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Milí příznivci a přátelé Nadačního fondu Zelený poklad,

 
rok se s rokem sešel a my bychom vás rádi informovali o tom, co vše rok 
2017 pro Nadační fond Zelený poklad znamenal. Velmi úspěšně se nám 
rozběhl grantový program Ani kapka nazmar, inspiroval mnohé žadatele 
a za loňský rok se zrodila celá řada nápadů, jak s dešťovou vodou začít 
lépe hospodařit. Zdrojem inspirace však nebylo pouze tak aktuální hos-
podaření se srážkovými vodami. Jsme velmi rádi, že i v Plzni se nově 
objevily projektové žádosti, které se zabývají tak důležitými tématy, 
jako je podpora ekologické dopravy (projekt Do práce na kole) nebo 
festival ekologicky zaměřených filmů EKOFILM. S řadou dobrých nápadů 
přicházejí i mateřské školky, které jsou žadateli v grantovém programu 
Nás učí příroda. Tímto programem chceme podporovat environmentální 
vzdělávání, u předškolních dětí tak důležité. Na následujících stránkách 
se ve stručnosti seznámíte s konkrétními projekty, jež jsme v loňském 
roce podpořili.

Jsme velmi rádi, že můžeme pokračovat v přeshraničních aktivitách 
a podporovat tak především pedagogy ve sdílení zkušeností a výměně 
nápadů. Ve spolupráci s bavorskou Ekologickou stanicí Lias–Grube 
pokračoval česko-německý projekt MINT od mala, podpořený v Programu 
přeshraniční spolupráce Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl 
EÚS 2014–2020. Díky podpoře statutárního města Plzně byly hrazeny 
náklady ve výši 10 % uznatelných nákladů projektu, a tak se mohly usku-
tečnit celkem čtyři výjezdy k německým kolegům: dva vzdělávací kurzy 
pro pedagogy, pedagogická hospitace a odborná exkurze se zaměřením 
na hospodaření s dešťovými vodami. 

V rámci tohoto projektu se v říjnu a listopadu konaly dvě vzdělávací 
besedy, určené nejen pedagogům, ale i i laické veřejnosti. Na jedné 
z těchto besed jsme velmi rádi přivítali ředitelku Angeliku Vey–Rosse-
lit, která nám společně se svým týmem představila environmentální 
koncept jejich školky. To je jen namátkou jeden z konkrétních výsledků 
společného vzdělávání a vzájemného obohacování, které projekt MINT 
od mala plzeňským pedagogickým pracovníkům přinesl. 

Úvodní slovo předsedkyně  
správní rady
 

Foto: Projekt Neleníme, pěstujeme 38. mateřské školy
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Vše, co jsme dosud zmínili, zní velmi jednoduše, nicméně za každým 
projektem stojí tým nadšených lidí a náročná práce, která vize na papíře 
mění ve skutečnost. Děkuji tímto všem, kteří se podílejí na chodu a čin-
nosti Nadačního fondu Zelený poklad. Můj zvláštní dík patří členům 
správní rady za aktivní a nadšený přístup, žadatelům za smysluplné 
nápady se širokým přesahem. Rovněž děkuji našemu hlavnímu dárci 
statutárnímu městu Plzeň, které nám pro rok 2018 navýšilo finanční pří-
spěvek. Poděkování patří i všem soukromým dárcům. Výše darů dokládá, 
že si důležitost ekologického udržitelného smýšlení a konání uvědomu-
jeme všichni napříč celou společností. 

Dost již retrospektivy, zaměřme pozornost a veškerou energii na pří-
tomný okamžik. Jen tak budeme naše životy naplno prožívat a jen tak 
budeme utvářet takovou budoucnost, jakou chceme mít. Přejme si 
a bude nám dáno. Myšlenka je mocná.

 
Lucie Davídková,  
předsedkyně správní rady  
Nadačního fondu Zelený poklad

Jak pomáháme
 
Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostředí 
prostřednictvím následujících grantových programů: 

* Základního grantového programu

* Ani kapka nazmar

* Nás učí příroda 

 

Nový grantový program Ani kapka nazmar jsme poprvé vyhlásili v roce 
2016. Jeho prostřednictvím se chceme přidat k iniciativám prosazujícím 
změnu v hospodaření s dešťovými vodami v zastavěném území. 

Jsme velmi rádi, že jsme v roce 2017 mohli díky podpoře našeho 
zřizovatele statutárního města Plzně a dalších dárců podpořit  
13 projektů částkou v celkové výši 1 053 841 Kč.

 Jak je níže vidno, stále ještě objem rozdělených prostředků nedosáhl 
stavu z let 2006 a 2007. Postupně však překonáváme nepříznivé dopady 
finanční krize v roce 2006. Věříme, že v budoucnu získáme podporu 
nejenom našeho zřizovatele, ale i dalších dárců. 



2016
bylo podpořeno  

16 projektů celkovou částkou 
1 037 908 Kč

2017
bylo podpořeno  

13 projektů celkovou částkou  
1 053 841 Kč

2013
bylo podpořeno  

11 projektů částkou v celkové výši 
727 734,84 Kč

2012
bylo podpořeno  

9 projektů částkou v celkové výši 
744 082 Kč

2014
bylo podpořeno  

10 projektů částkou v celkové výši 
774 687 Kč

2005
bylo podpořeno  

21 projektů částkou v celkové výši 
1 352 425 Kč

2006
bylo podpořeno  

19 projektů částkou v celkové výši 
1 793 826 Kč

2007
bylo podpořeno  

20 projektů částkou v celkové výši 
1 654 916 Kč

2008
bylo podpořeno  

20 projektů částkou v celkové výši 
1 598 620 Kč

2009
bylo podpořeno  

15 projektů částkou v celkové výši 
1 417 400 Kč 2010

bylo podpořeno  
13 projektů částkou v celkové výši 

874 334 Kč

2011
bylo podpořeno  

13 projektů částkou v celkové výši 
1 057 555 Kč

2015
bylo podpořeno  

13 projektů částkou v celkové výši 
771 112 Kč
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Projekty podpořené  
v Základním grantovém programu

Základní grantový program je klíčovým programem Nadačního fondu Zelený 
poklad. Z jeho prostředků jsou podporovány projekty, které významně zlep-
šují životní prostředí na území města Plzně. Podporu získávají jak přímé 
realizace, tak i projekty environmentální výchovy zaměřené nejenom 
na děti a mládež, ale i na širokou veřejnost.

V roce 2017 byly podpořeny 4 projekty částkou  
v celkové výši 207 000 Kč. 

Z dlouhodobého pohledu se jedná o nižší částku, než jaká je obvykle 
v Základním grantovém programu rozdělena. Každopádně jsme velmi rádi, 
že se objevily dva zcela noví žadatelé, kteří usilují o lepší životní prostředí 
v Plzni. Jedná se o zcela nové uskupení Plzeň na kole, z.s, které organizo-
valo kampaň Do práce na kole 2017 a o organizaci Síť  ekologických poraden 
STEP, z.s., která připravila projekt Plzeň bez chemie usilující o snížení spo-
třeby glyfosátu v městském prostředí.

Naší snahou je pomáhat rozvíjet podporované projekty dlouhodobě, proto 
jsme již potřetí podpořili Plzeňské ozvěny Ekofilmu. Jsme rádi, že především 
filmové projekce spojené s besedami pro školy mají velký ohlas. Stejně tak 
jsme potřetí podpořili Mezigenerační  komunitní zahradu v Totemu, která je 
založená na spolupráci mezi seniory dobrovolníky a 7. mateřskou školou. 
 
  

Číslo smlouvy: 1/2017
Obdarovaný: Plzeň na kole, z.s.
Projekt: Do práce na kole 2017
Částka: 40 500 Kč
Dárce: město Plzeň 

Kampaň chce hravou formou přimět Plzeňany, aby pro cestu do zaměst-
nání volili šetrné způsoby dopravy. Organizátoři tak chtějí ulevit 
městům od aut a vnést více radosti a pohybu do běžného pracovního 
dne. A jak se jim to podařilo v Plzni v roce 2017? Celkem se do 5. ročníku 
zapojilo 619 soutěžících ze 152 firem, což je o sto soutěžících a 10 firem Foto: Mezigenerační zahrada v TOTEMU



12 13

více než vloni. Cyklisté a koloběžkáři najezdili během květnové kam-
paně při 13 915 cestách do práce 120 940 zelených kilometrů. Ti, kteří 
do práce chodili pěšky nebo běhali, přidali při svých 2 367 cestách 
dalších 13 915 km. Stejně jako v roce 2016, tak i v roce 2017 byl hlavním 
partnerem kampaně Nadační fond Zelený poklad. 

Číslo smlouvy: 9/2017
Projekt: Plzeň bez chemie
Obdarovaný: Síť ekologických poraden STEP, z.s.
Částka: 21 500 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Pro odstraňování plevelů a dalších nežádoucích rostlin jsou v městském 
prostředí často používány herbicidy, nejčastěji na bázi glyfosátu (nejzná-
mější je Roundup od firmy Monsanto). Tyto chemické látky jsou ale často 
užívány nesprávně a znečišťují vodní toky, jsou toxické pro vodní organismy 
a pravděpodobně karcinogenní. V městském prostředí je negativní vliv 
na obyvatele zvláště významný. Přitom existují alternativní mechanické 
a termické postupy, jak nežádoucí rostliny odstraňovat. Projekt rozšiřuje 
povědomí o jejich využívání mezi správci veřejných prostranství, firmami, 
které tyto služby nabízí, i veřejností. Řada měst (např. Brno, Jeseník, Mělník, 
některé pražské městské části) usiluje o snížení spotřeby glyfosátu a jeho 
náhradu. V souladu s tímto trendem STEP představí na odborných semi-
nářích a individuálních schůzkách správcům zeleně a firmám alternativní 
postupy a bude se snažit i působit na veřejnost. Dalším cílem je informovat 
veřejnost o důsledcích a souvislostech používání herbicidů ve městech. 

Číslo smlouvy: 10/2017
Projekt: Všechny cesty vedou na zahradu
Obdarovaný: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s
Částka: 65 000 Kč
Dárce: město Plzeň 

Zahradničení na zahradě komunitního centra jsme podpořili již potřetí. 
Velmi se nám líbí myšlenka, že se o zahradu společně starají děti 
ze 7. MŠ Kralovická a dobrovolníci (nejenom senioři) z Mezigeneračního 
a dobrovolnického centra TOTEM. Děti na zahradu přicházejí pravidelně 
jednou týdně, během celého roku se seznamují se všemi cykly zahrady, 
díky výpěstkům se mění i jejich postoj k zelenině. Přínosem je samozřejmě 
i mezigenerační setkávání. Nově byly zařazeny workshopy a akce pro 
širokou veřejnost, které nabízejí příležitosti jak k rozvoji zahradnických 
kompetencí, tak i k aktivnímu zapojení v rámci komunitních akcí na zahradě.  

Číslo smlouvy: 11/2017
Projekt: Plzeňské ozvěny Ekofilmu
Obdarovaný: Johan, zapsaný ústav 
Částka: 80 000 Kč
Dárce: město Plzeň 

 Již potřetí podporujeme v Plzni festival Ekofilm. Jeden z nejstarších 
mezinárodních filmových festivalů s tématikou životního prostředí 
se srozumitelným a účinným způsobem snaží propagovat potřebu odpo-
vědného přístupu k životnímu prostředí. Tématem posledního 43. ročníku 
byl vzduch a ovzduší a jeho znečištění, toto téma bude akcentováno 
i v plzeňských Ozvěnách, které proběhnou v dubnu 2018. Program bude 
připraven především pro žáky a žákyně základních a středních škol, ale 
i širokou veřejnost. Věříme, že umělecky i obsahově kvalitní snímky 
zaujmou jak malého, tak dospělého diváka. Projekce budou doplněny 
besedami s odborníky na aktuální témata ze zhlédnutých filmů. 
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2 otázky  
pro Jindřicha Durase,  
člena správní rady Nadačního  
fondu Zelený poklad a hlavního  
iniciátora nové grantové výzvy  
Ani kapka nazmar

Pro Nadační fond Zelený poklad pracuješ již 22. let  
zdarma jako dobrovolník, můžeš vysvětlit z jakého důvodu? 

Už při studiích oboru ochrana přírodního prostředí na Přírodovědecké 
fakultě University Karlovy jsem došel k názoru, že pro udržení zdravé 
přírody, bez níž na Zemi lidská existence není ani možná, je rozho-
dující naše hodnotová orientace. Tedy jestli jsme schopni vnímat 
jako důležitější dlouhodobou udržitelnost zemského ekosystému, 
nebo dáme přednost krátkodobé spotřebě či zisku za cenu ničení 
našeho prostředí. Dnes, už jako odborník v oboru hydrobiologie 
a vodního hospodářství se zhruba třicetiletou praxí, stále ještě 
čelím každodenní zkušenosti, která mě přesvědčuje, že situace je 
velmi vážná. Chci svou aktivitou přispět k tomu, aby se věci u nás 
zlepšovaly, protože když budu sedět doma na pohovce a nadávat 
u televize, nevylepším nic. Myslím, že cesta k lepší budoucnosti 
zdaleka neleží ve vrcholné politice, ale primárně u nás dole – záleží 
na našem zájmu, naší aktivitě a našem přínosu pro společnou věc. 

Jsi hlavní iniciátor nové grantové výzvy Ani kapka nazmar.  
Co od nového programu očekáváš? 

Především bych rád, aby se vodě a hospodaření s ní začala 
konečně věnovat pozornost, kterou zasluhuje. Stále ještě přetr-
vává hodně technický pohled, kudy vodu odvést pryč a jak se jí 
co nejlépe zbavit. Málokdo chápe, že voda je také naše jediné 
a nenahraditelné klimatizační médium. Prostřednictvím vege-
tace, zejména stromů, se voda odpařuje a nám se pak ve městě 
mnohem lépe žije, prostředí je zdravější. Pro děti je voda atraktivní 
i sama o sobě, takže doufám, že nový program bude nejen pro-
spěšný pro naše město, ale také zajímavý pro malé účastníky.
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Projekty podpořené  
v grantové výzvě Ani kapka nazmar

V roce 2017 bylo podpořeno 5 projektů částkou v celkové výši 
670 691 Kč. Z našich třech grantových programů se této výzvě 
dostalo nejvyšší podpory z toho důvodu, že projektové přípravy 
z roku 2016 byly realizovány až v průběhu roku 2017. Výzva Ani 
kapka nazmar podporuje přípravu a realizaci výchovných 
a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou 
hospodaření s dešťovými vodami v lokálním i širším měřítku. 
Vítané jsou prakticky zaměřené projekty, které využijí některé 
techniky hospodaření s dešťovými vodami nebo jejich kom-
binaci (zelená střecha, vertikální zahrada, zasakování, jímání 
srážkové vody a její využití k závlaze či jako užitkové vody) 
a jež budou propojeny se vzdělávací aktivitou. Poprvé jsme 
program vyhlásili v roce 2016. Níže vám představíme první 
z příkladů, které se, jak jsme pevně přesvědčeni, stanou pří-
klady dobré praxe v hospodaření s dešťovými vodami v Plzni. 

Číslo smlouvy: 2/2017
Projekt: Zahrádka jako ruky dlaň 
Obdarovaný: 32. mateřská škola,  
příspěvková organizace Plzeň, Resslova 22, Plzeň
Částka: 23 000 Kč
Dárce: město Plzeň

V první etapě zahradní projektantka Ing. Magdalena Smetanová společně 
s učitelským sborem ze 32. mateřské školy přemýšlela, jak stávající plochu 
přeměnit na místo vhodné pro hru dětí. Školka se nachází v samotném 
centru Plzně (na rohu ulic Resslova a Purkyňova). Jedná se o plochu 
o výměře 353 m², která je určená stovce dětí ze školky. A jak si představit 
výchozí stav? Dle zpracované studie to vypadá takto: „Převážná část 
povrchu dvorku je tvořena černými pryžovými deskami, které kromě toho, 
že působí v malém prostoru dosti bezútěšně, jsou již na mnoha místech 
poškozeny a navíc za horkých letních dnů vydávají nepříjemný plastový 
zápach. Lze tak pochybovat o jejich zdravotní nezávadnosti. Řešené území 
je v současné době vybaveno několika dosluhujícími herními prvky, které 
jsou v prostoru rozmístěny víceméně nahodile...“Foto: projekt Lepší sudy než žlaby 15. ZŠ
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Číslo smlouvy: 13/2017
Projekt: Zahrádka jako ruky dlaň – 1. etapa
Obdarovaný: 32. mateřská škola,  
příspěvková organizace Plzeň, Resslova 22, Plzeň
Částka: 100 000 Kč
Dárce: město Plzeň a individuální dary

Filozofií změny je především výrazné zlepšení mikroklimatu, a to díky 
doplnění zeleně a nahrazení nevhodného tartanového povrchu. S malou 
plochou je chytře pracováno, aby byla rozčleněna na herní koutky 
(kuchyňka, dílna, pěstování bylinek). Nově vytvořený kopec může sloužit 
dětem třeba i na sáňkování. Správní rada také velmi ocenila záměr školky 
vybudovat podzemní nádrž na zachycení dešťové vody, jíž se pak bude 
nově zbudovaná zelená plocha zalévat. I když je dvoreček malý, náklady 
na celkovou přeměnu jsou odhadovány na cca 700 000 Kč včetně odstra-
nění nevhodného povrchu a náhrady za vysloužilé herní prvky. Vzhledem 
k finanční náročnosti se počítá s realizací na etapy, velmi vítaná je 
tedy i podpora zřizovatele městského obvodu Plzeň 3 a dalších dárců. 
Nadační fond Zelený poklad podpořil již zpracování projektové dokumen-
tace částkou ve výši 23 000 Kč a 1. etapu úpravy zahrady. I do budoucna 
je připraven se finančně podílet na dalších etapách. 

Číslo smlouvy: 5/2017
Projekt: Neposedné kapičky
Obdarovaný: 61. mateřská škola Plzeň
Částka: 200 000 Kč
Dárce: město Plzeň 

Úprava vstupní partie zahrady mateřské školy se zaměřením na využití 
dešťové vody, jejím cílem je vybudovat první dešťovou zahrádku v Plzni. 
Betonové žlaby lemující školku jsou nahrazeny travnatými průlehy. Vyfré-
zováním pařezu vznikne další prostor, celé průčelí mateřské školky bude 
pojato jako dešťová zahrada. Dešťovou vodu začnou zachytávat i do sudů, 
děti ji využijí při zalévání nově založených záhonů. A co ještě plánují? „Děti 
společně s učitelkami, s rodiči, prarodiči budou pozorovat přírodu, poznávat 

rostliny, hmyz, brouky, ptáky, vlastnosti hlíny. Hodně se v naší školce spo-
léháme na prarodiče, s přibývajícím věkem má člověk hlubší vztah k přírodě 
a ke svému okolí, využijeme tedy jejich zkušeností. Děti společně s dospě-
lými naplánovali výsadbu, budou okopávat, sázet, plít, zalévat dešťovou 
vodou a sklízet úrodu,“ řekla nám k tomu paní ředitelka Dagmar Sosnová. 
S realizací se začalo na podzim 2017 a bude dokončena v roce 2018. V roce 
2016 podpořil Nadační fond Zelený poklad vznik projektové dokumentace 
částkou ve výši 15 000 Kč, podíleli se na ní děti, rodiče a učitelé. 

Číslo smlouvy: 6/2017
Projekt: Dešťové kapičky dostaly nožičky
Obdarovaný: Waldorfská základní škola Dobromysl
Částka: 187 691 Kč
Dárce: město Plzeň 

V rámci komplexní úpravy školní zahrady ve vnitrobloku domů je záměrem 
využít dešťovou vodu z okapů a uchovávat ji v podzemní nádrži jednak 
pro zalévání zahrady, jednak pro dopouštění malého jezírka. To bude 
sloužit k nabírání zálivkové vody a mladší žáci se v něm budou moci brou-
zdat. Veřejný vodovod na školní zahradu není vůbec zaveden, dešťová 
voda, příp. voda v nefunkční studni je aktuálně jediný teoretický zdroj 
pro zahradní zeleň. Po vyčištění a rozboru vody může studna opět sloužit 
jako rezervní zdroj zálivkové vody. Pomocí srážkoměrů mohou děti samy 
sledovat množství srážek a jejich přínos zahradě, v hodinách matematiky 
propočítávat potřebnou velikost retenční nádrže, přítok, odtok, průtok, 
plochu střechy a řešit v praxi otázky s tím spojené. Realizace je napláno-
vána na rok 2018, součástí podpory byla i projektová příprava.
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 Číslo smlouvy: 12/2017
Projekt: Vodou k životu
Obdarovaný: 22. mateřská škola Plzeň
Částka: 160 000 Kč
Dárce: město Plzeň 

Záměrem projektu je upozornit děti na důležitost vody pro život. Pedago-
gický tým školky si přeje, aby si děti uvědomovaly důsledky plýtvání vodou, 
a chce děti vést k šetření vodou, a to zejména vodou pitnou. Projekt bude 
probíhat paralelně na všech třech pracovištích. Hry s vodou jsou pro děti 
velmi lákavé, proto byl pro zahradu Z. Wintra navržen zcela nový herní 
prvek „vodní hra“. Na této zahradě je již v současné době k dispozici 

„dešťovka“, která se zachycuje do sudu a bude pro hry využívána. Nový 
prvek tedy nebude mít zcela záměrně napojení na vodovodní řad. Děti tak 
budou muset vynaložit úsilí a nanosit si vodu ke hrám samy, a tak budou 
přicházet na to, že je výhodné vodu „chytat“ a opakovaně ji používat pro 
hry v korýtkách. Tímto přirozeným způsobem se naučí s vodou hospodařit. 
Na pracovišti v MŠ nám. Míru bude vybudován zcela nový vyvýšený záhon, 
na kterém budou děti moci pěstovat rostliny a pozorovat na nich jejich 
závislost na vodě. Ve spolupráci s občanským sdružením Ametyst bude 
pořízen také sud na dešťovou vodu, „dešťovky“ se pak bude využívat 
zejména k zalévání záhonů. Děti si užijí výukové dopoledne s programem 

„Dešťovka je kamarád“. MŠ se bude dále zabývat i kompostováním. 

Foto: projekt Lepší sudy než žlaby 15. ZŠ
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Projekty podpořené  
v grantovém programu  
Nás učí příroda

„Poskytnout dětem možnost setkávat 
se s přírodou a trvale udržitelně jednat je 
možné v každém zařízení denní péče o děti. 
Pokud ne na vlastní zahradě, pak stačí i výlet 
do parku nebo jednou týdně navštívit blízký 
les. Přírodu můžeme před vlastním prahem 
prožívat po celý rok. Hravým zážitkem je pro 
děti pozorovat, jak se příroda proměňuje při 
střídání ročních období. Uvědomí si přitom 
ekologické souvislosti ve svém každodenním 
životě. Příroda se tak stane samozřejmou 
průvodkyní všedního dne života dítěte.“ 

(Zdroj: Ekologická stanice Lias-Grube Unterstürmig) 
 

 

Číslo smlouvy: 3/2017
Projekt: Voda, voděnka
Obdarovaný: 31.mateřská škola Plzeň
Částka: 20 000 Kč
Dárce: město Plzeň 

MŠ chce začít využívat dešťovou vodu ze střechy altánu na školní 
zahradě, která zatím nenávratně mizí v kanálu bez dalšího užitku. Vodu 
zde budou zachytávat do sběrných nádob a dále ji použijí k zalévání 
zeleniny a květin. Na plotě u zahrady vytvoří z PET lahví, hadic, vodních 
mlýnků a trychtýřů a dalšího materiálu určeného k recyklování labyrint 
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pro experimentování s vodou. Na zahradě umístí také srážkoměr k měření 
srážkových úhrnů, teploměr k měření teploty vzduchu i vody a ukazatel 
směru a síly větru. Od projektu si slibují rozšíření badatelsky orientova-
ných činností pro děti, testování proběhne ve školním roce 2017/18.

Číslo smlouvy: 4/2017
Projekt: Medvědí cesta rokem
Obdarovaný: Junák – český skaut, středisko STOPA Plzeň, z.s. 
Částka: 49 750 Kč
Dárce: město Plzeň 

Lesní školka Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s přirozeným 
prostředím pro všestranný rozvoj dítěte. O to se snaží naplněním celoroč-
ního plánu s aktivitami navazujícími na přirozený roční cyklus. Nadační fond 
Zelený poklad podpořil tímto projektem lesní školku a její rozvoj již počtvrté.

Číslo smlouvy: 7/2017
Projekt: Jen předpověď počasí k pěstování nestačí
Obdarovaný: Základní škola a Mateřská škola  
pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň
Částka: 73 400 Kč
Dárce: město Plzeň 

Celoročním tématem dětí z mateřské školky bude pozorování počasí 
a všech zákonitostí přírody s tím souvisejících. Pedagogický tým s dětmi 

„prožije“ význam vody pro lidský život a ukáže jim, kam všude v rámci běž-
ného lidského života voda zasahuje. Zapojí se opět rodiče a prarodiče, aby 
děti poznání prožívaly společně se svými nejbližšími. Děti se naučí nejen 
šetřit vodou, ale také využívat dešťovou vodu v rámci zahradnických prací. 
Jeden ze stromů na zahradě využijí jako základnu pro meteostanici, učitelé 
s dětmi připraví vydání „Kalendáře přírody v mateřské školce“.

Číslo smlouvy: 8/2017
Projekt: Přírodě o krok blíže
Obdarovaný: Junikorn, z.s
Částka: 33 000 Kč
Dárce: město Plzeň 

V rámci ročního vzdělávacího programu si Junikorn vytyčil několik cílů: 
upevnit u dětí návyky třídění odpadů a začít třídit bioodpad díky poří-
zení kompostéru na školní zahradu. Na stávajícím záhonku si společně 
vypěstují zeleninu a její růst zachytí v rámci plánovaného fotoprojektu. 
Po zpracování zeleninky na svačinu budou děti pozorovat proces rozkladu 
zbytků. Jako třešničku na závěr školka navštíví sběrný dvůr, aby děti 
na vlastní oči viděly objem odpadu, a tedy i důležitost jeho správného 
zpracování a minimalizace.

Hodnocení projektů
Každý z podpořených projektů je pravidelně kontrolován a monitorován, 
a sice prostřednictvím průběžných a závěrečných zpráv včetně zprávy 
finanční. Projekty se vyhodnocují přímo v místě realizace. Hodnocení 
se aktivně účastní členové správní rady, společně s odpovědným 
pracovníkem Nadačního fondu Zelený poklad. Z podpořených projektů 
z roku 2016 jsme v místě projektu kontrolovali projekty č. 3/2016, 
5/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 
15/2016 a 16/2016. Z podpořených projektů z roku 2017 byly průběžně 
hodnoceny projekty 1/2017, 2/2017, 3/2017 a 5/2017. Ostatní projekty, 
na něž jsme přispěli v roce 2017, budou hodnoceny v roce 2018, kdy 
proběhne i převážná část jejich realizace. Bližší informace k hodnocení 
jsou k dispozici v kanceláři Nadačního fondu Zelený poklad.
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2 otázky  
pro Lucii Davídkovou,  
předsedkyni správní rady  
Nadačního fondu  
Zelený poklad

Přijala jsi výzvu stát se předsedkyní správní rady,  
jak hodnotíš dosavadní působení? 

Nevnímám zásadní rozdíl mezi předsednictvím a členstvím,  pominu-li 
pochopitelně vyšší časové nároky na administrativu. Pravdou ovšem 
zůstává, že coby předsedkyně nahlížím více pod pokličku fungování 
fondu, a tím více si vážím práce, kterou odvádějí kolegyně z manage-
mentu: Tereza Pelclová, Šárka Fremrová a Jindřiška Šilhánková, kterým 
patří obrovský dík. Jako předsedkyně se rovněž častěji účastním jed-
nání s představiteli města a jednotlivých městských obvodů a s žadateli 
o granty a těší mne, že se nám společnými silami a spoluprací daří vize 
a nápady uskutečňovat, byť je cesta mnohdy dlouhá a obtížná. Za velký 
úspěch považuji, že se nám podařilo vyjednat vyšší finanční příspě-
vek od našeho hlavního donora statutárního města Plzeň, který nám 
umožní přerozdělovat vyšší částky mezi zajímavé projekty. Budeme 
tak moci v budoucnu podporovat i projekty většího rozsahu a tedy 
i významnějšího dopadu na životní prostředí a společnost.

Jaký největší úkol vidíš před Nadačním fondem  
Zelený poklad v roce 2018? 

Důležité je, aby naše vyhlašované grantové programy stále budily zájem 
u potenciálních žadatelů, aby se dařilo zajímavé projekty realizovat 
a mohly tak plnit svůj účel – zlepšení životního prostředí. Každoroční 
výzvou pro celý tým Zeleného pokladu je oslovení partnerů a dárců, kteří 
mají zájem se finančně podílet na realizaci projektů. Letos se to bude 
týkat především podpořených projektů v programu Ani kapka nazmar. 
Jsme přesvědčeni, že se jedná o důležité počiny, které pomůžou nastar-
tovat významnější změny v hospodaření s dešťovými vodami v Plzni, ale 
finančně jsou náročné. Každopádně se jedná o konkrétní projekty, které 
nejenom pomůžou životnímu prostředí, ale významně zlepší život dětí 
ve školkách a školách. Připravujeme k tématu velkou výstavu před Stu-
dijní a vědeckou knihovnou ke konci roku 2018. Velkým závazkem je pro 
nás zdárný průběh projektu MINT od mala, realizovaného ve spolupráci 
s bavorskou Ekologickou stanicí  Lias-Grube. Jsem ráda, že se nespoko-
jujeme pouze s působností v Plzni, ale otevíráme se světu. 
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Vlastní činnost  
Nadačního fondu  
Zelený poklad

MINT od mala

„Pro úspěch vzdělávání pro trvale udržitelný 
rozvoj je rozhodující motivace vychovatelek 
a odborných pedagogických pracovníků 
se s dětmi vydat na společnou cestu 
a uvědomit si, že jsou pro ně vzorem.“ 

(Zdroj: Ekologická stanice Lias - Grube Unterstürmig)

 
V roce 2017 jsme mohli opět navázat na spolupráci s bavorskou stanicí 
ekologické výchovy Lias-Grube (Umweltstation Lias–Grube Unterstürmig). 
Tentokrát jsme se rozhodli se na žádost spolupracujících učitelů a učite-
lek zaměřit na dnes velmi populární témata STEM1. 

Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to klima? Proč jsou stromy 
zelené? Jak funguje počítač? Jak vzniká mikroténový sáček? Co je to 
vlastně chemie? Tyto otázky patří k naší každodennosti a i k všednímu dni 
dětí každého věku v jeslích a školce, stejně jako na základní škole a v dru-
žině. Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou 
k trvalé udržitelnosti v mateřských školách a na prvním stupni základní 
školy, popřípadě i v družině? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlou-
hodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě 
těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? 

1

Převzato z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, 
v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická výchova a v němčině 
termínu MINT, proto i název projektu MINT od mala.
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Jaké jsou zkušenosti v České Republice a jaké v Německu? Pod vedením 
lektorek z Ekologické stanice Lias-Grube hledáme odpovědi na tyto otázky 
na vzdělávacích setkáních a workshopech v Německu i v České republice. 
V roce 2017 se konaly dvě vzdělávací akce v Německu, zorganizovali jsme také 
vzdělávací exkurzi pro politické představitele, zástupce zřizovatelů školních 
zařízení všech stupňů s představením příkladů dobré praxe na témata týkající 
se hospodaření s dešťovými vodami a ochrany klimatu. 

V červenci jsme zorganizovali čtyřdenní pedagogické hospitace, které 
se taktéž setkaly s velkým zájmem. Jejich účastnice byly natolik nadšené 
z návštěvy předškolního zařízení, že jsme na jejich podnět pozvali ředitelku 
Angeliku Vey-Rosselit a její tým přednášet do Plzně. Pedagogický koncept 
školky, která patří mimo jiné i do sítě tzv. vodních školek (něm. Wasserkita, t. z. 
školky s důrazem na šetrné zacházení s vodou), se setkal s nadšeným ohlasem 
i u českých pedagogů.

Více k termínům chystaných akcí najdete na našich webových stránkách 
www.zelenypoklad.org /Vlastní projekty/MINT od mala

Víkend otevřených zahrad v Plzni 
a v blízkém okolí 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O druhém červnovém víkendu se i v Plzni a v blízkém okolí otevřely již 
posedmé běžně nepřístupné nebo málo známé zahrady. Doprovodný 
program se skládal z komentovaných prohlídek, přednášek, ale třeba 
i divadelních představení nebo koncertů v netradičním prostředí. Jsme 
rádi, že s rostoucím počtem návštěvníků se zvyšuje i počet míst, která 
se pro veřejnost otevřou. 

Pro návštěvníky je stále velmi lákavá klášterní zahrada na Jiráskově 
náměstí. Masarykova základní škola společně s partnery zde připravila 
opět velmi nabitý program. Dále se nabízela poetická prohlídka Luftovy 
zahrady nebo nespočet borovic v arboretu Sofronka. Nově se do pro-
gramu přidává i vodní zahrada pod hrází Velkého Boleveckého rybníka 
nebo hřbitov Všech Svatých na Roudné.

Prohlídky a inspiraci nabízejí i školní a školkové zahrady v přírodním stylu, 
případně zahrady permakulturní. Zásluhou sdružení ENVIC byla otevřena 
střešní zahrada a soukromá zahrada Na Sudech. Jsme velmi rádi, že 
se programu účastní právě zahrady školkové nebo další, které jsme 
v minulosti podpořili. Naším vkladem byla podpora propagace. 

Více najdete na www.vikendotevrenychzahrad.cz

http://www.zelenypoklad.org/
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Finanční zpráva  
a zpráva auditora

ROZVAHA (v Kč) 1. 1. 2017 31. 12. 2017

AKTIVA 2 416 370 2 589 719
Dlouhodobý majetek cekem 0 0
Krátkodobý majetek celkem 2 416 370 2 589 719
Zásoby 0 0
Pohledávky 453 817 1 458 239
Krátkodobý finanční majetek 1 962 553 1 131 480

PASIVA 2 416 370 2 589 719
Vlastní zdroje celkem 2 274 534 2 390 477
Vlastní jmění 0 0
Fondy 2 324 871 2 329 449
Výsledek hospodaření minulých let 1 177 14
Hospodářský výsledek ve schval.říz. -51 514 61 014
Cizí zdroje celkem 141 836 199 242
Závazky  141 836 199 242

Aktiva nadačního fondu jsou tvořena především peněžními prostředky 
na běžném účtu. Pasiva nadačního fondu jsou tvořena především Fondy, 
na kterých jsou evidovány přijaté dary a dotace nabyté za účelem 
jejich poskytnutí jiným osobám a peněžní prostředky získané do správy 
nadačního fondu. Fondy jsou pomocí analytické evidence členěny dle 
jednotlivých poskytovatelů darů a dotací. Zbývající část pasiv je tvořena 
závazky do splatnosti. 

Nadační příspěvky poskytnuté jiným osobám jsou účtovány v okamžiku 
poskytnutí platby podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 504/2002 
a dle Českých účetních standardů přímo z Fondů, takže nejsou uvedeny 
ve výsledovce.  

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě oboustranného podpisu 
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Většina plateb nadačních Foto: Projekt Zahrádka jako ruky dlaň 32. MŠ
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příspěvků je prováděna ve třech splátkách, poslední splátka je poskytnuta 
po obdržení závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu. Nevyplacené příspěvky 
účetní jednotka eviduje v knize finančních příspěvků.

HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)

Stav fondů k  1. 1. 2017 celkem 2 324 871
 
Z toho: 
Stabilizační fond** 1 400 000
Určeno na správu nebo činnost nadačního fondu 84 239
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou 244 334
Určeno k rozdělení nebo na činnost nadačního fondu 596 298

**  vklad do stabilizačního fondu od programu CEE Trust „Podpora regionálních nadací 
a nadačních fondů“, vklad není určen k rozdělení, pouze úroky z něj.

 

ZDROJE PŘIJATÉ DO FONDŮ BĚHEM ROKU 2017 1 091 849
 
Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město 935 000
Sbírka VVŽÚ/8476/16 38 500
Ostatní dary  3 700
Výsledek hospodaření roku 2016 *** - 50 351
 
Z toho na správu a činnost nadačního fondu
PLZEŇ, statutární město na správu 165 000

*** výsledek hospodaření 2016, o převodu do Fondů rozhodnuto správní radou v roce 2017.

VYPLACENO Z FONDŮ BĚHEM ROKU 2017 1 087 271
Nadační příspěvky schválené v minulých letech 246 857
Nadační příspěvky schválené v roce 2017 655 716
Náklady na správu a činnost nadačního fondu 184 698

STAV FONDŮ K  31.12.2017 CELKEM 2 329 449
 
Z toho: 
Stabilizační fond 1 400 000
Určeno na správu nadačního fondu 64 542
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou 352 857
Určeno k rozdělení nebo na činnost nadačního fondu 512 050

VÝKAZ ZISKU  
A ZTRÁTY (V KČ)   CELKEM  SPRÁVA ČINNOST 

NÁKLADY CELKEM 1 345 378 69 400 1 275 978
Spotřebované nákupy 28 270 2 000 26 270
Služby 425 702 41 140 384 562
Osobní náklady  860 664 0 860 664 
Ostatní náklady 29 242 26 260 2 982
Poskytnuté příspěvky 1 500 0  1 500

VÝNOSY CELKEM 1 406 392 83 253 1 323 139
Tržby za vlastní výkony  0 0 0
Změna stavu zásob 0 0  0
Ostatní výnosy 226 731 81 253 145 478
Přijaté příspěvky 20 000 2 000 18 000
Přijaté dotace 1 159 661 0 1 159 661

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 61 014 13 853 47 161

VLASTNÍ
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Náklady na správu nadačního fondu ve výši 43 623 Kč jsou hrazeny z darů 
a dotací. Výši daru nebo dotace určené k úhradě nákladů na správu 
nadačního fondu určuje její poskytovatel. Zisk z vlastní činnosti vznikl 
z titulu realizace projektu MINT od mala. Jedná se o výši spolufinancování, 
na které byla v roce 2016 podána žádost o dotaci na kofinancování tohoto 
projektu. Dotace byla obdržena v roce 2017 a sloužila i ke krytí nákladů 
vzniklých v roce 2016 z titulu realizace daného projektu.

Audit účetní uzávěrky provedl dne 05.03.2018 auditor Ing. Pavel Holub, 
číslo osvědčení 1397. Podle názoru auditora účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadačního fondu Zelený poklad k 31. 
12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 
2017 v souladu s českými účetními předpisy. Kompletní zprávu auditora 
můžete najít na www.zelenypoklad.org 

 

V rámci vlastní činnosti fond realizoval zakázky/projekty: 

• MINT od mala (podpořeno Programem přeshraniční spolupráce 
 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020), 

• Víkend otevřených zahrad 2017,

• Fundraising a PR nadačního fondu,

• Administrace nadačních příspěvků.

Lidé Nadačního fondu  
Zelený poklad 
 
 
 
 

Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad
Ing. Lucie Davídková (předsedkyně správní rady)
RNDr. Milan Svoboda 
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kovařík
Pavla Dusíková Jindrová, MSc. 
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad 
Prof. MUDr. Miloš Pešek (předseda dozorčí rady) 
Mgr. Martin Baxa 
Mgr. Chaloupek Václav 
Bc. Michal Chalupný 
Mgr. Lukáš Hegner 
Milan Šupík

Administrace a rozvoj Nadačního fondu Zelený poklad 
Mgr. Tereza Pelclová (vedení a rozvoj) 
Šárka Fremrová (administrativní podpora) 
Ing. Jindřiška Šilhánková (externí účetní) 
Mgr. Kristýna Fantová (externí spolupráce)
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JAK? 

CHCETE POMÁHAT 
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ  
V PLZNI? PŘEJETE SI, ABY 
PLZEŇ BYLA ZELENĚJŠÍ 
A KAŽDÁ ŠKOLA I ŠKOLKA 
MĚLA K DISPOZICI PŘÍRODĚ 
BLÍZKOU ZAHRADU? 
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POMOZTE NÁM USPOŘÁDAT VÝSTAVU.  
ADOPTUJTE JEDEN NEBO VÍCE  
VÝSTAVNÍCH PANELŮ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 5. 11. až do 31. 12. 2018 chceme před-
stavit činnost Nadačního fondu Zelený 
poklad na velké výstavě ve Smetanových 
sadech před Studijní a vědeckou knihov-
nou. Na 21 velkoformátových panelech 
se veřejnost dozví: 

• proč je důležité  hospodařit 
s dešťovou vodou, 

• jak může s dešťovou vodou  
hospodařit škola nebo školka,

• představíme konkrétní projekty, 
na které sháníme podporu,

• výstava bude připravená tak, 
aby návštěvníci mohli rovnou 
přispět, pokud je některý z při-
pravovaných projektů zaujme. 

HLEDÁME PARTNERY,  
KTEŘÍ NÁM POMOHOU 
VÝSTAVU USPOŘÁDAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chcete  adoptovat jeden nebo více 
panelů? Veškeré náklady spojené 
s jedním panelem jsou 5 000 Kč.  
 
Více se dozvíte na  
www.zelenypoklad.org

NAKUPUJTE NA INTERNETU PŘES 
GIVT – PÁR KLIKNUTÍ NAVÍC A POMŮŽETE 
NADAČNÍMU FONDU ZELENÝ POKLAD

 
 
Určitě i Vy občas nakupujete přes 
internet. Víte ale, že takovým nákupem 
můžete podpořit i Nadační fond Zelený 
poklad, aniž byste platili cokoliv navíc? 
To vše umožňuje služba GIVT, stačí přejít 
na tento web, zvolit NADAČNÍ FOND 
ZELENÝ POKLAD jako podporovanou orga-
nizaci, vybrat obchod, v kterém chcete 
nakupovat, a to je vše. Pak už nakupu-
jete stejným způsobem, jako jste zvyklí. 
Prodejce zaplatí službě GIVT provizi 
a polovinu této provize posílá GIVT orga-
nizaci, kterou si vyberete. Cena za zboží 
se ale nijak nezvyšuje, zaplatíte úplně 
stejnou částku jako všichni ostatní. Výše 
příspěvku se liší obchod od obchodu, 
většinou se pohybuje kolem 1–5 % 
ceny nákupu. Říkáte si, že to nestojí 
za to? Dovolíme si nesouhlasit. I pouhá 
3 % z tisícikorunové objednávky předsta-
vují pro NADAČNÍ FOND ZELENÝ POKLAD 
dar v hodnotě 30 korun, což je částka, 
za kterou pořídíme třeba sazeničku byli-
nek do jedné z plzeňských školek. Stačí 
jen pár kliknutí navíc.  
 
Přispějte přímo  
na podporu našich programů 
na   www. zelenypoklad. org /Pro dárce  
přes portál DARUJME. 

PODPOŘTE  
LUFTOVU ZAHRADU –  
STÁLE BĚŽÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přispívat je možné na účet  
veřejné sbírky pro Luftovu zahradu  
107 – 5000740247/0100, díky získaným 
finančním prostředků bude zahájena 
obnova schodišť v Luftově zahradě.





V Nadačním fondu Zelený poklad 
jsme již 22 let oddáni našemu 
poslání. Pomáháme nevládním 
neziskovým organizacím, školám, 
předškolním zařízením a dalším 
subjektům v péči o životní prostředí 
s důrazem na projekty zaměřené 
na environmentální výchovu nejen 
dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. 
Můžete pomáhat s námi. Podívejte 
se na www.zelenypoklad.org
 
Děkujeme 

Sídlo
Nadační fond 
Zelený poklad
Nám. Republiky 1
301 00 Plzeň

Administrace
Americká 29
301 38 Plzeň
Tel./fax: 377 329 558
info@zelenypoklad.org ww
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