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Motto:           „Je snadné být tvrdý,
        je snadné nepomáhat,
     je snadné říci ne...“
     

                                                                         Text písně z filmu Hair

Základním posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu 

nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. Prioritou nadace je oblast vzdělávání, 

prioritní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Za tímto účelem nadace shromažďuje projekty v oblasti  

vzdělávání, kultury a oblasti sociální ve městě Vyškově a v oblasti Vyškovsko, posuzuje jednotlivé pro-

jekty a uděluje granty na vzdělávací a kulturní aktivity. Přiděluje sociální příspěvky v oblasti vzdělávání. 

Nadace nepodporuje činnost politických stran a hnutí.

    Statut nadace, Článek II.
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Úvodní slovo

Rok 2006 se zapíše do dějin nadace jako rok významné změny. Správní rada nadace rozhodla, že 

otevřenost pro celý neziskový sektor bude potvrzena i novým názvem a přesně vymezeným teritori-

em působnosti. Dosavadní Nadace Gymnázia Vyškov se mění na Tři brány, komunitní nadaci pro vědění, 

umění a civilizaci. Nadále bude působit ve Vyškově a na Vyškovsku, což je přesně daný region 45 obcí. 

Dlouze bylo diskutováno o novém názvu. Většinou členů správní rady pak byl schválen název Tři brány. 

Vychází jednak z historického kontextu, jednak je symbolický. Do středověkého Vyškova se vstupovalo 

třemi branami, důkazem toho je dodnes trojúhelníkové náměstí. A symbolika? Chceme otevírat brány 

pro lidi toužící po poznání a vzdělání, pro lidi kreativní a činorodé, chceme pomoci vytvářet podmínky 

pro jejich bohatý, plnohodnotný život. Chceme doširoka otevírat brány dětem a mladým lidem, pomoci 

jim rozvíjet talent a hledat místo v životě. Chceme přispívat k utváření osobnosti mladých lidí, pro něž 

se život nestane záležitostí konzumu, ale příležitostí rozvíjet ducha, nechat se ovlivňovat krásou, žít 

naplno v tom nejlepším smyslu slova. 

      Mgr. Libuše Procházková, ředitelka nadace
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Lidé nadace

Správní rada:

Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je 

statutárním orgánem nadace…

Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezú-

honná a není k nadaci v pracovně právním nebo obdobném vztahu…

Funkční období členů správní rady je tříleté... Opětovné zvolení za člena je možné…

/Zákon č. 227/ 1997 Sb./

Předseda: MUDr. Karel Floryk    

Členové: Ing. Antonín Brtník

   JUDr. Josef Geryk

   Ing. arch. Hana Holoubková

   Mgr. Věra Horníčková 

   Mgr. Martina Klvačová        

   Mgr. Bohuslav Kudrna

   Ing. Ludmila Skřivánková

   Ing. Jiří Úlehla
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Dozorčí rada:

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace... Musí být zřízena vždy, jestliže jmění nebo majetek 

nadace je vyšší než 5 000 000 Kč...

Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady...

Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávně-

ná jednat jako zástupce nadace...

/Zákon č. 227/1997 Sb./

Předseda: Mgr. Robert Bílek   

Členové: Iva Kratochvílová

   Ing. Barbora Tvrďochová

Výkonný ředitel:

Výkonný ředitel je výkonným orgánem nadace a osobou odpovědnou za administrativní správu nadač-

ního jmění. Je s nadací ve smluvním vztahu pro výkon této funkce. Výkonného ředitele jmenuje správní 

rada na období dvou kalendářních let. Podrobnosti výkonu funkce výkonného ředitele stanoví smlouva.

/Ze Statutu nadace/
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Výkonný ředitel reprezentuje nadaci ve styku s veřejností, veřejnou správou a médii...

Je zástupcem nadace ve všech jednáních s Asociací nadací – Fórem dárců...

Řídí práci ostatních zaměstnanců a uzavírá s nimi pracovní smlouvu…

/Ze Smlouvy mezi nadací a výkonným ředitelem/

Výkonná ředitelka: Mgr. Libuše Procházková

Kancelář nadace:

Milena Večerková – programová asistentka. Podílí se na tvorbě operačních programů nadace, přijímá 

a připravuje projekty přihlášené do výběrového řízení. Sleduje plnění podmínek Smlouvy o poskytnutí 

nadačního příspěvku, zodpovídá za správnost konečného vyúčtování poskytnutých nadačních příspěv-

ků. Zabývá se běžnou administrativní činností, vykonává i funkci mzdové účetní a pokladníka nadace.

Martina Šlampová – pracuje na částečný úvazek. V nepřítomnosti zastupuje ředitelku nadace. Při-

pravuje podklady pro veřejné výběrové řízení. Podílí se na tvorbě operačních programů a fundraisingo-

vé činnosti.
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Krok za krokem

Z historie nadace

1994  První registrace na Okresním úřadě ve Vyškově, prvním prezidentem nadace byl RNDr. Alois 

Kleveta. Nadace plnila funkci někdejší organizace Sdružení rodičů a přátel školy. Jedinými dárci jsou ro-

diče studentů Gymnázia Vyškov. Z těchto darů nadace přispívala na lyžařský výcvik, odborné exkurze, 

návštěvy divadelních a filmových představení, studentské soutěže a olympiády.

1997  Podle zákona 227/1997 Sb. vzniká povinnost nové registrace u Krajského soudu v Brně. Tato 

registrace je podmíněna nadačním jměním v minimální výši 500 000 Kč, které musí být uloženo a použí-

ván smí být jen výnos z něho. Zapsané nadační jmění Nadace Gymnázia Vyškov činí 550 000 Kč.

1998  Rezignace zakládajících členů nadace, kteří tvořili první správní radu. Na svou funkci rezignuje i pre-

zident nadace Dr. A. Kleveta. Je zvolena nová správní rada, předsedkyní se stává Mgr. Libuše Procházková.

1999  Je zahájena spolupráce s Fórem dárců, asociací českých nadací. Asociace pořádá vzdělávací 

semináře z oblasti financování nadací, účetnictví, marketingu a managementu, public relation, fund-

raisingu a dalších záležitostí týkajících se správného fungování nadace. Ředitelka nadace a účetní se 

účastnily těchto seminářů.

2001  Je zahájen proces profesionalizace nadace. Správní rada schvaluje  podání přihlášky do výběro-

vého řízení pro druhé kolo rozdělování příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF). Prvního kola se 

nadace neúčastnila.

2002  Na základě zpracovaných materiálů, které podávaly zprávu jak o dosavadním hospodaření 

a činnosti, tak i vizi do budoucna nadace uspěla ve výběrovém řízení a přijala 1. část příspěvku z NIF, 

která činila 10 690 000 Kč, z nichž 85 % povýšilo zapsané nadační jmění, 15 % bylo použito na správu 

nadace a vlastní operační programy. Poprvé bylo vyhlášeno veřejné grantové řízení. V něm bylo podpo-

řeno 10 projektů a rozděleno 689 998 Kč

S přijetím příspěvku došlo k dalším zásadním změnám: na základě smlouvy s Fondem národního majetku 

jmenovala správní rada výkonného ředitele, který je pověřen správou nadačního jmění. Výkonnou ředi-

telkou se stala Mgr. Libuše Procházková. Předsedou správní rady byl zvolen Ing. Antonín Brtník.



10

2003  Nadace přijala další část příspěvku z NIF, do konce roku získala celkem 16 983 000 Kč. Ve výběro-

vém řízení bylo podpořeno 26 projektů, rozděleno 1 197 994 Kč.

2004  Došlo k navýšení nadačního jmění další částí příspěvku z NIF na celkovou částku 21 238 550 Kč. 

Podpořeno bylo 32 projektů, rozděleno 822 000 Kč. V únoru tohoto roku byl předsedou správní rady 

zvolen Ing. Alexander Vincze.

2005  Rok přijetí nadace do Asociace nadací – Fóra dárců. Nadace získala Cenu za rozvoj místní filan-

tropie, kterou uděluje nadace Via za podpory americké nadace SKOLL Foundation. Cena byla spojena 

s finanční částkou určenou na podporu práce s dárci. Poprvé je vyhlášena Cena Jana Hona pro mladé lidi 

ve věku 15 – 25 let za mimořádný výkon v oblasti vzdělávání, umění, řemeslné zručnosti a dovednosti 

nebo za osobní projevenou statečnost a obětavost, věnovanou ve prospěch jiných. Nominováno bylo 

šest uchazečů, byly uděleny tři ceny. Spolu s ředitelkou nadace předával cenu starosta Města Vyškova, 

neboť město tento projekt finančně podpořilo.

V říjnu rezignoval na svou funkci předseda správní rady Ing. Alexander Vincze.

V prosinci se novým předsedou správní rady stal MUDr. Karel Floryk.

Ve výběrovém řízení podpořeno 26 projektů částkou 683 700 Kč. Na vlastní programy a mimořádné 

nadační příspěvky bylo uděleno 328 032 Kč.

Celková částka poskytnutých příspěvků činila 1 011 732 Kč. 

2006  Rok velkých změn: kancelář nadace se přestěhovala do nového sídla, došlo ke změně názvu 

a oblasti působnosti (více viz úvodní slovo). Správní rada schválila změny ve Statutu tak, aby byl vyjád-

řen současný stav.

Ve výběrovém řízení bylo podpořeno 39 projektů, nadační příspěvky byly uděleny ve výši 877 500 Kč.

Od roku 2002, kdy bylo poprvé vyhlášeno veřejné výběrové řízení, bylo uděleno na granty a vlastní 

programy celkem 4 599 224 Kč.
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Zeptali jsme se našich dárců:

Proč jste věnovali nadační dar právě Komunitní nadaci Tři brány?

„Je to správná věc, podporovat vědění, umění a civilizaci. Jediný důvěryhodný prostředek, jak získat 

lidi pro správnou věc, je vlastní příklad. A proč nadace Tři brány? Vím co, proč a jak dělá. Záleží mi na 

tom, aby se její činnost rozvíjela.“
MUDr. Karel Floryk, ortodontista, předseda správní rady nadace

„Přispívám komunitní nadaci Tři brány, protože podporuje projekty zaměřené na kulturní a umě-

lecký rozvoj mládeže v našem regionu. V dnešní době je obtížné takové aktivity financovat a já jsem 

ráda, že prostřednictvím nadace mohu svým malým dílem podpořit současný i budoucí kulturní život 

Vyškovska.“
Ing. Ludmila Skřivánková, členka správní rady nadace

„S potěšením přispívám na kulturní projekty, které realizuje např. Komunitní nadace Tři brány Vyškov, 

Literární klub Olomouc, Meditační zahrada Lipník n. Bečvou či Nadace Zvony na Sv. Kopečku. Jsem mnoha-

letý sponzor hudebního tělesa Musika Figuralis prezentujícího barokní chrámovou hudbu. Můj dar nadaci 

Tři brány byl i poděkováním za mého manžela, pana Jiřího Ryšavého, který měl možnost prezentovat své 

obrazy v krásném prostředí znovuobnovené kaple ve Vyškově na výstavě, jejímž spoluorganizátorem 

byla nadace. Vážím si všech, kteří pomáhají zachovávat a rozvíjet duchovní a kulturní hodnoty. Přeji 

mnoho zdaru v ušlechtilé práci.“
MUDr. Alena Horná, praktická rodinná lékařka a onkoložka

„Investic vložených do vzdělání rozumný člověk nikdy nelituje.“
Dr. Marie Lužová, Dr. Luža
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„Protože silní mají vždy podporovat slabší, protože výdělečně činní pracující mají podporovat ty, co 

se na povolání teprve připravují, a protože vzdělaní by měli podporovat vzdělání.“
MUDr. Pavlína Zemánková, dětská lékařka

„Jsem přesvědčen, že můj dar bude řádně využit v souladu s cíli a posláním nadace a v konečné fázi 

bude i dokladován způsob využití daru. Navíc je mi známo, že nadace se chová hospodárně, rozšiřuje svoje 

jmění a nadační dary rozděluje pouze v rámci toho, co získala. Proto jsem se rozhodl rozšířit řady dárců.“
Mgr. František Herman, profesor Gymnázia Vyškov

Zeptali jsme se příjemců nadačního příspěvku:

Do jaké míry pomohl nadační příspěvek získaný od nadace Tři brány  

realizovat Váš projekt?

„Finanční podpory ze strany nadace Tři brány si velmi vážíme. Nadační příspěvek byl významnou 

a vítanou pomocí pro kvalitní realizaci projektu Klubové večery mládeže. S pomocí tohoto příspěvku se 

nám podařilo realizovat projekt v plánovaném rozsahu.“
Za o. s. Rampa Ing. Viktor Baláž

„Bez finančního příspěvku nadace Tři brány by naše kniha Je to pravda pravdoucí..., pověsti z mikro-

regionu Drahanská vrchovina, v letošním roce zcela jistě nevyšla. Její vydání by se muselo oddalovat do 

budoucna, dokud bychom našimi skromnými prostředky potřebné peníze nenasbírali.“
Za o. s. Drnka s úctou Pavel Klvač ml.

„Příspěvek Kč 15.000 získaný od nadace Tři brány pro Akademii 3. věku – vzdělávání pro seniory při Knihov-

ně Karla Dvořáčka ve Vyškově je určen na výplatu honoráře lektorům jednotlivých seminářů. V našem městě 

je mnoho lidí a skupin s potřebou setkávat se, ale chybí jim prostor či nabídka. Zejména senioři po odchodu do 

důchodu hledají nové příležitosti k sociální integraci. Pouze díky nadačnímu příspěvku – vzhledem k příjmům 
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KKD Vyškov – jim tuto možnost můžeme poskytnout. Za období září 2006 – březen 2007 navštívilo semináře 

v průměru 73 seniorů, což je o deset více než průměrná návštěvnost seminářů v ročníku 2006/2007.“
Zdeňka Adlerová, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

„Od roku 2003 se každým rokem úspěšně účastníme výběrového řízení vyhlášeného Nadací Tři brá-

ny, dříve Nadací Gymnázia Vyškov. Za finanční pomoci této nadace se nám podařilo uskutečnit několik 

projektů, které bychom museli řešit v delším časovém rozpětí, popřípadě ne na takové úrovni. Jedná se 

o projekty, které nám pomohly rozvíjet efektivnější způsob vzdělávání žáků, mj. žáků se speciální vzdě-

lávací potřebou i žáků nadaných. Součástí bylo pořízení podpůrných prostředků a vybavení, jako např. 

dataprojektoru, kopírovacího zařízení, interaktivní tabule či keramické pece. V této finanční podpoře ze 

strany nadace vidíme pro školu velký přínos.“
Mgr. Zdeněk Šlapal, zástupce ředitele školy, ZŠ Morávkova

„Je mi milou povinností poděkovat nadaci Tři brány za podporu, kterou se Gymnáziu Vyškov mi-

nulého roku dostalo v podobě významných finančních příspěvků. Bez této pomoci by se řada akcí ne-

mohla realizovat. Z velkého množství je třeba vyzvednout finanční příspěvky na návštěvu divadelních 

představení v Brně (dokonce i cizojazyčných), zevrubné poznávání Prahy po stránce historické, literární 

a kulturní, finanční podporu studentů, kteří pracovali na SOČ, uspěli v předmětových olympiádách, odměny 

studentům za vynikající prospěch a další. Nezanedbatelné částky byly věnovány poznávání cizích zemí – Pol-

ska, Rakouska, Maďarska, Francie a Španělska. Významnou se stala i výpomoc sociálně slabým studentům.

Díky nadaci Tři brány se může gymnázium pyšnit speciální odbornou učebnou pro matematiku a de-

skriptivní geometrii, kterou uvedlo do provozu v roce 2006. Před dokončením je úplně nová pracovna 

cizích jazyků.

Jako zvlášť potěšující pak shledávám, že pozitivní myšlenka nadace na podporu vzdělanosti mládeže, 

která byla zažehnuta velkomyslností jedné soukromé osoby právě na našem ústavu, se postupně rozlila 

do širokého proudu nadačního působení v celém regionu. Jsem rád, že jsem mohl stát u jeho zrodu.“
PaedDr. Ivan Pokorný, ředitel Gymnázia Vyškov 
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„Ráda bych Vám vyjádřila poděkování za dlouholetou spolupráci a podporu našich programů.

Díky vašim příspěvkům mohlo vzniknout Dobrovolnické centrum, které se zaměřuje zejména na 

činnost v sociální oblasti. Projekt Výchova k dobrovolnictví a dárcovství dopomohl k tomu, aby se 

děti a mládež mohly seznamovat s činností neziskového sektoru a zapojovat se do veřejného dění 

v regionu.

V současné době probíhající, vámi podpořený, projekt Canisterapie – alternativa ve výchově 

dětí, je na základních školách velmi vítán a zájem o něj převyšuje naše kapacitní možnosti. Téma 

prevence sociálně nežádoucích jevů a rozvoj sociálních dovedností u dětí je v dnešní době velmi 

aktuální. Existence a zaměření nadace jsou velmi významným prvkem spolupráce neziskových 

organizací v regionu. I když prioritou nadace je vzdělání a kultura, řadou podpořených programů 

se významně podílí také na dění v oblasti sociální, na propojení života dětí a mládeže s dospělými 

i seniory.“
Jana Podrápská, ředitelka sdružení Piafa   

Nadace v místním a regionálním tisku

Doba prázdnin znamená zásadní přelom pro Nadaci Gymnázia ve Vyškově. Tato jediná grantující 

nadace na Vyškovsku se totiž může čerstvě pochlubit novým názvem i sídlem. Společně s novou 

adresou se však změnilo i její jméno. Nový oficiální název nadace je Tři brány, komunitní nadace 

pro vědění, umění a civilizaci. „Zní to sice velmi vznešeně, v postatě je to ale docela průhledné. Naší 

prioritou je i nadále vzdělávání. I když teď už nejsme zaměřeni jenom na děti a mládež, stále je to 

pro nás velmi důležitá věková skupina,“ vysvětluje ředitelka nadace Libuše Procházková. 

Slovo umění potom podle ní neznamená nutně jen estetický pojem. „Vyjadřuje naši podporu 

tomu, kdo opravdu něco umí a je například i řemeslně zručný. Civilizace zase znamená, že jsme tady 

pro lidi,“ dodává Procházková.

Finanční podpora jednotlivých projektů však není jedinou činností této instituce. Její členové se 

například podílejí i na organizování kulturních akcí ve městě. „Právě nyní připravuje velký projekt 
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v rámci Dnů evropských památek, které se konají ve Vyškově v září. Jedná se o koncert Hradišťanu 

s Jiřím Pavlicou, jehož součástí bude také křest Skácelovy knihy,“ plánuje Procházková.
Rovnost 2. srpna 2006

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci pořádá Adventní koncert dětského pěvec-

kého sboru Motýlek. Na programu je Gloria pro sbor a orchestr Antonia Vivaldiho a Česká koleda Aleše 

Musila.

Koncert se koná 10. 12. 2006 v 18 hod. v Besedním domě ve Vyškově. Vstupenky budou v předpro-

deji v TIC Masarykovo náměstí Vyškov.
Region 16. listopadu 2006

Starosta Petr Hájek předal v obřadní síni radnice ve středu 15. listopadu mladým laureátům Cenu 

Jana Hona, kterou jim udělila nadace Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci. 

Cena nese jméno předválečného vyškovského starosty Jana Hona, umučeného nacisty, a je určena 

mladým lidem od 15 do 25 let. „Proto jsme se rozhodli, aby laureáti přebírali ocenění k 17. listopadu, ke 

Dni boje za svobodu a demokracii. Partnerem nadace se stalo město Vyškov, které se podílí finančně 

i účastí na slavnostním předávání,“ uvedla ředitelka nadace Libuše Procházková. A že z osmi oceněných 

bylo sedm studentů vyškovského gymnázia, za to jim poděkoval i ředitel Ivan Pokorný. První laureátkou 

se stala Alžběta Kalábová, oceněná za mimořádnou obětavost a péči o seniory v Zařízení sociální inte-

grace v Dědicích. V oblasti vzdělávání získala cenu Kamila Holoubková za vynikající úspěchy ve studiu 

cizích jazyků. Uznání si zasloužily i členky pěveckého „quRTetu“. V oblasti kultury a umění převzala cenu 

Olga Pitelová za významný podíl na kulturním životě města. Jediným oceněným mužem byl Jan Gabriel, 

který se aktivně věnuje práci s dětmi v organizaci Junák. „Je třeba si vážit činnosti mladých lidí, kteří se 

významným způsobem podílejí na propagaci města Vyškova,“ zdůraznil starosta Petr Hájek.
Vyškovský zpravodaj 10/2006 
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Finanční zpráva             

Rozvaha ke dni 31. 12. 2006

Aktiva Pasiva

Dlouhodobý finanční 

majetek celkem 9 621 472,62  Vlastní zdroje celkem 23 555 994,55

Ostatní dlouhodobý   Vlastní jmění zapsané

finanční majetek 9 621 472,62 v nadačním rejstříku 22 410 700,00

Krátkodobý finanční  Vlastní jmění ostatní 654 649,53

majetek celkem 13 946 055,40 Fond na projekty 165 480,00

Pokladna 24 767,50 Fond na správu 41 370,00

Bankovní účet 148 323,70 Účet výsledku hospodaření 283 795,02

Dluhové cenné papíry

k obchodování 13 772 964,20

Jiná aktiva celkem 10 617,00 Cizí zdroje celkem 22 150,47

Náklady příštích období 7 617,00 Ostatní závazky 21 685,97

Přímy přístích období 3 000,00 Výdaje ostatních období 464,50

AKTIVA CELKEM 23 578 145,02 PASIVA CELKEM 23 578 145,02
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Výsledovka ke dni 31. 12. 2006      

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 40 000,00

Tržby z prodeje služeb – vlastní operační programy 192 260,00

Tržby za prodané zboží 1 955,00

Přijaté úroky 1 704,00

Přijaté úroky z termínovaného vkladu 2 498,64

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 338 355,16

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 168 128,56

Zúčtování fondu na správu 259 594,78

Zúčtování fondu na projekty 862 500,00

Přijaté příspěvky od právnických osob 99 990,00

Přijaté příspěvky od fyzických osob 151 150 ,00

Provozní dotace od města Vyškov 65 000,00

Výnosy celkem 2 183 137,08

Náklady

Provozní náklady 

Spotřeba materiálu 31 068,50

Spotřeba materiálu – vlastní operační programy 20 648,00

Prodané zboží 727,00

Cestovné 6 545,00

Náklady na reprezentaci 1 369,50

Náklady na reprezentaci – vlastní operační programy 20 855,50
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Poštovné 1 783,00

Audit účetní uzávěrky 11 900,00

Telefonní poplatky – mobil 2 100,00

Telefonní poplatky – pevná linka 3 002,00

Pronájem kanceláře 33 731,53

Tisk Výroční zprávy 6 604,50

Ostatní služby 10 421,00

Ostatní služby – vlastní operační programy 157 271,70

Mzdové náklady 227 035,00

Dohody o provedení práce 9 200,00

Zákonné sociální pojištění 77 770,00

Dary 842,00

Bankovní poplatky 2 455,00

Poplatky portfolia 39 512,33

Provozní náklady celkem 664 842,06

Poskytnuté příspěvky 

Příspěvky na projekty 862 500,00

Studentský program pro Gymnázium Vyškov 328 000,00

Cena Jana Hora 44 000,00

Poskytnuté příspěvky celkem 1 234 500,00

Náklady celkem 1 899 342,06

Výsledek hospodaření: zisk/ztráta (+/-) 283 795,02
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Výrok auditora:
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Činnost nadace v roce 2006

Veřejné výběrové řízení proběhlo 29. května 2006. Předloženo bylo celkem 44 projektů, nadační 

příspěvek byl udělen 28 z nich.

Projekty podpořené v roce 2006 a výše udělených nadačních příspěvků:

1. MŠ Sochorova: Hrajeme si spolu 14 000 Kč

2. Aleš Musil: Zpíváme Itálii 20 000 Kč

3. Orel Drnovice: Letní tábor Jedovnice  8 000 Kč

4. MŠ Havlíčkova: Zahrada plná zábavy  10 000 Kč

5. ZŠ Purkyňova: Žijme spolu – pomáhejme si 2006 20 000 Kč 

6. MKS Vyškov: Koncerty a divadelní činnost zájmových amatérských souborů  80 000 Kč

7. PhDr. Radek Mikulka: Vydání publikace Politici, vojáci, literáti 13 000 Kč 

8. ZUŠ Vyškov: Zakoupení pianina 35 000 Kč

9. SOŠ a SZŠ Vyškov: Proměny – rozvoj osobnosti adolescentů 15 000 Kč

10. Jaromír Němec: Vydání publikace 100 let Sokola Račice 15 000 Kč

11. DDM Vyškov: Cesty k efektivnějšímu vzdělávání 25 000 Kč

12. Klub vodáků Neptun: Hrát si může každý 10 500 Kč

13. ZŠ Drnovice: Dětská zahrada 20 000 Kč

14. ZŠ Purkyňova: Výchova ke zdravému životnímu stylu 11 000 Kč

15. O.s. THALIA: Činnost O. S. THALIA 30 000 Kč

16. O.s. Manner: Vydání publikace Potopa  15 000 Kč

17. Sportovní klub při DDM: Šachová školička 20 000 Kč

18. O.s. DRNKA: Vydání publikace Je to pravda pravdoucí 30 000 Kč

19. KKD Vyškov: Akademie 3. věku, ročník 2006/2007 15 000 Kč

20. Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.: 

Psychologické služby pro studenty, jejich rodiče a pedagogy středních škol 45 000 Kč
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21. ZŠ Morávkova: Zakoupení interaktivní tabule 30 000 Kč

22. ZŠ Nádražní: Činnost metodického sdružení biologie 15 000 Kč

23. Mgr. J. Kolčářová: Publikace Zapomenutá krása vyškovské keramiky 20 000 Kč

24. Sdružení Piafa: Canisterapie 15 000 Kč

25. O.s. Rampa: Klubové večery pro mladé 10 000 Kč

26. Zdeněk Železný: Publikace Pěkně podle abecedy 20 000 Kč

27. Junák Vyškov: Skauting pro život 16 000 Kč

28. Lipka Brno: Den Země na Krásenku 5 000 Kč

29. Gymnázium Vyškov: Poznáváme Francii a Španělsko 50 000 Kč

30. Gymnázium Vyškov: Vidět se očima druhých 12 000 Kč

31. Gymnázium Vyškov: Jazykový a poznávací pobyt VB 50 000 Kč

32. Gymnázium Vyškov: Dějepisná exkurze do Polska 7 000 Kč

33. Gymnázium Vyškov: Vybavení jazykové učebny 120 000 Kč

34. Gymnázium Vyškov: Výuka přírodovědných předmětů 38 000 Kč

Projekty podpořené mimo výběrové řízení

35. O.s. DRNKA: Dvoujazyčná publikace regionálních pověstí Tak bévalo za stara  5 000 Kč

36. SOŠ a SZŠ Vyškov: Štafeta života 2006  2 500 Kč

37. KKD Vyškov: Beseda Lucie a Michal na kole všemi kontinenty  4 500 Kč 

38. KKD Vyškov: Dětská soutěž Vyškov historický i současný 4 000 Kč

39. KKD Vyškov: Cyklus přednášek ZOO čtyř kontinentů 2 000 Kč
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Udělené nadační příspěvky 
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Úspěšné akce roku 2006 

Benefiční koncert quARTetu – Hřbitovní kostel, 7. května
Soubor získal v měsíci listopadu  Cenu Jana Hona udělovanou nadací Tři brány.

Součástí Dnů evropského kulturního dědictví 
se stal projekt Oživený víkend ve dnech 8. – 10. září, 
který nadace uskutečnila ve spolupráci s Městem Vyškov 
a Městským kulturním střediskem. Jeho součástí byla 
výstava výtvarníků Jaromíra Garguláka, Jiřího Ryšavého, 
Pavla Tasovského a Prokopa Veselého, koncert Komorního
souboru z Kyjova a vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. 
V rámci koncertu Hradišťanu se konal křest knihy 
Jana Skácela Chyba broskví.
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Předávání Ceny Jana Hona – obřadní síň radnice, 
15. listopadu. Letošními nositeli se stali Olga Pitelová,
 Alžběta Kalábová, Kamila Holoubková, Jan Gabriel 
a pěvecký quARTet ve složení Romana Julínková, 
Marketa Otevřelová, Kateřina Vlčková a Renata Valešová.

Již potřetí se uskutečnil v aule Gymnázia Vyškov 
Benefiční koncert pěvkyně Magdy Vitkové a jejích hostů, 
Libuše a Jaroslava Kupkových. Tentokrát se konal 30. listopadu.

V rámci předvánočních koncertů uspořádala nadace 
ve spolupráci s MKS Vyškov v sále Besedního domu 
Adventní koncert dětského pěveckého sboru Motýlek. 
Bylo to 10. prosince
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Dárci roku 2006

Dárci jsou „solí“ každé nadace, bez jejich štědrosti a velkorysosti by těžko šlo uskutečňovat nadační 

činnost. Nadační dary přijímáme s vděčností a hospodaříme s nimi zodpovědně, s uvážlivostí a účelností 

co největší.

Všem dárcům ze srdce děkujeme a žádáme je, aby naší nadaci zachovali přízeň i do budoucna. Jen 

díky nim můžeme uskutečňovat svou činnost.
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Nejvýznamnější dárci roku 2006

OK Group a.s., Brno 25 000

Vyškovské služby s. r. o. 20 000

MUDr. Pavlína Zemánková, dětská lékařka Vyškov 20 000

AUDIT AK CONSULT s. r. o., Vyškov 20 000

Nadace VIA 15 000

MUDr. Jarmila Adlerová, dětská lékařka Luleč 10 000

MUDr. Karel Floryk ortodoncie Vyškov 10 000

Poděkování patří všem, kteří jakoukoli částkou podpořili činnost nadace. Patří k nim:

Třída 2. A Gymnázium Vyškov 9 300

Třída 3. A Gymnázium Vyškov 9 000

Třída SA Gymnázium Vyškov 8 700

Třída PA Gymnázium Vyškov 8 700

Vratislav Hirš 8 000

Třída QB Gymnázium Vyškov  6 900

Třída MA Gymnázium Vyškov 6 700

Anonymní dárce 5 000

PharmDr. Alena Tomášková 5 000

Mgr. František Herman 5 000

Libor Vítek 5 000

Ludmila Skřivánková 5 000

Consulta Bürotechnik, s. r. o., Pustiměř 4 000

MUDr. Alena Horná, praktická rodinná lékařka a onkoložka Přerov 4 000

Mellitus, s. r. o. PharmDr. Marie Lužová, Vyškov 4 000

Třída 4. B Gymnázium Vyškov 3 300
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TSM, spol. s r. o., Vyškov 3 000

Wagner stavební spol. s r. o., Vyškov 3 000

PAREA, s. r. o., Vyškov 3 000

Hewlett-Packard s. r. o. 2 990

Třída 7. MB Gymnázium Vyškov 2 400

Ing. Romana Sasková 2 000

Ing. Alexander Vincze 2 000

Milan Pavlun 2 000

Karel Holoubek 2 000

Leoš Nekula 2 000

Třída 4. A Gymnázium Vyškov 1 500

JUDr. Lubomír Rotrekl 1 500

Třída XB Gymnázium Vyškov 1 450

PhDr. Jan Adamec 1 300

Jiří Milis 1 000

Pernica Josef autodoprava, Pustiměř 1 000

p. Machalová 500

Iva Nohejlová 500

Jiří Hudec 400

Celkem 251 140
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Děkujeme Městu Vyškovu, které podpořilo naši činnost dotací ve výši 65 000 Kč a účelo-

vou dotací ve výši 50 000 Kč.

Děkujeme OHL ŽS Brno za úhradu reklamy své firmy ve výši 115 000 Kč.

Děkujeme BH Vyškov za úhradu reklamy ve výši 10 000 Kč.

Naše poděkování patří i všem, kteří podpořili nadaci nepeněžní formou.

Dík patří

– paní MVDr. Dagmar Fáberové za zhotovení keramických plaket pro laureáty Ceny Jana 

Hona

– panu Jiřímu Foltýnovi za vytvoření nového loga nadace

– Městskému kulturnímu středisku, jmenovitě panu Jiřímu Čepánovi za pomoc při orga-

nizačním zajištění akcí nadace

– všem dobrovolníkům z řad studentů Gymnázia Vyškov za výpomoc na akcích pořáda-

ných nadací

– panu Karlu Pospíšilovi za pomoc při stěhování kanceláře nadace

– panu Mgr. Radovanu Jílkovi za bezplatný překlad projektových materiálů

Výroční zpráva za rok 2006 včetně povinné Přílohy k Účetní závěrce je uložena v nadačním rejs-

tříku Krajského soudu v Brně.Vydání bez přílohy slouží jako informační a propagační materiál.



Gymnázium Vyškov

Město Vyškov

Výroba a rozvod tepelné energie, 
správa a údržba bytového fondu
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