
Výroční zpráva 2019!




	 1



1.Úvodní slovo	 3

2. Informace o NF Zeměkvět	 4

3. Účel NF Zeměkvět	 5

4. Seznam podpořených projektů	 6

5. Popis vybraných podpořených projektů	 7


Sázíme stromy	 7

Mladí ladí dětem	 8

Výluka	 10


6. Účetní evidence	 11

7. Zpráva revizora	 12

	 2



1.Úvodní slovo 

Vážení,!

v roce 2019 NF Zeměkvět podpořil 19 projektů v rámci svého účelu. 
Celkem bylo rozdáno 2 160 000 Korun. Příjmově i výdajově je tento 
rok podobný jako minulý.!

Část prostředků šla na projekty, které jsme podpořili již v před-
chozích letech. Tyto prostředky jsou typicky určeny na provoz. Ale i 
letos jsme měli několik nových zajímavých projektů. Více informací je 
níže.!

Žádostí o podporu dostáváme mnoho, ale držíme se našeho účelu a 
nemalou část takovýchto žádostí odmítáme anebo odkazujeme na 
jiné instituce.!

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:!

"# projekty zabývající se udržitelným a ekologickým způsobem  živ-
ota, spoluprací jedinců v rámci lokálních i celorepublikových ko-
munit!

$# projekty zaměřené na rozvoj emoční, tvůrčí a psychosomatické 
inteligence!

%#projekty osvěty v oblasti psychicky i fyzicky zdravého životního 
stylu a odpovědného chování vůči ostatním lidem i životnímu 
prostředí!

&#projekty zabývající se alternativními vzdělávacími postupy !
'#kreativní, umělecké a dokumentární projekty!
(#projekty směřující na obnovu a podporu tradiční moudrosti, řeme-

sel a dovedností!
)#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

Tomáš Slavata Ceny pro děti 100 000

Rekonstrukce státu Provoz 200 000

Zachraň jídlo Provoz 160 000

AutoMat Provoz 160 000

Výluka Nastartování spolku 80 000

Post Bellum Provoz Paměti Národa 80 000

Milion Chvilek Provoz 200 000

Tamjdem Pořádání víkendových akcí 120 000

Mladí ladí dětem Projekt Timbalooloo do škol 80 000

INEX Pořádání dobrovolnických akcí 120 000

Sázíme stromy Rozvoj interních IT systémů 160 000

Spolek pro dokumentaci a ob-
novu památek Karlovarska

Rekonstrukce kostelu ve Svato-
boru

120 000

Příroda a památky Karlovarska Nákup nářadí 30 000

Youmove Pořádání Kaczercupu 60 000

Začít Spolu Náchod Nákup školního vybavení 100 000

Aikido Praha Vinohrady Prezentační kampaň 50 000

Sociální klinika Provoz 60 000

Školka neškolka Nákup vybavení 160 000

TyfloCentrum Provoz 120 000

celkem 2 160 000
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5. Popis vybraných podpořených projektů 

Sázíme stromy 
!

Spolek Sazíme stromy propojuje obce, firmy a dobrovolníky za 
účelem vysazování stromů na místech, kde je to potřeba. Podél cest 
na veřejných prostranstvích, atd. Prostředky často přicházejí od firmy, 
které v rámci teambuildingových aktivit zaplatí vysázení stromů jejich 
zaměstnanci. Spolek vše domluví s obcí, zorganizuje a zařídí stromy 
a vybavení. Výsledkem je k dnešnímu dni více než 12 tisíc 
vysazených stromů a keřů v rámci několika stovek zorganizovaných 
akcí.
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Mladí ladí dětem 

Mladí ladí dětem je projektem mezinárodního festivalu Mladí ladí 
jazz, který již šestým rokem přináší hudební a vzdělávací program i 
těm nejmenším. Jedná se o alternativní hudební vzdělávání, které je 
v České republice jediné tohoto typu. Projekt probíhá v několika 
českých regionech ve spolupráci s držitelem Grammy a izraelsko-
americkým jazzmanem Oranem Etkinem.
Oran Etkin za svou desku All About Bullies získal v roce 2012 amer-
ickou cenu Grammy. Po celém světě pořádá pro děti hudební lekce, 
ve kterých používá svou unikátní edukativní metodu Timbalooloo Mu-
sic. Etkin pomocí her, příběhů a písní přibližuje hudbu dětem již od 
útlého věku, které se tak stanou vnímavými posluchači a často i 
nadšenými muzikanty. Etkin prezentuje hudbu jako jazyk a zastává 
názor, že jako takový se ho nejpřirozeněji učí právě děti. Jeho work-
shopy určené pro školy a školky během letošního turné navštíví tisíce 
dětí.
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V letošním roce se rozběhne i projekt Timbalooloo do škol určený pro 
učitele a děti druhých ročníků ZŠ a je zaměřený na hudební alterna-
tivní vzdělávání. Lektor po dobu tří měsíců dochází jednou týdně do 
třídy, kde spolu s učitelem vede hodinu hudební výchovy za použití 
Timbalooloo metody Orana Etkina. Výsledek práce bude prezentován 
na konci školního roku formou představení. Metoda Timbalooloo 
napomáhá ke zdravému rozvoji vnímání a chápání okolního světa. 
Hudba je brána jako paralela k řeči. Často velmi abstraktní pojmy, 
které jsou pro děti těžko představitelné, jsou skrze hudební a tělesný 
prožitek lépe pochopitelné. Třída se před začátkem projektu zúčastní 
interaktivního workshopu Timbalooloo s Oranem Etkinem a jeho 
českou kapelou.
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Výluka  

Výluka je začínající projekt mladých lidí, kteří si dali ambiciózní cíl: 
zvýšit počet kvalitních a motivovaných pedagogů v českém školství. 
Výluka buduje komunitu začínajících i zkušených učitelů, nabízí jim 
příležitost k setkávání a vzájemnému obohacování.
Mimo jiné Výluka míří i na ty, kteří nad pedagogickou kariérou teprve 
přemýšlí. Zájemcům o učitelství poskytuje možnost, jak si práci před 
tabulí vyzkoušet v reálném školním provozu. Kromě toho jim radí, 
kde si mohou pedagogické vzdělání doplnit a provede je mezi 
složitými zákony i úskalími při startu vlastní praxe.
Několik ze členů Výluky má vlastní pedagodické zkušenosti, proto 
mají k tématu blízko a osud učitelů jim není lhostejný. Snaží se 
ukázat, že kariéra učitele má smysl a zaslouží si společenskou 
prestiž. Když budou učitelé ve své práci spokojení, poznají to i jejich 
žáci. A nakonec na tom vydělá celá společnost.
Příspěvek z NF byl poskytnut na všeobecný rozvoj aktivit spolku.
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6. Účetní evidence 

datum částka Účel Zůstatek

Stav konta z předchozího roku 6 816 980

23.1.2019 -100 000 Dar TJ VS Tábor dle smlouvy z 18.1.2019 6 716 980

23.1.2019 -200000 Dar Frank Bold Society dle smlouvy z 18.1.2019 6 516 980

24.1.2019 -160000 Dar Zachraň jídlo dle smlouvy z 18.1.2019 6 356 980

11.2.2019 -160000 Dar Automa dle smlouvy z 7.2.2019 6 196 980

11.2.2019 -80000 Dar Výluka dle smlouvy z 4.2.2019 6 116 980

12.2.2019 -80000 Dar Post Bellum dle smlouvy z 4.2.2019 6 036 980

14.2.2019 4650000 Příchozí dar dle dohody z 12.2.2019 10 686 980

4.3.2019 -200000 Dar Milion Chvilek dle smlouvy z 26.2.2019 10 486 980

14.3.2019 -80000 Dar Tamjdem dle smlouvy z 15.2.2019 10 406 980

18.3.2019 -1200000 Zápůjčka pro ZS Trivium v Dobřanech dle smlouv z 
17.3.2019

9 206 980

9.4.2019 -4375 Daňové poradenství 9 202 605

9.4.2019 -80000 Dar Nerudný fest dle smlouvy z 9.4.2019 9 122 605

8.5.2019 -120000 Dar INEX dle smlouvy z 29.4.2019 9 002 605

29.5.2019 -160000 Dar Sázíme stromy dle smlouvy z 23.5.2019 8 842 605

12.8.2019 -120000 Dar Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska 
dle smlouvy z 8.8.2019

8 722 605

12.8.2019 -30000 Dar Památky a příroda Karlovarska dle smlouvy z 8.8.2019 8 692 605

23.8.2019 -60000 Dar Youmove dle smlouvy z 21.8.2019 8 632 605

17.9.2019 -100000 Dar Nachodsky spolek rodicu zacit spolu dle smlouvy z 
6.9.2019

8 532 605

4.10.2019 -40000 Dar Tamjdem dle smlouvy z 2.10.2019 8 492 605

4.10.2019 -50000 Dar Aikido Praha Vinohrady dle smlouvy z 2.10.2019 8 442 605

10.10.2019 -60000 Dar Sociální Klinika dle smlouvy z 7.10.2019 8 382 605

30.10.2019 -160000 Dar Školka neškolka dle smlouvy z 22.10.2019 8 222 605

4.11.2019 -120000 Dar Tyflocentrum Ústí n. L. dle smlouvy z 1.11.2019 8 102 605

11.12.2019 1200000 Vrácení zápůjčky pro ZS Trivium v Dobřanech dle smlouvy z 
17.3.2019

9 302 605

Stav konta na konci roku 9 302 605
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7. Zpráva revizora 

Provedl jsem kontrolu hospodaření fondu za rok 2019 a neshledal 
jsem žádné nedostatky nebo neoprávněnou manipulaci s prostředky 
nadačního fondu. !

Prostředky jsou poskytovány na základě smluvních dokumentů a 
podle odsouhlasených kritérií a vybraným subjektům. Je to patrné i 
části 6. Účetní evidence, částka na účtu nadace je vyšší, než loni o 
cca 2,5 mil. Kč. I z  toho je patrné, že prostředky nadačního fondu 
jsou poskytovány s rozmyslem a navýsost účelně. !
 !
Správní rada Nadačního fondu Zeměkvět  pracuje dobře, odpovědně 
a bezproblémově. Daří se získávat prostředky na pomoc jiným vy-
braným subjektům, které jsou uvedeny na předchozí straně jako pří-
jemci pomoci. !

Jako revizor jsem se nezúčastňoval schůzí správní rady.!

JUDr. Jaromír Jeřábek!
revizor!
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