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ÚVOD

Nadace Občanského fóra se ve své dlouholeté historii vždy zaměřovala na věci 
veřejně potřebné. Naplňováním svého poslání, kterým je ochrana kulturního 
dědictví, zejména nemovitých památek, nadace již více než čtvrt století přispívá 
ke zvyšování povědomí o historii našich zemí. Za tu dobu podpořila přes 330 
projektů na obnovu památek finanční částkou dosahující 23 milionů Kč. A to 
nám přináší pocit naděje a optimismu. 

Prostřednictvím grantového programu Opomíjené památky nadace podporuje 
většinou malé vesnické spolky, které se díky renovování lokálních kapliček, 
božích muk a křížků ustavují a modelují tak i komunitu daného místa. 
V programu Památky a zdraví se nadace zaměřuje na podporu větších sociálních 
a zdravotnických zařízení, která v památkově chráněných objektech provozují 
svoji činnost, mnohdy unikátní a směrovanou na různě znevýhodněné skupiny. 

Počet žadatelů o podporu se nezmenšuje, ale v krajině je na první pohled 
zřejmá výrazná změna k lepšímu. Nejen větší či menší města a městečka, ale 
i mnohé vesnice jsou více uklizené, cesty, chodníky i budovy opravené, zeleň 
udržovaná. Vždy, když po naši krajině cestuji, raduji se z hezkých zákoutí, kde je 
na první pohled zřejmý zájem a péče lidí o své okolí, o své životní prostředí. 

Nicméně je pořád mnoho míst, kde památky chátrají, domy jsou napůl zřícené. 
Přemýšlím, kde jsou majitelé, co se s nimi stalo? Vídám v takovém stavu 
povětšinou stavby hospodářské, barokní sýpky, celé statky… Výjimkou nejsou 
ani kostely či fary. Naštěstí je ale mnoho nadšenců, kteří organizují různé 
kulturní akce a sbírají tak peníze na dobrou věc. Právě kostely jsou, především 
na vesnicích, oblíbeným místem pro pořádání benefičních koncertů, ale setkala 
jsem se i s případy, kdy by místní farář sice rád viděl plný kostel při svém kázání, 
ale jinému jeho využití ne vždy fandí. Čeká nás ještě mnoho nelehké práce, 
zejména při vzájemné komunikaci.

Dagmar Havlová Ilkovičová



Výroční zpráva Nadace OF 2015

O NADACI



7
O NADACI

HISTORIE

Nadace Občanského fóra vznikla jako jedna z prv-
ních nepolitických neziskových organizací již 
v květnu roku 1990. Její původní poslání spočívalo 
v ochraně kulturních památek a podpoře univer-
zitního vzdělávání. Počátkem 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 záchranu 
kulturního dědictví. 

POSL ÁNÍ

Posláním Nadace Občanského fóra je podporovat 
obnovu a ochranu kulturního dědictví v České re-
publice se zvláštním důrazem na opomíjené památ-
ky. Sami majitelé, obce, církve, společnosti nebo 
i soukromí vlastníci prohrávají bez pomoci přispě-
vatelů 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 a udrže-
ly se značným úsilím našich předků. Jsou odkazem 
příštím generacím.

GR ANTOVÁ POL I T IK A 
NADACE OBČ ANSKÉHO FÓR A

V současné době podporuje nadace obnovu kul-
turního dědictví v České republice prostřednictvím 
dvou grantových programů:

Opomíjené památky 
Památky a zdraví

Od roku 1996 jsou v rámci těchto programů posky-
továny 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 2015 nadace podpořila celkem 
336 projektů v celkové výši 22 744 tis. Kč.

Opomíjené památky – 266 projektů 
částkou 11 193 tis. Kč

Památky a zdraví – 70 projektů 
částkou 11 551 tis. Kč
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GRANTOVÝ PROGRAM OPOMÍJENÉ PAMÁTKY

Smyslem tohoto programu je poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchra-
nu 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. 

PROGR AM SLEDUJE T Y TO TŘI HL AVNÍ C ÍLE

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

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

3)  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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Grantový program Opomíjené památky:
Projekty podpořené v roce 2015 

19. ročník grantového programu „Opomíjené památky“. 
V grantovém programu bylo zadministrativováno 26 žádostí.  
Nadace rozdělila částku 630 tis. Kč mezi 23 žadatelů.

Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění. 
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GRANTOVÝ PROGRAM OPOMÍJENÉ PAMÁTKY: POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Poskytnuté nadační příspěvky

Spolek Janův hrad Vizovice
kraj Zlínský
Projekt: Obnova sklepa s barokními klenbami
Příspěvek: 20 000 Kč na statické zajištění a sanaci 
sklepa Prokopovského dvora – Janova hradu.

Strážská záchrana památek, o. s.
kraj Liberecký
Projekt: Oprava střechy kostela sv. Zikmunda
Příspěvek: 15 000 Kč na II. etapu obnovy střechy 
kostela.

Farní obec Starokatolické církve v Jablonci
kraj Liberecký
Projekt: Restaurování výmalby lodi kostela Povýšení 
sv. Kříže – I. etapa
Příspěvek: 30 000 Kč na restaurování secesní výmal-
by stěn a štukové výzdoby lodi kostela Povýšení sv. 
Kříže – I. etapa.

Římskokatolická farnost Jeníkov
Kraj: Ústecký kraj
Projekt: Záchrana varhan kostela sv. Petra a Pavla 
v obci Jeníkov – 1. etapa
Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu vzdušnic ná-
stroje a hracího stolu varhan umístěných v kos-
tele sv. Petra a Pavla.

Římskokatolická farnost Lichnov u Nového Jičína
kraj Moravskoslezský
Projekt: Restaurování varhan – II. etapa
Příspěvek: 30 000 Kč na restaurování píšťal, 
výměnu měchu, opravu klávesnice a pedálu 
varhan umístěných v kapli v Bordovicích.

Římskokatolická farnost Dobratice
kraj Moravskoslezský
Projekt: Restaurování pískovcového kříže 
Příspěvek: 30 000 Kč na restaurátorské práce 
na kříži vč. zhotovení nových základů.

Římskokatolická farnost Staré Město pod 
Sněžníkem
kraj Olomoucký
Projekt: Restaurování křížové cesty 
Příspěvek: 30 000 Kč na restaurátorské práce 
spojené s obnovou 14 obrazů křížové cesty 
z kaple Panny Marie Bolestné.

Spolek archaických nadšenců
kraj: Pardubický
Projekt: Rekonstrukce polygonální stodoly
Příspěvek: 40 000 Kč na částečnou rekonstrukci 
transferované polygonální stodoly umístěné 
v obci Trstěnice. 
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Občanské sdružení pod Studencem
Kraj: Ústecký
Projekt: Obnova zničeného kříže v Kunraticích
Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu kříže. 

Sdružení občanů a přátel obce Velenka o.s.
Kraj Středočeský
Projekt: Osazení varhan pohonným motorem

Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu varhan umístěných 
v kostele sv. Petra v okovech ve Velence. 

Přátelé Osoblažska
kraj Moravskoslezský
Projekt: Pocta Radvanskému 
Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu Radwanského kame-
ne, pietního místa důstojníka Dionise von Radvana 
v Bartultovicích.

Římskokatolická farnost Přibyslavice 
kraj Vysočina
Projekt: Obnova kamenného kříže s tělem Páně 
v Přibyslavicích 
Příspěvek: 20 000 Kč na restaurátorské práce 
spojené s celkovou obnovou kříže s tělem Páně 
v Přibyslavicích.

Občanské sdružení „Za záchranu kláštera sv. 
Františka z Assisi ve Voticích
kraj Středočeský
Projekt: Sv. Markéta z Cortony 
Příspěvek: 25 000 Kč na restaurování obrazu 
Sv. Markéty z Cortony, umístěného v Galerii 
sv. Františka.

Občanské sdružení Rousínov
kraj Středočeský
Projekt: Vyvložkování komínů v bývalé sýpce – 
3. fáze oprav
Příspěvek: 25 000 Kč na opravu dvou komínových 
těles v budově býv.sýpky čp. 82 v Rousínově.

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska (o. s.) 
kraj Liberecký
Projekt: Rekonstrukce barokního kříže v Týně
Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu kamenného kříže 
v Týně. 
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GRANTOVÝ PROGRAM OPOMÍJENÉ PAMÁTKY: POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Omnium z. s.
kraj Královehradecký
Projekt: Obnova kamenného kricifixu – křižovatka 
Martinkovice
Příspěvek: 35 000 Kč na kompletní renovaci křížku 
v Martinkovicích. 

Projekt: Obnova křížku U čtyř lip na Křinické cestě
Příspěvek: 40 000 Kč na celkovou rekonstrukci kříže.
 
Projekt: Obnova křížku s litinovým krucifixem U mlý-
na v Martinkovicích
Příspěvek: 20 000 Kč na celkovou obnovu kříže 
U mlýna v Martinkovicích.

Projekt: Obnova křížku na vyhlídce v Ruprechticích 
Příspěvek: 30 000 Kč na kompletní obnovu křížku 
v Ruprechticích.

Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy
kraj Středočeský
Projekt: Renovace kapličky v aleji Třešňovka
Příspěvek: 20 000 Kč na celkovou renovaci kaplič-
ky z r. 1876 umístěné v aleji Třešňovka v Jílovém 
u Prahy. 

Klub přátel historie Kobylí na Moravě
kraj Jihomoravský
Projekt: Renovace dřevěného kříže u Vrbice, obec 
Kobylí
Příspěvek: 30 000 Kč na kompletní renovaci 
dřevěného kříže na rozcestí u Vrbice.

Českojiřetínský spolek – sdružení pro rozvoj 
obce Český Jiřetín
kraj: Ústecký
Projekt: Památka padlých kamarádů z tělocvičného 
spolku (z Litvínova – Šumné a okolí) z r. 1926
Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu památníku 
obětem první světové války.

Spolek pro muzeum
kraj Jihomoravský
Projekt: Obnova venkovského domu Krumvíř 213 – 
1. etapa
Příspěvek: 30 000 Kč na položení historizující 
dlažby v chodbě a komoře rekonstruovaného domu 
z r. 1850, ve kterém bude muzeum života na vesnici
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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.

http://www.nadaceof.cz
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Grantový program Památky a zdraví:
Projekty podpořené v roce 2015 

18. ročník grantového programu „Památky a zdraví“.

V grantovém programu bylo hodnoceno 7 žádostí. 

Částkou 250 tis. Kč bylo podpořeno 5 projektům.

Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění. 
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GRANTOVÝ PROGRAM PAMÁTKY A ZDRAVÍ: POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Poskytnuté nadační příspěvky

Diakonie České církve evangelické 
– středisko v Myslibořicích
kraj Vysočina
Projekt: Bez nových oken se neobejdeme
Příspěvek: 50 000 Kč na výměnu 3 ks špaletových 
oken na pokojích klientů.

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
kraj Plzeňský
Projekt: Oprava omítek a oken sborového domu 
v Rokycanech
Příspěvek: 50 000 Kč na opravu omítek a oken 
sborového domu v Rokycanech.

Společenství Dobromysl
kraj Středočeský
Projekt: Oprava střechy zámečku Srbeč – 3. etapa
Příspěvek: 50 000 Kč na obnovu 30 m² střešní 
krytiny zámečku Srbeč.

Charita Javorník
kraj Olomoucký
Projekt: Nová okna v Domově pokojného stáří 
sv. Hedviky 
Příspěvek: 50 000 Kč na výměnu oken 
na barokním měšťanském domě ve Vidnavě.

Domov Sue Ryder, z.ú.
kraj Praha
Projekt: Rekonstrukce střechy domova pro seniory 
(II.etapa)
Příspěvek: 50 000 Kč na obnovu vnitřní části 
střechy Univerzitního dvora v Praze – Michli.
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SL AVNOSTNÍ VYHL ÁŠENÍ 
GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ 2015

Rezidence velvyslance USA v Praze
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S lavnostní vyhlášení grantového řízení 2015

Slavnostní vyhlášení grantových programů proběhlo opět pod záštitou 
amerického velvyslance v jeho bubenečské rezidenci. 

Úspěšní žadatelé si certifikát o přidělení grantu převzali přímo z rukou 
Mr. Andrewa Schapira velvyslance Spojených států v České republice 
a předsedkyně správní rady Nadace OF Dagmar Havlové Ilkovičové. 

Výjimečnou atmosféru večera podtrhlo vystoupení hudebního dua 
ve složení Ivo Kahánek - klavír a Irvin Venyš - klarinet. Ivo Kahánek svým 
výkonem potvrdil pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace, 
který je mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. 
Irvin Venyš byl výjimečný svou nezaměnitelnou interpretací.

Audience si v excelentním provedení vyslechla skladby od André 
Messagera, Fryderyka Chopina i Claude Debussyho. Celým večerem 
provázel noblesní Jiří Vejvoda.
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S lavnostní vyhlášení grantového řízení 2015
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Nadační majetek k  31. 12. 2015

Správa portfolia Raiffeisenbank

Vklad celkem: Kč 23.381.000 

Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2015: Kč 24.450.660

Termínovaný vklad Raiffeisenbank

Vklad celkem Kč 56.867 

Investiční kapitálová společnost Komerční banky

Vklad celkem Kč 18.000.000 

Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2015: Kč 18.453.564

Správa aktiv Česká spořitelna

Vklad celkem – portf. I. účet č. 164072/0800 Kč 9.440.000

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2015: Kč 9.830.032 

Vklad celkem – portf. II. účet č. 164072/0800 Kč 15.000.000

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2015: Kč 15.049.226
 

Celkové výnosy vč. úroků činily Kč 1.545.000 
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Nadační majetek k  31. 12. 2015

Výše nadačního kapitálu 66.535.000 Kč zapsaná v nadačním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 70 

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 2015 nadační činnost podpořilo několik drobných dárců částkou 2 500 Kč. 

SPECIF IK ACE V ÝDA JŮ POUŽI T ÝCH NA SPR ÁVU NADACE Z A ROK 2015

Část výnosů vyplacených Nadací byla použita na správu Nadace – na úhradu 
výdajů souvisejících s kompletní administrací obou grantových programů. 
Specifikace výdajů: náklady na činnosti koordinátorů, kontrolní činnosti, 
propagaci, cestovné, administrativní náklady (kancelářské potřeby, telefonní 
poplatky, poštovné, repro služby), členské příspěvky atd. 

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. kalendářního roku.

Náklady související se správou Nadace Občanského fóra za rok 2015 činily 
celkem (vč. nákladů spojených s grantovým řízením obou programů) 773 000 Kč, 
tj. 1,16 % z nadačního kapitálu k 31. 12. 2015.
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Zpráva auditora
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Finanční zpráva
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Správní a dozorčí rada

ČLENOVÉ SPR ÁVNÍ R ADY NADACE OBČ ANSKÉHO FÓR A

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 v roce 
1996 zvolena předsedkyní správní rady. Předtím 
aktivně působila v politickém hnutí Občanské fórum – 
byla jedním ze zakládajících členů Nadace Občanského 
fóra. Prostřednictvím nadačních projektů se zapojila 
do činnosti v oblasti památkové péče. Je také jednou 
ze zakladatelek pražské školy Sógetsu, která se zabývá 
aranžováním květin v japonském stylu – ikebana. Působí 
jako jednatelka společnosti Lucerna – Barrandov, spol. 
s r. o., která spravuje pražský palác Lucerna a další 
budovy v centru Prahy. V současné době aktivně 
působí na venkově, kde založila a vede ekofarmu Košík, 
organizuje 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 financo-
vání záchrany kulturního dědictví. Účastnil se na pro-
jektech zahraniční pomoci, např. v Bosně a Hercegovi-
ně a v Latinské Americe. Organizoval studijní pobyty 
ve státech Evropské unie a USA. 

Ing. Vladimír Grégr 
původním zaměřením stavební inženýr. Jeho mana-
žerské zkušenosti významně pomáhají rozvoji nadač-
ních aktivit. Střídavě žije v České republice a ve Švý-
carsku.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D. 
byl aktivním členem politického hnutí Občanské fó-
rum a také jedním ze zakladatelů Nadace Občanské-
ho fóra. Svůj doktorát získal v oblasti matematické 
informatiky na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Ně-
kolik let pracoval jako vědecký pracovník v Českoslo-
venské akademii věd. Doposud působí jako vědecký 
pracovník (do roku 2008 ředitel) Centra pro teoretic-
ká studia, instituce náležející pod Univerzitu Karlovu 
a Akademii věd České republiky. Je šéfredaktorem 
populárně-vědeckého magazínu Vesmír. Zabývá se 
kybernetikou, umělou inteligencí a filozofickými 
otázkami přírodních věd. Je členem Academia Eu-
ropea a v radách několika dalších akademických in-
stitucí a vzdělávacích nadací. 
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Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.
byl v letech 1990–1992 jedním z poradců preziden-
ta České republiky Václava Havla. V letech 1993 až 
1996 byl místopředsedou Rady pro rozvoj Pražského 
hradu. Byl členem českého komitétu ICOMOS, orga-
nizace UNESCO pro ochranu kulturního dědictví, dále 
členem představenstva České komory architektů 
a profesorem na Fakultě architektury Vysokého uče-
ní technického v Brně.

ČLENOVÉ DOZORČÍ R ADY 
NADACE OBČ ANSKÉHO FÓR A

Ing. Karel Havlík 

Darja Zoubková 

RNDr. Jiří Štulc 

Správní a dozorčí rada
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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 – V YUŽIJTE 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.

Dárci a podporovatelé v roce 2015

COLOSEUM CATERING
Jana Florian & Partners AG, Switzerland
LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r. o.
Velvyslanectví USA v Praze
První dobrá s. r. o.
Eva Adámková
Liduška Rejmanová
Hana Šnajdaufová
Alexandr Hudeček
Jiří Vejvoda

Nadace Občanského fóra děkuje všem dárcům 
a podporovatelům za finanční a jinou pomoc, díky 
které můžeme své poslání naplňovat.

http://www.nadaceof.cz/stante-se-darcem
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Základní data Nadace Občanského fóra

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

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

Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku, vede-
ného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 70

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

Identifikační číslo
006 76 187

Daňové identifikační číslo
CZ00676187

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

Kancelář Nadace Občanského fóra
Marcela Urbanová

Václava Parkánová

Dobrovolníci
Monika Solanská
Lucie Urbanová
Ondřej Vomáčka

Bankovní spojení
Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 969/33, 114 07  Praha 1 – Staré Město

Číslo účtu
10006-15531111/0100

http://www.nadaceof.cz
mailto:info@nadaceof.cz


Výroční zpráva Nadace Občanského fóra 2015

Copyright © 2016, Nadace Občanského fóra

Sestavil: Marcela Urbanová, Václava Parkánová

Fotografie: Václava Parkánová, Tarek Abu Sham, archiv nadace

Grafická úprava: Alexandr Hudeček, www.odoka.cz

Vydala: Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1

Tisk výroční zprávy byl podpořen společností

První dobrá, s. r. o., Hajní 1354, 198 00 Praha 9 – Kyje

Náklad 70 výtisků

Praha 2016

www.nadaceof.cz

http://www.nadaceof.cz

