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z dalších zdrojů. Velkou výzvou je spolupráce se společností Plzeň 
2015, která zajišťuje realizaci projektů souvisejících s titulem Evrop-
ské hlavní město kultury, jehož nositelem bude v roce 2015 Plzeň. 
Patnáctý rok existence Zeleného pokladu byl úspěšný. Rád bych 
poděkoval těm, kteří finanční podporou umožnili podporu environ-
mentálních projektů. Jsou jimi statutární město Plzeň a společnost 
Panasonic AVC Network Czech s. r. o. Velmi nás potěšila důvěra 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, který nás požádal o administraci 
svého projektu podpory ekologických školních zahrad. 

Milí příznivci a přátelé  
nadačního fondu Zelený poklad.

Výroční zpráva mi každoročně připomíná neochvějné plynutí času. 
V loňském roce uplynulo 15 let od založení Nadace Životního pro-
středí Zelený poklad, z níž se v roce 1999 zrodil nadační fond. 
Tak jako všechna lidská konání, byla i práce nadačního fondu pro-
vázena úspěchy i neúspěchy. Nehodlám zde vypočítávat, kolik jsme 
podpořili projektů a kolik peněz jsme rozdali. Řeč čísel bývá zavádě-
jící. Mnohem lepším hodnocením naší práce jsou viditelné výsledky 
podpořených realizací, z poslední doby zejména nově upravené 
zahrady škol, zajímavé publikace a vzdělávací materiály a zážitky 
uložené v paměti účastníků těchto projektů. 
Doufám, že čas potvrdí můj předpoklad, že rok 2011 byl v historii 
fondu zlomový. První velkou změnou je nové složení správní a do-
zorčí rady. Členům správní a dozorčí rady, kteří svou dobrovolnou 
práci pro nadační fond skončili, těm, kteří v ní pokračují i těm, kteří 
se zapojili nově, patří velké poděkování. 
Druhá změna, která v roce 2011 nastartovala, souvisí s dalším smě-
řováním fondu. Ukázalo se, že program zelených školních zahrad, 
který byl v předchozích letech velmi úspěšný, již nenachází ade-
kvátní odezvu u žadatelů. Proto jsme se rozhodli ho pro následující 
období pozastavit a zkusit podporu směřovat jiným směrem. Začali 
jsme diskutovat o tématech mezigenerační spolupráce, nových 
forem ekologické výchovy pro nejmenší a podpory škol a nezisko-
vých organizací, které si na svůj záměr budou aktivně hledat finance 

Milan Svoboda
      předseda správní rady 
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 posláním Nadačního fondu  
  zelený poklad je pomáhat  
   nevládním neziskovým  
  organizacím, školám a dalším  
   subjektům v péči o životní  
 prostředí s důrazem na projekty  
   zaměřené na ekologickou  
  výchovu nejen dětí a mládeže,  
    ale i široké veřejnosti.
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O Nadačním fondu Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 jako nástupce Na-
dace životního prostředí města Plzně - Zelený poklad, zřizovatelem 
je město Plzeň. 
Město Plzeň je největším dárcem nadačního fondu, každoročně 
na projekty věnuje jeden milion korun českých, od roku 2006 
do roku 2008 se podpora zvýšila na dva miliony. Tyto finanční pro-
středky jsou investovány do projektů zlepšujících životní prostředí 
Plzně.
Od doby svého vzniku v roce 1996 podpořil formou nadačních pří-
spěvků ve výši přes patnáct milionů korun už 213 projektů nevlád-
ních neziskových organizací, jednotlivců, škol a dalších institucí. 

Programy Nadačního fondu  
Zelený poklad
V roce 2011 bylo podpořeno 13 projektů  
v celkové částce 1 057 555 Kč.
Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostředí 
prostřednictvím těchto grantových programů:
 
—    Zelené školní zahrady
—    Základní grantový program
—    Ekologická výchova ve školní zahradě 
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Učitelé a žáci opravdu důkladně naplánovali, jak využívat doposud 
neudržovaný vnitroblok. Mimo nutného zatravnění a výsadby byly 
založeny bylinkové záhony a kompost. Centrem se stala víceúčelová 
dřevěná paluba, kde kromě výuky budou probíhat akce pro veřej-
nost – výstavy, jarmarky, workshopy. Zahrada bude využívána nejen 
v hodinách přírodovědy a základů ekologie, ale bylinkové záhonky 
budou užitečné i budoucím kuchařům a kosmetičkám. S existencí 
zahrady se počítá i v ekonomických předmětech, stane se vítaná pro 
kurzy fotografie a figurální kresby, které na škole probíhají. Počítá 
se s využitím pro divadlo a módní přehlídky.
V letních měsících budou zahradu využívat děti v rámci příměst-
ského tábora. 

—
Číslo smlouvy: 6/2011
Obdarovaný:   57. mateřská škola Plzeň
Projekt:       Dalmatínkova zahrádka
Částka:       20 000 Kč 
Dárce:        Město Plzeň

Projektová dokumentace k ekologické školní zahradě se zapojením 
dětí, rodičů a učitelů.

Projekty podpořené v programu  
Zelené školní zahrady
Grantový program podporuje zakládání, výstavbu a rozvoj ekolo-
gických školních zahrad. Ekologické školní zahrady vytvářejí kladný 
vztah dětí k přírodě, podporují moderní trendy výchovy a zdravý 
životní styl dětí. V roce 2011 podpořil Nadační fond Zelený poklad pět 
projektů ekologických školních zahrad částkou ve výši 332 275 Kč. 

—
Číslo smlouvy: 4/2011
Projekt:       Skřítkový les 78. mateřské školy Plzeň 
Částka:       100 000 Kč
Dárce:        Panasonic AVC Network Czech s. r. o.

Pokračování výstavby ekologické školní zahrady, neobvyklým prv-
kem je především „kostkoviště“- dřevěné prvky neobvyklých tvarů. 
Dále bude vytvořena suchá skalka, do smyslové stezky bude zakom-
ponován hrací strom. Závěrečným prvkem zahrady bude Strážce 
Skřítkového lesa – dřevěná plastika zpracovaná podle návrhu dětí. 

—
Číslo smlouvy: 5/2011
Obdarovaný:   Integrovaná střední škola živnostenská
Projekt:       Dvorek zahradou
Částka:       47 800 Kč
Dárce:        Město Plzeň
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Hlavním motivem upravené zahrady se stane VČELA a její význam 
a způsob života. Tento živočich byl zvolen vzhledem ke svému širo-
kému významu a pro děti představuje vhodný vzor svou pílí a sta-
rostlivostí. Plánuje se obnova a ozdravění dřevin – dřívější skupiny 
přerostlých jehličnanů budou nahrazeny keřovým lemem převážně 
z domácích listnatých dřevin (dřín, rakytník, meruzalka,..). V za-
hradě budou vysazeny nové stromy – domácí dřeviny, medonosné 
(třešně ptačí, lípy,..). Děti budou mít možnost vlastního pěstování 
– záhonky ve tvaru včelích pláství. Vysazen bude ovocný strom 
– jabloň – pro celoroční pozorování vývoje stromů a zrání ovoce. 
Dále bude zřízena „Sluníčková zahrádka“ – záhon s kameny pro 
pěstování suchomilných a světlomilných rostlin a vhodné místo pro 
pozorování hmyzu. Pro rozvoj motorických dovedností je navržena 
hmatová plocha „Plástev“. Nezbytností je zřízení kompostu.

—
Číslo smlouvy: 12/2011
Obdarovaný:   Gymnázium, Mikulášské nám. 23
Projekt:       Zelená zahrada gymnázia
Částka:       90 000 Kč
Dárce:        Město Plzeň

Přeměnění staré zahrady školy na školní zahradu, přírodní učebnu 
a relaxační kout, zahradu budou využívat žáci i učitelé v rámci 
výuky i ve volném čase. Stávající zahrada je koncipována jako sbír-
ková zahrada se zaměřením na alpinum. Cílem není tento unikátní 
charakter změnit, ale dotvořit, obnovit a doplnit. Objekt budovy je 
památkově chráněný, proto musí obnova zahrady zohlednit i tato 
stanoviska.
Zahradu budou využívat a pomáhat při její údržbě i členové Alpi-
num klubu, prezentování zahrady pro veřejnost vždy 2 x ročně 
během jarních a podzimních výstav Alpinum. Nově se bude zahrada 
otevírat veřejnosti, a to jedenkrát za měsíc. 
V první etapě obnovy bude zrestaurována studna, vznikne u ní nové 
posezení, postavena bude metereologická budka a bylinkový kopec.

—
Číslo smlouvy: 13/2011
Obdarovaný:   21. mateřská škola Plzeň
Projekt:       Včelka Mája na naší zahradě
Částka:       74 475 Kč
Dárce:        Město Plzeň
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Soutěž je jednou z aktivit, které mají napomoci propagaci významu 
lesů pro společnost – rok 2011 byl OSN vyhlášen Mezinárodním 
rokem lesů.
Podle Lucie Havelkové, jedné z úspěšných účastnic soutěže z Trut-
nova, probíhala olympiáda takto: „Často jsme určovali příčiny poško-
zení označených stromů, poznávali různé organismy, dále jsme na-
příklad značili přírodní rezervaci nebo také počítali ochranné pásmo 
vzácného stromu. Mohli jsme si vyzkoušet, jak spočítat objem 
stromu, jak se orientovat v lesnických mapách atd. Tyto praktické 
úlohy, které nejsou na vědomostních soutěžích právě časté, myslím 
příjemně překvapily většinu soutěžících, protože právě díky nim 
byla celá soutěž tolik zajímavá. Není totiž nad to, když zvládnete 
uplatnit teoretické znalosti v reálu, a právě proto se domnívám, že 
by měly být (a naštěstí jsou), hlavní náplní ekologické olympiády.“

Podpořené projekty  
v Základním grantovém programu
Základní grantový program podporuje projekty, které zlepšují životní 
prostředí na území města Plzně. Projekty se zaměřují jak na přímé 
realizace, tak na projekty ekologické výchovy. Podporovány jsou 
uskutečnitelné projekty se širokým dopadem na bezprostřední okolí. 
V roce 2011 bylo podpořeno šest projektů v celkové výši 630 280 Kč. 
—
Číslo smlouvy: 1/2011
Obdarovaný:   ČSOP Spálené Poříčí
Projekt:       Národní kolo ekologické olympiády
Částka:       22 000 Kč
Dárce:        Město Plzeň

Studenti z Gymnázia Jírovcová v Českých Budějovicích reprezen-
tovali Českou republiku v mezinárodní ekologické soutěži, která 
se poprvé na téma „Ekologie evropských lesů“ uskutečnila v Pol-
sku. O účasti rozhodlo národní kolo Ekologické olympiády, které 
se konalo ve Spáleném Poříčí a v Plzni. Na druhém místě skončilo 
družstvo z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Třetí příčku 
obsadili studenti trutnovského gymnázia. Porota se rozhodla udělit 
ještě další dvě ocenění, zvláštní cenu získalo pražské gymnázium 
Budějovická za mimořádnou prezentaci domácího úkolu a „cena 
útěchy“ za zdárné absolvování praktické části v Brdech byla udělena 
gymnazistům z České Lípy. 
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—
Číslo smlouvy: 3/2011
Obdarovaný:   Český svaz ochránců přírody Manětínsko
Projekt:       Ohrožené královny noci
Částka:       142 000 Kč
Dárce:        Město Plzeň 112 000 Kč /NF Zelený poklad 
30 000 Kč

Program je zaměřen na aktivní praktickou ochranu nejohrože-
nějších druhů našich sov - sýčka obecného a sovu pálenou. V sou-
časné době je vyrobeno 30 hnízdních budek pro sovu pálenou a 10 
hnízdních budek pro sýčka obecného. Na základě předcházejícího 
monitoringu budou v průběhu února a března budky umístěny. 
V místech výskytu sov budou pořádány besedy pro děti, bude pokra-
čovat spolupráce s majiteli objektů. V expozici sov ZOO Plzeň bude 
vytvořen propagační panel o ochraně sovy pálené a sýčka obecného 
na Plzeňsku, uspořádána bude i odborná beseda pro zainteresované 
pracovníky z ochrany přírody o aktuální situaci.
Oba cílové druhy tohoto projektu patří v České republice mezi 
zvláště chráněné druhy živočichů dle zákona ČNR č.114/92 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. I přes jejich zákonnou ochranu se jedná 
o silně ohrožené druhy, jejich ohrožení je způsobené především ne-
dostatkem hnízdních možností, úhynem v důsledku automobilové 
dopravy, rušením na hnízdištích a dalším negativním působením ze 
strany lidí. 

—
Číslo smlouvy: 2/2011
Obdarovaný:   Jsme částí Země, o. s.
Projekt:       Přírodní krásy Plzeňska (2. ročník)
Částka:       48 500 Kč
Dárce:        Město Plzeň

„Při procházce po Plzeňsku můžete spatřit zajímavé přírodní scenérie, 
zákoutí, krásné stromy, zajímavé skály a jezírka, rozmanitou vegetaci 
a podobně. Chcete-li se o tu krásu podělit s ostatními, nafoťte místa, 
která máte rádi a zašlete nám 1 až 3 fotografie…“ Takhle znělo zadání 
2. ročníku fotografické soutěže „Přírodní krásy Plzeňska“ zaměřené 
na děti a mládež od 6 do 15 let. Soutěže se zúčastnilo 39 dětí, které 
poslaly 100 fotografií.

Kristýna Lišková / PODZIMNÍ RŮŽE
1. místo – Detail a makrofotografie kategorie
kategorie 12–15 let /Absolutní vítěz/

Lukáš Vlček / STROMY
1. místo – Krajina a přírodní zákoutí  
kategorie 6–11 let
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Plzeňský okruh umožňuje poznat město jinak. Pěší chůze je ten 
nejpřirozenější pohyb, který nejméně zatěžuje životní prostředí 
a umožňuje lépe vnímat okolí. Navíc je zdraví prospěšný. Většina 
Plzeňáků svoje město v podstatě nezná, nebo zná jen trasu, po které 
se přepravuje do zaměstnání či do školy. 
Plzeňský okruh je projektem, který v sobě prostřednictvím lokální 
vlastivědné turistiky přináší poznávání města Plzně z environmen-
tálních hledisek. Plzeňský okruh tvoří pět na sebe navazujících tras. 
Celý okruh má délku zhruba 50 km. Ty v sobě spojují environmen-
tálně významné prvky, počínaje hodnotnými přírodními lokalitami, 
přes infrastrukturu zajištující chod města (vodojemy, čistírna od-
padních vod, teplárny, energetika, sběrné dvory apod.), krajinářský 
a urbanistický pohled na obchodní a průmyslové periferie či vysílací 
věže a dále pak seznámení se zemědělstvím na přechodu města 
a volné krajiny, příměstskými parky a důležitosti výhledů a prů-
hledů na město a krajinu apod. Současně jsou do tras jako doplněk 
zahrnuty i významné památky, např. krajinářsky hodnotná sakrální 
architektura apod.

Zahajovací interaktivní komentované procházení tras pro širokou 
veřejnost za doprovodu odborného lektora proběhlo v říjnu. V pří-
padě celodenního pochodu celým okruhem se plánuje, že se stane 
tradiční plzeňskou environmentálně osvětovou akcí.
Více o informačně – mapových průvodcích je možné získat na  
www.envic-sdružení.cz. 

—
Číslo smlouvy: 7/2011
Obdarovaný:   Děti Země Plzeň
Projekt:       Plzeň bez sazí – pro čistější ovzduší
Částka:       141 000 Kč
Dárce:        Město Plzeň

Znečištění ovzduší představuje v současnosti v České republice nej-
větší ohrožení zdraví lidí z hlediska vlivů životního prostředí a Plzeň 
patří mezi města, kde se nedaří dodržovat platné limity pro znečiš-
tění některými polutanty. Cílem projektu je informovat komunální 
politiky a širokou veřejnost o v zahraničí již úspěšně vyzkoušených 
možnostech a funkčních opatřeních ke snížení znečištění měst. 
Projekt se nespoléhá jen na rozsáhlou mediální kampaň, součástí je 
i seminář a exkurze pro zainteresované politiky a úředníky zamě-
řená na nízkoemisní zóny a další opatření na znečištění ovzduší 
v Německu. Pro veřejnost je připraveno interaktivní měření znečiš-
tění ovzduší v místě jejich bydliště nebo pracoviště. Samozřejmostí 
jsou webové a facebookové stránky projektu.

—
Číslo smlouvy: 8/2011
Obdarovaný:   ENVIC, občanské sdružení
Projekt:       Plzeňský okruh
Částka:       104 790 Kč
Dárce:        Město Plzeň
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Projekty podpořené v programu  
Ekologická výchova ve školní zahradě 
V roce 2011 byl vyhlášen 2. ročník programu Ekologická výchova 
ve školní zahradě. Chceme tak podporovat environmentální výchovu 
dětí a mládeže, která se odehrává ve školní zahradě. 
V roce 2011 jsme podpořili dva projekty v celkové výši 95 000 Kč.

—
Číslo smlouvy: 9/2011
Obdarovaný:   15. základní škola Plzeň
Projekt:       Pěstujeme na políčkách i ve skleníku
Částka:       50 000 Kč
Dárce:        Město Plzeň

Název vystihuje plánované aktivity – založení políček a obnovu 
nefunkčního skleníku. Waldorfské třídy si naplánovaly vzdělávací 
program „Zrno a chléb“, mají již zasazený ozim, aby stačily do konce 
školního roku sklidit. Součástí jejich epochy je také pečení chleba 
z vlastní mouky. Další třídy se těší na pěstování zeleniny, brambor, 
léčivek, pšenice, ostružin, malin a dýní.
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Hodnocení projektů 
Všechny podpořené projekty jsou pravidelně kontrolovány a mo-
nitorovány. Každý projekt prostřednictvím průběžných a závěreč-
ných zprávy a samozřejmě finanční zprávy. Zároveň jsou projekty 
vyhodnocovány přímo v místě realizace. V roce 2011 byly hodno-
ceny tyto projekty: 2/2011, 5/2011, 7/2011, 8/2011, 9/2011. 
V roce 2011 byly hodnoceny i projekty z roku 2010: 4/2010, 
7/2010, 8/2010, 10/2010 a 11/2010. Všechny hodnocené projekty 
byly hodnoceny jako příklady dobré praxe. 
Ostatní projekty podpořené v roce 2011 budou hodnoceny v roce 
2012, kdy proběhne i převážná část jejich realizace. 
Bližší informace k hodnocení jsou k dispozici v kontaktním místě 
NF Zelený poklad. 

—
Číslo smlouvy: 10/2011
Obdarovaný:  50. mateřská škola Plzeň
Projekt:       Kos zahradníkem
Částka:       45 000 Kč
Dárce:        Město Plzeň

Celoroční projekt ekologické výchovy zaměřený na ptactvo a třídění 
odpadů. Děti bude doprovázet postava „Ekokosa“,reprezentanta 
správného ekologického smýšlení, a „Prakosa“, který je opačného 
neekologického názoru. Děti budou v zahradě správně umisťovat 
krmítka, pítka a koupátka pro ptáky, pořádat ornitologické výpravy 
a naučí se třídit odpad.



26 27

Aktiva nadačního fondu jsou tvořena dlouhodobým majetkem naby-
tým za účelem poskytnutí jiné osobě a dále peněžními prostředky 
na běžném a termínovaném vkladu. 
Pasiva nadačního fondu jsou tvořena především Fondy, na kte-
rých 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 oka-
mžiku 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 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.

Finanční zpráva 

ROZVAHA (v Kč) 1. 1. 2011 31. 12. 2011
AKTIVA 2 026 366 2 127 341
Dlouhodobý majetek celkem 99 998 0
Krátkodobý majetek celkem 1 926 368 2 127 341
Nedokončená výroba 0 9 562
Běžný bankovní účet 525 588 2 116 219
Termínovaný bankovní účet 1 400 000 0
Ostatní pohledávky 780 1 560

PASIVA 2 026 366 2 127 341
Vlastní zdroje celkem 1 991 484 2 094 733
Fondy 1 954 730 2 078 990
Výsledek hospodaření minulých let 1 177 1 177
Výsledek hospodaření roku 2010 35 577 14 566
Cizí zdroje celkem 34 882 32 608
Závazky z obchodního styku 33 500 23 400
Ostatní závazky 1 382 9 208
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POUŽITÍ FONDŮ BĚHEM ROKU 2011
Nadační příspěvky schválené v minulých letech 368 235
Nadační příspěvky schválené v roce 2011 531 976
Náklady na správu a činnost nadačního fondu 111 106

STAV FONDŮ K 31.12.2011 celkem 2 078 990
Z toho: 
Stabilizační fond 1 400 000
Určeno na správu nadačního fondu 62 916
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou 552 875
Určeno k rozdělení v roce 2012 63 199

HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)
STAV FONDŮ K 1. 1. 2011 celkem 1 954 730
Z toho:
Zdroje k rozdělení získané v minulých letech 468 909
Zdroje na správu a činnost získané v minulých letech 85 821
Stabilizační fond** 1 400 000
** vklad do stabilizačního fondu od programu CEE Trust „Podpora regionálních nadací 
a nadačních fondů“, vklad není určen k rozdělení, pouze úroky z něj

ZDROJE INKASOVANÉ DO FONDŮ BĚHEM ROKU 2011
Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město 900 000
Panasonic Czech Republic, s. r. o. 100 000
Výsledek hospodaření roku 2010 *** 35 577
Z toho na správu nadačního fondu
PLZEŇ, statutární město na správu 100 000
*** výsledek hospodaření 2010, o převodu do Fondů rozhodnuto správní radou  
v roce 2011.
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B. VÝNOSY CELKEM 138 719
Změna stavu zásob nedok. výroby 9 562
Úroky z běžného účtu 340
Úroky z termínovaného účtu 17 710
Přijaté dary a dotace 111 106

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 14 566
Výsledek hospodaření je tvořen především úroky z termínova-
ného vkladu, které jsou v následujících letech poskytnuty jiným 
osobám v souladu s hlavní činností nadačního fondu.
Náklady na správu a činnost nadačního fondu ve výši  
124 153 Kč jsou hrazeny z darů a dotací. Výši daru nebo  
dotace určené k úhradě nákladů na správu nadačního fondu 
určuje její poskytovatel.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč)
A. NÁKLADY CELKEM 124 153
I. Spotřebované nákupy celkem  1 105
II. Služby
Náklady na reprezentaci 3 612
Realizace vzdělávacích seminářů 2 000
Propagace 9 000
Účetní služby, audit 14 400
Administrace, fundraising 65 200
Zpracování výroční zprávy 11 681
Poplatky za web doménu  2 971
Poštovné 873
Ostatní služby  1 429
Služby celkem 111 166
III. Osobní náklady celkem  7250
IV. Daně a poplatky celkem  0
V. Ostatní náklady
Bankovní poplatky 3 132
Členské příspěvky 1 500
Ostatní náklady celkem 4 632
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Lidé a partneři Nadačního fondu Zelený poklad
Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad
RNDr. Milan Svoboda (předseda správní rady)
RNDr. Jindřich Duras, PhD
Ing. Lucie Nižaradzeová (od 26. 4. 2011)
Ing. Zdeněk Kovařík
Pavla Dusíková Jindrová MSc. (od 26. 4. 2011)
Petr Risler (od 26. 4. 2011)
Ing.arch. Lenka Filipczak (do 26. 4. 2011)
Radmila Samcová (do 26. 4. 2011)
RNDr. Eva Fajfrová (do 26. 4. 2011)

Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad
Ing. Petr Baloun (předseda dozorčí rady)
Irena Rottová (od 26. 4. 2011)
Jiří Kuthan (od 26. 4. 2011)
MUDr. Oldřich Sojka
Doc. Ing. František Zvoneček, PhD
Jaroslav Kojzar
Ing. Petr Náhlík (do 26. 4. 2011)
Mgr. Petra Kacovská (do 26. 4. 2011)

Administrace Nadačního fondu Zelený poklad
Mgr. Tereza Pelclová
Ing. Jindřiška Pejšová (účetní)
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Nadační fond Zelený poklad děkuje  
za podporu následujícím firmám  
a institucím

Program CEE Trust „Podpora regionálních nadací a nadačních fondů
Krajský úřad Plzeňského kraje

V neposlední řadě děkujeme všem, kdo usilují o zlepšování  
životního prostředí ve městě Plzni.



Nadační fond zelený poklad 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň

administrace
CpKP Západní Čechy
Americká 29
301 38 Plzeň
tel./fax: 377 329 558
info@zelenypoklad.org
č.ú.: 4821630227/0100
Komerční Banka, a. s.

Použity byly fotografie z ekologické
školní zahrady 5. mateřské školy, která byla 
dokončena v roce 2011. Zahrada
byla podpořena společností Panasonic AWC 
Network Czech s.r.o a Městem Plzní. 

Výroční zprávu připravila Tereza Pelclová
Grafika: Jan Dienstbier
Jazykové korektury: Monika Stehlíková

www.zelenypoklad.org


