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O nás 

Tři  brány,  komunitní  nadace  pro  vědění,  umění  a  civilizaci  navázala  v  roce  2006  na 
dvanáctiletou činnost Nadace Gymnázia Vyškov, jejímž posláním byla podpora vzdělanosti 
a kultury studentů a učitelů této školy.   Přerod v nadaci komunitní  si  vyžádala správa 
příspěvků z NIF (Nadačního investičního fondu) spojená se závazkem vyhlašovat otevřená 
grantová řízení. 

Posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu 
nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu.  
Cílem nadace je monitorovat potřeby a priority komunity a získávat finanční prostředky 
na jejich podporu.

Nadace je členem Asociace nadací Fóra dárců a Asociace komunitních nadací ČR.

V roce  2013  byla  nadaci  udělena  Známka kvality,  která  je  zárukou  a 
kontrolou ověřené kvality  nadací  a  nadačních fondů. Známku kvality 
uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují 
nastavená  kritéria  hodnocení.  Známku  kvality  mohou  získat  nadační 
subjekty, které jsou členem Asociace nadací.
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Lidé v nadaci

SPRÁVNÍ  RADA:
Předseda: 
Mgr. Robert Bílek

Členové:  
Jaromír Menšík 
Mgr. Lada Minářová
Aleš  Novotný
Ing. Marek Ovčáčík
Ing. Petr Wagner

DOZORČÍ RADA:
Předseda: 
Soňa Srnová

Členové:  
Mgr. Lidmila Hrdová
Ing. Ludmila Skřivánková 

KANCELÁŘ:
Výkonná ředitelka: Martina Pištěláková

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
Ing. Eva Drobílková
Ing. David Procházka, PhD.



Projekty nadace v roce 2013

Kaple sv. Anny

V prostorách kaple Sv. Anny v roce 2013 pokračovala veřejná sbírka na rekonstrukci kaple 
a obnovu přilehlé zahrady. Do sbírkové pokladničky u vstupu do kaple mohl přispět každý 
z návštěvníků výstav, které byly v kapli pořádány Muzeem Vyškovska, správcem objektu. 

Zůstatek na sbírkovém účtu k 31. 12. 2013 činil 17 761,48 Kč.

Na sklonku roku bylo do zahrady za kaplí umístěno torzo sochy J.A.Komenského, která 
byla v roce 1942 spolu se sochou Františka Palackého odstraněna z budovy vyškovského 
gymnázia a uložena v Gablerově kamenictví na Hřbitovní ulici ve Vyškově. Nadace bude za 
pomoci dárců usilovat o rekonstrukci sochy a její znovu umístění na původní místo. 

Literární a čtenářské soutěže 

Společný projekt Komunitní nadace Tři brány a Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. 

Cílem tohoto projektu je podpořit čtenářskou gramotnost dětí a mladých lidí, zakořenit v  
nich  lásku  ke  knihám  a  naučit  smysluplnému  trávení  volného  času  v  době  digitálních 
médií.

V  úterý  26.  března  2013  se  v  Knihovně  Karla  Dvořáčka  ve  Vyškově  konalo  slavnostní  
vyhodnocení  čtenářské soutěže Myslím,  tedy čtu  a  literární  soutěže Vyškovský cedník 
2012 (vyhlášeno na podzim roku 2012).

Vyhodnocení soutěže Vyškovský cedník 2012

Novinkou šestého ročníku soutěže bylo vlastní téma pro každou kategorii, které měli 
amatérští spisovatelé zpracovat. Tématem pro mladší autory byla Zrádná kniha, starší se 
měli nechat vést citátem T.G. Masaryka „Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí 
silněji.“

 Do soutěže byly tentokrát přihlášeny  práce 35 autorů, z toho v první kategorii 18, ve 
druhé 17. Obě katerie byly tedy zastoupeny velmi vyrovnaně. Účast oproti minulým 
ročníkům mírně poklesla, leč kvalita odevzdaných prací tento pokles zcela jistě 
vynahradila.

Po prvním vyřazovacím kole se do finále dostalo 6 prací z každé kategorie. Z těch pak byli 
vybráni vítězové. Letos v literární soutěži vedly jednoznačně dívky. Ani v jedné kategorii 
se neprosadil chlapec, a tak se těšíme, že v příštím roce bude úspěšných autorů mužského 
rodu více.

Odměny do soutěží byly pořízeny z daru firmy MEGABOOKS.CZ.
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Výsledky soutěže Myslím, tedy čtu

I. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ, kresba na téma Moje nejoblíbenější kniha
Adam Žemlička, 5.C, ZŠ Nádražní 5

II. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ a nižší gymnázium, tvorba Book meme (4-6 knih)
1. místo Tomáš Florus
2. místo Vojtěch Drábek
3. místo  Stanislava Žemličková

III. kategorie – studenti SŠ, tvorba Book meme (12 knih)
1. místo
Natálie Kučerová a Zuzana Lipovská
2. místo
Kateřina Orságová

Bookmeme – Natálie Kučerová

Cena Jana Hona 2013
9. ročník  projektu 

Nadační projekt, jehož cílem je motivovat mladé lidi ve věku 15 – 25 let oceněním jejich 
úspěchů ve studiu, umění či vědě, výjimečné řemeslné dovednosti nebo osobní statečnost 
či obětavost ve prospěch jiných. 
Cena,  nesoucí  jméno  významného  politika,  starosty  města  Vyškova,  člena  Sokola, 
ochotníka a dramaturga vyškovského divadla Haná se opět po roce dostala do správných 
rukou a je tedy dál naplňováno poslání tohoto dlouhodobého projektu. 



Cenu Jana Hona za rok 2013 obdrželi: 

Dalimil Ševčík – student vyškovského Gymnázia a žák Základní umělecké školy, u kterého 
se snoubí všestranné nadání pro studium, ale i pro hru na klavír a akordeon, které se 
věnuje od svých 6 let. Dalimil úspěšně reprezentuje gymnázium i ZUŠ u nás i v zahraničí, 
což je jedním z důvodů, pro které byl na Cenu Jana Hona nominován zástupci obou 
vzdělávacích institucí.

Za Dalimila cenu převzala jeho maminka, neboť tento mladý muž byl právě na studijní 
cestě v Japonsku, kde vyškovské gymnázium navázalo přátelství s Univerzitní střední 
školou v Hirošimě.

Martin Vašíček – student lékařské fakulty Masarykovy univerzity, člen vyškovského 
střediska Junáka, který nejen úspěšně vede oddíl vodních skautů a skautek a vyvíjí další 
aktivity v rámci Junáka, ale také se ve svém volném čase věnuje přípravě série akcí pro 
neorganizovanou mládež ve Vyškově.

Jolana Režná – dobrovolnice ve vyškovském Klubu Paprsek, kde již 9 let věnuje svůj volný 
čas organizaci programu pro handicapované děti na vícedenních pobytech, svými nápady 
a výtvarnými pracemi zpestřuje aktivity této organizace. 

Kromě těchto tří oceněných získala zvláštní odměnu také další dobrovolnice, Tereza 
Kaláčková, která byla nominována DDM ve Vyškově za dlouhodobou nezištnou pomoc při 
akcích pro rodiče s dětmi.

Slavnostní vyhlášení držitelů Ceny Jana Hona za rok 2013 proběhlo v obřadní síni 
vyškovské radnice ve  středu 20. listopadu 2013.

Projekt byl realizován za finanční podpory Města Vyškova.

Zleva: Jolana Režná, Martin Vašíček,  
Tereza Kaláčková, maminka Dalimila  
Ševčíka
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Grantové programy 

V grantovém řízení Komunitní nadace Tři brány pro rok 2013 bylo rozděleno 123 000 Kč z  
výnosu z příspěvku z NIF (Nadačního investičního fondu). Z 19 posuzovaných projektů 
bylo podpořeno 13, z toho 8 v programu Tradice a 5 v programu Cesta.

Nejvyšší podíl podpořených projektů tvořily projekty zaměřené na oblast kultury, kam 
putovala částka 38 000 Kč. Vzdělávací aktivity byly podpořeny vyrovnanou sumou 39 000 
Kč. Volnočasovým projektům bylo přiděleno 16 500 Kč, preventivní programy a sport 
získaly shodně po 13 000 Kč, rozvoj obce a komunity pak 3 500 Kč.

CESTA

Program je zaměřen na projekty malých neziskových organizací, jejichž cílem je obohacení 
života  komunity.  Oblasti  podpory  nejsou  úzce  specifikovány,  podpořeny  mohou  být 
aktivity  kulturní,  sociální,  vzdělávací,  ekologické,  zaměřené  na  rozvoj  venkova,  péči  o 
životní prostředí, volnočasové aktivity dětí a mládeže a další. Předmětem žádosti mohou 
být projekty nové i tradiční, aktivity jednorázové i déletrvající. 

V programu CESTA bylo rozděleno celkem 26 500 Kč. 

o.s. Paprsek - Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí 
osobních asistentů
Výše nadačního příspěvku: 6 000 Kč

MC Radost, o.s. Vyškov – 
Rodinný rozpočet
Výše nadačního příspěvku: 4 000 Kč

Sportovní klub Vyškov, o.s.  - Šachové soutěže a turnaje
Výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč

Gymnázium a SOŠZE Vyškov  - Běháme srdcem
Výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč

Zbýšovský domeček, o.s - Zbýšovský kalendář
Výše nadačního příspěvku: 3 500 Kč



TRADICE

Podpora projektů v oblasti vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit dlouhodobějšího 
charakteru.  Cílem  programu  je  podpora  projektů,  které  již  dříve  prokázaly  svou 
udržitelnost, eventuálně vznik nových veřejně prospěšných aktivit, které mají potenciál 
stát se tradičními. Zohledněny jsou projekty komunitního charakteru, do jejichž realizace 
je zapojena veřejnost, místní neziskové organizace, samospráva či další subjekty.  

V programu TRADICE bylo rozděleno 96 500 Kč.

Junák Vyškov - Obnova outdoorového vybavení
Výše nadačního příspěvku: 16 500 Kč

Gymnázium  a SOŠZE Vyškov - Praktická výuka přírodovědných předmětů
Výše nadačního příspěvku: 13 000 Kč

Gymnázium  a SOŠZE Vyškov - Čtenář a filmový divák 21. století
Výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč

Gymnázium  a SOŠZE Vyškov  - Dějepisná, zěměpisná a mineralogická exkurze do  Polska
Výše nadačního příspěvku: 8 000 Kč

Gymnázium  a SOŠZE Vyškov  - Stop závislostem
Výše nadačního příspěvku: 13 000 Kč

MKS Vyškov - Soustředění k 30. výročí založení VSPS
Výše nadačního příspěvku: 10 000 Kč

MKS Vyškov - Oslavy 150. výročí založení spolku Haná
Výše nadačního příspěvku: 18 000 Kč

Klub přátel KKD, o.s - Literární čaje o páté
Výše nadačního příspěvku: 10 000 Kč

MIMOŘÁDNÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov – Prima táta, super máma
Výše nadačního příspěvku:  1 500 Kč
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Partneři nadace

Město Vyškov
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
Muzeum Vyškovska
ZUŠ Vyškov

Dárci v roce 2013

MEGABOOKS CZ
Ing. Danuše Husáková
Ing. Ivo Bárek
Ing. Ludmila Skřivánková



Finanční zpráva

Přehled nadačního jmění

Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku k 31. 12. 201 23 201 609 Kč

Z toho prostředky NIF (Nadačního investičního fondu) 21 900 700 Kč

Uložení nadačního jmění k 31. 12. 2012:

Ve správě ČSOB Asset Management a.s., investiční společnost 6 501 609 Kč

Premiové spořící státní dluhopisy 2 000 000 Kč

15. zajištěný fond ČP Invest 1 000 000 Kč

J&T banka, a.s. – termínovaný vklad 2 500 000 Kč

Nemovitý majetek v k.ú. Kostelec u Zlína, č.p. 515 11 000 000 Kč

Spořící účet GE Money Bank a.s. 200 000 Kč

Náklady na správu nadace

Ve smyslu § 22 odst. 1c) Zákona č. 227/1997 Sb.  o nadacích a nadačních fondech je ve  
statutu Komunitní nadace Tři brány stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou 
nadace na 10 % hodnoty nadačního jmění k 31. 12. sledovaného účetního období. 

Náklady  související  se  správou  nadace  (bez  nákladů  na  vlastní  programy)  v roce  2013  činily   
624 361 Kč, tj. 2,69 % hodnoty nadačního jmění k 31. 12. 2013.
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Poděkování 

 Mgr. Libuši Procházkové,  Dagmar Marušincové, Kateřině Foltánkové, Tomáši 
Dorazilovi a Petru Muzikářovi - členům poroty literární soutěže Vyškovský cedník

 členům správní a dozorčí rady za nezištnou práci a čas věnovaný nadaci 

 dobrovolníkům a všem dalším příznivcům za jejich podporu

Odkazy

Asociace nadací Fóra dárců www.donorsforum.c

Asociace komunitních nadací v ČR www.akncr.cz

Muzeum Vyškovska www.muzeum-vyskovska.cz

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov www.kkdvyskov.cz

Město Vyškov www.vyskov-mesto.cz

MKS Vyškov www.mksvyskov.cz
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Kontaktní údaje 

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov

Tel.: 603 798 031

Email: nadace@tribrany.cz                       

www.tribrany.cz

Bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., č. ú. 201781448/0600

IČ: 49408593

Komunitní nadace Tři brány je zapsaná v nadačním restříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, v oddíle N, vložce 141.

Sestavila: Martina Pištěláková

Použité obrázky: archiv Komunitní nadace Tři brány

Vydala: Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

Výroční zpráva za rok 2013 včetně kompletní roční účetní závěrky je uložena v nadačním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně a v sídle nadace.  Výroční zpráva slouží jako 
informační a propagační materiál nadace.

 


