
V roce 2001 byli členy správní rady nadačního fondu 
Zelený poklad: 
 
RNDr. Milan Svoboda (předseda) 
Ing. Ladislav Volf (místopředseda) 
RNDr. Jindřich Duras 
 
Na činnosti správní rady se aktivně podílejí: 
Ing. Jaroslav Bukovský 
Alois Mach 
Radmila Samcová 
MUDr. Oldřich Sojka 
Ivonna Doležalová 
 

Hospodaření nadačního fondu: 

Příjmy 
Převod z roku 2000 295. 095,32 Kč
Dar města Plzně  

  
0 Kč

Úroky 2461,88 Kč
Příjmy celkem 297 557,20 Kč
Výdaje 
Granty 269 000 Kč
Bankovní poplatky 1624,00 Kč
Výdaje celkem                                  270 624 Kč
Zůstatek 26 933,20 Kč
 
Nadační fond Zelený poklad děkuje městu Plzni za podporu. 
Děkujeme také všem, kteří se podíleli na jeho činnosti, a  
v neposlední řadě každému, kdo usiluje o zlepšování 
životního prostředí ve městě Plzni. 
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Nadační fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 z Nadace životního prostředí města Plzně – 
Zelený poklad a jeho zřizovatelem je město Plzeň. Účelem nadačního fondu je podpora 
ochrany a tvorby životního prostředí ve městě Plzni a blízkém okolí.  
 
V roce 2001 nadační fond neobdržel dotaci od města Plzně, důvodem byly dlouhodobé 
potíže s přeregistrací z nadace na nadační fond. Nadační fond Zelený poklad v roce 2001 
hospodařil se zůstatkem z roku 2000 a podporoval aktivity  v následujících oblastech: 
 
Úprava zanedbaných ploch ve městě 
Ochrana volně žijících rostlin, živočichů a ekosystémů 
Revitalizace drobných vodních toků 
Ekologická výchova zaměřená na třídění odpadů 
Zvyšování kvalifikace ekopedagogů 
Příprava pomůcek pro ekologickou výchovu nad rámec školních osnov 
Ekologická výchova ve volnočasových oddílech, klubech a zařízeních 
Nadační fond obdržel celkem  9 žádostí o příspěvek, z nichž 8 bylo kladně vyřízeno:  
 
Číslo smlouvy:  01/01 
Obdarovaný: Západočeská univerzita v Plzni 
Projekt: Sadové úpravy Husova 11 - vnitroblok 
Částka: 75 000,- Kč  
 
Projekt byl zaměřen na úpravu a ozelenění vnitrobloku objektu Husova 11 za účelem jeho 
využití pro krátkodobý odpočinek studentů ( plně využíváno studenty Fakulty humanitních 
studií a Fakulty ekonomické). Za  podpory NFZP  zde univerzita zrealizovala sadové úpravy 
včetně rozmístění laviček. Byly  vysázeny jehličnaté a listnaté keře a stromy, umístěno 6 
laviček, plocha byla oseta travní směsí. Projekt byl zrealizován v průběhu dubna až června 
2001. 
 
Číslo smlouvy:  03/01 
Obdarovaný: občanské sdružení Svoboda zvířat – Plzeň 
Projekt: Ekovýchovné hodiny pro mládež 
Částka: 66 500,- Kč 
 
Cílem projektu je výchova generace, která se bude odpovědně chovat ke zvířatům. Projekt 
se proto zaměřuje na ekologickou výchovu, která je cílena na studenty středních a 
základních škol. Do projektu je zahrnuta i ekovýchova  v mateřských školách. Lektoři 
ekovýchovných hodin používají opakovaně ekovýchovné pomůcky, informace jsou 
zajímavé, srozumitelné a přizpůsobené věku žáků.  Projekt se realizuje od července 2001 
do června 2002. 
 
Číslo smlouvy:  04/01 
Obdarovaný: 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39 
Projekt: Vybavení mimoškolního ekologického klubu pomůckami pro ekologickou 
výchovu nad rámec školních osnov 
Částka: 87 000,- Kč 
 
Cílem projektu je otevření ekologického klubu ve škole. Tím bude dosaženo systematického 
ekovýchovného vzdělávání žáků. V rámci projektu jsou vedeny zájmové kroužky 
s ekologickým zaměřením pro děti od 4 do 15 let, kroužky a aktivity jsou tematicky laděné  
( odpady , ovzduší, energie, přírodní a recyklované materiály, domácí ekologie apod.). Jsou 
pořádány jednorázové akce pro děti a jejich rodiče. Každoročně je organizováno letní 
soustředění s ekologickým programem. Děti mají možnost pracovat s kvalitními 
ekovýchovnými pomůckami. Projekt se realizuje od  září 2001 do června 2002. 

 
Číslo smlouvy:  05/01 
Obdarovaný: občanské sdružení Ametyst 
Projekt: Letní ekopedagogický seminář 
Částka: 20 000,- Kč 
 
Cílem projektu je příprava dalších ekovýchovných programů pro nadstandardní školní 
ekologickou výchovu na Plzeňsku. Zároveň se uskutečnil seminář pro ekopedagogy, který 
zvýšil odbornou kvalifikaci pedagogů Střediska ekologické výchovy Ametyst a  učitelů 
plzeňských základních a mateřských škol. Projekt se realizoval v průběhu července až 
srpna 2001. 
 
Číslo smlouvy:  06/01 
Obdarovaný: Sdružení Myš při MŠ Západní ulice 
Projekt: Ekozrnka 
Částka: 9 500,- Kč 
 
Cíl projektu je kvalitní ekologická výchova 120 žáků MŠ. Projekt se zaměřuje především na 
získání dovedností v oblasti třídění odpadů. Ekologická výchova probíhá celoročně, na 
ekovýchovných akcích se aktivně zúčastňují i rodiče žáků. Realizace projektu začala v září 
2001, ukončení říjen 2002. 
 
Číslo smlouvy:  07/01 
Obdarovaný: Český svaz ochránců přírody, základní organizace 26/02 
Projekt: Sokol 
Částka: 83 000,-Kč 
 
Projekt je zaměřen na zabezpečení hnízdiště sokola stěhovavého ( kriticky ohrožený druh) 
na území města Plzně v roce 2002. Zabezpečovací zařízení je využíváno i k přenosu dat a 
průběh hnízdění je zpřístupněn nejširší veřejnosti. Aktivity jsou prováděny v rámci 
mezinárodního projektu ,,Wings across the ocean“, kdy na celém světě jsou sledována 2 
hnízda v Evropě (Plzeň a Praha) a 6 hnízd v USA. Projekt je realizován od října 2001 do 
července 2002. 
 
Číslo smlouvy:  08/01 
Obdarovaný: o.s. Ametyst 
Projekt:  Odpady – naše společná vizitka 
Částka: 80 000,- Kč 
 
Projekt je cílen jako osvětová kampaň zaměřená na třídění odpadů v Plzni. Cílem je zavést 
na plzeňských školách třídění odpadů  a vést tak děti k šetrnému spotřebitelství. Zároveň 
zapojuje občany města Plzně do péče o okolí jejich bydliště. Realizace projektu začala 
v listopadu 2001, ukončení červen 2002. 
 
Číslo smlouvy:  09/01 
Obdarovaný: Oldřich Faifer 
Projekt: Ekovýchova zaměřená na třídění odpadů 
Částka: 50 000,- Kč 
 
Cílem projektu je ekovýchovné vzdělávání především na středních  a základních školách. 
Hodiny jsou zaměřeny především na využitelnost odpadu v průmyslu a na možnosti 
recyklace. Projekt je realizován od listopadu 2001 do listopadu 2002. 
 
 


