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Výroční zpráva
Nadace Občanského fóra
za rok 2014
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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Občanského fóra
za rok 2014 byla schválena správní radou 7. července 2015.
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Uplynul další rok, je konec léta, všechny audity jsou ukončeny, loňské projekty
téměř uzavřeny i zkontrolovány a je čas bilancovat. Nejdřív se však chci
zamyslet nad současným děním ve světě památek, a to u nás i v zahraničí,
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a pokusit se srovnávat nesrovnatelné.

→

V posledních měsících se dovídáme děsivé zprávy o tom, jak ozbro jenci Islámského státu devastují na okupovaných územích Iráku
a Sýrie starověké památky nedocenitelné hodnoty. Naposled zničili
Belův chrám a chrám Baal-Shamin, významnou památku v antických
ruinách syrského města Palmýra. Letos také poničili části staroasyr ského paláce v Chorsábádu v Iráku, světově unikátní fresky o nevy číslitelné hodnotě v iráckém Nimrudu, Jonášovu hrobku v Mosulu
a v tamější knihovně spálili vzácné rukopisy z Osmanské říše.
To zdaleka není vše, devastační hysterie islámských radikálů již trvá
několik let. Kupříkladu existuje případ z roku 2001, kdy Talibánci od střelili obrovské sochy Buddhy vytesané do skalního masivu v Bamjánu
v Afghánistánu. V roce 2012 byly v Timbuktu na jihu Saharské pouště
zničeny dvě svatyně, zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO.
Bohužel podobné činy jsou známy i ze starší historie, takže to není
jev zcela nový. Pořád se nemůžeme smířit s tím, že existovaly a exis tují ideologie, které mají v programu likvidovat památky čistě proto,
že připomínají nějaké ideologie předchozí. Pod záminkou boje s mod lami se ničily památky, jejichž kulturní hodnotu oceňujeme až dnes.
Jak je známo, většinu antických chrámů zničili dávno před muslimy
křesťané. Analogické příklady máme i v Praze. Poté, co se protestanti
zmocnili svatovítské katedrály na Pražském hradě, snesli katolickou
„sakrální veteš“ na hromadu a prostě zapálili. Ničením klášterů zvlášť
vynikali husité.
Přesuňme se nyní do situace v naší zemi v posledních desetiletích.
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ
RADY NADACE OF ZA ROK 2014
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S ideologickou nenávistí a s ní spojenou snahou vyma zat z historie vše, co předcházelo, se rovněž setkáme
u koministického režimu. Pátrala jsem na internetu,
a objevila, že v letech 1945–1989 bylo na území dnešní
České republiky zbořeno 207 kostelů a více než 2 500
kaplí a kapliček; dalších 1 830 kostelů a kaplí bylo silně
poškozeno. Jen pro srovnání: od roku 1989 byly zbořeny
jen dva kostely a asi padesát kaplí, ve většině případů
kvůli zoufalému stavu zaviněnému „péčí“ v předchozích
čtyřiceti letech.
Kromě sakrálních staveb bylo nenávratně poškozeno
i množství dalších památek – hrady, zámky a jejich
inventář, architektonické skvosty a množství soch a pa mátníků připomínajících Masarykovu první republiku.
A tak by bylo možné pokračovat do nekonečna. Můžete
namítnout, že dvě stě let starý kostel nemá hodnotu tři
tisíce let starého chrámu, to však nemůže nijak umenšit
zrůdnost, s jakou se na našich památkách podepsala éra
komunismu. A na to by se nemělo zapomínat.
Chování komunistického režimu, zejména k sakrálním
stavbám, je vlastně srovnatelné s chováním Islámského
státu. Srovnatelné jsou také pohnutky – likvidace připo mínek jiné ideologie, v případě komunismu takzvaného
buržoazního či kapitalistického systému.

Po listopadovém převratu jsme se snažili napravit, co se
dalo. Vedle politické sféry i deformace ve sféře kulturní,
ve vztahu k minulosti, v deficitu ve vzdělání, ale i v péči
o umělecké a architektonické památky.
Uvádím jeden z příkladů nápravy, a to pokud jde teo logické a religionistické vzdělání: Radim Palouš, první
polistopadový rektor Univerzity Karlovy (mimochodem
také dřívější člen správní rady Nadace OF), již v roce 1990
rozhodl o znovuzačlenění dvou teologických fakult (kato lické a evangelické) do svazku Univerzity Karlovy v Praze.
Také se málo připomíná, jak se o obnovu devastovaných
hradů a zámků starají ti, kdo je restituovali, převážně
příslušníci české šlechty.
Pozitivní kroky vidím ve zdůrazňování národních i krajo vých tradic při obnově lidových staveb, obnově řemesel
a při různých slavnostech a festivalech.
Naštěstí není ani v historii vše negativní. A sice tam, kde
pozdější kultura šmahem neničila původní stavby, nýbrž
na ně nějakým způsobem navázala, nebo alespoň zahr nula jejich části do konstrukce staveb nových. I některé
industriální památky byly péčí nápaditých architektů
využity k novým účelům, přičemž zůstaly původní prvky
zachovány a obohaceny.

Proto mě trápí necitlivé zacházení s technickými pa mátkami, kde péče stále zaostává. Z poslední doby lze
například uvést necitlivou demolici nákladového nádraží
na Žižkově nebo železničních dílen v Holešovicích. Na proti tomu byly ovšem některé industriální památky péčí
nápaditých architektů využity k novým účelům, v nichž
jsou původní prvky zachovány a obohaceny.
Na tomto poli nás čeká ještě mnoho úsilí, zejména
ve vzdělávání a výchově k úctě k našim tradicím, historii
a identitě.
Pár slov k nadacím, zejména k Nadaci OF.
V legislativě České republiky jsou již pevně ukotvené na dace jako součást občanské společnosti včetně těch, kte ré se starají o památky. Prostředky Nadačního investiční ho fondu, které některým nadacím poskytlo ministerstvo
financí a které byly užívány ve shodě s dohodou, se podle
novely občanského zákoníku z 1. ledna 2014 staly výhrad ním majetkem nadace jako součást nadačního kapitálu,
přičemž nadace s nimi může samostatně hospodařit.

Uzavření dohody o ukončení smlouvy s MF ČR a zmíněný
převod prostředků z NIF do kapitálu nadace OF přineslo
na jedné straně určitou liberalizaci a zpružnění v naší
činnosti, na druhé straně to zvýšilo odpovědnost členů
statutárních orgánů (např. změna v nakládání s nad. ka pitálem v rámci platné legislativy NOZ, tj. správa cizího
majetku upravená v NOZ).
Byl proveden nový design našeho webu (nová grafika
i struktura webu zjednodušuje pro uživatele orientaci
v obsahu stránek, přičemž informace jsou průběžně ak tualizovány). Naše nadace již komunikuje také prostřed nictvím sociální sítě Facebook.
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Tím je aspoň dílem zachována historická kontinuita,
a do staveb se tak vpisuje dějinný příběh. Je možné
si tímto způsobem připomenout vývoj měst, sídel, ba
i krajiny.

Velice se osvědčily průběžně probíhající kontrolní návště vy míst, v nichž jsme podpořili obnovu památek. Zjišťu jeme, že na mnoha místech je nejen památka, ale i její
okolí opraveno a upraveno s velkým citem. Těší nás to
a dodává nám to optimismus a naději, že vše u nás není
tak neutěšené, jak se mnohdy ze zpráv zdá. Potvrdily to
návštěvy jak pana Vladimíra Grégra, člena správní rady
nadace, tak členky dozorčí rady nadace Darji Zoubkové,
která se zúčastnila čtyř podobných návštěv.

Dagmar Havlová Ilkovičová
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O NADACI

Historie

Poslání

Nadace Občanského fóra vznikla jako jedna z prvních
nepolitických neziskových organizací již v květnu roku
1990. Její původní poslání spočívalo v ochraně kultur ních památek a podpoře univerzitního vzdělávání. Počát kem devadesátých 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 soustředit své úsilí výhradně na zá chranu kulturního dědictví.

Posláním Nadace Občanského fóra je podporovat
obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice
se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Naše
krajina je na nemovité památky bohatá, avšak technický
stav mnohých z nich je velice špatný. Sami majitelé,
obce, církve, společnosti nebo i soukromí vlastníci
prohrávají bez pomoci přispěvatelů a dárců boj s časem
a mnohdy památku i při nejlepší snaze sami před
poškozením neuchrání. Přitom je zřejmé, že 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 0bčanského fóra

*

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
významu, jež mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny.

V rámci svých grantových programů v letech 1996 až 2014
Nadace OF podpořila
Opomíjené památky 243 projektů finanční částkou 10 563 tis. Kč
Památky a zdraví 65 projektů finanční částkou celkem 11 301 tis. Kč

11

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

GRANTOVÝ PROGRAM
„OPOMÍJENÉ PAMÁTKY“
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Smyslem tohoto programu je každoročně poskytovat finanční
příspěvky na opravu a záchranu 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.

Specifikace žadatele

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

*

právnické osoby, které jsou zřízeny za jiným
účelem, než je komerční podnikání (např. regionální
nadace, spolky, kluby přátel, farnosti apod.),
za předpokladu, že prokáží občanskou iniciativu při
péči o památku,

*

příspěvkové organizace, jež musejí prokázat svoji
finanční spoluúčast ve výši minimálně 50 %.

2) zajištění finanční podpory pomocí grantů pro méně
známé a menší historické objekty,
3) prohloubení povědomí veřejnosti o stavu těchto opo míjených památek.
Vyhlášení grantového programu je veřejné. Probíhá
v několika médiích, především elektronickou formou,
čímž je zajištěna celonárodní dostupnost. Granty
se zveřejňují na portálech: Místní kultura, Fórum
dárců, Institut umění, dotace on-line, ministerstvo
kultury, ProCulture / Otevřená společnost, o. p. s.,
a PROPAMATKY.
Vyhlášení grantového řízení spolu s informacemi, jak
o grant požádat, je k dispozici na webových stránkách
nadace – www.nadaceof.cz, a to ode dne vyhlášení
grantového řízení.

13

Program sleduje tyto tři hlavní cíle

Projekty podpořené v roce 2014

Pro rok 2014 byl vyhlášen 18. ročník grantového programu
„Opomíjené památky“.
V grantovém programu bylo zadministrativováno 37 projektů.
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Na granty byly použity výnosy z nadačního jmění, což umožnilo
Nadaci OF rozdělit v programu “Opomíjené památky” částku
v celkové výši 625 tis. Kč — 23 žadatelům.

| kraj Moravskoslezský

| Liberecký kraj

Projekt: Meditační místo sv. Izidora v Lichnově –
II.  etapa
Příspěvek: 30 000 Kč na dokončení restaurování sochy
sv. Izidora v Lichnově.

Projekt: Oprava střechy kostela Panny Marie –
Pomocnice křesťanů
Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu části střechy
kostela nad hlavní lodí.

Římskokatolická farnost
Lichnov u Nového Jičína

Omnium o. s.

| kraj Moravskoslezský

Projekt: Restaurování varhan – I. etapa
Příspěvek: 21 000 Kč bude použit na restaurování
varhan umístěných v kapli v Bordovicích.

POSKYTUTÉ PŘÍSPĚVKY

Novoveský okrašlovací spolek,
občanské sdružení

Farní obec
Starokatolické církve v Jablonci

| kraj Liberecký

Projekt: Restaurování výmalby presbytáře v kostele
Povýšení sv. Kříže
Příspěvek: 30 000 Kč na restaurování secesní výmalby
presbytáře v kostele – realizace III. etapy.
Strážská záchrana památek, o. s.

| kraj Liberecký

Projekt: Oprava střechy kostela sv. Zikmunda
Příspěvek: 30 000 Kč na klempířské a tesařské práce
na obnově střechy kostela.

Pšovka – okrašlovací spolek
Kokořínska (o. s.)

| kraj Liberecký

Projekt: Rekonstrukce kamenného kříže u Střezivojic
Příspěvek: 30 000 Kč na rekonstrukci kamenného kříže
u Střezivojic.

| kraj Královehradecký

Projekt: Boží muka u Šonova
Příspěvek: 20 000 Kč bude použit na kompletní obnovu
božích muk na staré historické cestě mezi obcí Šonov
a Otovice na Broumovsku.
Projekt: Kříž s Kristem „U Přibylů“ v Heřmánkovicích
Příspěvek: 20 000 Kč na rekonstrukci kříže.
Projekt: Kříž s Kristem, lebkou a lucernou – obec
Heřmánkovice
Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu kříže s Kristem,
lebkou a lucernou v Heřmánkovicích.
Projekt: Křížek sv. Anny v Křinicích
Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu kříže v Křinicích.
Projekt: Saxův kříž se schodištěm v Broumově
Příspěvek: 13 000 Kč na dofinancování obnovy Saxova
kříže v Broumově.

Sdružení na záchranu kostela
sv. Kateřiny, o. s.

| kraj Ústecký

Projekt: Oprava poškozené galerie
Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu části konstrukce
a podlahy galerie v nadzemní části levé boční empory.
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Římskokatolická farnost
Lichnov u Nového Jičína

| kraj Liberecký

Římskokatolická farnost Jeníkov

| Ústecký kraj

Projekt: Restaurování interiéru kaple sv. Jana
Nepomuckého
Příspěvek: 20 000 Kč na restaurování výmalby a stropu
kaple na Dubecku.

Projekt: Obnova výklenkové kaple se sochou sv. Leonarda
Příspěvek: 30 000 Kč na restaurování sochy
sv. Leonarda ve výklenkové kapli silničního mostku
v obci Jeníkov u Duchcova.

Římskokatolická farnost u kostela
sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy

Farní sbor ČCE v Rokycanech

| kraj Praha hl. m.

| Plzeňský kraj

Projekt: Rekonstrukce vstupních dveří kostela
Příspěvek: 30 000 Kč použijí na rekonstrukci barokních
vstupních dveří do kostela.

Projekt: Oprava varhan v kostele ČCE v Rokycanech
Příspěvek: 30 000 Kč na renovaci varhan umístěných
v kostele farního sboru.

Římskokatolická farnost Tlumačov

Miroslav Hakl, Ph.D.

| kraj Zlínský

Projekt: Restaurování pískovcového hřbitovního kříže
Tlumačov
Příspěvek: 26 000 Kč na restaurátorské práce
na pískovcovém kříži umístěném v centrální části
hřbitova v Tlumačově.

O. s. Pomozme si sami

| Plzeňský kraj

| Plzeňský kraj

Projekt: Poutní kříž Nové Mitrovice
Příspěvek: 40 000 Kč na obnovu poutního kříže.

„Barokní dvůr Borotín, o. s.“

| Jihočeský kraj

Projekt: Obnova barokního cihlového plotu
Příspěvek: 40 000 Kč na obnovu části barokního cihlového
plotu dvora Borotín.

Projekt: Obnova barokní kašny v Lestkově
Příspěvek: 30 000 Kč na zhotovení chybějících kamenných
částí barokní kašny.

ZEIDLER o. s.

Občanské sdružení „Budíček“

Projekt: Obnova sloupu s Pietou – socha Panny Marie
Bolestné
Příspěvek: 35 000 Kč na obnovu sloupu.

| Ústecký kraj

Projekt: Záchrana náhrobku důstojníka rakouské
armády z roku 1840
Příspěvek: 30 000 Kč na restaurování pískovcového
náhrobku.

| Brtníky

„Chvojensko“ o.s.
Projektu: Restaurování kříže v Libouchci při odbočce
na Nakléřov
Příspěvek: 20 000 Kč na restaurování kříže.

POSKYTUTÉ PŘÍSPĚVKY
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Občanské sdružení
Ochrana Klokočských skal

GRANTOVÝ PROGRAM „PAMÁTKY A ZDRAVÍ”

Specifikace žadatele
*

spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné
společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení
se zaměřením na zdravotní či sociální péči, která
provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost
v budovách s charakterem kulturních památek.
Tyto organizace musejí být registrovány podle
právních předpisů České republiky a musejí svou
činnost vykonávat na území České republiky.

*

Příspěvkové organizace musejí prokázat svoji
finanční spoluúčast minimálně 50 %.
17

První ročník grantového programu vyhlásila Nadace
Občanského fóra již v roce 1996. Od této doby jsou
každoročně ohodnocovány nejlepší projekty splňující
daná kritéria. Oceněny jsou ty 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 spolu občanů, ale jsou přímo spojeny s obnovou historicky
cenného objektu, zapsaného do Ústředního seznamu
kulturních památek. Všechny projekty posuzuje hod noticí komise složená z členů správní rady Nadace. Ta
také stanovuje finanční podporu jednotlivým projektům.
Konečné pořadí je schváleno správní radou Nadace.

Projekty podpořené v roce 2014

Pro rok 2014 byl vyhlášen 17. ročník grantového
programu „Památky a zdraví“.
V grantovém programu Památky a zdraví bylo
podpořeno celkem 7 projektů. Na granty byly využity
výnosy z nadačního jmění.

Oblastní charita Liberec

Projekt: Výměna oken – Domov sv. Vavřince
Příspěvek: 80 000,- Kč na výměnu 6 ks oken v 1. patře
fary.

Život bez bariér, o. s.
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V roce 2014 bylo v programu Památky a zdraví
rozděleno 375 tis. Kč z výnosů nadačního jmění.

| kraj Liberecký

| kraj Královéhradecký

Projekt: Oprava dešťových žlabů a svodů – klášter
Paulánů
Příspěvek: 50 000 Kč na opravu dešťových žlabů
a svodů na památkově chráněné budově bývalého
kláštera Paulánů v Nové Pace.

Dětská odborná léčebna
Ch. G. Masarykové

| kraj Středočeský

Projekt: Výměna oken vstupních dveří na zámku
Bukovany
Příspěvek: 70 000 Kč na výměnu vstupních dveří
do zámku.
Společenství Dobromysl

| kraj Středočeský

Projekt: Oprava střechy zámečku Srbeč – 2. etapa
Příspěvek: 50 000 Kč na nákup střešní krytiny.

Oblastní charita
Červený Kostelec

| kraj Královéhradecký

Projekt: Obnova vnitřního výtahu v Domově sv. Josefa
Příspěvek: 50 000 Kč na modernizaci vnitřního
výtahu.
| kraj Středočeský

Projekt: Kancelář pro poskytování sociálního poradenství
– společně v Kopretině
Příspěvek: 45 000 Kč na výměnu 2 ks dřevěných
špaletových oken.

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše
a sv. Václava Praha – Vršovice
| kraj Praha
Projekt: Bezbariérový přístup do kostela sv. Václava
Příspěvek: 30 000 Kč na vybudování bezbariérového
vstupu do kostela sv. Václava v Praze Vršovicích.
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POSKYTUTÉ PŘÍSPĚVKY

Oblastní charita Kutná Hora

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ 2014
– REZIDENCE VELVYSLANCE USA V PRAZE

20

Na tradičním slavnostním večeru Nadace OF si úspěšní
grantový žadatelé převzali osvědčení o udělení finanční
podpory a zároveň společně strávili příjemný čas v krásné rezidenci amerického velvyslance, který Nadaci a její
přátele jako už mnohokráte před tím hostil. Certifikáty
účastníci převzali z rukou kulturní atašé Velvyslanectví
USA Mrs. Sherry Keneson-Hall a člena dozorčí rady NOF
Jiřího Štulce. Večerem všechny provedlo dívčí Kalabisovo dechové kvinteto pod vedením Zuzany Bandúrové.

21

Hudba — Kalabisovo dechové kvinteto — pod vedením Zuzany Bandúrové
Hrají ve složení:
Zuzana Bandúrová – flétna
Kamila Moťková- hoboj
Nela Durníková – klarinet
Tereza Krátka – fagot
Adéla Triebeneklová – lesní roh
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SPRÁVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
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Na základě Dohody o ukončení smlouvy – 00095-2014-4502-D-N-51-08
ze dne 29.1.2014 uzavřené mezi ČR – Ministerstvem financí a Nadací
Občanského fóra se stala Nadace Občanského fóra příjemcem
finančních prostředků v celkové výši 60.535.000,- Kč,
které se staly součástí nadačního kapitálu.

Nadační kapitál k datu 31. 12. 2014 v Kč

Správa portfolia Raiffeisenbank
Vklad celkem

Kč 23.381.000,00

Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2014

Kč 24.860.767,00

Termínovaný vklad Raiffeisenbank celkem

Kč 57.222,00
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Investiční kapitálová společnost Komerční banky
Vklad celkem

Kč 18.000.000,00

Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2014

Kč 18.746.734,00

Správa aktiv Česká spořitelna
Vklad celkem – portf. I. účet č. 164072/0800

Kč 9.440.000,00

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2014

Kč 9.980.920,00

Vklad celkem – portf. II. účet č. 164072/0800

Kč 15.000.000,00

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2014

Kč 15.309.624,00

Celkem vklad nadačního kapitálu: Kč 66.535.000,00
Výše nadačního kapitálu zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 70:
Kč 66.535.000,00
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 2014 jsme získali od firem a jednotlivců celkem 114.543 Kč.

Část výnosů vyplacených Nadací byla použita na správu Nadace –
na úhradu výdajů souvisejících s vyhlášením, řízením a kompletní
administrací grantových programů. Specifikace souvisejících výdajů:
náklady na činnost koordinátora, propagace a administrativní nákla dy, propagace (kancelářské potřeby, telefonní poplatky, poštovné,
tiskoviny atd.). Nadace Občanského fóra má statutem stanoveno
omezení nákladů souvisejících se správou Nadace, přičemž celkové
roční náklady související s bezprostřední správou nesmí překročit
40 % z hodnoty nadačního jmění k 31. 12. kalendářního roku.
Náklady související se správou Nadace Občanského fóra činily
celkem (vč. nákladů spojených s grantovým řízením obou programů)
676 000 Kč, tj. 1 % z nadačního jmění Nadace Občanského fóra
k 31. 12. 2014.
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Specifikace výdajů použitých na správu
Nadace za rok 2014
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ZPRÁVA AUDITORA
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
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ROZVAHA
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SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
Členové správní rady
Nadace Občanského fóra
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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.

Akad. arch. František Formánek

byla po pěti letech ve funkci výkon né ředitelky zvolena v roce 1996
předsedkyní správní rady. Předtím
aktivně působila v politickém hnu tí Občanské fórum – byla jedním
ze zakládajících členů Nadace Ob čanského fóra. Prostřednictvím na dačních projektů se zapojila do čin nosti v oblasti památkové péče. Je
také jednou ze zakladatelek pražské
školy Sógetsu, která se zabývá aran žováním květin v japonském stylu
– ikebana. Působí jako jednatelka
společnosti Lucerna – Barrandov,
spol. s r. o., která spravuje pražský
palác Lucerna a další budovy v cen tru Prahy. V současné době aktiv ně působí na venkově, kde založila
a vede ekofarmu Košík, organizuje
rekonstrukce venkovských domů
a zasazuje se o obnovu významných
krajinných prvků.

zakladatel a dlouholetý editor mě síčníku Parlamentní zpravodaj (PZ).
Jako první náměstek ministra kultu ry ČR se v letech 2005–2006 věnoval
zejména financování záchrany kul turního dědictví. Účastnil se na pro jektech zahraniční pomoci, např.
v Bosně a Hercegovině a v Latinské
Americe. Organizoval studijní pobyty
ve státech Evropské unie a USA.

Ing. Vladimír Grégr
původním zaměřením stavební inže nýr. Jeho manažerské zkušenosti vý znamně pomáhají rozvoji nadačních
aktivit. Střídavě žije v České republi ce a ve Švýcarsku.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc.
byl aktivním členem politického hnu tí Občanské fórum a také jedním ze
zakladatelů Nadace Občanského fóra.

Svůj doktorát získal v oblasti mate matické informatiky na Kalifornské
univerzitě v Berkeley. Několik let pra coval jako vědecký pracovník v Česko slovenské akademii věd. Doposud pů sobí jako vědecký pracovník (do roku
2008 ředitel) Centra pro teoretická
studia, instituce náležející pod Univer zitu Karlovu a Akademii věd České re publiky. Je šéfredaktorem populárně -vědeckého magazínu Vesmír. Zabývá
se kybernetikou, umělou inteligencí
a filozofickými otázkami přírodních
věd. Je členem Academia Europea
a v radách několika dalších akademic kých institucí a vzdělávacích nadací.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
byl v letech 1990–1992 jedním z po radců prezidenta České republiky
Václava Havla. V letech 1993 až 1996
byl místopředsedou Rady pro rozvoj
Pražského hradu. Byl členem čes -

Členové dozorčí rady
Nadace Občanského fóra

Prof. PhDr. Radim Palouš
byl až do roku 2007 aktivním čle nem správní rady a následně jejím
čestným členem. Profesor Palouš byl
rektorem Univerzity Karlovy. Za to talitního režimu se věnoval disident ské práci a přednášel v tzv. bytových
univerzitách. Stál při zrodu debatní
skupiny s názvem Academie, která
sdružuje významné filozofy. Pro fesor Radim Palouš působil v řadě
společensky významných organizací
a věnoval se literární činnosti.

Ing. Karel Havlík
Darja Zoubková
RNDr. Jiří Štulc
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kého komitétu ICOMOS, organizace
UNESCO pro ochranu kulturního dě dictví, dále členem představenstva
České komory architektů a profeso rem na Fakultě architektury Vysoké ho učení technického v Brně.

KANCELÁŘ NADACE OBČANSKÉHO FÓRA

Marcela Urbanová
Václava Parkánová

Dobrovolníci
Monika Solanská
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Lucie Urbanová
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.
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*

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.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM
Nadace Občanského fóra děkuje všem sponzorům, dárcům a podporovatelům
za finanční a jinou pomoc, díky které můžeme své poslání naplňovat.
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Dárci a podporovatelé v roce 2014

*

COLOSEUM CATERING

*

Jana Florian & Partners AG, Switzerland

*

LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r. o.

*

Velvyslanectví USA v Praze

*

Logik s. r. o.

*

Alexandr Hudeček

ZÁKLADNÍ DATA NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
Nadace Občanského fóra podporuje obnovu a ochranu kulturního dědictví
v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky

Nadace Občanského fóra

Identifikační číslo

člen Asociace nadací při Fóru dárců
Jsme držitelem Známky kvality Fóra dárců
člen Europa Nostra

006 76 187

Daňové identifikační číslo

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

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

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

Číslo účtu
10006-15531111/0100
Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 70
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Zřizovatel
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