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SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 

 
 

Vážení přátelé,  

 

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Nadace Jana Pivečky za rok 2013. Jejím prostřednictvím bychom rádi seznámili 

příznivce, přátele, dárce i širokou veřejnost s aktivitami, které jsme v průběhu uplynulého roku realizovali. Účelem této zprávy ale 

také je podat 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.  

 

Nadace Jana Pivečky rozvíjí svoji činnost více než 17 let. Jsme přesvědčení, že za tu dobu si vybudovala v segmentu neziskových 

organizací nepřehlédnutelné místo. Její programy se staly součástí života mnoha mladých lidí v regionu.  

 

Provozovat v dnešní době jakoukoliv nadaci není ale vůbec jednoduché. Taková činnost vyžaduje krátkodobé, střednědobé a 

dlouhodobé plánování. V programové oblasti to problém není. Máme své krátko, středně i dlouhodobé programy, které se přijetím 

do plánu stávají naším závazkem. V oblasti finančního zajištění ale uspokojivého plánování při nejlepší vůli dosáhnout neumíme. 

Neumíme naplánovat, zda, kdy či v jakém finančním objemu bude vypsán nějaký dotační projekt, v rámci kterého budeme mít 

příležitost (avšak nikoli jistotu) k získání finančních prostředků. Nedokážeme ovlivnit ani časování toku peněz směrem do Nadace 

u dotačních projektů, které již získány byly, Nadace projekt realizovala a čeká na jeho úhradu. Není také možné odhadnout, kdo 

z našich příznivců a podporovatelů a jakou částkou se rozhodne přispět v tom kterém období na realizaci našich programů.  

 

Jak vyplývá z finanční části přiložené výroční zprávy, Nadace pracovala v roce 2013 s nákladovým rozpočtem přes 1 milion korun. 

Na straně příjmů přitom není žádná pravidelná a zafixovaná položka, s níž by se dalo v horizontu roku či let napevno kalkulovat. 

Přesto Nadace stále žije, funguje a z výšky všeobecného povědomí se opravdu zdá, že všechno to běží tak nějak automaticky… 

Automaticky?  

 

Vážení příznivci a podporovatelé Nadace Jana Pivečky, nabízíme Vám touto Výroční zprávou soubor informací o tom, co Nadace 

na svém poli vykonává, kolik na to potřebuje peněz a kam její snažení směřuje. Že se nám doposud daří nadační záměry 

uskutečňovat, je i Vaše velká zásluha. Bez Vaší podpory by to bylo nemožné. Děkujeme! Vaší přízně si velmi vážíme a budeme 

rádi, když nám ji zachováte. Bez ní si, a z přiložených čísel je to jasně patrné, nelze nadační práci vůbec představit … 

 

  

Jiří Genža 

místopředseda správní rady 
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    O NADACI JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ 
 

Nadace byla založena 27. 11. 1996 zřizovatelem Janem 
Pivečkou (*24. 10.1919   + 5. 1. 2004) 
 
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  
       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 v 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 vytýčených cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí.   

 Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných 
cílů. 

 Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace. 

 Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace. 

 Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka. 

 Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření,  
zejména spolupráce s obdobnými neziskovými organizacemi. 

 Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého 
člověka. 

 
Filozofie Nadace  

 Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo 
může pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. 

 Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to 
situace dovolí) dalším lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál. 

 Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací 
spolupracují. 

 Nadace se svou filozofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní 
osobě, přičemž nemá jiný požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel, se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším 
lidem. 
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   LIDÉ V NADACI 

 
   ŘÍDÍCÍ A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

  
   Správní rada Nadace  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. Do 

výlučné působnosti správní rady náleží: vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat 

roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, rozhodovat o sloučení, pokud není sloučení vyloučeno nadační 

listinou, volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady a revizora, přestane-li splňovat 

podmínky členství nebo funkce, stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora, rozhodovat o zvýšení 

nadačního jmění, rozhodovat o nadačních příspěvcích, grantech a jiných formách poskytnutí podpory třetím osobám, volit a 

odvolávat členy Sboru poradců, udělovat česné členství ve správní radě a toto členství za podmínek stanovených statutem 

odebírat, rozhodování v záležitostech, u nichž tak stanoví zákon nebo to statut nadace.   

 
 

Revizor účtů 
 

Revizor je kontrolním orgánem nadace. Kontroluje zejména plnění podmínek stanovených pro 

poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací, přezkoumává roční účetní 

závěrku a výroční zprávu, dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, 

nadační listinou a statutem nadace, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na 

jejich odstranění. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní 

činnosti. Revizorem účtů je Ing. Ivana Marusjaková.  
 
 
 

Petra Blumenberg 

předsedkyně SR 

PhDr. Monika 
Rychlíková 

členka SR 

Ing. Michal Špaček 
místopředseda SR 

Doc. 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 

 Hana Arnoštová 
členka SR 
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  ZAMĚSTNANCI NADACE V ROCE 2013 
 

Ředitel zajišťuje běžnou, provozní činnost a agendu nadace, přitom se řídí statutem, obecně závaznými 

předpisy, zejména zákonem 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a usneseními (rozhodnutím) 

správní rady nadace. Ředitel zajišťuje vedení účetnictví nadace a auditorské ověření účetní závěrky, 

zastupuje nadaci v operativním styku se státními a místními úřady a v jednání s dárci a sponzory. Ve věcech 

delegovaných správní radou jedná a podepisuje ředitel nadace samostatně. Ředitelkou nadace je od roku 

1996 Mgr. Božena Filáková. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní místa Simony Puškárové a Jitky Bulíčkové byla vytvořena s podporou OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky v rámci projektu „Zkuste to s námi“, realizovaného obecně prospěšnou společností Vzdělávací, sociální a 
kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky,o.p.s., registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00208.  
 

 
 

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: 571 110 425, 739 095 315 
 E-mail: njp@pivecka.cz 
 Webové stránky: www. pivecka.cz 
 
 
Bankovní účty: 
UniCredit Bank, pobočka Zlín 
číslo účtu: 50882005/2700 
 
Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín 
číslo účtu: 86-2050860227/0100 
 
Sberbank, pobočka Zlín 
Účet pro nadační jmění  
číslo účtu: 4200136226/6800 

 

Mgr. Šárka Hamalčíková 
provozní a programový  

pracovník 

Ivana Sukaná 
koordinátor projektů 

Mgr. Lenka Tomečková 
v roce 2013 na MD 

Jitka Bulíčková 
administrativní pracovník  

od 2.12.2013 

Simona Puškárová 
úklid 

od 11.11.2013 

mailto:njp@pivecka.cz
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ROK 2013 V NADACI JANA PIVEČKY 
 

ORGANIZAČNÍ ROZVOJ NADACE 
 
Rozhodovací a strategická činnost správní rady  

 

Správní rada se v roce 2013 sešla čtyřikrát k řádnému 
zasedání a dvakrát pro přípravu hlavní benefiční akce. 
Kromě své role statutárního orgánu a s tím spojeného 
příslušného rozhodování, řešila v uplynulém roce 
především otázku financování a aktuální finanční situaci 
nadace. Kromě jiného se zabývala strategií působení 
nadace v dlouhodobějším časovém horizontu, zejména 
profilací činnosti a strategií financování. Práce na těchto 
strategiích bude pokračovat i v následujícím období.   
 
Nadace v roce 2013 završila sedmnáct let své existence. 
Je nadací do jisté míry specifickou. Nemá nadační jmění, 
které by jí dávalo jistotu finančního zabezpečení 
potřebného k naplňování její vize a cílů. Pro správní radu a 
pracovníky to znamená každoročně velké úsilí 
k zabezpečení potřebných finančních prostředků. Velkou 
devízou nadace ale zůstává vysoký morální kredit jejího 
zakladatele, který přesahuje hranice regionu. Jeho 
myšlenky, s kterými nadaci založil, jsou nadále hodné 
následování a jsou motivací pokračovat v jeho díle v duchu 
motta: „Nikdy se nevzdávej!!, které má nadace v grafické 
podobě chráněno ochrannou známkou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace rozvojových projektů 

 

V roce 2013 nadace spolupracovala s Městem Slavičín na 
realizaci projektu „Chce to trochu vzruchu do cestovního 
ruchu“, v rámci kterého byla v Pivečkově lesoparku 
vybudována minizřícenina hradu s dětskými herními prvky, 
která se váže na historickou pověst o vzniku názvu města, 
a byl vyřešen dlouholetý problém lesoparku, kterým byla 
absence sociálního zařízení. Od konce roku 2013 mají 
návštěvníci k dispozici 3 toi toi buňky. Díky projektu také  

vznikla nová propagační brožura, která bude k dispozici 
návštěvníkům města i milovníkům unikátních přírodních 
oddychových zón. 
 
 
Finanční zajištění nadace 
 
Podobně jako v předcházejících obdobích se nadace i 
v roce 2013 v oblasti strategie v získávání finančních 
prostředků zaměřila na následující možné zdroje:  
 
Na spolupráci nadace s konkrétními partnery pro 
konkrétní projekty a grantové programy  
 
Nadace i v roce 2013 pokračovala ve spolupráci 
s tradičními partnery, kteří podporují vybrané projekty 
dlouhodobě. Za tuto pomoc a spolupráci jsme velmi vděční 
a vážíme si důvěry dárců. Podrobně o nich informujeme 
v programové části této zprávy.   

 
Na hledání možností podpory vybraných projektů z 
fondů EU 
 
Hledání možnosti podpory z fondů EU bylo v roce 2013 
pozastaveno, protože vzhledem ke končícímu 
programovému období 2007 – 2013 nebyly vyhlášeny 
žádné výzvy, které by byly vhodné pro financování 
nadačních projektů.    

 
Na hledání možností podpory nadačních projektů 
z dotačních prostředků dostupných v České republice, 
zejména město, Krajský úřad, celorepublikově 
působící nadace  
 
Nadace v roce 2013 získala podporu ze Sociálního fondu 
Zlínského kraje pro dva vzdělávací projekty a to Edukační 
program domácí péče a Edukační a rehabilitační program 
pro seniory s názvem SENIOR FIT. Menší dotační 
prostředky opět poskytlo i město Slavičín na akci pro 
veřejnost.  

 
Na rozvoj individuálního a firemního dárcovství  
 
V roce 2013 opět poskytla Nadaci Jana Pivečky klíčové 
finanční prostředky na realizaci nadačních programů a 
projektů zejména společnost Zlaté jablko, a.s., která opět 
nadaci věnovala nadstandardní podporu. Tradičně  
přispívala   také   dcera   zakladatele   nadace   paní  Petra                                         
Blumenberg, stejně jako naši tradiční dárci, kteří naši 

nadaci podporují dlouhodobě. Přibyli i dárci noví, za což 

jsme velmi vděční. Seznam všech dárců je uveden ve 

finanční části této zprávy.  
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Na realizace benefičních akcí 

 

V roce 2013 nadace připravovala tři benefiční akce, 

z nichž dvě byly realizovány v roce 2013 a třetí byla 

záměrně uskutečněna až začátkem ledna 2014. Byly to: 

 

 Ples po našem – s významným přispěním členů 

statutárních orgánů, přátel a příznivců nadace, kteří nám 

poskytli hodnotné dárky, se nám podařilo zorganizovat 

tombolu, která vynesla nadaci téměř 40 tis. Kč. 

 

 Benefiční divadelní představení „Heslo Morálka“ 

v podání Divadla Palace Praha s Miroslavem Etzlerem a 

Nelou Boudovou v hlavních rolích - uskutečnilo se 

koncem listopadu 2013 v sokolovně ve Slavičíně a bylo 

tradičně vyprodáno, což přineslo nadaci téměř 30 tis. Kč.  

 

 Tradiční benefiční akci, která bývá vždy koncem roku 

v období výročí založení nadace, v hotelu Baltaci ve 

Zlíně, jsme se rozhodli věnovat památce zakladatele 

nadace, pana Jana Pivečky a z toho důvodu jsme termín 

konání posunuli na začátek ledna 2014, kdy jsme si 

připomněli 10. výročí jeho náhlého odchodu z tohoto 

světa. Na benefici zazněly nejenom nádherné vzpomínky 

ale i skvělý koncert operních melodií v podání Kateřiny 

Oškerové – Machovské a Lenky Rafajové s klavírním 

doprovodem Jiřího Šona a Pavly Kadavé. Tato benefiční 

akce se uskutečnila stejně jako v minulosti na 

poděkování našim dárcům a příznivcům, kteří nám v roce 

2013 pomáhali.  

 

 

Grantová činnost 

 

Grantová podpora projektů třetích osob směřovala v roce 2013 

v řádném grantovém kole 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.  

 

V řádném grantovém kole jsme podpořili 3 vybrané projekty, 

které doporučila ke schválení grantová komise. Kromě toho 

jsme podpořili několik fyzických osob v rámci soutěží a 

individuálních ocenění. Podrobný výčet přinášíme v další 

části této zprávy. 

 

 

 

 

 

 

Vnější vztahy Nadace Jana Pivečky 

 

V oblasti vztahů s veřejností a školami 

 

Projekty NJP jsou v mnoha případech zaměřeny na 

spolupráci se školami všech stupňů – do nadačních 

projektů se v roce 2013 zapojilo cca 60 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  

 

Jako klíčovou vnímáme v oblasti vztahů s orgány veřejné 

správy spolupráci s Městem Slavičín a s Krajským úřadem 

ve Zlíně. Ve spolupráci s Městem nadace realizuje zejména 

projekty zaměřené na rozvoj Pivečkova lesoparku, město 

dlouhodobě nejen vyjadřuje práci nadace podporu, ale 

pomáhá s materiálním zabezpečením akcí a podílí se též 

na financování projektů určených pro širokou veřejnost.   

 

V oblasti vztahů s dárci  

 

V oblasti vytváření a udržování vztahů s dárci se 

orientujeme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou 

spolupráci. Jsme hrdí na to, že nám naši tradiční dárci 

dávají dlouholetou důvěru a usilujeme o smysluplné a 

efektivní využití poskytnuté podpory. Jako malá regionální 

nadace si nesmírně jejich rozhodnutí spojit jejich jméno 

nebo jméno jejich firmy s naší nadací. Naše úsilí směřuje 

jak k udržení důvěry stávajících dárců, tak k získávání 

nových.  

 

V oblasti vztahů s dalšími neziskovými organizacemi  

 

V této oblasti 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. Nejužší spolupráci NJP 

realizuje se sesterskou obecně prospěšnou společností 

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

 

Významným partnerem je pro Nadaci Jana Pivečky zlínská 

pobočka Rotary klubu. Rotariáni se hlásí k odkazu svého 

někdejšího člena a prezidenta Jana Pivečky: Nadaci jednak 

pravidelně podporují finančně i materiálně ve formě 

věcných darů a jednak se vybraní členové osobně účastní 

realizace nadačních projektů. V roce 2013 se kromě 

tradičního vzpomínkového výjezdního zasedání v NJP 

účastnili v porotách literární soutěže a soutěže Chceme 

pomáhat.   
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PROGRAMOVÁ OBLAST 
 
V roce 2013 nadace realizovala vlastní projekty ve všech 
programech, do kterých vymezila svou působnost a to: 
 

 Výchova a vzdělávání   

 Vytváření zdravé občanské společnosti 

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

 

Výchova a vzdělávání 
 
I v roce 2013 byla klíčovou oblastí aktivit nadace výchova a 
vzdělávání. Aktivity nadace směřovaly k motivaci různých 
cílových skupin s cílem podporovat celkovou vzdělanost v 
regionu napříč věkovou strukturou. Kromě tradičních a 
dlouhodobých projektů pro žáky a studenty se nadace 
zaměřila na projekty určené pro cílové skupiny sociálně a 
zdravotně znevýhodněných osob. Prostřednictvím tradičních 
projektů pokračovala i v podpoře mladých talentů a v 
zapojování žáků a studentů do řešení problémů místní 
komunity.   

 
 
Projekty realizované v tomto programu v roce 2013 
 
Vyhledávání a podpora talentů ve výtvarné oblasti - 
výtvarné soutěže 
 
Cena Nadace Jana Pivečky 
 
Ve spolupráci s tradičními partnery, kterými jsou Česká 
obuvnická a kožedělná asociace a společnost Brněnské 
veletrhy a výstavy, a.s. realizovala nadace v roce 2013 již 
sedmý 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 nebo 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 dne 
18.8.2013 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 široké 
veřejnosti.   
 

 
 
Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ na téma "Můj 
nejlepší výlet " 
 
V roce 2013 se uskutečnil již 16. ročník výtvarné soutěže pro 
malé školy. Zapojilo se 11 škol včetně Základní školy speciální a 
praktické, kterou jsme do soutěže přizvali poprvé. Zaměření na 
malé školy je záměrné, zejména proto, že žáci těchto škol nemají 
tolik možností se prezentovat a porovnávat, jako žáci z větších 
městských škol.  A protože se jedná o děti z prvního stupně ve 
věku od 6 do 11 let, jako nejvhodnější forma prezentace byla 
vybrána výtvarná soutěž. Pro tento ročník jsme vybrali téma „Můj 
nejlepší výlet“. Děti malovaly zážitky i zajímavosti z navštívených 
míst blízkých i vzdálených. Obdrželi jsme 213 prací, z nichž jsme 
ocenili 37 obrázků vybraných porotou složenou z výtvarníků.  
Smyslem soutěže je kromě výše uvedeného 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 už od mladšího školního 
věku. Vítězové si svá ocenění převzali 19.6.2013 v Pivečkově 
lesoparku.  
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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 s Gymnáziem Jana Pivečky ve Slavičíně a 
Gymnáziem v Dubnici nad Váhom. V roce 2013 se uskutečnil již 
17. ročník, soutěže pod mottem: "Vnímáme přítomnost, abychom 
ovlivnili budoucnost". Soutěž má dvě kategorie – prózu a poezii. 
V oblasti prózy nadace získává prostřednictvím soutěže názory 
mladých lidí na různá společenská témata. Od roku 2013 jsme 
se rozhodli nesvazovat studenty danými tématy nechat je 
zpracovávat téma, které je aktuálně zajímá. Tento krok zvýšil 
zájem o soutěž. Studenti mohli zvolit libovolný literární útvar a 
vyjádřit se k jakémukoliv problému, který vnímají v naší či 
slovenské společnosti. Celkem 57 prací svých studentů přihlásilo 
18 škol. Po dvoukolovém hodnocení odborná porota vybrala pro 
ocenění 10 studentů z 9 škol.  

Do kategorie Poezie na volné téma, která je velmi oblíbenou 
součástí soutěže, zaslalo práce svých studentů 11 škol. Básně 
byly hodnoceny členy Klubu přátel hudby a poezie ze Zlína. 
Porota udělila ocenění a věcnou cenu 6 autorům z 6 škol.  
 
Všichni vítězové z obou kategorií si převzali svá ocenění na 
slavnostním vyhlášení v obřadní síni slavičínské radnice.   
Soutěž je dlouhodobě finančně podporována zlínským Rotary 
klubem.  
 
Helfíkův kotár  
 
Soutěž s branně zdravotnickou tématikou „Helfíkův kotár“ jsme 
ve Slavičíně v červnu 2013 uskutečnili už podvanácté. Autory 
myšlenky na uspořádání soutěže, jejímž prostřednictvím se 
rozhodli učit desetileté děti poskytovat první pomoc při ohrožení 
zdraví a života, jsou záchranáři z Jeseníku. Ti začali v roce 2000 
proškolovat děti pod mottem: „Lépe je zapálit alespoň malou 
svíčku, než proklínat tmu." Nadace na tuto soutěž ve spolupráci 
se záchranáři ze Zlína navázala v regionu Slavičínska, 
Luhačovicka a Valašskokloboucka. 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. V rámci doprovodného programu 
bylo možné shlédnout koordinaci jednotlivých složek IZS při 
zásahu u dopravní nehody, ukázku policejní a požární techniky, 
ukázku výcviku psů, vystoupení karatistů ze Slavičína apod. 
Přednášek se v roce 2013 zúčastnilo více než 220 dětí z 12 škol. 

Dvacet osm dvoučlenných hlídek, reprezentujících jednotlivé 
školy, pak soutěžilo v terénu, kde si děti musely poradit 
s autenticky namaskovanými poraněními v autentických 
situacích. Uspět v této soutěži rozhodně není jednoduché, 
protože plnění úkolů hodnotí profesionální záchranáři.  
 

Poprvé v dvanáctileté historii soutěže zvítězilo 
družstvo děvčat ze základní školy v Šanově, 
kteří pro tuto malou školu získali na rok krásný 
putovní pohár. 
 
Projekt finančně podpořilo město Slavičín 
a další dárci uvedení ve finanční části této 
zprávy.  
 
 
 
Chceme pomáhat 
 
 

V roce 2013 byl zahájen 4. cyklus soutěže Chceme pomáhat, 
kterou pořádáme ve spolupráci se zlínským Rotary klubem. 
Princip soutěže je takový, 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. Nový cyklus, který 
se koná vždy v průběhu dvou školních roků, byl zahájen 
návštěvami ve školách a vysvětlením principu soutěže ve 
vybraných třídách. Následně si pak děti mohly sestavit 
projektové týmy a vybrat problémy, jejichž řešení budou 
navrhovat. Do konce kalendářního roku 2013 pak musely týmy 
odevzdat koncepty projektů, jejichž součástí je popis problému, 
který projekt řeší, návrh řešení a vyčíslení nákladů projektu. 
Soutěž je určená pro žáky ve věku 14 a 15 let. Do aktuálního 
cyklu se přihlásilo 6 základních škol a 2 gymnázia, které 
v prosinci předložily koncepty 18 projektů. Projekty se týkaly 
spolupráce škol s dětskými domovy, domovy pro seniory, 

ekologických témat či vytváření příležitostí pro 
smysluplné trávení volného času.  
 
 
Projekt je realizován s finanční podporou Rotary 
klubu Zlin. 
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Who is NEO 
 
Soutěž Who is Neo je realizována od roku 2005 ve spolupráci s 
firmou Object Consulting, s.r.o. a je určena mladým 
programátorům a nadšencům v oblasti 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 soutěže 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 dostávají bodové ohodnocení.  

Všechny dosažené body se sčítají a na konci školního roku jsou 
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. Soutěž je rozdělena na kategorie Junior a Senior, 
protože se jí účastní jak začínající, tak již zdatnější programátoři. 
Účast v soutěži pomáhá studentům při přípravě na přijímací 
zkoušky i na studium informatiky na VŠ a 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  
 
Běžnou součástí působení nadace v regionu jsou besedy pro 
různé cílové skupiny žáků, studentů i dospělých, kteří navštěvují 
nadaci v rámci různých programů a projektů škol nebo v rámci 
mimoškolních aktivit. V roce 2013 to byli mimo jiné němečtí 
studenti, kteří přijeli v rámci projektu Erasmus do Gymnázia Jana 
Pivečky. Dále jsme životní osudy Jana Pivečky přiblížili 
studentům SUPŠ Uherské Hradiště a dětem ze základních škol. 
Tradičně se v sídle nadace uskutečňují besedy s dětmi v rámci 
projektů „Toulky historií Slavičínska“, který organizuje 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. Kromě toho v březnu roku 2013 ředitelka 
nadace představila život zakladatele nadace pana Jana Pivečky 
posluchačům univerzity třetího věku UTB Zlín.  

 
 

 
Vzdělávání dospělých 
 
Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu 
začlenění v regionech Slavičín – Dubnica 
 

Projekt byl realizován v programu přeshraniční spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika v letech 2009 - 2011. 
V roce 2012 byl finančně ukončen a je v pětiletém období 
udržitelnosti. Na obou stranách hranice probíhaly v roce 2013 
vzdělávací a motivační aktivity, zaměřené na zvyšování znalostí, 
dovedností a schopností cílových skupin. Na české straně to byli 
nezaměstnaní, sociálně a zdravotně handicapovaní a osoby na 
mateřské nebo rodičovské dovolené.  Nadále bylo možné denně 
bezplatně využívat v PC učebně počítače s připojením na 
internet, z toho dva dny v týdnu s prodlouženou provozní dobou 
do 18 hodin. Ve středisku je možné ukládat dokumenty na nosiče 
nebo je tisknout. Je také možné využívat asistence pracovníka a 
individuální výuku konkrétních programů či operací. Pokračovaly 
též počítačové a další vzdělávací kurzy. Velmi aktivně pokračuje 
spolupráce cílových skupin z ČR a SR, které se i po ukončení 
projektu setkávají pravidelně a využívají nabídky vzdělávacích 
aktivit na obou stranách hranice. Společně plánují a účastní se 
přednášek, workshopů a společenských akcí u partnera.  
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Edukační program domácí péče 

 

Edukační program domácí péče byl realizován od dubna do 

října 2013 s finanční podporou ze Sociálního fondu 

Zlínského kraje. Projekt je určen osobám, které pečují v 

domácích podmínkách o osobu se zdravotním znevýhodněním – 

tělesným, mentálním nebo kombinovaným. Edukační program je 

tvořen čtyřmi moduly, zaměřenými na jednotlivé oblasti 

komplexní bio – psycho – sociální péče o člověka. První modul je 

zaměřený na problematiku ošetřovatelských postupů v domácím 

prostředí a teoretické znalosti domácího pečovatelství. Druhý 

modul tvoří oblast praktického nácviku úkonů denní péče, třetí 

modul obsahuje oblast zdravotnické psychologie a 

psychopatologie. Zahrnuje problematiku potřeb nemocných, 

psychologie zdraví a nemoci, specifika prožívání nemoci, 

psychopatologie, komunikace s nemocným, úvod do 

thanatologie. Poslední modul se zabývá problematikou sociální 

péče a sociálního zabezpečení. V roce 2013 se kurzů zúčastnilo 

celkem 31 osob.  

 
 
Edukační a rehabilitační program SENIOR-FIT 
 

Nadace se ve svých programech zaměřuje mimo jiné i na 
edukaci osob se zdravotním znevýhodněním. Mezi ně patří, 
mimo jiné, i diabetici, z nichž většina je v seniorském věku. 
Hlavním cílem projektu je zlepšení zdravotního stavu, množství 
sociálních kontaktů, odstranění emočního vypětí a stresu, 
zlepšení komunikace a posílení přátelských vazeb.  

Díky pravidelnému cvičení si senioři osvojují cviky ze široké 
nabídky cvičebního plánu a tím mohou nejenom pociťovat 
zlepšení zdravotní kondice, ale taky mohou v budoucnu díky 
cvičebnímu plánu pokračovat v samostatném cvičení ve vlastním 
domově, což jeden z dalších cílů tohoto projetu a sice naučit 
seniory žít aktivně a zlepšit si životní styl pomocí zdravého a 
přiměřeného pohybu. 
 
Edukační program pro diabetiky byl podpořen ze Sociálního 
fondu Zlínského kraje.  

 
 
 
 
 
Vytváření zdravé občanské společnosti 
 
Spolupráce NJP s dětskými domovy ve Zlínském kraji  
 
Nadace Jana Pivečky dlouhodobě spolupracuje s dětskými 
domovy v regionu, zejména s domovy ve Vizovicích na  
Chrastěšovské ulici, ve Valašských Kloboukách - Smolině a ve 
Zlíně – Burešově. V rámci této spolupráce dochází k vzájemným 
návštěvám a účasti na akcích, uspořádaných nadací nebo 
domovem. S DD Vizovice jsme spolupracovali na realizaci jejich 
projektu zaměřeného na ekologii. V rámci tohoto projektu děti 
pomáhaly při záchraně žab u luhačovské přehrady a uklidily a 
vyčistily Pivečkův lesopark. Zúčastnili jsme se vernisáže 
fotografií z realizace projektu, zorganizovali jsme návštěvu dětí 
z DD Vizovice na regionální přehlídce amatérských divadel 

Valašské křoví, zúčastnili jsme se tradičního setkání u táboráku 
ve Vizovicích, pozvali jsme děti do nadace na letní setkání 
v nízkoprahovém v klubu Kampak?, pozvali jsme dětské domovy 
na Pohádkový les a na benefiční večer naší nadace.  
Na tradiční předvánoční setkání v nadaci přijely děti ze Smoliny, 
z Burešova a z Vizovic. V příjemné předvánoční atmosféře děti 
zazpívaly koledy, zatančily a od nás obdržely mikulášskou 
nadílku.   
 
Zábavné dopoledne pro Základní školu speciální a 
praktickou 
 
Nadace v roce 2013 zahájila užší spolupráci se Základní školou 
speciální a praktickou ve Slavičíně – Hrádku. Školu jsme přizvali 
do výtvarné soutěže pro malé školy a její žáci se v soutěži 
rozhodně neztratili.  
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Potvrzuje se, že vesměs mají výtvarný talent a k tomu i motivaci 
prosadit se v konkurenci ostatních základní škol. Kromě výtvarné 
soutěže jsme pro tyto žáky uspořádali v červnu ve spolupráci 
s Diaklubem a Gymnáziem Jana Pivečky zábavné dopoledne 
v Pivečkově lesoparku. Mohli si vyzkoušet plnit úkoly 
v minipohádkovém lese, čekaly je hry, opékání a diskotéka. 
Vedení školy tuto spolupráci velmi ocenilo.   
 

 
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 2013 čtvrtou Výroční cenu pro pracovníky a 
příznivce nízkoprahových zařízení. Smyslem je zviditelnit přínos 
nízkoprahových zařízení v práci s mládeží ohroženou sociálně 
patologickými jevy, ocenit vybrané pracovníky těchto klubů a 
firmy a příznivce, kteří nezištně nízkoprahovým klubům 
pomáhají. Jednotlivá nízkoprahová zařízení mohou každoročně 
nominovat své pracovníky na ocenění „Pracovník roku NZDM 
Zlínského kraje“ a své příznivce na ocenění „Kamarád 
nízkoprahu“.   
 
Za rok 2013 bylo ocenění uděleno panu Mgr. Petru Kopřivovi ze 
Salesiálnského klubu mládeže ve Zlíně, který získal ocenění 
Pracovník roku. Kamarádem nízkoprahu se stal Ing. Roman 
Belžík za pomoc a spolupráci při organizaci benefičně 
propagačních koncertů pro NZDM Kampak. Ocenění byla 
předána začátkem ledna 2014 na benefičním večeru NJP 
v hotelu Baltaci ve Zlíně.   

 
 

 
Výchova dobrovolníků pro místní komunitu 
 

Nadace, stejně jako po celu dobu své existence, pokračovala 
v roce 2013 v systematické práci s dobrovolníky. Jako nezisková 
organizace bychom většinu projektů bez pomoci dobrovolníků 
vůbec nemohli realizovat. Proto oslovujeme zájemce o pozici 
dobrovolníka a zapojujeme je do naší práce. Dobrovolníkem 
může být prakticky každý. Těší nás, že se počet našich 
dobrovolníků 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 jsme měli 
v roce 2013 dva stálé dobrovolníky, kteří pravidelně pomáhali 
v sídle nadace s tím, co bylo právě aktuálně potřeba.   

Akce pro veřejnost 
 
Čtyřboj ženských družstev o pohár města Slavičína 
 
V květnu 2013 se nadace podílela na organizaci 4. 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. Čtvrtého ročníku se 
zúčastnilo 8 družstev včetně jednoho družstva ze Slovenské 
republiky.  
 

 
Pohádkový les   
 
Pohádkový les se uskutečnil tradičně poslední srpnovou sobotu 
na rozloučenou s prázdninami pro děti i dospělé. Ve spolupráci 
s ochotnickým divadelním souborem SemTamFór a s desítkami 
dobrovolníků všech věkových kategorií jsme uspořádali 10. 
ročník zábavného odpoledne pro děti, rodiče a prarodiče 
v Pivečkově lesoparku a okolí. Děti se na zhruba 
dvoukilometrové trati mohly setkat s oblíbenými pohádkovými 
bytostmi a postavičkami. Cestou 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 v 
přírodě. Její význam je dán také počtem dobrovolníků, kteří se 
každoročně podílí na organizaci. Dalším přínosem je propojení 
různých typů neziskových a zájmových 
organizací ve prospěch místní komunity.  
 
Projekt finančně podpořilo město Slavičín.  
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Využití rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7 ve 
Valašských Kloboukách  
 
V roce 2013 byla dokončena instalace protipožárního 
zabezpečení roubeného domu. Dům byl zařazen mezi stavby 
zvláštního významu ve Zlínském kraji a jako takový musí mít 
odpovídající protipožární ochranu. Do domu byla nainstalována 
kouřová čidla a zařízení, které upozorňuje na nebezpečí požáru 
prostřednictvím GSM brány na mobilní telefon vybraných osob. 
Toto zařízení jsme pořídili díky výtěžkům z Valašského 
mikulášského jarmeku.  
 
Nadace Jana Pivečky se jako člen občanského sdružení 
Valašský jarmek o.s. už více než deset let podílí na přípravě a 
realizaci programu Valašského mikulášského jarmeku.  
Začátkem prosince 2013 se uskutečnil jeho 22. ročník. Jde o  
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, výrobu svíček a předmětů 
z včelího vosku, šití papučí z ovčí kůže apod. V rámci 
jarmekového programu se nadace ve spolupráci s ČSOP 
Kosenka podílí na propagaci regionální spolupráce. Roubený 
dům využívá také Městské muzeum ve Valašských Kloboukách 
jako expozici chudé ševcovské domácnosti a ČSOP Kosenka 
příležitostně pro kurzy řemesel, setkávání zájmových, folklórních 
a ekologických organizací a návštěvy žáků škol i individuálních 
návštěvníků.   
 
 
Drakiáda 
 
Nadace se v září 2013 podílela ve spolupráci s Mateřským 
centrem Slavičín na organizaci třetího ročníku Drakiády v 
Pivečkově lesoparku a okolí. Ve slunečném podzimním 
odpoledni létali nad stráni pod lesoparkem draci všech barev, 
tvarů a velikostí. Akce se zúčastnily celé rodiny, které pak zbytek 
odpoledne strávily zábavou v lesoparku.  
 
 
Beseda o Sýrii s Eliškou Studeníkovou 
 
V srpnu jsme uskutečnili velmi zajímavou besedu o Sýrii se 
slavičínskou rodačkou, která v této zemi působila jako zdravotní 
sestra, provdala se tam a v současné době žije ve Spojených 

arabských emirátech. Několik desítek návštěvníků mohlo 
shlédnout fotografie nejzajímavějších syrských míst a dovědět 
se o životě, kultuře a tradicích v této krásné zemi, která se 
v současné době potýká s mnohými problémy. Návštěvníci také 
mohli ochutnat tradiční syrské pokrmy.   

 
Beseda „Střípky ze slovenské a české literatury“  
 
V září nadace uspořádala v Pivečkově vile ve spolupráci 
s městskou knihovnou Slavičín besedu se členy slovenského a 
českého PEN klubu. Beseda byla určená veřejnosti. V pořadu 
vystoupili spisovatelé Jiří Dědeček, Ivan Klíma, Jozef 
Heriban, Ladislav Ballek a Ľubomír Belák, kteří jsou skutečnými 
osobnostmi kulturního života v obou zemích. Beseda to jenom 
potvrdila a byla nesmírně zajímavá a hodnotná. Jiří Dědeček ji 
navíc obohatil svými písněmi a zazněly i ukázky z tvorby 
ostatních hostů. Součástí besedy byla také autogramiáda.  Akce 
se uskutečnila pod záštitou partnerů SOŠ Luhačovice a 
Občanské sdružení Literární Luhačovice. 

 
 

Ekologie 
 
Pivečkův lesopark 
 
V oblasti ekologie se nadace zaměřuje zejména na Pivečkův 
lesopark a jeho údržbu. Lesopark je v současné době jednou 
z dominant Slavičína, která je hojně navštěvována turisty. Kromě 
individuálních návštěvníků je lesopark centrem organizovaných 
akcí, které pořádá nadace, město i další organizátoři.  
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Projekt „Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu“  
 
Nadace Jana Pivečky, která je vlastníkem lesoparku, spolu 
s Městem Slavičín, které je jeho provozovatelem, usilují o to, aby 
byl lesopark udržován ve stavu, který bude pro návštěvníky stále 
atraktivní.  

V roce 2013 město realizovalo projekt „Chce to trochu vzruchu 
do cestovního ruchu´“. V jeho rámci vznikla ve spodní části 
lesoparku s podporou Fondu mikroprojektů Programu 
přeshraniční spolupráce ČR a SR minizřícenina hradu s dětskými 
herními prvky, která se váže k historii města a zejména k pověsti 
o vzniku názvu města. Nadace se podílela na vzniku nové 
informační brožury, která díky projektu může být průvodcem pro 
návštěvníky lesoparku.   

 

 

GRANTOVÁ OBLAST 
 
V grantové oblasti jsme v roce 2013 rozdělili třetím osobám 
více než  34.000,-- Kč.   
 
V otevřeném grantovém řízení jsme rozdělovali nadační 
příspěvky jednokolově v Programu na podporu vytváření 
zdravé občanské společnosti. Řízení bylo vyhlášeno 
v červenci s uzávěrkou v září.  
 

 
Program na podporu vytváření zdravé občanské 
společnosti ve Zlínském regionu  
 
V tomto programu jsme mimo jiné v roce 2013 rozdělili také 
část výnosu z Fondu stability za rok 2012 ve výši 5.100,-- 
Kč. Fond byl zřízen díky podpoře Vzdělávací nadace Jana 
Husa v Brně a Nadace Partnerství Brno. Bohužel 
v posledních letech se výnosy pohybují velmi nízko a z toho 
důvodu se každoročně snižovala i úroveň grantové podpory 
z tohoto fondu.  

 
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, s organizacemi zdravotně a jinak 
handicapovaných spoluobčanů, s domovy pro seniory 
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 péče, s organizacemi 
zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, 
s domovy pro seniory, 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   
 
Programem, v kterém nadace rozděluje finanční prostředky 
nepravidelně, je Program na podporu iniciativ mladých lidí. 
V tomto projektu rozdělujeme nadační příspěvky zejména 
vybraným projektům škol, zúčastněných v soutěži „Chceme 
pomáhat“. 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 roce 2013 podpořeny 
v Programu na podporu vytváření zdravé občanské 
společnosti ve Zlínském regionu je v následující části 
zprávy, stejně jako seznam nadačních příspěvků udělených 
mimo řádné grantové kolo.  
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      HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2013 

 
          PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – DOTACE, GRANTY, DARY 
 

DOTACE A GRANTY 

Státní zemědělský intervenční fond  
a státní rozpočet ČR 

795.567,-- Kč 
Projekt „Obnova příměstského lesoparku“ – proplacení 
výdajů z roku 2012 

Zlínský kraj 24.000,-- Kč 
Dotace ze Sociálního fondu na projekt „Edukační 
program domácí péče“ 

Zlínský kraj 20.000,-- Kč 
Dotace ze Sociálního fondu na projekt „Edukační a 
rehabilitační program SENIOR FIT“ 

Město Slavičín 5.000,-- Kč Dotace na projekt „Pohádkový les“ 

Dotace a granty celkem   844.567,-- Kč  

DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 

Zlaté jablko, a.s., Zlín 750.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Petra Blumenberg, Osnabrück, Německo 100.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Baďura Rudolf, Ing., BASS 100.200,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Svit Machinery, s.r.o. 50.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Continental Barum, s,r,o, 40.000,-- Kč 
Podpora činností a programů NJP, podpora projektů 
pro mládež  

Daňková Eva, Mgr.  30.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Rotary Club Zlín 30.000,-- Kč Podpora projektu Diskusní fórum mládeže 

Špaček Michal, Ing.  26.550,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Object Consulting, s.r.o., Lipina 14.000,-- Kč Realizaci studentské soutěže WHO IS NEO 

Krhutová Lenka, Mgr., Ph.D. 10.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

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

TVD Technická výroba, a.s. Rokytnice 9.200,-- Kč Věcný dar na podporu činností a programů NJP 

Fojtík Vincenc, Ing.  7.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP   

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

Arnoštová Hana 5.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Hořák František 5.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

KOVOS, s.r.o. Slavičín 5.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

NTS Prometal Machining s.r.o. 4.640,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Genžová Anna, Mgr.  3.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Vaclová Jindřiška  3.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

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

Malychová Zdenka 2.000,-- Kč Věcný dar na podporu činností a programů NJP 

MEDIA MIX, s.r.o. 2.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Smolka Milan CALIX  1.500,-- Kč Věcný dat na podporu činností a programů NJP 

BTH Slavičín 1.000,-- Kč Podpora projektu Helfíkův kotár 

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

TOP TRIO, s.r.o. 1.000,-- Kč Podpora projektu Helfíkův kotár 

Příjem ze vstupného 90.830,-- Kč Benefiční divadelní představení 

Dary celkem  1.308.920,- Kč  

CELKEM  DOTACE, GRANTY, DARY 2.153.487,- Kč  
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 
 

POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2013 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 
 

Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti 

Dotek, o.p.s., Vizovice 5.000,-- Kč  Projekt „Společné vaření“ 

ZŠ praktická a speciální Slavičín 5.000,-- Kč Projekt „Zájmový kroužek Malý kutil“ 

Celkem  10.000,-- Kč  

Nadační příspěvky udělené mimo grantová kola 

z účelových darů a mimořádně přidělené nadační příspěvky 

Honzová Kristýna 10.000,-- Kč Cena Nadace Jana Pivečky 

Trčka Štěpán 5.000,-- Kč Odměna Who is NEO 

Kužela Michal 3.000,-- Kč Odměna Who is NEO 

Šerý Miroslav 3.000,-- Kč Odměna Who is NEO 

Slováček Vojtěch 2.000,-- Kč Odměna Who is NEO 

Tomek Ondřej 1.000,-- Kč Odměna Who is NEO 

Knižní odměny  10.176,-- Kč Studentské a žákovské soutěže 

Celkem 34.176,-- Kč  

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM 44.176,-- Kč  
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        FINAČNÍ ZPRÁVA  
 

        ROZVAHA K 31. 12. 2013 

ROZVAHA 

AKTIVA v tisících Kč stav k 1. 1. 2013 stav k 31. 12. 2013 

Stálá aktiva 2052 4536 

Ocenitelná práva 58 58 

Oprávky k ocenitelným právům -58 -58 

Pozemky 469 469 

Stavby 1830 1830 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 165 165 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1477 1491 

Oprávky k stavbám -311 -403 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí -118 -142 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1460 -1474 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek  2600 

Oběžná aktiva 3489 888 

Materiál na skladě 18 13 

Odběratelé 8 0 

Poskytnuté provozní zálohy 2 7 

Nároky na dotace a zúčtování se státním rozpočtem 43 0 

Jiné pohledávky 0 2 

Pokladna 29 16 

Bankovní účty 2571 836 

Náklady příštích období 22 13 

Dohadné účty aktivní 0 1 

Příjmy příštích období 796 0 

ÚHRN AKTIV 5541 5424 

   

PASIVA v tisících Kč stav k 1. 1. 2013 stav k 31. 12. 2013 

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 4985 5343 

Vlastní jmění 2105 2054 

Fondy 3283 2879 

Účet hospodářského výsledku -403 410 

Cizí zdroje 556 81 

Dodavatelé 0 0 

Zaměstnanci 38 16 

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 17 10 

Ostatní přímé daně 1 3 

Jiné závazky 500 50 

Výnosy příštích období 0 2 

ÚHRN PASIV 5541 5424 
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          VÝSLEDOVKA K 31.12.2013 
        
 

 
Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění: 
 
Nadační jmění:              969.080,-- Kč                               
75%                               726.810,-- Kč 
 
Náklady na provoz:        53.231,85 Kč 
 
Ostatní náklady byly vynaloženy na realizaci projektů v souladu se statutem nadace.  
 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2013 

  Činnosti 

Náklady v tisících Kč Hlavní Hospodářská Celkem 

Spotřeba materiálu 129  129 

Spotřeba energie    

Opravy a udržování    

Cestovné  1  1 

Náklady na reprezentaci 0  0 

Služby 267  267 

Mzdové náklady 373  373 

Zákonné sociální pojištění 104  104 

Zákonné sociální náklady 2  2 

Kursové ztráty    

Dary    

Jiné ostatní náklady 9  9 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 117  117 

Poskytnuté příspěvky 63  63 

Celkem 1065  1065 

     

Výnosy v tisících Kč Hlavní Hospodářská Celkem 

Tržby z prodeje služeb 45 66 111 

Úroky 19  19 

Kursové zisky 1  1 

Zúčtování fondů 0  0 

Jiné ostatní výnosy 71 6 77 

Přijaté příspěvky 1218  1218 

Provozní dotace 49  49 

Celkem 1403 72 1475 

Hospodářský výsledek  338 72 410 
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      VÝROK  AUDITORA 
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PODĚKOVÁNÍ 
 
 
 
Srdečně děkujeme rovněž institucím, organizacím a přátelům, kteří nám v roce 2013 pomáhali: 
 
Poskytnutí občerstvení a dárků do tomboly na akcích pro veřejnost: 
Elektro + Hotel Slavičan - Koudelovi, Kadeřnictví - I. Častulíková, Mynářová Dana, Potraviny Z. Malychová, Restaurace U 
Talafy, Vaclová Jindřiška, drobné zboží, Vamak Křekov, VINOTÉKA Janotovi.  
 
Odborná nebo technická pomoc a partnerství v projektech: 
Advokátní kancelář JUDr. Knotka, Advokátní kancelář - Mgr. Petra Křenková, Autodoprava Mikeska, Zlín, Autoklub Zlín, 
Brutal Pop Slavičín, Cimbálová muzika Slavičan., 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, Hotel Baltaci Zlín, Hotel Radun Luhačovice, Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IS Trading, s.r.o, 
Zlín, Klub přátel hudby a poezie Zlín, Klub vojenské historie Slavičín, Krajské středisko ZZS Zlín, LAVR Design Slavičín, 
MAS Luhačovské Zálesí, Město Slavičín, Městská knihovna Slavičín, Městské Infocentrum Slavičín, Městské muzeum ve 
Slavičíně, Město Dubnica nad Váhom, Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, Notářství Mgr. E. Daňková, Object Consulting, s.r.o. 
Lipina, Policie ČR, obvodní oddělení Slavičín, Press centrum p. Krumpolcová, Rotary klub Zlín, Salesiánský klub mládeže 
Zlín, SDH Nevšová, SemTamFór  ochotnické divadlo Slavičín, SUPŠ Uherské Hradiště, Unartel, s.r.o. Slavičín, Úřad práce 
ve Zlíně, UTB Zlín, Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně, ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, ZUŠ Slavičín.  
 
Přátelé, příznivci a dobrovolníci: 
Baďurovi, Bartošová E., Bohun P., Bor V., Boráň P., Borová Š., Buch J., Červená S., Domorádová L., Drha P., Filákovi, 
Floreš J. a L.,Fojtík E., Fojtíková I,, Hamalčíková Z., Holek I., Jandovi, Jeřábek J., Kašpar O., Klabačkovi G. a M., Kolařík V., 
Končický J a Š., Kosečková M., Kotrabová A., Kovaříková M., Křek R., Kubánková M., Kubrychtová V., Kutra Z., Machalová 
S., Manovi, Matula M., Navrátilová S., Němečkovi., Ocelíkovi L., J., A., M., Ocelíková M., Ocelíková V., Odehnal P., 
Odehnalová Z., Pastorková M., Pavlůsková J., Píchová T., Pinďákovi O., I.,V., J., P., p. Ptáčková, Rak L., Rak T., Rychlík B., 
Saňákovi J.,R. a D., Sedlářová M., Slovák F., Studenkovi R., J., R., Sudkovi,  Svoboda P., Szöllös S., Sviták O., Šašinkovi A. 
a M., Šatková E.,  Šebáková I., Ševčík F., Šmotkovi, Štěpánikova J.,Štrbáková R., Štýbrová O., Tlusťákovi A. a N., 
Tománkovi J. a Š., Thurzo Š., Uhlík J., Vaculínová H.,  Vítková R., Vyvlečka O, Žáková Z.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Stránka 21 z 21 
 

21 

 
 

 
 

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 číslech 571 110 425 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 účty 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 571 110 425, 00420 603 271 904  
E-mail: njp@pivecka.cz, http://www.pivecka.cz 
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