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Nadace Občanského fóra
za rok 2019

Podpis v krajině
Za 30 let činnosti NOF jsme podpořili obnovu 463 památek.

Základní údaje nadace
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadace
Občanského fóra za rok 2019 byla schválena
správní radou 30. července 2020.

Členové správní rady
Členové dozorčí rady
Za kancelář nadace
Dobrovolníci
Dárci a podporovatelé
Jak pomáhat?
Základní data Nadace Občanského fóra

30
31
31
31
32
34
35

5

4

Úvodní slovo předsedkyně správní rady
6
O nadaci
8
Fond Zuzany & Roberta Mistríkových
10
Grantový program „Opomíjené památky“
12
Poskytnuté příspěvky
14
Z Fondu Zuzany a Roberta Mistríkových byli podpořeni:
17
Grantový program „Památky a zdraví”
18
Projekty podpořené v roce 2019
19
Poskytnuté příspěvky
19
Slavnostní vyhlášení grantového ročníku 2019
v rezidenci amerického velvyslance v Praze
20
Přehled nadačního majetku k 31. 12. 2019
22
Dary
23
Specifikace výdajů použitých na správu Nadace
za rok 2019
23
Zpráva auditora
24
Finanční zpráva
26
Výkaz zisků a ztrát
28
Osobnosti nadace
30

Naši milí přátelé a podporovatelé Nadace Občanského fóra, milí čtenáři výroční zprávy!
Rok 2019 byl rokem 30. výročí sametové revoluce. O událostech toho roku jsem psala
v minulé výroční zprávě. Pro nás byl rok 2019 vcelku úspěšný, i když stále trvala nízká
úroková sazba a výnosy z endowmentu uloženého v bankách nebyly vysoké.
S velkou radostí jsme přivítali spolupráci s manželi Zuzanou a Robertem Mistríkovými.
Prostřednictvím fondu, který jsme u nás vytvořili, se rozhodli podporovat obnovu opomíjených památek. Mezi našimi grantovými žadateli si letos poprvé vybrali několik projektů
a finančně je podpořili. Přehled těchto projektů je uvedený na stránkách věnovaných
programu Opomíjených památek v další části zprávy. Stejně tak se na dalších stránkách
dočtete více informací o Fondu Zuzany & Roberta Mistríkových.

Od 41 žadatelů, kteří letos podali žádost o grant, jsme podpořili 32 projektů. Nejvíce nás těší,
že mnoho podporovaných se věnuje obnově památek soustavně a dlouhodobě a o grantovou
podporu se uchází opakovaně. Například Pšovka – okrašlovací spolek působící v CHKO Kokořínsko nebo spolek Frýdlantsko aktivní v regionu Frýdlantska a Jizerských hor nebo třeba
Okrašlovací spolek Budíček založený mladými rodáky z Vroutek v Ústeckém kraji. Opravy a
rekonstrukce větších objektů, které jsou finančně nákladné, se většinou realizují po etapách
Jako například obnova zámku v Myslibořicích, kde místní Diakonie ČCE poskytuje sociální
služby zdravotně postiženým klientům, nebo tvrz Pomezná v Karlovarském kraji, kterou
obnovuje pan Petr Jaška.
Ve výčtu bych mohla pokračovat, a tak se o dalších žadatelích rozepisujeme uvnitř zprávy.
Naše krajina je na památky mimořádně bohatá. Je přirozené, že některé jsou v soukromých
rukách fyzických osob nebo i ve vlastnictví zájmových spolků. Ty objekty, které neslouží
k podnikání, již deset let také podporujeme.
Vážení a milí, velmi pěkně děkujeme za jakoukoli formu podpory. Zasíláním i jen menších
finančních částek se spolu s námi budete podílet na uchování kulturního dědictví, na které
můžeme být hrdí.
Přejeme Vám dobré zdraví a spokojenost v tom, co děláte
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a financují se z vícero zdrojů. Proměny památek jsou tak dobře patrné až s odstupem času.

Grantová politika Nadace Občanského fóra
V současné době podporuje nadace obnovu kulturního dědictví
v České republice prostřednictvím dvou grantových programů:
† Opomíjené památky
9
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Historie

† Památky a zdraví
Nadace Občanského fóra vznikla jako jedna z prvních nepolitických
neziskových organizací již v květnu roku 1990. Její původní poslání

Od roku 1996 jsou v rámci těchto programů poskytovány granty na

spočívalo v ochraně kulturních památek a podpoře univerzitního

záchranu a obnovu historických budov provozujících sociální

vzdělávání. Počátkem devadesátých let minulého století na krát-

a zdravotní služby a na záchranu drobných památek místního

kou dobu podporovala širší spektrum projektů, včetně projektů

významu, jež mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny.

zaměřených na humanitární pomoc a zdravotnickou péči. V roce
1995 se nadace rozhodla přehodnotit své základní poslání a sou-

V letech 1996 až 2019 nadace podpořila celkem 463 projektů

středit své úsilí výhradně na záchranu kulturního dědictví.

v celkové výši 25 995 tis. Kč.

Poslání
Opomíjené památky

381 projektů částkou 13 936 tis. Kč

Posláním Nadace Občanského fóra je podporovat obnovu
a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důra-

Památky a zdraví

79 projektů částkou 11 901 tis. Kč

zem na opomíjené památky. Sami majitelé, obce, církve, společnosti nebo i soukromí vlastníci prohrávají bez pomoci přispěvatelů
*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.
Více informací: www.donorsforum.cz

Mimo grantové řízení

2 projekty celkem 56 tis. Kč

a dárců boj s časem a mnohdy památku i při nejlepší snaze sami
před poškozením neuchrání. Přitom památky nás obohacují, rádi
se jimi pyšníme a je dobré si občas připomenout, že vznikly

Nadace se dlouhodobě drží v „TOP 100 nadací a fondů“, který kaž-

a udržely se značným úsilím našich předků. Jsou odkazem příštím

doročně zpracovává Fórum dárců* ve spolupráci s vydavatelstvím

generacím.

Economia.

foto © Silvia Guillet

Smyslem tohoto programu je poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchranu
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opomíjených a zchátralých památek v České republice. O drobné památky místního
významu, které mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou
místní občanské iniciativy, které se aktivně podílejí na záchraně „své“ památky svým
entuziasmem a dobrovolnou brigádnickou prací. Nadace podporuje opravu místních
památek formou grantů.

Program sleduje tři hlavní cíle
1) podpora občanských iniciativ v jejich úsilí pečovat

Projekty podpořené v roce 2019
23. ročník grantového programu „Opomíjené památky“.

o místní historické památky,
2) zajištění finanční podpory pomocí grantů pro méně

V grantovém programu doručeno 37 žádostí.

známé a menší historické objekty,
3) prohloubení povědomí veřejnosti o stavu těchto opo-

Nadace podpořila 31 projektů.

míjených památek.
V nadačních příspěvcích bylo rozděleno celkem 967 tis. Kč.
Vyhlášení grantového programu je veřejné.
Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění a z daru podpoVeškeré 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.

rovatelů nadace manželů Zuzany & Roberta Mistríkových.

Ing. Jan Veleta (fyzická osoba)
Projekt:

Zámek Krásný les, z.s.
Projekt:

kraj Ústecký

Záchrana výklenkové kaple Staré Verneřice

Příspěvek:

30 000 Kč na restaurování píšťalového

Projekt:

kraj Ústecký

Obnova krytiny na západní valbě zámku Krásný

v zadní části zámeckého traktu.

Spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka
z Assisi ve Voticích“

Pšovka – okrášlovací spolek

Projekt:

Kokořínska
Drobné památky severních Čech
Projekt:

kraj Ústecký

Obnova kříže pod Kamenickým hradem / České

Kamenice Příspěvek: 30 000 Kč na kompletní obnovu

Projekt:

kraj Liberecký

Oprava Malcherova kříže, Ždirec /Česká Lípa

Příspěvek:

50 000 Kč na obnovu kapličky sv. Jana

Římskokatolická

farnost Stonava
kraj Královehradecký

Konzervace a sestavení rozebraných varhan -

Projekt:

kraj Moravskoslezský

Záchrana vitrážového okna na kostele sv. Máří

Magdalény ve Stonavě Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu

kostel sv. Jiljí v Křinci Příspěvek: 25 000 Kč na III.

historicky vzácného 100 let starého vitrážového
okna na věži stonavského kostela.
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19.století.

Spolek přátel domu U Slona
kraj Ústecký

Ošetření kovových a kamenných částí a malby

Krista na Stelzigově kříži Projekt: Údržba soklu

kraj Jihočeský

Obnova domu „U Slona“ – rekonstrukce komínů,

Písek Příspěvek: 25 000 Kč na rekonstrukci komínů na

kraj Moravskoslezský

Restaurování pískovcového kříže v Dětřichově

nad Bystřicí Příspěvek: 30 000 Kč na restaurování kříže
u kostela sv. Jiří v Dětřichově n. Bystřicí.
kraj Liberecký

Obnova fasády kostela Panny Marie v Nové Vsi

n. Nisou – 1. etapa Příspěvek: 50 000 Kč na obnovu oken
a dveří kostela, který slouží jako kulturní a společenské
centrum v obci.

klasicistním měšťanském domě zv. U Slona, který se
nachází u Kamenného mostu v Písku.

Spolek Janovice, z.s.

a kovových částí s malbou Školního kříže ve Studeném
10 000 + 10 000 Kč na obnovu křížů

Projekt:

Projekt:

Projekt:

Příspěvek:

v Galerii sv.Františka ve Voticích.

Novoveský okrášlovací spolek

pražským varhanářem Karlem Vocelkou v 70.letech

Projekt:

15 000 na restaurování obrazu Klanění Tří

král; po restaurování bude obraz vystavený

(fyzická osoba)

etapu obnovy varhan postavených významným

Spolek pod Studencem

Příspěvek:

Elena Štrbačková
Římskokatolická

Projekt:

kraj Středočeský

Klanění Tří králů – restaurování obrazu

Nepomuckého v Korcích.

kříže s kamenným soklem z 19.stol.

farnost Křinec

30 000 Kč na opravu střechy, vnějších omítek

a dokončení sociálního zázemí objektu.

Les Příspěvek: 25 000 Kč na položení střešní krytiny

fondu varhan umístěných v kostele Sv. Petra
a Pavla v Jeníkově.

Příspěvek:

Projekt:

Petr Jaška (fyzická osoba)

kraj Královehradecký

zahrnutých do „Zážitkové trasy obnovených

Projekt:

Rekonstrukce historického zápraží tvrze

drobných památek“ vytýčených pro turisty navště-

Pomezná Příspěvek: 30 000 Kč na rekonstrukci zápraží

vující České Švýcarsko.

tvrze pocházející ze 14. stol.

kraj Královehradecký

Obnova Lathova kříže u Rudníku

Příspěvek:

30 000 Kč na celkovou obnovu Lathova kříže

u Rudníku, tj. historická komunikace spojující centrum
obce Rudník s Janovicemi.
Skřivaň, z.s.

Tvrz Veselí, z.s.
Projekt:

kraj Plzeňský

Zámek Veselí – 1. etapa zajištění obvodového

Nadační fond M.J. Stránského
Projekt:

kraj Praha

Záchrana a zpřístupnění archivu Přítomnosti (roč.

Projekt:

kraj Středočeský

Restaurování vitrážového okna kostela sv.

Štěpána ve Skřivani

Příspěvek:

25 000 Kč na restau-

zdiva Příspěvek: 30 000 Kč na zajištění obvodového

1924 - 1939) Příspěvek: 30 000 Kč na digitalizaci časo-

rování vitrážového okna ze souboru okenních výplní

zdiva se zachováním cihelného reliéfního prvku pod

pisu Přítomnost a zpřístupnění archivu roč. 1924 - 1939

místního kostela pocházejícího z 19.stol.

korunní římsou.

veřejnosti.
Spolek pro obnovu kaple Botschen

Nadační fond Adopce památek
Projekt:

kraj Praha

Restaurování kříže u Chrášťan

Příspěvek:

30 000 Kč na kompletní restaurování kříže

u Chrášťan ve Zlínském kraji

Okrášlovací spolek
Horní Řasnice - Srbská
Projekt:

Projekt:

kraj Liberecký

Obnova kříže u kostela v Horní Řasnici

Příspěvek:

30 000 na celkovou obnovu kříže.

kraj Ústecký

Obnova kaple Botschen v Libouchci – III. etapa

Příspěvek:

30 000 Kč na výměnu klempířských prvků.

Kaple bude využívaná jako kulturní a společenské
centrum Libouchce a sousedních obcí.
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Římskokatolická farnost Jeníkov

kraj Středočeský

Záchrana zemědělské usedlosti čp. 25, Bohdaneč

Vimpersko, z.s.
Projekt:

kraj Jihočeský

Okna a dveře do kaple v ulici Brantlova, Vimperk

Příspěvek:

30 000 Kč na obnovu, osazení oken a dveří

Institut regionální paměti, z. ú. kraj Královehradecký
Projekt:

Restaurování vzácných regionálních knih

Příspěvek:

15 000 Kč na restaurování tří knih pojednávající

kaple Panny Marie Pomocné, která je součástí areálu

o historii Broumovska a Krkonoš zpřístupněných

Brantlova dvora ve Vimperku.

veřejnosti v Knihovně regionální literatury v Polici n.
Metují (Klášter benediktinů).

Okrášlovací spolek
v Jílovém u Prahy

kraj Středočeský

Renovace křížku Luka pod Medníkem Příspěvek:

Omnium z. s.
Projekt:

20 000 Kč na celkovou renovaci křížku, který je význam-

chově Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu sochy sv. Jana

ným krajinotvorným prvkem v katastru Luka pod

Nepomuckého v Jetřichově.

Medníkem.

Projekt:

Obnova křížku v Jetřichově na křižovatce

Příspěvek:

Jan Polívka a spolumajitelé
Projekt:

25 000 Kč na obnovu křížku v Jetřichově na kři-

žovatce.

městského domu čp. 194, Chotěboř
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kraj Královehradecký

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v Jetři-

kraj Vysočina

Obnova podkroví městského domu „Zastávka

194“ v Chotěboři Příspěvek: 40 000 Kč na obnovu dřevěných podlah v podkroví v domě.

Projekt:

Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého v Heřmán-

kovicích Příspěvek: 30 000 Kč na celkovou obnovu pilíře
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Projekt:

se sochou sv. Jana Nepomuckého v Heřmánkovicích.
Nadační fond M. J. Stránského
Projekt:

MgA. Petr Stibral (fyzická osoba)
Projekt:

kraj Praha

Záchrana a zpřístupnění archivu Přítomnosti

Příspěvek:

20 000 Kč

Zpřístupnění sakrální památky širší veřejnosti –

Kříž s Kristem Příspěvek: 30 000 Kč na celkovou obnovu

Institut regionální paměti, z. ú.

kříže s Kristem umístěným před vstupem do Stibralovy

Projekt:

vily v Praze – Michli (vila a zahrada jsou zapsanou kul-

Příspěvek:

Restaurování vzácných regionálních knih
20 000 Kč

turní památkou).
Římskokatolická farnost Křinec
Okrášlovací spolek Budíček
Projekt:

kraj Ústecký

Obnova božích muk u Vrbičky – 1. etapa

Příspěvek:

Projekt:

Konzervace a sestavení rozebraných varhan

Příspěvek:

25 000 Kč

20 000 Kč na 1. etapu obnovy božích muk

u Vrbičky, které jsou součástí místní krajinné památ-

Zámek Krásný Les, z.s.

kové zóny.

Projekt:

Obnova krytiny na západní valbě zámku Krásný Les

Příspěvek:

17 000 Kč

Společnost ochránců památek
ve východních Čechách
Projekt:

kraj Královehradecký

Elektrifikace objektu – Hrnčířův mlýn v Českém

Elena Štrbačková
Projekt:

Restaurování pískovcového kříže na hřbitově

Meziříčí Příspěvek: 30 000 Kč na elektrifikaci Mlýna

v Dětřichově nad Bystřicí

(technické památka postavené v r. 1740).

Příspěvek:

20 000 Kč

22. ročník grantového programu „Památky a zdraví“.
V grantovém programu byly doručeny 4 žádostí.
Nadace podpořila 1 projekt částkou 70 tis. Kč.
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Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění.

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.

Diakonie ČCE – středisko Myslibořice
Projekt:

Vyhlášení grantového programu je veřejné.

kraj Vysočina

Volnost pohybu pro všechny – výměna dveří v zámku

Myslibořice Příspěvek: 70 000 Kč na výměnu dveří v zámku
Myslibořice, ve kterém jsou poskytovány sociální služby

Veškeré informace, jak o grant požádat a pravidla programu jsou k dispozici na webových

pro zdravotně postižené osoby různého věku (především

stránkách nadace – www.nadaceof.cz, a to ode dne vyhlášení grantového řízení.

péče o osoby s Alzheimerovou chorobou).
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Jeho Excelence, pan Stephen B. King, velvyslanec USA v Praze, se

Letos poprvé byla udělena také mimořádná podpora z Fondu

ujal laskavé role hostitele nadačního večera již potřetí.

Zuzany & Roberta Mistríkových, a to rovnou pěti projektům. Díky
štědrosti manželů Mistríkových získala nadace mimořádné

Více než sto hostů – zástupců podpořených grantových žadatelů,

finanční prostředky na podporu obnovy opomíjených památek.*
Jan Pech, aktivní hudebník, který vyniká v interpretacích skladeb

topadu podvečer.

psaných pro sólové violoncello, připravil hudební repertoár, a to
velmi citlivě volený do reprezentačních prostor Petschkovy vily.

Podpoření žadatelé převzali granty z rukou předsedkyně správní

Program zahájilo Rondo g moll op. 94 Antonína Dvořáka v pro-

rady nadace paní Dáši Havlové Ilkovičové a pana velvyslance

vedení Jana Pecha a klavíristky Jany Vychodilové. Sonáta pro vio-

Stephena B. Kinga.

loncello sólo op. 25, č. 3 Paula Hindemitha nás přenesla do druhé
části večera, sólově zahrál skvělý Jan Pech. Program zakončila

Nadace podpořila obnovu 32 památek a rozdělila částku převyšu-

Variace na Rossiniho téma Bohuslava Martinů v provedení Jana

jící milion korun.

Pecha společně s Janou Vychodilovou.
Jiří Vejvoda moderoval večer již poosmé.

* o Fondu více str. 5,6 VZ/2019

nadační činnosti, přijalo pozvání do rezidence ve středu 20. lis-

foto © Leona Kalvodová, Václava Parkánová

členů správní a dozorčí rady nadace, příznivců a podporovatelů

V roce 2019 firemní a individuální dárci podpořili činnost Nadace dary ve výši 286 000 Kč.

Správa portfolia Raiffeisenbank a.s.

Tržní hodnota včetně zhodnocení

Kč 30 125 772
23
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Investice k 31.12.2018

k 31. 12. 2019 Kč 31 135 240

Investice Arca Investments, a.s.
Investice k 13.12.2019

Kč 14 000 000

Hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2019

Kč 14 047 240

Výnosy byly použity na grantové příspěvky a na správu Nadace – na úhradu výdajů souvisejících s kompletní
administrací obou grantových programů.

Conseq Investment Management, a.s.
Investice k 25. 11. 2019

Specifikace souvisejících výdajů: náklady na činnost koordinátorů, kontrolní činnost, propagaci, cestoKč 20 000 000

vné, administrativní náklady (kancelářské potřeby, poštovné, repro-služby, apod.), příspěvky za členství
v oborových sdruženích, nájem, právní a účetní služby a poplatky bankám.

Tržní hodnota vč. zhodnocení k 31.12. 2019

Kč 20 026 419

Statutem je stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou nadace, přičemž celkové roční náklady
spojené s bezprostřední správou nesmí překročit 40 % z hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. kalenVýše nadačního kapitálu 60 535 000 Kč zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem

dářního roku.

v Praze, spisová značka N 70 z 30. prosince 1998
Náklady související se správou Nadace Občanského fóra za rok 2019 jsou podrobně rozděleny analytikou dle
S nadačním kapitálem je nakládáno v souladu s ustanovením § 303 a násl. zák. č. 82/2012, občanského

charakteru hlavní činnosti – tj. činnosti spojené se statutem nadace. Limit nákladů byl dodržen.

zákoníku, příp. dalšími zákonnými předpisy regulujícími činnost nadací, v platném znění.
Kompletní účetní agenda týkající se hospodaření nadace je archivována v sídle nadace.
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Členové správní rady
Správní radu Nadace Občanského fóra tvoří řada osobností z rozdílných společenských oblastí. Všechny spojuje společný zájem

Dagmar Havlová Ilkovičová, CSc.

Ing. Vladimír Grégr

byla po pěti letech ve funkci výkonné ředitelky zvolena v roce 1996

původním zaměřením stavební inženýr. Jeho manažerské zku-

předsedkyní správní rady. Předtím aktivně působila v politickém

šenosti významně pomáhají rozvoji nadačních aktivit. Střídavě žije

hnutí Občanské fórum – byla jedním ze zakládajících členů Nadace

v České republice a ve Švýcarsku.

Členové dozorčí rady

do činnosti v oblasti památkové péče. Je také jednou ze zakladate-

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.

Ing. Karel Havlík

lek pražské školy Sógetsu, která se zabývá aranžováním květin

byl aktivním členem politického hnutí Občanské fórum a také

v japonském stylu – ikebana. Působí jako jednatelka společnosti

jedním ze zakladatelů Nadace Občanského fóra. Svůj doktorát

Lucerna – Barrandov, spol. s r. o., která spravuje pražský palác

získal v oblasti matematické informatiky na Kalifornské univerzitě

Lucerna a další budovy v centru Prahy. V současné době aktivně

v Berkeley. Několik let pracoval jako vědecký pracovník v Českoslo-

působí na venkově, kde založila a vede ekofarmu Košík, organizuje

venské akademii věd. Doposud působí jako vědecký pracovník (do

rekonstrukce venkovských domů a zasazuje se o obnovu význam-

roku 2008 ředitel) Centra pro teoretická studia, instituce náležející

ných krajinných prvků.

pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd České republiky. Je šéfre-
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o záchranu kulturního dědictví v České republice.

Občanského fóra. Prostřednictvím nadačních projektů se zapojila

daktorem populárně-vědeckého magazínu Vesmír. Zabývá se

Akad. arch. František Formánek

kybernetikou, umělou inteligencí a filozofickými otázkami pří-

zakladatel a dlouholetý editor měsíčníku Parlamentní zpravodaj

rodních věd. Je členem Academia Europea a v radách několika

(PZ). Jako první náměstek ministra kultury ČR se v letech 2005–

dalších akademických institucí a vzdělávacích nadací.

2006 věnoval zejména financování záchrany kulturního dědictví.

Darja Zoubková
RNDr. Jiří Štulc

Za kancelář nadace

Dobrovolníci

Marcela Urbanová

Klára Kalvodová

Václava Parkánová

Lucie Kaufmanová
Lucie Koňaříková
Kateřina Mlčková
Monika Poršová

Účastnil se na projektech zahraniční pomoci, např. v Bosně a Her-

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.

cegovině a v Latinské Americe. Organizoval studijní pobyty ve

byl v letech 1990–1992 jedním z poradců prezidenta České repub-

státech Evropské unie a USA.

liky 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
představenstva České komory architektů a profesorem na Fakultě
architektury Vysokého učení technického v Brně.

Ondřej Vomáčka
Alžběta Winklerová

„Rozhodli jsme se podpořit Nadaci
Občanského fóra, protože je nám blízká
svým odkazem k sametové revoluci, době
kdy jsme znovu získali příležitost
svobodně žít a podnikat. Ochrana
malých opomíjených památek nebývá
často vnímána jako úkol číslo jedna,
ale právě takové drobnosti jako malá
opravená kaplička u venkovské cesty
dělají naši krajinu hezčí a kulturnější.“
David Kufa,
Ředitel oddělení korporátních a privátních klientů
Conseq Investment Management, a.s.

Podpořte spolu s námi obnovu kulturního dědictví

Zřizovatel

Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku, vedeného Městským

Společnost pro správu Nadace Občanského fóra

soudem v Praze oddíl N, vložka 70
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Nabízíme vám několik možností

Washingtonova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
staňte se podporovatelem či dárcem Nadace Občanského fóra,

Nadace Občanského fóra podporuje obnovu a ochranu kulturního

Adresa

dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené

† přispějte do nadačního kapitálu,

Nadace Občanského fóra

památky

† přispějte svými službami a know-how.

Štěpánská 61, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 773 461 291

Nadace Občanského fóra

www.nadaceof.cz

člen Europa Nostra

e-mail: nadaceof@seznam.cz

člen Asociace nadací při Fóru dárců

Darujte pohodlně – využijte možnost daňového odpočtu

držitel Známky kvality Fóra dárců

Identifikační číslo
Pro poskytnutí finančních prostředků lze využít

006 76 187

Nadace je mediálně podporována časopisem „Přítomnost“.
Redakce zveřejňuje příspěvky podpořených grantových žadatelů

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

Daňové identifikační číslo

† poštovní poukázku;

CZ00676187

† https://www.darujme.cz/projekt/1202978

o obnovených památek.
www.pritomnost.cz

Bankovní spojení

www.facebook.com/casopis.pritomnost

Komerční banka, a. s.

www.twitter.com/Pritomnost_CZ

Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 – Staré Město
Více informací: www.nadaceof.cz/stante-se-darcem
Číslo účtu
10006-15531111/0100
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