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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NF ARHUACOS 

 
Nadační  fond Arhuacos byl založen  9. listopadu 2017 v Praze. 

 Podle zákona  č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, byl Nadační fond 
Arhuacos zapsán do nadačního rejstříku vedeného 1556 N, Městským soud v Praze. 
 

Nadační fond je povinen každoročně vypracovat výroční zprávu, jejíž součástí je 
také zpráva o majetku a hospodaření nadačního fondu za uplynulý rok a roční účetní 
uzávěrka. Do této výroční zprávy může na požádání nahlédnout každý, a to v místě sídla 
nadačního fondu nebo webových stránkách nadačního fondu. 

 

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NF ARHUACOS 
 

 

Statutární orgán Mgr. JAN ŠEFRANKA, M.A. - člen 

Hostivice, Řehníkova, PSČ 253 01 

den vzniku členství: 5. 12. 2017 

ALENA LEILA ANTONOVIČOVÁ - člen správní rady 

Praha - Smíchov, U Klavírky, PSČ 150 00 

den vzniku členství: 9. 11. 2017 

PAVEL SVAČINA - člen správní rady 

Bohumín - Skřečoň, 1. máje, PSČ 735 31 

den vzniku členství: 9. 11. 2017 

Za nadační fond jedná jeden člen správní rady samostatně. 

Revizoři MONIKA ZÍTKOVÁ 

Třinec - Lyžbice, Dukelská, PSČ 739 61 

den vzniku funkce: 9. 11. 2017 

Datum zápisu 9. 11. 2017 

Obchodní firma Nadační fond ARHUACOS 

Sídlo Praha - Smíchov, U Klavírky 1351/8, PSČ 150 00  

IČO 06586643 

Právní forma Nadační fond 

https://rejstrik.penize.cz/jan-sefranka
https://rejstrik.penize.cz/alena-leila-antonovicova
https://rejstrik.penize.cz/pavel-svacina
https://rejstrik.penize.cz/monika-zitkova
https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-smichov-u-klavirky-psc-150-00
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 POSLÁNÍ NF ARHUACOS 
 

Účel nadace - (i) podpora ochrany indiánských území v ekosystému Sierra 

Nevada de Santa Marta 

- (ii) podpora domorodých komunit v Kolumbii v udržování 

tradičního způsobu života 

- (iii) podpora vykupování původních indiánských pozemků a 

zřizování ochranných pásem, které by indiánskému obyvatelstvu 

umožňovalo pokračovat v tradičním způsobu života bez obav z 

dalšího vysidlování 

- (iv) podpora vytváření nových, dlouhodobě trvajících pracovních 

příležitostí, za účelem získání nezávislosti a zlepšení ekonomické 

situace indiánů 

- (v) podpora zemědělské produkce na vykoupených pozemcích 

- (vi) podpora výkupu tradičních produktů vyráběných indiány 

- (vii) podpora osvětové činnosti a vzdělávacích akcí v České 

republice a Kolumbii 

- (viii) podpora spolupráce s místními organizacemi v Kolumbijské 

republice, které mají dlouholeté úspěšné zkušenosti s 

podporováním indiánských komunit 

- (ix) organizování veřejných sbírek za účelem financování shora 

uvedených činností a podpora podnikání s tím, že výtěžek 

podnikatelské činnosti bude sloužit financování činností 

uvedených shora v bodech (i) až (viii). 

 

 

 

 

AKTIVITY NF ARHUACOS V ROCE 2018 
 
 
Můžeme s radostí konstatovat, že nás v roce 2018 podpořila řada našich příznivců a 
podporovatelů a zaslala nám finanční dary v hodnotě  téměř 170 tisíc korun. 
Díky tomu jsme mohli aktivně pokračovat nejen v naší propagační aktivitě a 
organizování seminářů a přednášek, ale zejména v naší činnosti směřující k pomoci 
navrátit část půdy indiánům Arhuacos v kolumbijské Sierra Nevadě, která jim kdysi 
patřila. 
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Podařilo se nám opět vycestovat do Sierra Nevady, abychom zmapovali možnosti 
spolupráce s místními organizacemi pro následné spoluzajištění koupě pozemku. 
Bohužel zkušenosti nebyli příliš pozitivní. Ukázalo se, že organizace, které se jevili jako 
možní partneři, nabízeli ve skutečnosti pouze jakési zprostředkování za velmi 
nevýhodných podmínek. Bylo to pro nás důležité poučení a zejména proto jsme se s 
indiány dohodli, že budeme jednat pouze s nimi, bez vnějších " služeb". 
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Během celého roku jsme pořádali množství přednášek a prezentací a dalších 
osvětových akcí. 
 

 Uskutečnili jsme další prezentace Arhuacos v Praze, Brně a Dolních Břežanech. 
 

 
 Realizovali jsme filmový dokument " Naděje pro Arhuaky", který byl vysílán na 

ČT 1.    https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-

se/418235100161004-nadeje-pro-arhuaky 
https://www.ji-hlava.cz/filmy/nedej-se-nadeje-pro-arhuaky 

 

 
 

 Pořádali jsme  besedy se studenty , v Liseu Da Vinci 
https://www.youtube.com/watch?v=wPH1UAeAzBI 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/418235100161004-nadeje-pro-arhuaky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/418235100161004-nadeje-pro-arhuaky
https://www.ji-hlava.cz/filmy/nedej-se-nadeje-pro-arhuaky
https://www.youtube.com/watch?v=wPH1UAeAzBI
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 Dále přenášky na Newton Colidge, na Mendělejevově Universitě 
 Uskutečnili jsme přednášky v Náprstkově muzeu 
 V Divadle Kampa hostování v pořadu Jarosava Duška DušeKá  

 
 

 
 Proběhli přednášky na Festivalu Evolution s Asdrubalem a  Mnislavem Zeleným 

  
 

 Přenášeli jsme ve Venture Clubu 
 Přijali pozvání k rozhlasovému vysílání Radia 1 v pořadu EŠUS 
   
 Uveřejnili jsme články v časopisech: Regenerace, Fénix, Právo, Reflex, Lidé a 

Země a Vlasta. 
 Zúčastnili se psychedelické konference Beyond Psychedelics 
 Pokračovali jsme v fundraisingové činnosti a přípravách na koupi pozemku 
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FINANČNÍ ZDROJE 
HOSPODAŘENÍ NF ARHUACOS  
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CÍLE NF ARHUCOS V ROCE 2019 
 

Snahou Nadačního fondu Arhuacos v roce 2019 bude kromě transparentnosti při 

získávání finančních prostředků na naše projekty, zejména pokračování v podpoře 

ochrany indiánských území v ekosystému Sierra Nevada de Santa Marta a propagace 

kulturních a duchovních rozměrů indiánských komunit žijících na tomto území.  

 

Pro rok 2019 plánujeme mimo jiné tyto aktivit 
 

 Návštěva komunity Arhuacos ve vesnici Birwa  a dojednání jasných podmínek 
pro nákup pozemku tj. společný výběr nejlepších variant, právní záruky, 
harmonogram 
 

 Podpora při založení partnerského Nadačního fondu v Kolumbii, který bude 
spravován přímo indiány 

 

 Snaha o výběr zbývající části prostředků (v současnosti je připraveno na 
našem transparentním účtu přes 200 000 Kč přímo na nákup pozemku) pro 
nákup pozemku v oblasti Birwa 

 

 Založení dárcovské výzvy na www.darujme.cz přímo pro výběr prostředků na 
nákup pozemku 

 

 Pozvání Arhuackého leadera Asdrubala Torres znovu do České republiky 
(v roce 2017 navštívil ČR jako první zástupce kmene Arhuaků) 
 

 Uspořádání  seminářů, setkání, přednášek, rituálů, hudebních setkání, které 
proběhnou před i během návštěvy Asdrubala Torres v červnu a červenci 2019 
 

 Rozšíření a zkvalitnění komunikace s veřejností, našimi dárci a podporovateli 
 

 Podpora férového prodeje produktů indiánských komunit – kávy, kakaových 
výrobků, mochil (tkaných brašen)   
 

 

 

 

 

 

http://www.darujme.cz/
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM NF 

ARHUACOS A INDIÁNŮ Z POHOŘÍ SIERRA NEVADA 

DE SANTA MARTA  

 

 

 

 

Velice děkujeme všem, kteří nám v  roce 2018 
projevili svou podporu a přízeň . Jejich pomoci 
si nesmírně vážíme  a zároveň věříme, že jejich 
důvěru nezklameme! 
 

 
pracovní tým Nadačního fondu Arhuacos 

 
 
 
 
 


