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Úvodní slovo
předsedkyně správní rady

Fórum dárců ocenilo paní Dagmar Havlovou
za dlouholetou podporu a osobní přínos

k rozvoji občanské společnosti a veřejně prospěšných organizací
na Dárcovském summitu v roce 2018.

Vážení přátelé nadace, dárci, podporovatelé, čtenáři této
výroční zprávy,

letos si připomínáme 30 let od sametové revoluce, sle-
dujeme výstavy fotografií z té doby, publikace, rozhovory
a setkání, při kterých si připomínáme 17. listopad, udá-
losti před tímto dnem a zejména rychlý běh dějin
ve dnech, které následovaly.

Někdy v polovině prosince 1989, kdy již bylo jasné, že došlo
k přelomu, jsme v koordinačním centru Občanského fóra,
ve Špalíčku, diskutovali o potřebě zřizovat instituce v de-
mokratickém systému nezbytné, a sice různé dobro-
volnické spolky, neziskové organizace či nadace jako přiro-
zenou součást občanské společnosti.

Mnozí z nás byli v disentu příjemci finančních prostředků na
pomoc rodinám, kde byl živitel rodiny z politických důvodů
zavřen. Tyto prostředky plynuly prostřednictvím Nadace

Charty 77, kterou v Stockholmu zřídil František Janouch. Je-
jím prostřednictvím k nám přicházely i kamery pro nezávis-
lý videožurnál, první počítače, finance na podporu samizda-
tů atd. Tato nadace podporovala i nastávající změny.
Občanské fórum bylo zásobeno faxy, počítači, …

Je přirozené, že jsme chtěli i my začít sbírat finanční
prostředky na pomoc handicapovaným, na vysílání studen-
tů do zahraničí, na pomoc v rodícím se kulturním životě.
Sešlo se nás tehdy v Špalíčku pět. Mirek Masák, Zdeněk
Kotrlý, Petr Kratochvíl, můj manžel Ivan a já.

Měli jsme tehdy pocit, že v dané chvíli je nejdůležitější vzdě-
lávání mladých, ale Mirek Masák jako architekt upozornil i na
chátrající historické památky. Uvědomili jsme si, že ke kul-
turní vyspělosti země patří i péče o její historické dědictví.

V té době ještě nebylo možné v bývalém Československu
registrovat nadaci nebo jinou neziskovou organizaci, a pro-



to jsme počátkem roku 1990 založili ve Spojených státech
naši pobočku Civic Forum Foundation. V květnu 1990
vstoupil v účinnost nový zákon o sdružování občanů, a tak
jsme Nadaci Občanského fóra registrovali i u nás. V té době
vznikl i Výbor dobré vůle Olgy Havlové se zaměřením na
sociální programy a pomoc zdravotně postiženým, a proto
jsme se rozhodli věnovat se podpoře vzdělávání a záchraně
kulturního dědictví.

První velké peníze jsme získali jako dar od Občanského fóra,
které do začátku věnovalo nadaci 1 milion korun, poté jsme
v loterii Hra dobré vůle získali kolem 20 milionů. Práce
a programy mohly začít. Po roce či dvou šly programy stu-
dentských výjezdů a výměn, které organizovala Magda Ku-
čerová (manželka jednoho z představitelů OF Petra Kučery)
již po vlastních liniích a my v naší Nadaci OF jsme se rozhod-
li netříštit síly, a zaměřili se výhradně na podporu kulturní-
ho dědictví. Nicméně proto, že prostředky z loterie Hra dob-
ré vůle měly být využity pro sociální programy, vytvořili

jsme program rekonstrukce historických budov, které jsou
využívány právě pro sociální programy.

Po prvních svobodných volbách se hnutí Občanské fórum
začalo měnit. Pod jeho křídly působilo několik politických
stran, ODA, LDS a vznikly i dvě frakce, pravicová, později
ODS, a levicová, později OH. Pro nadaci se stal klíčový sněm
OF počátkem roku 1991, na kterém Václav Klaus prosadil
zánik Občanského fóra. Ve vypjaté atmosféře se na Nadaci
OF zapomnělo, a proto i se svým názvem pokračuje do-
dnes. S politikou ovšem nemá nic společného, podpoře po-
litických aktivit se nevěnuje a nikdy nevěnovala. Nicméně
hrdě nese jméno hnutí, a tak symbolicky odkazuje ke své-
mu vzniku a k událostem, které před třiceti lety změnily
historii naší země.

Dáša Havlová
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O nadaci

HISTORIE
Nadace Občanského fóra vznikla jako jedna z prvních nepo-
litických neziskových organizací již v květnu roku 1990. Její
původní poslání spočívalo v ochraně kulturních památek
a podpoře univerzitního vzdělávání. Počátkem devadesá-
tých let minulého století na krátkou dobu podporovala
širší spektrum projektů, včetně projektů zaměřených na
humanitární pomoc a zdravotnickou péči. V roce 1995 se
nadace rozhodla přehodnotit své základní poslání a sou-
středit své úsilí výhradně na záchranu kulturního dědictví.

POSLÁNÍ
Posláním Nadace Občanského fóra je podporovat obnovu
a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvlášt-
ním důrazem na opomíjené památky. Sami majitelé,
obce, církve, společnosti nebo i soukromí vlastníci pro-
hrávají bez pomoci přispěvatelů a dárců boj s časem
a mnohdy památku i při nejlepší snaze sami před poško-
zením neuchrání. Přitom památky nás obohacují, rádi se
jimi pyšníme a je dobré si občas připomenout, že vznikly
a udržely se značným úsilím našich předků. Jsou odkazem
příštím generacím.



GRANTOVÁ POLITIKA
NADACE OBČANSKÉHO FÓRA

V současné době podporuje nadace obnovu kulturního dědictví
v České republice prostřednictvím dvou grantových programů:

× Opomíjené památky
× Památky a zdraví

Od roku 1996 jsou v rámci těchto programů poskytovány granty na
záchranu a obnovu historických budov provozujících sociální
a zdravotní služby a na záchranu drobných památek místního význa-
mu, jež mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny.

V letech 1996 až 2018 nadace podpořila celkem 431 projektů
v celkové výši 24 958 tis. Kč.

Opomíjené památky - - - - - - - 350 projektů částkou 13 071 tis. Kč
Památky a zdraví - - - - - - - - - 79 projektů částkou 11 831 tis. Kč
Mimo grantové řízení - - - - - - - 2 projekty v celkové výši 56 tis. Kč

Nadace se dlouhodobě drží v „TOP 100 nadací a fondů“, který každo-
ročně zpracovává Fórum dárců ve spolupráci s vydavatelstvím

Economia, více informací: www.donorsforum.cz

/ Fórum dárců je celorepublikový spolek zastřešující dárce v České
republice. Na budování a rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje
Fórum dárců úspěšně již více než 20 let. V jeho registru je vedeno
500 nadací a fondů. /
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Grantový program
„Opomíjené památky“

Smyslem tohoto programu je poskytovat finanční pří-
spěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých
památek v České republice. o drobné památky místního vý-
znamu, které mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší
krajiny, pečují většinou místní občanské iniciativy, které se
aktivně podílejí na záchraně „své“ památky svým entuzi-
asmem a dobrovolnou brigádnickou prací. Nadace podpo-
ruje opravu místních památek formou grantů.



PROGRAM SLEDUJE TYTO TŘI HLAVNÍ CÍLE

× podpora občanských iniciativ v jejich úsilí pečovat
o místní historické památky,

× zajištění finanční podpory pomocí grantů pro
méně známé a menší historické objekty,

× prohloubení povědomí veřejnosti o stavu těchto
opomíjených památek.

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU JE VEŘEJNÉ.
Veškeré informace, jak o grant požádat a pravidla programu
jsou k dispozici na webových stránkách nadace:
www.nadaceof.cz, a to ode dne vyhlášení grantového řízení.
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Projekty podpořené v roce 2018

22. ročník grantového programu „Opomíjené památky”.
V grantovém programu doručeno 42 žádostí.

Nadace podpořila 35 projektů.
V nadačních příspěvcích bylo rozděleno 763 tis. Kč.

Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění.



POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Sandra Fröhlichová / kraj Zlínský
Projekt: Bystřická secese ožívá – obnova sgrafiti na domě čp. 1084, I. etapa

Příspěvek: 25 000 Kč na restaurování sgrafitové výzdoby na domě čp. 1084 v Bystřici pod Hostýnem.

Římskokatolická farnost Jeníkov / kraj Ústecký
Projekt: Restaurování píšťalového fondu varhan – 4. etapa obnovy

Příspěvek: 25 000 Kč na restaurování píšťalového fondu varhan umístěných v kostele Sv. Petra a Pavla v Jeníkově.

Spolek Rudolfov – Jizerské hory / kraj Liberecký
Projekt: Restaurování Božích muk v Rudolfově

Příspěvek: 20 000 Kč na restaurátorské práce spojené s obnovou Božích muk v Rudolfově

pocházejících z roku 1876 z tvorby sochaře Josefa Gahlera.

Genius loci Sudslava z.s. / kraj Pardubický
Projekt: Záchrana torza barokního stropu s florálními motivy v bývalé faře

Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu výmalby barokního záklopového stropu

s florálními motivy bývalé Sudslavské fary.

Nadační fond Adopce památek / kraj Praha
Projekt: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Záhlinicích

Příspěvek: 25 000 Kč na kompletní restaurování vápencové sochy Jana Nepomuckého umístěných

v Hulíně – Záhlinicích (Zlínský kraj).

Dětenický betlém z.s. / kraj Královehradecký
Projekt: Expozice Dětenického Betléma – obnova sochy „Naděje“

Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu sochy „Naděje“ a náhrobku Vincence Novotného,

které jsou součástí expozice Dětenického Betléma.

Spolek za záchranu kostela ve Starkoči / kraj Středočeský
Projekt: Obnova dveří kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči

Příspěvek: 20 000 Kč na restaurování vstupních dveří kostela, dveří do věže kostela a dveří do sakristie.
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Okrášlovací spolek STEBNO 2020 / kraj Ústecký
Projekt: Restaurování sochy Ecce Homo

Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu sochy Ecce Homo (r.1770) která je významnou památkou obce Stebno

Drobné památky severních Čech / kraj Ústecký
Projekt: Obnova Jagerbauerova kříže – 2. etapa

Příspěvek: 20 000 Kč na dokončení obnovy Jagerbauerova kříže umístěného na úpatí vrchu Klobouk v obcí Jílová.

Ochrana Klokočských skal / kraj Liberecký
Projekt: Restaurování kříže Boží muka na Bukovině

Příspěvek: 15 000 Kč na restaurování kamenného kříže, který je součástí

Božích muk na Bukovině v obci Mírová pod Kozákovem.

Římskokatolická farnost Dětmarovice / kraj Moravskoslezský
Projekt: Záchrana vzácných dětmarovických varhan – II.manuál

Příspěvek: 20 000 Kč na restaurování II. manuálu varhan umístěných v kostele

sv. Máří Magdaleny v Dětmarovicích. Varhany pocházejí z roku 1871 z autorské dílny Karla Neussera.

Spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích” / kraj Středočeský
Projekt: Františkánští mučedníci

Příspěvek: 17 000 na restaurování obrazu Františkánští mučedníci z 18 stol.,

obnovený obraz bude vystaven v Galerii sv.Františka ve Voticích.

Spolek přátel domu U Slona / kraj Jihočeský
Projekt: Obnova vstupních dveří domu „U Slona“

Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu vstupních dveří klasicistního měšťanského domu zv. U Slona,

který se nachází u Kamenného mostu v Písku.

Tvrz Veselí, z.s. / kraj Plzeňský
Projekt: Oprava stropních trámů - zámek Veselí

Příspěvek: 25 000 Kč na opravu části stropních trámů umístěných pod opravenou zámeckou střechou.

Okrášlovací spolek Budíček / kraj Ústecký
Projekt: Oprava zapomenutých božích muk u Skytal

Příspěvek: 10 000 Kč na dokončení obnovy božích muk u Skytal,

které jsou součástí místní krajinné památkové zóny.

Projekt: Schneckova muka, poslední svědek lepších časů

Příspěvek: 15 000 Kč na zrestaurování Schneckových božích muk, která jsou součástí obce od roku 1829.



Římskokatolická farnost Křinec / kraj Královehradecký
Projekt: Obnova varhan v kostele sv. Jiljí v Křinci – II. etapa

Příspěvek: 25 000 Kč na II. etapu obnovy varhan postavených významným

pražským varhanářem Karlem Vocelkou v 70.letech 19.století.

MS NATURA / kraj Středočeský
Projekt: Záchrana kamenného kříže v Třemblatech

Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu kamenného kříže v obci Třemblaty u Ondřejova.

Adam Hoffmeister a spoluvlastníci p.č. 744 a stavby obytného domu čp. 82, Praha 1 / kraj Praha
Projekt: Kubistický oblouk Emila Králíčka

Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu kubistického oblouku zastřešujícího sochu sv. Jana Nepomuckého

u kostela Nejsvětější Trojice, Spálená ulice v Praze. Oblouk je součástí tvorby

Emila Králíčka, secesního a kubistického architekta.

Ladislav Nováček / kraj Moravskoslezský
Projekt: Oprava mramorového kříže manželů Sikorových

Příspěvek: 25 000 Kč na opravu drobné sakrální památky datované rokem 1898,

nacházející se v Ostravě – Stará Bělá.

Chvojensko z.s. / kraj Ústecký
Projekt: Vrátíme kříž tam, kam patří

Příspěvek: 20 000 Kč na restaurování železného kříže umístěného na bývalém hřbitově Arnultovice.

Sbor dobrovolných hasičů v Kamenné Lhotě / kraj Jihočeský
Projekt: Altánek Oskara Nedbala Kamenná Lhota – I. etapa

Příspěvek: 20 000 Kč na práce spojené s obnovou altánu Oskara Nedbala,

který je součástí obnovy zámecké zdi v Kamenné Lhotě.

Omnium z. s. / kraj Královehradecký
Projekt: Vstupní mříž do kostela v Pacelicích, obec Škvořetice

Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu vstupní mříže do kostela.

Projekt: Obnova kaple v osadě Hamrlík

Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu kapličky v Hamrlíku u obce Onen Svět (obec Čachrov).

Projekt: Obnova maleb interiéru kaple v obci Pelhřimovy

Příspěvek: 23 000 Kč na výmalbu interiéru kaple, jejíž obnova vnějšího pláště

a výměna střechy byly zahájeny již v roce 2017.

Projekt: Hřbitovní kaple v Krásných Loučkách

Příspěvek: 25 000 Kč na celkovou obnovu centrálního památníku hřbitova v Krásných Loučkách.
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poděbradech / kraj Středočeský
Projekt: Altán Gloriet – oprava terasy a schodiště

Příspěvek: 25 000 Kč na II. etapu obnovy spodní opěrné terasy pod altánem Gloriet v Poděbradech.

Kongregace Milosrdných sester Karla Boromejského / kraj Praha
Projekt: Altán Panny Marie Immaculaty

Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu povrchové úpravy kaple zastřešující sochu

Panny Marie Immaculaty ve Vlašské ulici v Praze.

Frýdlantsko z.s. / kraj Liberecký
Projekt: Obnova božích muk na Staré poutí cestě do Hejnic

Příspěvek: 23 000 Kč na zrestaurování božích muk na obnovené

Staré poutní cestě vedoucí z Hejnic do Liberce-Jablonného.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bošíně / kraj Středočeský
Projekt: Oprava střechy na hospodářské budově v Bošíně

Příspěvek: 25 000 Kč na opravu střechy hospodářské budovy, která se nachází ve farním areálu ČBCE v Bošíně,

objekt je součástí vesnické památkové rezervace.

Spolek přátel prackovské kapličky / kraj Liberecký
Projekt: Nový zvon a výměna trámoví v kapli Panny Marie v Prackově

Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu trámoví k zavěšení nového zvonu v kapli

Panny Marie v Prackové (Mírová pod Kozákovem).

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici / kraj Liberecký
Projekt: Obnova křížku u kaple Panny Marie Sněžné v Horní Řasnici, Srbské

Příspěvek: 15 000 Kč na obnovu křížku umístěného u kaple Marie Sněžné v Horní Řasnici, Srbské.

Umělecký mlýn Liběchov / kraj Středočeský
Projekt: Obnova historických oken a dveří mlýnice

Příspěvek: 30 000 Kč na restaurátorské práce spojené s obnovou vstupních dveří do mlýnice a částí několika oken.

Nadační fond M.J. Stránského / kraj Praha
Projekt: Záchrana a zpřístupnění archivu Přítomnosti

Příspěvek: 25 000 Kč na digitalizaci časopisu Přítomnost a zpřístupnění archivu veřejnosti – vytvoření obsahu ročníku 1939.

Vimpersko, z.s. / kraj Jihočeský
Projekt: Oprava střechy kaple, Brantlův dvůr, Vimperk

Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu městské kaple Panny Marie Pomocné, která je součástí areálu Brantlova dvora.



Podpora mimo grantové řízení 2018

Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci / kraj Ústecký
Projekt: Oprava jižního průčelí kaple sv. Víta v Sinutci

Příspěvek: 30 000 Kč na spolufinancování opravy jižního průčelí kaple sv. Víta v Sinutci.
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Grantový program
„Památky a zdraví”

První ročník grantového programu vyhlásila Nadace Občanského fóra
v roce 1996.

Podpořeny jsou projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních
nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či
sociální péče, která je v těchto objektech poskytována. Přihlášené
a hodnocené projekty tak přispívají nejen ke zlepšení prostředí
a životních podmínek handicapovaných spoluobčanů, ale jsou přímo
spojeny s obnovou historicky cenného objektu, zapsaného do
Ústředního seznamu kulturních památek.

Vyhlášení grantového programu je veřejné.

Veškeré informace, jak o grant požádat a pravidla programu jsou
k dispozici na webových stránkách nadace www.nadaceof.cz, a to ode
dne vyhlášení grantového řízení.



Projekty podpořené v roce 2018

21. ročník grantového programu „Památky a zdraví“.
V grantovém programu byly doručeny 4 žádostí.

Nadace podpořila 4 projekty.
V nadačních příspěvcích bylo rozděleno 125 tis. Kč.

Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění.

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Diakonie ČCE – středisko Myslibořice / kraj Vysočina
Projekt: Nová okna dělají Domov – zámek Myslibořice

Příspěvek: 35 000 Kč na výměnu 3 ks špaletových oken čtyřkřídlých v pokojích klientů v zámku Myslibořice.

Život 90, z.ú. / kraj Praha
Projekt: Oprava komunitního domu Portus

Příspěvek: 30 000 Kč na opravu části terasy měšťanského domu Koukolovský - U Valšů v centru Prahy.

Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Domov sv. Josef / kraj Královehradecký
Projekt: Statické zajištění trhlin obvodového zdiva

Příspěvek: 40 000 Kč na obnovu obvodového pláště barokní Sýpky sv. Kryštofa,

která je součástí zámeckého areálu Žireč (Domova sv. Josefa).

Kongregace Milosrdných sester Karla Boromejského / kraj Praha
Projekt: Dveře kostela sv. Karla Boromejského

Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu vstupních dveří do kostela sv. Karla Boromejského,

který je součástí Nemocnice sester Boromejských v Praze.

//
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//



Návštěvní deník Václavy P.
Domov sv. Josefa v Žirci

Domov sv. Josefa sídlí v budovách bývalého jezuitského kláštera v Žirci. Ten od šedesátých let sloužil jako domov důchodců.
V restituci jej získal zpět řeholní řád sester Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic a společně s Oblastní charitou Červený
Kostelec zde vytvořily unikátní domov pro lidi s roztroušenou sklerózou. Domov nabízí klientům kromě poskytování lůžek
a chráněného bydlení také zdravotní rehabilitaci, poradenství nebo terapeutické dílny. Nadace OF podpořila obnovu fasády býva-
lé sýpky, ve které je umístěno muzeum cyklistiky. Vzhledem k tomu, že se objekt nachází na cyklistické trase, stal se vyhle-
dávaným cílem rodinných výletů a místem setkávání zdravých lidí i lidí s handicapem.
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Socha Ecce homo a památník obětem povodní
v realizaci spolku Stebno 2020

Když se před několika lety členové Okrašlovacího spolku Stebno 2020 rozhodli opravit a nově osadit křížkem zchátralý podstavec
po soše Ecce homo, kterou někdo v 60. letech poškodil a svalil, netušili, že se zachovala i samotná socha. V předvečer osazení
nově vytvořeným křížkem se soškou Krista, jim to přišel říci jejich soused, který ji tehdy našel rozvalenou v louce a ukryl u sebe
ve stodole. Spolek vyřešil prekérní situaci elegantně… Pro křížek našel nové místo v remízku uprostřed polí, kousek od sochy Ecce
homo, a vytvořil tak další příjemné místo k zastavení a posezení. Sochu samotnou nechal taktéž restaurovat a dosadit na své
místo. V minulosti již spolek obnovil pomník obětem povodní z roku 1872. Mají teď v okolí vsi tři pěkná místa, kde může poutník
spočinout. a my v Nadaci OF jsme rádi, že jsme dvě obnovy ze tří podpořili.

//
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Slavnostní vyhlášení grantového řízení
2018 v rezidenci velvyslance USA v Praze

Velvyslanec USA v Praze pan Stephen B. King přivítal hosty
nadačního večera 21. listopadu při příležitosti slavnostního
vyhlášení grantového ročníku 2018 ve společenských
prostorách své rezidence.

Podpoření žadatelé převzali grantové osvědčení z rukou
předsedkyně správní rady nadace paní Dagmar Havlové
Ilkovičové a Jeho Excelence Stephena B. Kinga.

Tři skvělé sólistky, posluchačky pražské HAMU a držitelky
řady ocenění vystupující jako Mucha trio - Anna Paulová /
klarinet, Ludmila Pavlová / housle a Johanna Haniková /
klavír, připravily hostům mimořádný hudební zážitek.
V rámci programu zazněly tóny Bedřicha Smetany: Na bře-
hu mořském (Vzpomínka) v provedení sólistky Johanny
Hanikové. Skladby Dariuse Milhauda: Svita pro housle, kla-
rinet a klavír „Jeu, Introduction et final“ a Arama Chača-
turjana: Trio pro housle klarinet a klavír - III. Moderato (6´)
zahrálo Mucha trio v kompletní sestavě. Kombinace klari-
netu, houslí a klavíru vytvářela barevné hudební obrazy
a skvěle vyzdvihla rozmanitost těchto nástrojů.

Moderátorem večera byl šarmantní Jiří Vejvoda, s námi již
po sedmé ve výjimečných prostorách Petschkovy vily.
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Přehled nadačního majetku k 31. 12. 2018

SPRÁVA PORTFOLIA RAIFFEISENBANK
Investice Kč 31 104 895
Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2018 Kč 30 125 772

INVESTICE ARCA INVESTMENTS, A.S., BRATISLAVA
Investice Kč 10 000 000
Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2018 Kč 10 159 836

SPRÁVA AKTIV ČESKÁ SPOŘITELNA
Investice – portf. I. účet č. 164072/0800 Kč 22 447 710
Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2018 Kč 21 397 375

Investice – portf. II. účet č. 164072/0800 Kč 2 414 674
Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2018 Kč 2 476 628

Výše nadačního kapitálu 60.535.000 Kč
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 70
zapsané 30. prosince 1998

S nadačním kapitálem je nakládáno v souladu s ustanovením § 303 a násl. zák.
č. 82/2012, občanského zákoníku, příp. dalšími zákonnými předpisy regulujícími
činnost nadací, v platném znění.



DARY
V roce 2017 byla činnost Nadace podpořena dary ve výši 145.000 Kč firemními a indivi-
duálními dárci.

SPECIFIKACE VÝDAJŮ POUŽITÝCH NA SPRÁVU NADACE ZA ROK 2018
Výnosy byly použity na grantové příspěvky a na správu Nadace – na úhradu výdajů
souvisejících s kompletní administrací obou grantových programů.

SPECIFIKACE SOUVISEJÍCÍCH VÝDAJŮ:
náklady na činnost koordinátorů, kontrolní činnost, propagaci, cestovné, administra-
tivní náklady (kancelářské potřeby, poštovné, repro-služby, apod.), příspěvky za člen-
ství v oborových sdruženích, nájem, právní a účetní služby a poplatky bankám.

Statutem je stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou nadace, přičemž celk-
ové roční náklady spojené s bezprostřední správou nesmí překročit 40 % z hodnoty
nadačního kapitálu k 31. 12. kalendářního roku.

Náklady související se správou Nadace Občanského fóra za rok 2018 jsou podrobně
rozděleny analytikou dle charakteru hlavní činnosti – tj. činnosti spojené se statutem
nadace. Limit nákladů byl dodržen.

Účetní agenda týkající se hospodaření nadace je archivována v sídle nadace.
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Zpráva auditora
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řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

NADACE OBČANSKÉHO FORA

Štěpánská 704/61
110 00 Praha 131.12. 2018

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 -01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

00676187
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Právní forma

49 116001 45 619Dlouhodobý majetekcelkemA.

002I. Dlouhodobý nehmotný majetekcelkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

006(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek7.

51010 51Dlouhodobý hmotný majetekcelkemA.II.

011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

013(021)Stavby3.

014(022)Hmotné movité věci a jejich soubory4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Dospělá zvířata a jejich skupiny6.

51017 51(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

019(042)Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

49 116021 45 619Dlouhodobý finanční majetekcelkemA.III.

022(061)Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba1.

023(062)Podíly - podstatný vliv2.

024(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Zápůjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

49 116027 45 619(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

-51029 -51Oprávky k dlouhodobému majetkucelkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

033(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

036(082)samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných…7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

-51039 -51(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.

Krátkodobý majetek celkemB.

Zásoby celkemB.I.

Materiál na skladě1.

Materiál na cestě2.

Nedokončená výroba3.

Polotovary vlastní výroby4.

Výrobky5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny6.

Zboží na skladě a v prodejnách7.

Zboží na cestě8.

Poskytnuté zálohy na zásoby9.

Pohledávky celkemB.II.

Odběratelé1.

Směnky k inkasu2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry3.

Poskytnuté provozní zálohy4.

Ostatní pohledávky5.

Pohledávky za zaměstnanci6.

Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.7.

Daň z příjmu8.

Ostatní přímé daně9.

Daň z přidané hodnoty10.

Ostatní daně a poplatky11.

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí15.

Pohledávky z emitovaných dluhopisů16.

Jiné pohledávky17.

Dohadné účty aktivní18.

Opravná položka k pohledávkám19.

Krátkodobý finanční majetekcelkemB.III.

Peněžní prostředky v pokladně1.

Ceniny2.

Peněžní prostředky na účtech3.

Majetkové cenné papíry4.

Dlužné cenné papíry5.

Ostatní cenné papíry6.

Peníze na cestě7.

Jiná aktivacelkemB.IV.

Náklady příštích období1.

Příjmy příštích období2.

AKTIVA CELKEM ř. 1 +41



Finanční zpráva
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15 786041 21 699

042

043(112)

044(119)

045(121)

046(122)

047(123)

048(124)

049(132)

050(139)

051(314)

24052 71

053(311)

054(312)

055(313)

24056 22(314)

057(315)

058(335)

059(336)

060(341)

061(342)

062(343)

063(345)

064(346)

065(348)Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků

066(358)

067(373)

068(375)

069(378)

070 49(388)

071(391)

15 599072 21 625

16073 22(211)

074(213)

5 583075 11 603(221)

076(251)

10 000077 10 000(253)

078(256)

080(261)

163081 3

3082 3(381)

160083(385)

64 902085 67 318

PREMIER system ver. X6.3 ©…

řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

64 089086 66 493Vlastní zdroje celkemA.

63 858087 66 023Jmění celkemA.I.

60 535088 64 515(901)Vlastní jmění1.

4 042089 62(911)Fondy2.

- 719090 1 446(921)Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků3.

231091 470Výsledek hospodaření celkemA.II.

- 239092Účet hospodářského výsledku1.

093 -44(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

470094 514(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

813095 825Cizí zdrojeB.

096Rezervy celkemB.I.

097(941)Rezervy1.

25098 40Dlouhodobé závazkycelkemB.II.

099(951)Dlouhodobé úvěry1.

100(953)Emitované dluhopisy2.

101(954)Závazky z pronájmu3.

102(955)Dlouhodobé přĳaté zálohy4.

103(958)Dlouhodobé směnky k úhradě5.

25104 40(389)Dohadné účty pasivní6.

105(959)Ostatní dlouhodobé závazky7.

788106 785Krátkodobé závazkycelkemB.III.

5107 65(321)Dodavatelé1.

108(322)Směnky k úhradě2.

109(324)Přĳaté zálohy3.

110(325)Ostatní závazky4.

111(331)Zaměstnanci5.

112(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

113(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

114(341)Daň z příjmu8.

115(342)Ostatní přímé daně9.

116(343)Daň z přidané hodnoty10.

117(345)Ostatní daně a poplatky11.

118(346)Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu12.

119(348)Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků13.

120(367)Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů14.

121(368)Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti15.

122(373)Závazky z pevných termínových operací a opcí16.

783123 720(379)Jiné závazky17.

124(231)Krátkodobé úvěry18.

125(232)Eskontní úvěry19.

126(241)Emitované krátkodobé dluhopisy20.

127(255)Vlastní dluhopisy21.

128(389)Dohadné účty pasivní22.

129(249)Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23.

130Jiná pasiva celkemB.IV.

131(383)Výdaje příštích období1.

132(384)Výnosy příštích období2.

64 902134 67 318(ř.86+95)PASIVA CELKEM



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

NADACE OBČANSKÉHO FORA

Štěpánská 704/61
110 00 Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2018

00676187
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Nadace
Právní forma

Náklady 2 155 2 155A.
Spotřebované nákupy a nakupovanéslužby 839 839I.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 30 301.
Prodané zboží2.
Opravy a udržování3.
Cestovné4.
Náklady na reprezentaci 45 455.
Ostatní služby 764 7646.
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceII.
Změna stavu zásob vlastní činnosti7.
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb8.
Aktivace dlouhodobého majetku9.
Osobní nákladyIII.
Mzdové náklady10.
Zákonné sociální pojištění11.
Ostatní sociální pojištění12.
Zákonné sociální náklady13.
Ostatní sociální náklady14.
Daně a poplatkyIV.
Daně a poplatky15.
Ostatní náklady 1 316 1 316V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále16.
Odpis nedobytné pohledávky17.
Nákladové úroky18.
Kursové ztráty 198 19819.
Dary 918 91820.
Manka a škody21.
Jiné ostatní náklady 200 20022.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použitíezerv a…VI.
Odpisy dlouhodobého majetku23.
Prodaný dlouhodobý majetek24.
Prodané cenné papíry a vklady25.
Prodaný materiál26.
Tvorba a použití rezerv a opravných položek27.
Poskytnuté příspěvkyVII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami28.
Daň z příjmůVIII.
Daň z příjmů29.
Náklady celkem 2 155 2 155



Výkaz zisků a ztrát
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hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

NADACE OBČANSKÉHO FORA

Štěpánská 704/61
110 00 Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2018

00676187
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Nadace
Právní forma

Výnosy 1 916 1 916B.
Provozní dotaceI.
Provozní dotace1.
Přijaté příspěvky 145 145II.
Přĳaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami2.
Přĳaté příspěvky (dary) 145 1453.
Přĳaté členské příspěvky4.
Tržby zavlastní výkony a za zbožíIII.
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy 1 404 1 404IV.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále5.
Platby za odepsané pohledávky6.
Výnosové úroky 1 349 1 3497.
Kursové zisky 55 558.
Zúčtování fondů9.
Jiné ostatní výnosy10.
Tržby z prodeje majetku 367 367V.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku11.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů12.
Tržby z prodeje materiálu13.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku14.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 367 36715.
Výnosy celkem 1 916 1 916
Hospodářský výsledek před zdaněním - 239 - 239C.
Hospodářský výsledek po zdanění - 239 - 239D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Datum sestavení:

PREMIER system ver. X6.3 ©…

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

27.03.2019Dagmar Havlová
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Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

NADACE OBČANSKÉHO FORA

Štěpánská 704/61
110 00 Praha 131.12. 2018

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 -01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

00676187
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Právní forma

49 116001 45 619Dlouhodobý majetekcelkemA.

002I. Dlouhodobý nehmotný majetekcelkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

006(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek7.

51010 51Dlouhodobý hmotný majetekcelkemA.II.

011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

013(021)Stavby3.

014(022)Hmotné movité věci a jejich soubory4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Dospělá zvířata a jejich skupiny6.

51017 51(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

019(042)Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

49 116021 45 619Dlouhodobý finanční majetekcelkemA.III.

022(061)Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba1.

023(062)Podíly - podstatný vliv2.

024(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Zápůjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

49 116027 45 619(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

-51029 -51Oprávky k dlouhodobému majetkucelkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

033(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

036(082)samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných…7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

-51039 -51(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.



Rozvaha
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15 786041 21 699Krátkodobý majetek celkemB.

042Zásoby celkemB.I.

043(112)Materiál na skladě1.

044(119)Materiál na cestě2.

045(121)Nedokončená výroba3.

046(122)Polotovary vlastní výroby4.

047(123)Výrobky5.

048(124)Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny6.

049(132)Zboží na skladě a v prodejnách7.

050(139)Zboží na cestě8.

051(314)Poskytnuté zálohy na zásoby9.

24052 71Pohledávky celkemB.II.

053(311)Odběratelé1.

054(312)Směnky k inkasu2.

055(313)Pohledávky za eskontované cenné papíry3.

24056 22(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

057(315)Ostatní pohledávky5.

058(335)Pohledávky za zaměstnanci6.

059(336)Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.7.

060(341)Daň z příjmu8.

061(342)Ostatní přímé daně9.

062(343)Daň z přidané hodnoty10.

063(345)Ostatní daně a poplatky11.

064(346)Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

065(348)Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků13.

066(358)Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti14.

067(373)Pohledávky z pevných termínových operací a opcí15.

068(375)Pohledávky z emitovaných dluhopisů16.

069(378)Jiné pohledávky17.

070 49(388)Dohadné účty aktivní18.

071(391)Opravná položka k pohledávkám19.

15 599072 21 625Krátkodobý finanční majetekcelkemB.III.

16073 22(211)Peněžní prostředky v pokladně1.

074(213)Ceniny2.

5 583075 11 603(221)Peněžní prostředky na účtech3.

076(251)Majetkové cenné papíry4.

10 000077 10 000(253)Dlužné cenné papíry5.

078(256)Ostatní cenné papíry6.

080(261)Peníze na cestě7.

163081 3Jiná aktivacelkemB.IV.

3082 3(381)Náklady příštích období1.

160083(385)Příjmy příštích období2.

64 902085 67 318AKTIVA CELKEM ř. 1 +41
PREMIER system ver. X6.3 ©…



Správní a dozorčí
rada nadace

Členové správní rady
Nadace Občanského fóra

Správní radu Nadace Občanského fóra tvoří řada osobností z rozdílných společenských oblastí.
Všechny spojuje společný zájem o záchranu kulturního dědictví v České republice.

Dagmar Havlová Ilkovičová, CSc.
byla po pěti letech ve funkci výkonné ředitelky zvolena
v roce 1996 předsedkyní správní rady. Předtím aktivně půso-
bila v politickém hnutí Občanské fórum – byla jedním ze za-
kládajících členů Nadace Občanského fóra. Prostřednictvím
nadačních projektů se zapojila do činnosti v oblasti památ-
kové péče. Je také jednou ze zakladatelek pražské školy Só-
getsu, která se zabývá aranžováním květin v japonském
stylu – ikebana. Působí jako jednatelka společnosti Lucerna
– Barrandov, spol. s r. o., která spravuje pražský palác Lucer-
na a další budovy v centru Prahy. V současné době aktivně
působí na venkově, kde založila a vede ekofarmu Košík, or-
ganizuje rekonstrukce venkovských domů a zasazuje se
o obnovu významných krajinných prvků.

Akad. arch. František Formánek
zakladatel a dlouholetý editor měsíčníku Parlamentní
zpravodaj (PZ). Jako první náměstek ministra kultury ČR se
v letech 2005–2006 věnoval zejména financování záchrany

kulturního dědictví. Účastnil se na projektech zahraniční
pomoci, např. v Bosně a Hercegovině a v Latinské Ameri-
ce. Organizoval studijní pobyty ve státech Evropské unie
a USA.

Ing. Vladimír Grégr
původním zaměřením stavební inženýr. Jeho manažerské
zkušenosti významně pomáhají rozvoji nadačních aktivit.
Střídavě žije v České republice a ve Švýcarsku.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.
byl aktivním členem politického hnutí Občanské fórum
a také jedním ze zakladatelů Nadace Občanského fóra.
Svůj doktorát získal v oblasti matematické informatiky na
Kalifornské univerzitě v Berkeley. Několik let pracoval
jako vědecký pracovník v Československé akademii věd.
Doposud působí jako vědecký pracovník (do roku 2008 ře-
ditel) Centra pro teoretická studia, instituce náležející



pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd České republiky. Je
šéfredaktorem populárně-vědeckého magazínu Vesmír.
Zabývá se kybernetikou, umělou inteligencí a filozofický-
mi otázkami přírodních věd. Je členem Academia Europea
a v radách několika dalších akademických institucí a vzdě-
lávacích nadací.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.
byl v letech 1990–1992 jedním z poradců prezidenta České
republiky Václava Havla. V letech 1993 až 1996 byl
místopředsedou Rady pro rozvoj Pražského hradu. Byl
členem českého komitétu ICOMOS, organizace UNESCO
pro ochranu kulturního dědictví, dále členem předsta-
venstva České komory architektů a profesorem na Fakultě
architektury Vysokého učení technického v Brně.
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Členové dozorčí rady
Nadace Občanského fóra

Ing. Karel Havlík
RNDr. Jiří Štulc
Darja Zoubková



Kancelář
Nadace Občanského fóra

Marcela Urbanová
Václava Parkánová

DOBROVOLNÍCI
Lucie Kaufmanová

Klára Kalvodová
Monika Poršová
Ondřej Vomáčka



Jak pomáhat?

Pomáhejte spolu s námi zlepšovat obnovu
kulturního dědictví

NABÍZÍME VÁM NĚKOLIK MOŽNOSTÍ:

× staňte se podporovatelem či dárcem
Nadace Občanského fóra,

× přispějte do nadačního kapitálu,
× přispějte svými službami a know-how.

Darujte pohodlně, využijte možnost daňového odpočtu.

Pro poskytnutí finančních prostředků lze využít

bankovní převod – Komerční banka, a. s.,
č. ú. 10006-15531111/0100, poštovní poukázku.

Více informací:
www.nadaceof.cz/stante-se-darcem

Nadace Občanského fóra nabízí generálnímu sponzorovi
přímou účast na činnosti nadace.

//
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Dárci a podporovatelé v roce
COLOSEUM

Jana Florian & Partners AG, Switzerland
MS technik spol. s r.o.

LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r. o.
Velvyslanectví USA v Praze

První dobrá s. r. o.
Eva Adámková

Leona Kalvodová
Liduška Rejmanová

Hana Belatková
Alexandr Hudeček

Jiří Vejvoda

Nadace Občanského fóra děkuje všem dárcům a podpo-
rovatelům za finanční a jinou pomoc, díky které může své

poslání naplňovat.



Základní data
Nadace Občanského fóra

Zřizovatel
Společnost pro správu Nadace Občanského fóra
Washingtonova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Adresa
Nadace Občanského fóra
Štěpánská 61, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 773 461 291
www.nadaceof.cz
e-mail: nadaceof@seznam.cz

Identifikační číslo
006 76 187

Daňové identifikační číslo
CZ00676187

Bankovní spojení
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 969/33,
114 07 Praha 1 – Staré Město

Číslo účtu
10006-15531111/0100

Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 70

Nadace Občanského fóra podporuje obnovu a ochranu
kulturního dědictví v České republice se zvláštním
důrazem na opomíjené památky

Nadace Občanského fóra
člen Europa Nostra
člen Asociace nadací při Fóru dárců
držitel Známky kvality Fóra dárců

Nadace zahájila mediální spolupráci s časopisem
„Přítomnost”. Redakce zveřejňuje příspěvky podpořených
grantových žadatelů o historii i současnosti
obnovených památek.

www.pritomnost.cz
www.facebook.com/casopis.pritomnost
www.twitter.com/Pritomnost_CZ
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www.nadaceof.cz

Tato výroční zpráva je pro běžné prezentační a informační účely distribuována bez kompletní roční účetní závěrky.
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