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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SR

SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY
Výroční
zpráva,
kterou
dostáváte do rukou by měla
především
hodnotit
práci
nadace
v roce
2003.
Nemůžeme ji však začínat
jinak, než vzpomínkou na
člověka, jehož jméno naše
nadace nese a jehož náhlý
odchod nás několik dnů poté,
co jsme s optimismem a
očekáváním vstoupili do roku
letošního, tak hluboce zasáhl. V lednu letošního
roku nás opustil pan Jan Pivečka. Po celý rok 2003
byl ve funkci předsedy správní rady. Dovolte mi tedy
tento rok zhodnotit i jeho jménem.

Milí přátelé,
dovolte nám, abychom Vám
předložili
výroční
zprávu
Nadace Jana Pivečky za rok
2003.
Na tomto místě jste byli zvyklí
číst vedle fotografie mého
otce, zakladatele Nadace Jana
Pivečky, řádky, ve kterých Vám děkoval za pomoc a
spolupráci v uplynulém roce a zároveň vyjadřoval
naději, že stále více lidí bude ochotno pomáhat
druhým. Určitě by velmi rád s potěšením i hrdostí
nad tím, co se nám podařilo, poděkoval všem, kteří
nadaci v roce 2003 jakkoliv pomohli. Dovolte mi,
abych to jeho jménem učinila já.

V roce 2003 jsme pokračovali ve všech započatých
projektech z let minulých. Mimo jiné jsme se
věnovali také zpracování strategického plánu
rozvoje naší nadace, který určil směřování našich
aktivit pro příštích několik let. Tradičně se nám
v roce 2003 dařila práce s mladými lidmi.
V současné době spolupracujeme s téměř 30
školami na všech úrovních. Podařilo se nám
navázat na projekt diskusních fór projektem
„Chceme pomáhat“, který jsme realizovali stejně
jako
v předešlém
roce
s finanční
pomocí
Velvyslanectví USA v Praze. V rámci Programu na
vytváření zdravé občanské společnosti jsme ve
spolupráci s našimi partnery uvedli do života projekt
výroby ručně šitých papučí z ovčí kůže, který se
zabývá nejenom řešením využívání lokálních
produktů, ale částečně se pokouší napomoci řešení
problematiky nezaměstnanosti v regionu. Díky
našim dárcům a nadaci OSF Praha jsme dokázali
udržet úroveň rozdělovaných prostředků formou
nadačních příspěvků. Nadací Partnerství a
Vzdělávací nadací Jana Husa jsme byli přizváni do
projektu Rozvoj regionálních nadací, který nám
v mnohém rovněž pomohl lépe se orientovat
v problémech neziskového sektoru a v jejich řešení.

Jeho nečekaná smrt 5. ledna 2004 znamenala
nejen pro mě a moji rodinu velkou osobní ztrátu, ale
zanechala také stejně citelnou mezeru v Nadaci
Jana Pivečky. Nemusela jsem dlouho váhat, abych
splnila přání svého otce a převzala po něm post
předsedy správní rady.
Jeho vize o lepší společnosti se stala mou osobní
záležitostí. Můj otec usiloval o vytváření občanské
společnosti v návaznosti na historickou tradici, která
ve Slavičíně spojuje jméno Pivečka nejen
s podnikáním a obchodem, ale i s podporou věcí
veřejných a potřebných. Nadace Jana Pivečky
získala během 8 let své činnosti dobré jméno a
respekt, který dalece překračuje hranice regionu.
Velký podíl na tom měl právě můj otec, který se
práci pro nadaci intenzivně věnoval až do své smrti.
Věřím, že spolu s ostatními členy správní rady a
spolupracovníky v nadaci budeme tuto pozici dále
rozvíjet. Nadace má pevné základy díky velkému
počtu příznivců, dárců a dobrovolníků, bez kterých
bychom tolik veřejně prospěšných projektů vůbec
nemohli realizovat.

Dovolte mi poděkovat Vám všem, bez jejichž
finanční a materiální pomoci by nadace nemohla
existovat a všem spolupracovníkům, přátelům a
dobrovolníkům, kteří nám pomáhají tyto finanční
prostředky smysluplně využívat tam, kde je třeba.

Děkuji všem, kteří motto mého otce i celé nadace
„Never give up“ převzali a těším se na další
spolupráci.

A dovolte mi především s hlubokou úctou jménem
nás všech poděkovat panu Janu Pivečkovi za to, že
jsme měli možnost se od něj mnohému naučit a za
všechno, co udělal pro nadaci, pro region a pro
celou společnost.

Petra Blumenberg
Květen 2004
Překlad z němčiny Mgr. Hana Urbanová

Božena Filáková
Červen 2004
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VZPOMÍNKA NA JANA PIVEČKU
5. ledna 2004 Nadace Jana Pivečky nečekaně ztratila
charismatického, energického a především výjimečně moudrého a
dobrého člověka, svého zakladatele a předsedu správní rady pana
Jana Pivečku. Odešel člověk, který zanechal ve všech, kteří se
s ním potkali kousek své osobnosti, stopu své moudrosti a
zkušenosti.
Každý, kdo vstoupil do jeho domu na Horním náměstí ve Slavičíně,
si mohl u dveří jeho pracovny všimnout básně Rudyarda Kiplinga
„Když..“ ze sbírky „Písně mužů“. Nevíme, v kterém období jeho
života se tato báseň stala jeho krédem, ale každý, kdo měl tu čest
ho blíže poznat, může potvrdit, že tato báseň přesně charakterizuje
jeho jako člověka a zřejmě ho provázela na jeho pouti světem.
Procestoval 65 zemí. Některé se staly jeho domovem na několik
měsíců, některé na několik let a v některých pracoval jako expert pro
Jan Pivečka
obuvnický průmysl, zaměřený na rozvojové země. Možná právě bída
*24.10.1919 + 5.1.2004
a setkávání s lidmi v těchto zemích způsobily, že začal snít svůj sen
o lepším světě a o občanské společnosti. Když se po 44 letech
strávených v cizině vrátil v roce 1990 do Slavičína, nepřišel jako zlatokop, který chce ve své staré
vlasti co nejrychleji zbohatnout, ale přišel s nadšením nabídnout pomoc. Začal už v roce 1991
s podporou studentů VUT ve Zlíně. Svou pomoc směřoval nejdříve do řad mladých budoucích
obuvníků na všech typech škol. Věděl, jak moc je třeba umožnit mladým lidem poznat svět, získat
zkušenosti a pak je využít doma, ve své vlasti. Čím víc se seznamoval s problémy všech mladých lidí
a nejenom jich, tím víc viděl jak široké pomoci je tady třeba. Už v roce 1992 napsal v dopise
tehdejšímu ministru průmyslu Vladimíru Dlouhému, že pokud mu bude vrácena obuvnická továrna,
kterou ve Slavičíně založila a do roku 1948 vlastnila Pivečkova rodina, založí nadaci, která bude
financována ze zisku této továrny a která bude podporovat nadějné mladé lidi tehdy ještě
v Československu. Bohužel privatizací získal jenom nepatrný podíl v podniku bez možnosti podstatně
ovlivnit jeho chod. To mu však nezabránilo v realizaci myšlenky založit nadaci. Bylo to v listopadu
1996. Od počátku jsme věděli, že to nebude bohatá nadace a že kromě financí, které do ní vkládal
z prostředků, které vydělal svou činností obuvnického experta v zahraničí, budeme muset hledat další
dostupné zdroje k zajištění jejího provozu.
Devizou nadace byla jeho osobnost, která rozdávala nadšení a energii nejen mezi dětmi a mladými
lidmi. Dovedl doslova strhnout a nakazit optimismem každého, kdo měl možnost se s ním setkávat, ať
už pravidelně a dlouhodobě, nebo jenom náhodně na pár hodin.
Nadaci a jejímu poslání věnoval většinu své energie. Usiloval o to, aby bohatství jím založené nadace
bylo založeno na lidské moudrosti a přátelství a dělal všechno pro to, aby činnost nadace toto poslání
naplňovala. Již za svého života pamatoval na to, že tady jednou nemusí být a vedl všechny své
spolupracovníky k tomu, aby v práci nadace úspěšně pokračovali. Je krásným závazkem nás všech,
které ke spolupráci přizval, abychom jeho odkaz dále naplňovali a jeho myšlenky a filozofii přátelství
prostřednictvím nadace šířili.
Nadace nesoucí jeho jméno bude dál rozvíjet jeho pevné přesvědčení o naději, která neumírá,
vyjádřené heslem „Nikdy se nevzdávej!“ Teď je na nás, jeho spolupracovnících z nadace, na devíti
členech správní rady nadace, jejíž předsedkyní se stala dcera pana Pivečky Petra Blumenberg, na
jeho přátelích a na stovkách mladých lidí, kterým věřil, pokusit se posunout tuto štafetu dál. Věříme,
že sídlo nadace – Pivečkova vila na Horním náměstí bude dál místem setkávání všech lidí dobré vůle,
pro které ideály občanské společnosti a vzájemné pomoci nejsou jenom prázdnými frázemi…
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NADACE JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ
Nadace byla založena 27.11.1996 zřizovatelem Janem Pivečkou, sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111.
Cíle podporované Nadací
• Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a
vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na zlínský a slavičínský region.
• Podpora a pomoc mezinárodní výměně studentů, žáků a učňů, mezinárodním studentským a vzdělávacím akcím.
• Podpora udržování a rozvoj podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkových ve Slavičíně.
• Podpora ochrany přírody a životního prostředí zlínského a slavičínského regionu, ale i jiných lokalit.
• Podpora a pomoc v oblasti kultury v České republice, s důrazem na zlínský a slavičínský region.
• Podpora a pomoc obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu, ale i jiných místech v České republice.
Účel Nadace
Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů.
Předmět činnosti Nadace
• Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc přípravě a realizaci vybraných programů a akcí realizovaných Nadací k dosažení a na
podporu vytyčených cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí.
• Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných cílů.
• Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace.
• Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace.
• Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka.
• Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření zejména spolupráce s obdobnými neziskovými
organizacemi.
• Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého
člověka.
Realizované programy
• Organizování výtvarné soutěže pro studenty SUPŠ „Veselá bota“
• Organizování výtvarné soutěže pro studenty VŠUP „Fantastická bota“
• Organizování výtvarné soutěže pro studenty SPŠ Partizánské "Slovenská fantastická bota"
• Organizování soutěže pro žáky ZŠ „Pohádková bota“
• Organizování výtvarné soutěže pro studenty Gymnázia Slavičín „Ševče, drž se svého kopyta“
• Organizování výtvarné soutěže pro studenty uměleckých řemesel SOU a SOŠ Luhačovice „Bota Inspirace“
• Organizování soutěže Diskusní fórum 2002 pro 10 základních škol a osmiletých gymnázií Zlínského kraje
• Organizování soutěže „Chceme pomáhat“ pro 12 základních škol a osmiletých gymnázií Zlínského kraje
• Organizování dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně
• Spoluorganizace literární soutěže středních škol Zlínského kraje
• Podpora Mezinárodnímu festivalu dětských folklórních souborů "Písní a tancem"
• Rekonstrukce "Valašskokloboucké dřevěnice" a její využití k výuce tradičních řemesel
• Spolupořadatelství soutěže pro děti se zdravotnickou tématikou „Helpíkův pohár“
• Činnost Malého rozhlasového studia Slavičín a vydávání novin Ťápoviny
• Spolupráce se všemi typy škol a dětskými domovy - přednášky, diskusní fóra
Filozofie Nadace
• Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo
může pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje.
• Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to
situace dovolí) dalším lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál.
• Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací spolupracují.
• Nadace se svou filozofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní
osobě, přičemž nemá jiný požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem.
Orgány NJP
Správní rada Nadace:
Jan Pivečka, zřizovatel Nadace, předseda správní rady, Slavičín
Ing. Pavel Velev, člen správní rady Nadace, Zlín
Alena Hubíková, bývalá starostka města Slavičín
Petra Blumenberg, Osnabrück, Německo
Ing. Václav Novotný, ředitel Novesta s.r.o., Zlín
JUDr. Stanislav Knotek, právník, Zlín
Magdalena Múdrá, učitelka, Slavičín
Mgr. Miroslava Štýbrová, ředitelka obuvnického muzea Zlín
Yitka Kilian – Dvirka, členka správní rady, New York, USA
Revizor účtů: Ing. Michal Špaček
Ředitelka: Božena Filáková
Nadační jmění: 969.080,-- Kč
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ROK 2003 V NADACI JANA PIVEČKY
LEDEN
♦

Nadace se spolupodílela na organizaci
koncertu čečenského souboru Maršo
„Před válkou jsem měl hračky“, který se
uskutečnil 13.1. ve Zlíně. Následující den
jsme v rámci diskusního fóra uspořádali
besedu s členy souboru
v ZŠ Vlára
Slavičín a v Gymnáziu Slavičín

♦

Obdrželi jsme od OSF finanční příspěvek
na regrantování v Programu na podporu
iniciativ mladých lidí ve výši 150.000,-- Kč.

♦

Obdrželi jsme 97 prací z 19 škol do 7.
ročníku Literární soutěže středních škol
Zlínského kraje.

ÚNOR

Čečenský soubor Maršo v sídle NJP

♦

V rámci kampaně 30 dnů pro občanský
sektor jsme uspořádali dětský karneval a
zúčastnili jsme se výstavy o neziskovém
sektoru v Uherském Hradišti

♦

Vydali jsme 2. číslo dětských novin Malého
studia Slavičín Ťápoviny

♦

Proběhlo první kolo hodnocení literární
soutěže středních škol Zlínského kraje,
z kterého vzešlo 20 prací postupujících do
druhého kola.

BŘEZEN
♦

Obdrželi jsme od KÚ Zlín grant ve výši
10.000,-- Kč na výtvarnou soutěž na 8
malých základních školách v regionu

♦

6. března se na Sokolovně ve Slavičíně
uskutečnilo III. diskusní fórum s mládeží.
Tentokrát diskutovali horolezci Lubomír
Vejražka a Jiří Hladík, kteří mimo jiné
založili výtvarné centrum pro postižené
děti Sněženka v Jizerských horách

Maršo v ZŠ Vlára Slavičín

♦

V rámci diskusního fóra s mládeží jsme
uspořádali ve 2 slavičínských a 1 zlínské
škole besedu se zooložkou Mgr. Klárou
Petrželkovou na téma výzkumu života
lidoopů v africkém pralese

L. Vejražka a J. Hladík při diskusním fóru
K. Petrželková přednáší na Gymnáziu ve Slavičíně

♦

22.1. jsme v sídle NJP předali odměny
vítězům výtvarné soutěže Dětského
vánočního jarmarku.

♦

Proběhlo druhé kolo hodnocení literární
soutěže středních škol Zlínského kraje,
z kterého vzešlo 12 vítězných prací.

♦

28.3. proběhlo IV. diskusní fórum
s mládeží. Naše pozvání přijaly válečná
zpravodajka
a
novinářka
Petra
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Procházková a Jana Hradílková, členka
občanského sdružení Berkat podporujícího
v Čečensku děti, kterým válka vzala
rodiče.

♦

Obdrželi jsme celkem 32 žádostí o
nadační příspěvky, proběhlo zasedání
grantových komisí

♦

Do soutěže diskusního fóra jsme od žáků
a studentů obdrželi 211 prací na téma
„Světové problémy na prahu 3. tisíciletí“

♦

28.4. se uskutečnilo v obřadní síni radnice
ve Slavičíně slavnostní vyhlášení vítězů
Literární soutěže středních škol Zlínského
kraje. Odměnili jsme 12 nejlepších prací

Petra Procházková

♦

28.3. jsme se v rámci projektu Posílení
regionálních
nadací
společně
realizovaného Nadací Partnerství a
Vzdělávací nadací Jana Husa zúčastnili
úvodního školení na téma Efektivní
grantování.

♦

Vyhlásili jsme řízení na poskytování
nadačních příspěvků v Programu na
podporu iniciativ mladých lidí, Programu
na podporu rozvoje občanské společnosti
a v Programu na podporu ekologických
aktivit.

Předávání diplomů vítězům Literární soutěže

KVĚTEN
♦

DUBEN
♦

Vyhodnotili jsme soutěže Slovenská
fantastická bota a Ševče, drž se svého
kopyta. Vítězové byli odměněni diplomem
a knihou

2. – 4. května se ve Slavičíně uskutečnil
seminář pro děti opouštějící dětské
domovy ATD. Zúčastnilo se ho téměř 50
mladých lidí ve věku 17-20 let z většiny
DD Zlínského kraje. Na projektu Karolíny
Motalové
nadace
spolupracovala
organizačně a podpořila jej i finančně.
K realizaci projektu poskytla prostory
Pivečkova lesoparku a sídlo nadace.

Účastníci projektu Atd. při semináři

♦

Fantastická bota Tatiany Bučkové

♦

Vydali jsme 3. číslo Ťápovin
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Správní rada projednala a schválila
přidělení
19
nadačních
příspěvků
žadatelům z veřejně vyhlašovaného řízení
v celkové částce 172.930,-- Kč. Celkově
NJP přidělila v roce 2003 NP ve výši
206.157,50 Kč





8. května jsme ve spolupráci s OS ZZS
Zlín uspořádali v Pivečkově lesoparku
II.ročník regionálního kola soutěže pro
žáky 5. tříd s branně zdravotnickou
tématikou „Helpíkův pohár“. Soutěže se
zúčastnilo 5 škol ze Slavičína a okolí. 26.
5. 2003 se nejlepší tři hlídky zúčastnily
celostátního kola v Jeseníku. V silné
konkurenci získala hlídka ZŠ Vlára
Slavičín první místo a přivezla do Slavičína
putovní pohár.
Hosté Diskusního fóra - spisovatel L. Vaculík,
E. Early a S. Brock z americké ambasády

Zúčastnili jsme se semináře na témata
Finanční rok nadace a Práce se správní
radou

♦

ČERVEN
♦

6.6. jsme v Pivečkově lesoparku uspořádali vyhodnocení soutěže „Pohádkový svět
zvířat“, kterou jsme vyhlásili na 9 malých
základních školách v regionu. V lesoparku
jsme připravili výstavu všech soutěžních
prací a odměnili jsme nejlepší v 5
kategoriích. Zábavného odpoledne se
zúčastnili všichni soutěžící, představitelé
města, krajského úřadu, poslanci a
senátoři za zlínský kraj

26.6. se v areálu obuvnické firmy Gábor
v Bánovcích nad Bebravou uskutečnilo
slavnostní vyhlášení vítězů 8. ročníku
soutěže Veselá bota.

Vítězky 8. ročníku Veselé boty

♦

28.6. jsme v Pivečkově lesoparku uspořádali
pro děti z Dětského domova ve Zlíně –
Burešově setkání s dětmi ze Slavičína a okolí.
Děti se mohly projít Pohádkovým lesem, hrát
hry a navštívili také soukromou farmu v Loučce,
kde se mohly projet na koních.

ČERVENEC

Pohádkový svět zvířat v lesoparku

♦

Vydali jsme 4. číslo Ťápovin

♦

Zúčastnili jsme se v Praze semináře na
téma Práce s médii

♦

23.6. byl uzavřen první ročník Diskusního
fóra mládeže. Z každé z 10 zúčastněných
škol byli diplomem a knihou odměněni 3
nejlepší žáci. Slavnostního vyhlášení
vítězů se zúčastnili zástupci americké
ambasády,
která
projekt
podpořila
finančně paní Evelyn Early a Sarah Brock.
Tři absolutně nejlepší práce odměnil i
spisovatel Ludvík Vaculík, který v rámci
programu přečetl jeden ze svých fejetonů.
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♦

Ve spolupráci s konzultantkou Zorou
Pauliniovou
jsme
začali
intenzívně
pracovat na vytvoření strategického plánu
rozvoje nadace, v kterém mělo být jasně
formulováno poslání nadace, její vize a
směřování v několika příštích letech.

♦

V roubeném
domě
ve
Valašských
Kloboukách jsme uspořádali 1. seminář na
výuku ručního šití papučí z ovčí kůže
v rámci projektu Obnova tradiční výroby na
Valašsku, který jsme realizovali s Nadací
Partnerství v rámci projektu Život pro
venkov. Modely papučí zhotovil německý
designer Bruno Dannenmann, semináře
vedla Ing. Jitka Baďurová z Univerzity
Tomáše Bati Zlín.

♦

Zahájili jsme realizaci projektu „Chceme
pomáhat. Spolupráci jsme nabídli 12
základním školám a víceletým gymnáziím
z celého Zlínského kraje. V diskusním fóru
žáci a studenti problémy pouze mapovali a
popisovali, v soutěži „Chceme pomáhat“ si
vybírají konkrétní problém ze svého okolí a
zpracují projekt, který navrhne jeho řešení.
Svůj projekt poté musí obhájit před
odbornou komisí. Realizace projektů by
měla být v silách žáků a studentů, kteří jej
zpracovali, nebo je realizovatelný s malou
pomocí jiných osob nebo organizací.
Nejlepším projektům nadace přispěje
formou nadačního příspěvku na realizaci.

♦

12.9. jsme se jako spolupořadatel
zúčastnili
Mezinárodního
festivalu
dětských folklórních souborů „Písní a
tancem“ ve Slavičíně

♦

V Praze jsme se zúčastnili dvoudenního
školení o možnostech získávání finančních
prostředků pro neziskové organizace.

Roubenka ožila kursem šití papučí

♦

Společně s OPS Veronica jsme uspořádali
ve Slavičíně přednášku Dr. Ryndy
z brněnské Masarykovy univerzity na téma
Trvale udržitelný rozvoj

SRPEN
♦

Ve dnech 15. – 19. srpna navštívil NJP
světoznámý ilustrátor a spisovatel Petr
Sís. Věnoval nadaci několik svých knih pro
děti. Nadace připravuje zřízení čítárny,
kterou bychom rádi po Petru Sísovi
pojmenovali. Čítárna Petra Síse by měla
zahájit svou činnost v roce 2004. Číst se
bude v češtině i angličtině.

ŘÍJEN

Petr Sís s Janem Pivečkou

♦

Vydali jsme brožuru vítězných prací 8.
ročníku Literární soutěže středních škol
Zlínského kraje

♦

Vydali jsme brožuru
Diskusního fóra 2002

♦

Spolupracovali jsme na vydání almanachu
Gymnázia Slavičín k 10. výročí založení
školy

nejlepších

prací

♦

Uspořádali jsme první besedy k soutěži
„Chceme
pomáhat“
na
všech
zúčastněných školách.

♦

Vydali jsme 5. číslo novin Ťápoviny

♦

Sídlo nadace a Pivečkův lesopark
navštívili zástupci nadací a nadačních
fondů, které jsou zařazeny do projektu
Rozvoj regionálních nadací. Zúčastnili
jsme se závěrečného školení v Brně.

♦

V roubence jsme uspořádali další dva
semináře ručního šití papučí

♦

Nadace
zorganizovala
prezentaci
designerských prací studentů UTB Zlín a
SUPŠ Uherské Hradiště na mezinárodním
obuvnickém
veletrhu
v Pirmasensu
v Německu. Představili jsme také naše
ostatní aktivity.

ZÁŘÍ
♦

Obdrželi jsme grant Velvyslanectví USA na
realizaci projektu „Chceme pomáhat“, který
navazuje na projekt Diskusní fórum
mládeže 2002.
Prezentace studentů v Pirmasensu
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LISTOPAD
♦
♦

Byly vyhlášeny soutěže:
6. ročník soutěže "Ševče, drž se svého
kopyta"
8. ročník Literární soutěže středních škol
9. ročník soutěže "Veselá bota"
6. ročník výtvarné soutěže pro žáky ZŠ, na
téma "Pohádkový svět zvířat"
Pokračovaly besedy na školách v rámci
soutěže „Chceme pomáhat“. Jan Pivečka
navštěvoval základní školy a osmiletá
gymnázia zapojená do soutěže spolu
s mladými lidmi, kteří se zapojují do
vytváření zdravé občanské společnosti

Dětský vánoční jarmark už má ve Slavičíně tradici

PROSINEC
♦

Dne 6. prosince jsme v rámci Valašskoklobuckého
mikulášského
jarmeku
představili ruční šití papučí z ovčí kůže.
V roubeném domě mohli návštěvníci vidět
ukázky starých řemesel a prohlédnout si
interiér světnice a ševcovské dílny

Děti z Vizovic v nadaci při DVJ

♦ Vydali jsme 6. číslo Ťápovin a oslavili první
výročí existence našich dětských novin
♦

Dokončili jsme strategický plán rozvoje
nadace a odevzdali projekt pro účast
v další fázi programu Rozvoj regionálních
nadací

Ministr životního prostředí L. Ambrozek v roubence

♦

Dne 12.12. jsme uspořádali ve Slavičíně
ve spolupráci s ČSOP „Zálesí“ Slavičín 9.
ročník Dětského vánočního jarmarku
s ukázkami
tradičních
řemesel
a
vánočních zvyků. Jako každoročně jsme
ve spolupráci s Rotary klubem Zlín pozvali
děti z dětských domovů ve Vizovicích a ve
Zlíně – Burešově, pro které jsme měli
připraveny dárky. Nově se setkání v sídle
nadace
zúčastnili
malí
svěřenci
kroměřížského Klokánku.

♦

Pokračovaly besedy a přednášky na
školách
v rámci
soutěže
Chceme
pomáhat.

Jan Pivečka přednáší studentům
na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně
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HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2003
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PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
V ROCE 2003
PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2003
NÁZEV
DARY
FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
PRABOS, a.s. Slavičín
Yitka Kilian – Dvirka, New York, USA

ČÁSTKA
275.000,-- Kč
200.000,-- Kč

Jan Pivečka, Slavičín

168.227,50 Kč

Mgr. Eva Daňková, Zlín
Zdeněk Jan Pivečka, Chicago, USA
BAŤA, a.s, Zlín
Official electronic, Zlín

30.000,-- Kč
29.468,-- Kč
15.000,-- Kč
10.000,-- Kč

BASS, Ing. Baďura, Zlín
K.L.F, s.r.o., Zlín
MVDr. Stanislav Mišák, Otrokovice
Hořák František
Šmotek Roman
Dr. Zdeňka Chytilová, Brno
Česká marketinková společnost

10.000,-- Kč
6.500,-- Kč
5.000,-- Kč
5.000,-- Kč
2.500,-- Kč
500,-- Kč
500,-- Kč

CELKEM

757.695,50

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE
Grant Velvyslanectví USA
Nadace OSF Praha

154 296,60 Kč
125.000,-- Kč

Nadace Partnerství - Život pro venkov
Nadace Tomáše Bati, Zlín

150.000,-- Kč
10.000,-- Kč

Příspěvek od KÚ Zlín
Příspěvek od KÚ Zlín
CELKEM

10.000,-- Kč
41.800,-- Kč
491.096,60

FINANČNÍ DARY, NP A DOTACE
CELKEM

1.248.792,10

Materiální dary nám poskytly firmy a fyzické
osoby:

Jan Pivečka, spol. s r.o.

ÚČEL
Činnost a aktivity v souladu se statutem
Rekonstrukce roubeného domu č.p. 7 ve Val.
Kloboukách
144.000,-- činnost a aktivity v souladu se statutem,
16.227,50 Kč pro Petra Vaňka na studium
v Portugalsku, 3.000,-- pro sdružení pěstounských
rodin Modrý zvonek, 5.000,-- pro Obec spisovatelů
Činnost a aktivity v souladu se statutem
Činnost a aktivity v souladu se statutem
Program na podporu iniciativ mladých lidí
Doprava dětí z DD Smolina a Vizovice na baletní
představení do Prahy
Program na podporu iniciativ mladých lidí
Činnost a aktivity v souladu se statutem
Setkání dětí z dětských domovů ve Slavičíně
Činnost a aktivity v souladu se statutem
Činnost a aktivity v souladu se statutem

Projekt „Chceme pomáhat“
Regrantování v Programu na podporu iniciativ
mladých lidí ve Zlínském regionu
Projekt Život pro venkov
Částečná úhrada dopravy dětí z DD Smolina a DD
Vizovice na baletní představení do Prahy
Projekt „Pohádkový svět zvířat“
Vydání publikace „Pivečkův lesopark“

hodnota 157.422,--

LINEA, Nivnice, a.s.
Barum, Continental, a.s.
TOKO, Luhačovice
ZISM, spol. s r.o., Zlín
Petr Sís, New York, USA

Všem našim příznivcům a dárcům srdečně děkujeme!
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2003
FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
Program na podporu iniciativ mladých lidí
Jméno/Název
Muzejní společnost Valašské
Klobouky
Dům dětí a mládeže Slavičín

Částka Kč
10.000,-4.500,--

ZŠ Vlára Slavičín – FS Slavičánek
ZŠ Vlára Slavičín – hudecká muzika
ZŠ Vlára Slavičín
Regionální pěvecké centrum Vsetín
Základní škola Liptál
Základní škola Březová
ČSOP Zálesí Slavičín
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť
CELKEM

10.000,-10.000,-10.000,-10.000,-10.000,-10.000,-10.000,-3.000,-87.500,--

Účel
Výtvarná a literární soutěž pro školy Jižního Valašska
Výroba panenek v rámci výzvy UNICEF na očkování dětí
v rozvojových zemích
Činnost DFS Slavičánek
Krojové dovybavení dětské hudecké muziky
Vydávání školních novin
Podpora činnosti pěveckých sborů
Vydávání školního časopisu
Vydávání školního časopisu Klubko
Dětský vánoční jarmark – 9. ročník
Účast studentů v mezinárodní soutěži

Program na podporu budování zdravé občanské společnosti
Jméno/Název
Oblastní charita Uherské Hradiště

Částka Kč
10.000,--

Občanské sdružení R-Ego Slavičín
Sdružení pro handicapované děti
Přátelé z lásky Slavičín
Charita Svatého Vojtěcha ve Slavičíně

10.000,--

Folklórní sdružení České republiky

10.000,--

CELKEM

50.000,--

Účel
Stacionář svaté Ludmily, využití volného času mentálně
postižených spoluobčanů
Poradenské centrum pro mládež
Integrace zdravotně postižených do života ve městě, jejich
volnočasové aktivity
Pracovní terapie pro děti a dospělé s mentálním
postižením
Uspořádání XI. mezinárodního festivalu dětských
folklórních souborů v Luhačovicích a ve Slavičíně

10.000,-10.000,--

Program na podporu ekologických aktivit
Jméno/Název
IZAP – společnost pro integraci
zdravých a postižených dětí Zlín
ZO ČSOP Javorníček Vsetín
ČSOP OV Vsetín
Základní článek Hnutí brontosaurus
Mařatice
CELKEM

Částka Kč
10.000,--

Účel
Rekonstrukce zahradního areálu na rekreační a
odpočinkovou zónu
Ekologická výchova se zaměřením na ochranu ptactva
Bezbariérová naučná stezka
Spojení ekologické výchovy s aktivitami pro volný čas
v rámci péče o přírodní rezervaci Hutě

10.000,-10.000,-5.430,-35.430,--

Nadační příspěvky poskytnuté mimo grantová kola
Jméno/Název
Petr Vaněk, Slavičín
Oblastní charita Uherský Brod

Částka Kč
16.227,50
5.000,--

Národopisný soubor Slavičínek

3.000,--

Občanské sdružení Modrý zvonek
Malá Morávka
Monika Němečková, Šanov

3.000,--

DD a Zvláštní škola ve Smolině
Městská knihovna Slavičín
CELKEM
CELKEM VŠECHNY NP

Účel
Studijní pobyt v Portugalsku – multimediální komunikace
Rozšíření kapacity terapeutické dílny pro mentálně a
tělesně postižené
Cestovné na celostátní soutěž dětských zpěváků
Karlovarský skřivánek
Podpora dětí vychovávaných v pěstounských rodinách

3.000,--

Cestovní náklady na absolvování kurzu paličkování
v Praze
Rozsvěcování vánočního stromu
Setkání spisovatelů ve Slavičíně

2.000,-1.000,-33.227,50
206.157,50
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VLASTNÍ PROGRAMY
NÁZEV
Rekonstrukce roubeného domu Val. Klobouky
opravy a režijní náklady
Pivečkův lesopark
Činnost podle statutu: studentské soutěže - výtvarné a
designerské soutěže, literární soutěž středních škol
Zlínského kraje - odměny, náklady spojené s
vyhodnocením, cestovné
CELKEM

ČÁSTKA
64.982,40 Kč
46.222,50 Kč
440.294,90 Kč
551.499,80 Kč

Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění:
Nadační jmění: 969.080,-- Kč
75%
726.810,-- Kč
Náklady na provoz: 650.115,92 Kč *)
*) V této částce jsou náklady na mzdy, telefony, cestovné a další výdaje související jak s realizací grantových programů,
tak vlastních projektů a výdaje na vlastní provoz kanceláře.
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Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j. 283/77 225/2001

ROZVAHA
s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro
nevýdělečné organizace

Úč. NO 1-01
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k

31.12. 2003

Nadace Jana Pivečky

( celých tis. Kč)

Horní nám. 111
763 21 Slavičín

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému fin. orgánu

IČO:
65792424

číslo
AKTIVA
a
A.

Stálá aktiva
ř.9 + 15 + 26 + 33 + 41
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
Software
(013)
Dlouhodobý Ocenitelná práva
(014)
nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
(041)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majtetek
(051)
Součet ř. 2 až 8
2.
nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
softwaru
(073)
Oprávky k ocenitelným právům
(074)
drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
Součet ř. 10 až 14
3.
Pozemky
(031)
Umělecká díla a předměty
(032)
Dlouhodobý Stavby
(021)
hmotný
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
majetek
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
Základní stádo a tažná zvířata
(026)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(042)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
1.

4.

stavbám
samostatným movitým věcem a souborům věcí
Oprávky k pěstitelským celkům a trvalým porostům
základnímu stádu a tažným zvířatům
drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Součet ř. 16 až 25
5.
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
dlouhodobý Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
finanční
Půjčky podnikům ve skupině
majetek
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořízení dlouhodobého finančního majetku
Souče ř. 34 až 40
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(081)
(082)
(085)
(086)
(088)
(089)
(061)
(062)
(063)
(066)
(067)
(069)
(043)

řádku
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Stav
k prvnímu
dni úč.
období
1
1647

Stav
k posled.
dni úč.
období
2
1783
58

53
53

58

469

469

45

151

46

152

779

779

1339

1551

-5

-20

-46

-112

-51

-132

306

306

306

306

číslo

B.

Oběžná aktiva
ř. 62 + 71 + 80 + 85
Materiál na skladě
(112)
Materiál na cestě
(119)
Nedokončená výroba
(121)
Polotovary vlastní výroby
(122)
Výrobky
(123)
Zvířata
(124)
Zboží na skladě
(132)
Zboží na cestě
(139)
Poskytnuté zálohy na zásoby
( z účtu
314)
Součet ř. 43 až 51
2.
Odběratelé
(311)
Směnky k inkasu
(312)
Pohledávky Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
Poskytnuté provozní zálohy
(314 mimo ř.
51)
Ostatní pohledávky
(315)
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. poj.
(336)
Daň z příjmů
(341)
Ostatní přímé daně
(342)
Daň z přidané hodnoty
(343)
Ostatní daně a poplatky
(345)
Nároky na dotace a zúčtování se státním rozpočtem
(346)
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků
(348)
Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
Pohledávky z pevných temínových operací
(373)
Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(375)
Jiné pohledávky
(378)
Opravná položka k pohledávkám
(391)
Součet ř. 53 až 69 minus 70
3.
Pokladna
(211)
Ceniny
(213)
Krátkodobý Bankovní účty
(221)
finanční
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
majetek
Dlužné cenné papíry k obchodování
(253)
Ostatní cenné papíry
(256)
Pořízení krátkodobého finančního majetku
(259)
Peníze na cestě
(+/- 261)
Součet ř. 72 až 79
Náklady příštích období
(381)
4.
(385)
Přechodné Příjmy přístích období
Kurzové rozdíly aktivní
(386)
účty
aktivní
Dohadné účty aktivní
(388)
Součet ř. 81 až 84
1.
Zásoby

ř. 1 + 42

ÚHRN AKTIV
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řádku
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Stav
k prvnímu

dni úč.
období
1203

Stav
k posled.

dni úč.
období
1203

2
5

398
398
8

7
3

796

1090

804
1

1093
4

1

4

2850

2887

číslo
PASIVA
a
A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
ř.91 + 95
1.
Vlastní jmění
Jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
(+/Součet ř. 88 až 90
2.
Účet hospodářského výsledku
(+/Hospodářský Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
(+/výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
(+/Součet ř. 92 až 94
B.
Cizí zdroje
ř. 97 + 103 + 121 + 128 + 133
1.
Zákonné rezervy
2.
Emitované dluhopisy
Závazky z pronájmu
Dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy
závazky
Dlouhodobé směnky k úhradě
Ostatní dlouhodobé závazky
Součet ř. 97 až 102
3.
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Krátkodobé Přijaté zálohy
závazky
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zab. a zdravotní pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Závázky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. samosp. celků
Závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a vkladů
Závazky k účastníkům sdružení
Závazky z pevných termínovaných operací
Jiné závazky
Souče ř. 104 až 120
4.
Dlouhodobé bankovní úvěry
Krátkodobé bankovní úvěry
Bankovní
Eskontní úvěry
výpomoci Emitované krátkodobé dluhopisy
a půjčky
Vlastní dluhopisy
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Součet ř. 122 až 127
5.
Výdaje příštích období
Přechodné Výnosy příštích období
účty
Kursové rozdíly pasivní
pasivní
Dohadné účty pasivní
Součet ř. 129 až 132

ÚHRN PASIV
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(901)
(911)
921)
963)
931)
932
(941)
(953)
(954)
(955)
(958)
(959)
(321)
(322)
(324)
(325)
(331)
(333)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(346)
(348)
(367)
(368)
(373)
(379
(951)
(231)
(232)
(241)
(255)
(249)
(383)
(384)
(387)
(389)

řádku
b
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Stav
Stav
k prvnímu k posled.
dni úč.
dni úč.
období
období
3
4
2778
2857
969
969
1807
1885
2776

2
72

2854
1
x
2
3
30

2

15

5

5

3

4

2

1

60
72

3
28

2850

2
2
2887

x
2

Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j. 283/76 102/2000

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro
nevýdělečné organizace

Úč. NO 2-01
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k

31.12. 2003

Nadace Jana Pivečky

( celých tis. Kč)

Horní nám. 111
763 21 Slavičín

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému fin. orgánu

IČO:
65792424
Číslo
Název ukazatel
účtu
501
Spotřeba materiálu
502
Spotřeba energie
503
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504
Prodané zboží
511
Opravy a udržování
512
Cestovné
513
Náklady na reprezentaci
518
Ostatní služby
521
Mzdové náklady
524
Zákonné sociální pojištění
525
Ostatní sociální pojištění
527
Zákonné sociální náklady
528
Ostatní sociální náklady
531
Daň silniční
532
Daň z nemovitostí
538
Ostatní daně a poplatky
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542
Ostatní pokuty a penále
543
Odpis nedobytné pohledávky
544
Úroky
545
Kursové ztráty
546
Dary
548
Manka a škody
549
Jiné ostatní náklady
551
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku
552
Zůst. cena prodaného hmot. a nehmot. majetku
553
Prodané cenné papíry a vklady
554
Prodaný materiál
556
Tvorba zákonných rezerv
559
Tvorba zákonných opravných položek
581
Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organ. složkami
582
Poskytnuté příspěvky
Účtová třída 5 celkem (řádek 1až 32)

Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

17

Činnosti
hospodářská
6
7

hlavní
5
90
13

Celkem
8
90
13

14
41

14
41

291
122
32

291
122
32

5

5

15

15

12
14

12
14

758
1407

758
1407

Číslo
Číslo
Název ukazatel
řádku
účtu
601
Tržby za vlastní výrobky
34
602
Tržby z prodeje služeb
35
604
Tržby za prodané zboží
36
611
Změna stavu zásob nedokončené výroby
37
612
Změna stavu zásob polotovarů
38
613
Změna stavu zásob výrobků
39
614
Změna stavu zvířat
40
621
Aktivace materiálu a zboží
41
622
Aktivace vnitroorganizačních služeb
42
623
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
43
624
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
44
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
45
642
Ostatní pokuty a penále
46
643
Platby za odepsané pohledávky
47
644
Úroky
48
645
Kursové zisky
49
648
Zúčtování fondů
50
649
Jiné ostatní výnosy
51
652
Tržby z prodeje dlouhod. nehmotn. a hmotn. majetku
52
653
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
53
654
Tržby z prodeje materiálu
54
655
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
55
656
Zúčtování zákonných rezerv
56
657
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
57
659
Zúčtování zákonných opravných položek
58
681
Přijaté přísp. zúčtované mezi organ. složkami
59
682
Přijaté příspěvky
60
684
Přijaté členské příspěvky
61
691
Provozní dotace
62
Účtová tř. 6 celkem
(řádek 34 až 62)
63
Hospodářský výsledek před zdaněním
(řádek 63 –33)
64
591
Daň z příjmů
65
595
Dodatečné odvody daně z příjmů
66
Hospodářský výsledek po zdanění (ř.64 – 65 –66)
67
(+)
( -)
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Činnosti
hospodářská
6
7

hlavní
5
20

8

Celkem
8
20

1

1369

9
1369

10
1407
0

1
1

10
1408
1

0

1

1

Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR

(337)

č.j. 283/76102/2000

Úč. NO 3-01

PŘÍLOHA k účetní závěrce
s účinností pro
nevýdělečné organizace

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k

31.12. 2003

Nadace Jana Pivečky

( celých tis. Kč)

Horní nám. 111
763 21 Slavičín

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému

finančnímu úřadu
Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze
zákona

IČO:
65792424

údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí

Doplňující údaje:

Název údaje

č.ř.

Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem)
z toho systémové dotace na dlouhodobý majetek
z toho na: vědu a výzkum
vzdělávání pracovníků
informatiku
individuální dotace na jmenovité akce
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem)
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu
z toha na: vědu a výzkum
vzdělávání pracovníků
informatiku
Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz
Pohledávky celkem (účt. sk. 31,34,35 a účet 378)
Závazky celkem (účt. sk. 32,34,36,95 a účet 379)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Přijato

Skutečnost

1.

2.

10

10
7
19

Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení
majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis
nebo zřizovatel (jako další část dodatku).
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NADACE JANA PIVEČKY
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic,
Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,
E-mail: pivecka@pivecka.cz, http://www.pivecka.cz
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