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SLOVO ŘEDITELKY 
 

„Přitahuje mě každý, kdo je zapálený pro svou věc. Každý, komu v srdci hoří oheň nadšení a kdo usiluje o to být zítra lepší, než byl včera.“ 
Jan Pivečka 
 
Milí přátelé,  

ohlédneme-li se za rokem 2019, můžeme znovu konstatovat, že byl pro nadaci rokem významných událostí. Ale byl to především rok, v němž dominovala 

připomínka nedožitých 100. narozenin pana Jana Pivečky. V květnu vznikla na zahradě Pivečkovy vily socha Nikdy se nevzdávej!, kterou vytvořil mladý a 

velmi zručný sochař Martin Cigánek z torza smrku, který Jan Pivečka st. zasadil krátce po narození Zdeňka a Jana Pivečkových. V srpnu pak byla slavnostně 

odhalena. V říjnu jsme si památku zakladatele nadace připomněli ve Slavičíně, nejdříve besedou na Gymnáziu Jana Pivečky a přesně v den jeho narozenin 

benefičním vzpomínkovým koncertem ve Slavičíně. Na konci měsíce jsme pak díky společnosti Rein Holding mohli instalovat v Obchodním centru Zlaté jablko 

ve Zlíne výstavu fotografií ze života Jana Pivečky, která měla značný ohlas. Její část jsme pak přestěhovali do hotelu Baltaci Atrium, kde se 8.11. uskutečnil 

benefiční večer, na kterém na pana Pivečku zavzpomínali mladí lidé, pro které byl pan Pivečka velkou inspirací, ale i mecenášem, který jim pomáhal získat 

cenné zahraniční zkušenosti. Dnes jsou z nich významní lékaři, designéři, ekonomové, manažeři. Všichni se shodují na tom, že setkání s panem Pivečkou jim 

změnilo život. V listopadu byl památce Jana Pivečky věnován koncert ZUŠ s připomínkou jeho životního příběhu. Pan Pivečka se také stal prvním nositelem 

Ceny Města Slavičín, která mu byla udělena v obřadní síni slavičínské radnice, kde zazněly v podání herců zlínského divadla úryvky z knihy Jan Pivečka: 

Nikdy se nevzdávej! a z dobových brožur a časopisů učňovské školy Japis. Pan Pivečka byl také Senátem PS ČR nominován na statní vyznamenání.  
 

Klíčovou událostí roku 2019 bylo také nabytí nemovitostí darováním od Petry Blumenberg. Umožní to rozšířit vlastní výdělečnou činnost, což by mělo přispět 

ke stabilitě nadace. Nadace mimo jiné získala do svého vlastnictví Pivečkovu vilu, kde dlouhodobě sídlí. Petře Blumenberg patří naše velké a upřímné 

poděkování.  

  

Na jaře jsme realizovali projekt s podporou IROP s názvem Obnova technického zázemí víceúčelové učebny. Získali jsme tak nejen nové moderní vybavení 

multifunkční učebny, ale i nový schodolez, což umožní přístup do učebny i handiocapovaným. Vylepšili jsme také odpočinkovou zónu na zahradě novým 

zahradním nábytkem a osazením keři a květinami. Na podzim jsme také provedli zateplení a novou fasádu učebny. Opravy fasády budou pokračovat i v roce 

2020, případně i v roce následujícím. 
 

Prostřednictvím této výroční zprávy bychom rádi poděkovali všem nesmírně důležitým fyzickým i právnickým osobám, díky nimž můžeme naplňovat naše vize 

a cíle. Velmi si této podpory vážíme a zároveň jsme si vědomi zodpovědnosti vůči každému, kdo spojuje svoje jméno se jménem naší nadace. Mé osobní 

poděkování také patří pracovnímu týmu nadace, členům správní rady, revizorce účtů, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům.  Pojďte se s námi 

ohlédnout za rokem 2019 podrobněji.        

 

Božena Filáková 
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          O NADACI JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ 

 

Zakladatel:  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 výchovy a vzdělávání  

• Podpora vytváření zdravé občanské společnosti. 

• Podpora udržování a rozvoje podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkovy. 

• Podpora obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu. 
 

 
Účel Nadace 

 

Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů. 
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Předmět činnosti Nadace 

 

      V rámci dosahování shora uvedených cílů se Nadace zaměřuje mimo jiné na následující aktivity:  

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

• Realizace výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných projektů v souladu s cíli Nadace.  

• Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc a spolupráce při přípravě a realizaci vybraných projektů třetích osob, které jsou v souladu s cíli a posláním 
Nadace. 

• Spolupráce s veřejnoprávními institucemi, školami, školskými zařízeními, neziskovými organizacemi a soukromými osobami za účelem naplňování cílů 
Nadace.  

• Prosazování etického a morálního kodexu v jakémkoliv jednání spojeném s činností a projekty Nadace.  
 

        Těžištěm působení Nadace je slavičínský a zlínský region. 
 
 

Filozofie Nadace  
 

• Vysvětlovat filozofii Nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo pomoci může tomu, kdo pomoc potřebuje. 

• Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji 

• 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, 

rozhodovat v záležitostech, u nichž tak stanoví zákon nebo statut nadace.  

Petra Blumenberg 
členka SR 

Mgr. Eva Daňková 
členka SR 

Ing. Rudolf Baďura 
místopředseda SR 

Prof. MUDr. Marek 
Svoboda, Ph.D. 

člen SR 

Ing. Jiří Genža 
předseda SR 

Mgr. Hana Urbanová 
místopředsedkyně SR 

Ing. Michal Špaček 
člen SR 

 Hana Arnoštová 
členka SR 

Renata Juráňová, DiS. 
revizor účtů 

   MgA. Jana Buch 
členka SR 

Mgr. Michal Filák 
člen SR 
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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 Renata Juráňová, DiS. 
 
 

      PRACOVNÍCI NADACE V ROCE 2019 
 

Ředitel  
 

Ředitel zajišťuje běžnou provozní činnost a agendu nadace, přitom se řídí statutem, obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník, který upravuje činnost nadací 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.  

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Další pracovníci 
          
 Robert Navrátil – správa sítí DPP 
 Iveta Vašíčková úklid - DPČ 
 Miroslav Švihel – údržbář, pracovní smlouva červen – prosinec 2019                                                                                                                                                       
 

Ivana Sukaná 
administrativa 

 

Mgr. Šárka Pinďáková 
provozní a programový  

pracovník 
 

Mgr. Božena Filáková 
ředitelka 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 

Audit 
 
Ing. Alena Mahdalová, účetní a daňová kancelář  
Ing. Renata Nedbálková, auditorka 
 

Právní poradenství 
 
Mgr. Petra Křenková 
 

Stálí dobrovolníci 
 
Petr Drha 

 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

Adresa sídla 
 
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 
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ROK 2019 V NADACI JANA PIVEČKY 
 

ORGANIZAČNÍ ROZVOJ NADACE 
 

Rozhodovací a strategická činnost správní rady  

 

 

 

Správní rada plnila úkoly vyplývající z role statutárního orgánu a s tím 
spojeného příslušného rozhodování.   
 
Správní rada se v roce 2019 sešla k řádnému zasedání dvakrát a to 
v lednu a v červnu. V listopadu se pak uskutečnilo neformální zasedání 
u příležitosti benefičního večera k nedožitým 100. narozeninám pana 
Pivečky za účasti Petry Blumenberg a Jana Alexandera Pivečky.  
 
Na lednovém zasedání došlo k podpisu darovacích smluv, čímž byl 
stvrzen úmysl Petry Blumenberg věnovat nemovitosti, které ve Slavičíně 
zdědila po svém otci nadaci. Petra Blumenberg nadaci po celou dobu 
z tohoto majetku velmi významně podporovala a tímto krokem 
zabezpečila stabilizaci nadace a potvrdila, že je důstojnou 
pokračovatelkou filantropické činnosti a vizí svého otce.  
 
Nadace Jana Pivečky nikdy neměla vysoké nadační jmění, které by jí 
dávalo jistotu finančního zabezpečení potřebného k naplňování její vize 
a cílů. Zároveň je nadací, která realizuje vlastní dlouhodobé i 
krátkodobé projekty, které mají přispívat k rozvoji etiky a morálky a 
k vytváření zdravé občanské společnosti. Každoročně to znamená 
potřebu vynakládat značné úsilí k zabezpečení potřebných finančních 
zdrojů. S tímto vědomím ale byla nadace už panem Pivečkou založena. 
Možnost využívat získaný majetek k zabezpečení příjmů z vlastní 
činnosti toto úsilí podpoří a usnadní.  
 
Zakladatel Jan Pivečka vtiskl nadaci svou osobností vysoký morální 
kredit, který přesahuje hranice regionu. I když jeho původní záměr 
financovat nadaci ze zisku firmy, kterou založila v 19. století jeho rodina, 
nemohl být vzhledem ke způsobu její privatizace realizován, založil 
nadaci v duchu svého motta: „Nikdy se nevzdávej!“ s minimem 
finančních prostředků a s vědomím, že zabezpečit její rozpočet bude  

každoročně úkolem správní rady a pracovníků nadace. Motto má 
nadace v grafické podobě chráněno ochrannou známkou v České 
republice a na Slovensku.  
 
V roce 2019 došlo také k prodloužení mandátu několika členům správní 
rady a k její částečné obměně.  MgA. Jana Buch je aktuálně časově 
zaneprázdněná vedle práce na UTB i mateřskými povinnostmi k dvěma 
malým dětem a proto požádala o uvolnění z funkce. Nahradil ji Mgr. 
Michal Filák 
 
V oblasti dlouhodobé strategie zůstává do budoucna otevřenou možnost 
případného sloučení se sesterskou obecně prospěšnou společností, 
která vznikla v roce 2007, nicméně aktuálně se jeví jako vhodnější 
působení obou NNO samostatně.   
 

Realizace rozvojových projektů 

 

Nejvýznamnějším rozvojovým projektem za několik posledních let byl 
projekt Obnova technického zázemí víceúčelové učebny, jehož 
realizace proběhla v první polovině roku 2019. Díky němu nadace 
získala moderně vybavenou učebnu pro IT a jazykové vzdělávání. 
Umožňuje nejenom kvalitní realizaci vlastních projektů, ale víceúčelová 
učebna je i vyhledávanou možností na pronájem, využívanou realizátory 
školení, kurzů a vzdělávacích programů v regionu. Je to zároveň i 
nezanedbatelný zdroj příjmu finančních prostředků. Podrobněji se o 
projektu můžete dočíst níže.   
 

 
Finanční zajištění nadace 
 
V oblasti strategie získávání finančních prostředků se Nadace, podobně 
jako v předcházejících letech, i v roce 2019 zaměřila na následující 
možné zdroje:  
 
Na spolupráci nadace s konkrétními partnery pro konkrétní 
projekty a grantové programy  
 
Nadace spolupracuje s partnery, kteří podporují vybrané projekty 
dlouhodobě. Aktuálně je to zejména Rotary club Zlín, který je partnerem 



9 
 

Literární soutěže středních 
škol, Diskusního fóra mládeže 
a projektu Chceme pomáhat. 
Podrobně o projektech a jejich 
partnerech informujeme 
v programové části této zprávy.  
Zástupci nadace se v únoru 
zúčastnili v kongresovém 
centru ve Zlíně oslav 25. výročí 
znovuobnovení činnosti Rotary 
clubu ve Zlíně. V rámci tohoto 
výročí Rotary club mimo jiné 
zavzpomínal na své někdejší 
členy, kteří vytvářeli jeho 
historii a tohoto výročí se 
nedožili. Pan Pivečka byl 
jedním z těch, kteří významně 

zasloužili o obnovení činnosti a aktivit RC. Prostřednictvím klubu „vyslal“ 
do světa v rámci výměnných pobytů několik mladých lidí. Nadace Jana 
Pivečky si velmi váží této spolupráce i přátelství členů RC, kteří 
pravidelně zasedají v porotách soutěží, účastní se akcí nadace a 
každoročně uctívají památku Jana Pivečky realizací výjezdního 
zasedání ve Slavičíně. 
 
 
Na hledání možností podpory vybraných projektů z fondů EU 
 
V roce 2019 byl z dotačního programu IROP, který rozděluje finanční 
prostředky z EU na investiční projekty v regionech, realizován projekt 
„Obnova technického zázemí víceúčelové učebny“. Jde o největší 
modernizaci od ledna 2006, kdy byla stávající učebna slavnostně 
otevřena. Bylo pořízeno kompletní technické vybavení v podobě nových 
počítačů typu All in one, špičkových notebooků pro navýšení kapacity 
učebny a pro mobilní vzdělávání, audio a videotechniky, softwarového 
vybavení, multifunkční tiskárny a skeneru a 3D tiskárny. Byl rovněž 
pořízen nový nábytek, schodolez a invalidní vozík., zahradní nábytek a 
byly upraveny venkovní prostory pro vytvoření odpočinkové zóny pro 
účastníky kurzů a dalších nadačních projektů. Hodnota projektu byla 
2.009.320,-- Kč, dotace z programu IROP a MMR byla 1.863.024,10 Kč.  
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Na hledání možností podpory nadačních projektů z dotačních 
prostředků dostupných v České republice, zejména město Slavičín, 
Krajský úřad, celorepublikově působící nadace apod. 
 
Spolupráce nadace s městem Slavičín byla kromě obvyklých aktivit 
v roce 2019 rozšířena o projekty a aktivity, které se uskutečnily jednak 
v souvislosti s realizací projektu Slavičín – obec příznivá seniorům a 
jednak v souvislosti s připomenutím nedožitých 100. narozenin pana 
Jana Pivečky. V partnerství s městem Slavičín se uskutečnily i tradiční 
projekty a soutěže jako např. Slavičínský čtyřboj ženských družstev, 
Helfíkův kotár, Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského 
kraje nebo akce pro veřejnost jako je tradiční Pohádkový les. Součástí 
těchto partnerství bylo buď nefinanční plnění jako například bezplatné 
pronájmy prostor nebo finanční podíl na realizaci výše uvedených akcí. 
Podrobněji se jim věnujeme v dalších částech této zprávy.  
 
Na rozvoj individuálního a firemního dárcovství  
 
Nadace i v roce 2019 spolupracovala s tradičními individuálními a 
firemními dárci, od kterých získala významnou finanční podporu. Všech 
našich dárců si nesmírně vážíme. Jejich podrobný výčet je možné najít 
ve finanční části této zprávy s výjimkou těch, kteří si nepřejí, aby jejich 
dar byl zveřejněn, což respektujeme. Všem patří naše velké a upřímné 
poděkování.  
 
Na realizace benefičních akcí 
 
Benefiční akce v roce 2019 směřovaly k připomenutí nedožitých 100. 
narozenin pana Jana Pivečky. Byly to zejména 2 velké vzpomínkové 
akce ve Slavičíně a ve Zlíne.   
.  
Benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru Cantare a Leony 
Machálkové ve Slavičíně 
a 
Benefiční vzpomínkový večer spojený s koncertem jazzového 
tělesa v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně.  
 
 

 
Jelikož tyto akce byly součástí celé řady dalších, které se uskutečnily 
k připomenutí významu zakladatele naší nadace pana Jana Pivečky 
nejen pro nadaci, ale i pro město Slavičín, přátele, spolupracovníky a 
mnoho dalších lidí na všech kontinentech, chceme se tomuto výročí 
podrobněji věnovat i v této zprávě a benefiční akce podrobněji 
připomeneme v tomto bloku vzpomínek.  
 
„Odhalení sochy „Nikdy se nevzdávej!“ 
 
V květnu zhotovil sochař Martin Cigánek z torza stoletého smrku na 
zahradě Pivečkovy vily sochu, která představuje motto „Nikdy se 
nevzdávej!“. Smrk vysadil Jan Pivečka st. krátce po narození synů. 
Když už byl smrk svým vzrůstem a kondicí nebezpečný pro okolní 
budovy a pozemky, bylo nám líto ho ze zahrady úplně odstranit. 
Inspirace z nizozemského města přinesla řešení využít torzo stromu 
pro vznik dřevěné plastiky. Tak vznikla myšlenka, aby zahradu 

rodného domu pana Pivečky zdobilo 
výtvarné ztvárnění jeho životního motta. 
S realizací této myšlenky jsme se obrátili 
na sochaře Martina Cigánka, který 
v dávnější i nedávné minulosti opravoval 
poničené sochy z Pivečkova lesoparku a 
je také autorem nedávno instalované  
křížové cesty, která začíná nad 
Pivečkovým lesoparkem a zdobí 
cyklostezku do Nevšové. Věřili jsme 
v Martinův umělecký poteciál a výsledek 
nám dává za pravdu. Sochu jsme 
odhalili 10. srpna za účasti několika 
desítek hostů. Příjemně strávené 
odpoledne bylo proloženo i hudebními 
výstupy pana Jaroslava Jeřábka, který 
zahrál na několik valašských píšťal a 
fujar a Dana Cabáka, který představil  
australský dechový nástroj dodgeridoo. 
Tuto příležitost jsme zároveň využili 

k představení nově zrekonstruované učebny.   
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Benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru Cantare a Leony 
Machálkové ve Slavičíně 
 

Koncert jsme v rodném městě pana Pivečky naplánovali přesně na 
den jeho nedožitých 100. narozenin, tedy na 24. říjen. Jeho 
spoluorganizátorem bylo město Slavičín, které se tak připojilo k uctění 
jednoho ze svých nejvýznamnějších rodáků.  Přes všechny plány a 
přípravy byl tento den poněkud dobrodružný, když byl během dne 
vzpomínkový večer vážně ohrožen náhlým onemocněním zpěváka 
Martina Chodúra. Naplánovanou podobu večera zachránila Leona 
Machálková, která přijela a vystoupila přestože jsme ji o to požádali 
pouhých 7 hodin před začátkem a cestovala z Prahy!. Nakonec byl 
večer opravdu krásným a důstojným připomenutím života pana 
Pivečky. Přispěl k tomu svým tradičně profesionálním vystoupením 
smíšený pěvecký sbor Cantare, brilantním průvodním slovem 
moderátor Jiří Kokmotos a samozřejmě Leona Machálková, které patří 
obzvlášť velké poděkování..  
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Výstava fotografií ze života Jana Pivečky v OC Zlaté Jablko 

 
Dne 28. 10. jsme instalovali v obchodním centu Zlaté jablko výstavu 
fotografií ze života Jana Pivečky. Fotografie návštěvníkům přiblížily 
jeho dětství a mládí ve Slavičíně, 44 let pobytu a práce v zahraničí i 
jeho filantropickou činnost po návratu zpět do ČR.  Výstava byla velmi 

úspěšná.  
 
 
 

Vzpomínka na Jana Pivečku v médiích 

 

Významnému výročí narození Jana Pivečky věnovala pozornost značná 

část regionálních médií. V několika periodikách vyšly články o jeho 

životě, životních meznících, pdpoře mladých lidí a nadační práci, které 

se věnoval po návratu do ČR. Noviny IDNES mu věnovaly celou stranu 

a Český rozhlas odvysílal vzpomínku na život a práci Jana Pivečky 

v pořadu, kde byla hostem ředitelka nadace B. Filáková.   

 

 

 

Beseda Petry Blumenberg a Alexe Pivečky se studenty Gymnázia 

Jana Pivečky a jejich návštěva na slavičínské radnici 

 

Dne 8.11. navštívili dcera pana Pivečky Petra Blumenberg a její bratr 

Alexander Pivecka Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín. Po 

krátkém přijetí ředitelkou školy a prohlídce školy pak asi hodinu 

besedovali se studenty. Bylo to poprvé, kdy školu navštívily děti pana 

Pivečky společně. Ve škole se jim velmi líbilo. Studenti dávali mnoho 

zvídavých otázek, zejména na to, co dělají, jak vzpomínají na dětství, 

jaké mají koníčky, oblíbenou hudbu apod. Rozhovory probíhaly 

v angličtině a oba hosté je hodnotili jako velmi příjemné.  
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Ve stejný den Petru Blumenberg a Alexe Pivecku pozval k návštěvě na 

slavičínskou radnici starosta města Tomáš Chmela, který velmi ocenil 

podporu Pivečkovy rodiny aktivitám ve Slavičíně a v širším regionu. 

Hostům se velmi líbila budova radnice a ocenili, jak město Slavičín 

vnímá osobnost jejich otce.  

Benefiční vzpomínkový večer na hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně  

 
Benefiční večer v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně byl koncipován jako 
jazzový koncert proložený vzpomínkami bývalých studentů na 
osobnost pana Pivečky. Dnes již dospělí a úspěšní, i když stále ještě 
mladí lidé zavzpomínali na svá setkání s panem Pivečkou a na to, jak 
jim toto setkání změnilo život. Přínosem pro ně byl nejenom finanční 
příspěvek na zahraniční stáže, ale zejména inspirace životem, energií 
a silou osobnosti pana Pivečky. Hosty pozdravili dcera a syn pana 
Pivečky, kteří také zavzpomínali na svého otce. Velmi si vážíme, že 
osobně přispěli k důstojné vzpomínce na osobnost našeho 
zakladatele. 

 
U příležitosti slavnostního večera byla také předána ocenění 
Pracovník roku a Kamarád nízkoprahu udělovaná každoročně nadací 
ve spolupráci s pracovní slupinou nízkoprahových zařízení pro děti a 
mládež působících ve Zlínském kraji.  
 
Mladá jazzová kapela Projekt 21 výtečně dotvářela krásnou atmosféru 
večera. Neformální část pak po Valašsku rozproudila cimbálová 
muzika Slavičan. Opět šlo o velmi zdařilý večer, kterým provázela 
přátelům nadace již dobře známá Jitka Randárová..  
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Benefiční koncert ZUŠ Slavičín pro Nadaci Jana Pivečky 

Ke vzpomínce na Jana Pivečku se připojila také Základní umělecká 
škola Slavičín, která koncert svých žáků, který uspořádala 19. listopadu, 
propojila vzpomínkami na pana Pivečku v podání ředitelky nadace B. 
Filákové. Koncert se uskutečnil v příjemné atmosféře s výbornými 
výkony všech interpretů od těch nejmenších až po ty nejstarší. Základní 
umělecké škole patří naše velké a upřímné poděkování za přátelství a 
podporu. 
 
 
Udělení Ceny města Slavičín 
 
Vyvrcholením všech vzpomínkových a benefičních akci spojených se 
jménem pana Pivečky bylo dne 20. 11. udělení Ceny města Slavičín 
panu Pivečkovi jako vůbec prvnímu v historii města. O udělení ceny 
rozhodlo zastupitelstvo města na svém říjnovém zasedání. 
Slavnostnímu aktu předcházelo čtení z knihy Jan Pivečka: Nikdy se 
nevzdávej a z dobových časopisů učňovské školy firmy Japis v podání 
herců zlínského Městského divadla Zdeňka Lambora a Josefa Kollera.   

 
Nadace si velmi váží skutečnosti, že Jan Pivečka byl první osobností, 
které byla udělena Cena města a zároveň je přesvědčena, že udělení 
tohoto ocenění právě Janu Pivečkovi zvýší prestiž této ceny a všichni 

další ocenění v budoucnu budou v dobré společnosti. Krásný 
vzpomínkový večer obohatila klavírními skladbami Hana Durďáková.  

 

 

Autorem dřevěné upomínkové plastiky je Martin Cigánek.  
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Návrh na státní vyznamenání 
 
Pro úplnost je třeba zmínit, že Jan Pvečka byla na návrh senátora 
Tomáše Goláně nominován Senátem PS České republiky na statní 
vyznamenání. I když prezident republiky nakonec p. Pivečku pro udělení 
či propůjčení státního vyznamenání nevybral, dopis předsedy senátu 
pana Jaroslava Kubery Petře Blumenberg svědčí o tom, že p. Pivečka 
byl významnou osobností České republiky a můžeme být hrdí na to, že 
můžeme pokračovat v jeho práci.   
 

Grantová činnost 
 

Správní rada se před 2 lety rozhodla, že bude svoji grantovou podporu 
v nadcházejících letech směřovat do podpory talentovaných jednotlivců. 
Zároveň ale zachová i svoje tradiční grantové programy:  
 

Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti, který 
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.  
 

Program na podporu iniciativ mladých lidí, v rámci kterého nadace 
podporuje zejména studentské projekty v rámci projektu „Chceme 
pomáhat“, ale je možné podporovat nápady mladých lidí i mimo tento 
projekt.  
 

Podpora talentovaných jednotlivců se uskutečňuje prostřednictvím 
otevřených grantových řízení, která jsou průběžná a jsou vyhlašována 
v první polovině roku. Žádosti budou posuzovány na každém jednání 
správní rady.  
 

 

Vnější vztahy Nadace Jana Pivečky 

 

V oblasti vztahů s veřejností a školami 

Projekty Nadace Jana Pivečky jsou z velké části zaměřeny na 
spolupráci se školami všech stupňů – do projektů se v roce 2019 
zapojilo více než 50 škol, a to od malých základních škol až po školy  

 
 
vysoké z České republiky a Slovenska. 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 pomáhá s materiálním 
zabezpečením akcí a podílí se též na financování projektů určených pro 
širokou veřejnost. Bez pomoci pracovníků městského infocentra si 
organizaci mnohých akcí už nedovedeme představit a úzce 
spolupracujeme taktéž s Městskou knihovnou. NJP bezplatně využívá 
nejen prostory knihovny, ale například i Sokolovny a městského úřadu. 
 

V oblasti vztahů s dárci  

V oblasti vytváření a udržování vztahů s dárci se nadace orientuje na 
dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci. Velmi si ceníme 
dlouholeté podpory tradičních dárců a usilujeme o její smysluplné a 
efektivní využití. Jako malá regionální nadace si velmi vážíme jejich 
rozhodnutí spojit své jméno nebo jméno firmy s naší nadací. Naše úsilí 
směřuje jak k udržení důvěry stávajících dárců, tak k získávání nových, 
což se nám dařilo i v roce 2019.  
 

V oblasti vztahů s dalšími neziskovými organizacemi  

 
V této oblasti se zaměřujeme na udržení stávajících a vytváření nových 
místních partnerství, která vedou 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 Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.   
 
Významná je i spolupráce s dalšími NNO, např. s Charitou Slavičín, se 
spolkem Kosenka Valašské Klobouky, s Mateřským centrem ve 
Slavičíně, apod.  
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Tradičním partnerem je zlínský Rotary club. Rotariáni se hlásí k odkazu 
svého někdejšího člena a prezidenta Jana Pivečky, a kromě finanční i 
materiální podpory se účastní realizace nadačních projektů. V roce 
2019 kromě tradičního výjezdního zasedání v sídle NJP ve Slavičíně, 
zasedali v porotách soutěží, byli hosty slavnostních vyhlášení výsledků 
soutěží, podíleli se na organizaci mikulášského setkání s dětmi 
z dětských domovů.  
 
V předvánočním období Rotariáni mají svůj stánek na náměstí ve Zlíně, 
kde formou veřejné sbírky shromažďují finanční příspěvky návštěvníků 
a výtěžek z prodeje pak věnují některé z dobročinných organizací. 
V roce 2019 věnovali výtěžek Nadaci Jana Pivečky, za což jim patří 
naše velké poděkování. 
 

Významná je i spolupráce s Pracovní skupinou nízkoprahových zařízení 
pro děti a mládež ve Zlínském kraji. Od roku 2010 nadace ve spolupráci 
s nízkoprahovými kluby vyhlašuje ocenění „Pracovník roku“ a „Kamarád 
nízkoprahu“.   
 
Smyslem ocenění je představit odborné i laické veřejnosti sociální práci 
v nízkoprahových klubech a jednotlivce, kteří v této oblasti dosahují 
významných úspěchů. Symbolicky oceňujeme také firmy či jednotlivce, 
kteří nízkoprahovým klubům nezištně pomáhají.  
 

Partnerem tohoto projektu je Hotel Radun v Luhačovicích s majiteli 
manžely Nesázalovými, kteří jako hlavní cenu pro Pracovníka roku 
každoročně věnují voucher na prodloužený víkend pro dvě osoby 
v hotelu.  
 
Ocenění může získat pracovník v přímé péči, který může být nominován 
nadřízenými, kolegy nebo uživateli. Nominace pak posuzuje komise, 
která je složena ze zástupců nadace, Pracovní skupiny NZDM a 
Oddělení neziskových organizací KÚ ve Zlíně.  

 

 

PROGRAMOVÁ OBLAST 
 

V roce 2019 nadace realizovala vlastní projekty ve všech oblastech 
svého působení, kterými jsou: 
 

• Výchova a vzdělávání   

• Vytváření zdravé občanské společnosti 

• Ekologie 
 
Většina aktivit nadace směřovala zejména do prvních dvou oblastí, kde 
jsou realizovány tradiční i nové projekty. V oblasti ekologie se nadace 
soustřeďuje především na projekty a aktivity v souvislosti s údržbou a 
obnovou Pivečkova lesoparku.   

 

Výchova a vzdělávání 
 
Klíčovou oblastí aktivit nadace je tradičně výchova a vzdělávání. 
Nejinak tomu bylo i v roce 2019. Aktivity byly zaměřeny na podporu 
celkové vzdělanosti 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 neformální výchově žáků a studentů 
k rozvoji morálky a etiky u mladé generace.   

 
Projekty realizované v tomto programu v roce 2019 
 
Vyhledávání a podpora talentů ve výtvarné oblasti - výtvarné 
soutěže 
 
Cena Nadace Jana Pivečky 
 
Do 13. ročníku soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky, která je 
organizována Nadací Jana Pivečky ve spolupráci s Českou obuvnickou 
a kožedělnou asociací ve Zlíně a Veletrhy Brno a.s., se přihlásilo 
celkem 48 studentů s 76 exponáty ze 7 odborných škol v České 
republice.  
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Soutěž proběhla tradičně ve třech kategoriích: FUNNY SHOE, YOUNG 
SPIRIT a PROFESSIONAL VIEW. 

V roce 2019 byla nově udělována také hlavní cena pro jednoho studenta, 
kterého vybrali zástupci Nadace Jana Pivečky za zajímavou práci napříč 
kategoriemi. Úroveň grafických návrhů i hotových kolekcí obuvi a kožené 
galanterie byla opět velmi vysoká. Objektivní hodnocení zaslaných 
studentských prací provedla dne 28.6.2019 sedmnáctičlenná odborná 
porota složená z předních designérů, pedagogů, zástupců odborných 
institucí a časopisů. Hlavní ceny získali vítězové z kategorie Young Spirit, 
Professional View a taky studentka vybraná zástupci Nadace Jana Pivečky. 
Hlavní cenou byl voucher na zájezd do italského Milána na největší světový 
veletrh materiálů a komponentů pro výrobu obuvi a kožené galanterie 
Lineapelle a kapesné v celkové hodnotě 10 tisíc korun na jednoho vítěze. 
Ceny předávali sponzoři soutěže, kterými jsou Nadace Jana Pivečky, 
Česká obuvnická a kožedělná asociace a a.s. Veletrhy Brno. 

Vítězka v kategorii Funny Shoe obdržela diplom a voucher v hodnotě 
2000,-- Kč na nákup ve specializované prodejně s uměleckými potřebami.  

Všichni ocenění studenti, kteří zaujali odbornou porotu svými pracemi, 
získali kromě diplomu dvě nádherné publikace, a to knihu „OBUV“ – ikony 
světového stylu od Caroline Coxové a životopis pana Jana Pivečky „Nikdy 
se nevzdávej!“. 

 
Kategorie FUNNY SHOE 

Tato kategorie je určená pro studenty 
prvních ročníků středních škol. Bylo zde 
možné přihlásit „funny“ výtvarné objekty na 
téma obuv a kožená galanterie. Do první 
kategorie bylo přihlášeno 30 studentů s 
celkovým počtem 35 prací. Zvítězila 
Markéta Chytilová ze Střední školy designu 
a módy v Prostějově. V této kategorii byla 
udělena také tři zvláštní ocenění odborné 
poroty formou diplomu a věcné ceny.  

Kategorie YOUNG SPIRIT 

Tato kategorie je určena studenty vyšších 
ročníků středních škol. Zde bylo možné 
přihlásit hotové výrobky na téma obuv a 
kožená galanterie. Do druhé kategorie se 
přihlásilo 11 studentů s celkovým počtem 
34 výrobků či kolekcí. Hlavní vítězkou se 
stala a zájezd do Milána a kapesné 
obdržela Nikola Krátká ze SUPŠ v 
Uherském Hradišti za kolekci dětské obuvi 
a šlí s motivem Netopýra. V této kategorii 
byla dále udělena dvě zvláštní ocenění 

formou diplomů a věcných cen.  

Kategorie PROFESSIONAL VIEW 

Kategorie Professional View je určena pro studenty vysokých a vyšších 
odborných škol a mladé designéry z praxe do věku 30 let. Přihlásilo se 7 
studentů ze dvou VŠ a jedné VOŠ s celkem 8 kolekcemi. Vítězkou se 
stala Kateřina Nováková za kolekci obuvi a kabelek. Precizní a dokonalé 
zpracování celé kolekce, jakož také celá řada perfektně vypracovaných 
detailů nenechaly nikoho na pochybách, že je vítězství zasloužené. Byla 
udělena rovněž tři zvláštní ocenění odborné poroty formou diplomu a 
věcné ceny.  
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Ocenění Nadace Jana Pivečky 
získala studentka Michaela 
Šeráková ze Západočeské 
univerzity v Plzni, Fakulty 
designu a umění Ladislava 
Sutnara za kolekci módních 
trendy kabelek z metalické usně, 
která zaujala jak zástupce 
Nadace Jana Pivečky, tak také 
další členy odborné poroty a 
získala vysoké bodové 
ohodnocení od všech porotců. 

 
Mladí designéři si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení v neděli 
25.8.2019 na veletrhu KABO STYL v pavilonu F brněnského výstaviště. 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ na téma "Pohádková 
bota“ 

V roce 2019 se 12 základních škol včetně základní školy pro zdravotně 
handicapované zapojilo do tradiční výtvarné soutěže pořádané pro malé  
školy. Obdrželi jsme celkem 315 obrázků na téma „Pohádková bota“, 
z nichž porota výtvarníků vybrala k ocenění 34.   
Smyslem soutěže je podpořit a zviditelnit zejména malé vesnické školy, 
které se neustále potýkají s celou řadou problémů – od úbytku žáků a 
nutnosti vyučovat spojené ročníky až po ohrožení samotné existence 
škol. Děti z těchto škol nemají tolik možností soutěžit a porovnávat se 
s vrstevníky jako žáci městských škol.  
Spolupráce s malými školami nám dává prostor pozitivně působit               
a získávat mladou generaci pro vytváření zdravé občanské společnosti  
už od mladšího školního věku. Vítěze v doprovodu učitelů či rodičů jsme 
pozvali 18. 6. 2019 na slavnostní vyhlášení do Pivečkova lesoparku. Děti 
se mohly setkat s místními výtvarníky, kteří se v projektu každoročně 
ujímají role porotců a získat od nich cenné rady pro další výtvarnou 
tvorbu. 
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Motivace žáků a studentů v dalších oblastech a oborech 
 
Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje 
 
V roce 2019 se uskutečnil již 23. ročník Literární soutěže středních škol 
Zlínského a Trenčianského kraje pod mottem: "Vnímáme přítomnost, 
abychom ovlivnili budoucnost". Soutěž pořádá Nadace Jana Pivečky ve 
spolupráci s Gymnáziem Jana Pivečky a SOŠ Slavičín a Gymnáziem v 
Dubnici nad Váhom.  
Soutěž má dvě kategorie – prózu a poezii. V oblasti prózy mohou 
studenti psát na volné téma. Mohou zvolit libovolný literární útvar a 
vyjádřit se k jakémukoliv problému, který vnímají v naší či slovenské 
společnosti nebo mohou zpracovat povídku či příběh. Do soutěže bylo 
přihlášeno 53 prací ze 17 škol. Hodnocení probíhalo opět dvoukolově. 
V prvním kole porotci vybírali práce, které je zaujaly. Ve druhém kole pak 
práce byly hodnoceny dalšími porotci, kteří již přidělovali jednotlivým 
pracím pořadí, z čehož pak součtem bodů vzniklo pořadí konečné. 
Oceněno bylo celkem 5 autorů z 5 škol.  
 
Do kategorie Poezie na volné téma zaslalo 12 škol celkem 124 prací 
svých studentů. Porota složená z regionálních básníků udělila ocenění a 
věcnou cenu 7 autorům ze 6 škol. Soutěž je dlouhodobě finančně 
podporována zlínským Rotary clubem.  

 
 

 
Slavnostního vyhlášení vítězů, které se tentokrát uskutečnilo v nové aule 
Gymnázia Jana Pivečky dne 30.4.2019 se za RC zúčastnil pan Jaroslav 
Šuranský, který společně se starostou města Slavičín panem Tomášem 
Chmelou a s panem Josefem Maryášem z Gymnázia Jana Pivečky a 
SOŠ Slavičín předávali vítězům jejich ocenění. Za správní radu nadace 
vítězům poblahopřála paní Mgr. Eva Daňková.  
 
 
Projekt je realizován s finanční podporou Rotary clubu Zlin. 

 
 
 
Helfíkův kotár 
 
V roce 2019 jsme ve vybraných školách Zlínského kraje realizovali již 18. 
ročník soutěže s branně-zdravotnickou tématikou pro žáky 5. tříd 
„Helfíkův kotár“. V průběhu dubna a května byly děti proškolovány a 
proběhla školní kola soutěže, která vyvrcholila závodem v terénu 
v sobotu 8.6.2019 v Pivečkově lesoparku. Autory myšlenky na 
uspořádání soutěže, jejímž prostřednictvím se desetileté děti učí 
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 se projektu 
ujala v roce 2002 ve spolupráci se záchranáři ze ZZS Zlín. Partnery 
soutěže jsou kromě záchranářů také příslušníci HZS Zlínského kraje a 
Policie ČR.  
Finančně soutěž dlouhodobě podporuje Město Slavičín a celá řada 
sponzorů a při organizaci pomáhá několik desítek dobrovolníků. 
Přednášek, které připravují profesionální záchranáři, se v roce 2019 
zúčastnilo opět více než 200 dětí z 10 škol. 26 dvoučlenných hlídek, 
reprezentujících jednotlivé školy, pak soutěžilo v terénu, kde si děti 
musely poradit s autenticky namaskovanými poraněními v autentických 
situacích, do kterých se mohou dostat i v reálném životě. Uspět v této 
soutěži není jednoduché, protože plnění náročných úkolů detailně hodnotí 
profesionální záchranáři a zdravotníci. 
.  
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Zvítězilo družstvo ZŠ Pozlovice. Tato škola zvítězila poprvé v historii 
soutěže a jak děti, tak učitelé měli z toho velkou radost. Škola získala 
právo vystavit ve svých prostorách na následujících 12 měsíců krásný 
putovní pohár. Soutěž je provázena bohatým doprovodným programem, 
v rámci kterého je mimo jiné možné zhlédnout ukázku spolupráce 
jednotlivých složek IZS při zásahu u dopravní nehody. V lesoparku je 
taktéž možné po celou dobu závodu vidět policejní a záchranářskou 
techniku.  
 
Projekt finančně podpořilo město Slavičín a další dárci 
uvedení ve finanční části této zprávy.  

 
 
Chceme pomáhat 
 

Počátkem roku 2019 byl zahájen 6. cyklus soutěže Chceme pomáhat, 
kterou Nadace pořádá ve spolupráci se zlínským Rotary clubem. Cílem 
soutěže je vyvolat aktivitu a zájem mládeže ve věku 14-15 let o dění ve 
městech a obcích, kde sídlí jejich školy nebo kde žijí. 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 nadací finančně podpořeny, přičemž 
podmínkou pro získání nadačního příspěvku je přímá osobní účast žáků 
a studentů na realizaci. Smyslem 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 
tradičně 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.  
 
Neformální skupiny studentů v listopadu  předložily koncepty 12 projektů 
z oblasti ekologie, volného času a vzdělávání a ze sociální oblasti. 
 
Prezentace projektů pak byly naplánovány na začátek roku 2020 a 
realizace vybraných a podpořených projektů by se měla uskutečnit do 
konce roku. 
 
 
Projekt je realizován s finanční podporou Rotary clubu Zlin. 
 
 
Multižánrový festival Neleň! 
 
Nadace Jana Pivečky spolupracovala i v roce 2019 na realizaci 
multižánrového festivalu Neleň!, u jehož zrodu stáli mladí lidé, spojení 
s obecně prospěšnou společností při Nadaci Jana Pivečky. Organizují ve 
Slavičíně akci určenou pro širokou veřejnost, která se zaměřuje na 
prezentaci místních i mimoregionálních osobností a témat, které by mohly 
být pro obyvatele Slavičína inspirací.  
 
Cílem festivalu je snaha vytvořit prostor pro setkávání a spolupráci, 
inspirovat a motivovat k zájmu o společenský a kulturní život v našem 
městě a obohacovat jej. Návštěvníci si mohou vybrat, zda navštíví 
přednášky z oblasti přírodních nebo společenských věd, medicíny, 
kultury, cestování, gastronomie, uměleckou sekci a další. Mohou si zde 
vyzkoušet dovednosti z mnoha oborů lidské činnosti. 2. a 3. listopadu 
2019 se uskutečnil 5. ročník festivalu, v rámci kterého si mohli návštěvníci 
vybrat z 31 přednášek a workshopů s 32 účinkujícími. Součástí je také 
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bohatý doprovodný kulturní program. Návštěvníci měli opět z čeho 
vybírat.  
Festival se uskutečnil ve slavičínské Sokolovně, v Orlovně a v Městské 
knihovně. Mimo jiné zde byl promítnut studentský hraný film Čerešně, který 
se v červnu 2018 točil ve Slavičíně a blízkém okolí a nechyběla ani beseda 
s tvůrci. Producentkou filmu je Juliana Rychlíková, která ve Slavičíně často 
pobývala u prarodičů.  Pokud byste se chtěli s festivalem Neleň seznámit 
blíže, navštivte stránky festivalu www.nelen.cz   
 

 
 
Vzdělávání dospělých 
 
Nadace Jana Pivečky v roce 2019 komplexní modernizací víceúčelové 
učebny významně zkvalitnila zázemí nejen pro neformální vzdělávání dětí 
a mládeže, ale i k dalšímu vzdělávání dospělých. Uskutečnila se zde celá 
řada kurzů pro všechny věkové skupiny. Významnou cílovou skupinou, 
která využívala zázemí učebny byli senioři. V rámci projektu „Obec 
příznivá seniorům“ zde proběhly počítačové kurzy a kurzy využívání 
chytrého telefonu pro seniory. Kromě toho nadace umožňuje široké 
veřejnosti využívání počítačů s připojením na internet pro vlastní práci 
nebo pro vyhledávání informaci. V případě potřeby jsou k návštěvníkům 

radou a praktickou pomocí k dispozici i pracovníci nadace, pokud si 
uživatel neví rady s funkcemi nebo postupem při využívání kancelářských 
programů případně s vyhledáváním konkrétních informací. Tato služba je 
už od roku 2006 stále poměrně hojně využívána.  
Je zde rovněž možnost si vytisknout dokumenty, laminovat nebo svazovat 
dokumenty do kroužkové nebo tepelné vazby a ukládat dokumenty na 
nosiče.  
 

 
 
Besedy, workshopy a výchovně vzdělávací akce  
 
Pivečkova vila je místem, kde jsou pořádány besedy pro různé cílové 
skupiny žáků, studentů i dospělých, kteří navštěvují nadaci v rámci 
různých programů a projektů nebo v rámci mimoškolních aktivit dětí a 
mládeže.  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.   

 

http://www.nelen.cz/
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V roce 2019 se v učebně uskutečnila beseda na téma „Vytváření zahrad“ 

 

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 se zařízením pro okamžitou pomoc 
ve Zlíně – Burešově. Velmi úzkou spolupráci nadace tradičně rozvíjí 
zejména s Dětským domovem ve Vizovicích. S dětmi jsme se jako 
každoročně setkali při zábavném odpoledni a společném opékání v 
nízkoprahovém klubu Kampak?, kde se o ně starají jeho pracovníci a 
uživatelé. Společné aktivity a propojení těchto dvou cílových skupin je 
pro obě dobrou životní zkušeností.  Pracovníci nadace byli na oplátku 
pozváni na setkání přátel a příznivců na zahradě dětského domova. Ve 
spolupráci se zlínským Rotary clubem zveme děti z domovů na tradiční 
předvánoční setkání v nadaci u příležitosti rozsvěcování vánočního 
stromu na Horním náměstí ve Slavičíně. V roce 2019 přijely děti ze 
Smoliny. Děti mají vždy připravený krásný program složený z vánočních 
písní a básní. Všechny děti z výše uvedených zařízení kažodročně 
obdrží mikulášskou nadílku. 
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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 vybrala 
v roce 2019 již po deváté pracovníky a příznivce nízkoprahových 
zařízení, které ocenila výroční cenou.  
 
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 i jejich uživatelé mohou 
každoročně nominovat své pracovníky na ocenění „Pracovník roku 
NZDM Zlínského kraje“ a rovněž mohou nominovat své dobrovolníky, 
příznivce a sponzory na ocenění „Kamarád nízkoprahu“.   
 

 
V roce 2019 byla uzávěrka nominací v říjnu a všichni nominovaní byli 
představeni u příležitosti benefičního večera v hotelu Baltaci Atrium ve 
Zlíně dne 8.11.2019.  
  
Ocenění „Pracovník roku“ bylo uděleno panu Ing. Bc. Petru 
Suchomelovi ze Salesiánského klubu mládeže a „Kamarádem 

nízkoprahu“ se stal Martin Mezírka, nominovaný NZDM TULIP 
Uherské Hradiště.  
 
Partnerem projektu je Hotel Radun Luhačovice. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Práce s dobrovolníky 
 
Nadace, stejně jako po celou dobu své existence, pracovala v roce 
2019 s dobrovolníky. Jako nezisková organizace bychom většinu 
projektů bez pomoci dobrovolníků vůbec nemohli realizovat. Proto se 
snažíme oslovit zájemce všech věkových kategorií o pozici 
dobrovolníka a zapojujeme je do naší práce.  

Dobrovolníkem může být prakticky každý.  Je potěšující, že se počet 
našich dobrovolníků nezmenšuje, i když jednotlivé osoby se mění. 
Někteří z našich dobrovolníků po ukončení studia nebo z jiných 
důvodů odchází ze Slavičína a jiní naopak přichází. Prostředkem pro 
jejich získávání jsou zejména naše projekty. Často se dobrovolníky 
stávají právě jejich účastníci, kteří se prostřednictvím projektů seznámí 
s činností nadace a mají zájem nám pomáhat. Kromě toho máme 
stálého dobrovolníka, který pravidelně pomáhá v sídle nadace s tím, 
co je právě aktuálně potřeba a na co nestačí personální kapacita 
pracovníků nadace. Bylo tomu tak i v roce 2019. 

Mezi naše dobrovolníky pravidelně patří aktivní senioři. Pomáhají při 
přípravě občerstvení na slavnostní vyhlašování soutěží, při organizaci 
nadačních akcí, jako je např. Valašský mikulášský jarmek, Pohádkový 
les, předvánoční setkání s dětmi z dětských domovů apod. Lze 
konstatovat, že věk našich dobrovolníků je velmi rozmanitý a aktuálně 
se pohybuje cca od 15 do cca 75 let.  
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Akce pro veřejnost 

Pohádkový les   
 
Ve spolupráci s Městem Slavičín, DDM, Městským infocentrem a s 
desítkami dobrovolníků všech věkových kategorií nadace 31.8.2019 
spolupořádala 15. ročník zábavného odpoledne pro děti, rodiče a 
prarodiče. Děti se mohly v zámeckém parku potkat se známými 
pohádkovými postavičkami. Na jednotlivých stanovištích byly připraveny 
zajímavé úkoly a za jejich splnění děti obdržely na závěr svého putování 
tradiční sladkou odměnu a na památku diplom od krále a královny. 
V parku byl také připraven bohatý doprovodný program. Smyslem akce 
je nabídnout rodinám možnost trávit společně volný čas a společně se 
pobavit. Její význam je dán také počtem dobrovolníků, kteří se 
každoročně podílí na organizaci.  
 

 
  
 
 Projekt finančně podpořilo město Slavičín.  

 
  

Čtyřboj ženských družstev o pohár města Slavičína 
 
Nadace se v květnu 2019 podílela na spoluorganizaci 10. ročníku 
„Čtyřboje ženských družstev o pohár města Slavičína“. Myšlenka 
organizovat ve Slavičíně sportovní akci určenou výhradně ženám 
všech věkových kategorií vzešla ze spolupráce nadace s dalšími 
organizacemi, zejména se Sokolem a DDM. Disciplíny jsou stanoveny 
tak, aby věk nebyl handicapem, a tak se pravidelně a úspěšně soutěže 
účastní i seniorky. Nejmladším účastnicím bývá méně než dvacet let a 
nejstarším i více než osmdesát! Tentokrát se zúčastnilo 6 družstev 
včetně děvčat ze Slovenska a všichni účastníci si odpoledne náležitě 
užili. 

 
Využití rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7 ve Valašských 
Kloboukách  
 
Roubený dům č. p. 7 ve Valašských Kloboukách je místem, s kterým je 
úzce spjata historie Pivečkovy rodiny. Právě z tohoto místa se v roce 
1860 část rodiny přistěhovala do Slavičína, kde založila koželužnu a 
později obuvnickou továrnu. Nadace roubený dům získala v roce 1999 
a v letech 2000 – 2002 jej kompletně zrekonstruovala.  
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Aktuálně je dům využíván zejména Městským muzeem ve Valašských 
Kloboukách jako ukázka chudé ševcovské domácnosti a v rámci 
různých akcí zaměřených na ukázky lidových tradic, zvyků a řemesel 
slouží jako místo pro jejich předvádění.  
 
V roce 2019 jsme se podíleli na organizace akce s názvem „Páteční 
podvečer v dřevěnicích“. Bylo to jakési putování městem se 
zastávkami v roubených domech a výkladem. V našem roubeném 
domě jsme zorganizovali předvádění šití tradičních valašských papučí 
a paličkování. 
 
Jednou z největších akcí tohoto druhu je Valašský mikulášský jarmek. 
Každoročně jej navštíví tisíce návštěvníků.  V prosinci 2019 se 
uskutečnil jeho 23. ročník. Tato tradiční akce se stala jednou 
z nejznámějších a nejnavštěvovanějších akcí podobného typu v 
předvánoční době. Nadace Jana Pivečky se jako člen občanského 
sdružení Valašský jarmek o.s. už 19 let podílí na přípravě a realizaci 
jeho programu. V roce 2019 pro návštěvníky připravila v roubeném 
domě č. 7 ukázky   pletení ošatek ze slámy, výrobu krpců, výrobu 
papučí z ovčí kůže, pletení ponožek  z ovčí vlny  apod.  
 

V rámci jarmekového programu se nadace společně s ČSOP Kosenka 
podílí i na propagaci regionální spolupráce.  
 
Roubený dům využívá také Městské muzeum ve Valašských 
Kloboukách jako expozici chudé ševcovské domácnosti a další 
neziskové organizace pro setkávání svých členů.   
 
Oprava střechy roubeného domu a konzervace dřevěných prvků 
 
V roce 2019 pokračovaly ve spolupráci s firmou Tesstav pana 
Františka Adámka opravy dřevěných prvků roubeného domu. Byla 
vyměněna další část šindele a provedena kompletní konzervace 
střechy, roubení a štítů a dalších dřevěných prvků speciálním 
roztokem z včelího vosku.  Tím byly dokončeny plánované opravy 
dřevěných prvků, kterým je po letech užívání potřeba znovu věnovat 
pozornost.  
 
V dalších letech bude potřeba opravit i omítky v interiéru a sklepa a 
provést výmalbu.  
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Ekologie 
 
Pivečkův lesopark 
 
V oblasti ekologie se nadace zaměřuje zejména na Pivečkův lesopark, 
jeho údržbu a rozvoj. 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. Proto se nadace ve spolupráci 
s městem, které je provozovatelem lesoparku, zaměřuje na to, aby 
prostor byl stále atraktivní a udržovaný. Každoročně je v lesoparku 
prováděn ořez stromů a keřů, údržba soch a chodníků.  
 

 

GRANTOVÁ OBLAST 
 
Vyhlášení grantového řízení: 
 
Součástí nadační práce je i grantová podpora třetích osob. Správní rada 
Nadace Jana Pivečky se rozhodla od roku 2019 opět ve vyšší míře 
podporovat talentované jednotlivce. Vyhlašuje zpravidla jedno průběžné 
grantové kolo v průběhu kalendářního roku. Grantové kolo je vyhlašováno 
veřejně prostřednictvím internetu na webových stránkách Nadace Jana 
Pivečky. O podporu je možné žádat každoročně do 30.11.  
 
Cíl grantové podpory: 
 
Cílem grantové podpory je finanční pomoc projektům odpovídajícím cílům 
Nadace, vyjádřeným ve statutu Nadace a spadajícím do některé z níže 
uvedených oblastí podpory poskytované Nadací Jana Pivečky. 
 
 
 



27 
 

Kdo může žádat o nadační příspěvek: 
 
Žádosti o udělení nadačního příspěvku mohou podávat fyzické osoby 
s bydlištěm v České republice a právnické osoby charakteru nestátních 
neziskových organizací, registrované v ČR (spolky, obecně prospěšné 
společnosti, nadační fondy a nadace), školy a jiné výchovně vzdělávací 
instituce. 
 
Podporované oblasti: 
 
Podpora talentovaných jednotlivců v oblasti výchovy a vzdělávání  
V rámci tohoto programu lze podpořit talentované jednotlivce na studijních 
stážích v České republice i v zahraničí, přispívat na studijní pobyty a na 
účast studentů v prestižních soutěžích. 
 
Výchova a vzdělávání mladých lidí, podpora mimoškolních aktivit 
žáků, učňů a studentů ve zlínském regionu 
Tento program je inovací dříve vyhlašovaného Programu na podporu 
iniciativ mladých lidí. V jeho rámci lze podpořit projekty škol a nestátních 
neziskových organizací, jejichž cílem je výchova, vzdělání, motivace a 
účelné vyplnění volného časů žáků a studentů směřující k zodpovědnému 
vztahu k občanské společnosti a k vzájemné pomoci.  
 
Vytváření a rozvoj zdravé občanské společnosti ve zlínském regionu            
V rámci programu lze podpořit: 
-  zachovávání kulturních tradic, řemesel, folklóru, hudby a umění, 

projekty na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské 
společnosti prospěšné, 

- projekty spolupráce nestátních neziskových organizací a škol 
s dětskými domovy, zařízeními náhradní péče, zařízeními sociální 
prevence, zájmovými organizacemi zřízenými na podporu sociálně či 
zdravotně znevýhodněných osob. 

 
Mimořádné nadační příspěvky   
Správní rada Nadace Jana Pivečky může, kromě projektů doručených 
v rámci aktuálně vyhlášeného programu pro daný rok, podpořit výjimečně 
nadačním příspěvkem i jiné projekty a to za předpokladu, že takové                 

projekty  budou  odpovídat  cílům  nadace  dle  platného  statutu a 
přidělení  
nadačního příspěvku schválí nadpoloviční většina všech členů správní 
rady.  
 
Účelové nadační příspěvky 
Nadace Jana Pivečky může v rámci partnerství v projektech podpořit 
nadačním příspěvkem projekty třetích osob, na které získala finanční 
prostředky, které jsou účelově vázány na tyto projekty.  
 
 
Z prostředků určených na nadační příspěvky nelze kromě jiného 
podpořit: 
 

• politické strany, profesní sdružení, sdružení zaměstnavatelů nebo 
podnikatelů, odborová sdružení, vědecké společnosti, 

• projekty podporující násilí, závislosti, rasovou a náboženskou 
nesnášenlivost apod., 

• projekty zaměřené ideologicky nebo projekty stranické povahy, 

• projekty zaměřené na jednorázovou pomoc v nouzi fyzickým 
osobám s výjimkou účelově vázaných prostředků, získaných v rámci 
dohodnutých partnerství od konkrétních dárců pro daný účel, 

• nákup budov a kanceláří, splátky půjček a dluhů, tvorbu kapitálového 
jmění, 

• investice (stavební úpravy, rekonstrukce atd.), 

• opravy a udržování budov a staveb, nákup vybavení (nábytek, 
technické zázemí atd.), 

• nákup vozové techniky, 

• nadace neposkytuje nadační příspěvky zpětně, 
 
 
Nadační příspěvky rozdělené v roce 2019 
 
V roce 2019 byly rozděleny finanční příspěvky jak talentovaným 
jednotlivcům, tak formou účelových a mimořádných nadačních příspěvků. 
Nadace Jana Pivečky celkem rozdělila třetím osobám 89.562,-- Kč.       
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      HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2019 
           
               
 

                 PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – DOTACE, GRANTY, DARY 

 

SEGOT, a.s. 10.000,-- Kč Podpora projektu Helfíkův kotár 2018 

Občanské sdružení UnArt Slavičín, p.s. 10.000,-- Kč Podpora projektu Neleň! 2018 

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

Prabos Plus a.s.  5.000,-- Kč Podpora projektu Neleň! 2018 

Šustek Roman 5.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Český svaz žen Slavičín 3.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Ing. Vincenc Fojtík 3.500,-- Kč Podpora projektu Neleň! 2018 

Hana Wesenberg 2.471,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Monika a Vladimír Hubíkovi 2.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Mezisoučet 2.279.295,10 Kč  

   

 

DOTACE A DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 

   

IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj 1.863.024,10 Kč Obnova technického zázemí víceúčelové učebny 

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.  100.000,-- Kč Grantová podpora talentovaných studentů 

UMABEL SE  100.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při 
Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.  

60.300,-- Kč Dotace na vytvořené pracovní místo z ESF 

Anonymní dárce   50.000,-- Kč  Podpora činností a programů NJP  

Continental Barum s.r.o. 30.000,-- Kč Podpora projektu Obnova technického zázemí učeny 

Anonymní dárce 20.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 

VIPAX, a.s. 10.000,-- Kč Podpora činností a programů NJP 
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PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – DOTACE, GRANTY, DARY 

 
 

 

DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 

   

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

Eurocorp Trade s.r.o. 2.000,-- Kč Podpora projektu Helfíkův kotár 2019 

TVD - Technická výroba, a.s. 2.000,-- Kč Podpora projektu Neleň! 2019 

Ekofiltr spol. s r.o.  2.000,-- Kč Podpora projektu Neleň! 2019 

NTS Prometal Machining s.r.o. 2.000,-- Kč Podpora projektu Neleň! 2019 

BTH Slavičín spol. s.r.o. 1.500,-- Kč Podpora projektu Helfíkův kotár 2019 

Bc. Marie Dvořáková 1.000,-- Kč Podpora projektu Neleň! 2019 

Bc. Čestmír Dvořák - MOVEL 1.000,-- Kč Podpora projektu Neleň! 2019 

Mezisoučet 13.500,-- Kč  

Dotace, dary, granty celkem  2.292.795,10 Kč  

Příjem z benefičního večera - Slavičín  30.215,-- Kč      

Příjem z benefičního večera - Zlín 16.400,-- Kč  

 46.615,-- Kč  

CELKEM DOTACE, GRANTY, DARY  2.339.410,10 Kč  
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                      NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 
 

    POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2019 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 

 

                              

 

 

 

 

 
                           

 

                    

 

 

 

           

 

 

 

 

 

PROGRAM NA PODPORU TALENTOVANÝCH JEDNOTLIVCŮ 

Michaela Šeráková 10.000,-- Kč Cena Nadace Jana Pivečky  

Markéta Chytilová 2.000,-- Kč  Cena Nadace Jana Pivečky - poukázka 

Celkem 12.000,-- Kč  

PROGRAM NA PODPORU VYTVÁŘENÍ ZDRAVÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI  

Neformální skupina Neleň 26.500,-- Kč Projekt Neleň! 2019 

Pavla Sudková  19.300,-- Kč Projekt Helfíkův Kotár 2019 

Atmosféra, z.s. 5.000,-- Kč Projekt „Patron“ 

Celkem 50.800,-- Kč  

VĚCNÉ ODMĚNY V SOUTĚŽÍCH A VÝROČNÍCH CENÁCH 

Výroční cena NJP 14.000,-- Kč Pracovník roku 2018 a 2019 

Knižní a věcné odměny 12.762,-- Kč  

Celkem 26.762,-- Kč  

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM   89.562,-- Kč  
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                    FINAČNÍ ZPRÁVA 

 

 

                         ROZVAHA K 31. 12. 2019 -  AKTIVA 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVA v tisících Kč stav k 31. 12. 2018 stav k 31. 12. 2019 

Dlouhodobý majetek celkem 1427 13737 

Ocenitelná práva 58 58 

Oprávky k ocenitelným právům -58 -58 

Pozemky 469 9930 

Stavby 1830 4394 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 120 566 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1110 1110 

Oprávky k stavbám -872 -994 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí -120 -159 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1110 -1110 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 

Krátkodobý majetek celkem 3963 3884 

Materiál na skladě 4 3 

Odběratelé 2 19 

Poskytnuté provozní zálohy 2 86 

Jiné pohledávky 0 0 

Nároky na dotace  0 0 

Pokladna 11 30 

Bankovní účty 3712 3736 

Náklady příštích období 14 10 

Dohadné účty aktivní 218 0 

Příjmy příštích období 0 0 

ÚHRN AKTIV 5390 17621 
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            ROZVAHA K 31. 12. 2019  -  PASIVA 

 

 

 

 

 

 

 
                             

      

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

PASIVA v tisících Kč stav k 31. 12. 2018 stav k 31. 12. 2019 

Vlastní zdroje celkem 5111 17508 

Vlastní jmění 1674 14005 

Fondy 3339 3437 

Výsledek hospodaření celkem 98 66 

Cizí zdroje 279 113 

Dohadné účty pasívní 1 85 

Dodavatelé 2 3 

Ostatní závazky 0 -3 

Zaměstnanci 15 16 

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 7 9 

Ostatní přímé daně 3 3 

Jiné závazky 0 0 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 1 0 

Výnosy příštích období 250 0 

ÚHRN PASIV 5390 17621 
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                       VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2019 

 
 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2019 

  Činnosti 

Náklady v tisících Kč Hlavní Hospodářská Celkem 

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1512  1512 

Prodané zboží 1  1 

Opravy a udržování 41  41 

Cestovné 15  15 

Náklady na reprezentaci 9  9 

Služby 633 252 885 

Mzdové náklady 158 90 248 

Zákonné sociální pojištění 47 31 78 

Zákonné sociální náklady 1  1 

Kursové ztráty    

Daně a poplatky 1  1 

Jiné ostatní náklady 4  4 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 161  161 

Prodané cenné papíry a podíly    

Poskytnuté příspěvky 63  63 

Celkem 2646 373 3019 
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                          VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění: 
 
Nadační jmění:              969.080,-- Kč                               
75%                               726.810,-- Kč 
 
Náklady na provoz         647.850-- Kč 
 
Ostatní náklady byly vynaloženy na realizaci projektů v souladu se statutem Nadace.  

 

                          
                         

 
                                              

 

Výnosy v tisících Kč Hlavní Hospodářská Celkem 

Tržby za vlastní výkony a zboží 173 662 835 

Úroky    

Jiné ostatní výnosy 120  120 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

Přijaté příspěvky (dary) 690  690 

Dotace  1440  1440 

Výnosy celkem 2423 662 3085 

    

Hospodářský výsledek  -223 289 66 
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                                                                                                                                    VÝROK AUDITORA     
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PODĚKOVÁNÍ 
 
 
 
Srdečně děkujeme rovněž institucím, organizacím a přátelům, kteří nám v roce 2019 pomáhali: 
 
Odborná nebo technická pomoc a partnerství v projektech: 
Advokátní kancelář - Mgr. Petra Křenková, Autoklub Zlín, ČOKA, ČSŽ Slavičín, DDM Slavičín, Dětský domov Vizovice, Diadub Dubnica nad Váhom, 
Diaklub Slavičín, Dílna Inspirace, Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Gymnázium ve Valašských Kloboukách, Gymnázium v Dubnici nad 
Váhom, HZS Zlínského kraje, Hotel Baltaci Zlín, Hotel Radun Luhačovice, Charita Slavičín, Krajské středisko ZZS Zlín, LAVR Design Slavičín, MAS 
Luhačovské Zálesí, Město Slavičín, Městská knihovna Slavičín, Městské Infocentrum Slavičín, Městské muzeum ve Slavičíně, Notářství Mgr. E. 
Daňková, Policie ČR, obvodní oddělení Slavičín, Obchodní centrum Zlaté jablko, Rotary club Zlín, SUPŠ Uherské Hradiště, Účetní a daňová 
kancelář Ing. Aleny Mahdalové, Unartel, s.r.o. Slavičín, Úřad práce ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vzdělávací, sociální a kulturní 
středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, Základní škola Malé pole, Základní škola Vlára, další základní 
školy v regionu, ZUŠ Slavičín.  
 
Přátelé, příznivci a dobrovolníci: 
Adámková J., Baďurovi, Bartošová E., Bor V., Buch J., Cabák D., Drha P., Floreš J., Fojtíková I, Fojtů A., Jeřábek J., Končická Š., Koníčková M., 
Kotrabová A., Kovaříková M., Kubrychtová V., Kujová Z., Kutra Z., Machalová S., Macharáčková K.,Manovi, Navrátil R., Odehnal P., Odehnalová Z.,  
Pavlůsková J., Petráš J.,Pinďákovi I., V. a O., p. Ptáčková, Rak L., Rak T., Randárová J., Sívek J., Slovák F.,  Sudický R., Sudkovi, Svoboda P., 
Sviták O., Šašinka M., Šmotková M., J., Uhlík J., Vaculínová H., Vyvlečka O.  
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Vážení přátelé, 
 

pokud Vás aktivity nadace oslovily a měli byste zájem nám pomoci, můžete Nadaci Jana Pivečky podpořit na níže uvedené bankovní účty 
nebo nás kontaktovat na číslech 571 110 425 nebo 739 095 315 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 

 
 

© 2020 
 

mailto:pivecka@pivecka.cz
http://www.pivecka.cz/

