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SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY 

 
 

 

Milí přátelé,  

 

dovolujeme si předložit Vám výroční zprávu Nadace Jana Pivečky za rok 2011. Jejím prostřednictvím 

bychom rádi seznámili naše příznivce, přátele a dárce s aktivitami, které jsme v průběhu uplynulého 

roku realizovali a taktéž předkládáme všem, kdo nás finančně i jinak podporují, zprávu o tom, jak 

nakládáme s jejich dary a jak využíváme podporu, která je pro nadaci našeho typu nesmírně důležitá.  

 

Pokud jste tuto zprávu dostali do ruky náhodou, věříme, že i Vás by aktivity malé regionální nadace 

mohly oslovit a zaujmout. Jedním z cílů našeho snažení je zachovávat odkaz jejího zakladatele            

a skvělého člověka, pana Jana Pivečky. Naší motivací je jeho životní filozofie, síla ducha a schopnost 

pozitivně nakazit všechny, kdo se na kratší či delší dobu octli v jeho blízkosti a kteří měli a mají chuť 

pokračovat v tom, co on započal v roce 1996 a co počátkem roku 2004 opustil. Věříme, že počet jeho 

následovníků, kteří si jeho heslo „Nikdy se nevzdávej !“,  převzali i pro své vlastní životy, stále roste. 

 

Dalším neméně důležitým cílem pro práci naší nadace je prostřednictvím výchovy a vzdělávání 

přispívat k vytváření zdravé občanské společnosti v našem regionu, probouzet v mladých lidech zájem 

o dění kolem nich a vědomí spoluzodpovědnosti za podobu společnosti, ve které žijí a ve které i oni 

budou jednou vychovávat svoje děti.    

 

A rovněž, stejně jako v letech minulých bychom prostřednictvím této zprávy rádi poděkovali všem těm 

nesmírně důležitým fyzickým i právnickým osobám, díky nimž můžeme již více než patnáct let tyto cíle 

naplňovat. Velmi si této podpory vážíme a zároveň jsme si vědomi zodpovědnosti ke každému, kdo 

spojuje svoje jméno se jménem naší nadace.  

 

Mé osobní poděkování také patří celému pracovnímu týmu nadace, členům správní rady, revizorce 

účtů, členům grantové komise a dobrovolníkům.  

 

Pokud bychom měli zmínit klíčové projekty roku 2011, tím nejvýznamnějším z hlediska finančního 

objemu byl projekt přeshraniční spolupráce „Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu 

začlenění v regionech Slavičín - Dubnica“, který jsme s podporou fondů EU do konce září realizovali se 

slovenským partnerem, kterým bylo město Dubnica nad Váhom. Projekt přinesl mnoho zajímavých 

výstupů, o kterých se můžete v této zprávě dočíst v programové části a které budou v našem regionu 

prospěšné i v budoucnu. Pokračovaly také tradiční projekty spolupráce se školami, institucemi, firmami 

a dalšími neziskovými organizacemi. Upřímně si vážíme spolupráce s partnery všech našich projektů a 

věříme, že naše spolupráce bude pokračovat.   

 

Máte-li chuť dovědět se o roce 2011 v Nadaci Jana Pivečky podrobněji, nabízíme tuto výroční zprávu 

právě Vám.    

 

 

Božena Filáková 

 

 

 

 

 



  

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 
 
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. 
 

Jan Pivečka 
  24.10.1919 - 5.1.2004 
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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. 

 

 
Správní rada Nadace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra 
Blumenberg 

předsedkyně SR 

PhDr. Monika 
Rychlíková 
členka SR 

Ing. Michal Špaček 
místopředseda SR 

MUDr. Marek 
Svoboda, Ph.D. 

člen SR 

Ing. Jiří Genža 
místopředseda SR 

Mgr. Hana Urbanová 
členka SR 

Hana Arnoštová 
členka SR 

Ing. Rudolf Baďura 
člen SR 

Ing. Ivana Marusjaková 
revizor účtů 



  

 
Zaměstnanci nadace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grantová komise: 
Mgr. Petr Odehnal, Ph.D., Valašské Klobouky 
MUDr. Marie Turčínková, Slavičín 
Ing. Jiří Genža, Zlín 
PhDr. Jaroslav Mikulík, Uherský Brod 
 
Vedení účetnictví, daňové poradenství: 
Marie Jandová, ext.  
 
Právní poradenství: 
Advokátní kancelář JUDr. Stanislava Knotka 
Mgr. Petra Křenková 
 
Pravidelní dobrovolníci: 
Tereza Kuželová, Petr Drha 
 

 
Kontaktní 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 
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 
 
Volksbank, pobočka Zlín 
Účet pro nadační jmění  
číslo účtu: 4205022770/6800 
 
 

 
 
 

Mgr. Božena Filáková 
ředitelka 

Mgr. Šárka Hamalčíková 
provozní a programový  

pracovník 

Ivana Sukaná 
administrativa 

Mgr. Lenka Tomečková 
v roce 2011 na MD 

mailto:njp@pivecka.cz


  

ROK 2011 V NADACI JANA PIVEČKY 
 
ORGANIZAČNÍ ROZVOJ NADACE 
 
Správní rada 
 
V roce 2011 došlo k plánovanému zvýšení počtu členů správní rady z 5 na 9. V říjnu se novými členy 
stali Ing. Rudolf Baďura a Hana Arnoštová, staronovým členem a zároveň místopředsedou se stal pan 
Ing. Jiří Genža. Všichni tři mají osobní vztah k zakladateli nadace panu Janu Pivečkovi, s kterým 
v minulosti spolupracovali a jsou též dlouhodobými příznivci a podporovateli nadace.  
 
V roce 2011 se uskutečnila tři zasedání správní rady, z nichž jedno bylo už v novém složení začátkem 
prosince. Obecně správní rada, kromě své role statutárního orgánu a s tím spojeného příslušného 
rozhodování, řešila úkoly týkající se programové a projektové činnosti a strategie působení nadace 
v horizontu dalších 5 – 10 let. 
 
 
Realizace rozvojových projektů 
 
V roce 2011 nadace v oblasti rozvojových projektů:  
 
- pokračovala v realizaci projektu „Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění 

v regionech Slavičín – Dubnica“, který byl zahájen v posledním čtvrtletí roku 2009. Na konci září 
2011 byl projekt úspěšně dokončen a po závěrečné zprávě, z které vyplynulo, že byly naplněny 
všechny naplánované ukazatele, jsme předložili v závěru roku i žádost o platbu. Celková výše  
získaných finančních prostředků byla 93.091,23 EUR, z nichž poslední část byla proplacena v roce 
2012. Podrobněji je projekt popsán v programové části této zprávy. 

 
- předložila v květnu prostřednictvím MAS Luhačovské Zálesí projekt do Programu rozvoje venkova 

„Obnovení technického zázemí veřejně přístupné učebny“. Cílem projektu bylo nahradit počítačové 
a další technické vybavení víceúčelové učebny, používané pro všechny typy vzdělávacích aktivit, 
které bylo pořízeno počátkem roku 2006 a bylo intenzivně využíváno téměř 6 let. Podpora našeho 
projektu byla Státním zemědělským intervenčním fondem schválena koncem roku 2011 a získali 
jsme dotaci ve výši 248.189,-- Kč z celkové hodnoty projektu 288.592,-- Kč. Realizace proběhla na 
začátku roku 2012 a budeme o ní podrobně informovat v příští výroční zprávě.  

 
 
 
 

 
 
 
 

- předložila v červnu 2011 další projekt do Programu rozvoje venkova – tentokrát to byl projekt 
„Slavičín – obnova příměstského lesoparku“. Cílem projektu je revitalizovat prostředí Pivečkova 
lesoparku, obnovit či opravit jeho stávající infrastrukturu, vybudovanou od roku 1998 do roku 2000 
– dětské hřiště, místo pro piknik, jezírko, chodníky apod., provést probírku stromů a opravu 
stávajících dřevěných plastik a zároveň vybudovat prvky, které nebyly v první etapě realizace 
obnovy lesoparku realizovány – altán a vstupní brány.  Celková hodnota projektu je 1.062.422,-- 
Kč. Žádost o dotaci byla podána ve výši 78%, tj. 803.498,-- Kč. Na dofinancování se bude podílet 
Město Slavičín, které lesopark provozuje. Žádost o dotaci byla schválena koncem roku 2011           
a počátkem roku 2012 byla podepsána smlouva. Realizace projektu se uskuteční v roce 2012         
a  bude tedy o ní rovněž podrobněji informováno v příští výroční zprávě. 
 

- v říjnu 2011 jsme podali do Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika projekt „Podpora sociálního začlenění v regionech Slavičín – Dubnica – II. etapa“, který 
byl vypracován jako navazující projekt výše zmíněného společného projektu „Příhraničním 
vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín – Dubnica“. Bohužel tento 
projekt nebyl navržen ke schválení a budeme muset hledat jiné zdroje k pokračování oboustranně 
přínosné spolupráce s příhraničním partnerem. Tato spolupráce v současné době probíhá v rámci 
udržitelnosti projektu.  



  

Finanční zajištění nadace 
 
V roce 2011 se nadace v oblasti strategie v získávání finančních prostředků zaměřila:  
- v oblasti benefičních akcí – na přípravu a realizaci benefičního večera, který se uskutečnil 

2.12.2011 a v jehož rámci se uskutečnil koncert francouzských šansonů „Na cestách – Sur les 
routes“  v podání Joëla Brose a Chantal Poullain.   Místem konání byl tentokrát hotel Baltaci Atrium 
ve Zlíně a zúčastnilo se asi 200 hostů – příznivců, dárců, sponzorů a přátel, kterým jsme chtěli 
touto formou poděkovat za pomoc a spolupráci.   
 

- v oblasti orientace na získání konkrétních partnerů pro konkrétní projekty a grantové programy – 
v roce 2011 jsme pokračovali ve spolupráci s tradičními partnery projektů, kteří podporují vybrané 
projekty dlouhodobě. Podrobně o nich informujeme v programové části této zprávy.   
 

- v oblasti projektů s podporou fondů EU – jak je podrobněji popsáno výše, podali jsme v roce 2011 
celkem tři finančně významné projekty do programů podporovaných z prostředků EU, z nich dva 
byly úspěšné.  
 

-     v oblasti individuálního a firemního dárcovství – v roce 2011 poskytla významné finanční prostředky 
opět dcera zakladatele nadace Petra Blumenberg, Udrželi jsme si taktéž přízeň tradičních dárců, 
kteří naši nadaci podporují dlouhodobě a byla deklarována i další významná spolupráce se 
společností Zlaté jablko, a.s., která bude realizována v roce 2012.  

 
 
 
Grantová činnost 
 
Grantová podpora projektů třetích osob směřovala v roce 2011 zejména do dvou programů. 
V otevřeném grantovém řízení to bylo do tradičního programu na Podporu vytváření zdravé občanské 
společnosti. Program se zaměřuje na podporu obecně prospěšné činnosti, 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. 
Podpořili jsme v tomto programu 9 projektů. 
 
V rámci Programu na podporu iniciativ mladých lidí jsme poskytli podporu 10 projektům základních 
škol a víceletých gymnázií ze Zlínského kraje v rámci soutěže Chceme pomáhat. Principem soutěže je 
hledat problémy ve svém okolí a formou projektu navrhovat jejich řešení. Podrobně je projekt popsán 
v programové části a výčet podpořených projektů je uveden v přehledu poskytnutých nadačních 
příspěvků ve finanční části této zprávy. Oba grantové programy jsou podrobněji popsány v programové 
části. 
 
Kromě výše zmíněných dvou programů podpory jsme podpořili několik zejména fyzických osob mimo 
řádné grantové kolo, například v rámci soutěží a individuálních ocenění. Taktéž jsme dočerpali zbytek 
podpory věnované různými dárci projektu Menagesha – pomoc etiopským dětem s dětskou obrnou. 
 
 
Vnější vztahy Nadace Jana Pivečky 
 
V oblasti vztahů s veřejností a školami – do nadačních projektů se v roce 2011 zapojilo cca 40 škol od 
malých základních škol až po školy vysoké v České republice i na Slovensku. O jednotlivých 
projektech se můžete podrobně dočíst v programové části této zprávy. 
 
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.  
 
V oblasti vztahů s dárci se orientujeme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci. Naše 
úsilí směřuje jak k udržení důvěry stávajících dárců, tak k získávání nových.  
 
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.  



  

PROGRAMOVÁ OBLAST 
 
V roce 2011 nadace realizovala vlastní projekty ve třech 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 a obnovou Pivečkova lesoparku.   
 
 

 
Výchova a vzdělávání 
 
Klíčovou oblastí aktivit nadace je oblast výchovy a vzdělávání. Aktivity nadace 
směřovaly k motivaci různých cílových skupin s cílem podporovat celkovou 
vzdělanost v regionu napříč věkovou strukturou, Kromě tradiční a dlouhodobé 
práce se  žáky a studenty nadace pracovala také s cílovými skupinami sociálně 
a zdravotně handicapovaných osob. Pokračovala i ve vyhledávání mladých 
talentů a v zapojování tvořivých schopností a dovedností žáků a studentů do 
řešení problémů místní komunity.   

 
Projekty realizované v tomto programu v roce 2011 
 
Vyhledávání a podpora talentů ve výtvarné oblasti - výtvarné soutěže 
 
Cena Nadace Jana Pivečky 
Nadace ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací                     
a společností Brněnské veletrhy a výstavy, a.s. realizovala v roce 2011 pátý 
ročník soutěže pro mladé návrháře obuvi a doplňků z kůže "Cena Nadace Jana 
Pivečky". Cena je udělována ve třech kategoriích: Funny shoe je kategorie pro 
začínající návrháře, studenty středních škol. Studenti odevzdávají plakát, 
kresbu, výtvarný objekt. Tato kategorie navazuje na dlouholeté soutěže „Veselá 
bota“ a „Fantastická bota“, které nadace vyhlašovala v minulosti. Druhou 
kategorií je Young spirit, určená rovněž pro studenty středních škol, avšak je 
určená pro již vyspělejší designéry. V této kategorii již studenti odevzdávají 
hotové výrobky – obuv, doplňky, koženou galanterii. Třetí kategorií je 
Professional view a je určena studentům vysokých škol a mladým designérům 
z praxe do 30 let. Jak název kategorie napovídá, tady jde již o vysoce 
profesionální návrhy. Vítězové každé z kategorií převzali svá ocenění 21.8.2011 
v rámci zahajovacího programu  veletrhu KABO v Brně. Od partnerů soutěže 
obdrželi zájezd na mezinárodní veletrh obuvi GDS do Düsseldorfu, každý           
v hodnotě 10 tis. Kč včetně kapesného. Diplomem bylo za své práce oceněno 
dalších šest studentů. Vítězné práce a další vybrané práce byly na veletrhu 
KABO vystaveny. Mladí designéři mají tak možnost představit se jak 
obuvnickým firmám, tak veřejnosti.   

 
 
Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ na téma "Moje nejoblíbenější zvíře" 
V roce 2011 se uskutečnil již 13. ročník soutěže zaměřené na spolupráci            
s malými venkovskými školami ve Zlínském kraji. Zaměření na malé školy je 
záměrné, protože žáci těchto škol nemají tolik možností se jakkoliv prezentovat, 
jako žáci z větších městských škol. A protože se jedná o děti z prvního stupně, 
tedy ve věku od 6 do 11 let, jako nejvhodnější forma pro soutěž byla vybrána 
výtvarná oblast. Pro tento ročník jsme vybrali téma „Moje nejoblíbenější zvíře“, 
protože láska ke zvířatům je vlastní snad každému dítěti.  Odevzdané práce to 
potvrdily. Sešlo se jich více než 250. 



  

Smyslem soutěže je kromě výše popsaného i 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. Spolupráce s malými školami umožňuje pozitivně 
působit a získávat mladou generaci pro účast na vytváření zdravé občanské 
společnosti v obcích od mladšího školního věku. Soutěže se zúčastnilo 10 škol. 
Vítězové byli v červnu pozvání do sídla nadace, kde si za účasti porotců převzali 
své ceny a mohli se dozvědět více o práci nadace. 
 
 
 
 

Motivace žáků a studentů v dalších oblastech a oborech 
 
Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje 
Literární soutěž středních škol pořádá Nadace Jana Pivečky ve spolupráci se 
slavičínským Gymnáziem Jana Pivečky a Gymnáziem v Dubnici nad Váhom. 
V roce 2011 se uskutečnil již 15. ročník, opět pod mottem: "Vnímáme 
přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost". Prostřednictvím soutěže nadace 
získává názory studentů na různá společenská témata. Tentokrát studenti 
vybírali z témat: „Odradí mě neúspěch?“, „Moji milí spolužáci“, „Zkušenost je 
dobrá škola, jen školné je příliš drahé“, „Který vynález z 20. století považuji 
za nejlepší nebo nejhorší pro lidstvo“ a „Jak se baví dnešní mládež“. Práce 
byly hodnoceny dvoukolově a odborná porota vybrala pro ocenění věcnou 
odměnou 5 studentů.  
 
Součástí literární soutěže byla taktéž kategorie poezie na volné téma, která 
se pozvolna stává mezi studenty její nejoblíbenější součástí. Přihlásilo se 30 
autorů z 11 škol. Básně hodnotili členové Klubu přátel hudby a poezie ze Zlína. 
Věcnou cenu a diplomy udělili 10 talentovaným básníkům z 9 škol, kteří si svá 
ocenění převzali spolu s autory vítězných prací v próze, na slavnostním 
vyhlášení v obřadní síni slavičínské radnice začátkem května.    
 
 
 
Helpíkův pohár 
Krajské kolo soutěže s branně zdravotnickou tématikou, které Nadace Jana 
Pivečky pořádá již od roku 2002, se uskutečnilo v Pivečkově lesoparku již po 
deváté. Pod mottem jeho zakladatelů – záchranářů z Jeseníku: „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. Partnery soutěže jsou kromě záchranářů také příslušníci HZS Zlínského 
kraje, Policie ČR a Autoklubu Zlín. Finančně soutěž dlouhodobě podporuje 
Město Slavičín a celá řada sponzorů, včetně VZP. A samozřejmě by se podobný 
projekt neobešel bez desítek dobrovolníků. V rámci doprovodného programu 
bylo možné opět shlédnout koordinaci jednotlivých složek IZS při zásahu u 
dopravní nehody, ukázku policejní a požární techniky, ukázku výcviku psů, 
ukázku staré vojenské sanitky apod. Přednášek se v roce 2011 zúčastnilo více 
než 200 dětí z 11 škol. Třicet dvoučlenných hlídek, reprezentujících jednotlivé 
školy, pak soutěžilo v terénu, kde si děti musely poradit nejenom s náročnou 
tratí, ale hlavně s autenticky namaskovanými poraněními a dalšími 
dovednostními úkoly. Tři nejlepší dvojice postoupily do celostátního kola, které 
se uskutečnilo 28.5. v Koutech nad Desnou na Jesenicku. Naše děti se 
neztratily ani v celostátním kole. I když nezopakovaly velký úspěch 
z předcházejícího ročníku, kdy jsme získali první a třetí místo, skončily naše 
hlídky v první polovině výsledkové listiny a prokázaly výborné znalosti z oblasti 
poskytování první pomoci.  
 

Projekt finančně podpořili město Slavičín, VZP – krajské ředitelství Zlín a další 
dárci uvedení ve finanční části této zprávy.  
 



  

Chceme pomáhat 
 

V roce 2011 byl obhajobami a realizací projektů dokončen 3. ročník soutěže 
Chceme pomáhat, kterou pořádáme ve spolupráci se zlínským ROTARY 
klubem. Stávajícího ročníku se účastnili patnáctiletí žáci a studenti z 10  
základních škol a osmiletých gymnázií. Principem soutěže je, že si žáci a 
studenti vybírají problém ze svého okolí a formou projektu navrhují řešení. 
Projekt pak musí obhajovat 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. 
Cílem projektu je naučit mladé lidi vnímat problémy v jejich okolí, hledat jejich 
řešení a zapojovat se do aktivit občanské společnosti. Do 3. ročníku bylo 
přihlášeno 20 projektů v celkové hodnotě 110 tisíc Kč, z nichž 10 bylo vybráno 
odbornou porotou k finanční podpoře. Celkem bylo školám poskytnuto 
k realizaci 48.100,-- Kč. Do konce roku 2011 byly všechny projekty realizovány. 
Jejich výčet je uveden ve finanční části této zprávy, v oddílu Poskytnuté nadační 
příspěvky.   

 
 
Projekt je realizován s finanční podporou Rotary klubu Zlin. 
 
 

 
 
 
Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech 
Slavičín – Dubnica 
 

V roce 2011 vyvrcholil projekt „Příhraničním vzděláváním k efektivnímu 
sociálnímu začlenění v regionech Slavičín – Dubnica“. Byl realizován v rámci 
Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. 
Partnerem nadace bylo město Dubnica nad Váhom. Principem programu je 
využít zkušeností partnerů a rozvíjet na obou stranách hranice smysluplnou 
činnost se zapojením cílových skupin z obou zemí. Na Slovensku byly v rámci 
projektu v centru neziskových organizací vybudovány dvě počítačové učebny, 
Nadace Jana Pivečky rozšířila svoje technické zázemí o mobilní učebnu. Byly 
pořízeny notebooky a přenosný dataprojektor s projekčním plátnem. Na obou 
stranách hranice pak probíhaly vzdělávací a motivační aktivity, zaměřené na 
zvyšování znalostí, dovedností a schopností cílových skupin, kterými byly na 
slovenské straně zejména osoby na mateřské a rodičovské dovolené                 
a diabetici. Na české straně to v návaznosti na předcházející projekt 
„Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky“ byli nezaměstnaní, sociálně            
a zdravotně handicapované osoby a ženy na nebo po mateřské dovolené. 
S využitím zkušeností klubu diabetiků DIADUB z Dubnice Nad Váhom byli do 
projektu zapojeni diabetici ze Slavičína a okolí. V rámci projektu byla 
organizována celá řada edukačních aktivit pro tuto cílovou skupinu, včetně 
účasti na Diabetickém dnu, který se v roce 2011 uskutečnil v Žilině. Tato 
spolupráce mimo jiné vedla k založení Diaklubu ve Slavičíně, který má 
v současné době více než 40 členů a dál rozvíjí svoje aktivity. 
Ve spolupráci s mateřským centrem v Dubnici a nově vzniklým mateřským 
centrem ve Slavičíně jsme v rámci projektu organizovali též společné vzdělávací 
a volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi.  
V září 2011 byl projekt úspěšně ukončen. Byly naplněny všechny jeho závazné 
ukazatele, z nichž stojí za zmínku například následující: bylo uspořádáno celkem 
44 aktivit zaměřených na integraci cílových skupin, 35 vzdělávacích kurzů          
a edukačních aktivit, školení a semináříů se zúčastnilo 289 osob, výměnných 
aktivit 129 osob. V rámci projektu bylo možné bezplatně využívat PC učebnu 
denně pro individuální využití či výuku a to buď samostatně nebo s asistencí 
pracovníka. Dvakrát týdně byly provozní hodiny v učebně až do 18 hodin. 
V současné době projekt pokračuje v rámci udržitelnosti. Probíhají další 
vzdělávací aktivity a je nadále možné i individuální využití učebny ve stejném 
rozsahu jako v době realizace projektu.   
 



  

Who is NEO 
V roce 2011 pokračovala ve spolupráci s firmou Object Consulting, s.r.o. dalším 
ročníkem soutěž pro mladé programátory a vyznavače IT. Jsou do ní zapojeni 
studenti gymnázií ve Slavičíně a Valašských Kloboukách. Soutěž 
probíhá po celý školní rok. Na webových stránkách, ke kterým má každý 
účastník kurzů přístup, jsou 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 vyhodnoceni nejlepší řešitelé s nejvyšším 
počtem bodů, 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 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. Velmi užitečnou součástí 
vyhodnocení je pak beseda se zástupci firmy, kteří předávají účastníkům cenné 
poznatky a rady, které pak mohou studenti využít při rozhodování o volbě 
studijního oboru, případně profesního směrování.  
 
 
Besedy, workshopy a výchovně vzdělávací akce  
Pracovníci nadace uspořádali i v roce 2011 v Pivečkově vile besedy pro různé 
skupiny žáků a studentů, kteří navštívili nadaci v rámci různých programů a 
projektů škol nebo v rámci mimoškolních aktivit. Byli to mimo jiné francouzští 
a němečtí studenti, účastníci projektu Erasmus, kteří přijeli na výměnný pobyt 
za studenty Gymnázia Jana Pivečky. Dále jsme životní osudy Jana Pivečky 
přiblížili studentům SUPŠ Uherské Hradiště a dětem ze základních škol 
v Šanově a v Rokytnici. Tradičně se v sídle nadace uskutečňují besedy s 
dětmi v rámci projektů „Toulky historií Slavičínska“, který realizuje místní DDM 
ve spolupráci s městskou knihovnou a „Slavičín – moje město“, do kterého 
jsou zapojeny děti ze ZŠ Vlára Slavičín.  Často nadaci navštěvují též 
individuální návštěvy všech věkových kategorií.  
 
 

 
Vytváření zdravé občanské společnosti 
 
Projekt Atd... 
Nadace Jana Pivečky a o.p.s. při Nadaci Jana Pivečky se ve spolupráci             
s Mgr. Karolínou Macharáčkovou a dalšími partnery tradičně podílela na 
realizaci 11. ročníku semináře Atd.., jehož smyslem je co nejlépe připravit 
mládež z dětských domovů ve věku 17-20 let na vstup do samostatného 
života.  
Seminář se uskutečnil v prostorách NZDM KamPak? a Nadace Jana 
Pivečky ve dnech 16. a 17.9.2011.  Zúčastnilo se ho 28 mladých lidí z 9 
dětských domovů ve Zlínském kraji. Jeho náplní je setkání mladých lidí z 
dětských domovů za účelem výměny zkušeností a interaktivní přípravy na 
samostatný život po odchodu z dětského domova. Důležitými prvky 
setkání je střet mladých lidí, vychovávaných v DD, s realitou, možnými 
vzory a konfrontace s povinnostmi dospělého člověka, zodpovědného za 
svá rozhodnutí. Tito mladí lidé se během celé akce rozhodují sami za 
sebe a pro sebe, pracují na uvědomění si vlastních snů a cílů.  
Prostředkem k dosažení cíle je praktický trénink situací, které na mladé 
lidi z DD čekají po odchodu ze zařízení. Letos poprvé byli vysláni do „ostrého 
provozu“, zjišťovat informace přímo na úřadech a institucích – městský úřad, 
úřad práce, bytové hospodářství, realitní kancelář, banky apod.  Součástí 
semináře jsou i zábavné a volnočasové aktivity, například seznamovací večer 
v Pivečkově lesoparku, diskotéka, promítání filmů apod.   
 



  

Projekt již několik let podporuje mimo jiné nadační fond Veolia. Helena 
Koutná, pracovnice společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která 
projekt Atd… k podpoře Nadačnímu fondu Veolia již čtvrtý rok navrhla, byla 
oceněna cenou „Křesadlo“ pro dobrovolníky z řad zaměstnanců společností 
Veolia Voda. Projekt významně finančně podpořily společnosti Veolia            
a Barum Continental. 
 

 
 
 

 
 
 
Spolupráce NJP s dětskými domovy ve Zlínském kraji  
Nadace Jana Pivečky kromě projektu Atd…, kde spolupracuje se všemi dětskými 
domovy ve Zlínském kraji, spolupracuje celoročně s dětskými domovy Zlín 
Burešov, Vizovice - Chrastěšovská a Smolina. V rámci této spolupráce jsme 
děti z dětských domovů pozvali například na Pohádkový les a v průběhu roku 
jsme pak dětské domovy několikrát navštívili a naopak děti několikrát 
navštívily nadaci. Nejčastěji jsme se setkávali s dětmi z DD ve Vizovicích, 
které strávily v červnu a srpnu dvě společná odpoledne s mladými lidmi ze 
Slavičína v nízkoprahovém zařízení KamPak? spojená se společnými hrami 
a opékáním. V září jsme pak ve výše zmíněných domovech vyhlásili 
výtvarnou soutěž s vánoční tématikou. Slavnostní vyhlášení vítězů se pak 
uskutečnilo v rámci předvánočního setkání dětí, pracovníků a přátel nadace, 
kde mimo vítězných diplomů a věcných odměn, obdrželi mikulášskou nadílku 
všechny děti.  
 
 
Výroční Cena Nadace Jana Pivečky pro nízkoprahová zařízení pro mládež 
Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s Pracovní skupinou nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež Zlínského kraje udělila v roce 2011 podruhé Výroční 
cenu pro pracovníky a příznivce nízkoprahových zařízení. Smyslem je 
zviditelnit přínos nízkoprahových zařízení v práci s mládeží ohroženou 
sociálně patologickými jevy, ocenit pracovníky těchto zařízení za jejich 
celoroční práci a ocenit též firmy a příznivce, kteří nezištně nízkoprahovým 
zařízením pomáhají. Jednotlivá nízkoprahová zařízení mohou každoročně 
nominovat své pracovníky na ocenění „Pracovník roku NZDM Zlínského 
kraje“ a své příznivce na ocenění „Kamarád nízkoprahu“.  V roce 2011 
převzali ocenění paní Mgr. Marta Doubravová z NZDM Rubikon Vsetín jako 
Pracovník roku a Mgr. Pavlína Nováková z KÚ Zlín jako Kamarád 
nízkoprahu. Ocenění byla předána 2.12. 2011 na benefičním koncertu NJP 
v hotelu Baltaci ve Zlíně. Marta Doubravová obdržela poukaz na 
prodloužený víkend v hotelu Radun v Luhačovicích a plastiku s plaketou, 
kterou vytvořili studenti SOŠ Luhačovice. „Kamarád nízkoprahu“, tedy letos 
„kamarádka“ Pavlína Nováková byla odměněna rovněž plastikou z dílny SOŠ 
Luhačovice.  
 
 
Výchova dobrovolníků pro místní komunitu 

Nadace i v roce 2011 pokračovala v systematické práci s dobrovolníky ve 
slavičínském regionu. Jako malá nezisková organizace bychom většinu projektů 
bez pomoci dobrovolníků vůbec nemohli realizovat. Proto oslovujeme zájemce o 
dobrovolnou práci a zapojujeme je do naší práce. Dobrovolníky mohou být 
dospělí, mládež, senioři i lidé lehce zdravotně postižení. Máme radost, že počet 
dobrovolníků, kteří jsou ochotní pomáhat na jednotlivých akcích, se nezmenšuje, 
byť jednotlivé osoby se mění. Někteří z našich dobrovolníků po ukončení studia 
nebo z jiných důvodů opouští Slavičín a jiní naopak přicházejí. Kromě toho 
máme dva stálé dobrovolníky, kteří pravidelně pomáhají v sídle nadace s tím, co 
je právě aktuálně potřeba.   



  

Akce pro veřejnost 
 
Čtyřboj ženských družstev O pohár města Slavičína 
V dubnu 2011 se nadace podílela ve spolupráci s místní TJ Sokol a 
s Domem dětí a mládeže ve Slavičíně na organizaci 2. ročníku čtyřboje 
ženských družstev O pohár města Slavičína. Jeho smyslem je 
organizovat ve Slavičíně sportovní akci určenou výhradně ženám všech 
věkových kategorií, zejména těm, které nejsou registrovány jako aktivní 
sportovkyně. Důvodem je existence několika sportovních klání pro muže 
a absence podobných pro ženy. Proti prvnímu ročníku jsme zaznamenali 
nárůst zúčastněných družstev z pěti na sedm a jak účastnice, tak diváci 
si sportovní odpoledne náležitě užili.    
 
 
Pohádkový les   
Pohádkový les se i v roce 2011 uskutečnil tradičně poslední prázdninovou 
sobotu jako rozloučení s prázdninami pro malé i velké. Po dvou ročnících, 
kdy nám vůbec nepřálo počasí a akci provázel déšť, bylo tentokrát obstojně 
a přišlo několik stovek návštěvníků.  Ve spolupráci s ochotnickým 
divadelním souborem SemTamFór a s desítkami dobrovolníků všech 
věkových kategorií jsme uspořádali už 8. ročník tohoto zábavného 
odpoledne pro děti, rodiče a prarodiče v Pivečkově lesoparku a okolí. 
Účastníci se mohli setkat s mnoha pohádkovými bytostmi a postavičkami. 
Děti na asi dvoukilometrové trase plnily úkoly, za což pak dostaly odměnu a 
na památku diplom od krále a královny. Smyslem akce je nabídnout rodinám 
možnost trávit společně volný čas. Její význam je dán také počtem 
dobrovolníků, kteří se každoročně podílí na organizaci. Dalším přínosem je 
propojení různých typů neziskových a zájmových organizací ve pospěch místní 
komunity. Pohádkového lesa se zúčastnily též děti z DD Vizovice a Zlín-
Burešov. Letos navíc samotné akci předcházelo asi dvouměsíční malování kulis, 
protože ty staré byly v roce 2010 deštěm zcela zničeny. Náš dík tedy patří            
i dobrovolníkům, praktikantům i mladým lidem z NZDM kampak?, kteří společně 
věnovali velké množství hodin přípravě této oblíbené akce. Projekt finančně 
podpořilo město Slavičín.  
 
 
Využití rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách  
Nadace Jana Pivečky se jako člen občanského sdružení Valašský jarmek 
o.s. již více než deset let podílí na přípravě programu a realizaci 
Valašskoklobuckého jarmeku. Začátkem prosince 2011 se uskutečnil jeho 
jubilejní 20. ročník.  Mikulášský jarmek je tradiční akcí nadregionálního 
významu. Každoročně jej navštíví tisíce návštěvníků z České republiky i ze 
zahraničí. Nadace pro návštěvníky připravila ve svém  roubeném domě č. 
7 ukázky řemesel - pletení ošatek ze slámy, šití krpců a papučí z ovčí kůže 
apod. V rámci jarmekového programu se nadace ve spolupráci s ČSOP 
Kosenka podílí na propagaci regionální spolupráce.  Celoročně roubený 
dům využívá Městské muzeum ve Valašských Kloboukách jako expozici 
chudé ševcovské domácnosti a ČSOP Kosenka pro kurzy řemesel, 
setkávání zájmových, folklórních a ekologických organizací a návštěvy žáků škol 
i individuálních návštěvníků.  Nově od konce roku 2011 roubenku využívají ke 
svým setkáním i skauti z Brumova – Bylnice.  
 
 
Autorské čtení s Antonínem Bajajou  
V únoru jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Slavičíně přivítali na  
besedě spojené s autorským čtením, jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů, 
žijících v našem regionu a držitele ceny Magnesia Litera, pana Antonína Bajaju, 
který Slavičanům představil svoji knihu „Na krásné modré Dřevnici“. Prožili jsme 
krásný podvečer s člověkem, který s naší nadací dlouhá léta spolupracoval jako 
porotce v literární soutěži středních škol a od kterého všichni zúčastnění mohli 
čerpat nejenom umělecké zážitky, ale i lidskou moudrost a nadhled.  



  

Střípky z české prózy a poezie - Literární kavárna ve Slavičíně 
V červnu do Slavičína prostřednictvím tradiční spolupráce naší nadace 
s Městskou knihovnou zavítali opět spisovatelé a básníci, kteří zde absolvovali 
jeden z autorských večerů u příležitosti dalšího ročníku festivalu Literární 
kavárna Luhačovice. Slavičín poctili svou návštěvou významní čeští spisovatelé 
a básníci Jan Cimický, Petr Prouza, Václav Suchý, Václav Dušek a Alex 
Koenigsmark. Pořadem provázel Dr. Karel Milička. Autoři představili své 
vybrané knihy, četli ukázky a v následné besedě diskutovali s přítomnými o 
literatuře i o životě. Pro Slavičany to byla opět vzácná příležitost setkat se 
s autory, jejichž knihy mnohé z nás provázejí dlouhá léta. 
 
 
 
Autorské čtení s Miloněm Čepelkou a Josefem Snětivým 
Populární spisovatel a herec divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka se ve 
Slavičíně představil opět díky spolupráci NJP a městské knihovny dne 
23.11.2011. Návštěvníci, kteří v hojném počtu akci navštívili, rozhodně 
nelitovali. Na velmi  příjemné a zábavné besedě pan Čepelka představil svůj 
román Svědectví inženýra Toufara. Prozaik Josef Pepson Snětivý divákům 
přiblížil své knihy „Samolásky a souhlásky“ a „Tři vánoční dárky“. Hudební 
doprovod obstaral rovněž Josef Pepson Snětivý. 

..  
 
 
 
Autorské čtení s Pavlou Jazairiovou  
V listopadu NJP ve spolupráci s městskou knihovnou uspořádala autorské čtení 
a besedu se známou spisovatelkou a novinářkou Pavlou Jazairiovou „Napříč 
světadíly“. Pavla Jazairiová zasvětila svůj život poznávání dalekých krajin a 
jejich exotických kultur. Na besedě seznámila návštěvníky se svými zážitky 
prostřednictvím zajímavého vyprávění a také prostřednictvím cestopisných 
publikací, jejichž je autorkou. 
 
 
 
 

Ekologie 
 
Pivečkův lesopark 
V oblasti ekologie se nadace zaměřuje na Pivečkův lesopark a jeho údržbu. 
Lesopark je jednou z dominant Slavičína, která je hojně navštěvována turisty. 
Nadace Jana Pivečky, která je jeho vlastníkem, spolu s Městem Slavičín, které 
je provozovatelem parku usiluje o to, aby byl lesopark udržován ve stavu, který 
bude pro návštěvníky stále atraktivní. Proto nadace předložila v červnu 
2011 ve spolupráci s městem projekt do Programu rozvoje venkova 
„Slavičín – obnova příměstského lesoparku“. Jeho cílem je revitalizovat 
prostředí Pivečkova lesoparku, obnovit či opravit jeho stávající 
infrastrukturu a dobudovat prvky, které nebyly v první etapě realizace 
obnovy lesoparku realizovány – altán a vstupní brány.  Tyto úpravy 
přispějí ke zkvalitnění organizace akcí pro veřejnost, které se 
v lesoparku uskutečňují a také celkově zkvalitní tuto unikátní 
oddechovou zónu i pro individuální návštěvníky. V plánu máme rovněž 
opravy stávajících a vytvoření nových dřevěných plastik. Bohužel 
spolupráce s Ostravskou univerzitou byla v roce 2011 přerušena 
tragickým úmrtím našeho dlouholetého přítele, vedoucího katedry 
sochařství a autora jediné kamenné sochy, která se v lesoparku nachází ak. 
sochaře doc. Maria Kotrby. V současné době máme příslib spolupráce od SOŠ 
Luhačovice, jejíž studenti se již v minulosti na opravách soch podíleli. 

 
 
 



  

GRANTOVÁ OBLAST 
 
V grantové oblasti jsme v roce 2011 rozdělili  199.753,-- Kč.   
 
V otevřeném grantovém řízení jsme rozdělovali nadační příspěvky jednokolově v Programu na 
podporu vytváření zdravé občanské společnosti. Řízení bylo vyhlášeno koncem dubna s uzávěrkou 
v červnu.  
 

 
Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu  
 
V tomto programu jsme mimo jiné v roce 2011 rozdělili také část výnosu z Fondu stability za rok 2010 
ve výši 9.100,-- 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.  

 
 

 
Program na podporu iniciativ mladých lidí   
 
V roce 2011 jsme rozdělili finanční prostředky také v rámci Programu na podporu iniciativ mladých lidí 
vybraným projektům škol, zúčastněných v soutěži „Chceme pomáhat“. Program je zaměřen na:  
 
Projekty s dopadem na místní komunitu 
Cílem programu je podpora aktivit mladých lidí, kteří se svou činností zapojí do realizace projektů, 
které mají dopad na místní komunitu. Podpora projektů by měla vést k pomoci potřebným, 
zodpovědnému rozhodování, jasnému formulování myšlenek, toleranci vůči menšinovým názorům      
a zejména k začlenění mladých lidí do místní komunity.  
 
Obsahem projektu může být: 
- spolupráce skupin mladých lidí s institucemi a neziskovými organizacemi sdružujícími sociálně či 

zdravotně handicapované osoby, seniory apod., 
- spolupráce s dětskými domovy a dalšími zařízeními náhradní výchovy, 
- ochrana přírody a udržování přírodních hodnot, 
- záchrana kulturních památek nebo upozornění na chátrající památky,  
- oživení tradic, místní historické a významné události a osobnosti apod., 
- prevence sociálně patologických jevů, 
- další projekty s dopadem na místní komunitu 
 
 
Seznam projektů, které byly v rámci obou programů podpořeny je v další části zprávy.   
 
 
Další finanční prostředky jsme rozdělili mimo grantové kolo.  

     
 



  

     HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2011 
 
       PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2011 – DOTACE, GRANTY, DARY 
 

NÁZEV ČÁSTKA ÚČEL 

DOTACE A GRANTY 

ERDF a státní rozpočet ČR 874.621,-- Kč 
Projekt „Příhraničním vzděláváním k efektivnímu 
sociálnímu začlenění v regionech Slavičín – 
Dubnica“ 

Státní zemědělský intervenční fond a 
státní rozpočet ČR 

499.787,-- Kč 
Proplacení výdajů projektu „KamPak? No přece 
k nám !“ – realizovaného v roce 2010 

Nadační fond VEOLIA  40.000,-- Kč Začlenění dětí z DD do běžného  života 

Nadace Děti – Kultura – Sport Uh. 
Hradiště 

25.000,-- Kč Účast dětí z DD na divadelním představení  

Město Slavičín 5.000,-- Kč Pohádkový les 

Luhačovské Zálesí o.p.s. 5.000,-- Kč Helpíkův pohár – krajské kolo 

Dotace a granty celkem 1.449.408,- Kč  

   

DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 

Petra Blumenberg, Osnabrück, Německo 300.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Baďura Rudolf, Ing., BASS 80.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

GEMINI, oční centrum, Zlín 50.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Barum Continental spol s.r.o. Otrokovice 30.000,- -Kč 
Začlenění dětí z DD do běžného produktivního 
života 

Daňková Eva, Mgr.  30.000,-- Kč Podpora projektu Chceme pomáhat 

Rotary Club Zlín 30.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Object Consulting, s.r.o., Lipina 13.000,-- Kč Realizaci studentské soutěže WHO IS NEO   
INSTOP, spol. s r.o. Slavičín 10.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Svoboda Marek, MUDr., Ph.D. 10.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Hostětín – anonymní dárci 5.100,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Anonymní dárci 5.050,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Fojtík Vincenc, Ing.  5.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP   
Hořák František 5.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Hořáková Lenka 5.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Juřenčáková Jana, Ing.  5.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Anonymní dárce 5.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Janota Robert — VINOTÉKA 4.000,-- Kč Věcný dar  

Rouchal Josef  4.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Vaclová Jindřiška  4.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

KOVOS, s.r.o. Slavičín 3.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Malychová Zdeňka – Potraviny Hrádek 3.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Česká obuvnická a kožedělná asociace  2.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Český svaz žen Slavičín 2.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Hubíková Monika — MONA 2.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Holcmanová Jitka, JUDr. 2.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Láznička Libor, Ing. Ph.D. 2.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Šuranský Jaroslav, Ing. CSc. 2.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Hanáková Alena, Mgr.  1.300,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

HP Tronic Zlín, spol. s.r.o 1.300.— Kč Podpora činností a programů NJP 

BTH Slavičín 1.000,-- Kč Podpora projektu Helpíkův pohár 

Hovorka Ludvík, Ing.   1.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Kliment Miloslav, Mgr.  1.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Macková Marie, JUDr.   1.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Saňák František  1.000 -- Kč Podpora projektu Helpíkův pohár 

Slabiňák Tomáš 1.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Richtar Eduard, Ing. 650,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Gröschlová Olga, MUDr. 500,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Maňasová Zdenka 500,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Dary celkem  628.400,- Kč  

CELKEM 2.077.808,- Kč  

 
 



  

 
 

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 
POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2011 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 

 

Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti 

UnArt, o.s 7.000,-- Kč Projekt „Benefice bez bariér“ 2011 

ZO ČSOP Veronica 7.000,-- Kč  Projekt „Spolu, v přírodě a o přírodě“ 

Základní škola Slavičín Malé pole 7.000,-- Kč  Projekt „Jak žili naši staříčkové“ 

Základní škola Lačnov 7.000,-- Kč Projekt „Lačnovský Kút můz“ 

Mateřské centrum Slavičín , o. s. 5.500,-- Kč Projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ 

Veselíme se, o.s., Veselí nad Moravou 5.000,-- Kč Projekt  „Cyklus tvůrčích dílen Bláznivé dílny 2011“ 

Život trochu jinak, o.s. 4.000,-- Kč Projekt „Zážitkový kurz „Blbej fór“ 

Centrum pro rodinu Valašské Klobouky o.s. 4.000,-- Kč Projekt „Škola hrou" 

Přátelé z lásky – sdružení pro handicapované 
děti a mládež Slavičín 

4.000,-- Kč 
Projekt „Integrace zdravotně postižených – 
rekondiční pobyt“ 

Celkem  50.500,-- Kč  

Program na podporu iniciativ mladých lidí 

Základní škola Trnava, okr. Zlín 7.000,-- Kč 
Chceme pomáhat – projekt „Plnění krmelců, starost 
o lesní zvěř.“ 

Základní škola Brumov - Bylnice 7.000,-- Kč 
Chceme pomáhat – projekt „Věří se tomu, co se 
udělá.“ 

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín 6.600,-- Kč 
Chceme pomáhat – projekt „Cesta kaštanovou 
alejí.“  

Základní škola Trnava, okr. Zlín 6.500,-- Kč 
Chceme pomáhat  – projekt „Venkovní učebna - 
obnovení.“ 

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín 5.500,-- Kč 
Chceme pomáhat – projekt „Rekonstrukce 
volejbalového hřiště.“ 

SRP při 9. Základní škole ve Zlíně 5.000,-- Kč 
Chceme pomáhat  – projekt „Duhové zážitky pro 
děti.“ 

Základní škola Vsetín LUH 4.000,-- Kč Chceme pomáhat  – projekt „Školní klub.“ 

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára 3.000,-- Kč 
Chceme pomáhat  – projekt „Divadlem proti 
kouření.“ 

SRP při 9. Základní škole ve Zlíně 2.000,-- Kč Chceme pomáhat  – projekt „ECKO.“ 

SRP při 9. Základní škole ve Zlíně 1.500,-- Kč 
Chceme pomáhat  – projekt „Chraň sebe a své 
okolí.“ 

Celkem 48.100,-- Kč  

Nadační příspěvky udělené mimo grantová kola z účelových darů a mimořádně přidělené nadační příspěvky 

Karolína Macharáčková, Mgr.  25.000,-- Kč 
Projekt Atd… Začlenění dětí z DD do běžného 
produktivního života – část výdajů na projek 

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při 
NJP, o.p.s. 

20.000,-- Kč  Činnost nízkoprahového zařízení KamPak?  

Aleš Hnátek, Uherské Hradiště 10.000,-- Kč Cena Nadace Jana Pivečky 

Marta Doubravová, Mgr.  7.000,-- Kč Cena Pracovník roku NZDM 

Dětský domov a školní jídelna Vizovice, 
Chrastěšovská 65 

7.000,-- Kč 
Školní výukový zájezd do Velké Británie pro Nikol 
Talčíkovou 

Mana Robin 5.000,-- Kč Odměna Who is NEO 

Holec Martin 3.000,-- Kč Odměna Who is NEO 

Štefaník Patrik 3.000,-- Kč Odměna Who is NEO 

Tomek Ondřej 2.000,-- Kč Odměna Who is NEO 

Věcné odměny  14.305,-- Kč Studentské a žákovské soutěže 

Projekt Menagesha 4.848,-- Kč Nákup nářadí pro středisko – dočerpání částky darů 

Celkem 101.153,-- Kč  

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM 199. 753,-- Kč  

 
  
 
 



  

 
 
 
  
 
         FINAČNÍ ZPRÁVA  
 
 

ROZVAHA 

AKTIVA v tisících Kč 
stav k 

1.1.2011 
stav k 

31.12.2011 

Stálá aktiva 1169 1103 

Ocenitelná práva 58 58 

Oprávky k ocenitelným právům -58 -58 

Pozemky 469 469 

Stavby 810 810 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 165 165 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1231 1231 

Oprávky k stavbám -223 -265 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí -69 -93 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1214 -1214 

   

Oběžná aktiva 4510 4510 

Materiál na skladě 34 29 

Odběratelé 29 28 

Poskytnuté provozní zálohy 99 2 

Jiné pohledávky 8 1 

Pokladna 57 21 

Bankovní účty 3457 2933 

Náklady příštích období 20 20 

Dohadné účty aktivní 806 520 

   

ÚHRN AKTIV 5679 4657 

   

   

PASIVA v tisících Kč 
stav k 

31.12.2011 
stav k 

31.12.2011 

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 4605 4370 

Vlastní jmění 1089 1089 

Fondy 3781 3516 

Účet hospodářského výsledku -265 -235 

   

Cizí zdroje 1074 1074 

Dodavatelé 7 14 

Zaměstnanci 43 48 

Závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. pojištění 21 22 

Ostatní přímé daně 3 3 

Jiné závazky 1000 200 

   

ÚHRN PASIV 5679 4657 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění: 
 
Nadační jmění:              969.080,-- Kč                               
75%                               726.810,-- Kč 
 
Náklady na provoz:       122.201,-- Kč 
 
Ostatní náklady byly vynaloženy na realizaci projektů v souladu se statutem nadace.  
 

 
 
 
 

 
  
 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

  Činnosti 

Náklady v tisících Kč Hlavní Hospodářská Celkem 

Spotřeba materiálu 237  237 

Spotřeba energie 103  103 

Opravy a udržování 17  17 

Cestovné  17  17 

Náklady na reprezentaci 1  1 

Služby 752  752 

Mzdové náklady 676  676 

Zákonné sociální pojištění 208  208 

Zákonné sociální náklady 3  3 

Kursové ztráty 9  9 

Dary    

Jiné ostatní náklady 11  11 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 66  66 

Poskytnuté příspěvky 197  197 

Celkem 2297  2297 

     

Výnosy v tisících Kč Hlavní Hospodářská Celkem 

Tržby z prodeje služeb  22 22 

Úroky 25  25 

Kursové zisky    

Zúčtování fondů    

Jiné ostatní výnosy 1309 8 1317 

Přijaté příspěvky 693  693 

Provozní dotace 5  5 

Celkem 2032 30 2062 

Hospodářský výsledek - ztráta -265 30 -235 



  

 
 
 
 
 
 
          VÝROK AUDITORA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 
 
 
Srdečně děkujeme rovněž institucím, organizacím a přátelům, kteří nám v roce 2011 pomáhali: 
 
Poskytnutí občerstvení a dárků do tomboly na akcích pro veřejnost: 
Elektro + Hotel Slavičan - Koudelovi, Kadeřnictví - I. Častulíková, M+M Vývařovna Slavičín, MONA – 
Monika Hubíková, Pekárna ORA, Restaurace U Talafy, Vaclová Jindřiška, drobné zboží, VINOTÉKA 
Janotovi.  
 
Odborná nebo technická pomoc a partnerství v projektech: 
Advokátní kancelář JUDr. Knotka, Advokátní kancelář - Mgr. Petra Křenková, Autoklub Zlín, BrutalPop 
Slavičín, ČOKA, ČSŽ Slavičín, DDM Slavičín, Dětský domov Burešov, Dětský domov Vizovice, 
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium ve Valašských Kloboukách, Gymnázium v Dubnici 
nad Váhom, HZS Zlínského kraje, Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IS Trading, s.r.o, Zlín, Klub přátel 
hudby a poezie Zlín, Klub vojenské historie Slavičín, Krajské středisko ZZS Zlín, Macejko J., MAS 
Luhačovské Zálesí, Město Slavičín, Městská knihovna Slavičín, Městské Infocentrum – Rumplíková M., 
Studeníková M., Městské muzeum ve Slavičíně, Město Dubnica nad Váhom, Nadace Tomáše Bati ve 
Zlíně, Notářství Mgr. E. Daňková, Object Consulting, s.r.o. Lipina, Palatajkov, o.s., Policie ČR, obvodní 
oddělení Slavičín, Press centrum p. Krumpolcová, Rotary klub Zlín, Salesiánský klub mládeže Zlín, 
SDH Nevšová, SemTamFór  ochotnické divadlo Slavičín, UnArt, o.s. Slavičín, SUPŠ Uherské 
Hradiště, Úřad práce ve Zlíně, UTB Zlín, Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně, ZO ČSOP Kosenka 
Valašské Klobouky, ZUŠ Slavičín.  
 
Přátelé, příznivci a dobrovolníci: 
Baďurovi, Bartošová E., Bařinková B., Bohun P., Bor V., Boráň P., Buch J., Cvešperovi, Častulíkovi, 
Červená S., Domorádová L., Drha P.,Dulíková L., Dvořákovi, p. Eliášová, Fábryovi M. a J., Filákovi, 
Floreš J., Florešovi M. a P., Fojtíkovi, Fojtík D., Genža J., Hajda J. a A., Hamalčíková Z., Chmelová I., 
Jandová L.,Jandovi, Jeřábek J., Kašpar O., Klukanová L., Kolařík V., Koncer A., Končická D., 
Kosečková M., Kovaříková M., Kovaříková J., Kubánková M., Kubrychtová V., Kučerová H., Kulíšková 
K., Kutra Z., Leznová M., Lysáková P., Manovi, Matula M., Miklas Z. st., Miklas Z. ml., Miličková M., 
Münster P., Navrátilová S., Němečkovi., Ocelíkovi J., Ocelíková M, Ocelíková V., A., L., M., Odehnal 
P., Odehnalová Z., Pavlůsková J., Pinďákovi O., I., J. a K, Procházková E., Rak L., Rybářová Z., Sahaj 
L., Saňák J., Sedlářová M., Slovák F., Smílková M.., Studeník P., Studenkovi R., J., R., Sudkovi, 
Svoboda P., Szöllös S., Šebákovi, Ševčík R., Ševčík F., Šmotkovi, Štefaníková M., Štrbáková R., 
Šuráňová J., Trllová Š., Vaculínová H.,  Vičanová J., Vítková R., Vyvlečkovi O a Y., Žáková Z.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
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: 50882005/2700 
 

Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín 
číslo účtu: 86-2050860227/0100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
NADACE JANA PIVEČKY 

Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, 
Tel.: 00420 577 342 822, 00420 603 271 904  
E-mail: njp@pivecka.cz, http://www.pivecka.cz 
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