Úvodní slovo
Jak oslavit nadcházející výročí sta let od založení samostatného československého státu k připomenutí masarykovských idejí, ale především jako impulz pro naše budoucí
směřování — v nadaci i v celé naší společnosti?
V kontextu současného politického vývoje, relativizace základních hodnot lidského soužití, oživování nacionalismu,
nesnášenlivosti a hledání nepřítele, který může za všechny
naše neúspěchy a frustrace, je to obzvlášť důležité! Už
v roce 2016, když jsme o výročí začali mluvit a hledat název pro připravovanou kampaň propojující výročí s tématem životního prostředí a domova, jsme se shodli na tom,
že právě svoboda je z těch hodnot nejdůležitější. Proto
Stromy svobody.
Obrozenecká symbolika lípy jako národního stromu
a vymezování se vůči všemu germánskému symbolizovanému dubem také už dnes vyčpěla a trápí nás mnohem
významnější problémy. Stav životního prostředí a klimatická změna jsou dvěma z nich.

Miroslav Kundrata
ředitel nadace

Proto zveme občany i instituce, doma i v zahraničí, aby
s námi mapovali stromy spojené s osudem republiky
a hlavně aby kulaté výročí oslavili výsadbami nových
stromů a přitom ve své komunitě také hledali pozitivní
energii pro její další směřování. To vše aktivně přihlašovali
na portálu www.stromysvobody.cz.
Za sto let se toho hodně změnilo; žijeme v relativním
komfortu a bezpečí, celý svět se díky technologiím zmenšil
a propojil, ale ekosystém, na němž jsme závislí, je mnohem zranitelnější. Právě kvůli našemu blahobytu.

Jiří Francek
předseda správní rady nadace

Važme si naší svobody; během století jsme vícekrát zkusili,
že to není samozřejmost. Nezapomínejme ale, že se svobodou se pojí odpovědnost. A to i odpovědnost za prostředí, které zanecháme svým dětem a vnukům. A to leží na
srdci nám v Nadaci Partnerství!
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Výroční zpráva
2017

Kořeny nadace
Za více než čtvrt století prošlo naší nadací přes tři sta lidí, tři
sta lidí, kteří nadaci věnovali kus života a srdce. Díky jejich
práci se z Nadace Partnerství stala široce respektovaná
instituce, která od začátku devadesátých let podpořila tři
a půl tisíce projektů za téměř půl miliardy korun.
Na úplném počátku byli tehdy mladí absolventi Jessica
Brownová a Brent Mitchell. Právě je pověřilo konsorcium
amerických nadací, aby v roce 1990 provedli rozsáhlý
průzkum potřeb mezi středoevropskými aktivistickými
skupinami a lídry, a to zejména v ekologické oblasti.
Jessica a Brent zjistili, že tu chybí mechanismus
transparentní decentralizované a flexibilní podpory
pro rodící se neziskovky a aktivní komunity, aby mohly
řešit místní environmentální problémy a vyrůstat
v legitimní partnery veřejné správě i byznysu. A právě
tehdy vzniká za podpory C. S. Mott Foundation, Rockefeller
Brothers Fund, German Marshall Fund a dalších nadací
z USA, Japonska nebo Velké Británie Environmental
Partnership for Central Europe s kancelářemi ve Wroclavi,
v Praze a v Budapešti. Společně jsme vyslali více než sto
místních lídrů na stáže do zahraničí a přenášení nejlepší
praxe ze světa nadále pokračujeme.

V 90. letech jsme z USA přivezli
myšlenku amerického Project
for Public Spaces. Naše nadace
zavedla do českých reálií pojem
veřejných prostranství a jako
první do České republiky pozvala
jednoho z největších urbanistů
současnosti Jana Gehla.

Od té doby se mnohé změnilo. Z původní mezinárodní
organizace vyrostly v šesti zemích Evropy samostatné
nadace, které patří k pilířům environmentálního
sektoru v regionu. Naše nadace se rozrostla o desítky
pracovníků po celé republice a během pětadvaceti
let jsme měli možnost podpořit stovky projektů, které
zvýšily bezpečnost v dopravě, zlepšily podmínky pro
šetrnou turistiku a cykloturistiku a pomohly v zavádění
obnovitelných zdrojů, v environmentální osvětě nebo
v zapojování lidí do veřejného dění. V Brně jsme
vybudovali unikátní areál Otevřené zahrady, který se stal
centrem environmentálního dění nejen jihomoravské
metropole. To vše za čtvrtinu století.
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Od roku 1990
pro lidi a přírodu
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Správní a dozorčí rada
Členové správní a dozorčí rady nám pomáhají udržet
strategický směr, předávají nám své zkušenosti a podporují
nás tam, kde mohou. Jsou mezi nimi manažeři, ekologové,
umělci, novináři, politici i lektoři.

Správní rada

Dozorčí rada

Jiří Francek
předseda správní rady, jednatel firmy
NaturaServis, s. r. o.

Jiří Hartmann
předseda dozorčí rady, advokát

Pavel Dočekal
místopředseda správní rady, finanční manažer IBM
Global Services Delivery Center, Czech Republic, s. r. o.
Petr Hlobil
ředitel mezinárodních aktivit CEE Bankwatch Network

Jaroslav Kratochvíl
ekonomický náměstek NCO NZO
Lucie Rytířová
senior manažerka v daňovém a právním oddělení
Deloitte

Vladimír Kořen
moderátor a starosta Říčan
Ladislav Miko
vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku
Čestmír Klos
ekologický novinář
Andreas Beckmann
ředitel mezinárodního dunajsko-karpatského programu WWF ve Vídni
Zdeněk Hotař
development manažer
Jan Dungel
malíř, grafik, ilustrátor
Jitka Klinkerová
lektorka a projektová manažerka
Eva Vacíková
HR Site Lead Thermo Fisher Scientific
Kateřina Kočí
předsedkyně Actaea — společnosti pro přírodu
a krajinu

7

Vedení nadace
Nadace Partnerství stojí pevně na svých původních základech.
Abychom mohli grantovat i realizovat vlastní projekty,
potřebujeme lidi, kteří nadaci povedou správným směrem
a budou pro ni hledat nové výzvy.
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Miroslav Kundrata
ředitel

Tomáš Růžička
výkonný ředitel (do dubna 2017)

Markéta Janíčková
finanční ředitelka

Michal Veselý
ředitel rozvoje

Petr Kazda
obchodní ředitel,
ředitel Partnerství, o. p. s.

Martin Gillár
ředitel komunikace
(od května 2017)

Naši lidé
Pro desítky zaměstnanců a dalších spolupracovníků
nadace je jejich práce zároveň posláním. Záleží jim
na místě, kde žijí. Svou každodenní prací přispívají
významným dílem k tomu, že je Nadace Partnerství
významnou, stabilní a důvěryhodnou institucí.

Hana Alexová, finanční asistentka (mateřská
dovolená)

Ivana Cenková, IT (od června 2017)

Dominika Bäuchelová, eventová manažerka

Juraj Flamik, vedoucí týmu Greenways

Dominika Belovičová, finanční manažerka

Miroslava Florianová, projektová manažerka

František Brückner, grantový manažer

Veronika Golianová, grafický design

Ivana Bruchterová, grantová manažerka
(mateřská dovolená)

Barbora Chmelová, vedoucí týmu Stromy a voda
(do dubna 2017)

Monika Cabicarová, programy pro firmy
v Otevřené zahradě

Luboš Kala, monitoring cyklistů

Radim Cenek, grantový manažer

Veronika Kmetíková, mzdová účetní

Emilie Dosoudilová, vychovatelka v dětské skupině

Eva Kloudová, asistentka a recepční
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David Kopecký, PR a komunikace (od února 2018)

Simona Sváčková, projektová manažerka

Irena Koutná, catering a pronájmy (do září 2017)

Tomáš Šácha, manažer Festivalu otevřených sklepů

Markéta Kozlová, finanční manažerka

Zuzana Šeptunová, vedoucí týmu Stromy a voda

Ján Krajčovič, údržbář a technický pracovník

Gabriela Ševčíková, vychovatelka v dětské skupině

Andrea Krůpová, koordinátorka anket Strom roku
a Evropský strom roku

Michal Šindelář, vedoucí týmu Mobilita

Tereza Kučerová, vedoucí týmu Otevřené zahrady
(do února 2018)

Petr Šmíd, projektový manažer

Barbora Kunová, projektová manažerka (mateřská
dovolená)
Eva Kvapilová, manažerka Moravských vinařských
stezek
Zuzana Kyjovská, grantová manažerka (do konce
roku 2017)
Blanka Loupancová, dětská firemní skupina
(do září 2017)
Veronika Mikulová, finanční manažerka
Magdaléna Milostná, PR a komunikace
(od dubna 2018)
Věra Miňovská, regionální koordinátor certifikace
Cyklisté vítáni
Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky
a mezinárodních projektů
Adéla Mráčková, PR a komunikace
Ondřej Machát, IT (do května 2017)
Miroslava Murguová, HR
Vojtěch Mrlík, péče o zvířata (od listopadu 2017)
Jitka Norková, grantová manažerka (do června 2017)
Jakub Nehera, zahradník
Ondřej Nejedlý, monitoring cyklistů
Hana Novotná, vychovatelka v dětské skupině
Pavla Olbrzymková, PR a komunikace (mateřská
dovolená)
Alice Pachtová, vedoucí logistiky
Jitka Pátková, finanční manažerka
Radek Patrný, projektový manažer
Helena Peřinová, programová manažerka a lektorka
Anna Petříková, PR a komunikace
Zdeňka Prokopová, PR a komunikace (mateřská
dovolená)
Hana Ralenovská, programy pro firmy v Otevřené
zahradě (do dubna 2017)
Vlastimil Rieger, facility manažer a poradce pro
zelené stavění
Zuzana Stáňová, recepční
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Simona Škarabelová, fundraisingová manažerka
Dita Tesařová, grantová manažerka (mateřská
dovolená)
Petra Ben Touzia, PR a komunikace (od října 2017)
Roman Truksa, event manažer (do listopadu 2017)
Dana Vacovská, projektová manažerka (mateřská
dovolená)
Markéta Venyšová, catering a pronájmy (od září 2017)
Kamila Vlčková, PR a komunikace
Petra Weberová, finanční asistentka
Ilona Zelinková, pomocné práce v zahradě
Hana Zuchnická, lektorka
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Co přinesl rok 2017
Sto třináct podpořených projektů, více jak pět set
vysázených stromů, tisíce zapojených lidí a celkem téměř
deset milionů korun udělených v grantech. Taková byla
v číslech naše grantová pomoc v roce 2017. Díky našim
dlouhodobým partnerům, jako jsou společnost Makro,
MOL Česká republika nebo RunCzech, děláme radost
všem aktivním lidem, kteří chtějí pečovat o místo, kde žijí.
I oni jsou součástí naší nadační mise, a proto jim všem
velmi děkujeme.
Naše vlastní projekty se nesly zejména ve znamení velkých
příprav. Vlajkovou lodí pro nadcházející rok 2018 se stala
kampaň Stromy svobody 1918 — 2018. Jejím smyslem je
posílit kořeny české demokracie a prostřednictvím hledání
historických Stromů svobody a sázení těch nových podpořit
oslavy sta let od vzniku české demokracie. Slavnostní
zahájení kampaně proběhlo 28. října 2017.
Tradičně jsme vyhlásili vítěze ankety Strom roku ČR
i Evropy, představili dva nové laureáty Ceny Josefa
Vavrouška, zorganizovali několik akcí na vinařských
stezkách a pomohli jsme uspořádat další ročník
jednoho z nejstarších mezinárodních filmových
festivalů s tematikou životního prostředí EKOFILM.

Chceme, aby naše děti měly ve
školách co nejlepší podmínky
pro svůj rozvoj. Bezpečné cesty
do škol, Škola pro udržitelný
život, Zelené oázy — to jsou
naše grantové programy, které
v uplynulých dvaceti letech
pomohly stovkám škol po celé
republice.

Velké přípravy probíhaly v nadaci zejména v oblasti
cyklodopravy. Naše úsilí jsme směřovali hlavně do vývoje
nové certifikace pro zaměstnavatele, kteří jsou vstřícní ke
svým zaměstnancům-cyklistům. Podařilo se nám také
navýšit počet účastníků brněnské části kampaně Do práce
na kole a společně s dalším partnery jsme pracovali na
projektu MoveCit.
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vyhlašujeme první ročník soutěže
Cesty městy, tím zklidňujeme
dopravu ve městech a obcích

2004
vydáváme příručku Jak zklidnit
dopravu v obcích

1990 —2017

2002

zklidňujeme
dopravu
Do práce na kole 2017
Do práce na kole jezdí i profíci — takový slogan měla
celonárodní kampaň Do práce na kole, kterou v Brně
organizuje naše nadace. Téměř třináct tisíc účastníků
po celé České republice jezdilo během května do
práce nejen na kole, ale třeba i na koloběžce nebo šlo
pěšky a soutěžilo o ceny od našich partnerů. Společnými silami a šetrným způsobem dopravy do práce se
podařilo během jediného měsíce ušetřit 365 tun CO2.

www.dopracenakole.cz

2007
vyhlašujeme grantový a asistenční program Bezpečné cesty
do školy / Na zelenou

2010
vydáváme příručku Plány
mobility — přínos pro podniky
a instituce

2013
realizujeme první průzkum
dopravního chování zaměstnanců (Technologický park Brno)

2015
stáváme se národním koordinátorem projektu ZOOM v ČR

Do práce na kole jezdilo v Brně dva tisíce
zaměstnanců

Movecit

Cyklozaměstnavatel

Na mezinárodním projektu Movecit spolupracují
partneři hned ze sedmi evropských států. Jsou mezi
nimi specialisté na udržitelnou mobilitu, neziskové
organizace i obce. Českou republiku mimo jiné reprezentuje i naše nadace. Společně s dalšími partnery
jsme vypracovali příručku Do práce udržitelně pro
vývoj, monitorování a hodnocení plánu mobility. Pro
Městský úřad v Litoměřicích i místní nemocnici jsme
také provedli dotazníkové šetření zaměstnanců. Tato
data pro nás byla klíčovým vodítkem pro další práci
včetně přípravy plánů mobility.

Rok 2017 byl klíčový pro plánování a přípravu zbrusu
nových projektů v oblasti mobility. Jedním z nich je
i certifikace pro zaměstnavatele, kteří jsou přátelští
ke svým cyklozaměstnancům. Právě jejich doprava
je klíčová ve zklidňování dopravy zejména ve větších
městech. Proto chceme ve spolupráci se zaměstnavateli motivovat zaměstnance, aby vyměnili auta za
šetrnější dopravní prostředek. Certifikaci získají firmy,
které nabízejí zaměstnancům například bezpečné
místo pro úschovu jejich kol, místo k osprchování
nebo jiné „cyklovýhody“.

www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html

www.cyklozamestnavatel.cz

Setkání partnerů projektu v Bánské Bystrici

Titul Cyklozaměstnavatele udělujeme
i v rámci kampaně Do práce na kole.
V Brně se jím stala firma Morosystems
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prostřednictvím základního
grantového programu podporujeme například zalesnění
Krušných hor

2002
organizujeme 1. ročník celostátní ankety Strom roku

1990 —2017

1995

pečujeme
o stromy

Strom roku 2017
Stromy jsou součástí našich životů a jejich příběhy
jsou i našimi příběhy. Ten nejsilnější příběh stromu
hledá anketa Strom roku. Letošním vítězem ankety
se díky více jak deseti tisícům hlasů stal Kvasický
ořešák. Strom, který v místním parku vysadil koncem
osmnáctého století hrabě Lamberg, měl v devadesátých letech namále. Krajem se totiž prohnala
povodeň a jen díky odbornému zásahu strom vydržel.
Díky financím získaným ze zpoplatněných hlasů získá
komunita finance na jeho další ošetření.

www.stromroku.cz

2004
pořádáme sbírku na pomoc
Tatrám a běžci PIM podporují
výsadby

2009
startují Zdravé stromy pro zítřek
a Stromy místo letáků

2011
organizujeme 1. ročník ankety
Evropský strom roku a republikový rekord v sázení stromů

2016
Strom roku je poprvé pořádán
i mimo Evropu — na Srí Lance

Vítěz ankety Strom roku 2017 Kvasický
ořešák

Evropský strom roku

Stromy místo letáků

Polský dub, v jehož kmeni se během druhé světové
války ukrývala židovská rodina, získal největší přízeň
v anketě Evropský strom roku. Celkem sedmnáct
tisíc hlasů mu zajistilo první místo v soutěži, na jejíž
organizaci se výrazně podílí i naše nadace. Jedná se
o jeden z mála úspěšných českých vývozních artiklů
tohoto typu. Lípa z Lipky, která reprezentovala Českou
republiku, skončila v soutěži s téměř 15 tisíci hlasy na
třetím místě. Celkově lidé zaslali do ankety více než
125 tisíc hlasů.

Za každého zákazníka, který se zaregistruje k odběru
elektronických letáků, nám společnost MAKRO —
stejně jako v předchozích sedmi letech — věnovala
dvacet korun na výsadbu stromů. O tom, jak se výsledná částka rozdělí a kde stromy přibudou, rozhodla veřejnost v internetovém hlasování. Celkem tři sta
padesát stromů a třináct keřů pak místní obyvatelé
vysadili v Želeči u Měcholup, Praze 12, ve Vrchlabí,
mezi Pustou Polomí a Kyjovicemi a mezi Zvířeticemi
a Bítouchovem.

www.evropskystromroku.org

Vítězný strom Dub Jósef, Polsko

Výsadby Svatomartinské aleje se
zúčastnil i Martin na bílém koni
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organizujeme stáže do USA
a podporujeme vzdělání
v oblasti managementu povodí

1995
podpořili jsme vznik první
kořenové čistírny pro obec

2012
vzniká soutěž Pro vodu
a grantový program Nestlé
pro vodu v krajině

1990 —2017

1993

voda —
nejcennější
tekutina
Zelené oázy
Více jak dva tisíce lidí se zapojilo do projektů podpořených v grantovém programu Zelené oázy 2017,
který připravujeme společně se společností MOL
Česká republika. Díky práci nadšenců a dobrovolníků
vzniklo během roku 2017 po celé republice dvacet
nových zelených oáz s mnoha vodními prvky, s téměř
čtyřmi stovkami stromů, osmi sty padesáti keři
a téměř čtyřmi tisíci bylinkami. Jedním z takových
projektů bylo třeba i vodní hřiště u sýpky v Blatné
v jihomoravském kraji. Od loňského roku tu díky
grantu najdete korýtka, mlýnky, stavidélka, přehrádky,
brouzdaliště, blátovou, pískovou zónu nebo mělkou
retenční nádrž.

www.zeleneoazy.cz

2014
vydáváme brožuru Než nastanou deště a realizujeme projekt
UrbanAdapt

2015
startuje grantový program
Zelené oázy

2017
připravujeme studii adaptačních
opatření pro Brno a organizujeme
studentský veletrh WaterFair

Zelená oáza v Blatné slouží i jako
landartová dílna

Soutěž Pro vodu

Water Fair

Studenti Ondřej Rychecký, Andrea Prudilová a Juraj
Petrík se rozhodli, že pomohou Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v pražské Hostivaři snížit
spotřebu pitné vody. Jejich návrh využití dešťové
vody pro splachování toalet, v jízdárně a k zalévání
okolních pozemků by přinesl úsporu až 900 m³ pitné
vody, tedy 20 % celkové roční spotřeby střediska. Se
svým nápadem zvítězili v 5. ročníku soutěže Pro vodu
a získali Cenu Nestlé ve výši 30 tisíc Kč.

V květnu 2017 jsme v prostorách Národní technické
knihovny v Praze uspořádali pilotní ročník veletrhu
Water Fair zaměřeného na pracovní příležitosti
v oblasti odpovědného hospodaření s vodou. Mezi
jedenácti vystavujícími nechyběly společnosti jako
Nestlé, Vodárenská akciová společnost, Watersavers,
LIKO-S, ENVI-PUR, Young Water Proffesionals a další.
Nedílnou součástí veletrhu byly také tematicky zaměřené přednášky v Ballingově sále.

www.soutezprovodu.cz

Ocenění nejlepších návrhů 5. ročníku
soutěže Pro vodu

Veletrh Water Fair nabídl mladým lidem
možnost získat práci v oboru
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šlechtická rodina Silva-Tarouca
začíná pod Špilberkem s ovocnářskými pokusy

1875
z pozemků se stává klášterní
zahrada řádu Boromejek

1990 —2017

19. století

otevřená
zahrada

Otevřená zahrada — žijeme
naši misi
Od roku 2006 pracujeme na budování vzdělávacího
centra Otevřená zahrada pod Špilberkem v centru
moravské metropole. Zahrada je místem, kde školáci,
rodiny, ale i odborníci a profesionálové najdou prostor
pro vzdělání, odpočinek, inspiraci i práci. Rok od roku
ji navštěvuje více a více lidí, aby na vlastní oči viděli,
jak vypadá městské hospodaření v praxi, naučili se
něco o přírodě a poznali výhody zeleného stavění.
A to je naším cílem.

1950

www.otevrenazahrada.cz

internát spolu s pozemky zabavuje komunistická vláda a od té
doby pozemky pustnou

www.klubprateloz.cz

2006
naše nadace kupuje nemovitost
na Údolní ulici a iniciuje obnovu přilehlých zahrad

2013
Otevřená zahrada je zpřístupněna veřejnosti

2015
otevíráme další část areálu —
takzvanou Boromejskou zahradu, která funguje jako městská
minifarma

V Otevřené zahradě ukazujeme malým
dětem, jak vypadá městské hospodaření

Vzdělávání malých i větších

Zelené stavění

Společně se vzdělávacím střediskem Lipka připravujeme pro školní skupiny interaktivní výukové
programy. Vítr, voda, světlo, půda — právě těm se
věnují interaktivní prvky ve výukové části zahrady.
V další části areálu, takzvané Boromejské zahradě,
zase naši lektoři ukazují městské zahradničení v praxi.
Bylinkové dílny, včelařské kurzy, příměstské tábory,
tematické workshopy pro děti i dospělé — to vše naše
zahrada nabízí. Za rok 2017 jsme zorganizovali více
než sto výukových programů a přivítali v zahradě přes
dva tisíce dětí.

Náš areál má minimální ekologickou stopu, snažíme
se být uhlíkově neutrální. Díky chytrému systému
měření přesně víme, kolik náš areál spotřebuje vody
a energie. Abychom šetřili dopady našeho provozu,
využíváme obnovitelné zdroje — zadržujeme dešťovou vodu a používáme ji k zalévání a splachování,
vodu šedou čistíme v kořenové čističce, solární panely
nám vyrábějí část elektrické energie, kterou budovy
pro svůj provoz potřebují. Naše hlubinné vrty, tepelná
čerpadla, aktivní betonové jádro a další technologie
pomáhají k šetrnému vytápění a chlazení. Chybějící
energie dokupujeme z obnovitelných zdrojů. A to vše
představujeme veřejnosti na pravidelných komentovaných prohlídkách.

V zahradě budujeme zázemí pro vzdělávání
i odpočinek

Administrativní budovy jsou ukázkovým
příkladem zeleného stavění
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02 Carlo Capalbo
ředitel závodů RunCzech
03 Vojtěch Dyk
herec a zpěvák
04 Holden
kapela
05 Stephan B. King
velvyslanec USA v ČR
06 Vladimír Kořen
moderátor a starosta Říčan
u Prahy
07 Gábina a Petr Koukalovi
olympionici
08 Marta Kubišová
zpěvačka
09 Aneta Langerová
zpěvačka
10 Hana Librová
environmentalistka
11 Daniel Orálek
ultramaratonec
12 Miroslav Paleček
písničkář
13 Martin Rajniš
architekt a urbanista
14 Petr Sís
ilustrátor a autor knih
pro děti
15 Marek Orko Vácha
teolog a pedagog

Patroni Stromů svobody

01 Dan Bárta
zpěvák

Stromy svobody 1918—2018
Rok 2018 se nese ve znamení oslav 100. výročí vzniku
Československa. Málokdo tuší, že u příležitosti této
významné události i v pozdějších letech proběhly celorepublikové výsadby tisíců pamětních lip, jimiž naši
předci vyjadřovali radost ze svobody a demokracie.
Stromy svobody se sázely hned v letech 1918 a 1919
na oslavu vzniku republiky. Do výsadby se zapojili
starostové, žáci, členové místních spolků. Stromy byly
ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna,
ke kořenům se ukládaly pamětní listy. Sázely se ale
i později, v těžkých dobách, kdy si lidé chtěli symbolicky připomenout kořeny české demokracie, vzpomenout na osobnosti, které se velkou měrou podíleli na
tom, že dnes můžeme žít v demokratické zemi.
Naše nadace se společně s generálním partnerem
Lesy ČR a dalšími partnery a spřátelenými organizacemi rozhodla tuto tradici obnovit a uspořádat
velkou oslavu u příležitosti stého výročí vzniku naší
republiky. Společně s veřejností objevujeme dávno
zapomenuté Stromy svobody, necháváme je odborně
ošetřit a vrcholem kampaně bude celonárodní sázení
Stromů svobody, do kterého zapojujeme obce, firmy,
školy, místní komunity i jednotlivce. Stromy i demokracie totiž potřebují naši péči, kterou jim musíme
zajistit my všichni.

www.stromysvobody.cz

Harmonogram kampaně
říjen 2017 — říjen 2018

zmapování 1918 Stromů svobody
jaro 2018

odborné ošetření Stromů svobody
certifikovanými arboristy
20.— 28. říjen 2018 — Dny pro Stromy svobody

celorepubliková výsadba 2018 lip ve
spolupráci s místními komunitami
Naším cílem je objevit minimálně 1918
stromů vysazených v letech 1918, 1919,
1928, 1945, 1968 a dalších

Na podzim 2018 uspořádáme Dny pro
Stromy svobody a během nich vysadíme
nejméně 2018 stromů

V průběhu historie slavili Češi i Slováci
vznik ČSR symbolickými výsadbami
Stromů svobody
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vyznačili jsme Greenway
Praha-Vídeň

2002
otevíráme Moravské vinařské
stezky

2005
spouštíme certifikaci Cyklisté
vítáni

1990  —2017

1997

cykloturistika
a šetrná
turistika
Krajem vína
Moravské vinařské stezky, Festival otevřených sklepů,
Víno z blízka — to jsou naše příspěvky k propagaci
vinařské turistiky na jižní Moravě. Právě na vinařských
stezkách jsme připravili již šestý ročník propagačních
výletů Krajem vína, který provedl milovníky vína těmi
nejkrásnějšími místy vinařských regionů. Jedenáct
celodenních akcí přilákalo na jižní Moravu přes pět
tisíc cyklistů a turistů. Kromě pokračování vzájemné podpory s vinařskými obcemi jsme navázali na
úspěšnou spolupráci s hudebním festivalem Concentus Moraviae a opět jsme připravili česko-rakouskou
akci Hudba na kole.

www.stezky.cz

2009
pořádáme první ročník Festivalu
otevřených sklepů

2014
vyznačujeme EuroVelo 9 a 13
napříč Moravou

2018
Labská stezka se stává turistickým produktem roku

Trasy pro cyklisty i pěší vedou mezi
vinicemi a sklepy

Labská stezka

Cyklisté vítáni

V dlouhodobé spolupráci s partnery vytváříme silnou
mezinárodní značku Labské stezky. V roce 2017
jsme vydali oficiálního cykloprůvodce a pokročili
v přípravách ke spuštění mezinárodních internetových
stránek. Labskou stezku jsme prezentovali na veletrzích, uspořádali jsme tři setkání koordinační skupiny
Labské stezky a pokračovali ve zvyšování kvality
služeb podél stezky pomocí certifikace Cyklisté vítáni.
Zabodovali jsme ve Velké ceně cestovního ruchu
a v CzechTourism Award.

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém,
který označuje stravovací a ubytovací zařízení, kempy
a turistické cíle vybavené pro potřeby cyklistů.
Turistická zařízení, splňující kritéria certifikace, jsou
označena zelenobílou známkou s usmívajícím se
kolem. Podmínky certifikace jsou shodné se systémy
Bett & Bike v Německu a Rakousku a Vítajte, cyklisti!
na Slovensku. V ČR pravidelně ověřujeme nabídku
téměř 1 000 certifikovaných zařízení.

www.cyklistevitani.cz

www.labska-stezka.cz

Labská stezka nabízí téměř 1 300 km
jízdy překrásnou krajinou

Certifikace Cyklisté vítáni označuje
zařízení vhodná pro cyklisty
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1997 Eliška Nováková
1998 Hana Librová
1999 Igor Míchal
2000 Ĺubica Trubíniová a Aleš
Máchal
2001 Jan Jeník
2002 Ivan Rynda
2003 Svatomír Mlčoch
2004 Bohuslav Blažek (i. m.),
Hana a Jiří Kulichovi
2005 Jan Bouchal (i. m.),
Yvonna Gaillyová
2006 Karel Hudec a Pavel
Franc
2007 Ivan Dejmal (i. m.)
a Miroslav Janík
2008 Miroslava Knotková
a Antonín Buček

Laureáti Ceny Josefa Vavrouška

1996 Mikuláš Huba a Erazim
Kohák

Cena Josefa Vavrouška
Cenu Josefa Vavrouška získávají od roku 1996 lidé,
kteří pro životní prostředí dýchají. Jejím smyslem
je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí
a udržitelný rozvoj. Laureáty ve dvou kategoriích
vybírá porota složená z odborníků v oblasti životního
prostředí, osobností veřejného života a zástupců
nadace. Za dlouhodobý přínos obdržel v roce 2017
cenu Jaromír Bláha, cena za významný ekologický
počin putovala do rukou podnikatele a vizionáře
Libora Musila.

www.cenajosefavavrouska.cz

2009 Vladimír Buřt a manželé
Adri van Westerop (i. m.)
a Raymond Aendekerk
2010 Martin Říha
2011 Martin Bursík a Pavel
Šremer
2012 Ivana a Jan Jongepierovi
2013 Petr Pakosta
2014 Josef Fanta
2015 Bedřich Moldan a Daniel
Pitek

i. m. — in memoriam

Cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý
přínos získal Jaromír Bláha, mimo jiné
spoluzakladatel projektu vlčích a rysích
hlídek. V kategorii počin roku ocenění
obdržel Libor Musil, jednatel firmy
LIKO-S

od festivalu Techfilm se odtrhává nový festival EKOFILM. První
ročník se koná v Ostravě

1990
ekofilm otevírají ministři Bedřich Moldan a Josef Vavroušek

1992
festival se dělí — v České
republice pokračuje pod stejným názvem a na Slovensku
pod názvem Ekotopfilm

1974 —2017

1974

MFF EKOFILM 2017
Třiačtyřicátý ročník nejstaršího environmentálně
zaměřeného filmového festivalu v Evropě se konal
potřetí v Brně. Spolu s Katedrou environmentalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
a agenturou Key Promotion se nám do Brna podařilo
přilákat několik tisíc návštěvníků i významných hostů,
kteří si mohli užít jak projekce soutěžních i nesoutěžních filmů, tak besedy, koncerty i výukové pořady.
Pořadatelem festivalu je Ministerstvo životního
prostředí, a tak se festivalu aktivně účastnil i ministr
Richard Brabec. Vítězem hlavní ceny EKOFILMU se
stal německý film Megeti o zatoulané etiopské vlčici.

www.ekofilm.cz

2012
EKOFILM se koná v Ostravě
a Karviné, o rok později ještě
navíc i v Českém Těšíně

2015
festival se stěhuje do Brna, kde
získává pevné zázemí

2016

Na festival přijeli i zajímaví zahraniční
hosté

Nadace Partnerství se stává
jedním z hlavních organizátorů
festivalu
27

Naši partneři
Děkujeme všem partnerům!
Bez našich partnerů bychom nemohli pomáhat
desítkám organizací po celé republice. A proto jim za
jejich podporu velmi děkujeme. Ať už je to společnost
Nestlé, Makro, Českomoravský cement, TetraPak, ELO,
MOL Česká republika, Lesy ČR, Thermo Fisher Scientific,
běžci seriálu RunCzech, dobrovolníci z IBM Delivery Centre
Brno, Asekol, IVT, Akademie věd, Ambasáda USA nebo
třeba EKOKOM. Ti všichni a mnoho dalších jsou pro nás
i podpořené projekty dobré duše, bez kterých by to nešlo.
Stejně tak je pro nás důležitá podpora našich projektů
z Evropské unie a dalších veřejných zdrojů, jako je
Ministerstvo životního prostředí nebo Státní fond
životního prostředí. Každý z nich naše aktivity podporuje,
protože sdílí naše nadační hodnoty. O to víc si jejich
podpory vážíme.

Stromy čistí vzduch, poskytují
stín, ochlazují okolí, dávají nám
svoje plody — jsou pro lidský
život nesmírně důležité. I proto
se v našich vlastních projektech
i těch podpořených objevují
tak často.
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Řekli o nás

Spolupracovat s Nadací Partnerství je inspirující a to je pro
nás vedle dlouhodobého a spolehlivého partnerství opravdu
důležité. Pracují tam lidé, kteří své práci rozumí, ale hlavně
jsou to srdcaři a svoje nadšení dokáží přenést na nás. Náš
společný projekt Stromy místo letáků brzy oslaví deset let
a my si v MAKRO moc přejeme, abychom nejpozději za dalších
deset let už žádné letáky tisknout nemuseli.

Romana Nýdrle
manažerka korporátní komunikace Makro Cash and Carry

Velice si dlouholeté spolupráce s Nadací Partnerství vážíme.
Nestlé si uvědomuje důležitost ochrany přírodních zdrojů
a voda patří k těm nejvzácnějším. Soutěž Pro vodu je výjimečná tím, že propojuje teorii s praxí a dává mladým lidem
příležitost připravit projekt, který řeší hospodaření s vodou
ve skutečné situaci ne pouze modelové.

Martina Šilhánová
manažerka CSR Nestlé Česko

Jsme v druhém roce po výsadbě a projekt „Magické zahrady“
nám přináší radost! Pro děti s kombinovaným postižením je
obzvlášť důležité přinášet multismyslové podněty, což na
zahradě krásně funguje — můžeme jednotlivé keře vnímat
hmatem, zrakem i čichem. Zahrada je velkým přínosem i pro
naše autistické klienty, kteří v zeleni nacházejí zklidnění
a prostor pro rozvoj fantazie.
Děkujeme Nadaci Partnerství a jejímu projektu Zelené oázy,
bez nich by oživení naší zahrady nebylo možné.

Vanda Polívková
ředitelka Centra BAZALKA
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Jak nás můžete podpořit?
Jsou vám aktivity naší nadace sympatické? Chcete nám
pomoci zlepšovat životní prostředí? Být součástí našich
úspěšných projektů a podpořit projekty dalších organizací?
Přispět můžete mnoha způsoby, vyberte si ten, který je
vám příjemný.

Pro firmy

Pro jednotlivce

Staňte se partnerem některého z našich projektů.
Společně vybereme grantový program, který bude
vaši firmu vhodně reprezentovat. Pokud máte nápad
na úplně nový grantový program, který přímo souvisí
s vaší činností, můžeme ho pro vás zrealizovat. Vy budete hlavním partnerem a my si vezmeme na starost
celou jeho administraci — v tom jsme totiž opravdoví profesionálové. Také se můžete stát sponzorem
některého z našich stávajících projektů — třeba naší
Otevřené zahrady, ankety Strom roku nebo naší sítě
cykloturistických tras Moravských vinařských stezek.
Stačí si s námi naplánovat schůzku a zapojení vaší
firmy společně vymyslíme.

Přispějte na některou z našich dlouhodobých sbírek.
Jakákoliv částka má smysl a pomůže nám. Podpořit
můžete například oblíbenou Otevřenou zahradu,
některé z našich grantových programů nebo anketu
Strom roku. Pomoci můžete i svým odkazem, a tak
pokračovat v dobrých skutcích, které jste vykonali
během svého života.

Další informace
Simona Škarabelová
E-mail: simona.skarabelova@nap.cz
T +420 777 556 857

www.nadacepartnerstvi.cz/darujte
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Nejvýznamnější dárci a partneři

Tepelná čerpadla IVT – LOGO – základní varianta

Tepelná čerpadla IVT – LOGO – černobílá varianta

Tepelná čerpadla IVT – LOGO – negativní varianta

Barevnost loga IVT
Modrá | Pantone Blue 072
Červená | Pantone 485
Černá | Pantone pro Black
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| CMYK (100 / 80 / 0 / 0)
| CMYK (0 / 100 / 100 / 0)
| CMYK (0 / 0 / 0 / 100)

flag_black_white_eps.pdf 1 22.6.2018 13:00:58

flag_black_white_eps.pdf 1 22.6.2018 13:00:58

EVROPSKÁ UNIE

Rakousko- Ceská republika

Dále za dary a podporu děkujeme Kateřině Janků,
firmě UPIRA, s. r. o., Janu Špilarovi, Radku Urbanovi,
Zdeňkovi Vávrovi, firmě Proficio, Nadácii Ekopolis,
Atlantic Center for the Environment a dalším
partnerům, jejichž podpory si vážíme.
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Finanční zpráva
Na počátku devadesátých let vznikla naše nadace díky
zdrojům amerických nadací — German Marshall Fund,
Rockefeller Brothers Fund a C. S. Mott Foundation.
Od té doby se toho mnohé změnilo. Díky Nadačnímu
investičnímu fondu jsme v devadesátých letech navýšili
své jmění, z jehož výnosů můžeme poskytovat granty.
Podařilo se nám získat další firemní partnery a sponzory
jak pro grantovou činnost, tak pro naše vlastní projekty,
které hradíme i dílem ze svých vlastních zdrojů a částečně
i z veřejných financí. Obzvlášť důležití jsou pro nás
soukromí dárci a stálí podporovatelé.
Jdeme cestou finanční samostatnosti a udržitelnosti,
i proto spolupracujeme s dalšími komerčními firmami,
kterým nabízíme naše odborné služby třeba v oblasti
dopravního plánování. Dále organizujeme vinařské akce
pro veřejnost, které nám pomáhají rozvíjet projekty
v oblasti šetrné turistiky.
Jsme hrdí na to, že jsme dlouhodobě finančně zdravou
organizací, která myslí dopředu. I proto jsme za více jak
čtvrt století našeho fungování mohli pomoci více jak
třem a půl tisícům projektů.

V 90. letech jsme pod svá
křídla převzali Greenways
Praha — Vídeň. Konceptu
zelených stezek pocházejícímu
z USA jsme věnovali hodně
energie a od té doby jsme díky
grantům i vlastním projektům
mohli rozvinout například
Moravské vinařské stezky,
Labskou stezku nebo Greenway
Krakov — Morava — Vídeň.
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Seznam podpořených
organizací

Město Uherský Brod, Obec Jabkenice, Statutární
město Brno, Obec Krhová, ZO ČSOP 76/21 VARTOVNA LIPTÁL, Triangl Markvartice, z. s., Obec Obrubce,
Obnova lipové aleje k Černým lesům, Obec Lešná,
Junák — český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s.,
Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží,
Obec Bečice, Základní škola Františka Horenského,
Boršice, příspěvková organizace, ZO ČSOP Velké
Popovice, Natvrdlí o. s., Obec Český Rudolec, Obecní
sad na Vrchách, Město Bojkovice, Obec Bratřejov,
Obec Borovany, Městys Zásada, Altus, z. s., Statutární
město Ústí nad Labem, Kateřina Mlejnková, Sklenský
sousedský spolek, Město Libáň, Rychecký Ondřej, Vránová Karolína, Mynarčíková Alena, Mynarčík Pavel,
Škrach Mikuláš, Růžička Jakub, Petrik Juraj, Prudilová
Andrea, Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Spolek Na Dvoře, SH ČMS — Sbor dobrovolných
hasičů Bítouchov, Obec Račiněves, Obec Chorušice,
Městská část Praha 12, Obec Březina, Lipka — školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace, Sousedský spolek Merboltice,
Sázíme stromy, z. ú., Džbánsko, o. p. s., Město Bakov
nad Jizerou, Obec Podbřežice, Spolek Kamenicko,
Radkov, z. s., Římskokatolická farnost Vrchoslavice, Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská
2 958, Přírodní zahrada u MŠ Mikulovice, část před
školkou, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Waldorfská
základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8,
příspěvková organizace, Základní škola waldorfská,
Praha 5 — Jinonice, Butovická 228/9, Mokřady —
ochrana a management z. s., Montessori Slaný z. s.,
Rodinný klub Klíček z. s., Základní škola a Mateřská
škola Lužnice p. o., Základní škola a Mateřská škola
Určice, příspěvková organizace, Frank Bold Kids, z. s.,
Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA,
Městys Doubravník, Centrum kultury a vzdělávání
Blatná, Husitské centrum, o. p. s., Základní škola,
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková or-
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ganizace, Kavyl z. s., Centrum BAZALKA, o. p. s., Obec
Mělčany, Základní škola a Mateřská škola, Jičíněves,
Pro Přerov, z. s., Stonožka Valašská Polanka z. s.,
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.,
Montessori cesta, Obec Nová Ves u Nového Města
na Moravě, Skrojek z. s., Centrum BAZALKA, o. p. s.,
Jaromír Bláha, Libor Musil, Kampaň za nádraží
v centru Brna k referendu 2016, Huť architektury
Martin Rajniš s. r. o., Sázíme stromy, z. ú., Sdružení
Krajina, TYTO, Sdružení Tereza, Český svaz ochránců
přírody, ZO ČSOP Vlašim, Juniperia, z. s., Centrum
pasivního domu, Beleco, z. s., Agentura Koniklec, o. s.,
Asociace lesních mateřských škol, Hnutí DUHA —
Friends of the Earth Czech Republic, Rosa — společnost pro ekologické informace a aktivity, o. p. s.,
Auto*Mat, o. s., Český nadační fond pro vydru,
PROFICIO, o. s., Nová ekonomika, o. p. s., Frank Bold
Society, Český svaz ochránců přírody, NESEHNUTÍ
Brno, Společnost pro Jizerské hory, o. p. s., Čmelák —
Společnost přátel přírody, Mateřská škola Semínko, o. p. s., Základní škola Mozaika, o. p. s. Rychnov
nad Kněžnou, Sdružení Tereza, ČSOP — RS Iris,
ZO ČSOP Veronica, Fórum ochrany přírody, Fairwood, o. s., EKODOMOV, Týmová iniciativa pro místní
udržitelný rozvoj, o. p. s., KOKOZA, o. p. s.

Přehled poskytnutých
nadačních příspěvků

celkem poskytnutých nadačních
příspěvků v roce 2017

Grantový program Zelené oázy
1 333 308 Kč
29 grantů

Základní grantový program
236 420 Kč
3 granty

Cena Josefa Vavrouška
80 000 Kč
2 granty

Soutěž Cesty městy
50 000 Kč
1 grant

Výsadby stromů a soutěž Pro vodu
530 040 Kč
47 grantů

Fond pro nestátní neziskové organizace
7 587 608 Kč
31 grantů
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Informace o hospodaření
nadace
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč)
aktiva

stav k 1. 1. 2017

stav k 31. 12. 2017

Dlohodobý majetek
nehmotný majetek
hmotný majetek
finanční majetek

1 594

2 202

171 504

171 171

8 276

8 268

oprávky k dlouhodobému majetku

-22 021

-25 756

Dlouhodobý majetek celkem

159 353

155 885

421

151

Krátkodobý majetek
zásoby
pohledávky

15 186

2 394

finanční majetek (banka, pokladna)

28 296

17 312

257

4 365

ostatní krátkodobá aktiva
Krátkodobý majetek celkem
Aktiva celkem

44 160

24 222

203 513

180 107

166 737

163 227

21 027

13 609

pasiva

Vlastní zdroje
Jmění (nadační + ostatní)
Fondy nadačních příspěvků a na činnost organizace
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku

256

211

Výsledek hospodaření

829

553

188 849

177 600

3 942

1 529

10 722

978

Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Ostatní pasiva (výnosy příštích období, výdaje PO,
kursové rozdíly)
Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem
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14 664

2 507

203 513

180 107

Hospodaření za rok 2017 (v tis. Kč)
Materiálové náklady

2 157

Služby

5 520

Osobní náklady

12 360

Ostatní náklady

4 363

z toho odpisy

4 250

Režijní náklady

5 063

Náklady celkem

29 463

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

12 892

Dary

2 247

Dotace

9 864

Ostatní výnosy
z toho krytí fondů
z toho finanční výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Vyplacené nadační příspěvky

5 013
4 635
249
30 016
553
9 816
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