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SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY

Milí přátelé Nadace Jana Pivečky,
dostáváte do ruky další výroční zprávu naší nadace a my jsem upřímně rádi, že tato zpráva proti těm
předchozím i v této nelehké době neztrácí na objemu ani na obsahu. Jako malá regionální nadace si
uvědomujeme, že možnost pokračovat v aktivitách započatých našim zakladatelem a pro mnohé z nás i
životním vzorem panem Janem Pivečkou, si musíme především co nejlépe odpracovat, abychom si zasloužili
důvěru dárců a příznivců a všech, kterým není osud nadace lhostejný. Proto se snažíme, aby naše projekty neztrácely atraktivitu a
užitečnost pro cílové skupiny všech věkových kategorií a abychom byli vnímáni jako organizace, která jednak pomáhá financovat
obecně prospěšné projekty třetích osob a jednak realizuje vlastní projekty - tedy poskytuje cílovým skupinám mimo financování
projektů i přímou pomoc svých pracovníků a zájem aby tyto projekty přinášely efekt cílovým skupinám i celé občanské společnosti.
V roce 2008 jsme si (zřejmě jako mnohé další neziskové či podnikatelské subjekty) museli několikrát připomenout heslo pana
Pivečky „Nikdy se nevzdávej!“. Ne všechno se nám dařilo tak, jak bychom si představovali, zejména v oblasti fundraisingu, kde
v druhé polovině roku bylo proti letům minulým daleko obtížnější získávat finanční prostředky. I proto považujeme za úspěch, že
jsme doposud nemuseli korigovat naši činnost, naopak aktivit přibylo. Dík za to patří všem našim dárcům a příznivcům a zejména
paní Petře Blumenberg, která, stejně jako v minulosti její otec prokázala, že je zdatnou a důstojnou pokračovatelkou pivečkovské
tradice a životní filozofie.
Samozřejmě ale bylo i v roce 2008 více věcí, z kterých jsme měli opravdovou radost. Byl to například projekt Chceme pomáhat,
který realizujeme ve spolupráci se zlínským Rotary clubem. Mladí lidé z deseti základních a středních škol kvalitou svých projektů a
schopností je obhájit prokázali, že nářky na lhostejnost mládeže ke svému okolí jsou spíše neustále se opakujícím koloritem doby,
který provázel všechny přecházející generace a bude zřejmě provázet i ty další. Díky Zlínskému kraji jsme mohli zkvalitnit naši práci
s dobrovolníky a některé z nich proškolit pro pomáhání nejenom v naší nadaci, ale i v dalších partnerských NNO. Přibylo také akcí
pro širokou veřejnost, které jsme buď sami organizovali nebo se na organizaci podíleli. Zpracovali jsme projekt přeshraniční
spolupráce, který je v době psaní této zprávy schválen k podpoře a těšíme se na spolupráci se slovenským partnerem. Pokud se do
této zprávy začtete, seznámíte se podrobně s aktivitami a s hospodařením Nadace Jana Pivečky v roce 2008 i s tím, jak byly využity
finanční prostředky z darů a grantů.
Závěr tohoto úvodního slova patří Vám všem, kteří jste nám v uplynulém roce jakkoliv pomáhali. Čím déle děláme tuto práci, tím
více si vážíme všech forem pomoci a všech přátel, příznivců, partnerů a institucí, které podporují neziskový sektor. Bez Vás by
nadace našeho typu mohla pracovat pouze ve značně omezené formě. Děkuji proto Vám všem i celému týmu lidí kolem nadace
s jejichž jmény se můžete seznámit v další části této zprávy za pomoc a spolupráci v roce 2008.

Božena Filáková

1. O NADACI JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ
Nadace byla založena 27.11.1996 zřizovatelem Janem Pivečkou.
Sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111.
Nadační jmění: 969.080,-- Kč

Jan Pivečka
24.10.1919 - 5.1.2004

Vize Nadace Jana Pivečky
V návaznosti na historickou tradici, spojující ve Slavičíně jméno Pivečka nejenom s podnikáním a
obchodem, ale také s podporou věcí veřejných a lidem prospěšných, zejména ve vztahu k mládeži,
vytvořit lepší občanskou společnost.

Poslání a role nadace
Vycházejíc z filozofie vnesené do nadace jejím zakladatelem Janem Pivečkou, je aktivita nadace zaměřena především na podporu
níže uvedených principů:
- vedení mládeže k úctě, pravdě, lidským právům, etice a morálce,
- vytváření prostoru pro zapojení mládeže do aktivních tvůrčích programů,
- ochrana kulturních a historických tradic a životního prostředí,
- vytváření prostoru pro prosazení a šíření hodnot spojených s rozvojem zdravé občanské společnosti.
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 a 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.
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.
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Lidé v Nadaci
Správní rada Nadace
Petra Blumenberg, předsedkyně správní rady, Osnabrück, Německo
Ing. Michal Špaček, místopředseda správní rady, Zlín
Mgr. Hana Urbanová, členka správní rady, Újezd u Valašských Klobouk
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., člen správní rady, Brno
PhDr. Monika Rychlíková, členka správní rady, Brno
Revizor účtů:
Ing. Ivana Marusjaková
Zaměstnanci nadace:
Ředitelka: Mgr. Božena Filáková
Administrativa, programový pracovník: Mgr. Lenka Tomečková
Provozní a programový pracovník: Šárka Hamalčíková
Programový pracovník: Kristýna Dvořáková od 1.11.2008
Vedení účetnictví:, daňové poradenství
Marie Jandová, ext.
Právní poradenství:
Advokátní kancelář JUDr. Stanislava Knotka
Kontaktní údaje:
Adresa:
Horní náměstí 111
763 21 Slavičín
Česká republika
Registrace: nadace je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 97
IČO: 657 92 424
Telefon: 577 342 822, 739 095 315
Fax: 577 341 648
E-mail: njp@pivecka.cz
http://www. pivecka.cz
Bankovní účty:
UniCredit Bank, pobočka Zlín
číslo účtu: 50882005/2700
Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín
číslo účtu: 86-2050860227/0100
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2. ROK 2008 V NADACI JANA PIVEČKY
2.1 ORGANIZAČNÍ ROZVOJ NADACE
Správní rada

V roce 2008 nedošlo k žádným změnám na postech členů správní rady. Pětičlenná správní rada, která v roce 2007 vystřídala
dlouholetou předchozí správní radu se stabilizovala a v průběhu roku uskutečnila 4 zasedání na kterých řešila běžné úkoly týkající se
strategie a rozvoje nadace jak v oblasti získávání finančních zdrojů tak v oblasti programové a projektové.

Finanční zajištění nadace

V roce 2008 nadace v oblasti plnění strategie v získávání finančních prostředků realizovala:
- přípravu 3 projektů do výběrového řízení na získání prostředků z fondů Evropské unie – z toho 2 projekty přeshraniční
spolupráce zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání sociálně či zdravotně znevýhodněných cílových skupin a 1
projekt do OP RLZ zaměřený na přípravu mládeže z dětských domovů na samostatný život. Úspěšní jsme byli pouze
v jednom případě s projektem „Přeshraničním vzděláváním k rozvoji regionu Slavičín – Dubnica nad Váhom“, jehož realizace
by měla být zahájena v roce 2009,
- přípravu 1 projektu do grantového řízení Zlínského kraje na podporu dobrovolnické činnosti – projekt byl úspěšně
realizován,
- benefiční divadelní představení „Druhá kapitola“ v podání Divadla PALACE Praha, které však vzhledem k začínající
finanční krizi přinesla nadaci výrazně menší efekt než benefiční akce v minulých letech,
- v oblasti orientace na získání konkrétních partnerů pro konkrétní projekty a grantové programy – na realizaci 2
tradičních nadačních projektů jsme nově získali podporu Zlínského kraje. Přesto se ani v roce 2008 nepodařilo najít stálé
partnery pro všechny projekty stejně tak jako se prozatím nepodařilo zabezpečit stabilní zdroj finančních prostředků formou
spolupráce se silným generálním partnerem,
v oblasti individuálního a firemního dárcovství – udrželi jsme si přízeň tradičních dárců, významně nadaci finančně
pomohla paní Petra Blumenberg.

Grantová činnost

Grantová podpora směřovala v roce 2008 do zejména do dvou oblastí:
Podpora iniciativ mladých lidí – zejména realizací vybraných projektů škol zapojených do soutěže „Chceme pomáhat“
Podpora vytváření zdravé občanské společnosti – program se zaměřuje na podporu obecně prospěšné činnosti třetích osob,
podporu kulturních, historických a regionálních tradic, podporu sociální sféry se zaměřením na propojení výchovně vzdělávací
práce nadace s potřebami sociálně, zdravotně nebo jinak handicapovaných spoluobčanů

Vnější vztahy Nadace Jana Pivečky

V oblasti vztahů s veřejností a školami – do nadačních projektů se v roce 2008 zapojilo cca 60 škol od malých základních škol až
po školy vysoké v České republice i na Slovensku. Tradičně úzká spolupráce pokračovala s Gymnáziem Jana Pivečky, jehož studenti
pravidelně pomáhají zajišťovat realizaci projektů NJP, zvýšil se i počet dobrovolníků z řad studentů zapojených do projektů nadace.
V oblasti vztahů s orgány veřejné správy je pro nás klíčovou spolupráce s vedením Města Slavičín a Krajským úřadem ve Zlíně.
Město dlouhodobě vyjadřuje práci nadace podporu a podílí se na financování projektů určených pro širokou veřejnost ze Slavičína a
okolí . Krajský úřad ve Zlíně v roce 2008 významně finančně podpořil 3 projekty a stal se tak jedním z nejvýznamnějších
podporovatelů nadace.
V oblasti vztahů s dárci se orientujeme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci. Naše úsilí směřuje k udržení jejich
důvěry a ochoty nám pomáhat.
V oblasti vztahů s dalšími neziskovými organizacemi se zaměřujeme na udržení stávajících a vytváření nových místních
partnerství, která povedou ke zkvalitnění práce neziskového sektoru a k vytváření zdravé občanské společnosti v regionu. V roce
2008 jsme k tradiční spolupráci s NNO z regionu uzavřeli smlouvy o spolupráci s dalšími 3 NNO pro projekt Dobrovolník jako
významný prvek občanské společnosti.
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2.2. PROGRAMOVÁ OBLAST
V roce 2008 nadace realizovala vlastní projekty ve všech programech, do kterých vymezila svou působnost a to:
•
•
•

Výchova a vzdělávání
Vytváření zdravé občanské společnosti
Ekologie

Práce nadace se postupně profiluje zejména do prvních dvou oblastí, kde vznikají nové projekty. V oblasti ekologie se
soustřeďujeme především na aktivity v souvislosti s údržbou Pivečkova lesoparku.

2.2.1 Výchova a vzdělávání
V této tradiční a klíčové oblasti aktivit se nadace v roce 2008 soustřeďovala, stejně jako v minulosti, na zapojení tvořivých
schopností a dovedností žáků a studentů, na jejich zapojení do řešení námětů nebo problémů v okruhu jejich škol či bydliště a
diskusní platformy, na kterých je vytvářen prostor pro sdílení názorů mezi přizvanými osobnostmi a mládeží. Pokračovala v cíleném
zaměření na motivaci různých skupin mladých lidí v regionu od šesti až do šestadvaceti let a o podporu celkové vzdělanosti v
regionu napříč věkovou strukturou a to zejména u sociálně a zdravotně handicapovaných osob.

Projekty realizované v tomto programu v roce 2008
Vyhledávání a podpora talentů ve výtvarné oblasti - výtvarné soutěže
Cena Nadace Jana Pivečky
Nadace ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací,
společností Brněnské veletrhy a výstavy, a.s. a s firmou Baťa a.s. navázala
na úspěšný první ročník nového projektu soutěže pro mladé designéry
obuvi a doplňků z kůže "Cena Nadace Jana Pivečky" a vyhlásila v roce
2008 2. ročník této soutěže. Cena se uděluje v kategoriích: Cena pro
mládež do 18 let - kresba nebo jiný výtvarný projev s tématikou obuvi,
kožené galanterie či doplňků, Cena pro stávající studenty - návrháře za
hotový výrobek - obuv, koženou galanterii nebo doplňky a Cena pro
mladé absolventy do 30 let - opět hotový výrobek - obuv, kožená
galanterie nebo doplněk. Protože ve třetí kategorii se přihlásilo málo
tvůrců, byla udělena jedna cena v 1. kategorii a dvě ceny ve 2. kategorii.
Vítězové si převzali svá ocenění 18.8.2008 na zahajovacím galavečeru
veletrhu KABO v Brně. Obdrželi zájezd na mezinárodní veletrh módy v
Paříži v hodnotě 10 tis. Kč včetně kapesného a poukázku na obuv a doplňky od firmy Baťa, a.s. v hodnotě 10 tisíc. Diplomem bylo
za své práce oceněno dalších pět studentů. Za celoživotní přínos výchově mladých návrhářů byla oceněna dlouholetá pedagožka
Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti paní Marcela Habartová.
Veselá bota - výtvarná soutěž pro studenty SUPŠ v Uherském Hradišti
V roce 2008 se uskutečnil už 14. ročník soutěže, která je vůbec nejstarším projektem nadace. Cílem soutěže je motivovat studenty
oboru návrhářství obuvi a doplňků z kůže k poněkud odlehčenému zpracování tématu „boty“. Výsledkem by měla být kresba nebo
malba boty, která nepostrádá nápad a humorný podtext a vyvolává tak úsměv na tváři pozorovatele. Není výjimkou, že vítězové
Veselé boty se později objevují mezi oceněnými i v prestižnějších designérských soutěžích doma i v zahraničí.
Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ na téma "Můj největší zážitek z prázdnin"
Pro 11. ročník soutěže, zaměřené na spolupráci s malými venkovskými školami ve Zlínském kraji,
jejímž smyslem je dát žákům z těchto škol možnost ukázat výtvarné schopnosti, jsme vybrali
tématiku volného času o prázdninách. Nadace chce projektem podpořit a zviditelnit zejména malé
vesnické školy, které se neustále potýkají s řadou problémů – od všeobecného úbytku žáků a
nutnosti vyučovat spojené ročníky až po ohrožení samotné existence škol. Jsme přesvědčeni, že tyto
školy mají pro obce, které je zřizují, velký význam. Školy jsou často rozhodujícím prvkem
kulturního života obce. Nadaci spolupráce s těmito školami umožňuje pozitivně působit a získávat
mladou generaci pro účast vytváření zdravé občanské společnosti od mladšího školního věku. Pro
organizaci výtvarné soutěže pro tuto věkovou kategorii se nadace rozhodla právě proto, že malé děti
ve věku 6-10 let se nejlépe vyjadřují kresbou. Zúčastnilo se 10 škol. Vítězové byli v červnu přijati v sídle nadace, kde dostali diplom
a knižní odměnu a mohli se dozvědět více o práci nadace.
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Motivace žáků a studentů dalších oblastech
Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje
Ve školním roce 2007-2008 se ve spolupráci se slavičínským Gymnáziem Jana Pivečky a
Gymnáziem v Dubnici nad Váhom uskutečnil už 12. ročník literární soutěže středních škol
Zlínského a Trenčianského kraje pod mottem: "Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili
budoucnost", jejímž prostřednictvím nadace získává názory studentů na různá společenská
témata. Tentokrát jsme zvolili témata: "Já a moje svědomí", "Jeden den politikem" a "Lidé pijí
alkohol a berou drogy, aby se cítili tak, jak se běžně cítí šťastní
lidé". Do 12. ročníku se přihlásilo 96 prací z 25 škol (17 škol z
ČR a 8 škol ze SR).
Podruhé v historii soutěže byla samostatnou kategorií poezie na
volné téma. Ukazuje se, dát mladým lidem možnost vyjádřit
pocity veršem, byl dobrý nápad. Potvrzuje se, že i současné generace studentů píší básně stejně rádi,
jako jejich rodiče a prarodiče a že básně k tomuto věku zkrátka patří. Nejlepší práce z celkového
počtu 163 básní od 60 autorů z 29 škol nám pomohli vybrat básníci z Klubu přátel hudby a poezie
ze Zlína. I autoři vítězných prací v kategorii poezie byli pozváni do sídla nadace a odměněni
diplomem a knihou. Z obou kategorií opět vznikly brožury vítězných prací. Grafické práce svých
studentů, které obohatily brožuru nejlepších prací v próze, nám tentokrát poskytla Střední umělecká
škola v Trenčíně.
Projekt je realizován s finanční podporou Zlínského kraje
Helpíkův pohár
V roce 2008 jsme uspořádali 7. krajské kolo soutěže s branně zdravotnickou tématikou
Helpíkův pohár. Pod motttem: „Lépe je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu." učíme
ve spolupráci s KS ZZS Zlínského kraje děti z 5. tříd poskytnout první pomoc při
ohrožení zdraví nebo života. Krajské kolo proběhlo 26. dubna v Pivečkově lesoparku.
Tradičně nám s organizací pomohli záchranáři z Krajského střediska ZZS Zlínského kraje,
příslušníci HZS Zlínského kraje, Policie ČR a Autoklubu Zlín. Finančně soutěž podpořilo
Město Slavičín a celá řada sponzorů. A samozřejmě by se podobný projekt neobešel bez
desítek dobrovolníků. V rámci doprovodného programu bylo možné opět shlédnout
mimo jiné koordinaci jednotlivých složek IZS při zásahu u dopravní nehody, ukázku
policejní a požární techniky, ukázku techniky Airsoft a podobně. Ve spolupráci se
základními školami ze Slavičína a okolí bylo proškoleno asi 150 dětí ve věku 11 let.
Krajského kola se pak zúčastnilo 5 škol a dětský domov ve Vizovicích. Tři nejlepší dvoučlenné hlídky postoupily do celostátního
kola 25.5. v Jeseníku.
Chceme pomáhat
Soutěž "Chceme pomáhat" nadace realizuje ve spolupráci se zlínským
ROTARY Clubem.. Do projektu je zapojeno 10 základních škol a osmiletých
gymnázií ze Zlínského kraje, Žáci a studenti si vybírají problém ze svého
okolí a formou projektu navrhují řešení. Cílem je naučit mladé lidi vnímat
problémy a pokusit se pomoci při jejich řešení. Svoje projekty obhajují před
porotou, složenou z odborníků na danou oblast. Nejlepší projekty jsou
finančně podpořeny, přičemž podmínkou pro získání nadačního příspěvku je
přímá osobní účast žáků a studentů na realizaci. V roce 2008 byl ukončen 3.
ročník soutěže. Obdrželi jsme celkem 29 projektů, jejich různorodost a
kvalita nás přiměla k rozhodnutí podpořit finančně 10 z nich celkovou částkou 30 tis. Kč.
Projekt je realizován s finanční podporou Zlínského kraje a Rotary klubu Zlin
Vzdělávací středisko NJP
Vzdělávací středisko NJP od roku 2006 realizuje vzdělávací aktivity především pro cílové skupiny,
kterými jsou: děti a mládež ohrožené delikvencí, nezaměstnaní, absolventi škol a mladiství bez
praxe, osoby bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, osoby bez přístřeší, matky na mateřské
dovolené, osoby se zdravotním postižením a národnostní a etnické menšiny. Ve středisku může
každý zájemce volně používat PC s připojením na internet, absolvovat vzdělávací kurzy zaměřené na
získávání dovedností v práci s PC a získání či zdokonalení jazykových schopností v JA, JN a JR.
Zájem je ale i řemeslné a pracovně terapeutické kurzy.
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Specifickou součástí jsou aktivity zaměřené na další vzdělávaní mladých lidí z DD a přednášky pro budoucí zájemce o studium
Informatiky.
Zájem cílových skupin a využívání nabídky na další vzdělávání prokazuje užitečnost a potřebnost poskytování vzdělávacích
možností pro další vzdělávání i v malých městech a v regionech, kde jsou takové možnosti méně dostupné. Projekt byl dva roky
podporován z prostředků ESF, Ministerstva pro místní rozvoj a Zlínského kraje. Mohl být realizován i díky pochopení Vzdělávací
nadace Jana Husa v Brně a Nadace Partnerství, které umožnily naší nadaci pro předfinancování jednotlivých etap použít prostředky
z Fondu stability. Tyto prostředky jsou v současné době opět uloženy ve fondu. V roce 2008 proběhla v nadaci kontrola čerpání
prostředků z EU pro tento projekt, která nezjistila žádné odchylky nebo závady. Jsme tomu upřímně rádi a připravujeme realizaci
dalšího projektu s podporou EU.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem
Who is NEO

V rámci přípravy mladých studentů gymnázií ve Slavičíně a Valašských Kloboukách na pozdější
studium informatiky na VŠ probíhá celoročně on-line soutěž v programování. Soutěž probíhá
permanentně po celý rok tak, že jsou na webových stránkách, ke kterým má každý účastník kurzů
přístup, zadávány úkoly různé obtížnosti a různě bodově ohodnocené. Studenti si vybírají stupeň
obtížnosti podle svých schopností a tvoří podle zadání programy. Podle obtížnosti úkolu a kvality
zpracovaného programu pak dostávají bodové ohodnocení. Na konci školního roku jsou pak body
sečteny a jsou vyhodnoceni nejlepší řešitelé, kteří obdrží finanční odměnu. Finančně soutěž
podporuje partner projektu - firma Object Consulting, s.r.o. z Lipiny u Valašských Klobouk.
Protože přípravy na studium informatiky se účastní jak začínající, tak již zdatnější mladí
programátoři, soutěž je rozdělena na kategorie Junior a Senior. Soutěž nejenom pomáhá studentům při přípravě na přijímací
zkoušky a pak studium na VŠ, ale je také významným motivačním prvkem k prohlubování jejich znalostí a dovedností.
Další výchovně vzdělávací akce
Kromě dlouhodobých projektů nadace uspořádala besedy v Pivečkově vile pro různé skupiny žáků a
studentů, kteří navštívili nadaci. Mimo jiné to byli francouzští a němečtí studenti, kteří v rámci
projektu Erasmus přijeli na výměnný pobyt za studenty Gymnázia Jana Pivečky. Tradičně se v sídle
nadace uskutečňují besedy s dětmi v rámci projektu Toulky historií Slavičínska, kterou pořádá místní
DDM ve spolupráci s místní knihovnou.

2.2.2 Vytváření zdravé občanské společnosti
Projekt Atd...
Nadace se už sedmý rok podílí na organizaci projektu ATD...,
jehož smyslem je přispívat k co nejefektivnější přípravě mladých
lidí z dětských domovů na věku 17-20 let na vstup do
samostatného života. Tentokrát se třídenní seminář uskutečnil ve
dnech 6. - 8. června v Domě na půli cesty v Pohořelicích a v
kempu v Pasohlávkách na Brněnsku. Zúčastnilo se více než 50
mladých lidí z DD ve Zlínském kraji a z DD v Mikulově. Pod
vedením odborníků trénovali například přijímací pohovor pro
vstup do zaměstnání, jednání na úřadech, elektronickou komunikaci a absolvovali různé techniky
zdravého sebehodnocení včetně asertivních technik. Součástí projektu je rovněž vydání praktického průvodce pro mládež, která
opouští dětské domovy s názvem Slabikář.
Spolupráce NJP s dětskými domovy ve Zlínském kraji
Nadace dlouhodobě spolupracuje s dětskými domovy ve Zlínském
kraji. Kromě projektu ATD jsme v roce 2008 například zaplatili dětem
ze Smoliny a z Vizovic autobus do Prahy na tradiční baletní představení
v rámci projektu Nikolaje Palatajkova Dar dětem v Národním divadle.
Bylo to představení Louskáček. Kromě toho jsme přizvali děti z Vizovic
do soutěže Helpíkův pohár jako soutěžící i spoluorganizátory a v létě
jsme pro ně a jejich hosty z Telče uspořádali grilování v lesoparku. Malé
děti z Burešova s doprovodem jsme pozvali a zabezpečili dopravu na
Pohádkový les. Na podzim jsme měli velkou radost, když pracovníci DD přišli s nápadem uspořádat
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dražbu a prodej výtvarných výrobků dětí na akcích nadace s tím, že "I malé děti z dětského domova mohou pomáhat".
Dohodli jsme se, že výtěžek z prodeje věnujeme jiným, ještě potřebnějším dětem. Kam peníze půjdou společně rozhodneme v roce
2009. Děti z DD Vizovice a Burešov se zúčastnily Dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně a děti z Smoliny jsme pozvali v rámci
Valašskoklobuckého mikulášského jarmeku do roubeného domu. Všechny děti ze spolupracujících domovů obdržely od nás
mikulášské balíčky.
Dobrovolník jako významný prvek občanské společnosti
Projekt, jehož cílem je zkvalitnění práce s dobrovolníky a šíření myšlenek dobrovolnictví ve
slavičínském regionu je logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky všech věkových
kategorií. Nadace, stejně jako většina NNO, realizuje celou řadu projektů s pomocí dobrovolníků a
některé z nich - zejména velké akce pro veřejnost, by bez nich nebylo vůbec možné realizovat.
Vytvořením dobrovolnického centra nadace vytváří kvalitní základnu, kde se mohou realizovat lidé se
zájmem o dobrovolnou práci v různých oblastech. Nadace školí a připravuje dobrovolníky nejenom
pro vlastní projekty, ale i pro další NNO ze Slavičína a okolí. V roce 2008 to bylo 5 NNO, které na
základě smluv s NJP mohou vyškolené dobrovolníky využívat. Projekt by měl rovněž dopomoci k
seznámení veřejnosti s charakteristikou dobrovolníka. Dobrovolníky mohou být dospělí, mládež, senioři i lidé zdravotně
postižení ale oslovujeme i mladé lidi z dětských domovů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme. Dobrovolníky můžeme zapojit
takřka do všech projektů. Nadšení a „chtění“ ale pro dobrovolnou práci nestačí. Je třeba dobrovolníky připravovat a vzdělávat,
aby se stali „dobrými“ a platnými členy pracovního týmu. V roce 2008 jsme uzavřeli 18 smluv se zájemci o práci dobrovolníka,
uspořádali několik školení a seminářů jak pro zájemce o práci dobrovolníka tak pro potencionální přijímající organizace.
Projekt mohl být realizován také díky finanční podpoře Zlínského kraje

Benefiční divadelní představení spojené s dražbou výrobků dětí z DD
V listopadu 2008 jsme uspořádali tradiční benefiční akci
na podporu projektů a programů Nadace Jana Pivečky. Ve
zlínském Academia Centru Univerzity Tomáše Bati jsme
uspořádali divadelní představení divadla Palace Praha
"Druhá kapitola". Po skončení představení jsme se setkali
s našimi příznivci a dárci u sklenky vína při poslechu
krásné lidové muziky v podání CM Slavičín. Na této
benefiční akci se uskutečnila dražba drobných výrobků
dětí z Burešova, která vynesla cca 4. 500,-- Kč. Část
vstupenek jsme darovali spolupracujícím dětským domovům a školám.

Pohádkový les

Pohádkový les se ve Slavičíně stává již tradiční akcí na
rozloučenou s prázdninami. Nejinak tomu bylo poslední
prázdninovou sobotu v roce 2008. Ve spolupráci
s ochotnickým divadelním souborem SemTamFór a s
desítkami dobrovolníků všech věkových kategorií jsme
uspořádali pro veřejnost a hlavně pro rodiny s dětmi
zábavné odpoledne v Pivečkově lesoparku. Smyslem je
nabídnout akci, při které tráví rodiče a prarodiče volný čas
s dětmi a také ukázat, že propojení různých typů neziskových a zájmových organizací může
přinášet zajímavé a prospěšné projekty, které vyplní volný čas ve městě či v komunitě. Akce
je podpořena mimo jiné i Městem Slavičín. V roce 2008 ji navštívilo cca 750 návštěvníků.
Využití rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách
NJP v prosinci 2008 v rámci spolupráce s partnery z občanského sdružení JARMEK jako každoročně připravila v sobotu
6.prosince pro návštěvníky Valašskoklobuckého mikulášského jarmeku ukázky řemesel jako pletení ošatek ze slámy, šití krpců a
papučí z ovčí kůže apod. Veřejnosti přibližujeme práci ševce, papučářů a tkalců v prostorách rekonstruovaného roubeného domu
č.p. 7. V domě kromě toho po celý rok probíhají kurzy řemesel, setkání zájmových folklórních a ekologických organizací a návštěvy
žáků škol i individuálních návštěvníků.
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Dětský vánoční jarmark ve Slavičíně
12.12 2008 se v obou objektech NJP uskutečnil už 14.
Dětský vánoční jarmark. V objektu č. 96 a na jeho nádvoří
předváděli staré vánoční zvyky a řemesla umělci a
řemeslníci ze Slavičína a okolí.. Vystoupila zde mladá
cimbálová muzika Vincúch z Valašských Klobouk, čtveřice
mladých zpěváků ze Zlína a studentský divadelní soubor
Gymnázia Jana Pivečky, který po celou dobu předváděl
"živý Betlém". Vstupenkou do areálu byly pro děti jako
vždy obrázky s vánoční tématikou, za něž děti dostaly
čokoládové dukáty, které se staly pro tento den hlavním "platidlem". Děti si mohly za ně
koupit perník, jízdu na koni, vánoční oplatek či svíčku. V sídle NJP proběhlo tradiční setkání přátel a příznivců NJP s dětmi z
dětských domovů ve Vizovicích a Burešově a se zlínskými Rotariány. Přinesené obrázky byly vystaveny a nejlepší z nich odměněny
věcnou odměnou a diplomem v lednu 2009.
Malé studio Slavičín
V roce 2008 pokračovala rovněž práce Malého studia Slavičín, které vydává dvouměsíčník dětských novin Ťápoviny. Jejich
redaktory jsou žáci základních a středních škol ze Slavičína a okolí. Ťápoviny přinášejí informace o dění ve městě a v nadaci,
představují významné rodáky a osobnosti, které Slavičín navštěvují. Redaktoři mají příležitost kromě osobností, které si vyberou a
osloví e-mailem také vyzpovídat hosty diskusních fór osobnosti, které navštěvují nadaci.
Autorské čtení s Martou Davouze
Nadace se rozhodla pořádat více akcí pro veřejnost a tak ve spolupráci s Leja salónem v září přivítala ve svých
prostorách paní Martu Davouze. Uspořádala s touto spisovatelkou, publicistkou a zakladatelkou Společnosti
Franze Kafky, v současné době žijící ve Francii, velmi zajímavé autorské čtení, kterého se zúčastnilo asi 25
posluchačů. Paní Davouze četla zejména humorně pojaté fejetony ze svého života. Pro všechny zúčastněné to
bylo velmi příjemně strávené sobotní odpoledne.
Výstava ilustrací Františka Přikryla
Nadace uspořádala v září ve spolupráci s fotografem Josefem Florešem a s Městem Slavičín
výstavu ilustrací pana Františka Přikryla. Přestože pan Přikryl ilustroval většinu knih známých
cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, zůstává jeho jméno pro většinu čtenářů méně
známým. Po výstavě fotografií z cest známých cestovatelů, která se ve Slavičíně uskutečnila na jaře
roku 2007, jsme se společně rozhodli, představit Slavičanům také tohoto výborného ilustrátora.
Exponáty nám laskavě zapůjčila autorova rodina, jejíž zástupci se také zúčastnili slavnostního
otevření výstavy. Výstava se setkala s velkým zájmem nejenom škol ale i jednotlivých návštěvníků

2.2.3 Ekologie
Pivečkův lesopark
V roce 2008 se kromě běžné údržby Pivečkova lesoparku uskutečnilo několik jednání směřujících jednak k obnově provozem
opotřebovaných součástí vybavení lesoparku, které po cca deseti letech používání už vyžadovaly opravy či výměnu a jednak
směřujících k řešení budoucnosti uměleckých objektů v lesoparku. Ve spolupráci s Městem Slavičín a s Ostravskou univerzitou v
Ostravě jsme začali připravovat společný projekt, jehož cílem by byla koncepční studie řešící postupnou obnovu či obměnu
uměleckých součástí lesoparku. Lesopark je hojně využíván turisty k návštěvám a slouží rovněž pro pořádání akcí pro veřejnost jak
městem tak nadací. Je proto třeba, aby byl udržován ve stavu, který bude pro návštěvníky stále atraktivní a bude nabízet nové prvky,
které budou znovu a znovu lákat k návštěvě i místní občany a pravidelné návštěvníky. Spolupráce se studenty zaručuje trvalý přísun
námětů i ochotu tyto náměty realizovat například jako ročníkové práce apod. V roce 2009 by studie měla dostat konkrétní podobu a
v 2. polovině roku by měla započít též realizace .

2.2.4. Publikace a tiskoviny vydané v roce 2008

Vydání brožury vítězných prací 12. ročníku literární soutěže středních škol
V roce 2008 byla vydána brožura vítězných prací 12. ročníku literární soutěže středních škol Zlínského Trenčianského kraje.
lustrace poskytla tentokrát Stredná umelecká škola v Trenčíně. Byla rovněž vydána brožura vítězných prací v kategorii poezie ročník 2007.
Vydávání studentských novin Ťápoviny
Nadace vydala v roce 2008 pro Malé studio Slavičín 3 čísla studentských novin Ťápoviny.
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2.3. GRANTOVÁ OBLAST
V grantové oblasti jsme v roce 2008 rozdělili 183.874,-- Kč. V otevřeném grantovém řízení jsme rozdělovali nadační příspěvky
jednokolově v Programu na podporu vytváření zdravé občanské společnosti. Další finanční prostředky jsme rozdělili mimo
grantové kolo.

Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu

V tomto programu jsme mimo jiné v roce 2008 rozdělili také výnos z Fondu stability za rok 2007 ve výši 19.300,-- Kč. Fond byl
zřízen díky podpoře Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně a Nadace Partnerství Brno. Cílem programu je podpořit projekty
přispívající k rozvoji zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu. Jedná se zejména o:
- podpora projektů zaměřených na zachovávání historických a kulturních tradic, řemesel, folklóru,
- podpora projektů spolupráce občanů a NNO s dětskými domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče
typu Klokánek, s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy důchodců a dalšími podobnými
subjekty působícími v regionu,
- podpora projektů škol, domů dětí a podobných zařízení aktivizujících mladé lidi ke snaze zapojit se do vytváření zdravé
občanské společnosti – projekty spolupráce škol s dětskými domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče
typu Klokánek, s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy důchodců, zejména projekty, řešené
společně studenty a žáky a představiteli výše zmíněných skupin znevýhodněných spoluobčanů

-

podpora projektů na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské společnosti v regionu prospěšné.
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY poskytnuté nadací v roce 2008
fyzickým a právnickým osobám
Program na podporu iniciativ mladých lidí
Částka Kč
Projekt
4.000,-- "Baseballové hřiště v Drnovicích" (Chceme pomáhat)
7.000,-- "Školní park" (Chceme pomáhat)
3.000,-- "Internet a PC pro seniory" (Chceme pomáhat)
2.000,-- " Pomozme přírodě, sama si nepomůže" (Chceme pomáhat)
2.000,-- "Útulek pro zvířata" (Chceme pomáhat)
3.000,-- " Přechody aneb silniční zebra dnes i zítra (Chceme pomáhat)
5.000,-- " Obnova turistických tras" (Chceme pomáhat)
2.500,-- " Poruchy příjmu potravy" (Chceme pomáhat)
1.500,-- "Adopce na dálku" (Chceme pomáhat)
30.000,--

Jméno/Název
Gymnázium Valašské Klobouky
ZŠ a MŠ Újezd
ZŠ Brumov - Bylnice
ZŠ Brumov - Bylnice
ZŠ Štefánikova ul., Zlín
ZŠ Štefánikova ul., Zlín
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť
Gymnázium Jana Pivečky, Slavičín
Celkem

Program na podporu budování zdravé občanské společnosti

Pěvecký sbor CANTICA Laetitia
ZO ČSOP KOSENKA Val. Klobouky
Akropolis, o.s., Uherské Hradiště
Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách
OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín
Celkem

5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-4.000,-24.000,--

"4. ročník festivalu pěveckých sborů Zazpívej slavíčku"
"Já su malý řemeslníček, jako byli náš staříčekí"
"Řemeslníček"
"Vydání 8. ročníku Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka"
Projekt "Žijeme spolu"

Nadační příspěvky udělené mimo grantová kola z účelových darů a mimořádně přidělené nadační příspěvky
30.000,-- ,,Projekt – Atd…příprava mladých lidí z dětských domovů ve
Zlínském kraji na samostatný život“
Kateřina Machovská
15.000,-- Studium na VŠMU v Bratislavě a pěvecký růst
DD Vizovice a DD Smolina
26.989,-- Úhrada autobusu na baletní představení do Prahy
Účelový dar + mimořádný NP
DD Zlín, Burešov
3.004,-- Úhrada dopravy dětí na pohádkový les
Sudková Pavla
18.800,-- "VII. ročník Helpíkova poháru ve Slavičíně a celostátní kolo v
Jeseníku" - účelový peněžní a věcný dar
Novotná Hana
10.000,-- Příspěvek na pobyt vítězů soutěže Cena Nadace Jana Pivečky na
veletrhu módy v Paříži
Habartová Marcela
5.800,-- Ocenění celoživotní výchovně vzdělávací práce
Sýkora Tomáš
5.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo"
Vévoda Petr
3.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo"
Fibich Ondřej
2.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo"
Sukaný Martin
1.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo"
Příspěvky v rámci projektů podle statutu
9.281,-- Knižní a věcné odměny vítězům soutěží atd.

Mgr. Macharáčková Karolína

Celkem
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM

129.874,-183.874,-10

3. HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2008
3.1 PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2008
NÁZEV

ČÁSTKA
ÚČEL
DOTACE A GRANTY
Zlínský kraj
55.000,- Kč Dobrovolník jako významný prvek občanské spol.
Zlínský kraj
50.000,- Kč Chceme pomáhat, Literární soutěž SŠ Zlínského a
Trenčianského kraje
Město Slavičín
4.000,- Kč Dětský vánoční jarmark ve Slavičíně
Město Slavičín
5.000,- Kč Pohádkový les
Celkem
114.000,- Kč
DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
Blumenberg Petra, Osnabück, SRN
1.000.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Barum spol. s.r.o.
90.000,- Kč ATD... Helpíkův pohár, Chceme pomáhat
Baďura Rudolf, Ing., BASS
60.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Daňková Eva, Mgr., notářka
40.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Rotary Club Zlín
30.000,- Kč Podpora projektu „Chceme pomáhat“
HP TRONIC Zlín spol. s.r.o.
25.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Genža Jiří, Ing.
25.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
NTS Prometal Machining spol. s r.o.
15.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Instop spol. s.r.o.
14.000,- Kč Podpora činností a programů NJP, Helpíkův pohár
Object Consulting, s.r.o., Lipina
11.000,- Kč Projekt "Podpora studentů informatiky"
Holcmanová Jitka, JUDr.
10.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
UniCredit bank, pobočka Zlín
10.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
DURA-LINE, Zlín
6.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Centroprojekt, s.r.o., Zlín
6.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Hořák František
5.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
PRABOS Plus, a.s.
5.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
ANETE, spol. s.r.o.
5.000,- Kč Podpora projektu ATD..
Čejka Ondřej
5.000,- Kč Podpora projektu ATD..
Kopřiva Petr, Mgr.
5.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
TOKO-AGRI, s.r.o., Rudice
5.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Juřenčáková Jana, Ing.
4.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Hovorka Ludvík, Ing.
3.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
TVD Rokytnice
3.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Český svaz žen Slavičín
3.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Fojtík Vincenc, Ing.
2.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Česká obuvnická a kožedělná asociace
2.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Ocelíkovi Pavel a Eva
2.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Jasmín Cukrárna Slavičín
1.200,- Kč Helpíkův pohár - věcný dar
Hlaváček Petr, Doc. Ing.
1.200,- Kč Podpora činností a programů NJP
BTH Slavičín
1.000,- Kč Helpíkův pohár
CONEC, s.r.o.
1.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
GITY, spol. s r.o.
1.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Hašpicová Ivana, JUDr.
1.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Hubáček František, Ing
1.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Macková Marie, JUDr.
1.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Pivečka Tomislav
1.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Velev Pavel, Ing.
1.000,- Kč Podpora činností a programů NJP
Slavgast s.r.o.
600,- Kč Helpíkův pohár
Gröschlová Olga, MUDr.
500,- Kč Podpora činností a programů NJP
Anonymní dárci - benefiční divadlo
3.700,- Kč
CELKEM
1.406.200,- Kč
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3.2. FINAČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA
AKTIVA v tisících Kč
Stálá aktiva
Ocenitelná práva
Oprávky k ocenitelným právům
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

stav k 1.1.2008
1906
58
-55
469
810
109
915
-98
-35
-806
539

stav k 31.12.2008
1262
58
-58
469
810
109
915
-140
-40
-861

Oběžná aktiva
Materiál na skladě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní

4490
57

3944
42
29
2
3
5
3849
14

ÚHRN AKTIV

6396

5206

stav k 1.1.2008
5210
969
4456
4
-219

stav k 31.12.2008
5135
969
4237

Cizí zdroje
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní

1186
10
46
22
5
1000
103

71
2
44
23
2

ÚHRN AKTIV

6396

5206

87
4
73
3152
14
12
1091

PASIVA v tisících Kč
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Účet hospodářského výsledku

12

3944

-71

VÝKAZ ZIZKŮ A ZTRÁT
Náklady v tisících Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Prodané cenné papíry a vklady
Poskytnuté příspěvky
Celkem
Výnosy v tisících Kč
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Celkem
Hospodářský výsledek - ztráta

Činnosti
hlavní hospodářská Celkem
196
196
9
9
21
21
5
5
38
38
656
656
547
547
188
188
2
2
1
1
57
57
105
105
534
534
148
148
2507
2507

19
68
69
630
1508
9
2303
-204

Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění:
Nadační jmění: 969.080,-- Kč
75%
726.810,-- Kč
Náklady na provoz: 214.889,-- Kč
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132
1

133
133

151
68
70
630
1508
9
2436
-71
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4. PODĚKOVÁNÍ

Srdečně děkujeme rovněž institucím, organizacím a přátelům, kteří nám v roce 2008 bezplatně pomáhali:
Poskytnutí občerstvení a dárků do tomboly na akcích pro veřejnost:

Elektro + Hotel Slavičan - Koudelovi, JASMÍN Cukrárna Slavičín, Kadeřnictví I. Častulíková, M+M Vývařovna Slavičín,
MONA – Monika Hubíková, Šmotek Roman Slavičín, Knihkupectví HELP., Pekárna ORA, Vaclová Jindřiška, drobné zboží,
VINOTÉKA Janotovi.

Odborná nebo technická pomoc a partnerství v projektech:
Advokátní kancelář JUDr. Knotka, Autoklub Zlín, ČOKA, ČSŽ Slavičín, DDM Slavičín, Dětský domov Burešov, Dětský domov
Vizovice, DPS Cantica Zlín, Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium ve Valašských Kloboukách, Gymnázium v Dubnici
nad Váhom, Hotel Baltaci Zlín, HZS Zlínského kraje, Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IS Trading, s.r.o, Zlín, Klub přátel poezie Zlín,
Klub vojenské historie Slavičín, Krajské středisko ZZS Zlín, LEJA Salón Slavičín, Macejko J., Město Slavičín, Městská knihovna
Slavičín, Městské Infocentrum – Rumplíková M., Studeníková M., Městské muzeum ve Slavičíně, Město Dubnica nad Váhom, P,
Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, Notářství JUDr. E. Daňková, Object Consulting, s.r.o. Lipina, Palatajkov, o.s., Policie ČR, obvodní
oddělení Slavičín , Press centrum p. Krumpolcová, Rotary Club Zlín, Salesiánský klub mládeže Zlín, SDH Nevšová, SemTamFór
ochotnické divadlo Slavičín, Stredná umelecká škola Trenčín - SR, UNART, o.s. Slavičín, Úřad práce ve Zlíně, UTB Zlín, Vzdělávací
nadace Jana Husa v Brně, ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, ZUŠ Slavičín.
Přátelé, příznivci a dobrovolníci:
Baďurovi, Bajaja A., Bartošová E., Bařinková B., Bor V., Buch J. a B., Cvešperovi, Častulíkovi, Červená S., Domorádová L.,
Dulíková L., Dvořákovi, p. Eliášová, Fábryovi M. a J., Filákovi, Floreš J., Florešovi M. A P., Fojtíkovi, Genža J., Hajda J. a A.,
Hamalčíková Z., Jandovi, Jeřábek J., Kašpar O., Klukanová L., Kolařík V., Končická D., Kosečková M., Kovandová B., Kovaříková
M., Kovaříková J., Kubánková M., Kubrychtová V., Kučerová H., Kulíšková K., Kutra Z., Lekovská A., Leznová M., Lysáková P.,
Manovi, Matula M., Miklas Z. st., Miklas Z. ml., Miličková M., Navrátilová S., Němečkovi., Ocelíkovi J., A., L., M., Odehnal P.,
Odehnalová Z., Pavlůsková J., Pešatová K., Pinďákovi O., I. a K, Procházková E., Rak L., Röder M., Rybářová Z., Sedlářová M.,
Slovák F., Smílková M.., Studeník P., Studenkovi R., J., R., Sudkovi, Svoboda P., Szöllös S., Šebákovi, Ševčík R., Ševčík F., Šmotkovi,
Špaček O. + Čtvero, Šprtová M., Štefaníková M., Štrbáková R., Šuráňová G., Tomeček P., Trllová Š., Vaculínová H., Váňa L.,
Vičanová J., Vítková R., Vykydalová M., Vyvlečková Y., Žaludková J., Žáková Z.
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Vážení přátelé,
pokud Vás aktivity nadace oslovily
a měli byste zájem se na nich podílet,
můžete Nadaci Jana Pivečky podpořit
na níže uvedené bankovní účty
nebo nás kontaktovat na čísle 577 342 822 nebo 603 271 904
a dohodnout se s námi na způsobu podpory.
Nadace je připravena dárcům vystavit darovací smlouvu
a respektovat jejich přání týkající se zveřejnění jejich podpory.

Bankovní učty Nadace Jana Pivečky:

UniCredit Bank, a.s. , pobočka Zlín
číslo účtu: 50882-005/2700
Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín
číslo účtu: 86-2050860227/0100

NADACE JANA PIVEČKY
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic,
Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,
E-mail: njp@pivecka.cz, http://www.pivecka.cz
© 2009
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