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Mott o: „Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné.“

 Spinoza 

Veškerá činnost nadace směřuje k jednomu cíli – smysluplným způsobem přispívat 

k rozvíjení kulturního života regionu a rozšiřování nabídky alternativních vzdělá-

vacích aktivit pro děti i dospělé. Snažíme se reagovat na situaci a potřeby regionu 

a nabízet projekty, které by vyplnily nejrůznější „bílá místa“. Chceme se stát trvalým 

fi nančním zdrojem pro různé aktivity obohacující život komunity.
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ÚVODNÍ SLOVOI. 

Defi novat nadaci není těžké. Jedná se o účelové sdružování fi nančních prostředků a jejich následné vynakládání na veřejně 

prospěšné účely. Jasné, zřetelné, srozumitelné. Pokud ovšem nezačneme hlouběji analyzovat význam jednotlivých výrazů. 

Jaký účel je správný, kde je hranice potřebnosti, míra užitečnosti, jaký způsob shromažďování je nejefektivnější a při tom 

nejetičtější? A jak optimálně určit veřejnou prospěšnost? Právě toto jsou otázky, na něž při své práci hledáme odpověď. 

Nacházení správných odpovědí signalizuje, že se nadační práce daří. Je to ovšem často velké dilema. Vybudování stěny pro 

mladé horolezce, nebo pravidelné schůzky šachového kroužku? Jazykový kurz v zahraničí pro jednu osobu, či činnost dětského 

pěveckého sboru? Vybavení matematické učebny na gymnáziu, nebo koncert mladé začínající umělkyně? Co je potřebnější 

a užitečnější? Položíme-li na misku pomyslných vah onu veřejnou prospěšnost, problém se ještě více prohloubí, vždyť určit 

jednoznačně, co je více a co méně společensky prospěšné, není jednoduché. Při prvním pohledu se zdá být zahraniční jazy-

kový kurz soukromou záležitostí. Ale ona osoba, která kurzem projde a jazykově se zdokonalí, předává své znalosti desítkám 

a stovkám nejen svých žáků, ale také těm, kteří jazykové vzdělání nabývají právě díky dobrovolným lektorům. Jiný příklad: 

mladá nadaná zpěvačka, teprve studentka akademie, svým koncertem připraví umělecký zážitek několika desítkám lidí 

a vstoupí do jejich povědomí. Na druhé straně inspirativní učebna matematiky možná vzdělá budoucí vědce, učitele, ekonomy, 

programátory. Čemu dát přednost? Koho podpořit více? Vše by bylo snadnější v případě dostatku peněz. Málokdy ale nastává 

takováto situace. O to více je líto, že stále existují „černé díry“, v nichž mizí miliony, buď vlivem špatného hospodaření, nebo 

kvůli podvodům a korupci. 

Snad jsem vás přesvědčila, že rozlousknout oříšek s obsahem „kdo ano a kdo ne, komu více a komu méně“, je nesmírně těžké. 

Ale ať chceme, nebo nechceme, peníze jsou v nadační práci alfou a omegou. Musí však být „dobrým sluhou“, nikoli „zlým 

pánem“. Dobře slouží ve chvíli, když jsou chápány jako pouhý prostředek ke konání veřejné prospěšnosti. Proto nastává ono 

hledání nejoptimálnějších odpovědí na výše uvedené otázky. Kdosi velmi hezky řekl, že peníze se v nadaci zlidšťují. Ano, je 

tomu tak. Protože ač jsou velmi důležité, tím nejpodstatnějším je poslání, idea, a silná idea dodává hodnotu lidskému konání. 

A proto už samo kladení otázek – co je dobré a co ještě lepší, co je etické – posouvá společnost správným směrem. A přispívat 

k vytváření dobrého společenského klimatu – i to je poslání nadace.

A ještě jedno je třeba zdůraznit. Mějme stále na paměti, že nadace není záležitostí na jednu generaci, myšlenka nadace přesa-

huje naše individuální životy. Protože myšlenky konat dobro, pomáhat, kde je třeba, podporovat správné věci mají v lidském 

rodě hluboké kořeny. A je to tak dobře. 

Mgr. Libuše Procházková, výkonná ředitelka nadace



EXKURZE DO HISTORIE II. 

Patnáctiletá nadace, aneb Od Gymnázia Vyškov do Třech bran
Nadační hnutí má v našich zemích dlouhou tradici. V souvislosti s vyškovským 

gymnáziem známe z doby před první světovou válkou tři nadace: Nadaci arci-

biskupa dr. Teodora Khona, Nadaci Boženy Batkové a Nadaci Františka Dudíka. 

První z nich byla určena k podpoře studentů narozených ve Vyškově, další dvě 

přispívaly studentům z příbuzenstva zakladatelů. Teprve později se rozšířily i na 

rodáky z Vyškova, resp. z vyškovského politického okresu. Všechny tři nadace 

podporovaly především nemajetné studenty.

Po vzniku samostatné Československé republiky byla ve Vyškově založena Matice 

gymnaziální, mezi válkami působily i Nadační fond ředitele Františka Teplého 

pro chudobné studenty reálného gymnázia a Nadace MUDr. Aloise Koutného pro 

studenty z Ivanovic na Hané.

Koncept budování občanské společnosti na bázi vstupu občanů do veřejného 

života prostřednictvím neziskových organizací byl po roce 1949 na čtyřicet let 

opuštěn, v roce 1953 byly – až na jedinou – zlikvidovány české nadace. Po roce 1989 

byl koncept budování občanské společnosti obnoven, ale v důsledku minulého 

vývoje začínal nadační sektor od nuly. Rozhodující měrou pomohly zahraniční 

nadace, především americké a holandské. V roce 1997 byl přijat zákon o nadacích 

a nadačních fondech, který „vymezil pravidla hry“ a znamenal i vyjádření vážnosti, 

kterou nadace a nadační fondy ve společnosti mají.

V duchu tradice vznikla v roce 1994 na vyškovském gymnáziu nadace, která si 

stanovila za cíl podporovat úroveň vzdělání a kultury studentů a pedagogů školy. 

Takto působila do roku 2001. S přijetím příspěvku z Nadačního investičního fondu 

přijala nadace povinnost vyhlašovat veřejná výběrová řízení, což odstartovalo 

její postupnou profesionalizaci. Ta se odvíjela ruku v ruce s rozšiřováním okruhu 

působení, až došlo v roce 2006 k transformaci na nadaci komunitní a k přijetí 

nového názvu Tři brány. Tento název má historický podtext - ve středověku 

se do města Vyškova vstupovalo třemi branami (odtud dodnes trojúhelníkové 

náměstí) – i symbolický smysl – otvírejme brány poznání všeho druhu pro lidi 

Vyškova a Vyškovska. 
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Rok 2009 – rok přijetí do Asociace komunitních nadací České republiky

Členské nadace Asociace komunitních nadací ČR na svém srpnovém zasedání v Hlohovci přijaly do svého středu nadaci Tři brány.

AKN se vnitřně člení na dvě organizační části. První část, „nadační“, tvoří nadace nebo nadační fondy přihlášené ke komunitnímu 

zaměření činnosti. Druhou část, „podpůrnou“, tvoří subjekty, které se různými způsoby podílejí na šíření a podpoře myšlenky pů-

sobení komunitních nadací.

Členové nadační části: Jihomoravská komunitní nadace, Komunitní nadace Euroregionu Labe, Komunitní nadace 
 Blanicko-Otavská, Nadační fonda Via Vitae, Tři brány, komunitní nadace pro vědění umění a civilizaci.
Členové podpůrné části:  Nadace VIA, NETT  o. s., Podnos o. s.

Činnost AKN se odvíjí na základě zásad, které přijaly za své všechny členské nadace a které jsou shrnuty v dokumentu zvaném.

Minimum komunitní nadace
Působí ve vymezeném území a její činnost je zaměřena na komunitu. Komunitou je míněn okruh lidí, kteří se nějak podílejí na životě 

v tomto území, jejichž život je nebo byl s tímto územím spojen. Komunita je otevřena těm, kdo se do tohoto života chtějí zapojit.

Odhaluje problémy a možnosti (potenciál) komunity, aktivně vtahuje do dění a zapojuje do různých procesů I. 

potenciální hráče, aktéry.

Podílí se na utváření vizí a společných cílů komunity, vytváří k tomu potřebné nástroje a přispívá k vytváření II. 

podmínek umožňujících řešení pociťovaných problémů

Je fi nančním zdrojem pro aktivity a aktéry života komunity, získává a sdružuje za tímto účelem prostředky III. 

z různých zdrojů. Získané prostředky používá přímo k podpoře komunity i k vytváření nadačního jmění urče-

ného pro řešení budoucích výzev a problémů komunity.

Je reprezentována nestrannou a ve svém složení různorodou správní radou.IV. 

Dokument je chápán jako

jedno z východisek a opor pro svou další spolupráci a formování, včetně spolupráce s dárci a aktivního působení - 
v rámci komunity

základ pro další vzájemnou spolupráci mezi signatáři této deklarace- 
základ pro spolupráci s dalšími, především zahraničními subjekty, včetně asociací a sítí, které se hlásí k obdob-- 
ným hodnotám a podobným způsobem je deklarují 

je veřejně prezentován jako společné východisko v procesu, jehož součástí by měl být vznik sítě komunitních - 
nadací v ČR.
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LIDÉIII.  NADACE

SPRÁVNÍ RA DA:

Předseda: Aleš Novotný

Členové: Mgr. Robert Bílek

 Ing. Antonín Brtník

 Mgr. Věra Horníčková

 Mgr. Martina Klvačová

 Ing. Ludmila Skřivánková

 Ing. Martin Špaňhel

 Ing. Jiří Úlehla

 Ing. Petr Wagner

DOZORČÍ RA DA:

Předseda: Soňa Srnová

Členové: Mgr. Lidmila Hrdová

 RNDr. Jana Turčanová

Výkonná ředitelka: Mgr. Libuše Procházková

Vedoucí kanceláře: Milena Večerková

Členové správní rady Martina Klvačová, 
Petr Wagner, Ludmila Skřivánková, 
Aleš Novotný, Věra Horníčková, 
Jiří Úlehla (zleva). 
Chybí Robert Bílek, Antonín Brtník, 
Martin Špaňhel.

Členky dozorčí rady Jana Turčanová, 
Soňa Srnová, Lidmila Hrdová (zleva)

Výkonná ředitelka nadace 
Libuše Procházková

Vedoucí kanceláře 
Milena Večerková
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ZPRÁVAIV.  O ČINNOSTI

VLASTNÍ PROGRA MY TRA DIČNÍ:

…S LÁSKOU 2009

Pod záštitou starosty Města Vyškova a za podpory Nadačního fondu obětem ho-

locaustu se v závěru měsíce ledna již potřetí uskutečnil nadační projekt, věnovaný 

památce obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Cílem projektu 

je vymýtit myšlenky nesnášenlivosti, xenofobie, rasismu.

Žáci základních škol pod vedením lektorky Židovského muzea v Brně absolvovali 

dílny, které jim umožnily poznat židovské etnikum. Dílna Hanin kufřík, určená 

žákům víceletého gymnázia, dala nahlédnout do pocitů židovských dětí procházejí-

cích peklem vytvořeným norimberskými zákony. Emotivní zážitky byly umocněny 

setkáním a besedou s paní Felixovou, jedním z terezínských dětí. 

Silným zážitkem bylo i zhlédnutí fi lmů Jiřího Weisse Romeo, Julie a tma a Alfréda 

Radoka Daleká cesta. První z nich byl určen žákům základních škol, druhý středo-

školákům.

Rovněž exkurze na Židovský hřbitov do Brna doplněná odborným výkladem přinesla 

zajímavé poznatky. Součástí projektu byl jarní zájezd žáků víceletého gymnázia do 

Osvětimi. 

Výstava dětských kreseb na téma Musíme si pomáhat představila práce dětí základ-

ních uměleckých škol z Vyškova a Ivanovic na Hané, Základní školy Purkyňova 

Vyškov a Víceletého gymnázia Vyškov. Děti nakreslily obrázky o světě kolem sebe, 

který je složen z lidí bílých i barevných, židů i křesťanů, malých i velkých. Svět vi-

děný dětskýma očima spojuje snášenlivost, vzájemný respekt a přátelství. Výstava 

byla v lednu instalována v předsálí kina Sokolský dům, do konce února ji zhlédli 

návštěvníci dětského oddělení Knihovny Karla Dvořáčka. 

Celkem se do nadačního projektu zapojilo pět základních, dvě střední a dvě základní 

umělecké školy, což je téměř 1 700 dětí. 



VYŠKOVSKÝ CEDNÍK - 2. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Projekt společný s Knihovnou Karla Dvořáčka
Na podzim roku 2008 byl vyhlášen již 2. ročník literární soutěže určené dětem 

a mladým lidem od 12 do 19 let, jehož slavnostní vyhodnocení spojené s vyhlášením 

vítězů proběhlo 28. března ve velkém sále KKD.

Soutěž proběhla ve dvou věkových kategoriích. Letošním patronem se stala spiso-

vatelka Lucie Lukačovičová. 

Inspirací pro 2. ročník soutěže byly citáty spisovatele, novináře a filosofa 

Karla Čapka „Pravda zvítězí, ale dá to fušku“ v 1. kategorii a „Čas je strašně relativní 

pojem“ v kategorii 2. Předepsanou formou byla povídka nebo pohádka.

Soutěž obeslalo 10 autorů v 1. kategorii a 32 autorů v kategorii druhé. Pomyslný 

cedník zachytil povídky realistické, ze současnosti, fantastické, utopické i moderní 

pohádky. Odborná porota hodnotila jak nápaditost a originalitu při volbě tématu, 

tak i schopnost srozumitelného, ale zároveň zajímavého zpracování. 

Palmu vítězství v první kategorii si odnesly tři dívky – Iveta Jelínková, Veronika 

Kapounková a Hana Krsková. Vítězkami 2. kategorie se staly Kateřina Foltánková, 

Tereza Prokešová, Eva Zachodilová. Čestnými uznáními byly oceněny práce Romana 

Kadlíka, Tomáše Rozsypala a Venduly Zedkové. Patronka soutěže ocenila práce 

Kamily Ivančové a Kateřiny Foltánkové. Nejúspěšnější práce byly otištěny ve sbor-

níku Vyškovský cedník 2008. Vítězové získali kromě diplomů i věcné ceny.
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STARTY

Májový koncert dětského pěveckého sboru Motýlek
17. května vpodvečer připravilo 50 „motýlků“ pod taktovkou svého sbormistra 

naplněnému auditoriu Hřbitovního kostela ve Vyškově nezapomenutelný zážitek. 

Skladby českých autorů střídaly písně zahraničních skladatelů. V premiéře zazněl 

Máj Zdeňka Lukáše z cyklu trojhlasých sborů s fl étnou na slova lidové poezie. 

Hostem koncertu byla studentka JAMU v Brně, sopranistka Kateřina Vlčková, která 

ukázala, že je velkým příslibem do budoucna. Na koncertě předala ředitelka nadace 

Mgr. Libuše Procházková a předseda správní rady Aleš Novotný šek na 20 000 Kč. 

Nadace tímto způsobem ocenila jak vzrůstající uměleckou úroveň sboru, tak obě-

tavou práci sbormistra Aleše Musila. 

Koncert Viery Gulázsi-Maňáskové a jejích hostů
Koncert byl jedním z příspěvků nadace do Dnů evropského dědictví. V Hřbitovním 

kostele ve Vyškově se vyškovskému publiku poprvé představila koloraturní sopra-

nistka Viera Gulázsi-Maňásková. I když se nejedná o začínající umělkyni, ve Vyškově 

vystoupila na samostatném koncertě poprvé. Po osmnáctiletém působení na Islandu, 

kde si rozšířila hudební vzdělání studiem zpěvu, se vrátila do vlasti a stala se sólistkou 

orchestru Virtuosi di Praga. Na vyškovském koncertě ji skvěle doplňovali trumpetista 

Miroslav Laštovka, cembalista Pavel Maňásek a stylové dámské Beladona kvarteto.

Účinkující: zleva: 
Miroslav Laštovka, 

st ylové dámské kvarteto, 
Pavel Maňásek, v popředí 

Viera Gulázsi-Maňásková. 

Vpravo člen správní rady 
Ing. Petr Wagner, sponzor koncertu

a předseda správní rady Aleš Novotný



12

Výstava v kapli sv. Anny
Ve čtvrtek 10. září se v kapli Sv. Anny konala „předpremiéra“ Dnů evropského dědictví – vernisáž výstavy mladého vyškovského 

umělce Tomiše Zedníka. Vystavené plastiky zaujaly originalitou a poetičností, vzbudily úsměv i zamyšlení. 

Spolu se Zedníkem vystavoval své obrazy české krajiny MVDr. Ivan Rozsíval. Ve své tvorbě citlivě a s láskou ztvárňuje Šumavu, 

Jeseníky nebo Českomoravskou vrchovinu.

Autor Tomiš Zedník před jedním ze svých děl
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ETAPOVÁ SOUTĚŽNÍ HRA  OD OCEÁNU K OBLAKŮM

Projekt společný s KKD
V pondělí 25. května ve velkém sále Knihovny Karla Dvořáčka za přítomnosti jednot-

livých školních týmů, členů poroty a představitelů Města Vyškova proběhlo slavnostní 

vyhodnocení zábavně soutěžní etapové hry pro žáky 2. stupně základních škol a vícele-

tého gymnázia, která se konala již potřetí. Protože rok 2009 byl Mezinárodním rokem 

astronomie a 40. výročím vstupu člověka na Měsíc, pětitýdenní klání neslo název 

Od oceánu k oblakům. Obsahovou náplní byla oblast vědy, techniky a lidských vyná-

lezů. V jednotlivých kolech prokazovali soutěžící schopnost pracovat v týmu, vyhledat 

a zpracovat informace, logicky uvažovat, kreativně přistupovat k řešení úkolů.

Vítězným týmem se stali žáci Víceletého gymnázia Vyškov, druhé místo obsadil tým 

ze Základní školy Letní pole, třetí skončila Základní škola Tyršova. Do fi nále – mezi 

prvních pět družstev – se zařadily Základní školy Nádražní a Drnovice.

Vítězové převzali věcné ceny a poukaz na pobyt v mezinárodním prázdninovém táboře 

na Baldovci. Zbývající fi nalisté obdrželi volné vstupenky do Aquaparku a Dinoparku 

Vyškov. Pro všechny fi nalisty pak zorganizovala nadace poznávací zájezd, na němž 

účastníci navštívili obří akvárium a vodní hydroelektrárnu v Hradci Králové a projeli 

se na lodi po Labi. Příjemná byla i zastávka na zámku v Litomyšli. 

CENA JANA HONA 2009

Vpředvečer 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii, proběhlo v obřadní 

síni vyškovské radnice již tradiční předání Ceny Jana Hona. Z rukou starosty Města 

Vyškova a předsedy správní rady nadace ji převzaly tři dívky. Devítičlenná komise 

je vybrala ze sedmi nominovaných.

Barbora Adlerová, osmnáctiletá studentka osmiletého gymnázia Open Gate – 

Boarding school, získala cenu za všestrannost a cílevědomost, s nimiž plní studijní 

povinnosti. Se stejným zápalem se věnuje i veřejně prospěšné činnosti. Organizovala 

řadu studentských akcí, působila jako hosteska na několika mezinárodních kon-

ferencích a na Veletrhu neziskových organizací, pracovala jako instruktorka na 

dětských táborech, účastnila se pracovního tábora Český Banát aneb Cesta k lidem 

v Rumunsku. Působí v hnutí Brontosaurus. V rámci projektu EDIE pracovala v Olivově 
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dětské léčebně, je držitelkou bronzového a stříbrného diplomu EDIE. Překládá pro Ekumenickou akademii texty týkající se 

především Fair trade obchodu. Získala Ocenění ředitele školy za vynikající službu komunitě.

Kateřina Foltánková je velmi úspěšná v literární tvorbě. V roce 2008 zvítězila v literární soutěži Vyškovský cedník. Úspěchu 

dosáhla i v národním kole literární soutěže na téma Boj s šikanou. Soutěž probíhá pod záštitou Senátu ČR. Její povídka Zpověď 

v soutěži zvítězila a byla zařazena do knihy Nechtěné dědictví. Své literární nadání uplatňuje i v dlouholeté činnosti ve skautské 

organizaci. Příběhy a legendy, vytvořené Katkou, se stávají součástí her a soutěží. Studentka Masarykovy univerzity v Brně 

je i mediální zpravodajkou vyškovské organizace Junák.

Studentka vyškovského gymnázia Šárka Navrátilová má za sebou počátky publicistické činnosti, a to počátky velmi úspěšné. 

Vytvořila první ucelené zpracování studia dívek (privatistek) na vyškovském gymnáziu. Tato její práce byla oceněna v národním 

kole SOČ, nyní je k dispozici v KKD ve Vyškově. Na základě úspěchu v mezinárodní soutěži Eustory (její práce Příběh fotografi e 

získala 3. místo v českém kole) byla vybrána k účasti na Eustory Youth Academy Berlin 2009. Své práce Šárka popularizuje 

formou besed a přednášek jak pro své 

spolužáky, tak pro veřejnost.

V roce 2009 poprvé získaly laureátky 

spolu s fi nanční odměnou plastiku 

vyškovského výtvarníka Tomiše 

Zedníka, která se do budoucna stane 

součástí ocenění.

Cena Jana Hona je udělována od roku 

2005. Za pět let dosáhl počet nositelů 

16. Celkem získali částku 150 000 Kč. 

Město Vyškov, které je od roku 2007 

partnerem tohoto projektu, se na část-

ce podílí 90 000 Kč.

Nositelky Ceny Jana Hona 2009: 
Kateřina Foltánková, Barbora 

Adlerová, Šárka Navrátilová
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VLASTNÍ PROGRA MY ROKU 2009

Budoucnost modré planety začíná u jednotlivce 
Ekologický projekt ve spolupráci s fi rmou Respono a Eko-komem 

Účast v projektu byla nabídnuta vyškovským školám. Ve dnech 15. až 19. června se uskutečnila první část projektu. Účastnilo 

se jí 252 dětí z 1. stupně čtyř základních škol Vyškova. Respono tento projekt podpořilo i fi nančně formou nadačního daru.

V přednášce, podané zábavnou, dětem přístupnou formou, se žáci dověděli o potřebě třídit odpad a o pravidlech třídění. 

Pod vedením vedoucího pracovníka Respona Ing. Pavla Horáčka následovala exkurze na sběrný dvůr. Na vlastní oči se děti 

přesvědčily o tom, co se děje se svezeným odpadem a jaké je jeho další využití. Jak děti, tak doprovázející učitelé byli mile 

překvapeni vzorným pořádkem, který na sběrném dvoře panuje. Na závěr si děti zasoutěžily. Koloběžky i obrázkové domino 

se staly dalším výchovným a vzdělávacím prostředkem. Každý účastník si odnesl drobnou odměnu, která – jak jinak – při-

pomínala nutnost a užitečnost ekologického chování. Jednotlivým zúčastněným školám věnovala nadace fi nanční příspěvek 

určený k prohloubení ekologické výchovy. 

Projekt bude pokračovat i v příštím roce. 



Respektovat a být respektován – vzdělávací kurz pro rodiče a pedagogy
Projekt chápeme jako vhodnou formu prevence sociálně patologických jevů všeho 

druhu. Zkušenost nás učí, že předcházet negativním jevům je lepší, než řešit jejich 

důsledky. Výsledkem účasti v projektu je ujasnění si a hlavně osvojení správných 

komunikačních postupů a metod. Správná komunikace může narovnat vztahy v ro-

dině, ve školním prostředí i na pracovišti, vede především k odpovědnému jednání 

a konání. Učí, jak předcházet krizím v rodinném, manželském i profesním životě. 

Výsledný efekt je ověřen několikaletým trváním projektu, svědectví o jeho užitečnosti 

a využitelnosti podávají sami absolventi. 

Kurz byl zahájen 29. září, proběhl v šesti odpoledních po pěti výukových hodinách 

jedenkrát v týdnu. Ukončen byl 10. listopadu 2009. Probíhal formou přednášek, 

praktických cvičení a diskusí. Účastníci měli k dispozici studijní materiály. Každý 

pak získal certifi kát o absolvování kurzu. 

Vlastnímu kurzu předcházela propagace, registrace účastníků, příprava studijních 

materiálů a získávání fi nančních prostředků na realizaci. Výukovému odpoledni byla 

přítomna pracovnice nadace, která jej organizačně zajišťovala.

Po skončení kurzu proběhlo vyhodnocení, zpracování výstupních materiálů a vytvo-

ření strategie pro konání dalšího ročníku.

Za úspěch projektu považujeme skutečnost, že se podařilo vzbudit mimořádný zájem 

o účast v kurzu, což je důkazem jak jeho kvality, tak dobré propagace. Nezanedbatelný 

je i fakt, že vlastní fi nanční podíl účastníků na úhradě byl minimální, protože nadace 

díky získaným grantům od Jihomoravského kraje a Města Vyškova mohla převzít 

většinu fi nančního krytí. 

Nadace připravuje stejný kurz i pro rok 2010. 
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Beseda s paní Felixovou, 
která přežila holocaust

Účastníci workshopu 

…S LÁSKOU 2009



18

FINANČNÍ ZPRÁVAV. 

V roce 2009 využila nadace již podruhé možnosti dané Dodatkem č. 6, čl. V. odst. 4 Smlouvy č. 00078-2002-211- S-N-34 

o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely nadací ve II. etapě 

a nevyhlásila výběrové řízení. Veškeré nadační příspěvky byly uděleny mimo výběrové řízení.

PŘEHLED NADAČNÍHO JMĚNÍ ZAPSANÉHO V NADAČNÍM REJSTŘÍKU

Zapsané nadační jmění  k 1. 1. 2009 22 410 700,00

Zapsané nadační jmění   k 31.12. 2009 23 201 609,00

Celkový majetek zapsaný u ČSOB Asset Management a. s.  k 1. 1. 2009  13 183 500,00

  k 31. 12. 2009 8 349 587,00

Celkový majetek zapsaný u ČP Invest  k 1. 1. 2009 9 227 200,00

 – Fond korporátních dluhopisů  8 055 050,00

 – Fond peněžního trhu  1 172 150,00

  k 31. 12. 2009 3 852 022,00

 – Fond korporátních dluhopisů  2 931 202,00

 – Fond peněžního trhu  920 820,00

Hodnota nemovitosti vložené do nadačního jmění  k 13. 7. 2009 11 000 000,00

  k 31. 12. 2009  11 000 000,00

V roce 2009 vzrostla hodnota zapsaného nadačního jmění o 790 909 Kč. Důvodem bylo vložení zakoupené nemovitosti do 

nadačního jmění.
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2009

Dlouhodobý hmotný majetek 9 500 000,00

Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 12 799 993,45

Pokladna 25 016,00

Účty v bankách 53 745,06

Ostatní pohledávky – nájem nemovitosti 108 000,00

AKTIVA CELKEM 22 486 754,51

Aktiva
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2009

Dodavatelé 412,00

Ostatní závazky 60 871,45

Zaměstnanci 14 113,00

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení 5 210,00

Ostatní přímé daně 435,00

Vlastní jmění 23 075 349,53

Fondy 453,70

 – přijaté nadační dary 123 500,00

  z toho dary fyzických a právnických osob  43 500,00

  grant od Nadačního fondu obětem holocaustu 20 000,00

  grant od Města Vyškova 

 – projekt Respektovat a být respektován 10 000,00

  grant od Jm kraje – projekt Respektovat a být respektován  30 000,00

  grant od Města Vyškova – projekt Cena Jana Hona 20 000,00

 – poskytnuté nadační příspěvky 186 651,00

  z toho poskytnuté příspěvky – projekt Respektovat 

   a být respektován  40 000,00

  poskytnuté příspěvky – projekt …s láskou 20 000,00

  poskytnuté příspěvky – Cena Jana Hona 20 000,00

  ostatní příspěvky 106 651,00

Oceňovací rozdíly z přec. majetku -94 019,13

Neuhrazená ztráta min. období -831 147,04

Ostatní dlouhodobé závazky – jistina 162 000,00

Účet výsledku hospodaření 93 076,00

PASIVA CELKEM  22 486 754,51

Pasiva
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VÝSLEDOVKA  KE DNI 31. 12. 2009

Spotřeba materiálu 25 746,50

Cestovné 4 397,00

Náklady na reprezentaci 1 682,00

Ostatní služby 285 461,58

Mzdové náklady 221 168,00

Zákonné sociální pojištění 67 166,00

Zákonné sociální náklady 977,00

Jiné ostatní náklady 450 616,28

 – poplatky portfolia 45 871,63

 – bankovní poplatky 2 877,00

 – ve správě Investiční společnosti Capital Partners 394 233,65

 – ostatní náklady 7 634,00

NÁKLADY CELKEM 1 057 214,36

Tržba z prodeje služeb  – reklama 25 000,00

 – služby 48 705,00

 – pronájem nemovitosti 378 000,00

Přijaté úroky  732,90

Zúčtování fondu  – granty, dary 87 000,00

Jiné ostatní výnosy  2 403,00

Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 557 449,46

Přijatá provozní dotace /Město Vyškov/ 51 000,00

VÝNOSY CELKEM  1 150 290,36
Výsledek hospodaření – zisk 93 076,00

Náklady

Výnosy
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PARTNEŘI,VI.  DÁRCI A SPONZOŘI 

Město Vyškov 81 000 Kč
Každoročně Město Vyškov dotuje činnost nadace Kromě dotace získala nadace 

v roce 2009 grant na podporu dvou projektů. Jedním z nich je Cena Jana Hona. Od 

roku 2006 je Město Vyškov partnerem tohoto projektu. 

Jihomoravský kraj 30 000 Kč
V roce 2009 získala nadace od Jihomoravského kraje dotaci na podporu projektu 

Respektovat a být respektován. Kurz, je určen především rodičům a pedagogům.

Nadační fond obětem holocaustu  20 000 Kč
Již podruhé získala nadace fi nanční podporu svého projektu …s láskou od Nadačního 

fondu obětem holocaustu v rámci jeho programu Připomínka

Firemní dárci

Wagner Stavební spol. s r. o. 22 000 Kč
Křečkovská 90/49, Vyškov

Firma se zabývá stavební a inženýrskou činností v oboru pozemní stavby.

Audit AK Consult, s. r. o.  15 000 Kč
Hanácká 11, Vyškov 

Společnost auditorů a daňových poradců.

Veřejný sektor

Nadace a neziskové organizace

Firemní dárci
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CHRIŠTOF spol. s r. o. 10 000 Kč 
Sportovní 39/3Vyškov 

Pronájem, údržba a servis pracovních oděvů, zdravotnického a hotelového prádla.

QUANTUM, a. s.  15 000 Kč
Brněnská 121, Vyškov

Firma patří mezi největší dovozce plynových zásobníkových ohřívačů 

vody v České republice.

VYTEZA, s. r. o. 10 000 Kč 
Hraničkách 400/13, Vyškov

Zabývá se výrobou a dodávkami tepla, ohřevem teplé užitkové vody a zajišťuje opravy 

a údržbu nemovitostí a provádí správu bytového fondu.

Aleš Novotný 10 000 Kč
Na Vyhlídce 21, Vyškov

Ing. Ludmila Skřivánková  5 000 Kč
Purkyňova 16, Vyškov

Ing. Jaroslav Sumec 3 000 Kč
Opatovice 148

Ing. Eva Drobílková 2 000 Kč
Družstevní 606/4, Ivanovice na Hané

Mgr. Lidmila Hrdová 1 500 Kč
Masarykovo náměstí 41, Vyškov

Individuální dárci
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Knihovna Karla Dvořáčka
Partner dvou nadačních projektů. Bezúplatně poskytuje nadaci prostory pro konání 

akcí v rámci nadačního projektu 

…s láskou.

PROTISK spol. s r. o.
Autor grafi cké podoby Výroční zprávy, realizátor sazby a tisku. Finančně se na tvorbě 

Výroční zprávy podílí.

JIMI CZ, a. s. 
Firma fi nancovala poznávací zájezd fi nalistů etapové soutěže pro základní školy 

a víceleté gymnázium 

Partneři

Sponzor
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PODPOŘENÉ PROJEKTYVII. 

 MIMO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tři v jednom – zábavně vzdělávací pořad 2 900 Kč
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

Zájezd studentů do Osvětimi školní rok 2008/2009 5 751  Kč
Gymnázium Vyškov

Oslavy Dne Země na Rychtě 3 000 Kč
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Krásensko

Činnost dětského pěveckého sboru Motýlek  20 000 Kč 
Dětský pěvecký sbor Motýlek

Zahradní párty se Šamšulou 2 000 Kč
Sdružení Piafa Vyškov 

Ekologicko vzdělávací program 3 000 Kč
Základní škola Nádražní, Vyškov

Nákup materiálu pro ekologickou výchovu  3 000 Kč 
Základní škola Na Vyhlídce, Vyškov

Nákup výukových programů s ekologickou tématikou 3 000 Kč
Základní škola Letní Pole, Vyškov

Ekologicko vzdělávací přírodovědná exkurze 3 000 Kč
ZŠ Tyršova, Vyškov

Odkazy a návraty II - nahrávka CD   8 000 Kč
Malé hudební družení Rousínov



Akademie 3.věku 5. ročník 2009/2010 18 000 Kč
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

Galerie v rohu – katalog výstav roku 2008 10 000 Kč 
Jiří Foltýn

Zájezd studentů do Osvětimi, školní rok 2009/2010 8 000 Kč
Gymnázium Vyškov

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách 2 000 Kč 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o. s. klub Paprsek

Krásenské oslavy podzimu, aneb Zasaď si svůj strom 5 000 Kč
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Krásensko

Oslavy 70. výročí hudebního a uměleckého školství ve Vyškově 10 000 Kč
Základní umělecká škola Vyškov

Celkem 106 651 Kč
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ZPRÁVA AUDITORA  VIII. 
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SCHŮZE, JEDNÁNÍ, KONFERENCEIX. 

5. ledna – společná schůze správní a dozorčí rady.
Členové SR zvolili ze svého středu nového předsedu. Stal se jím Aleš Novotný. Z dozorčí rady do správní rady přešel 

Ing. Martin Špaňhel. Novou předsedkyní dozorčí rady byla zvolena Soňa Srnová, členkou DR se stala RNDr. Jana Turčanová. 

Na schůzi byl schválen rozpočet na rok 2009. 

29. ledna – mimořádná schůze správní rady
Vzhledem k záměru zakoupit nemovitost za účelem jejího vložení do nadačního jmění bylo provedeno zhodnocení stavu 

disponibilních fi nančních prostředků. Byla přijata strategie pro zakoupení nemovitosti.

24. února, 5. března – mimořádné schůze správní rady
Obě schůze se zabývaly zakoupením nemovitosti, jejím vložením do nadačního jmění a následným pronájmem.

26. června – řádná schůze správní rady
Přijata zpráva o činnosti nadace a hospodaření v 1. pololetí. Byly schváleny nadační příspěvky udělené mimo výběrové řízení.

21. a 22. března – Česká konference Lidská společnost 2009 – 2019, Osud, nebo naděje?
Ředitelka nadace Mgr. Libuše Procházková a členka správní rady Mgr. Věra Horníčková se zúčastnily dvoudenní konference 

v Poděbradech, která se zabývala současným stavem české společnosti. Vystoupily na ní významné osobnosti veřejného života 

z oblasti kultury, vědy, ekonomiky i politiky. 

4. a 5. května – konference Evropa angažovaných občanů
Konference organizovaná Fórem dárců za spolupráce s nadací Partnerství se konala v Brně. Referáty i panelové diskuze vě-

novaly velkou pozornost roli a poslání neziskových organizací. Nadaci Tři brány reprezentovaly Mgr. Libuše Procházková, 

ředitelka, a vedoucí kanceláře Milena Večerková. 
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DĚKUJEMEX. 

Panu RNDr. Petru Hájkovi, starostovi Města Vyškova, oběma místostarostům, • 
paní Ing. Petře Lakomé, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Vyškov, 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

Asociaci komunitních nadací za spolupráci a pomoc při začleňování nadace do • 
tohoto společenství

Městskému kulturnímu středisku Vyškov a Muzeu Vyškovska za trvalou spolupráci • 

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

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

Základní umělecké škole ve Vyškově za vystoupení jejích učitelů na akcích nadace• 

Panu Ing. Davidu Procházkovi, Ph.D. za kreativní vedení webových stránek • 
a dlouhodobou spolupráci

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

Firmě Respono za partnerství v projektu Budoucnost naší planety začíná u jed-• 
notlivce

Členům správní a dozorčí rady za aktivní přístup k plnění povinností vyplýva-• 
jících z jejich funkce



Výroční zpráva za rok 2009 včetně povinné přílohy k Účetní závěrce je uložena v nadačním rejstříku Krajského soudu v Brně. 

Vydání bez přílohy slouží jako informační a propagační materiál.

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

ZPRA COVALY: Eva Drobílková, Libuše Procházková, Milena Večerková

FOTOGRA FIE: Archiv nadace, Vladimír Kotulán

GRA FICKÁ ÚPRA VA: Jan Huňař 

TISK: PROTISK spol. s r. o.




