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Vznik Nadačního fond KOMETA se datuje k lednu roku 2015. Organizace vznikla
za účelem podpory osob s diagnózou poruch autistického spektra (dále také PAS,
autismus). Důvodem pro výběr této cílové skupiny bylo zvýšení povědomí o
problematice autismu, pomoc při výchově a vzdělávání dětí, jejich začleňování do
společnosti a v neposlední řadě rodině podpora rodin s dětmi s autismem.
Naše organizace se věnuje dětem s PAS do 18 let věku na území Jihomoravského
kraje. Rodinám poskytujeme mnoho služeb, které stále rozšiřujeme a snažíme se
reagovat na jejich potřeby. Aktuálně máme v databázi přes sto rodin.
Dětem a jejich rodinám nabízíme odborné sociální a speciálně pedagogické
poradenství, asistentství, výrobu či zapůjčení didaktických pomůcek a literatury.
Organizujeme volnočasové aktivity, terapie, společenské, kulturní, sportovní či
pobytové akce.
V rámci naší činnosti se účastníme různých akcí za účelem získání finančních
prostředků, propagace i zvýšení informovanosti o problematice autismu.
Naším cílem je nabídnout rodinám takové formy podpory, které na trhu aktuálně
chybí. Mezi ně patří především nabídka služeb osobních asistentů, volnočasové a
kulturní aktivity či navázání na ranou péči, která je dětem nabízena do 7 let věku, a
mimo školní docházku je pro ně akutní nedostatek aktivit.
Naše služby jsou bezplatné, financování Nadačního fondu KOMETA je
vícezdrojové a činnost je závislá na příspěvcích dárců a sponzorů, finance
získáváme také prostřednictvím veřejné sbírky. Veškeré získané finance slouží
k naplnění výše zmíněných cílů.
Velké díky patří Vám všem, kteří nám pomáháte pomáhat!
Tým Nadačního fondu KOMETA
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Nadační fond KOMETA, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl N, vložka 518

Střední 595/26, PSČ 602 00, Brno

Křídlovická 911/34, PSČ 603 00, Brno

03704386

www.nadacnifondkometa.cz

Nadační fond Kometa

t.kucerova@nfkometa.cz
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pan Libor Zábranský (předseda správní rady)



KOMETA GROUP, a.s. (člen správní rady) zastoupený panem Liborem
Zábranským a panem Egbertem F. Zündorfem



KOMETA GROUP, spolek (člen správní rady) zastoupený panem Jiřím Mífkem



paní Renata Zabranská



pan Tomáš Matonoha

7



Mgr. Tereza Kučerová (sociální pedagog, 6/2015 - současnost)



Bc. Tereza Kliková (speciální pedagog, 6/2018 - současnost)



Mgr. Lenka Staníčková (speciální pedagog, 10/2016 - 4/2018 - aktuálně na
rodičovské dovolené)
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Posláním Nadačního fondu KOMETA je podpora rodin, jejichž dětem vstoupila
do životů diagnóza autismu. Nadační fond KOMETA uskutečňuje zejména činnost
směřující k zabezpečení a podpoře institucí a jednotlivců, kteří pracují s dětmi
s PAS a jejich rodinami, ale i dalšími lidmi s poruchou autistického spektra, jejichž
činnost

spočívá

zejména

v poskytování

terapeutických,

odlehčovacích,

vychovatelských, rodičovských, osvětových, publikačních a dalších služeb. Tyto
služby mohou vést ke zlepšení kvality života lidí s PAS a jejich rodin nebo ke
zlepšení obecného povědomí o poruchách autistického spektra a potřebách lidí
žijících s tímto postižením.

Naší cílovou skupinou jsou děti s PAS do 18 let žijící na území Jihomoravského
kraje a jejich rodiny. Naše služby jsou bezplatné.
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V případě zájmu o naše služby je pro nás velmi důležitý individuální přístup.
Z důvodu, že každé dítě s autismem je jiné a potřeby jednotlivých rodin se velmi
liší, si se zájemcem sjednáme vždy osobní schůzku, při které se s potencionálním
klientem (dítětem, rodičem a dalším pečujícím) seznámíme, představíme naši
činnost, prostory a možnosti podpory. Společně hledáme nejlepší způsob a cestu,
jak s dítětem a jeho rodinou pracovat, jaké aktivity a postupy jsou vhodné.
Osobní setkání je možné v naší kanceláři, která se nachází přímo v prostorách
DRFG Areny na ulici Křídlovická 34, případně u klienta doma. Při této příležitosti
vyřešíme veškeré formality a domluvíme se na dalším postupu.
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Asistentství je rodinám nabízeno ve spojitosti s podporou výchovy a
vzdělávání dětí. Rodinám nabízíme možnost hledání asistenta a v případě špatné
sociální situace i jeho částečné financování. Asistent s dítětem tráví čas činnostmi,
které vedou k výše zmíněným cílům. Klienti často využívají asistentů k doučování
dětí, doprovázení na volnočasové kroužky či k aktivnímu trávení volného času
s dětmi.
V rámci

poradenské činnosti se snažíme společně s klienty

nalézt

nejvhodnější řešení jejich problémů a seznamujeme je s možnostmi podpory nejen
z naší strany, ale také ze strany státních i nestátních institucí.
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Při poskytování služeb sociálního i speciálně pedagogického poradenství
s dítětem individuálně pracujeme a rozvíjíme oblasti, na kterých se společně
s rodiči či dalšími odborníky předem dohodneme (například sebeobsluha,
komunikace apod.).
Poradenská činnost je také úzce spjata s výrobou, zapůjčením či zakoupením
pomůcek, kdy vyrobenou či zakoupenou pomůcku předáme či zapůjčíme rodině,
vysvětlíme její účel a princip fungování.

V rámci této služby nabízíme rodinám možnost navštívit dítě v jeho domácím
prostředí. Jezdíme tak přímo do rodin, kde buď doplňujeme službu rané péče, nebo
na ni u starších dětí navazujeme. S dětmi rozvíjíme to, co je aktuálně potřeba motorika, sebeobsluha, komunikace atd.
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V případě, že nás kontaktuje rodina, které bylo sděleno podezření na diagnózu
poruchy autistického spektra, nasměrujeme ji na zařízení, kde provádí přesnou
diagnostiku. Doporučíme také další odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi
s autismem

(psychologická,

psychiatrická,

logopedická

pomoc,

Speciálně

pedagogické centrum, Raná péče apod.).

Další službou je výroba, zapůjčení či zakoupení pomůcek a literatury. Mezi
vyráběné pomůcky dle individuálních potřeb klientů patří například komunikační
karty, schémata, režimy či pomůcky na rozvoj jemné motoriky. Zapůjčit a objednat
si mohou klienti také elektronické a jiné didaktické pomůcky. V nabídce máme
mimo jiné široké spektrum literatury, a to jak odborné, tak i beletrie.
Klienti si této služby velmi cení, protože pomůcky jsou často finančně
nákladné a nad jejich finanční možnosti.
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Klienti, respektive děti, mají možnost navštívit po předchozí domluvě hernu
pro děti, ve které se nachází velké množství didaktických pomůcek a hraček.
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Pro děti s autismem je problematické najít smysluplné trávení volného času,
a to především z důvodu nedostatečné motivace, zájmu, ale také možností
(individuální přístup, respektování specifik a potřeba apod.). Rozhodli jsme se tedy
dětem a jejich rodinám zajistit takový program, který by vyhovoval jejich potřebám.
Pro děti a jejich rodiče pořádáme pravidelně terapie a další volnočasové aktivity,
které jsou uzpůsobeny jejich individuálním potřebám, a při kterých se jim vždy
věnuje zkušený terapeut či lektor za pomoci asistentů.

V rámci volnočasových aktivit se můžou děti účastnit vybraných terapií pod
vedením zkušených terapeutů, které jsou pořádány pravidelně během školního
roku.
Při terapiích ve většině případů nejsou rodiče přítomni a pomoc dětem
zajišťujeme my a asistenti z řad dobrovolníků, kterým stejně jako terapeutům za
jejich práci děkujeme a velmi si jí vážíme!
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Arteterapie by se dala volně přeložit jako terapie uměním, přičemž se jedná
o léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku
poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Podstatou terapie, které
se děti účastní, je především prožitek ze samotné činnosti, kooperace s ostatními,
zážitek. Je to prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, a při samotné
terapii jde spíše o samotný průběh a aktivitu, než o výsledný produkt.
Arteterapií děti provází PhDr. Petr Staníček. Její průběh je mimo samotné
vyrábění, kreslení či malování doprovázen různými aktivitami, které dětem
pomáhají se nejen uvolnit, ale také udržet pozornost a zlepšit sociální interakci a
komunikaci s okolím.
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Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního
působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa
nebo feny. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící
psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně. U dětí s
autismem může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich
světem a okolím a může být nápomocen v nácviku různých sociálních situací.
Terapie, kterou naše klienty provází Blanka Martinovská, DiS. se svými
dvěma fenkami Border Colie - Cailin a Zuli, je aktivní. Děti se s pejsky seznámí,
učí se jak s nimi komunikovat, hladit je, pečovat o ně. Zjišťují, že pes je přítel a
může jim být v životě nápomocen.
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Hiporehabilitace představuje všechny odvětví rehabilitace, kde se člověk
setkává s koněm. Hipoterapie je rehabilitační metoda, hiporehabilitace využívá
přirozenou mechaniku pohybu koně. Terapie je prováděna na speciálně vycvičeném
koni pod vedením fyzioterapeuta a cvičitele jezdectví. Poskytuje komplexní
senzorickou stimulaci, která přímo ovlivní motorické chování klienta aktivací všech
úrovní CNS.
Její nespornou výhodou je, že klienty baví a probíhá v příjemném prostředí.
Klienty touto terapií provází Petra Dospíšilová, fyzioterapeutka a cvičitelka jezdectví
s primárním zaměřením na hipoterapii.
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Klientům nabízíme také možnost účastnit se muzikoterapie. Jedná se o druh
terapie, kdy se za využití hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie)
snažíme u klientů usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost,
sebevyjádření aj. Cílem muzikoterapie je tedy rozvinout potenciál dané osoby a
následně tak zvýšit kvalitu života. Formu terapie, jež dětem s PAS zajištujeme, je
forma receptivní. Děti jsou pasivními posluchači hudby, jež muzikoterapeut
produkuje svými hudebními nástroji a nechávají tak na sebe působit terapeutický
účinek hudby.
Terapie je vedena PhDr. Lubomírem Holzerem, který je velmi zkušeným
muzikoterapeutem, speciálním pedagogem, profesionálním umělcem. Zároveň je
také odborným garantem, lektorem a supervizorem muzikoterapie. Je autor vlastní
celostní muzikoterapeutické metody, jenž se právě na práci s dětmi se speciálními
potřebami zaměřuje.
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Další oblíbenou aktivitou, která má na naše klienty bezesporu terapeutický
účinek, je návštěva chráněné dílny V růžovém sadu, z.ú. Jedná se o dřevodílnu s
originálním výrobním programem s převahou ruční práce, kde nejčastěji vyrábí
hračky a většina zaměstnanců má mentální handicap,
S klienty jezdíme do Růžového sadu velice rádi. Mimo příjemné atmosféry,
pozitivních zaměstnanců si děti vždy odvezou vlastnoručně vyrobenou originální
hračku. Pro rodiče je to navíc ukázka možného pracovního a především
smysluplného uplatnění dětí s autismem, protože i tací v této dílně pracují.
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Stejně jako terapie jsou i pohybové aktivity, kterých by se děti s autismem
mohly účastnit, ve městě Brně a jeho okolí nedostatečné. Snažíme se proto rodinám
nabídnout jak pravidelné, tak jednorázové činnosti.
Tyto aktivity jsou taktéž uzpůsobeny potřebám a specifikám cílové skupiny,
tudíž je provádí zkušený lektor či trenér, lekce jsou strukturované a vedené
zábavnou formou. Vzhledem k možnému riziku a náročnosti na personální
zajištění, jsou přítomni rodiče či asistenti dětí, ale také sourozenci, což ale přináší
možnost aktivní trávení volného času celé rodině.
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Dětem a jejich rodinám nabízíme možnost bruslení, a to každou neděli v
DRFG Areně od září do dubna. Při tomto bruslení jsou dětem k dispozici asistenti a
trenéři HC Kometa Brno.
Cílem bruslení je nejen naučit děti bruslit, ale také zajištění aktivního trávení
volného času v příjemném a chráněném prostředí. Jednotlivé hodiny probíhají více
méně volnou formou, kdy část ledu je vyhrazena pro volné bruslení a na části jsou
branky, puky a hokejky pro ty, kteří rádi hrají hokej. Během hodiny mají děti
možnost se účastnit řízené aktivity, která je vedena zábavnou formou - lovení
plyšáků, převážení míčků, slalom, podjížděn překážky apod.
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Klientům od listopadu 2018 nabízíme ve spolupráci s firmou Starez kurz
plavání, a to každé úterý v bazénu Ponávka. Kurz, který vede zkušená lektorka,
která s dětmi výborně komunikuje, a umí zaujmout. Je rozdělen na začátečníky a
pokročilé, přičemž začátečníci se nejdříve seznamují s vodou, aby se nebáli, a
hravou formou se učí základům plavání. V pokročilých poté již pilují jednotlivé
plavecké styly. Na konci lekce mají děti volnou zábavu.
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Mimo pravidelných terapií či sportovních aktivit organizujeme i jednorázové
akce. Jednou z nich byla například návštěva JumpParku v Brně. Trampolínový park
je nový způsob pro lidi všech věkových kategorií, jak se pořádně zabavit a při tom
se dostat do formy. Pro všechny to bylo hezky a aktivně strávené dopoledne.
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V rámci naší činnosti spolupracujeme s různými organizacemi a institucemi.
Cílem naší spolupráce je nejen pomoc potřebným, ale také pořádání společenských
a zábavných akcí, šíření osvěty. Mezi organizace patří jednak takové, které taktéž
pracují s dětmi s poruchou autistického spektra, s dalšími organizacemi pořádáme
společné kulturní, zábavné a sportovní akce za cílem šíření osvěty, pomoci, setkání
a zapojení znevýhodněných a sociálně slabých osob do běžného života.
Řadí se mezi ně například DOTYK II, o.p.s. (raná péče rodinám dětí s
poruchami autistického spektra), ZŠ Štolcova (základní škola pro žáky s autismem)
či HC Kometa Brno (hokejový klub, který je zřizovatelem Nadačního fondu KOMETA,
podporuje jeho činnost a společně se účastníme mnoha akcí). Ve spolupráci s
Masarykovou univerzitou jsme pro studenty Filozofické fakulty oboru psychologie
otevřeli předmět s názvem Práce s dětmi s poruchou autistického spektra, jehož
cílem je seznámit studenty s problematikou autismu na teoretické i praktické úrovni
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V roce 2018 se konal 4. ročník projektu, jehož cílem je podpora osob s
autismem, který se váže k 2. dubnu – Světový den zvýšení povědomí o autismu. V
rámci tohoto projektu pořádá Nadační fond KOMETA několik akcí, jejichž cílem je
vyjádření podpory osobám s poruchou autistického spektra.
Stejně jako každý rok se uskutečnilo Focení v modrém, při kterém se
zaměstnanci Nadačního fondu KOMETA, HC Kometa Brno a hráči HC Kometa Brno
oblékli do modrých barev, společně vyfotili a podpořili tak projekt Kometa svítí
modře.
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Pro rodiny s dětmi s autismem, které chodí pravidelně bruslit, jsme uspořádali
Bruslení v modrém.

Jako každý rok, tak i letos jsme pořádali dětský den s názvem Modré
odpoledne, kde si děti společně se svým rodinami užily spoustu zábavy, vyzkoušely
různé aktivity a dostaly za splněné úkoly dáreček.
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Projekt, který měl jak charitativní, tak ekologický podtext. V uplynulých
sezónách jsme podpořili Patričku, Lukáška a Vanessku.
Ve čtvrtém ročníku Víčkované jsme sbírali víčka na Lukáška, kterému byl
diagnostikován dětský autismus, centrální hypotonický syndrom a další přidružená
postižení. Lukáškovi je 10 let, navštěvuje základní školu speciální a zajímá o vše
možné, například o konstrukce a výstavbu budov a domů, baví ho ale i vaření,
plavání,

fotbal,

hokej

a

rád

poslouchá

hudbu.

Ke

svému

úspěšnému

psychomotorickému rozvoji potřebuje kromě pravidelné neurorehabilitační a
terapeutické péče i dodržování speciální diety.
Aby se mohl Lukášek zapojit do běžných pohybových aktivit, které vzhledem
ke svému hendikepu nemůže vykonávat, za vybrané peníze rodiče Lukáškovi
pořídili tříkolku Loped a materiály pro výrobu senzomotorických pomůcek, které
mu pomáhají v rozvoji.

V projektu Víčkované jsme se rozhodli dále, vzhledem k nízkým cenám za
výkup a vysokým za realizaci celé akce, nepokračovat. Děkujeme však všem, kteří
se do sběru víček během všech ročníků zapojili, a pomohli tak všem dětem a jejich
rodinám v jejich nelehké situaci!
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Projekt s názvem Hokejová tombola 50:50 nový, který realizujeme ve
spolupráci se společností Tipsport a HC Kometa Brno. V rámci tohoto projektu,
jehož cílem je mimo jiné podpora charitativní činnosti, si můžou návštěvnici
domácích hokejových utkání na každém domácím zápase zakoupit tiket a vyhrát
minimální výhru 5.000 Kč.
Zakoupený tiket v hodnotě 50 Kč následně poputuje do slosování a dle počtu
prodaných tiketů se následná výhra rozdělí v poměru 50:50, tedy 50% výhry
připadne vylosovanému výherci, a to přímo na daném utkání, a 50% Nadačnímu
fondu KOMETA, přičemž výtěžek je určen na podporu dětí s autismem.
Výtěžek jsme použili na financování Víkendového pobytu pro rodiny s dětmi
s autismem, který se uskutečnil na jaře roku 2019 a na zajištění činnosti naší
organizace.
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V rámci naší činnosti se účastníme různých charitativních, kulturních či
sportovních akcí za účelem získání dalších finančních prostředků, propagace i
zvýšení informovanosti o problematice autismu. Taktéž navazujeme spolupráci
s různými firmami a organizacemi, jejichž akcí se následně účastníme.
Na těchto akcích seznamujeme účastníky s činností nadačního fondu a
představujeme pomůcky, které vyrábíme. Zároveň je možnost nás na nich podpořit
zakoupením nadačních předmětů či přispěním do zapečetěných pokladniček.

V sobotu 26. května roku 2018 se konal v resortu Kaskáda v Jinačovicích u
Kuřimi tradiční Kometa Golf Challenge. V krásném prostředí se sešli partneři
Komety, kteří ve flightech měli také hrající či nehrající hokejisty Komety. Celkový
výtěžek z této akce následně směřoval na podporu naší činnosti.
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Historický, přelomový, rekordní. Takový byl šestý ročník EKO Dne s Kometou,
který se uskutečnil ve středu 6. června v brněnských Pisárkách. K péči o životní
prostředí se Kometě podařilo přivést více než devět set dětí ze školek, škol,
dětských domovů a stacionářů z celého Jihomoravského kraje. V lesích nad řekou
Svratkou děti vysbíraly a vytřídily téměř tři tuny odpadu! Obě cifry jsou nejvyšší v
celé historii této tradiční akce. Šestý EKO Dne s Kometou se uskutečnil pod záštitou
primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a ve spolupráci s
Jihomoravským krajem.
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23. 6. 2018 se konal jubilejní 10. ročník srazu kamionů v Bukovince. Této akce
jsme se účastnili již třetím rokem a jako každý rok byla akce plná zábavy, aktivit
pro děti i dospělé, dobrých lidí, jídla i pití.
Letošního jubilejního ročníku se zúčastnili i hráči HC Kometa Brno, kteří se
zapojili i do soutěže, při které účastníci tipovali, kolik chlapů utáhne couvající
kamion. Celý výtěžek z akce putoval na naši činnosti a vyšplhal se k téměř 30 000Kč,
za což jsme neskutečně vděční!
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V sobotu jsme se již potřetí zúčastnili skvělého běžeckého závodu ČSOB
Vokolo priglu. Stejně jako každý rok bylo i letos nádherné podzimní počasí, všichni
měli skvělou náladu, a my jsme rádi, že jsme mohli být součástí.
Z celého srdce děkujeme za částku 15.000,-, kterou organizátoři závodu věnovali
Nadačnímu fondu KOMETA.
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Více než dvě stě barevných deštníků zdobilo v srpnu Českou ulici v centru Brna.
Instalace, za kterou stála Nadace DRFG, oslavovala mistrovský double Komety a
zároveň měla důležitý charitativní podtext.
Peníze, které se prostřednictvím dražby deštníků vybraly, použila Diecézní
charita Brno a Nadační fond KOMETA. Výtěžek putoval na podporu osob s
diagnózou poruchy autistického spektra pro Nadační fond KOMETA a do
Chráněného bydlení sv. Michaela, které pomáhá vytvořit důstojné podmínky k
životu lidem s mentálním postižením a autismem, jehož zřizovatelem je Diecézní
charita Brno.
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Činnost Nadačního fondu Kometa, jako dobrovolná nevládní a nezisková
organizace, je závislá na příspěvcích dárců. Za účelem naplnění našich cílů byla dne
30. 7. 2015 zahájena veřejná sbírka, č. j.: JMK/91071/2015. Veřejná sbírka probíhá
formou sbírkových kasiček a prostřednictvím zřízeného bankovního účtu.
Z prostředků veřejné sbírky jsou financovány náklady na výrobu pomůcek,
pořízení literatury či pomůcek, příspěvky klientům, financování osobních asistentů,
terapií, volnočasových a dalších aktivit, náklady na konání veřejné sbírky.
K 31. 12. 2018 bylo uskutečněno třetí průběžné vyúčtování veřejné sbírky za
období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Dary níže uvedené jsou od částky 10 000 Kč a výše, avšak děkujeme všem
dárcům, kteří naši činnost podporují jakoukoliv finanční částkou.
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DÁRCE

ČÁSTKA

ESOX s.r.o. pan Buchal

11 730 Kč

ESOX s.r.o. pan Buchal

20 950 Kč

ESOX s.r.o. pan Buchal

12 570 Kč

ESOX s.r.o. pan Buchal

20 950 Kč

ESOX s.r.o. pan Buchal

16 800 Kč

Maraton Brno, z.s.

12 590 Kč

ZL company s.r.o. (Zlatá loď)

57 000 Kč

Petr Vokřál

40 000 Kč

ESOX s.r.o. pan Buchal

16 800 Kč

H. A. TECHNIK s.r.o.

30 000 Kč

ESOX s.r.o. pan Buchal

16 800 Kč

Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

10 000 Kč

POMŮCKY - AMOSEK

7470 Kč

LITERATURA - Pasparta Publishing s.r.o.

1930 Kč

LITERATURA - Pasparta Publishing s.r.o.

640 Kč

LITERATURA - Pasparta Publishing s.r.o.

1090 Kč

POMŮCKY - Oskola s.r.o.

2020 Kč

LITERATURA - Pasparta Publishing s.r.o.

1090 Kč

POMŮCKY - NWT a.s.

3000 Kč
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MATERIÁL - TONERMAX, s.r.o.

11 292 Kč

POMŮCKY - FONETIP s.r.o.

287 Kč

POMŮCKY - K + L NET s.r.o

599 Kč

POMŮCKY - Internet Mall, a.s.

708 Kč

MATERIÁL - BILLA, spol. s r. o.

82,90 Kč

METRIÁL - Krahulová a syn, s.r.o.

118 Kč

MATERIÁL - KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade

57 Kč

POMŮCKY - www.scio.cz, s.r.o.

420 Kč

LITERATURA - Pasparta Publishing, s.r.o

2928 Kč

PC PROGRAM - Speciálně pedagogické centrum pro

3715 Kč

děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na
augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.
MATERIÁL - REPROSERVIS CZ, s.r.o.

231 Kč

LITERATURA - INFRA, s.r.o.

1169 Kč

MATERIÁL - Marie Höppová

279 Kč

MATERIÁL - ANTALON s.r.o.

3743 Kč

POMŮCKY - SPARKYS s.r.o.

2020 Kč

MATERIÁL - TEXPO-CZ s.r.o.

24621 Kč

POMŮCKY - NOMILAND CZECH s.r.o.

3987 Kč

POMŮCKY - Václav Veverka

268 Kč

POMŮCKY - HRAČKY HOPÍK s.r.o.

719 Kč

VÝVOJ APLIKACE - Tomáš Chládek

36 300 Kč

MATERIÁL - TEXPO-CZ s.r.o.

8455 Kč

POMŮCKY - SVĚT HER s.r.o.

639 Kč

POMŮCKY - Oskola s.r.o.

904,25 Kč
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POMŮCKY - Modroočko.cz, Vlastimil Balus

588 Kč

POMŮCKY - FAMICO, s.r.o.

2704 Kč

POMŮCKY - CZC.cz s.r.o.

2989 Kč

CELKEM

79 471 Kč

MUZIKOTERAPIE - Lubomír Holzer

4920 Kč

PRÁCE SE DŘEVEM - V růžovém sadu, z.ú.

2400 Kč

PŘEDNÁŠKA - Mgr.Julius Bittmann

3500 Kč

SPORTOVNÍ AKTIVITA - JumpPark s.r.o.

3500 Kč

PRÁCE SE DŘEVEM - V růžovém sadu, z.ú.

2400 Kč

VÍKENDOVÝ POBYT (ZÁLOHA) Kristýna Lupačová

35 600 Kč

ARTETERAPI - PhDr.Petr Staníček

2000 Kč

MUZIKOTERAPIE - Dr.Lubomír Holzer

8420 Kč

CELKEM

27 140 Kč
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DÁRCE

ČÁSTKA

Kometa Group, a.s.

52 892,-

Kometa Group, a.s.

16 182,-

Kometa Group, a.s.

16 227,-

Hošek Motor, a.s.

50 000,-

Hošek Motor, a.s.

100 000,-

Kometa Group, a.s.

32 883,-

Roman Polák

90 000,-

Kometa Group, a.s.

206 214,-

Anonymní dárce

50 000,-

Ondřej Němec

60 000,-

Kometa Group, a.s.

14 471,-

Kometa Group, a.s.

16 773,-

Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit

15 000,-
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Nadační fond KOMETA se sídlem v Brně, Střední 595/26, 60200 Brno, IČ
03704386 vznikl 6. 10. 2014, byl zapsán v nadačním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl N, vložka 518 dne 12. 1. 2015, a jeho činnost započala
v lednu roku 2015.
Revizor Renata Zabranská, narozená 23. 8. 1974, bytem Dvorského 18B, 639
00 Brno, svou funkci vykonávala podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech a v souladu se statutem fondu.
Zpráva revizora Nadačního fondu KOMETA obsahuje vyjádření a zhodnocení:
1) činnosti v roce 2018
2) dodržování

podmínek

pro

poskytování

nadačních

příspěvků,

využití

nadačních příspěvků
3) vedení účetnictví a roční závěrky fondu
4) zda v uplynulém roce nedošlo ke střetu zájmů nadačního fondu a člena
správní rady
Za období roku 2018 mi byly řádně a včas předloženy pozvánky a zápisy ze
zasedání správní rady Nadačního fondu KOMETA, účetní doklady a účetní závěrka
za rok 2018, darovací smlouvy a další doklady týkající se činnosti, hospodaření a
poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu KOMETA. Měla jsem také
možnost seznámit se s výroční zprávou Nadačního fondu KOMETA.
Na základě předložených dokumentů a zjištěných skutečností mohu
konstatovat, že Nadační fond KOMETA:
1) Vyvíjí svoji činnost v souladu se Zakládací listinou Nadačního fondu KOMETA.
2) Poskytuje nadační příspěvky v souladu s jeho účelem a s podmínkami pro
poskytování nadačních příspěvků obsažených v zakládací listině o založení
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Nadačního fondu KOMETA, a taktéž využití nadačních příspěvků je v souladu
s jeho účelem.
3) Po přezkoumání účetní závěrky za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
konstatuji, že Nadační fond KOMETA vede řádně účetní záznamy a evidence,
které zobrazují finanční situaci Nadačního fondu KOMETA, na jejichž základě
sestavená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace Nadačního fondu KOMETA.
4) V uplynulém roce jsem nezaznamenala střet zájmů Nadačního fondu
KOMETA a člena správní rady.
V Brně dne 24. 6. 2019

………………………………………
Renata Zabranská, revizor Nadačního fondu KOMETA
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Rádi bychom upřímně poděkovali všem, kteří v uplynulém roce podpořili naši
činnost. Poděkování patří všem sponzorům, partnerům a spolupracujícím
organizacím. Děkujeme také všem dárcům, kteří nás podpořili zakoupením
nadačních předmětů, přispěním do sbírkových kasiček či na sbírkový účet. Taktéž
děkujeme všem dobrovolníkům a asistentům, kteří nám pomáhají při realizaci akcí.
Děkujeme všem našim klientům za projevenou důvěru.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
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V Brně dne 24. 6. 2019

………………………………………
Libor Zábranský, předseda správní rady Nadačního fondu KOMETA

………………………………………
Libor Zábranský, zástupce při výkonu funkce člena správní rady KOMETA GROUP, a.s.

………………………………………
Egbert Franz Zündorf, zástupce při výkonu funkce člena správní rady KOMETA GROUP,
a.s.

………………………………………
Jiří Mífek, zástupce při výkonu funkce člena správní rady KOMETA GROUP, spolek

………………………………………
Renata Zabranská, revizor Nadačního fondu KOMETA
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