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výroèní zpráva 2008

Dovolte mi, abych na úvod výroèní zprávy zavzpomínal na dvì diskuse, mezi nimiž
ubìhlo témìø dvacet let. První z nich se odehrála ještì v dobì mých studií. Tehdy jsme se
dvìma spolužáky obhajovali studentskou práci na téma spoleèenských aspektù ochrany
životního prostøedí. Došli jsem k závìru, že mnohé environmentální problémy lze sice
øešit novými technologiemi a investicemi, podstatné však je pùsobit na zmìny ve vìdomí
lidí. Uplynulo témìø dvacet let a v rámci analýzy stavu mìsta zpracovávaných pro
Program rozvoje mìsta Plznì probìhla debata nad stavem a vývojem životního porstøedí
ve mìstì. Ta vyústila v jasný závìr od roku 1990 došlo k pozitivním zmìnám v legislativì,
byly relizovány mnohé prospìšné investice a pøesto není stav životního prostøedí
odpovídající požadavkùm poèátku 21. století. Za hlavní problém bylo opìt oznaèeno
nedostateèné vìdomí souvislostí kvality života a stavu životního prostøedí. Bylo též
konstatováno, že je tøeba vìnovat úsilí zajímavé a efektivní environmentální výchovì
dìtí, tak aby se pozitivní vztah k prostøedí v nìmž dìti žijí a budou žít, stala bìžnou a
normální souèástí jejich pohledu na svìt.

Práce Nadaèního fondu Zelený poklad je možná díky dlouhodobé finaèní podpoøe
statutárního mìsta Plzeò, kterému patøí uznání a dík. Dalším partnerem, který
umožnil podporu projektù školních zahrad a kterému za to náleží podìkování, byl
Plzeòský kraj.

Nadaèní fond Zelený poklad se dlouhodobì soustøeïuje na podporu kvalitních projektù
zamìøených na environmentální výchovu s aktivním zapojení dìtí, uèitelù, rodièù i
dalších partnerù. Mezi nejúspìšnìjší programy patøí ekologické školní zahrady, které
umožní dìtem poznávat zákonitosti pøírody, ekologicky pøíznivé hospodaøení a vztahy
lidské existence a pøírodního prostøedí.

RNDr. Milan Svoboda
pøedseda správní rady
Nadaèního fondu Zelený poklad

Doufám, že v roce 2009 budeme mít možnost znovu prokázat, že strategie
podpory zamìøená na rùzné zpùsoby environmentální výchovy, je smysluplná a
dùležitá.

Zajímavým programem je tzv. Ekonaut vytváøející podmínky pro iniciativu a kreativitu
mladých týmù pøi návrhu a relizaci svého projektu. Tøetím programem je Základním
grantový program, který je prostorem pro podporu projektù, které nezapadají do obou již
zmínìných programù.
V roce 2008 projednala a schválila správní rada nový strategický plán, který se zamìøuje
na zlepšení práce nadaèního fondu i na zvýšení kvality podpoøených projektù. Pro
projekty školních zahrad jsme vytvoøili rùzné formy odborné podpory zahrnující napø.
konzultaèní hodiny, semináøe èi praktický manuál.
V loòském roce bylo z prostøedkù Nadaèního fondu Zelený poklad podpoøeno dvacet
projektù, které mají podle mého názoru velmi dobré výsledky a praktický dopad.

Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je pomáhat nevládním
neziskovým organizacím, školám a dalším subjektùm v péèi o
životní prostøedí s dùrazem na projekty zamìøené na ekologickou
výchovu nejen dìtí a mládeže, ale i široké veøejnosti.
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o nadaèním fondu Zelený poklad

Nadaèní fond Zelený poklad
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Nadaèní fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 z Nadace životního
prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.
Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty
zamìøené na ochranu pøírody, revitalizaci veøejných prostranství a
ekologickou výchovu nejen dìtí a mládeže, ale i široké veøejnosti.
Mìsto Plzeò je nejvìtším dárcem nadaèního fondu, každoroènì mu daruje
jeden milion korun èeských, od roku 2006 se podpora zvýšila na dva
miliony korun èeských. Tyto finanèní prostøedky jsou investovány do
projektù zlepšujících životní prostøedí Plznì.
Od doby svého vzniku v roce 1996 podpoøil formou nadaèních pøíspìvkù
ve výši pøes dvanáct milionù korun už na 160 projektù nevládních
neziskových organizací, jednotlivcù, škol a dalších institucí.
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Informace ke grafickému doprovodu výroèní zprávy.
V prùbìhu celého roku 2007/2008 dominovala výtvarné tvorbì žákù
Základní umìlecké školy Trnka pøedevším ekologická tématika ve vztahu
k mìstu Plzni. Dìti byly zaøazeny do 3-5 èlenných týmù, každá skupina
zpracovala vlastní animovaný film s ekologickou tématikou (jeden z filmù
„Zvíøátka z plzeòského znaku“ je pøílohou i elektronické verze výroèní
zprávy). Malby a kresby, které vznikly v rámci projektu doprovází výroèní
zprávu.
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Programy Nadaèního fondu Zelený poklad
Nadaèní fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostøedí
prostøednictvím tìchto grantových programù:
Zelené školní zahrady
Základní grantový program
Ekonaut 2008

podpoøené projekty v programu Nadaèního fondu Zelený poklad

V roce 2008 bylo podpoøeno 20 projektù v celkové èástce 1 921 920 Kè.
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Èíslo smlouvy: 1/2008
Obdarovaný: Základní škola Radnice
Projekt: Ekologická školní zahrada ZŠ Radnice (1. etapa) Základní škola Radnice
Èástka: 193 300 Kè
Dárce: Krajský úøad Plzeòského kraje

Školám, které uvažují o zøízení ekozahrady, poskytujeme praktický manuál „Jak na
ekologickou školní zahradu“. Manuál je souhrnem doporuèení pro tvorbu
takových školních zahrad, které se dají dobøe využít v rámci ekologické výchovy.
Hlavní souèástí je 23 návodných karet, na nichž mùžete najít podrobné postupy
jak postavit napø. stromový hrad, hmatovou stezku, hlinìnou pec, oživlé sluneèní
hodiny a další prvky.

Zahrada u budovy školy bude postupnì pøemìòována na ekologickou zahradu. V
první etapì, která je zahrnuta do navrhovaného projektu, budou za pomoci žákù i
jejich rodièù vybudovány tyto biotopy: sídlištì, les, hory a rašeliništì, voda a její
okolí. Vznikne i pohon èerpadla na fotovoltaický èlánek, suchá zídka se zástupci
suchomilných rostlin, kompost, kopeèkové a truhlíkové záhony, labyrint s cílovou
soliterou. Bude vytvoøen i prostor pro aktivní hry. Pro ukázku subtropických rostlin
bude využíván stávající skleník. Žáci vyšších roèníkù zahájí výsadbu školního
arboreta.

Manuál mùžete najít na webových stránkách nadaèního fondu
www.zelenypoklad.org.

zelené školní zahrady

podpoøené projekty v programu Zelené školní zahrady

Grantový program podporuje zakládání, výstavbu a rozvoj ekologických školních
zahrad v Plzeòském kraji. Ekologické školní zahrady vytváøejí kladný vztah dìtí k
pøírodì, podporují moderní trendy výchovy a zdravý životní styl dìtí. V roce 2008
podpoøil Nadaèní fond Zelený poklad sedm ekologických školních zahrad
èástkou ve výši 742 220Kè.

Èíslo smlouvy: 2/2008
Obdarovaný: Základní a Mateøská škola Osek
Projekt: Základní škola a Mateøská škola Osek - Naše zahrada aneb propojení
teorie s praxí
Èástka: 20 000 Kè
Dárce: Krajský úøad Plzeòského kraje
Zpracování architektonického návrhu ekologické školní zahrady , který bude
podkladem pro jeho realizaci. Plánování návrhu ekologické školní zahrady
probìhne ve spolupráci žákù, rodièù, zamìstnancù školy a zøizovatele školy.

Slavnostní zahájení projektu "Sluneèní hodiny v parku"
28. základní školy v Plzni podpoøeného Nadaèním fondem Zelený poklad
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Vybuduje se pocitový chodníèek, bylinková zahrádka (vlastní vysazování bylinek
dle domluvy s dìtmi, ze semínek si budou pìstovat sazenièky v pøipravovaném
paøeništi), vhodné umístìní krmítek a doplnìní školního sadu o tradièní stromy
(švestky, sladkoplodý jeøáb èervený a èerný, rakytník a bílá moruše).
Projekt navazuje na pøedešlé projekty podpoøené Nadaèním fondem Zelený
poklad z roku 2002 „Zasaï si svùj strom..”, z roku 2003 „Naše zahrada náš svìt…”
a z roku 2006 „Voda zdroj života“. Na všech projektech se velmi aktivnì podílejí
rodièe a dìti.

Èíslo smlouvy: 13/2008
Obdarovaný: 54. Mateøská škola Plzeò, Stanièní 72
Projekt: Babièèina bylinková zahrádka
Èástka: 20 000,- Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
Zpracování projektové dokumentace k ekologické školní zahradì.
Èíslo smlouvy: 14/2008
Obdarovaný: 78. Mateøská škola Plzeò, Sokolovská 30
Projekt: Skøítkový les dìtí 78. MŠ
Èástka: 188 920 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
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program Zelené školní zahrady - projekty podpoøené díky daru Mìsta Plznì

zelené školní zahrady

Èíslo smlouvy: 12/2008
Obdarovaný: 24. Mateøská škola Plzeò, Schwarzova 4
Projekt: Babièèina zahrádka aneb svìt bylin a hmyzu
Èástka: 198 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Èíslo smlouvy: 15/2008
Obdarovaný: 17. ZŠ a MŠ Plzeò, Malická 1
Projekt: Zelená uèebna aneb projekt vedoucí k rozvoji environmentálního
vzdìlávání žákù - 1.etapa
Èástka: 12 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

zelené školní zahrady

V této ekologické zahradì se bude stavìt smyslová cesta, ptaèí budky, zvonkohry
aj…. Dìti budou výtvarnì dotváøet skøítky, poznávat druhy keøù, rostlin, dosazovat
do suché skalky, hrát si v šiškovišti, kameništi. Významným prvkem zahrady je také
habrový stan.

Zpracování projektové dokumentace k ekologické školní zahradì.
Èíslo smlouvy: 16/2008
Obdarovaný: ZO ÈSOP Kladská, Mariánské Láznì
Projekt: Zelená školní zahrada ZŠ Pøimda
Èástka: 110 000 Kè
Dárce: Krajský úøad Plzeòského kraje
Jedná se o unikátní projekt ekologické školní zahrady, jehož 1. etapa zahrnuje
vybudování „suché“ èásti zahrady, tzn. suché zídky, skalky, vøesovištì, kvìtnaté
louky, políèka a selského záhonu. Na vytváøení zahrady se budou podílet žáci ZŠ
Pøimda spoleènì se svými uèiteli a rodièi.
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Èíslo smlouvy: 4/2008
Obdarovaný: Dìti Zemì - Plzeò
Projekt: Den bez aut 2008
Èástka: 77 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

základní grantový program

Základní grantový program podporuje projekty, které zlepšují životní prostøedí na
území mìsta Plznì. Projekty se zamìøují, jak na pøímé realizace, tak na projekty
ekologické výchovy. Podporovány jsou uskuteènitelné projekty se širokým
dopadem na bezprostøední okolí. V roce 2008 bylo podpoøeno deset projektù v
celkové výši 887 700 Kè.

Prostøednictvím ekovýchovných osvìtových aktivit pro veøejnost upozornit na
negativní vlivy rozrùstající se individuální automobilové dopravy a zároveò
propagovat šetrné druhy dopravy. Souèástí projektu jsou konkrétní aktivity, jako
napø. cyklistická jízda a její rozsáhlá propagace, výstava na støedních školách atd.

Èíslo smlouvy: 5/2008
Obdarovaný: ÈSOP ZO 26/02 Plzeòsko
Projekt: Praktická ochrana ohrožených druhù dravcù a sov
Èástka: 95 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
Projekt se zamìøuje na ochranu nejohroženìjších druhù dravcù a sov - sokola
stìhovavého, sýèka obecného a sovy pálené. Bude zjištìna poèetnost populace
jednotlivých druhù a jejich rozšíøení. Následovat bude praktická ochrana
nalezených hnízdiš, vytvoøení nových hnízdních pøíležitostí, a tím podmínky pro
zvýšení poèetnosti volnì žijící populace. Souèástí bude i propagace významu
dravcù a sov v pøírodì a nutnost jejich ochrany mezi širokou veøejností.
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základní grantový program

Èíslo smlouvy: 6/2008
Obdarovaný: ZOO a BZ Plzeò
Projekt: Japonská zahrada - 4.etapa
Èástka: 200 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
Nadaèní fond Zelený poklad cílenì podporuje vznik Japonské zahrady Šówaen v pùvodní botanické zahradì. Tato etapa se zamìøuje na pøípravu terénu a
výsadbu asijských druhù rostlin. Hlavní myšlenkou je setkání asijské a èeské
flóry v této zahradì.
Èíslo smlouvy: 7/2008
Obdarovaný: Jsme èástí Zemì o.s.
Projekt: Slunovratový festival 2008
Èástka: 50 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
„Slunovratový festival 2008“ je souèástí programu 4. roèníku celoroèního
festivalu o životním prostøedí „Jsme èástí Zemì 2008“. Festival je zamìøen na
vzdìlávání široké veøejnosti o životním prostøedí, hlavní akce se koná v èervnu
v „Mlýnské strouze“ v Køížíkových sadech.
Èíslo smlouvy: 9/2008
Obdarovaný: ENVIC, obèanské sdružení
Projekt: Nauème se stavìt Ekodomy
Èástka: 100 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
Uèni støedního odborného uèilištì v Plzni budou seznámeni s problematikou
ekologicky šetrných staveb a to jak z pohledu teoretického, tak i praktického.
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Èíslo smlouvy: 10/2008
Obdarovaný: Obèanské sdružení AMETYST
Projekt: Seznamte se se stromy
Èástka: 95 700,Dárce: Mìsto Plzeò

základní grantový program

Uskuteèní se dva vzdìlávací programy zamìøené obecnì na environmentálnì
šetrné stavby a na stavební materiály pro tyto stavby. Výuku budou doplòovat
informaèní materiály a výstava. Teoretické informace budou doplnìny praktickou
ukázkou stavebních materiálù a exkurzí s prohlídkou pasivních domù.

Bude pøipravena sada originálních pomùcek pro ekologickou výchovu - urèovací
koleèka stromù, spolu s metodikou, která pøispìje ke znalosti mìstské zelenì v
Plzni a ke zlepšení vztahu k pøírodì ve mìstì a k péèi o ni. Všechny výstupy budou
zveøejnìny na internetových stránkách.
Èíslo smlouvy: 17/2008
Obdarovaný: Obèanské sdružení AMETYST
Projekt: Jak se uèí v zahradì
Èástka: 97 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
Bude poskytována metodická podpora školám na území mìsta Plznì pøi další
tvorbì a využívání ekologických školních zahrad. Hlavním zámìrem je podpora
tvorby ekologických výukových prvkù v zahradách, poskytnutí tipù a doporuèení
na využití tìchto prvkù, aby sloužily pøedevším pro pøímou environmentální
výchovu. Projekt se bude týkat 15 plzeòských škol.

Ekologická školní zahrada 28. základní školy, Rodinná ul. 39, Plzeò
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základní grantový program

Èíslo smlouvy: 18/2008
Obdarovaný: Dìti Zemì - Plzeò
Projekt: Ekomapa Plznì 2.èást
Èástka: 34 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
Bude vydána a distribuována Ekomapa Plznì, ekomapa bude vytištìna v poètu 1750 ks
a bude k dispozici i na internetových stránkách.
Èíslo smlouvy: 19/2008
Obdarovaný: Dìti Zemì - Plzeò
Projekt: Rizikové chemikálie v plzeòských domácnostech a jak se jim vyhnout
Èástka: 89 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
Projekt se zamìøuje na informování plzeòské veøejnosti ohlednì chemických látek,
které evropská chemická politika oznaèuje jako vysoce rizikové a které se vyskytují v
nìkterých výrobcích denní potøeby. Informování bude probíhat prostøednictvím letáku,
informaèního kiosku a internetových stránek. Souèástí je i chemická laboratorní analýza
bìžnì dostupných výrobkù zakoupených v Plzni.

Èíslo smlouvy: 20/2008
Obdarovaný: Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva
Projekt: Nové tùòky pro obojživelníky u kostela sv. Jiøí
Èástka: 50 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
Vznikne kvalitní biotop pro celoroèní výskyt volnì žijících živoèichù, zejména pak
zvláštì chránìných a potlaèovaných obojživelníkù a plazù. Novì vzniklé tøi vodní tùnì
budou doplnìny informaèní tabulí.
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ekonaut 2008

Cílem grantového programu je podpoøit projekty, které navrhnou a zrealizují
sami mladí lidé a které pøinesou pozitivní zmìny v oblasti životního prostøedí ve
mìstì Plzni. V roce 2008 jsme podpoøili dva projekty v celkové výši 292 000
Kè.
Èíslo smlouvy: 11/2008
Obdarovaný: 14. Základní škola Plzeò, Zábìlská 25
Projekt: My tøídíme a víme proè
Èástka: 192 000,Dárce: Mìsto Plzeò
Seznámení žákù ZŠ s problematikou odpadového hospodáøství a motivování k
tøídìní odpadù, jak ve škole tak doma. Prostøednictvím médií a konference
potom osloví své rodinné pøíslušníky a spoluobèany a budou je motivovat k
tøídìní.
Èíslo smlouvy: 8/2008
Obdarovaný: ENVIC, obèanské sdružení
Projekt: Školní biozahrada
Èástka: 100 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
Žáci z 14. základní školy z Plznì se seznámí se základy ekologického
zemìdìlství. Na základì tìchto znalostí se budou podílet na založení
biozahrady, o kterou budou dále peèovat a pozorovat prùbìh pìstování plodin.
Zpracují publikaci „Biozahrada krok za krokem“a uspoøádají výstavu o
ekozemìdìlství a bioproduktech. Na závìr se uskuteèní konference pro ostatní
plzeòské školy, kde bude projekt prezentován a kde budou pøedány zkušenosti
z jeho realizace, bude zde i možnost ochutnat bioprodukty.
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výrok auditora

2 791 504,27
Pasiva
Dodavatelé 2008
73 600,00
Závazky vùèi zamìstnancùm
680,00
Závazky vùèi státu
120,00
Ostatní závazky
6963,00
Fondy
2 673 197,29
Výsledek hospodaøení z loòských let
1 176,60
2 755 763,89

Výsledek hospodaøení 2008

35 767,38

*
zde je zapoèítán i vklad do stabilizaèního fondu 1,4 miliónu Kè
od programu CEE Trust "Podpora regionálních nadací a
nadaèních fondù"

Dozorèí rada
Nadaèního fondu Zelený poklad
Ing. Petr Náhlík
Mgr. Petra Kacovská
Ing. Petr Baloun
MUDr. Oldøich Sojka
Doc. Ing. František Zvoneèek
Jaroslav Kojzar

Pracovníci
Nadaèního fondu Zelený poklad
Mgr. Tereza Teuschelová
Dana Böhmová
Bc. Jindøiška Pejšová

Nadaèní fond Zelený poklad dìkuje za podporu následujícím firmám a institucím:

... lepší nakládání s odpady

"Program CEE Trust "Podpora regionálních nadací a nadaèních fondù"
V neposlední øadì dìkujeme všem, kdo usilují o zlepšování životního prostøedí v Plzeòském kraji.

programy Nadaèního fondu Zelený poklad

20 000,00

grafika: Kateøina Vojtová

2 771 504,27 *

RNDr. Milan Svoboda (pøedseda správní rady)
RNDr. Jindøich Duras, PhD.
Radmila Samcová
RNDr. Eva Fajfrová
Ing. arch. Lenka Fischerová
Ing. Zdenìk Kovaøík

foto: Zuzana Vojtová

Aktiva
Bankovní úèet
Jiné pohledávky

Správní rada
Nadaèního fondu Zelený poklad

lidé a partneøi Nadaèního fondu Zelený poklad

Finanèní zpráva
rozvaha k 31.12.2008
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