
VÝROČNÍ ZPRÁVA 



Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá.
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ÚVODNÍ SLOVO

Svou ,,trošku do mlýna” přidám z pohledu pracovnice spřátelené kul-
turní instituce. Díky spolupráci s Komunitní nadací Tři brány se mohly 
v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově rozběhnout zajímavé projekty 
určené dětem a mládeži, ať už je to literární soutěž Vyškovský cedník, 
nebo jarní etapové klání, které letos proběhne už potřetí. V něm si 
školní družstva složená z žáků . stupně základních škol a víceletých 
gymnázií při řešení různorodých úkolů tříbila důvtip a představivost. 
V naší knihovně se odehrává i část nadačního projektu ,, …s láskou”, 
věnovaného památce obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti.

Já sama jsem měla příležitost se na některých z uvedených aktivit po-
dílet. V souvislosti s tím mě napadá, že to nejcennější, co můžeme 
mladým lidem poskytnout, je probudit v nich tvůrčí myšlení. Místo 
mentorování, jaká by měla generace dospívajících být nebo jakou by-
chom ji rádi viděli, je třeba hledat cesty, jak podpořit rozvoj osobnosti 
mladého člověka. Naše knihovna se o to snaží ze všech sil, a proto 
jsme rádi, že jsme v nadaci Tři brány našli partnera jdoucího stejnou 
cestou. Ale nejde jen o mladé lidi. Vzdělávání je záležitost celoživotní. 
Pro lidi, kteří již ukončili etapu aktivního pracovního života, je určena 
Akademie třetího věku. I tady osvědčuje nadace Tři brány věrnost své-
mu poslání, od začátku trvání akademie je jejím hlavním sponzorem.

Existuje určitě mnoho zábavnějších činností, než snaha získávat fi nance 
na podporu vzdělávacích a kulturních akcí. Platí to obzvlášť nyní, kdy 
všude vystrkuje růžky ekonomická krize, tajuplný pojem o síle čaroděj-
ného zaklínadla. Jedni tvrdí, že už je zažehnána, druzí, že teprve přijde, 
vyberte si dle vlastního uvážení. Doufejme, že navzdory skeptickým 
prognózám neztratí lidé pohybující se na poli veřejně prospěšných ak-
tivit své nadšení pro dobrou věc. A věřme, že se pracovníkům nadace 
i v této složité ekonomické situaci bude dařit stále nacházet dárce, kteří 
hodnoty neměří jen penězi, a právě proto jsou ochotni ze svého blaha 
na dobrou věc přispět. A že tou dobrou věcí  je vzdělání a kultura, je 
nezpochybnitelné.

 Sylva Cidlinská
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O NADACI

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci naplňuje své poslání ve dvou směrech. Jednak uděluje granty, 
jednak realizuje vlastní projekty. Obojí činí především v oblasti vzdělávání a kultury. Její snahou je pomáhat vytvářet co 
nejlepší podmínky pro život lidí regionu. Cílovou skupinou, na niž soustřeďujeme největší pozornost, jsou děti a mládež. 
Souvisí to s historií nadace, která v roce  vznikla jako jednoúčelová Nadace Gymnázia Vyškov.

Tehdy středem jejího zájmu byla právě tato škola a jedinou cílovou skupinou byli studenti a učitelé školy. S přijetím 
příspěvku z NIF a s tím související povinností vyhlašovat otevřené výběrové řízení se působnost nadace rozšířila. V roce 
 přijala správní rada rozhodnutí transformovat nadaci na nadaci komunitní a určila teritorium jejího  působení - 
Město Vyškov a Vyškovsko.

Nadace přinesla několik projektů, kterou významnou měrou obohacují vzdělávací a kulturní nabídku regionu. Tradič-
ními se stávají projekty Cena Jana Hona, … s láskou, Starty, Vyškovský cedník a zábavně soutěžní etapová hra. Tyto 
projekty hodlá nadace rozvíjet po dobu, po kterou se budou jevit pro komunitu jako přínosné. (Více o nich v kapitole 
O našich projektech)

Udělenými granty právnickým či fyzickým osobám sleduje nadace stejný cíl, podporou předkládaných projektů dosahovat 
pozitivních změn v uvedených oblastech.
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ZAČLENĚNÍ NADACE DO MEZINÁRODNÍ

SPOLUPRÁCE

V červnu vyslala nadace svého zástupce na Konferenci komunitních 
nadací Visegrádské čtyřky do polského Krakova. Konference odstarto-
vala V Community Foundation Maturity Program na podporu rozvoje 
komunitních nadací Polska. Maďarska, Slovenska a České republiky. 
Naše nadace se ucházela o účast v programu projektem Komunitní 
spolupráce. Přestože projekt v konečném výběrovém řízení neuspěl 
a nezískal grantovou podporu, začlenění nadace do mezinárodní spo-
lupráce je významným mezníkem v jejím vývoji. Přínos tohoto kroku 
spočívá i v seznámení a budoucí spolupráci s komunitními nadacemi 
působícími na území České republiky.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI

Členství ve správní a dozorčí radě je čestné, bez nároků na odměnu. 
Práva, povinnosti a odpovědnost členů správní a dozorčí rady jsou 
stanoveny zákonem / Sb., Statutem nadace a Vnitřním řádem 
nadace.

SPRÁVNÍ RADA

Aleš Novotný
předseda správní rady
soukromý podnikatel

Mgr. Robert Bílek
právník, zaměstnanec Ministerstva zemědělství,
Pozemkový úřad Vyškov

Ing. Antonín Brtník
auditor a daňový poradce

Mgr. Věra Horníčková
středoškolská profesorka v důchodu
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Mgr. Martina Klvačová
státní zástupkyně

Ing. Ludmila Skřivánková
konzultantka podnikových informačních systémů

Ing. Martin Špaňhel
konzultant informačních technologií

Ing. Jiří Úlehla
vedoucí obchodního oddělení

Ing. Petr Wagner
spolumajitel stavební fi rmy

DOZORČÍ RADA

Soňa Srnová
předsedkyně dozorčí rady nadace
mzdová účetní, v současné době na mateřské dovolené

RNDr. Jana Turčanová
projektová manažerka Sdružení Piafa

Mgr. Lidmila Hrdová
učitelka  základní školy v důchodu

ZAMĚSTNANCI NADACE

Mgr. Libuše Procházková
výkonná ředitelka nadace

Milena Večerková
vedoucí kanceláře nadace



9

SCHŮZE SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY

V roce  se konala schůze správní rady dvakrát.
. dubna bylo hlavním bodem programu schválení textového znění a fi nanční zprávy do Výroční zprávy . Bylo 
schváleno udělení nadačních příspěvků Pedagogicko-psychologické poradně a Gymnáziu Vyškov, Domu dětí a mládeže 
Vyškov, Knihovně KD Vyškov. Na tuto schůzi byli přizváni i členové dozorčí rady.

. října jednali členové správní rady o situaci na fi nančních trzích a jejím dopadu na zapsané nadační jmění. Rozhodli 
neměnit složení portfolia, jelikož v současné době by takováto změna nepřinesla žádoucí efekt. Schválili rovněž mimo-
řádný nadační příspěvek pro MKS Vyškov na podporu amatérských divadel a příspěvek Základní umělecké škole na 
zakoupení hudebního nástroje. Dozorčí rada byla zastoupena Ing. Martinem Špaňhelem.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NADACE

V rámci dalšího vzdělávání a rozšiřování odborné způsobilosti se vedoucí kanceláře Milena Večerková účastnila odbor-
ných seminářů pořádaných Fórem dárců:

 . . - Řízení fi nančního majetku
 . . - Nové nástroje pro rozvoj neziskových organizací
 . . - Práva a povinnosti členů správní a dozorčí rady
 . . - Zpracování žádosti o grant 
  (Tento seminář byl pořádán NFOH pro uchazeče o grant)

SPOLUPRÁCE  S ASOCIACÍ NADACÍ, FÓREM DÁRCŮ

Ředitelka nadace se účastnila členských schůzí i Valné hromady Asociace, rovněž setkání nadací-příjemců příspěvku 
z NIF, organizované Fórem dárců, které se zabývalo situací na fi nančních trzích a jejím dopadem na nadační jmění.
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NAŠE PROJEKTY

…s láskou
Cílem projektu je uctít památku obětí holocaustu a formou konkrétního poznání židovského etnika předcházet projevům 
xenofobie a rasismu. Jednotlivé akce proběhly v posledním lednovém týdnu. Oproti roku  byl projekt obohacen 
o scénické čtení Příběhy Žluté hvězdy určené studentům středních škol. Čtení připravily pracovnice Knihovny Karla 
Dvořáčka. Další novinkou byl zájezd studentů Víceletého gymnázia Vyškov na Židovský hřbitov v Brně. Průvodkyní 
jim byla lektorka Židovského muzea. Žáci . stupně ZŠ absolvovali pod vedením odborné lektorky dílny Hebrejská 
abeceda a Hanin kufřík. Dílny Hanin kufřík se zúčastnili i žáci Víceletého gymnázia. Po skončení workshopu pak děti 
besedovaly s paní Felixovou, pamětnicí holocaustu, která jako dítě prošla Terezínem. Veřejnosti byla určena přednáška 
Židovský rok a koncert prostějovské hudební skupiny Létající rabín.
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STARTY 2008

Posláním tohoto projektu je uvádět do povědomí veřejnosti mla-
dé talentované umělce. Již podruhé uspořádala nadace koncert 
pěveckého dívčího quARTetu ve složení Romana Julínková, 
Markéta Otevřelová, Kateřina Vlčková a Renata Valešová. Ko-
nal se . března  v sále Besedního domu. Moderátorem 
koncertu byl Petr Muzikář. Dívky připravily publiku, které se 
sešlo v hojném počtu, příjemný umělecký zážitek.

V YŠKOVSKÝ CEDNÍK 2007

Není to poprvé, co se Komunitní nadace Tři brány a Knihov-
na Karla Dvořáčka sešly ke spolupráci na projektu určeném 
dětem a mládeži. Tentokrát vznikl nápad vyhlásit literární 
soutěž, která by ukázala, do jaké míry - z hlediska kvantity 
a kvality - jsou mladí lidé našeho regionu schopni ztvárnit své 
pocity, myšlenky, názory, své vidění okolního světa do podoby 
literárního díla. Myšlenkové směřování textu určovalo mot-
to Všichni občas děláme věci, které tak úplně nedávají smysl. 
A proč Vyškovský cedník? Nabírat a sbírat vše, co voda přine-
se, aby nakonec jen čisté a kvalitní propadlo sítem. Do soutě-
že přispělo  autorů s  pracemi, které posuzovala odbor-
ná porota. V pátek . března  ve velkém sále Knihovny 
Karla Dvořáčka proběhlo slavnostní vyhodnocení Vyškovského 
cedníku  (soutěž byla vyhlášena v září ). Slavnostní-
ho aktu se zúčastnila i patronka soutěže, spisovatelka Petra 
Braunová. Ta udělila vlastní ceny Šárce Mládkové z Nemojan 
a Tomáši Louckému z Brankovic. Odborná porota určila ví-
tězku první kategorie Elišku Srncovou za prózu Modré růže. 
Ve druhé kategorii zvítězila Kateřina Foltánková s povídkou 
Tajemství žlutého javoru. Oceněná díla byla zveřejněna ve 
sborníku Vyškovský cedník . Texty jsou doplněny ilu-
stracemi dětí ze Základní školy v Moravských Prusích. Ceny 
pro vítěze byly zakoupeny z nadačního daru, který věnovala 
PharmDr. Marie Lužová, lékárna Mellitus Vyškov.
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ZÁBAVNĚ SOUTĚŽNÍ HRA O FUCHSENHOFSKÝ POKLAD

Další z projektů, na nichž nadace spolupracuje s KKD Vyškov. Hra navázala na úspěšné Šifry 
mistra Leonarda z předcházejícího roku. V roce  se soutěžní hra stala součástí projektu 
Pocta Přemyslu II. Otakarovi, králi Železnému a Zlatému. Jak obsahem, tak formou byla pro 
děti velmi přitažlivá. Spojení s významnou osobností a výročím daného roku umožnilo zvolit 
pestrou a různorodou obsahovou náplň soutěžních úkolů. Zvolená forma vedla děti k vyhle-
dávání informací, jejich třídění a vyhodnocování, nutila je logicky uvažovat, stanovit priority, 
kreativně přistupovat k řešení. Učila je pracovat v týmu, kde velkou roli hraje dělba práce, 
sjednocování názorů a kritické hodnocení. Hra rozvíjela samostatnost jak v přístupu k řešení 
úkolů, tak v hodnocení vlastní práce. Zároveň učila i respektu k práci druhého. Požadavek slovní 
prezentace výsledků rozvíjel i řečové dovednosti. Vhodným závěrem hry byl vzdělávací zájezd 
pro vítězná školní družstva do IQ parku Liberce, doplněný výstupem na Ještěd a návštěvou 
,,pohádkového” města Jičína.

CENA JANA HONA

Cena Jana Hona, určená mladým lidem od  do  let za mimořádné úspěchy ve studiu, umění 
či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost a za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve 
prospěch jiných, byla v roce  udělována již po čtvrté. Její předání je spojeno se . listo-
padem, Dnem boje za svobodu a demokracii. V roce  bylo nominováno sedm mladých 
lidí, kteří vynikli v různých oblastech lidského konání: Jana Bugalová, studentka Pedagogické 
fakulty oboru speciální pedagogika, Martin Pavlun, student architektury VUT Brno, Lukáš 
Skřejpek, student střední zdravotnické školy, Petr Knap, student SZŠ Vyškov, Lukáš Pešák, 
student . ročníku gymnázia Vyškov, Tomáš Petr, učeň oboru instalatér na SOU ve Vyškově 
a Šárka Navrátilová, studentka Gymnázia Vyškov

Nositeli Ceny Jana Hona pro rok  se stali: Petr Knap, student SZŠ Vyškov, se od svých 
vrstevníků odlišuje mírou zodpovědnosti, obětavosti a pracovitosti. Tyto vlastnosti osvědčuje 
především v dobrovolné práci s nemocnými jak v Nemocnici Vyškov, tak v Domově důchodců 
Vyškov. Zcela mimořádná je pozornost a péče, kterou Petr věnuje starým lidem. Nesobeckost, 
obětavost, empatie a ochota podat pomocnou ruku jsou vlastnosti, které ho zařadily mezi no-
minované.

Martin Pavlun, student architektury VUT Brno získal nominaci za to, že v souladu s posláním 
skautingu se rozhodl věnovat značnou část svého volného času smysluplné práci pro druhé 
a veřejně prospěšné činnosti. Pracuje s mladšími skauty a především je vychovává k občanství 
a aktivnímu přístupu k životu.
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Tomáš Petr, učeň oboru instalatér na SOU ve Vyškově, dosáhl mi-
mořádného úspěchu na mezinárodní soutěži učňů oboru instalatér 
v rakouském Zistersdorfu. V silné konkurenci družstev Slovenska, 
Maďarska, Slovinska, Rakouska a Irska prokázal vynikající řemesl-
nou zručnost a dovednost a zasloužil se o získání . místa. Nominaci 
si zasloužil i vzhledem ke svým příkladným povahovým a morálním 
vlastnostem. Tomáš Petr, učeň oboru instalatér na SOU ve Vyškově,
dosáhl mimořádného úspěchu na mezinárodní soutěži učňů oboru 
instalatér v rakouském Zistersdorfu. V silné konkurenci družstev Slo-
venska, Maďarska, Slovinska, Rakouska a Irska prokázal vynikají-
cí řemeslnou zručnost a dovednost a zasloužil se o získání . místa. 
Nominaci si zasloužil i vzhledem ke svým příkladným povahovým 
a morálním vlastnostem.

Diplom, pamětní plaketu a peněžní odměnu laureáti převzali z rukou 
starosty Vyškova RNDr. Petra Hájka a ředitelky nadace Mgr. Libuše 
Procházkové na slavnostním vyhlášení . listopadu  v obřadní 
síni vyškovské radnice.

STĚŽEJNÍ PROJEKT ROKU 2008  POCTA PŘEMYSLU II. 

OTAKAROVI, KRÁLI ŽELEZNÉMU A ZLATÉMU

Historicko-kulturní projekt byl zaměřený na vzdělání dětí, mlá-
deže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit. Využil vý-
znamného výročí českých dějin - bitvy na Moravském poli - a vý-
znamné regionální osobnosti Miloty z Dědic. Na realizaci se 
podílely všechny kulturní a vzdělávací instituce města Vyškova - Měst-
ské kulturní středisko, Knihovna Karla Dvořáčka, Muzeum Vyškovska 
a Gymnázium Vyškov. Projekt se uskutečnil ve třech sekcích - histo-
ricko-vzdělávací, kulturní a výtvarné. Po dohodě s Městem Vyškov se 
část projektu stala součástí Dnů evropského dědictví.

Významným aspektem byla i spolupráce kulturních institucí měst 
Vyškova a Znojma. Byl realizován společný zájezd občanů obou měst 
na Moravské pole doplněný odborným výkladem a návštěvou muzea 
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v Suchých Krutách v Rakousku. Součástí zájezdu bylo i vystoupení 
souboru historického šermu Armet z Vyškova, který přímo na histo-
rickém místě předvedl rekonstrukci poslední bitvy krále Přemysla.

Rovněž výstava současných výtvarníků Vivat Přemysl byla realizová-
na nejprve ve Znojmě, posléze ve Vyškově. V rámci Dnů evropského 
dědictví vystoupila ve Vyškově znojemská skupina historického šermu 
a společnost pro dobové a jiné hudební formy Lucrezia Borgia.

Přestože realizace projektu z důvodu omezených fi nančních prostředků 
neproběhla v předem plánovaném rozsahu, účel projektu byl naplněn. 
Velmi úspěšná byla etapová soutěžní hra pro . stupeň ZŠ a odpovída-
jící třídy víceletých gymnázií, kterou zmiňujeme výše.

S velmi dobrou odezvou se setkaly i přednášky tří předních čes-
kých odborníků na přemyslovskou tématiku - Jiřího Ramby, 
Josefa Žemličky a Libora Jana. O zájmu svědčí hojná účast veřejnosti. 
První dva jmenovaní uskutečnili i přednášku pro studenty Gymnázia 
Vyškov, zájemce o historii, antropologii a lékařství.
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Velké pozornosti se těšila i výstava Vivat Přemysl. Její vernisáž navští-
vilo více než  lidí. Navštěvována byla i v průběhu svého trvání.

Po dohodě s městem Vyškov se vystoupení znojemských historických 
souborů Přemyslovci a Lucrezia Borgia stalo obohacením Dnů ev-
ropského dědictví v našem městě. Projekt byl fi nančně podpořen do-
tací Jihomoravského kraje a grantem z rozpočtu Města Vyškova a lze 
ho hodnotit jako dobrý vklad do kulturní a vzdělávací sféry našeho
města.
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PODPOŘENÉ PROJEKTY

Listování - scénické čtení (celorepublikový projekt)
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov   Kč

Koncert ke Dni učitelů
Základní umělecká škola Vyškov   Kč

Odkazy a návraty - koncertní vystoupení
Malé hudební družení Rousínov   Kč

Práce s talentovanými dětmi - poradenský den
Pedagogicko-psychologická poradna a Gymnázium Vyškov   Kč

Staň se šikulou
Royal Rangers ČR   Kč

Respektovat a být respektován -
 kurzy výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností
Dům dětí a mládeže   Kč

Akademie třetího věku
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov   Kč

Dětský den se Šamšulou
Sdružení Piafa Vyškov   Kč

Pocta Přemyslu II. Otakarovi
Muzeum Vyškovska   Kč

Podpora amatérských divadel
Městské kulturní středisko Vyškov   Kč

Zakoupení hudebního nástroje (hoboj)
Základní umělecká škola Vyškov   Kč
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Vzdělávací programy
  Kč



Volnočasové aktivity
  Kč



Vybavení škol
  Kč



Kultura
  Kč
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KDE POMÁHÁME

Ve čtvrtek . března za fi nanční podpory Města Vyškova, Komunitní nadace Tři brány, ZUŠ Vyškov, Slavkov u Brna 
a Ivanovice na Hané vznikl pěkný projekt jako poděkování učitelům za jejich práci. Děkuji všem účinkujícím za skvělé 
výkony a spolupráci, děkuji kolegovi panu Mgr. M. Malému - plakáty, pozvánky, prezentace. A moc děkuji za pod-
poru a vstřícnost ředitelce Komunitní nadace Tři brány Mgr. Libuši Procházkové a vedoucí odboru školství a kultury 
Ing. Petře Lakomé. 

 Dagmar Bukvaldová, zástupkyně ředitele ZUŠ Vyškov
Region, duben 

DDM Vyškov za podpory Nadace Tři brány Vyškov připravil vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT ČR ,,Respektovat 
a být respektován”. Jednalo se o kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností široce použitel-
ných při výchově dětí ve škole, v rodině i v komunikaci dospělých mezi sebou. Byl určen rodičům, učitelům MŠ, ZŠ, 
SŠ a dalším zájemcům. 

 Jitka Wolghemuthová
Vyškovský zpravodaj, /

Základní umělecká škola ve Vyškově děkuje komunitní nadaci Tři brány za fi nanční příspěvek na zakoupení hoboje. 
Naše škola tak může rozšířit výuku hudebního oboru o nástroj, který žákům dosud nebyl fi nančně dostupný, přestože 
máme zájemce o studium i aprobované učitele. Studium hry na hoboj zahrnuje sólovou i komorní hru, ve které jistě 
najdou potěšení nejen naši žáci, ale i my, jejich posluchači. Děkujeme tímto za dar využitý ve prospěch rozvoje umě-
leckého vzdělání a kultury v našem městě.

Marie Šitková, ZUŠ Vyškov
Region . . 

V úterý . května proběhla na vyškovském gymnáziu konference - poradenský den na téma Vzdělávání žáků mimo-
řádně nadaných. Jednalo se o vzdělávací a prezentační akci pro odborníky na vzdělávání. Na organizaci se podílelo 
Gymnázium Vyškov a Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov. 

…Organizátoři akce děkují lektorům i hostům, mj. krajskému radnímu Františku Adamcovi za vyjádření podpory v ob-
lasti probírané tématiky, nadaci Tři brány, která fi nančně podporuje vzdělávací akce, a její ředitelce Libuši Procházkové.
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Akce měla značný ohlas a organizátoři věří, že významně dopomůže 
k rozvoji specifi cké problematiky.

Petra Nedomová, vedoucí Public Relations Gymnázia Vyškov
Vyškovský zpravodaj / 

V roce  se dále rozvíjela činnost občanského sdružení Royal Rangers
ve Vyškově. Aktivity organizace jsou zaměřeny zejména na děti ve 
věku - let.

Cílem naší činnosti je kladné ovlivnění výchovy mladé generace na 
základě křesťanských principů morálky a etiky. Zároveň usilujeme 
o vytváření prostředí pro tvůrčí aktivity rozšiřující všestranné vědo-
mosti a dovednosti dětí. Součástí této snahy v průběhu roku  
byla realizace projektu ,,Staň se šikulou”. Tento projekt byl podpořen 
Komunitní nadací Tři brány …

 Ing. Viktor Baláž, vedoucí organizace
Region, prosinec 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

Rok  byl pro nadaci rokem velmi složitým. Kvůli prohlubující se celosvětové fi nanční 
krizi nebylo dosaženo žádného výnosu z nadačního jmění. Protože však v minulých letech 
překročila nadace povinnou výši udělovaných nadačních příspěvků, využila možnosti dané 
Dodatkem ć. , článek V.odst.  Smlouvy č. ---S-N- o převodu zbývajících 
prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely nadací ve 
II. etapě a nevyhlásila veřejné výběrové řízení. Na druhé straně byla zintenzívněna fundraisin-
gová činnost, což se projevilo mimo jiné v získání nových dárců. Poprvé byla získána dotace 
od Jm kraje, dotace a grant od Města Vyškova byl nejvyšší od roku . Nadace získala také 
grant od NFOH. Díky těmto skutečnostem nemusela být činnost nadace podstatným způsobem 
omezována.

Celkový majetek zapsaný u ČSOB Asset Managment a.s. k ..   ,

Celkový majetek spracovaný u ČSOB Asset Man. a.s. k ..   ,

V roce  došlo k poklesu zapsaného majetku ve výši  ,

Celkový majetek zapsaný u ČP Invest k ..   ,

Celkový majetek spravovaný ČP Invest k ..   ,

V roce  došlo k proinvestování - poklesu celk. majetku ve výši   , 

Celkový pokles majetku v roce    ,
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ROZVAHA KE DNI . . 

Ostatní dlouhodobý majetek    ,

Pokladna  ,

Účty v bankách  ,

Náklady příštích období  ,

AKTIVA CELKEM   ,

Dodavatelé ,

Ostatní závazky  ,

Zaměstnanci  ,

Zúčtování s institucemi sociální zabezpečení  ,

Ostatní přímé daně ,

Vlastní jmění    ,

Fondy  ,

- přijaté nadační dary  ,

 z toho dary fyzických a právnických osob  ,

 grant NFOH  ,

AKTIVA

PASIVA
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 grant město Vyškov - Pocta králi  ,

 dotace Jm kraje - Pocta králi  ,

 grant na Cenu Jana Hona  ,

- poskytnuté nadační příspěvky  ,

 z toho poskytnuté příspěvky - Pocta králi  ,

 poskytnuté příspěvky …s láskou  ,

 poskytnuté příspěvky - Cena Jana Hona  ,

 ostatní příspěvky  ,

Oceňovací rozdíly z přeceňovaného majetku   ,

Neuhrazená ztráta z minulých období -  ,

Účet výsledku hospodaření  ,

PASIVA CELKEM   ,

PASIVA
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V ÝSLEDOVKA KE DNI . . 

Spotřeba materiálu  ,

Cestovné  ,

Náklady na reprezentaci  ,

Ostatní služby  ,

Mzdové náklady  ,

Zákonné sociální pojištění  ,

Zákonné sociální náklady  ,

Ostatní pokuty a penále ,

Dary  ,

Jiné ostatní náklady  ,

Vrácený nadační příspěvek  ,

NÁKLADY CELKEM  ,

NÁKLADY
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Tržba z prodeje služeb - reklama   ,

 - služby  ,

Úroky ,

Zúčtování fondu   ,

Jiné ostatní výnosy  ,

Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku -  ,

Provozní dotace (město Vyškov)  ,

V ÝNOSY CELKEM  ,

V ÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: ZISK/ZTRÁTA +/−  -  ,

V ÝNOSY
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V ÝROK AUDITORA
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DÁRCI A PARTNEŘI

Město Vyškov
Nadace získala od Města Vyškova každoročně 
dotaci na podporu své činnosti.Od roku  se Město stalo
 partnerem projektu Cena Jana Hona a podporuje ho grantem.    Kč

Jihomoravský kraj
V roce  získala nadace poprvé dotaci od Jihomoravského kraje 
na podporu projektu Pocta Přemyslu II. Otakarovi.     Kč

Nadační fond obětem holocaustu
Již podruhé získala nadace fi nanční podporu svého projektu …s láskou od NFOH 
v rámci jeho programu Připomínka.   Kč

Asociace PAPRSEK, občanské sdružení
Osvobození , Vyškov
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.    Kč

RESPONO, a.s.
Brněnská , Vyškov 
Odborná fi rma podnikající v oblasti odpadového 
hospodářství a nakládání s odpady.   Kč

WAGNER stavební spol. s r.o.
Křečkovská /, Vyškov
Firma se zabývá stavební a inženýrskou činností v oboru pozemní stavby.     Kč

VEŘEJNÝ SEKTOR

NADACE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FIREMNÍ DÁRCI
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Audit AK Consult, s.r.o.
Hanácká , Vyškov
Společnost auditorů a daňových poradců.   Kč

QUANTUM a.s.
Brněnská , Vyškov
Firma patří mezi největší dovozce plynových 
zásobníkových ohřívačů vody v České republice.   Kč

Chrištof, spol. s r.o.
Sportovní , Vyškov   Kč

Vyteza, s.r.o.
Na Hraničkách /, Vyškov
Zabývá se výrobou a dodávkami tepla, ohřevem 
teplé užitkové vody a zajišťuje opravy 
a údržbu nemovitostí a provádí 
správu bytového fondu.   Kč

Infos ART, s.r.o.
. května , Vyškov
Firma se zabývá vývojem a prodejem informačních 
kiosků a aktivitami souvisejícími s Internetem.    Kč

Rostex
Dědická /, Vyškov
Soukromá společnost se zabývá výrobou stavebního a nábytkového ko-
vání, bezpečnostního kování a uzamykacích bezpečnostních systémů, 
bezpečnostních dveří, řemeslnického nářadí, interiérového kování, ko-
vání pro plastová okna a dveře a pojezdových a nábytkových koleček. 
   Kč
PAREA s.r.o.
Brněnská , Vyškov
Firma působí na trhu stavebních a obchodních služeb.     Kč

Rovel Vyškov, s.r.o.
Dědická , Vyškov
Obchodní společnost se stavebníma 
nábytkovým kováním.   Kč



28

Mellitus s.r.o.
Dobrovského, Vyškov
Lékárna, prodej léčiv.  Kč

TSM, spol. s r.o.
Dukelská /, Vyškov
Vzdělávací agentura.    Kč

Aleš Novotný
Na Vyhlídce , Vyškov   Kč

Mgr. Luboš Kadlec
Smetanovo nábř. /, Vyškov   Kč

Ing. Josef Marek
U Jordánka , Vyškov    Kč

Luděk Vymazal
Žižkova , Vyškov    Kč

Mgr. Martina Klvačová
Dukelská , Vyškov   Kč

PharmDr. Alena Tomášková
Hoštice-Heroltice    Kč

Ing. Ludmila Skřivánková
Purkyňova , Vyškov    Kč

MUDr. Hana Válková
Litavská , Slavkov u Brna   Kč

Ing Eva Drobílková
Družstevní /, Ivanovice na Hané    Kč

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI



29

Mgr. Věra Horníčková
Letní , Vyškov    Kč

Mgr. Libuše Procházková
Hanácká , Vyškov    Kč

Ing. Jiří Úlehla
Na Hrázi /, Vyškov    Kč

Žáci Víceletého gymnázia Vyškov  Kč

Žáci ZŠ Vyškov, Nádražní   Kč

Žáci ZŠ Vyškov, Tyršova  Kč

Žáci ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce   Kč

JmK
  Kč



Město Vyškov
  Kč



Právnické osoby
  Kč



Fyzické osoby
   Kč



NHOF 
  Kč



Reklama
  Kč
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DĚKUJEME

Panu RNDr. Petru Hájkovi, starostovi Města Vyškova, oběma místostarostům, • 
Mgr. Luboši Kadlecovi a Romanu Celému, paní Ing. Petře Lakomé, vedoucí odboru 
školství a kultury MÚ, za podporu nadační činnosti, kterou mimo jiné prokazují i osobní 
účastí na akcích nadace.

Fóru dárců, asociaci nadací, za metodické vedení a vstřícnost při řešení našich problémů.• 

CC Systems, a.s., jmenovitě panu řediteli Petru Šramatému, za poskytování nadstandard-• 
ních služeb převyšujících povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.

Firmě JIMI CZ za sponzorování etapové soutěžní hry pro základní školy a víceletá gym-• 
názia.

Sdružení Piafa za trvalou spolupráci a pomoc.• 

Městskému kulturnímu středisku Vyškov, jmenovitě panu řediteli Jiřímu Čepánovi, za • 
spolupráci při pořádání kulturních akcí.

Muzeu Vyškovska za spolupráci na projektu Pocta Přemyslu II. Otakarovi.• 

Pracovníkům Knihovny Karla Dvořáčka za partnerství a spolupráci při realizaci společných • 
projektů.

PaedDr. Ivanu Pokornému za aktivní obětavou pomoc při realizaci projektu Pocta • 
Přemyslu II. Otakarovi.

Dárci, který si nepřeje být jmenován, za sponzorské zajištění výstavy K. C. Votýpky.• 

Židovskému muzeu, kulturnímu a vzdělávacímu středisku v Brně, za spolupráci na projektu • 
…s láskou. 

Panu Petru Muzikářovi za moderování našeho koncertu.• 

Oblastní charitě Vyškov za vstřícnost při uvolnění své pracovnice a paní Haně Plhalové za • 
odbornou pomoc v etapové soutěžní hře.

Paní Miladě Peigrové za výtvarné ztvárnění prezentačního panelu nadace.• 
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Základní umělecké škole va Vyškově za vystoupení jejích učitelů na akcích nadace.• 

Firmě Topdesign, jmenovitě panu Karlu Jurkovi za zajištění tisku Výroční zprávy  • 
a dodání suvenýrů pro účastníky literární soutěže Vyškovský cedník.

Panu Davidu Procházkovi za kreativní vedení webových stránek a dlouhodobou spolu-• 
práci.

Paní Soně Srnové za poradenskou činnost v oblasti účetnictví.• 

Paní Ing. Zdeňce Jánské za sladký dar pro účastníky etapové soutěžní hry.• 

Vyškovským službám s.r.o. za pokytnutí volných vstupenek do Aquaparku a Dinoparku • 
pro vítězná školní družstva etapové soutěžní hry.



Výroční Zpráva za rok  včetně povinné Přílohy k Účetní závěrce je uložena v nadačním rejstříku Krajského soudu 
v Brně. Vydání bez přílohy slouží jako informační a propagační materiál. 

V YDALA: Nadace Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

ZPRACOVALI: Libuše Procházková, Milena Večerková, Pavel Zugar

FOTOGRAFIE: Archiv nadace

GRAFICKÁ ÚPRAVA: Jan Huňař

TISK: PROTISK, spol s r.o.,  Slavkov u Brna


