NADAČNÍ FOND ŠESTÝ SMYSL
IČ: 016 43 916, zapsaný v nadačním
rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl N vložka 1044
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➢ Nadační fond Šestý smysl (dále jen „NF“) je právnickou osobou - účelovým sdružením
majetku. Byl zřízen v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech, a to Zakládací smlouvou ze dne 19.4.2013.
➢ NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to
zejména podpory v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví,
tělovýchovy a sportu. Naším hlavním cílem je podporovat sociálně slabé spoluobčany,
rodiny s handicapovanými dětmi, děti v dětských domovech, začínající sportovce, umělce
atp.
➢ NF byl založen zřizovateli, kteří jsou zároveň i členy správní rady: Jan Jurke, Kryštof
Blažek a JUDr. Lucie Trnková, kteří spolu v minulosti organizovali charitativní akce, jako
například sbírku teplého oblečení pro lidi bez domova v mrazivém počasí, sbírku hraček a
hygienických potřeb pro děti apod. Veškerá pomoc byla předávána nadačním či
neziskovým organizacím (FOD Klokánek, Naděje). Zřizovatelé se po úspěchu těchto akcí
rozhodli založit NF a shromažďovat nejen materiální pomoc, ale i pomoc finanční a tu
prostřednictvím transparentního účtu NF distribuovat potřebným lidem. V průběhu roku
jsou NF vyhlášeny veřejné sbírky na konkrétní projekty.
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MgA. Milan Cais, čestný člen správní rady
➢ od roku 1988 do dnes působí ve skupině Tata / Bojs jako skladatel, zpěvák, bubeník,
textař, scénograf a producent. Kromě hudební kariéry je Milan Cais také známý sochař a
výtvarník. Je magistrem umění a tvoří pod jménem p3D-01.
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Jan Jurke, předseda správní rady
➢ zaměřuje se na aktivity v oblasti gastronomie včetně cateringu, je spolumajitelem unikátní
restaurace The PUB a organizuje řadu akcí, např. výstavy, festivaly a koncerty.
Bc. Kryštof Blažek, místopředseda správní rady
➢ absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je
spolumajitelem unikátní restaurace The PUB. Ve volném čase trénuje tenisovou mládež v
areálu TK Hanspaulka.
JUDr. Lucie Trnková, člen správní rady
➢ je advokátem a pracuje ve Spolupracující advokátní kanceláři Trnka & Trnková & Bouček.
Dále působí jako dobrovolník na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě a věnuje se i jiné
charitativní činnosti- adopce afrických dětí, člen Přátel dětí UNICEF, pořádání sbírek pro
bezdomovce, děti z dětských domovů apod.
Oldřich Tomek, člen správní rady
➢ vystudoval Střední průmyslovou školu a nyní působí jako manager projektu Vše na lodi a
provozní coctail baru. Dále se věnuje organizování letních příměstských táborů a výuce
dětského yachtingu.
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Získávání příspěvků na provoz fondu
a na pomoc potřebným
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Nadační fond Šestý smysl je unikátní tím, že pomáhá ,,lokálně“ na území městské části
Praha 6, tedy má možnost s přispěvateli i obdarovanými být v prakticky každodenním
kontaktu a dále především tím, že většinu příspěvků získává pořádáním kulturně či sportovně
charitativních akcí, na kterých nabízí návštěvníkům bohatý program a zábavu. Vstupy na tyto
akce jsou sice dobrovolné, přesto však návštěvníci štědře přispívají do veřejných sbírek.
Novinkou je možnost přispět do sbírky pomocí DMS služby.
Již od roku 2013 NF pravidelně v adventním čase pořádá kulturně-charitativní Vánoční
Bazááár, na kterém vystupuje řada známých umělců (např. Lenka Dusilová, Tata/Bojs,
Kašpárek v rohlíku, Michal Hrůza, Simona Babčáková, Jiří Suchý atd.) a celkově se za 5
ročníků vybralo přes 950.000 Kč.
Na začátku léta pak NF pořádá sportovně - charitativní den pro děti se spoustou atrakcí a
fotbalovým zápasem celebrit hrajících za Real Top Praha.
Dále je NF podporován hudební skupinou Tata / Bojs, přičemž celý výtěžek z koncertu v
Celetné je věnován právě Nadačnímu fondu. NF je dále podporován Městským úřadem Praha
6 a řadou sponzorů.
NF svou pomoc neposkytuje přeposíláním vybraných peněz, neboť tato forma nepřipadá
fondu příliš transparentní. Vždy obdarovaným zakoupí konkrétní hmotnou věc a tu předá,
případně uhradí rehabilitační pobyt, asistentku pro postižené apod. Fond mám pak jasný
přehled a kontrolu o tom, že potřebnému byl předán konkrétní dar dle jeho přání.
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Akce je zaměřená především na rodiny s dětmi, kdy ve vybraném, sportovním areálu je pro
děti připraveno spoustu zábavy a atrakcí. Rodiče pak mohou shlédnout fotbalový zápas
celebrit proti teamu nadačního fondu.
Návštěvníci strávili den ve společnosti zajímavých osobností, užili si fotbalové fandění a řady
připravených atrakcí, jako je žákovský fotbalový turnaj, fotbal v zorbovacích koulích apod.
Dále se děti vyřádili na skákacím hradu či skluzavce nebo trampolíně. Nechyběl ani oblíbený
klaun a jeho balonková show a také malování na obličej.
Návštěvníci se mohli podrobně seznámit s činností Městské policie a Českého červeného
kříže. V areálu byl přistaven historický vůz dobrovolných hasičů s ukázkou použití techniky z
19. století včetně možnosti jejího vyzkoušení. Letiště Praha opět - jako v loňských letech
sklidilo velký potlesk za ukázku výcviku psů ostrahy letiště.
Vrcholem dne byl od 17 hod fotbalový zápas celebrit z Real TOP Praha vs. Nadační fond
Šestý smysl. Tuto akci podpořili a v týmech nastoupili tyto významné osobnosti:
Dominik Hašek, Jaromír Bosák, David Novotný, Milan Cais, Petr Vondráček, Ladislav Hampl,
Leoš Noha, Jakub Štáfek, Vojta Záveský, Vladimír Bár, Jiří Panzner, Michal Máka, Daniel
Pudil, Roman Bednář, Vojtěch Nouzák, Pavel Nečas, Alexandr Salák, Jiří Babica, Jakub
Štefek a řada dalších…
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Finanční prostředky z výtěžku byly použity na podporu 5letého Péti! Jeho rodina se cestou
z dovolené stala obětí tragické autonehody. Péťa nyní hýbe pouze pravou rukou, dýchá
pomocí tracheostomie. Díky poctivému cvičení a rehabilitacím je Péťa schopen od září
nastoupit do mateřské školky, kde ale bude potřebovat mnoho pomůcek. Tou nejzásadnější
je speciální polohovací židlička určená pro handicapované děti, která byla zakoupena právě
z výtěžku Letního dne.
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Šestý smysl - 20.5.2018
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V letošním roce pořádáme již čtvrtý ročník sportovně-charitativní akce, nově ve
spolupořadatelství se studenty České zemědělské university v Praze. Letos tedy pod
názvem ,,Dětský den s Nadačním fondem Šestý smysl“, který se bude konat v
neděli 20.5.2018 v areálu ČZU, Kamýcká 961/129, 165 00 Praha-Suchdol.
Celá akce začíná ve 13 hod a končí kolem 20 hod. Vstupné na akci je dobrovolné!
Akce je zaměřená na rodiny s dětmi a také na studenty
ČZU v Praze. V areálu bude pro návštěvníky připraveno
spoustu zábavy.
Vrcholem dne bude fotbalový zápas celebrit proti teamu
nadačního fondu.
Z výtěžku akce bude podpořena pětiletá Zuzanka z Prahy 6.
Zuzanka je těžce mentálně i pohybově postižená a plně
odkázána na péči druhé osoby. Má klinicky diagnostikovaný
„Rettův syndrom“, což je vzácné vrozené neurologické
onemocnění. Přesto je Zuzanka veselá a aktivní holčička,
má ráda hudbu, vodu, vycházky a nyní začíná objevovat
chutě a vůně. Zuzance pořídíme rehabilitační polohovací
kočárek Kimba Spring.

4.

w w w. n f s e s t y s my s l . c z

#nfsestysmysl

