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výroèní zpráva 2007

Programy, které podporujeme, se øídí jednoduchým
pravidlem - v souèasném svìtì je nezbytné investovat do
profesionálního ekovýchovného vzdìlávání dìtí a široké
veøejnosti. Pomohli jsme proto dvanácti školám a školkám se
založením, budováním nebo rozvojem ekologické školní
zahrady. Podpoøili jsme také osm ekovýchovných programù
škol a obèanských sdružení. Všechny naše podpoøené
projekty mají jedno spoleèné - velice praktické výsledky.
Dìti poznávají rostliny a živoèichy a starají se o nì, uèí se
kompostovat a zacházet s odpady, ovìøují si teoretické
znalosti o pøírodì v praxi, pozorují pøírodní dìje od jara do
podzimu. Ekozahrady umožòují dìtem pochopit, odkud se
bere jídlo a jak významná je ochrana životního prostøedí v
místì, ve státì i v celém svìtì. Podívejte se ostatnì sami, celou
výroèní zprávou Vás doprovází fotografie a pøíbìh
ekozahrady 37. MŠ v Barvínkovì ulici v Plzni.
Domníváme se, že ochrana životního prostøedí nebude nikdy
dostateènì úèinná bez získání podpory veøejných subjektù,
místních firem a široké veøejnosti. Další spolupráce s našimi
stávajícími partnery a získání partnerù nových je naším
velkým tématem i pro rok 2008. Proto budeme pokraèovat v
aktivitách jako jsou soutìž „Zelená je zaHRAda - O nejlepší

projekt ekologické školní zahrady“ a v organizování
charitativních akcí.

RNDr. Milan Svoboda
pøedseda správní rady
Nadaèního fondu Zelený poklad

Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je pomáhat nevládním
neziskovým organizacím, školám a dalším subjektùm v péèi o
životní prostøedí s dùrazem na projekty zamìøené na ekologickou
výchovu dìtí, mládeže i široké veøejnosti.
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Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního
prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.
Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty
zamìøené na ochranu pøírody, revitalizaci veøejných prostranství a
ekologickou výchovu nejen dìtí a mládeže, ale i široké veøejnosti.
Mìsto Plzeò je nejvìtším dárcem nadaèního fondu, každoroènì mu daruje
jeden milion korun èeských, od roku 2006 se podpora zvýšila na dva
milióny korun èeských. Tyto finanèní prostøedky jsou investovány do
projektù zlepšujících životní prostøedí Plznì.
Od doby svého vzniku v roce 1996 podpoøil formou nadaèních pøíspìvkù
ve výši pøes deset miliónù korun už na 140 projektù nevládních
neziskových organizací, jednotlivcù, škol a dalších institucí.
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programy Nadaèního fondu Zelený poklad
V roce 2007 bylo celkovou èástkou 2 044 416 Kè podpoøeno 20 projektù.
Programy Nadaèního fondu Zelený poklad
Nadaèní fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostøedí
prostøednictvím tìchto grantových programù:
Zelené školní zahrady
Základní grantový program
Zelená inspirace

Ekologická zahrada, 37. mateøská škola, Barvínkova ulice Plzeò
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podpoøené projekty v programu Zelené školní zahrady

Zelené školní zahrady
Grantový program podporuje zakládání, výstavbu a rozvoj ekologických
školních zahrad v Plzeòském kraji. Ekologické školní zahrady vytváøejí
kladný vztah dìtí k pøírodì, podporují moderní trendy výchovy a zdravý
životní styl dìtí. V roce 2007 podpoøil Nadaèní fond Zelený poklad
dvanáct ekologických školních zahrad èástkou 1 226 916 Kè.
Význam ekologických školních zahrad jsme v minulém roce
popularizovali prostøednictvím 2. roèníku soutìže „Zelená je zaHRAda - O nejlepší projekt ekologické školní zahrady“, které se úèastní školy a
školky z Plzeòského kraje. Odborná porota nejlépe vyhodnotila
Masarykovu základní školu z Kdynì. Èestné uznání získala Speciální škola
Diakonie ÈCE Radost Merklín.
Na pomoc školám, které uvažují o zøízení ekozahrady jsme pøipravili
praktický manuál „Jak na ekologickou školní zahradu“. Manuál je
souhrnem doporuèení pro tvorbu takových školních zahrad, které se dají
dobøe využít v rámci ekologické výchovy. Hlavní souèástí je 23
návodných karet, na nichž mùžete najít podrobné návody ohlednì toho,
jak postavit napø. stromový hrad, hmatovou stezku, hlinìnou pec, oživlé
sluneèní hodiny a další prvky.
Podrobnosti o soutìži a manuálu najdete na webových stránkách
nadaèního fondu www.zelenypoklad.org.
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Jezírko v ekologické školní zahradì Masarykovy základní školy v Kdyni, vítìz soutìže
"Zelená je zaHRAda" v roce 2007

nemìly být omezovány tím, co se v zahradì „smí“ a „nesmí“. Skrze
zapojení do vlastního budování zahrady i následné péèe by mìly mít
možnost samy zjistit, co rostlinám škodí a co prospívá, co je na rostlinách
zajímavého a co si k nim „mohou dovolit“.

V rámci minulého projektu podpoøeného Nadaèním fondem Zelený
poklad byla zpracovaná projektová dokumentace. Na návrhu zahrady se
podíleli zamìstnanci školky, dìti i rodièe. Dìti namalovaly a
vymodelovaly své pøedstavy o zahradì a navrhly umístìní jednotlivých
prvkù.

Neopominutelným prvkem zahrady je pøíbìh, který spojuje její jednotlivé
èásti do jednoho celku. Otevírá se tím i možnost tématických výukových
programù a projektù školky. V tomto pøípadì je oním jednotícím motivem
KRAJINA. Zahrada je koncipovaná z jednotlivých prvkù („krajin“), které je
možno realizovat postupnì, na sobì nezávisle v témìø libovolném poøadí.

Rekonstrukce zahrady je navržená tak, že odborná firma provede èást
prací, dále se budou na výstavbì a výsadbì podílet rodièe i dìti.
A jak to vidí v Barvínkovì ulici?
Budovat výukovou ekologickou zahradu u mateøské školky je vzhledem k
vìku dìtí pomìrnì obtížný úkol. Domníváme se, že hlavním posláním
zahrady pro dìti pøedškolního vìku je probudit v nich zájem o pøírodu,
chu být venku. Nabídnout možnost pozorovat zmìny, které se v pøírodì
bìhem roku odehrávají, dát možnost fyzického kontaktu s velkou škálou
pøírodních materiálù, seznámit se zblízka s živými rostlinami
prostøednictvím doteku, hrou i péèí o nì.
Pøi vytváøení osazovacího plánu byl brán zøetel pøedevším na zajímavost
rostliny (tvar, zbarvení, vùnì, kvìt …) a na vysokou vitalitu druhu (bujný
rùst), dávající rostlinì možnost odolávat dìtské høe. Dìti by v principu

program Zelené školní zahrady - projekty podpoøené díky daru Mìsta Plznì

program Zelené školní zahrady - projekty podpoøené díky daru Mìsta Plznì

Èíslo smlouvy: 7/2007
Obdarovaný: 37. mateøská škola, Barvínkova 18, Plzeò
Projekt: Zahrada pro radost II
Èástka: 198 500 Kè

MOØE, ekozahrada 37. mš, Barvínkova ulice v Plzni
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LOUKA
Louka je volný prostor, ponechaný pro míèové hry. Zarostlá pìšinka z
betonových dlaždic bude rozebrána. Dojem louky podtrhne výsadba
trvalek luèního charakteru podél živého plotu u silnice. Jedná se vesmìs o
nenároèné druhy, kterým nevadí obèasná kolize s míèem (kopretina,
zvonek, kontryhel apod.)
POUŠ
Stylizace pouštì vznikne v okolí stávajících dvou pískoviš. Pouštní krajina
zde bude reprezentována více ménì opravdu jen pøítomností písku,
pøípadnì døevìnou plastikou kaktusu èi ještìrky. Naopak, aby prostøedí
nebylo zcela vyprahlé a rozpálené, je nad stávající ètvercové pískovištì
navržena lehká pergola porostlá popínavými rostlinami.

program Zelené školní zahrady - projekty podpoøené díky daru Mìsta Plznì

LES
Les vznikne v západním cípu zahrady. V malých rozestupech zde bude
vysázeno nìkolik domácích lesních stromù , pøedevším jehliènanù, které
svou nezamìnitelnou pryskyøiènou vùní dojem lesa podpoøí. Spadané listí
i jehlièí bude ponecháváno na místì, zpoèátku lesní atmosféru pomohou
navodit i donesené šišky, žaludy, kaštany… Ze stávajícího živého plotu
budou odstranìny trnité keøe, na jejich místo a do okolí lesíka budou do
plotu pøidány domácí druhy keøù (brslen, bezinka, klokoè, kalina). Do
lesního podrostu budou místy vysázeny stínomilné byliny - domácí lesní
druhy (kapradiny, barvínek, kokoøík), k lesnímu okraji (podrost živého
plotu) plicník, fialky, na vyhøátý oslunìný okraj lesa mìsíèní jahody.

VESNIÈKA, ekozahrada 37. mš, Barvínkova ulice v Plzni
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mùže sud reprezentovat limitovaný zdroj. Voda mùže být doplòována v
pravidelném intervalu (napø. týden), který bude dìtem znám. V tomto
období mohou dìti vodu používat dle svého - ke høe, k mytí hraèek, k
zalévání rostlin v zahrádce. Mají možnost nauèit se hospodaøit s urèitým
koneèným množstvím vody, poznat, že ji pod vodopádem lze zachytit do
kyblíèku a opìt použít, pøípadnì v ní omýt bábovièky a nakonec ještì zalít
zahrádku.

DŽUNGLE
Džungle bude nejpromìnlivìjší èástí zahrady. Na jaøe, kdy trvalky raší,
pùjde o relativnì pøehledný kout. Do výsadeb jsou však zvoleny velmi
bujné a rychle rostoucí druhy takže s pøicházejícím létem se ale dá ve spleti
cestièek i zabloudit (rostliny by mìly sahat nad dìtské hlavy). Místy budou
v džungli vysázeny brány èi tunely z vrbového proutí. Atmosféru plodnosti
tropù by mìla podpoøit výsadba keøù - jsou voleny pøevážnì jedlé
bobuloviny (dozrávající pøed/po prázdninách), pøípadnì lísky. V blízkosti
džungle bude z pokroucených klád (ideální akát) postavena kruhová
domorodá chýše s rákosovou støechou.

ØEKA
Øíèní koryto bude naznaèeno pásem drobných valounkù, místy lemováno
vìtšími valouny na sezení. Øeka zaène u pramene, podtéká pod døevìným
mostkem (stávající herní prvek), kroutí se krajinou, tok mohutní a rozšiøuje
se, na konci své pouti v rohu zahrady se vlévá do moøe. Na jednom místì
bude v øece umístìna loï - multifunkèní prolézaèka.

PRAMÍNEK
Pramínek vznikne na stávajícím betonovém bloku uprostøed zahrady.
Zdrojem vody bude nádoba (sud) s kohoutkem u dna, umístìný nahoøe na
betonovém bloku. Celý blok bude obezdìn kamenem, v nepravidelných
teráskách povedou dolù korýtka pro pouštìní lodièek, mohou zde být
vodopády, tùòky, vodní mlýnky. Dìti budou mít možnost prostøednictvím
drobných hrází èi nadzvedáváním korýtek tok vody samy usmìròovat. Do
vodního systému budou zaøazeny tùòky, ve kterých se bude držet voda a
prvek bude sloužit i jako pítko pro ptáky.Ve výukovém programu školky
Ekologická zahrada, 37. mateøská škola, Barvínkova ulice Plzeò, èást urèená k volné høe dìtí

program Zelené školní zahrady - projekty podpoøené díky daru Mìsta Plznì
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HORY
Vzniknou v místì, kde je nyní již vytvoøen jeden kopeèek. Zmenšená
krajina Èeského støedohoøí by mìla být zpestøením roviny zahrady.
Vrcholky také poskytnou výhled na nedaleký opravdový kopec Radynì se
zøíceninou, který je jednoznaènou pohledovou dominantou okolí. Na
jednom z kopeèkù bude umístìn jednoduchý zajímavý prvek
(vìtrník/jednoduchá zvonièka).
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program Zelené školní zahrady - projekty podpoøené díky daru Mìsta Plznì
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MOØE
Moøe je pøirozeným ukonèením øeky. Bude vytvoøeno jako píseèný záliv z
bílého skláøského písku s poházenými mušlièkami. Od sousedního
pozemku na západní stranì je moøe oddìleno píseènou dunou. Jedná se o
nízkou terénní vlnu osázenou suchomilnými rostlinami (pøevážnì
aromatickými), které se svou šedavou barvou listù napodobují bìlavý
moøský pøíboj. Terénní vlna bude zasypána pískem nebo valounky. Na
pobøeží moøe bude umístìna skalka pøedstavující moøskou želvu, s
krunýøem jakoby porostlým mušlemi a korály (netøesky, rozchodníky). Na
jaøe ožije i stará vrásèitá želva, na jejím krunýøi rozkvetou drobné
botanické tulipány.
MÌSTEÈKO
Mìsto vznikne na staré, dnes nepoužívané, betonové jímce. Souèasné
neprosperující výsadby budou odstranìny (pøípadnì pøesazeny) a víko
jímky zadláždìno betonovými dlaždicemi kladenými do písku nebo
betonové mazaniny. K zadláždìní budou použity betonové dlaždice ze
zarostlých, nefunkèních zahradních cestièek. Od silnice bude „mìsteèko“
oddìleno výsadbou kvetoucích keøù, navazující na stávající živý plot.
VESNIÈKA
Vesnièka navazuje na stávající zahradní domeèek. Promítá se hlavnì v
podobì babièèiny´zahrádky, plné voòavých bylinek a zahradních dobrot.
Zahrádka by mìla být od zbytku zahrady oddìlena plùtkem vypleteným z
vrbových proutkù (pøípadnì i brankou). Do zahrádky se vstupuje skrz
klenuté loubí (kovová konstrukce, nebo konstrukce z proutí) popnuté
plaménkem. Jde o kout, ve kterém se dìti budou uèit se o rostlinky starat
(sluneènice, jahody, pažitka, øedkvièky, hrášek, letnièky, atd.).
Ekologická zahrada, 37. mateøská škola, Barvínkova ulice Plzeò, èást urèená k volné høe dìtí

Vybudování pøírodní uèebny pro dìti ze ZŠ a MŠ, která bude sloužit k
výuce pøírodovìdy, pøírodopisu a sledování pøírodních jevù. Cílem je
vytvoøit prostøedí, které nauèí dìti ochranì pøírody.
Èíslo smlouvy: 13/2007
Obdarovaný: 78. mateøská škola, Sokolovská 30, Plzeò
Projekt: Barevná zahrada
Èástka: 18 000 Kè
Zpracování projektové dokumentace k ekologické školní zahradì.
Èíslo smlouvy: 14/2007
Obdarovaný: 38. Mateøská škola, Spojovací 14, Plzeò
Projekt: Naše duhová zahrádka
Èástka: 10 000 Kè
Zpracování projektové dokumentace k ekologické školní zahradì.
Èíslo smlouvy: 15/2007
Obdarovaný: 16. ZŠ a MŠ Plzeò, detašované pracovištì v Radèicích
Projekt: Rekonstrukce školní zahrady
Èástka: 159 536 Kè

Vybudování venkovní uèebny, která bude sloužit žákùm této malé školy,
ale i blízké mateøské školky. Zahrada projde nejdøíve rozsáhlou
rekonstrukcí, aby byl umožnìn bezpeèný pohyb žákù. Následovat bude
nová výsadba, úprava záhonù, vybudování venkovní uèebny a travnaté
plochy pro volný pohyb dìtí.
Èíslo smlouvy: 16/2007
Obdarovaný: 5.mateøská škola, Zelenohorská 25, Plzeò
Projekt: Zázraèný kopec
Èástka: 168 380 Kè
Vybudování ekologické zahrady vhodné pro nejmenší dìti, úprava zelenì,
vybudování ekologických prvkù, ale i relaxaèní zóny.
Èíslo smlouvy: 17/2007
Obdarovaný: 60. MŠ, Manìtínská 37, Plzeò
Projekt: EKO ZAHRADA
Èástka: 133 000 Kè
Vybudování ekologické zahrady vhodné pro nejmenší dìti, dominantou
zahrady bude jezírko.

program Zelené školní zahrady - projekty podpoøené díky daru Mìsta Plznì
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Èíslo smlouvy: 6/2007
Obdarovaný: Tyršova základní a mateøská škola ,U Školy 7, Plzeò
Projekt: Zelená zahrada - uèebna v pøírodì
Èástka: 150 000 Kè
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V ZŠ Dobøany pokraèují v budování rozsáhlého a promyšleného
komplexu ekologické školní zahrady, která je široce využívána ve výuce.
Dominantou zahrady je kamenná zídka, která je vytvoøena z hornin a
nerostù z Plzeòského kraje. Nechybí další prvky pro environmentální
výchovu: metereologická stanice, krmítka a pítka pro ptáky, ukázky døevin
a bylin, vøesovištì. Souèástí zahrady je i plocha pro relaxaci, tvoøená
travnatým víceúèelovým høištìm. Zahrada je využívána nejen ve výuce,
ale i ve volnoèasových aktivitách, které škola organizuje: Den Zemì,
místní kolo Zlatého listu, odpoledne s rodièi.
Èíslo smlouvy: 2/2007
Obdarovaný: Základní škola Chlumèany
Projekt: Zelená zahrada 1. fáze
Èástka: 88 000 Kè
Byla pøetvoøena stávající školní zahrada, která sloužila pouze pro výuku
pracovních èinností na všestrannì využitelný prostor skládající se ze šesti
èástí:
venkovní uèebna v jednoduchém provedení (pøírodní materiály)
divoká èást (stromy, rostliny co nejmenší zásahy do jejich vývoje
kulturní èást (záhony, skleník, paøeništì slouží k pìstování ovoce,
zeleniny a bylinek)
MOØE, ekozahrada 37. mš, Barvínkova ulice v Plzni

projekty podpoøené díky programu Obèanská volba Plzeòský Prazdroj a.s.

Èíslo smlouvy: 1/2007
Obdarovaný: ZŠ Dobøany, tø. 1. máje 618, Dobøany
Projekt: Zelená školní zahrada pøi budovì 2. stupnì ZŠ Dobøany
Èástka: 92 000 Kè
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Èíslo smlouvy: 3/2007
Obdarovaný: Základní škola a Mateøská škola Nýøany, Školní 901, Nýøany
Projekt: Zelená školní zahrada
Èástka: 80 000 Kè
Na základì komunitního plánování si v Nýøanech stanovili, jak bude jejich
zahrada vypadat. V roce 2007 se zaèalo s budováním, zemní práce,
budování záhonù - kvìtinových, zeleninových, bylinkových, hliništì,
kompostištì, dvou uèeben a pøírodního jezírka. Nezbytnou souèástí je i
vybudování ohništì s posezením, do budoucna chystají nauèné stezky. V
plánu je také zpøístupnìní zahrady pro veøejnost.

Èíslo smlouvy: 18/2007
Obdarovaný: Základní škola Planá, Na Valech 143, Planá
Projekt: Školní zahrada jako pøírodní uèebna
Èástka: 100 000 Kè
Vznikne nauèná stezka se zamìøením na naše základní ekosystémy,
prostor pro výuku pod širým nebem, pokusné políèko s malým školním
sadem. Také bude znovu zprovoznìn skleník.
Èíslo smlouvy: 19/2007
Obdarovaný: ZO ÈSOP Kladská, Goethovo nám. 11, Mariánské Láznì
Projekt: Zelená školní zahrada ZŠ Pøimda
Èástka: 29 500 Kè
Zpracování projektové dokumentace ekologické školní zahrady se
zapojením dìtí, rodièù a veøejnosti.

projekty podpoøené díky Krajskému úøadu Plzeòského kraje

projekty podpoøené díky programu Obèanská volba Plzeòský Prazdroj a.s.

nauèná èást, kterou tvoøí napø. vytyèené délkové a plošné míry, pùdní
profil + sbírka hornin a nerostù, bioindikátory (mechy, lišejníky)
praktická èást (slouží k výuce v rùzných pøedmìtech fyzika, chemie,
pøírodovìda…)
relaxaèní èást

MOØE, ekozahrada 37. mš, Barvínkova ulice v Plzni
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Základní grantový program podporuje projekty zamìøené na zlepšování
životního prostøedí na území mìsta Plznì. Projekty se zamìøují jak na
pøímé realizace, tak i na projekty ekologické výchovy. Podporovány jsou
uskuteènitelné projekty se širokým dopadem na bezprostøední okolí. V
roce 2007 bylo podpoøeno 8 projektù v celkové výši 817 500 Kè.
Ekologická zahrada, 37. mateøská škola, Barvínkova ulice Plzeò, hmatová stezka

Ekovýchovný filmový klub pro veøejnost spojený s pøednáškami èi
diskusemi organizovaný 1x mìsíènì v kulturní kavárnì Jabloò. Na stejném
principu zaèíná fungovat i Ekovýchovný filmový klub pro støední školy,
zahrnuje tøídílný cyklus promítání s pøednáèkami a besedami pro 6 skupin
po cca. 30 studentech.

základní grantový program

základní grantový program

Èíslo smlouvy: 4/2007
Obdarovaný: Dìti Zemì Plzeò
Projekt: Ekovýchovný filmový klub
Èástka: 75 000 Kè

Èíslo smlouvy: 5/2007
Obdarovaný: Obèanské sdružení Ametyst
Projekt: Pøíroda v našem mìstì - nauèná výstava pro žáky plzeòských škol
Èástka: 96 000 Kè
Putovní výstava pro plzeòské školy o chránìných územích a jiných
lokalitách významných z hlediska ochrany pøírody, souèástí výstavy
budou i pracovní listy. Zároveò budou uspoøádány exkurze pro lektory
ekologické výchovy a pedagogy plzeòských škol. Na internetu bude k
dispozici elektronická verze výstavy (interaktivní mapa, struèná
charakteristika lokalit a fotogalerie).

Èíslo smlouvy: 8/2007
Obdarovaný: Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva
Projekt: Poznávací karty zvíøat - øíkaèky
Èástka: 150 000 Kè
22
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základní grantový program

Vytvoøení a vydání výukového materiálu pro žáky mateøských škol.
Hlavním cílem je formou hry uèit i nejmenší dìti poznávat bìžné druhy
volnì žijících živoèichù z naší pøírody. Materiál lze použít nejenom k
výkladu, ale i k procvièování výslovnosti, pamìti dìtí, a hlavnì rozlišování
a poznávání jednotlivých druhù zvíøat. V rámci jedné edice (desek) bude
celkem 38 velkých výukových karet s obrázky jednotlivì volnì žijících
zvíøat s tématicky zamìøenými øíkaèkami a doprovodnými texty. Karty jsou
dìleny do nìkolika základních skupin (obojživelníci, plazi, ptáci, savci) a
zahrnují nejbìžnìjší druhy zvíøat z naší pøírody.
Èíslo smlouvy: 9/2007
Obdarovaný: Zoologická a botanická zahrada mìsta Plznì
Projekt: Japonská zahrada 3. etapa Potkávání národù)
Èástka: 100 000 Kè
Pøíprava terénu pro budoucí zahradu „Potkávání národù“ podle návrhu
pana E. Harady. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je setkání japonské a
èeské flóry v této zahradì.
Èíslo smlouvy: 10/2007
Obdarovaný: Olga Menzelová-Kelymanová
Projekt: Zemì krásná neznámá výstava leteckých fotografií Zemì Yanna Arthuse Bertranda
Èástka: 200 000 Kè
Seznámení široké veøejnosti s unikátními pøírodními jevy, krajinami a
lidskými výtvory v krajinì s dùrazem na filozofii trvale udržitelného
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Ekologická zahrada, 37. mateøská škola, Barvínkova ulice Plzeò, èást urèená k volné høe dìtí

Èíslo smlouvy: 11/2007
Obdarovaný: Soukromá základní umìlecká škola Trnka o.p.s., Rodinná
39, Plzeò
Projekt: Plzeòská strašidla zasahují
Èástka: 30 000 Kè
V prùbìhu celého roku 2007/2008 bude výtvarné tvorba žákù motivováno
pøedevším ekologickou tématikou ve vztahu k mìstu Plzni. Dìti budou

zaøazeny do 3-5 èlenných týmù, každá skupina zpracuje vlastní
animovaný film s ekologickou tématikou. Všechny vzniklé filmy budou
promítány na festivalu animovaných filmù „Animánie“ a pøi dalších
pøíležitostech. Zároveò budou všechny malby nebo plastiky, které na dané
téma vzniknou, vystaveny v nìkteré z plzeòských galerií.
Èíslo smlouvy: 12/2007
Obdarovaný: Dìti Zemì Plzeò
Projekt: Ekomapa Plzeò
Èástka: 46 500 Kè

základní grantový program

základní grantový program

rozvoje. Yann Arthus Bertrand poøádal obdobnou výstavu ve více než 100
zemích svìta. Výstava sestává ze 124 velkoplošných barevných leteckých
fotografií Zemì s popisem pøesné lokalizace dle GPS na zemìkouli. Pøináší
zároveò detailní popis všech zobrazených pøírodních jevù nebo
zobrazených lidských výtvorù a související ekologické poselství. Výstava
se konala pøímo v Køižíkových sadech pod širým nebem.

Bude pøipravena „Ekomapa mìsta Plznì“, jedná se o informaèní materiál
pro plzeòskou veøejnost o dostupnosti a umístìní široké škály rùzných
objektù v Plzni, které se týkají pøírody, životního prostøedí, trvale
udržitelné spotøeby, šetrného nakládání s odpady atd. Projekt je inspirován
zkušenostmi z jiných mìst (Brno, Ostrava,..). Na ekomapì budou moci
Plzeòané najít nejen sídla všech institucí se vztahem k ekologii, ale i
sbìrné dvory, prodejny se zdravou výživou, památné stromy, cyklostezky
a dalších cca 15 položek.
Èíslo smlouvy: 20/2007
Obdarovaný: Svoboda zvíøat Plzeò
Projekt: Enviromentální výchova Svobody zvíøat
Èástka: 120 000 Kè
Aktualizace 7 výukových programù, doplnìní o pracovní listy, které jsou
urèené pro základní školy v Plzni.
MOØE, ekozahrada 37. mš, Barvínkova ulice v Plzni
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2 437 727,79
Pasiva
Dodavatelé 2007
82 100,00
Ostatní závazky
15 976,50
Fondy
2 290 841,51
Výsledek hospodaøení z loòských let 1 176,60
2 390 094,61
rozdíl

47 633,18

*zde je zapoèítán i vklad do stabilizaèního fondu 1,4 miliónu Kè
od programu CEE Trust "Podpora regionálních nadací a
nadaèních fondù"

Dozorèí rada
Nadaèního fondu Zelený poklad
Ing. Petr Náhlík
Ing. Petra Fischerová
Ing. Petr Baloun
MUDr. Oldøich Sojka
Doc. Ing. František Zvoneèek
Jaroslav Kojzar
Pracovníci
Nadaèního fondu Zelený poklad
Mgr. Tereza Teuschelová
Dana Böhmová
Bc. Jindøiška Pejšová

Nadaèní fond Zelený poklad dìkuje za podporu následujícím firmám a institucím:

... lepší nakládání s odpady

"Program CEE Trust "Podpora regionálních nadací a nadaèních fondù"
V neposlední øadì dìkujeme všem, kdo usilují o zlepšování životního prostøedí v Plzeòském kraji.
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Nadaèníhofondu
fonduZelený
Zelenýpoklad
poklad
lidé aprogramy
partneøi Nadaèního

2 437 727,79 *

RNDr. Milan Svoboda (pøedseda správní rady)
RNDr. Jindøich Duras, PhD.
Radmila Samcová
RNDr. Eva Fajfrová
Ing. arch. Lenka Fischerová
Ing. Zdenìk Kovaøík

grafika: Kateøina Vojtová

Aktiva
Bankovní úèet

Správní rada
Nadaèního fondu Zelený poklad

foto: Zuzana Vojtová

finanèní zpráva

Finanèní zpráva
rozvaha k 31.12.2007
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