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Vážení,

již pátým rokem nadační fond Zelený poklad podporuje nejrůznější projekty 

v oblasti péče o životní prostředí v Plzni. Na mnoha místech Plzně můžeme vidět 

realizace dobrých nápadů, které vznikly díky příspěvkům z nadačního fondu, 

jako jsou upravené školní zahrady, výsadby dřevin v krajině či vylepšená veřejná 

prostranství. Nadační fond se ale nezaměřuje jen na oblast přímých realizací, ale 

„investuje“ i do oblasti navýsost důležité a potřebné, do ekologické výchovy.  

Nadační fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 z Nadace životního prostředí 

města Plzně – Zelený poklad a jeho zřizovatelem je město Plzeň. Fond je jedním 

z významných nástrojů realizace Koncepce péče o životní prostředí v Plzni 

a jeho činnost je jednou z priorit nového programu rozvoje města Plzně. 

V roce 2003 obdržel nadační fond dar od města Plzně ve výši jednoho 

miliónu korun a ve třech grantových uzávěrkách obdržel celkem 33 žádostí 

o příspěvek. Bohužel ne všechny bylo možné podpořit, dotaci získalo čtrnáct 

projektů v následujících oblastech: 

Úprava zanedbaných ploch ve městě

Ochrana volně žijících rostlin, živočichů a ekosystémů

Revitalizace drobných vodních toků

Péče o přírodu jako téma ekologické výchovy

Zlepšení stavu zeleně a krajiny v Plzni

Další dar ve výši 50 tisíc Kč získal fond od firmy KAP, s. r.o.

Nadační fond Zelený poklad byl v roce 2003 vybrán ve výběrovém řízení 

do programu CEE Trust „Podpora regionálních nadací a nadačních fondů“. 

Věřím, že v dalších letech bude nadační fond nejen stále významnějším 

subjektem v oblasti péče o životní prostředí, ale i nástrojem podporujícím 

rozvoj občanské společnosti. Chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, 

aby fond úspěšně plnil své poslání, zastupitelům města Plzně, dalším dárcům, 

členům správní rady za mnohdy nelehké rozhodování, organizaci Centrum pro 

komunitní práci za trpělivost při zajišťování administrativy fondu. Dík a uznání 

patří též všem, kteří se pouští do zajímavých projektů pro zlepšování životního 

prostředí.

RNDr. Milan Svoboda 

předseda správní rady Nadačního fondu

Zelený poklad
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Nadační fond obdržel 
celkem 33 žádostí o příspěvek, 
z nichž 14 bylo kladně vyřízeno

Číslo smlouvy: 01/03
Obdarovaný: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže
Projekt: Mladí a zeleň
Částka: 99 850,- Kč

Projekt se zaměřil na úpravu veřejného prostranství spojenou v prostorách Salesiánského 
střediska dětí a mládeže. Cílem projektu byla také ekologická výchova dětí a mládeže, 
která dochází do střediska. Mimo jiné se děti podílely na úpravě veřejného prostranství. 
Projekt se realizoval v průběhu 2003. Správní rada provedla kontrolu projektu.

Číslo smlouvy: 02/03
Obdarovaný: 33. ZŠ
Projekt: Program ekologické výchovy na naší škole
Částka: 20 000,- Kč

Díky projektu se zavedla separace odpadu na celé škole, byly realizovány další aktivity 
týkající se ekologické výchovy. Propagace projektu se uskutečnila i na webových stránkách 
školy. Správní rada provedla kontrolu projektu a shledala projekt mimořádně úspěšným 
a přínosným pro životní prostředí města Plzně.

Číslo smlouvy: 03/03
Obdarovaný: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 
pobočka Plzeň
Projekt: Odborné přednášky pro veřejnost
Částka: 29 000,-Kč

Projekt byl zaměřen na ekologické vzdělávání široké veřejnosti v nejzákladnějších 
otázkách týkajících se životního prostředí. Ekologická výchova veřejnosti se soustředila 
na témata – „Bolevecké rybníky – rekreace a jakost vody“ a „Nádrž Hracholusky 
– kvalita vody a celkové řešené území“. „V současnosti se i v našem regionu ukazuje, 
že zásadním článkem schopným pozitivně ovlivnit jakost vody v tocích a nádržích je 
vzdělaná laická veřejnost. A protože naše společnost je jediná, která sdružuje četné 
odborníky z oboru vodního hospodářství, cítíme nutnost s veřejností pracovat.“ Správní 
rada provedla kontrolu projektu.
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Číslo smlouvy: 04/03
Obdarovaný: 32. ZŠ, Sokolovská 54
Projekt: Zeměkoule v rukách našich dětí
Částka: 88 000,- Kč

Cílem projektu je vést děti k ekologickému myšlení, prostřednictvím akce „Děti učí děti“ 
bylo zorganizováno velké množství veřejných ekologických akcí (soutěžní dopoledne, 
literární, výtvarné a fotografické soutěže, projektové dny ke Dni Země). Systematicky 
byl budován vztah dětí k přírodě prostřednictvím praktických činností (třídění odpadu, 
výroba krmítek a budek atd.). Při Vánočních a Velikonočních ekodílnách se společně eko-
vzdělávaly tři generace: žáci, jejich rodiče a prarodiče. Projekt proběhl v roce 2003.

Číslo smlouvy: 05/03
Obdarovaný: 24. MŠ, Schwarzova 4
Projekt: Naše zahrada – náš svět, o který se chceme starat
Částka: 100 000,- Kč

Byla nově zrekonstruována a vybudována školní zahrada za spoluúčasti dětí z MŠ 
a jejich rodičů. Školní zahrada je nyní využívána jako „učebna v přírodě“. Vznikly zde 
ekologické pomůcky, jako je pocitový chodníček, kompost, louka s lučním kvítím – vše 
slouží pro celoroční ekologickou výchovu nejmenších dětí. Projekt navázal na úspěšný 
projekt z roku 2002, zahrada byla dokončena v roce 2003. Správní rada provedla kontrolu 
projektu a shledala projekt mimořádně úspěšným.

Číslo smlouvy: 06/03
Obdarovaný: Děti země – Plzeň
Projekt: Ekovýchovný filmový klub
Částka: 12 500,- Kč

Díky projektu se rozběhlo pravidelné promítání filmů s ekologickou tématikou 
spojených s následnými besedami. Klub pravidelně promítá v Kulturní kavárně Jabloň 
a je navštěvován především středoškolskou a vysokoškolskou mládeží. Mezi promítané 
filmy patřilo např. Muž který sázel stromy (téma: ochrana stromů), Den poté (téma: 
alternativní zdroje energie) atd. Díky podpoře nadačního fondu se rozběhl zajímavý 
projekt, který má velký potenciál do budoucna (festival ekologických filmů, soutěže 
ekologických filmů atd.)

Číslo smlouvy: 07/03
Obdarovaný: Ivonna Doležalová
Projekt: Soubor výukových karet vzácných a ohrožených živočišných druhů 
 žijících na území města Plzně
Částka: 67 300,- Kč

Projekt je určen žákům základních a středních škol, kteří jsou díky projektu seznamování 
s vzácnými a ohroženými druhy živočichů, kteří žijí na území města Plzně. V rámci 
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projektu byly vyrobeny ekologické pomůcky a probíhaly hodiny ekologické výchovy. 
Projekt byl dokončen v roce 2003, ekologické hodiny se stále realizují.

Číslo smlouvy: 08/03
Obdarovaný: 37. MŠ, Barvínkova 18
Projekt: Zůstane mateřská škola Barvínek zdravá
Částka: 50 000,- Kč

Byla podpořena rekultivace školní zahrady, provedena byla výsadba stromů a keřů. 
Školní zahrada bude postupně upravována a nyní je rovněž využívána jako učebna 
v přírodě.

Číslo smlouvy: 09/03
Obdarovaný: Meditační zahrada – Památník obětem zla
Projekt: Revitalizace rybníka
Částka: 100.000,-Kč

Lokalita Meditační zahrady byla odborem životního prostředí MMP v roce 1999 
zaregistrována jako významný krajinný prvek, je cennou plochou z hlediska krajinářského, 
botanického historického a plní ekostabilizační funkci v daném území. Součástí zahrady 
je i soustava dvou rybníčků, jejich význam je nejen estetický, ale i ekologický (kromě 
okrasných ryb a vzácných druhů mokřadních rostlin a živočichů cenných pro druhovou 
rozmanitost, žije zde i několik vzácných exemplářů obojživelníků).
Cílem projektu je vyčištění a odbahnění většího z rybníků, který byl poškozen i povodní. 
Zároveň bylo osazeno výpustné zařízení, upraven přítok vody, zpevněna hráz a provedeny 
další úpravy (nové osázení rostlinami). Projekt se zdárně uskutečnil v roce 2003.

Číslo smlouvy: 10/03
Obdarovaný: Středisko ekologické výchovy AMETYST
Projekt: Výchovou k trvalé udržitelnosti
Částka: 97 000,- Kč

Projekt je zaměřen na realizaci programů ekologické výchovy pro plzeňské školy 
v oblastech: péče o přírodu a odpadová problematika ve městě Plzni. Bude uskutečněno 
250 ekovýchovných programů. Základním a mateřským školám bude nabízena možnost 
realizovat výukové programy v lesích u Seneckého rybníka (zázemí skautských kluboven) 
nebo ve středisku ekologické výchovy Ametyst. Zároveň bude školám nabídnuta pomoc 
při přípravě a realizaci celoročního školního projektu „Příroda kolem nás“.
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Číslo smlouvy: 11/03
Obdarovaný: DESOP
Projekt: Ekologicko výchovná a informační VHS kazeta
Částka: 24 000,- Kč

Ekologicko výchovná a informační VHS kazeta „Jeden rok na Záchranné stanici“ slouží 
jako ekovýchovný materiál pro děti, mládež a dospělé. Hlavní součástí jsou návodné 
informace, jakým způsobem se chovat ke zraněným živočichům. Videokazeta bude 
široce distribuována roce 2004.

Číslo smlouvy: 12/03
Obdarovaný: MO ČRS Plzeň 3eCity
Projekt: Péče o přírodu – výjezdní semináře pro děti a mládež z Plzně
Částka: 43 000,- Kč

Díky podpoře NFZP se uskuteční ekovýchovné dlouhodobé pobyty mládeže v přírodním 
parku Horní Berounka. Na výjezdních soustředěních se bude každý účastník aktivně 
zapojovat do ochrany životního prostředí. Realizovat se bude pozorování a určování 
zvěře, ptactva a rostlin, příprava na odchyt a kroužkování ptactva, kontrola čistoty vody 
v řece, atd. Pomoc s výukou budou zajišťovat pracovníci Záchranné stanice živočichů 
Plzeň, ČRS a Povodí Vltavy. Projekt je realizován z větší části v roce 2004.

Číslo smlouvy: 13/03
Obdarovaný: Děti země Plzeň
Projekt: Plzeňské řeky – místo pro život
Částka: 25 000,- Kč

Cílem projektu je seznámení veřejnosti (se zvláštním důrazem na studenty) s ekologickou 
hodnotou údolních niv řek Mže, Radbuzy a Úhlavy a možnostmi jejich ochrany. Zároveň 
bude prováděna péče o dotčená území ve spolupráci se studenty škol. Projekt se bude 
převážně realizovat v roce 2004.

Číslo smlouvy: 14/03
Obdarovaný: Svoboda zvířat 
Projekt: Ekologická výchova, nakládání s odpady
Částka: 40 000,- Kč

Cílem projektu je podporovat školy v zavádění třídění odpadů, součástí projektu je 
zajištění výukové programy pro školy,zajištění pomůcek pro výuku. Projekt se bude 
realizovat převážně v roce 2004.
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Správní rada nadačního fondu Zelený poklad

RNDr. Milan Svoboda (předseda)

Ing. Ladislav Volf 
RNDr. Jindřich Duras Phd.

Na činnosti správní rady se aktivně podílely:
Radmila Samcová
RNDr. Eva Fajfrová

Hospodaření nadačního fondu

převod z roku 2002 441 655 Kč

p
ří

jm
y

Dar města Plzně 1 000 000  Kč

Vrácené prostředky z grantů 6 300 Kč

Dar Kap, sp. 50 000 Kč

Příjmy celkem         1 498 556 Kč

Granty          1 271 517 Kč

vý
d

aj
eBankovní poplatky            2 317 Kč

Administrace NFZP           70 000 Kč

Výdaje celkem         1 343 834 Kč

Vázané prostředky 112 500 Kč

Zisk (úroky) 601,07 Kč

* prostředky poskytnuté NF jsou žadatelům uvolňovány ve 2-3 splátkách za podmínek 
specifikovaných v darovací smlouvě

Nadační fond Zelený poklad děkuje městu Plzni za podporu. Děkujeme 

firmě Kap za finanční dar v hodnotě 50 000 Kč.

Děkujeme také všem, kteří se podíleli na činnosti fondu, a v neposlední 
řadě každému, kdo usiluje o zlepšování životního prostředí ve městě 
Plzni.
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