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1.Úvodní slovo
Vážení,
v roce 2018 NF Zeměkvět podpořil 15 projektů v rámci svého účelu.
Celkem bylo rozdáno 2 355 000 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.
Postupně mapujeme prostor převážně neziskových organizací v
České republice, které svými aktivitami korespondují s účelem NF
Zeměkvět. Tyto organizace (jako je např. Zachraň Jídlo, Rekonstrukce státu, Tamjdem, apod.) často nejsou zaměřeny na jeden
konkrétní časově omezený projekt, ale vyvíjejí svou činnost soustavně a potřebují prostředky hlavně na provoz, protože to je oblast
na kterou se nejhůře shánějí granty a podpora. Proto jsme se
rozhodli část prostředků NF použít na opakující se podporu několika
takovýchto organizací v delším časovém horizontu.

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

Zachraň jídlo

Rozšíření aktivit

200 000

Příběh Tantry

Tvorba dokumentárního filmu

150 000

Příroda a památky Karlovarska

Nákup nářadí

15 000

Mydlárna Svaté Kláry

Rozvoj lokálního podnikání

50 000

Skautský institut

Provoz

120 000

AutoMat

Provoz

120 000

Rekonstrukce státu

Provoz

120 000

Tomáš Slavata

Ceny pro děti

100 000

ZŠ Pod Montací

Vybavení prostor školy

200 000

Tamjdem

Provoz

120 000

Žijeme spolu

Rozvoj lokálního obchůdku

120 000

Spolek pro dokumentaci a obnovu Rekonstrukce kostelu ve Svatopamátek Karlovarska
boru

100 000

Sova Žlutice

Rekonstrukce márnice ve Skocích

160 000

Sociální klinika

Provoz

ZŠ Dobřany

Rekonstrukce školní budovy

60 000
720 000

2 355 000

celkem
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5. Popis vybraných podpořených projektů
Zachraň jídlo

Zachraň jídlo je nezisková organizace, která se od roku 2013 věnuje
problému plýtvání potravinami hlavně v Praze a Středočeském kraji.
Plýtvání jídlem a potažmo přírodními zdroji obecně je jeden z méně
viditelných problémů naší doby. Ale jeho uvědomnění si nás může
jako společnost posunout k harmoničtější existenci s naším okolím.
Málokdo z nás v supermarketu plném svěže vypadající zeleniny a
ovoce přemýšlí, co se za tímto vrcholkem ledovce skrývá. Kolik potravin zůstane na poli, protože se nevyplatí je sklidit, kolik potravin se
do supermarketů vůbec nedostane, protože neprojdou estetickými
normami, kolik potravin se posléze vyhodí i když jsou stále dobře
použitelné, kolik nás v nepřímých důsledcích stojí “ždímaní země” za
většími výnosy, apod.
Zachraň jídlo se těmito otázkami zabývá. A nejen na papíře, ale
hlavně v praxi. Na poli, kde sbírají zeleninu, která vyrostla, ale není o
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ni zájem. V komunikaci a kooperaci s potravinovými bankami, kam
často výnosy z paběrkování míří. Na happeningových akcích, kde
vaří výborná jídla z “vyřazených potravin”. Na Facebooku, kde vedou
kampaně v osvětě o tom, jak je produkce potravin náročná a proč bychom s nimi měli nakládat zodpovědně.
Je radost pozorovat takovouto iniciativu, obzvlášť když je vedena s
nadšením a s kreativitou. Zachraň jídlo vnáší svěží vítr do
zaběhaných a ustrnutých procesů v potravinářském průmyslu a zatím
se jim daří.
Příspěvek je poskytnut za účelem rozšíření aktivit projektu.
Tomáš Slavata

Tomáš Slavata je sportovec, trenér a hlavně organizátor sportovních
akcí pro děti. Již od brzké dospělosti Tomáš investoval to hlavní - svůj
čas a pozornost - do dětí z problémových poměrů a pomáhal jim se
postavit na svoje nohy a začlenit se do společnosti. Sám si prošel
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náročným dětstvím a tak může upřímně předávat svoje vlastní
zkušenosti.
Tomáš se věnuje několika projektům: pořádá vlastní triatlonovou tour,
jezdí na kole k Baltu, vede tréninkové sportovní kempy, pořádá
besedy na školách a také se podílí na programu cirku La Putyka.
Velkou část toho, co dělá, pořádá z vlastních zdrojů a organizuje to
za pomoci své rodiny.
Tomáš dává krásný příklad dětem, že i když je jejich situace náročná,
tak je možnost se těžkostem postavit a najít si cestu životem.
Příspěvek je určen primárně na nákup jízdních kol, které dostávají
vybrané děti na Tomášovo akcích.
Sova Žlutice

SOVa je volné sdružení přátel, působící v okolí malebného západočeského městečka Žlutice, kteří občas rádi udělají NĚCO pro
společnou věc. To NĚCO zahrnuje třeba opravy křížků a soch podél
cest, vytvoření naučných stezek, rekonstrukci kapliček a mnoho
jiného. Žlutické okolí díky mnohaletému působení členů sdružení
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opravdu prokouklo. Křížky mnohdy poškozené, ale i úplně vyvrácené
dostaly nový lesk a procházka po okolní krajině tím získává nový
rozměr.
Je inspirativní vidět, jak se lidé pěkně starají o okolí ve kterém žijí.
Mnoho z nás by nad poničenými památkami prostě jen mávlo rukou s
tím, že to přeci někdo opraví. Od toho tu máme veřejnou správu,
památkáře, atd. Ale ve Žluticích se rozhodli vzít věci do svých rukou
lidé, kteří tam žijí. Za zprvu nenápadnou iniciativou je nyní vidět
pořádný kus práce. Spolek má na seznamu desítky míst, o které se
lidé starají a udržují je. Komunikuje s vlastníky pozemků, kde
památky stojí, s místními úřady, pořádá přednášky a ukázky pro veřejnost, vydal i několik pěkných publikací ale hlavně se mu podařilo
vzbudit zájem o své okolí v lidech, kteří na Žluticku žijí.
Příspěvek z NF byl poskytnut na rekonstrukci márnice ve Skocích a
další opravy dle uvážení spolku.
Přestavba ZŠ v Dobřanech

V Dobřanech, malé horské vesnici v Orlických horách, je základní a
mateřská škola. Na první pohled niz zvláštního, ale podívejme se
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blíže. V Dobřanech se v 19. století scházeli čeští obrozenci. Kolem
roku 2000 hrozilo místní Základní škole zavření a tak se skupina
nadšenců rozhodla navázat na tradici vzdělanosti a školu udržet. Po
dlouhých letech práce jsou za nimi vidět výsledky.
Škola je soukromá, čímž má větší volnost oproti státním institucím.
Na druhou stranu však poskytuje vzdělání žákům zdarma, takže
nediskriminuje méně movité rodiny. Škola je financována ze státních
příspěvků na žáka, z příspěvků okolních obcí a také darů rodičů a
přátel školy.
Do školy chodí přes 170 dětí z celého okolí a často i z větších měst.
Jen pro zajímavost, v Dobřanech je zaregistrováno asi 130 obyvatel.
Ve škole se nejede podle žádného “alternativního způsobu výuky”.
Děje se zde ale něco mnohem důležitějšího. Učitelům i pracovníkům
školy na tom co dělají velmi záleží, dělají to rádi a snaží se vytvořit
pro děti co nejlepší prostředí ke studiu, objevování a začleňování se
do společnosti. Děti se do školy vysloveně těší. V tomto kontextu asi
nepřekvapí, že se děti z Dobřanské školy umisťují na předních
příčkách celostátních soutěží.
Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o zápis do školy se vedení rozhodlo
rekonstruovat a rozšířit stávající budovu školu. To je velký projekt na
který se sháněli prostředky na všech frontách. Nejvíce jich přiteklo od
státních institucí, ale vzhledem k proměnlivým cenám ve stavebnictví
v poslední době a dopředu neodhadnutelným položkám, se celá
rekonstrukce prodražila.
A právě na rekonstrukci budovy byl použit příspěvek z NF. Vzhledem
k ostatním příspěvkům je výrazně vyšší, což je dáno jednak tím, že
chybějící zdroje pro rekonstrukci jsou nemalé. Skupina lidí, kteří
školu vedou, učí (se) tam a podílejí se na jejím chodu si to zaslouží.

6. Účetní evidence
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datum

částka

Účel

Zůstatek

Stav konta z předchozího roku

4 471 980

8.1.2018

-200 000 Dar Zachraň Jídlo z.s. dle smlouvy z 2.1.2018

4 271 980

26.1.2018

-150000 Dar BioArtProduction dle smlouvy z 25.1.2018

4 121 980

8.3.2018

-15000 Pamatky a priroda Karlovarska dle dohody z
7.3.2018

4 106 980

19.3.2018

-120000 Dar Skautský Institut dle dohody z 19.3.2018

3 986 980

22.3.2018

-50000 Dar Eliška Hufová dle dohody z 20.3.2018

3 936 980

22.3.2018

-120000 Dar Auto*Mat z.s. dle dohody z 20.3.2018

3 816 980

7.5.2018

-100000 Dar TJ VS Tábor z.s. dle dohody z 30.4.2018

3 716 980

7.5.2018

-120000 Frank Bold Society z.s. dle dohody z 3.5.2018

3 596 980

22.5.2018

-200000 Dar Nachodsky spolek rodičů začít spolu dle
dohody z 15.5.2018

3 396 980

11.6.2018

-120000 Dar Tamjdem ops dle dohody z 30.5.2018

3 276 980

18.6.2018

-120000 Dar Žijeme spolu v Orlických horách dle dohody z 12.6.2018

3 156 980

20.6.2018

4700000 Příchozí dar dle dohody z 18.6.2018

7 856 980

26.6.2018

-100000 Dar Spolek pro dokumentaci a obnovu pamatek Karlovarska dle dohody z 25.6.2018

7 756 980

31.7.2018

-160000 Dar Spolek Žlutice 2000 dle dohody z
27.7.2018

7 596 980

14.9.2018

-60000 Dar Český institut biocenózy zú dle dohody z
28.8.2018

7 536 980

15.10.2018

-720000 Dar ZS Trivium o.p.s. v Dobřanech dle dohody
z 12.10.2018

6 816 980
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7. Zpráva revizora
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