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výpis

nadaěního fondu z nadaěního rejstříku, vedeného
li!ěstským soudém v Plaze

oddíI N' vložka 743

Datum zápisu: 12. ěervna 2009

]Vázev.. oNE MoRE DAY FoR CHILDREN, nadaění fond

sídloj Beroun, Beroun - Město, K Dědu 1?o5, Psč 266 oL

Ídenti f1kačni čisfo: 289 00 308

Úče7 nadačniho fondu:

- - PodPora dětí do sedmnácti let věku a jejích rodiěůn,
pŤ.t9""y1 a dosPětým nacházet efektivnějši řormy své existence ve
všech oblastech života
- ae.znamování fyzických osob s takov:ým gtuPněm poznání,
umožňuj ícím zdzavý, smysluplný život
- Poskytování finanění.-a věcné porroci fyzickým osobám na Podporujejich vzdělávání a \rýživu a nacházení exektivnější forrny
exigtence ve všech oblagtech jak duševních, tak i oblastech
fyzických
- poskytování finaněních Prostředků dětem v souvislosti
s neÍnocemi
- organizování, podPora a Pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů
a s1mposií
- podPora, talentovaných jedínců v obJ.astech duchovních, vědy,
vzdělávání, tě lorrýclrovy a sPoltu
- příprava, realizace ěi podíJ. na realizaci a Podpora výchovně
vzdělávacích projektů, vztahujících se k výše uveaeným 

'leer'i'a cílům

Sptávni rada:

předseda správní rady: Zdeněk Kozák, r.ě. 77o624/o6os
tlýskov, tIýskov. Souběžná 228, Psč 267 06
den vzniku funkce: 12.ěervna 2009

ěIen správní rady: Dagmar Perglová, c.ě. 456L3o/O29
Beroun, Beroun - ti!ěsto, Braniglavova L42o, Psé 266 oL
den vzniku funkce: l2.ěervna 2009

ělen správní rady: zdéněk štěpán, r.ě' 600109/1338
suchomasty, suchomasty 46, Psč 267 22
den vzniku funkce: 12.ěervna 2009

.'ménem nadaěního fondu jednají navenek ve všech věcech vždy dva
ělenové správní rady společně.

Rewizor: Evžen Švásta, t 'ě.  620625/2063
Praha 10, Eolní !!ěchoJ.uPy. Boloňská 3o3, Psč 1o9 oo
den vzniku funkce: 12 'ěervna 2009

je pLatné ke dni:  la.Óo.zoog o:u 7/2



Zži zovate]" :

.ríří Perg!, x.é' 730L23/o6L8
Bé8oun, Beroun - lděsto, K Dědu

Výše najetkového vk]"adu: 500 000,- Kě

- Správnost tohoto rrýpísu

Mlgtský aoud v

oddíl N, Ýložka 743

1?05' Psč 266

se potvrzuj e

Paaze
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obchÓdní rej střík

0věřuji pod pořadovým číelem 122o1a-oo36a2/2 , ře tato }ígtína' která
vzník].a převedenírn Vý€tupu platných údajů z ínform*řního gystému vgřgjná
správy z a}ektr^onické podoby do podoby listinné, sk]"ádaj ící sŘ ř 2 líetťr'
aa doelovně eh<rduje $ ob64hom výs1lrpu z l'nformačního cyctómu veřejné
gprávy v elektronické podobě"

Beroun I
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dn €  16.06.2009 v 08!46
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$eva}dová Vladiníra M*


