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1.Úvodní slovo
Vážení,
v prvním roce své existence NF Zeměkvět podpořil 7 projektů v rámci svého účelu. Celkem bylo rozdáno 615 000 Korun. Každý projekt
jsme individuálně konzultovali s jeho zástupci a následně jeho podporu zvážili v rámci NF. Projekty jsme vybírali tak, že i částky v řádu
desítek či nižších stovek tisíc korun pro ně činní významnou pomoc.
U projektů neziskovým organizacím jsme na základě konzultace s
těmito organizacemi často zvolili účel příspěvku bez další specifikace
(respektive s účelem “na provoz”). Je to proto, že pro takovéto organizace je náročné najít prostředky na každodenní provoz (nájmy
kanceláří, platy zaměstnanců, běžné náklady), který není pevně spjat
s konkrétním projektem.

Tomáš Kozelek
Předseda Správní rady NF Zeměkvět
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2. Informace o NF Zeměkvět
Nadační fond Zeměkvět je zapsán v rejstříku vedeném Městským
soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou N 471
IČO: 06349854
Sídlo: Nebeská Rybná 28, Rokytnice v Orlických horách
Datum vzniku: 2. 8. 2017
Kontaktní email: zemekvet@zemekvet.cz
Kontaktní telefon: 724 848 661
Lidé v NF Zeměkvět:
Tomáš Kozelek, předseda správní rady
Jitka Říhová, členka správní rady
Jana Tillová, členka správní rady
JUDr. Jaromír Jeřábek, revizor
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3. Účel NF Zeměkvět
NF Zeměkvět byl založen za účelem podpory projektů, organizací a
jednotlivů, kteří vyvíjejí aktivitu směřující ke zlepšení blahobytu ve
společnosti. Podpora směřuje zejména k subjektům, které se snaží o
pozitivní změny “zdola”.
Prostředky nadačního fondu jsou směřovány hlavně do následujících
oblastí:
1. projekty zabývající se udržitelným a ekologickým způsobem života, spoluprací jedinců v rámci lokálních i celorepublikových komunit
2. projekty zaměřené na rozvoj emoční, tvůrčí a psychosomatické
inteligence
3.projekty osvěty v oblasti psychicky i fyzicky zdravého životního
stylu a odpovědného chování vůči ostatním lidem i životnímu
prostředí
4.projekty zabývající se alternativními vzdělávacími postupy
5.kreativní, umělecké a dokumentární projekty
6.projekty směřující na obnovu a podporu tradiční moudrosti, řemesel a dovedností
7.projekty sledující zvýšení transparentnosti a efektivnosti fungování
naší společnosti
Za vyjímečných okolností může nadační fond podpořit i jiné projekty než
shora uvedené, je-li tato podpora v souladu s účelem nadačního fondu
dle prvního odstavce tohoto článku. Poskytnutí takové podpory vyžaduje
jednomyslné schválení všemi členy správní rady a souhlas zakladatele.
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4. Seznam podpořených projektů
Název

Účel

Částka

Z temnoty duše světlo

Tvorba dokumentárního filmu

100 000

Prostor8

Rekonstrukce prostoru

300 000

Spolek pro dokumentaci a obnovu Obnova památek
památek Karlovarska

50 000

Památky a příroda Karlovarska

Provoz projektu

15 000

Pohádková zahrada

Stavba studny

50 000

Good carma catering

Příspěvek na sebevzdělávání

30 000

Lesní škola Bezinka

Vybavení školy

70 000

615 000

celkem
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5. Popis vybraných podpořených projektů
Z temnoty duše světlo

Dokumentární film Z temnoty duše … světlo režiséra Viliama
Poltikoviče byl vytvořen na zakázku pro Opavské Mezinárodní
transpersonální centrum Holos.
Film se zabývá tématem tzv. psychospirituální krize. Jde o transformační proces harmonizace těla, mysli a ducha. Tento proces může
mít často bouřlivý charakter a může být provázen jevy jako - silné
vnímání energie proudící tělem, slyšení hlasů, vidění bytostí, pocity
prázdnoty i všudypřítomnosti, opouštění fyzického těla, atd. Jde o
proces, který je-li vědomě zpracován, má pro daného člověka silný
léčebný efekt a výsledkem bývá, že lidé po něm žijí šťastnější a
plnější život. Bohužel v naší společnosti tento proces často bývá zaměňován s psychózou a schizofreniíí a je s daným člověkem podle
toho nakládáno - to jest léčí se psychofarmaky.
Film sleduje osudy lidí, kteří tímto procesem prošli, popisuje jejich
zážitky, pocity, reakce jejich okolí a také zpětné hodnocení situace,
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poté co se vše ustálilo. Ve filmu také vystupují odborníci na toto
téma, zejména pak pan profesor Stanislaf Grof anebo lékař Milan
Hrabánek.
Příspěvek byl poskytnut na částečné pokrytí nákladů tvorby tohoto
dokumentárního filmu.
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska je nestátní,
nezisková organizace, sdružující zájemce o historii, architektonické
dědictví a kulturní krajinu Karlovarského kraje. Založeno 14. června
2016.
Náplní činnosti spolku je mapování, dokumentace, obnova, ochrana
a propagace památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje. Hlavní oblastí zájmu spolku jsou nejzapomenutější a nejopomíjenější památkové objekty a památky ztracené či zaniklé. Snahou je
znovu naplnit vyprázdněnou kulturní krajinu drobnými památkami,
tak jak existovala ještě v první polovině 20. století a zamezení
pokračování její „sterilizace“ přenášením a snosy artefaktů na centrální úložiště v intravilánu obcí a vsí, či na soukromé zahrady.
Hlavní prostředky k naplnění cílů spolku tvoří výzkumná činnost v
podobě mapování a terénní dokumentace památek, studium pramenů a zpracování historie objektů, tvorba popisů a soupisů
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památek, fyzická obnova poškozených, ohrožených či zaniklých
památek a kulturní krajiny, jejich údržba a další ochrana a vzdělávací,
informační a publikační činnost v oblasti památkové péče.
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska spolupracuje při realizaci cílů s obcemi, organizacemi, dalšími spolky, vlastníky a
dalšími subjekty působícími v oblasti památkové péče a ochrany krajiny.
Největší akce spolek momentálně podniká ve Svatoboru, kde pracuje na obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie a zdevastovaného
hřbitova.
Pohádková zahrada

Pohádková zahrada je místo pro opuštěná a týraná zvířata v Pardubicích. Projekt vystavěli od nuly Romana Vojířová s manželem, přáteli
a dobrovolníky. Zhruba hektarový pozemek pronajatý od Policie byl
původně v neutěšeném stavu. Tvůrci odstranili skládku, opravili malý
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domek a celé místo zušlechtili. Vytvořili zde pěkné prostory a zázemí
pro různá zvířata - momentálně tu mají například ovce, kozy, králíky,
husy a dokonce i poníka.
Do pohádkové zahrady chodí rodiče s dětmi, školní výlety i zájmové
kroužky. Je to místo, kde se lidé setkávají se zvířaty v jiném duchu
než v zoologické zahradě. Zvířátka se sem dostávají z velmi špatných podmínek, kde o ně nebylo postaráno, anebo kde byla dokonce
týrána. Zde znovu nalézají bezpečí a radost ze života.
Momentálně jedním z největších nákladů prostoru je spotřeba vody.
Proto jeho tvůrci přišli s řešením vybudovat na pozemku studnu. A na
toto byl poskytnut náš příspěvek.

11

6. Účetní evidence
datum
22.08.2017
22.08.2017
23.08.2017

částka

Účel

Zůstatek

100 000 Počáteční vklad
100 Pokrytí nákladu na vedení bankovního účtu
-120 Poplatek za výpis účtu

100 000
100 100
99 980

4.9.2017

1500000 Půjčka dle dohody z 3.9.2017

1 599 980

5.9.2017

-250000 Dar Prostor pro lidi s.r.o. dle dohody ze dne
1.9.2017

1 349 980

10.9.2017

-100000 Dar Holos z.u. dle dohody ze dne 30.8.2017

1 249 980

26.9.2017

-3500 Logotypy NF Zeměkvět

1 246 480

11.10.2017

-50000 Dar Spolek pro dokumentaci a obnovu
památek Karlovarska dle dohody z 3.10.2017

1 196 480

17.10.2017

-15000 Dar Pamatky a priroda Karlovarska dle smlouvy z 16.10.2017

1 181 480

26.10.2017
1.11.2017

-9500 Logotypy NF Zeměkvět finální verze
5000000 Příchozí dar dle dohody z 27.10.2017

1 171 980
6 171 980

6.11.2017

-30000 Dar Šumák z.s. dle dohody z 1.11.2017

6 141 980

28.11.2017

-20000 Dar Šumák z.s. druhá část dle dohody z
1.11.2017

6 121 980

28.11.2017

-1500000 Vrácení půjčky dle dohody z 3.9.2017

4 621 980

29.11.2017

-30000 Dar Světlana Synáková dle dohody z
23.11.2017

4 591 980

11.12.2017

-50000 Dar Prostor pro lidi s.r.o.

4 541 980

27.12.2017

-70000 Dar Otevřený rodič z.s., dle dohody z
15.12.2017

4 471 980
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7. Zpráva revizora
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