseda ve Svitavách  40 
18. – 19. 2.  Poradní kruhy a individuální provázení 

Toptax, Resort Stará pošta 
22 

20. 2.  Správní rada NF 3 
23.2. – 22. 5.  Cesta do Kolumbie  

Tříměsíční pobyt s domorodými lidmi 
kmene Kogi, dva měsíce v horách Sierra 
Nevada  

- 

10. 6. Setkání v Kamenici 3 
14. 6.  Setkání v sadu  5 
22.6.  Setkání v sadu 2 
30. 6. – 3.7.   Setkání v sadu 3 
3. – 5. 7.  Sněm na Feeltrees campu 250 
8. 7.   Setkání v sadu 3 
9. 7.   Setkání v sadu 2 
10.7.  Setkání v sadu 3 
13. 7.   Setkání v sadu 2 
14. 7.  Kamenice – příprava na program  5 
15. 7.  Setkání v sadu 2 
20. – 25. 7.   O vodě a pro vodu – setkání v Kamenici 25 
20. 7.  Setkání se tkaním  23  
21. 7.   Krajinná práce v Kamenici  8 
22. 7.  Zvuková lázeň v Kamenici 23 
23. 7.   Setkání v sadu 12 
24. 7.   Vyprávění u ohně 18 
25. 7.   Povídání s vodou 9 
30. 7. – 1. 8.  Setkání a s Českou pohanskou společností 

a sdružením Země Keltů – příprava 
Rodokrugu 

80 

7. 8.  Setkání v Kamenici 4 
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9. – 10. 8.   Setkání ve Vrbovcích – příprava 
Rodokrugu 

16 

12.8.   Beseda v Častolovicích 16 
13. 8.  O Zemi a pro zemi – krajinná práce 

v Častolovicích 
70 

21.- 23. 8.    Je čas vzít kosu do ruky 16 
25. 8.  Jednání AOPK Olomouc – odpadní vody a 

ochrana krajinným prvků  
2 

29. 8.  Setkání v sadu 5 
30.8.  Setkání v sadu 2 
3. – 7. 9.  Rodokrug ve Vrbovcích  200 
10. 9. Setkání v sadu 4 
13. 9. Setkání neziskovek v Lošticích veřejné 500 
17. 9.  Krajinná práce Neratov 16 
20. 9.  Krajinná práce – setkání druidů  20 
24. 9.  Odborná konzultace o řešení odpadních 

vod formou tůněk a krajinných prvků 
4 

26. 9.  Setkání se sdružením Země Keltů  25 
27. 9.  Beseda – Čechy pod Kosířem  50 
30. 9.  Přednáška ve Frýdku Místku O vodě  50  
1. – 3. 10.  Krajinná práce - Bečva 5 
7. – 11. 10.  Dny dřeva a obřadní ohně – sněmy v sadu  20 
14. – 21. 10.  Krajinná práce Radhošť – Sedlišťka  16  
22. 10.  Setkání v sadu 2 
26. 10  Krajinná práce Slavětín 2 
5. 11.  Krajinná práce Holý vrch 5 
12. 11.  Rozhovor pro TV příznaky transformace 2 
13. – 16. 11 Setkání v Rychlebských horách  9 
23. 11.  Setkání v sadu 5 
30. 11.  Krajinná práce Řešovské vodopády 2 
4. 12.  Krajinná práce – Slemeno, pole 8 
6. 12.  Krajinná práce – Divoká Orlice 4 
9. 12.  První čtení Mýtus o matce vod a ptáků 9 
10. 12. Škola a školička – čtení a kreslení  6 
11. 12.  Schůzka na Godule – dopoledne 

O vodě a pro vodu 
3 
33 

19. 12.  Oslava Slunovratu  20 
22. 12.  Krajinná práce na Holém vrchu 7 
   

 
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 2020 jsme přijali 272 656 Kč.  
FINANČNÍ ČÁST 
 
 
 Příloha k účetní závěrce 



9 
 

 Nadačního fondu Mosty – Puentes 
 za účetní období 2020 
 
 Nadační fond Mosty – Puentes  - datum vzniku a zápisu 28.12.2019. 
 
 Revizor: Alena Lenochová 
  
 1/ Majetek 

● způsob ocenění DHM,DNM pořizovací cenou 

● DHM,DNM – NF nevlastní 

 
 2/ výše pohledávek po spl. 0 
 
 3/ výše závazků po spl. 14 807,-Kč 
 
 4/ Zdroje financování NF 

● nadační příspěvky a dary od organizacích 16 tis.Kč 

● peněžní dary od fyz.osob 116 tis Kč 

● výnosy z běžné činnosti 168 tis Kč 

  
 5/ Osobní náklady činily 79 tis 
 
 V Luké 30.3.2021       
 
 
Alena Lenochová 
revizorka NF Mosty - Puentes  
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Aktivity 2021 
„Pracujeme s místy, která jsou jako akupunkturní body na těle země. To jsou pro nás posvátná 
místa, přírodní chrámy, kde jsou síly živé. Naše práce je udržovat tam rovnováhu a mír. A vaše 
taky.“  
V naší zemi je mnoho míst s výjimečným významem pro krajinu i lidi. V řeči Kagaba (jaguáří řeč) se 
jim říká „Shikwakala“. Dalo by se to přeložit jako „místo, kde pramení život“. Jsou místem pro 
krajinnou práci, školu přírodních umění, oslavy a vzájemné učení obřadů země a pro práci sněmu. 
Ten bude svoláván na různých místech ČR. žo 

Letos v dubnu oslavíme dvouleté výročí znovuzrozeného pramene Kamenice přípravou zahrádky a 
sázením semínek. Průběžně budeme pokračovat na obnově posvátného háje. Pod obřadním 
Holým vrchem ve starém sadu bude čas sdílet zkušenosti s hospodařením, krajinnou prací, sběrem 
a lovem. Přijde i čas vzít kosu do ruky.  

Začínáme rozvíjet aktivity na severu Moravy, v blízkosti obřadní hory Godula. Záměrem je koupit, 
nebo získat do správy pozemek. Rádi bychom do budoucna obhospodařovali malý sad a zahrádku 
k pěstování bylin, zeleniny, keřů a bobulovin. Tady budeme tvořit prostor, ve kterém můžeme 
podporovat své talenty, předávat si zkušenosti a upevňovat vztahy. Začneme tvořit nový způsob 
směny, kde má každý možnost nahlédnout hodnotu toho, co tvoří a vyměnit to s druhými za jejich 
dary. Tato citlivá práce se děje hlavně uvnitř a má velký přesah. Nejprve vidět a znát hodnotu toho 
co mám, potom se o to rozdělit s ostatními. Bezpečné prostředí je základ pro to, abychom se mohli 
něco naučit. 

Začala příprava třetího ročníku setkání lidí naší země, kteří v sobě nesou duchovní dědictví a mají 
ho neoddělitelně spojené s každodenností. Rodokruh bude poslední týden v srpnu ve Vrbovcích na 
Moravsko-Slovenské hranici. Z loňska přenášíme do letošního roku důležité téma, usmíření mezi 
lidmi, mír a spojenectví.  

2021 začíná cestou Mýtu o matce vod a ptáků k lidem. Nadační fond zahájil sbírku na vydání knihy 
a audioknihy.  

Může přijít ještě něco, co v tuto chvíli nevidíme, protože je to zdánlivě daleko, ale je to esencí 
samotné existence nadačního fondu. Je to spojení našich tradic a nepřerušenou linií duchovního 
dědictví, kterou k nám přinesli a spolu s námi nesou naši přátelé z domorodého kmene Kogi. Už 
v roce 2016 bylo vysloveno nad vzorky vody z naší země, že cesta pro rodinu kmene Kogi sem 
k nám, je otevřená. Přejí si poznat společenství, které tvoříme a místa na kterých pracujeme. 
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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 


