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Úvodní slovo  
předsedkyně správní rady 

Milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad, 
 

s přicházejícím jarem se při procházkách s kočárkem bahním na promáče-
ných lesních cestách. Sleduji, jak se nalévají pupeny stromů a míza se pod 
tlakem žene do korun, a přemýšlím, co na své zahradě vylepšit tak, aby ještě 
lépe fungovala jako zcela samostatný systém a potřebovala zásah člověka 
co nejméně. Často jen malá změna, nepatrný zásah má pro ekosystém 
klíčový význam. 

A podobně přemýšlíme o podpoře projektů i v Nadačním fondu Zelený 
poklad. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům se snažíme promy-
šleně podporovat projekty, které se velmi často díky nadšení realizátorů 
a spoluprací mezi více subjekty rozšíří do větších a komplexnějších záměrů. 

Zjišťujeme, že ruku v ruce s pozitivními změnami životního prostředí, 
se kterými k nám žadatelé chodí, jde i pozitivní změna myšlení. Přibývá 
lidí, kteří přemýšlí o důsledcích svého konání (i nekonání), o tom, že co je 
samozřejmé dnes, zítra být nemusí. Řada podpořených projektů se odehrává 
v prostředí dětských kolektivů. Je úžasné, že “infikování” zodpovědným 
přístupem ke zdrojům a ke všemu živému kolem nás proběhne díky jednomu 
projektu u mnoha dětí a dospělých. 

Právě ono naočkování a propojování co největšího množství lidí bylo 
v roce 2018 naším velkým tématem. Přečtěte si, co se děje v našem česko-

-německém partnerském projektu MINT odmala, ve kterém se díky stážím, 
exkurzím a vzdělávacím setkáním rozšiřuje mezi pedagogy mateřských, 
základních škol a družin povědomí o moderních formách ekovýchovy. 

Také mám na mysli úspěšnou výstavu Ani kapka nazmar – stejný 
název jako má náš momentálně nejvýznamnější grantový program. Horkým 
tématem výstavy instalované ve Smetanových sadech od 5. listopadu až 
do konce roku 2018 bylo hospodaření s dešťovou vodou, realizovat se ji 
podařilo díky tzv. adopční kampani.  

Výstavu si samozřejmě stále můžete prohlédnout u nás na  www.
zelenypoklad.org, a protože se setkala s pozitivním ohlasem, připravuje 
se její trvalé umístění v Arboretu Sofronka, kde bude k vidění od druhé 
poloviny roku 2019. 
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Závěrem mi dovolte poděkovat všem firmám a společnostem, které nás 
v roce 2018 podpořily. Velmi si toho vážíme a děkujeme za podporu také 
jednotlivcům, které naše činnost oslovila. Poděkování patří i městu Plzeň, 
našemu zřizovateli a hlavními donorovi. 

Do roku 2019 nám všem přeji dostatek vody, plnou hlavu bohulibých 
myšlenek a plné ruce práce s jejich uskutečněním. 

Lucie Davídková 
předsedkyně správní rady  
Nadačního fondu Zelený poklad

Jak pomáháme

Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostředí pro-
střednictvím následujících grantových programů: 

* Základní grantový program

* Nás učí příroda

* Ani kapka nazmar

Nový program Ani kapka nazmar jsme poprvé vyhlásili v roce 2016. Jeho 
prostřednictvím se chceme přidat k iniciativám prosazujícím změnu 
v hospodaření s dešťovými vodami v zastavěném území. 

Jsme velmi rádi, že jsme v roce 2018 mohli díky podpoře našeho zřizova-
tele statutárního města Plzně a dalších dárců podpořit 13 projektů částkou 
v celkové výši 1 311 968,50 Kč. Jak je níže vidno, stále ještě objem rozděle-
ných prostředků nedosáhl stavu z let 2006 a 2007. Věříme, že v budoucnu 
získáme podporu nejenom našeho zřizovatele, ale i dalších dárců. 
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2016
bylo podpořeno  

16 projektů celkovou částkou 
1 037 908 Kč

2017
bylo podpořeno  

13 projektů celkovou částkou 
1 053 841 Kč

2013
bylo podpořeno  

11 projektů částkou v celkové výši 
727 734,84 Kč2012

bylo podpořeno  
9 projektů částkou v celkové výši 

744 082 Kč

2014
bylo podpořeno  

10 projektů částkou v celkové výši 
774 687 Kč

2005
bylo podpořeno  

21 projektů částkou v celkové výši 
1 352 425 Kč

2006
bylo podpořeno  

19 projektů částkou v celkové výši 
1 793 826 Kč

2007
bylo podpořeno  

20 projektů částkou v celkové výši 
1 654 916 Kč

2008
bylo podpořeno  

20 projektů částkou v celkové výši 
1 598 620 Kč

2009
bylo podpořeno  

15 projektů částkou v celkové výši 
1 417 400 Kč

2010
bylo podpořeno  

13 projektů částkou v celkové výši 
874 334 Kč

2011
bylo podpořeno  

13 projektů částkou v celkové výši 
1 057 555 Kč

2015
bylo podpořeno  

13 projektů částkou v celkové výši 
771 112 Kč
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1 311 969 Kč
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Projekty podpořené  
v Základním grantovém programu

Základní grantový program je klíčovým programem Nadačního fondu 
Zelený poklad. Z jeho prostředků jsou podporovány projekty, které 
významně zlepšují životní prostředí na území města Plzně. Podporu 
získávají jak přímé realizace, tak i projekty environmentální výchovy 
zaměřené nejenom na děti a mládež, ale i na širokou veřejnost. 

V roce 2018 bylo podpořeno pět projektů částkou  
v celkové výši 466 870 Kč. 

Naší snahou je pomáhat rozvíjet podporované projekty dlouhodobě, proto 
již počtvrté správní rada podpořila Plzeňské ozvěny Ekofilmu. Jsme rádi, 
že především filmové projekce spojené s besedami pro školy mají velký 
ohlas a jsou plně obsazené. Stejně tak byla počtvrté podpořena Mezige-
nerační komunitní zahrada v Totemu založená na společném zahradničení 
seniorů a dětí ze 7. mateřské školy. Sdružení ENVIC přichází vždy se zají-
mavými nápady, jak oslovit širokou veřejnost a vtáhnout ji do zlepšování 
životního prostředí. Moc se proto těšíme na ohlasy spojené s novým pro-
jektem Piju kafe pro žížaly.  
 
 
 
 

Číslo smlouvy: 4/2018
Obdarovaný: Spolek Ametyst
Projekt: E-learning a terénní programy v Plzni a okolí
Částka: 100 000 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Společně se žáky Církevní střední odborné školy lektoři Spolku Ametyst 
připraví e-learning a terénní programy pro žáky základních škol k vybra-
ným lokalitám. Středoškoláci tak naplní svou odbornou praxi konkrétní 
činností, jejíž výsledky budou nadále využívány. Vypraví se společně ven 
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do přírody, ke které budou moci získat pozitivní vztah prostřednictvím 
metod místně zakotveného učení a s využitím moderních technologií, 
které jsou pro žáky velmi atraktivní. Všechny výsledky projektu budou 
zveřejněné, čímž bude rozšířen dopad i na další zájemce. 

Číslo smlouvy: 5/2018
Obdarovaný: Johan, zapsaný ústav
Projekt: Plzeňské ozvěny Ekofilmu
Částka: 156 000 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Již počtvrté se díky podpoře Nadačního fondu Zelený poklad koná filmový 
festival Ozvěny Ekofilmu i v Plzni. Ekofilm je jedním z nejstarších mezi-
národních filmových festivalů s tématikou životního prostředí. Poslední 
44. ročník probíhal na téma VODA V KRAJINĚ, toto téma bude akcentováno 
i v plzeňských Ozvěnách. Program je připravený pro základní, střední 
školy i širokou veřejnost. Projekce budou doplněny besedami s odborníky 
a v rámci festivalu bude nově připraven kulturně naučný doprovodný pro-
gram – tematické večery, procházky a exkurze.

Číslo smlouvy: 7/2018
Obdarovaný: Církevní gymnázium Plzeň 
Projekt: Eden, školní dvůr ožívá
Částka: 78 820 Kč
Dárce: Město Plzeň

Společně se žáky a učiteli oživí na Církevním gymnáziu školní dvůr 
a rozšíří jeho využití o vzdělávací a odpočinkovou funkci. Promyšlenou 
výsadbou výrazně zvýší místní druhovou pestrost, a zlepší tím životní 
podmínky pro rostliny i živočichy. Dvůr vybaví novými výukovými prvky, 
kterými a tím chtějí motivovat další žáky a učitele k jeho využívání. Dále 
zveřejní katalog druhů a tipů k využití dvora výsledky naší činnosti zpří-
stupníme také všem dalším zájemcům, a můžeme je tím inspirovat k péči 
o další městské dvory a zahrady. 

K tomu dodává Lenka Prunerová,  
učitelka německého jazyka a organizátorka projektu:  

„ Udělali jsme průzkum mezi učiteli ohledně 
dosavadního využití dvora a sbírali jsme 
nápady k jeho oživení a tipy na výukové prvky. 
Na základě tohoto průzkumu byly vybrány 
ve spolupráci s architektkou výukové prvky 
(např. geologická sbírka, bylinková zahrádka, 
sbírka kapradin), které jsou předmětem 
zamýšlených úprav dvora. Zároveň jsme 
na společenskovědním semináři spolu se žáky 
oktáv uskutečnili plánování. Žáci se seznámili 
se strukturou projektové žádosti, ve skupinách 
připravili a formulovali cíle, připravili v plánu 
dvora své tipy na prvky, které by bylo možné 
využít ve výuce, sestavili plán propagace 
a vymysleli název pro školní dvůr.“
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Číslo smlouvy: 9/2018
Obdarovaný: ENVIC, občanské sdružení 
Projekt: Piju kafe pro žížaly
Částka: 62 750 Kč 
Dárce: Město Plzeň

Piju kafe pro žížaly – s tímto označením se budete od roku 2019 setkávat 
v deseti plzeňských kavárnách. Organizátoři ze sdružení ENVIC chtějí 
propojit kavárny a městské zahradníky, aby efektivně využívali bioodpad 
vznikající z výroby kávy, a tak vytvářeli uzavřený cyklus jídla (spotřebuju – 
kompostuju – pěstuju). Na workshopech pro veřejnost bude propagováno 
domácí kompostování, a to zejména vermikompostování, tj.kompostování 
v žížalích farmách/kompostérech, které je možné mít i v bytě. Organi-
zátoři si slibují, že dokáží téma kompostování zábavnou formou včlenit 
do běžného života a vytvořit z něj určitý rituál spojující dohromady 
podobně naladěné lidi. 

Číslo smlouvy: 11/2018
Obdarovaný: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. 
Projekt: Podpora městského zahradničení v Plzni
Částka: 69 300 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Zahradničení na terase komunitního centra bylo podpořeno počtvrté, 
je velmi oceňováno, že se o zahradu na terase Totemu se společně 
starají děti ze 7. mateřské školy a dobrovolníci, a to nejenom z řad 
seniorů. Děti na zahradu přicházejí pravidelně jednou týdně, během 
celého roku se seznamují se všemi cykly zahrady, díky výpěstkům 
se mění i jejich postoj k zelenině. Nově byly zařazeny workshopy 
a akce pro širokou veřejnost. Zájemci se tak mohou těšit nejenom 
na workshopy, kde se dozvědí co a jak správně pěstovat, ale zároveň 
jim budou nabídnuty exkurze na zajímavá místa, kde se zahradničení 
věnují (Kotvičníková farma atd.). Na podporu komunity a dobrých sou-
sedských vztahů nabídnou v Totemu výzvy, jedná se o různé burzy 
přebytků nebo zahradnických rostlin a nově otevřenou Semínkovnu. 

Projekty podpořené  
v grantovém programu  
Nás učí příroda
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„Kvalita životního prostředí je dnes lidmi velmi 
podceňována. Mnohdy na kroky k jeho ochraně 
čekáme spíše od okolí, než abychom začali 
dělat něco my sami. Zvláště děti mají dneska 
velmi omezený kontakt s přírodou, ve školách 
slyší mnoho teorie o její ochraně, aby se však 
opravdu chovaly zodpovědně, musí v přírodě 
zažít v dětství pozitivní okamžiky.“

(ze žádosti podpořené Benešovy MŠ a ZŠ)

V grantovém programu Nás učí příroda byly podpořeny  
4 projekty v celkové výši 245 956 Kč. 
 

 Číslo smlouvy: 1/2018
Obdarovaný: Junák – český skaut, středisko STOPA Plzeň, z.s.
Projekt: Badatelé
Částka: 78 300 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Plzeňští skauti ze střediska STOPA provozují lesní školku Medvíďata, která 
patří k dlouhodobě podporovaným projektům Nadačního fondu Zelený 
poklad. Jsme totiž přesvědčeni, že kvalitně vedené lesní školky by měly 
být samozřejmou součástí nabídky předškolního vzdělávání. Vzhledem 
k rekonstrukci skautské základny v Bolevci funguje v průběhu školního 
roku 2018/19 lesní školka na dvou místech a podpora bude směřována 
na vybavení základními pomůckami na pobyt venku a náklady spojené 
s ekovýchovným programem. 

Číslo smlouvy: 2/2018
Obdarovaný: Chraň vědomě, z.s.
Projekt: V zahrádce klíčí život
Částka: 28 000 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Spolek Chraň vědomě, z.s. byl založen v roce 2017, členové vybudovali 
jednoduchou dřevostavbu, která je zázemím pro dětskou skupinu. Díky 
tomu bude plzeňským rodičům k dispozici další dětská skupina lesního 
tipu. Finanční prostředky jsou určené na nákup pomůcek pro ekovýchov-
nou činnost spolku. 

Číslo smlouvy: 6/2018
Obdarovaný: Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň
Projekt: Zahrádka přírodou
Částka: 39 790 Kč
Dárce: Město Plzeň

Jde o příklad typického projektu v programu Nás učí příroda, pedagogové 
začnou společně s dětmi bylinkařit a pěstovat, do zahradnických aktivit 
a společných slavností se zapojí i rodiče. Jak říkají paní učitelky ze školky: 
Díky projektu získala školka prostředky na vybudování vyvýšeného záhonu, 
pořízení kompostu, vysazení jabloně a zahradnické nářadí pro děti. 

Číslo smlouvy: 10/2018
Obdarovaný: KoŠ, z.s.
Projekt: Rozšíření zázemí pro lesní klub Větvička
Částka: 99 866 Kč
Dárce: Město Plzeň a individuální dárci

Větvička zahájila provoz na jaře roku 2012 a od počátku je podporována 
i Nadačním fondem Zelený poklad. Na scéně plzeňského předškol-
ního vzdělávání se tak objevila první iniciativa, která záměrně stavěla 
na propojení vzdělávání a venkovního, přírodního prostředí. Původní 
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záměr – budovat profesionální předškolní zařízení – platí pro Větvičku 
stále, jen se postupem času otevírá dalším aktivitám a věkovým skupi-
nám. Nově proto ve Větvičce funguje lesní družina, konají se zde různé 
vzdělávací akce a zázemí je otevřené dalším školám a školkám. Na praxi 
sem chodí i studenti z Pedagogické fakulty. Finanční prostředky jsou vyu-
žité na dobudování zázemí, další vzdělávací prvky a provoz lesní družiny. 

Projekty podpořené  
v grantové výzvě  
Ani kapka nazmar
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V roce 2018 byly podpořeny tři projekty částkou v celkové výši 
599 142,50 Kč. Z našich tří grantových programů se této výzvě dostalo 
nejvyšší podpory především kvůli finančně značně náročné realizaci. 

Výzva Ani kapka nazmar podporuje přípravu a realizaci výchovných 
a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou hospodaření 
s dešťovými vodami v lokálním i širším měřítku. Vítané jsou prakticky 
zaměřené projekty, které využijí některé techniky hospodaření s dešťo-
vými vodami nebo jejich kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada, 
zasakování, jímání srážkové vody a její využití k závlaze či jako užitkové 
vody) a jež budou propojeny se vzdělávací aktivitou. 

Poprvé jsme program vyhlásili v roce 2016. Níže vám představíme první 
z příkladů, které se, jak jsme pevně přesvědčeni, stanou příklady dobré 
praxe v hospodaření s dešťovými vodami v Plzni. 

Číslo smlouvy: 8/2018
Obdarovaný: 23. mateřská škola Plzeň 
Projekt: Ani kapka nazmar v 23. MŠ
Částka: 199 989,50 Kč
Dárce: Město Plzeň

V 23. mateřské školce se rozhodli efektivněji a zároveň i hravou formou 
hospodařit s dešťovou vodou. Začnou s vybudováním dešťové zahrádky 
u vstupu do školky, kam budou zachytávat dešťovku z terasy. Vytipovali 
si i místo, kde vyzkouší chytat vodu do sudu a budou moci zalévat bylin-
kový záhonek. Na momentálně nepříliš využívané ploše založí ovocný 
sad, vysadí ovocné keře a vše doplní motýlí loukou (louka, kam dosejí 
vhodné druhy lučních květin a po dohodě se zřizovatelem ji nebudou 
sekat). Všechny novinky v zahradě budou společně s dětmi, popřípadě 
i rodiči a prarodiči. A samozřejmě je následně využijí k novým ekový-
chovným aktivitám, které budou zaměřené na vodu, pozorování hmyzu 
nebo na pěstování. 

Číslo smlouvy: 12/2018
Obdarovaný: Soukromá mateřská škola Plzeň - Božkov
Projekt: Dešťová voda pro život i pro radost
Částka: 199 153 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Mateřská škola realizovala již dva úspěšné ekovýchovné projekty podpořené 
Nadačním fondem Zelený poklad: Od semínka ke chlebu (vytvoření obilného 
políčka, zasetí obilí, sklizeň a mlácení vlastními cepy, umletí obilí na mouku 
ručními mlýnky a následné upečení chleba ve vlastní peci) a Bez proudu 
proti proudu (stavba zahradní pece a následný celoroční vzdělávací pro-
gram, v kterém děti zažívají jeden den v měsíci zcela bez elektrické energie 
včetně vaření oběda venku na ohni). Oba projekty byly velmi úspěšné 
a sloužily jako příklady dobré praxe i pro ostatní předškolní zařízení.

Jsme proto zvědaví, jak se ve školce podaří hospodaření s dešťovou 
vodou. Ze střechy začnou zachytávat dešťovou vodu do dvou sběrných 
nádob, pro přebytečnou vodu bude k dispozici jezírko i s potůčkem. Vše 
bude zajištěno odbornou firmou a bude dbáno na bezpečnost dětí. Kaž-
dopádně školka si od zásahu slibuje zlepšení mikroklimatu a pro děti 
přichystá i ekovýchovný program o hospodaření s dešťovou vodou.

 Číslo smlouvy: 3/2018
Obdarovaný: 32. mateřská škola Plzeň
Projekt: Zahrádka jako ruky dlaň
Částka: 200 000 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Zahrádka jako ruky dlaň se jmenuje záměr 32. mateřské školky přihlášený 
do grantového programu Ani kapka nazmar. Školku navštěvuje 100 dětí 
a plocha dvorku, který ke školce přísluší, má rozlohu cca 353 m², což 
opravdu není mnoho, popisuje ředitelka školky Helena Sládková. 



24 25

Převážná část povrchu dvorku je tvořena černými pryžovými deskami, 
které kromě toho, že působí v malém prostoru dosti bezútěšně, jsou 
již na mnoha místech poškozeny, a navíc za horkých letních dnů vydá-
vají nepříjemný plastový zápach. Lze tak pochybovat o jejich zdravotní 
nezávadnosti. 

„Spolupracovaly jsme se zahradní projektantkou Ing. Magdalenou 
 Smetanovou. Ta se s námi opravdu často scházela a trpělivě a ochotně 
vymýšlela, jak by bylo možné naše představy i na tak malé ploše 
 uskutečnit,“  vypráví dále ředitelka Helena Sládková. 

 
Co je tedy naplánováno? 

V první řadě budou odstraněny nevhodné 
tartanové plochy. Nynější nepropustný povrch 
bude nahrazen propustným, např. štěrkovými 
trávníky. Štěrkový trávník je vůči intenzivní 
dětské hře odolnější než běžný trávník 
a zároveň lépe zasakuje dešťovou vodu 
než tartanová plocha. Bude doplněna zeleň, 
k stávajícímu jednomu javoru přibudou další 
stromy a keře. Zvažovali jsme i různé možnosti, 
jakým způsobem hospodařit s dešťovou 
vodou. Vzhledem k malé ploše byla zvolena 
varianta s podzemní nádrží. Děti zde budou mít 

tématické koutky – kuchyňku, dílničky a začnou 
pěstovat bylinky a zeleninu. Bude zachován 
prostor pro volnou hru s míčem. V jedné 
části bude vybudován kopec pro sáňkování. 
Vysloužilé herní prvky budou vyměněny. 

 
 
 
Hodnocení projektů

Každý z podpořených projektů je pravidelně kontrolován prostřednictvím 
průběžných a závěrečných zpráv včetně zprávy finanční. Projekty se 
vyhodnocují přímo v místě realizace. Hodnocení se aktivně účastní členové 
správní rady, společně s odpovědným pracovníkem Nadačního fondu Zelený 
poklad. Z podpořených projektů z roku 2017 jsme v místě projektu kontrolo-
vali 6/2017, 5/2017, 9/2017,10/2017,11/2017. Další podpořené projekty budou 
hodnoceny v roce 2019, kdy proběhne i převážná část jejich realizace. 
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Vlastní projekty  
Nadačního fondu Zelený poklad

MINT odmala

„Pro úspěch vzdělávání pro trvale udržitelný 
rozvoj je rozhodující motivace pedagogů 
se s dětmi vydat na společnou cestu 
a uvědomit si, že jsou pro ně vzorem." 
(zdroj: Ekologická stanice Lias - Grube Unterstürmig)

 
V roce 2018 jsme pokračovali ve spolupráci s bavorskou stanicí ekologické 
výchovy Lias-Grube (Umweltstation Lias–Grube Unterstürmig). Tentokrát 
jsme se rozhodli se na žádost spolupracujících učitelů a učitelek zaměřit 
na dnes velmi populární témata STEM 1. 

Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to klima? Proč jsou stromy zelené? 
Jak funguje počítač? Jak vzniká mikrotenový sáček? Co je to vlastně 
chemie? Tyto otázky patří k naší každodennosti a i k všednímu dni dětí 
každého věku v jeslích a školce, stejně jako na základní škole a v družině. 
Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k trvalé 
udržitelnosti v mateřských školách a na prvním stupni základní školy, 
popřípadě i v družině? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé 
perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě těžkými 
a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? 

 
 

1

Převzato z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, 
v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická výchova a v němčině 
termínu MINT, proto i název projektu MINT odmala.
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Jaké jsou zkušenosti v České Republice a jaké v Německu? Pod vedením 
lektorek z Ekologické stanice Lias-Grube hledáme odpovědi na tyto 
otázky na vzdělávacích setkáních a workshopech v Německu i v České 
republice. V roce 2018 se konaly: 

• dvě vzdělávací akce v Německu v zázemí partnera v Ekologické 
 stanici Lias - Grube, 

• vzdělávací exkurze pro politické představitele, především zástupce 
zřizovatelů škol, tématem byla dobra praxe v ekovýchově ve školách 
a školkách, 

• dvě kola čtyř denních hospitací do německých předškolních zařízení 
pro osm zaměstnankyň, převážně ředitelek mateřských škol

• tři jednodenní vzdělávací besedy pro učitele, ředitele škol a školek

• Více o průběhu a k termínům chystaných akcí najdete na našich webo-
vých stránkách www.zelenypoklad.org /Vlastní projekty/MINT odmala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víkend otevřených zahrad  
v Plzni a okolí v roce 2018

 
O druhém červnovém víkendu se i v Plzni a v blízkém okolí otevřely již 
posedmé běžně nepřístupné nebo málo známé zahrady. Doprovodný 
program se skládal z komentovaných prohlídek, přednášek, ale třeba 
i divadelních představení a koncertů. Jsme rádi, že s rostoucím počtem 
návštěvníků se zvyšuje i počet míst, která se pro veřejnost otevřou. 

Pro návštěvníky je stále velmi lákavá klášterní zahrada na Jiráskově 
náměstí. Masarykova základní škola společně s partnery zde připravila 
opět velmi nabitý program. Dále se nabízela poetická prohlídka Luftovy 
zahrady nebo nespočet borovic v arboretu Sofronka. Nově se do pro-
gramu přidává i vodní zahrada pod hrází Velkého Boleveckého rybníka 
nebo hřbitov Všech Svatých na Roudné.

Prohlídky a inspiraci nabízejí i školní a školkové zahrady v přírodním stylu, 
případně zahrady permakulturní. Zásluhou sdružení ENVIC byla otevřena 
střešní zahrada. Jsme velmi rádi, že se programu účastní právě zahrady 
školní nebo další, které jsme v minulosti podpořili. Naším vkladem je již 
posedmé podpora propagace. 

Více najdete na www.vikendotevrenychzahrad.cz
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Finanční zpráva  
a zpráva auditora

ROZVAHA (v Kč) 1. 1. 2018 31. 12. 2018
 
AKTIVA 2 589 719 2 401 803
Dlouhodobý majetek cekem 0 0
Krátkodobý majetek celkem 2 589 719 2 401 803
Zásoby 0 0
Pohledávky 1 458 239 1 104 800
Krátkodobý finanční majetek 1 131 480 1 296 561
Náklady příštích období 0 442

PASIVA 2 589 719 2 401 803
Vlastní zdroje celkem 2 390 477 2 308 632
Vlastní jmění 0 0
Fondy 2 329 449 2 343 340
Výsledek hospodaření minulých let 14 7 808
Hospodářský výsledek ve schval.říz. 61 014 - 42 516
Cizí zdroje celkem 199 242 93 171
Závazky  192 584 86 955
Výnosy příštích období 6 658 6 216

Aktiva nadačního fondu jsou tvořena především peněžními prostředky 
na běžném účtu. Pasiva nadačního fondu jsou tvořena především Fondy, 
na kterých 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 okamžiku 
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 
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příspěvků je prováděna ve třech splátkách, poslední splátka je poskyt-
nuta po obdržení závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu. Nevyplacené 
příspěvky účetní jednotka eviduje v knize finančních příspěvků.

 
HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)

Stav fondů k 1. 1. 2018 celkem  2 329 449 
 
Z toho: 
Stabilizační fond * 1 400 000
Určeno na správu nadačního fondu 64 542
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou    352 857
Určeno k rozdělení nebo na vlastní činnost nadačního fondu 512 050
 

* Vklad do stabilizačního fondu od programu CEE Trust „Podpora regionálních nadací 
a nadačních fondů“, vklad není určen k rozdělení, pouze úroky z něj.

 
ZDROJE PŘIJATÉ DO FONDŮ BĚHEM ROKU 2018 1 688 742
 
Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město 1 600 000
Sbírka VVŽÚ/8476/16 28 800
Ostatní dary  6 722
Výsledek hospodaření roku 2017 ** 53 220
Z toho na správu a vlastní činnost  
nadačního fondu PLZEŇ, statutární město 320 000

** část výsledku hospodaření roku 2017, o převodu do Fondů rozhodnuto správní radou v roce 2018.

VYPLACENO Z FONDŮ BĚHEM ROKU 2018 1 674 851
Nadační příspěvky schválené v minulých letech 320 849
Nadační příspěvky schválené v roce 2018 1 061 000
Náklady na správu a vlastní činnost nadačního fondu 293 002

STAV FONDŮ K 31. 12. 2018 celkem  2 343 340
 
Z toho: 
Stabilizační fond 1 400 000
Určeno na správu nadačního fondu 102 581
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou 273 940
Určeno k rozdělení nebo na vlastní činnost nadačního fondu 566 819
 
VÝKAZ ZISKU  
A ZTRÁTY (V KČ)   CELKEM  SPRÁVA ČINNOST 

NÁKLADY CELKEM 1 500 581 168 203 1 332 378
Spotřebované nákupy 40 229 0 40 229
Služby 632 353  118 519 513 834
Osobní náklady 773 709 0 773 709  
Ostatní náklady 52 790 48 184 4 606
Poskytnuté příspěvky 1 500 1 500  0
 
VÝNOSY CELKEM 1 458 065 125 687 1 332 378
Tržby za vlastní výkony  20 000 20 000 0
Změna stavu zásob 0 0   0
Ostatní výnosy 
(včetně zúčtování fondů)  299 391  105 687 193 704
Přijaté příspěvky 75 000 0  75 000
Přijaté dotace 1 063 674 0 1 063 674

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -42 516 -42 516 0
 
Vykázaná ztráta ve výši 42 516 Kč souvisí s realizací projektu MINT od 
mala. Jedná se o ztráty ze směny dotačních prostředků přijatých v cizí 
měně. Audit účetní uzávěrky provedl dne 27. 03. 2019 auditor Ing. Pavel 
Holub, číslo osvědčení 1397. Podle názoru auditora účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadačního fondu Zelený poklad k 31. 12. 
2018 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 
v souladu s českými účetními předpisy. Kompletní audit účetní uzávěrky je 
k dispozici na www.zelenypoklad.org /O fondu/Výroční zprávy.
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V rámci vlastní činnosti fond realizoval zakázky/projekty: 

• MINT od mala (podpořeno Programem přeshraniční spolupráce  
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020), 

• Víkend otevřených zahrad 2018,

• Fundraising a PR nadačního fondu.

Lidé Nadačního fondu  
Zelený poklad

Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad
Ing. Lucie Davídková (předsedkyně správní rady)
RNDr. Milan Svoboda 
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kovařík
Pavla Dusíková Jindrová, MSc. 
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad 
Prof. MUDr. Miloš Pešek (předseda dozorčí rady) 
Mgr. Martin Baxa 
Mgr. Chaloupek Václav 
Bc. Michal Chalupný 
Mgr. Lukáš Hegner 
Milan Šupík

Administrace a rozvoj Nadačního fondu Zelený poklad 
Mgr. Tereza Pelclová (vedení a rozvoj) 
Šárka Fremrová (administrativní podpora) 
Ing. Jindřiška Šilhánková (externí účetní)



V Nadačním fondu Zelený poklad 
jsme již 23 let oddáni našemu 
poslání. Pomáháme nevládním 
neziskovým organizacím, školám, 
předškolním zařízením a dalším 
subjektům v péči o životní prostředí 
s důrazem na projekty zaměřené 
na environmentální výchovu nejen 
dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. 
Můžete pomáhat s námi. Podívejte 
se na www.zelenypoklad.org
 
Děkujeme 

Sídlo
Nadační fond 
Zelený poklad
Nám. Republiky 1
301 00 Plzeň

Kancelář
Americká 29
301 38 Plzeň
Tel./fax: 377 329 558
info@zelenypoklad.org ww
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