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„Konference Fora 2000 si kladou otázku, jak můžeme čelit 
rozporům dnešní civilizace.“

Václav Havel, bývalý prezident České republiky a zakladatel Fora �000

“Confronting the major contradictions of today’s 
civilization – that is what we deal with at the Forum 2000 
conferences.“

Václav Havel, Former President of the Czech Republic and Founder of Forum �000
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Vážení přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu Nadace Forum 2000 
za rok 2008. Stejně jako v minulosti byla i v roce 2008 
ústředním projektem nadace mezinárodní konference 
Forum 2000. Dvanáctého výročního setkání se jako kaž-
dý rok zúčastnila řada význačných delegátů z celého svě-
ta, mimo jiné Ammar Al-Hakim, Władysław Bartoszewski, 
André Glucksmann, Ashis Nandy, Adam Michnik, Aljaksan-
dr Milinkevič, Mike Moore a Rama Yade.

Hlavním tématem konference, která se konala ve dnech 
12.–14. října 2008, byly otázky vztahující se k funda-
mentalismu jako protikladu otevřenosti a také k sváru 
tradic a modernity v 21. století („Openness and Funda-
mentalism in the 21st Century: Between Traditions and 
Modernity“). Slavnostní zahájení proběhlo tradičně za 
přítomnosti Václava Havla v Pražské křižovatce a hlav-
ní jednání hostil po dva dny Palác Žofín. Další téměř dvě 
desítky doprovodných akcí probíhaly v Goethe-Institutu, 
v Laterně Magice a na dalších místech v Praze. Konfe-
rence měla jako vždy otevřený charakter – byla tedy pří-
stupná pozorovatelům z řad široké veřejnosti, kteří této 
možnosti hojně využili. Konference měla vynikající ohlas 
v domácích a částečně i zahraničních médiích (BBC 
World, zahraniční agentury).

V rámci výroční konference i mimo něj pokračovaly také 
další tradiční projekty nadace: program Mezináboženské-
ho dialogu vyvrcholil společnou meditací, projekt Voda na 
Blízkém východě využil výroční konference k setkání špič-
kových odborníků. (Tento projekt, na němž nadace spolu-
pracuje s řadou zahraničních partnerů, se úspěšně rozví-
jel v průběhu celého roku.)

Iniciativa Společná starost, tedy neformální uskupení zna-
menitých světových osobností spjatých s Forem 2000, 
vydala v roce 2008 dvě společná stanoviska týkající se 
vody na Blízkém východě („A Peace of Water“) a zmanipu-
lovaného referenda v Barmě („Referendum Farce in Bur-
ma“). Iniciativa kromě toho zorganizovala „fact-finding“ 
misi na Blízký východ, která předznamenala některé další 
aktivity Fora 2000 v roce 2009.

V roce 2008 zdárně pokračoval i další tradiční projekt 
nadace – Veletrh neziskových organizací NGO Market. 
Devátého ročníku této ojedinělé akce pro neziskový sektor 
se zúčastnilo přes 100 organizací, aby tu představily svou 
práci veřejnosti. Kromě řady domácích neziskovek se na 
veletrhu prezentovaly i zahraniční organizace (z Bělorus-
ka, Tchaj-wanu, USA, Rakouska a dalších zemí).

V závěru roku 2008 navštívil Prahu na pozvání Václava 
Havla a Nadace Forum 2000 Jeho Svatost dalajlama. 
Nadace při této příležitosti zorganizovala veřejné vystou-
pení Jeho Svatosti v pražském Kongresovém centru. Na 

Dear Friends,

Presented to you herewith is the Annual Report of the Fo-
rum 2000 Foundation for the year 2008. As in the past, 
and consistent with the mission of the foundation, the 
main project during the year 2008 was the international 
Forum 2000 Conference. The 12th  annual meeting was, 
as always, attended by a large number of distinguished 
delegates from all over the world, including: Ammar Al-
Hakim, Władysław Bartoszewski, André Glucksmann, 
Ashis Nandy, Adam Michnik, Alyaksandar Milinkevich, 
Mike Moore and Rama Yade.

The main themes of the conference, which took place from 
October 12 to 14, 2008, were issues related to fundamen-
talism in contrast to openness, and, the feud between tra-
dition and modernity in the 21st century (“Openness and 
Fundamentalism in the 21st Century: Between Traditions 
and Modernity”). The Opening Ceremony was presided 
over by Václav Havel at Prague Crossroads, while the main 
proceedings took place over two days at the Žofín Pal-
ace. Nearly two dozen other associated events took place 
at the Goethe-Institut, Laterna Magika and at other loca-
tions around Prague. The conference has traditionally had 
an inviting atmosphere – it was therefore accessible to ob-
servers from the general public who took full advantage of 
the opportunity. The conference also received excellent re-
views from both the domestic and the international media 
(BBC World, the international press).

As part of the annual conference, yet outside its imme-
diate scope, other traditional projects of the foundation 
have continued: the Interfaith Dialogue program culmi-
nated in a joint interfaith meditation, and during the Wa-
ter in the Middle East project a meeting of top experts was 
held in conjunction with the conference. (This project, in 
which the foundation collaborates with many internation-
al partners, continued successfully throughout the year.)

The Shared Concern Initiative, i.e. an informal group of re-
nowned world personalities associated with Forum 2000, 
issued two joint statements in 2008 related to water in 
the Middle East (“A Peace of Water”) and to the rigged ref-
erendum in Burma (“Referendum Farce in Burma”). The 
Initiative also organized a fact-finding mission to the Mid-
dle East, which foreshadowed some of the Forum 2000 
activities to take place in 2009.

The NGO Market is another traditional project of the foun-
dation that enjoyed success in 2008. The ninth anniver-
sary of this unique activity, held on behalf of the non-profit 
sector, was attended by over 100 organizations that pre-
sented their work to the public. In addition to numerous 
domestic non-profit organizations, the fair was also at-
tended by foreign exhibitors (from Belarus, Taiwan, USA, 
Austria and other countries).

ÚVodní SLoVo InTroducTIon
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přednášku s názvem „Porozumění: Cesta ke štěstí“ si 
našlo cestu téměř 3 000 lidí.

Nadace se řídí pravidlem, že celkové roční náklady spoje-
né se správou nadace nesmí převýšit 35 % hodnoty ročně 
poskytnutých (a vydaných) nadačních příspěvků. Celko-
vé náklady související se správou nadace (zahrnující část 
osobních nákladů, spotřebu materiálu, energie a ostatní 
náklady vynaložené na správu nadace) činily v roce 2008 
celkem 903 838 Kč, což představuje 8,43 % z nákla-
dů vynaložených v souladu se zákonem a statutem na 
nadační příspěvky.

Rád bych touto cestou poděkoval všem partnerům a dár-
cům nadace. Velice si vážíme podpory firem, institucí 
i jednotlivců, která nám umožňuje rozvíjet činnost nada-
ce v souladu s jejím posláním. 

Věřím, že i letos společně navážeme na úspěchy roku 
2008.

 
Tomáš Vrba
předseda Správní rady

At the end of 2008 His Holiness the Dalai Lama visited 
Prague at the invitation of Václav Havel and the Forum 
2000 Foundation. On this occasion the foundation organ-
ized a public appearance by His Holiness at the Prague 
Congress Centre. Nearly 3,000 people attended the lec-
ture entitled “Compassion: Basis for Happiness”.

The foundation follows the rule that the total annual 
costs associated with the administration of the founda-
tion may not exceed 35% of the contributions provided 
(and issued) annually. Total costs related to the adminis-
tration of the foundation (including a portion of the per-
sonnel costs, the consumption of materials and energy, 
and the other costs incurred in the running of the founda-
tion) amounted to a total of CZK 903,838 in 2008. This 
number represents 8.43% of the costs incurred by foun-
dation contributions, in accordance with the laws and the 
Statute.

I would like to thank all of our partners and the donors 
to the foundation. We greatly appreciate the support of 
companies, institutions and individuals that enable us to 
continue to develop the activities of the foundation in ac-
cordance with its mission.

I believe that together we will continue on this path of 
success as experienced in the year 2008.

 
Tomáš Vrba
Chairman of the Board of Directors

ÚVodní SLoVo | InTroducTIon



�Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2008 | Forum 2000 Foundation 2008 Annual Report

text cz | text en

12. Výroční konFerence Forum 2000
12.–14. října 2008 

Dvanáctá výroční konference Forum 2000 se uskutečni-
la v Praze ve dnech 12.–14. října 2008 a její hlavní téma 
bylo „Otevřenost a fundamentalismus v 21. století: Svár 
mezi tradicemi a modernitou“.

Diskuse se zabývaly rozmanitými tématy, například otáz-
kami víry a fanatismu, mocných a bezmocných, modernity 
bez demokracie, plurality kultur a demokracie, či strachu 
a způsobů, jak se s ním vypořádat. Druhý den konference 
byl tradičně věnován mezináboženskému dialogu, v rám-
ci kterého se diskuse zaměřily na kořeny náboženského 
extremismu. Tři ekonomické debaty u kulatého stolu se 
věnovaly ekonomické budoucnosti Evropy a Severní Ame-
riky, vzestupu nových ekonomických mocností a interna-
cionalizaci českých firem. 

Hlavních jednání se stejně jako v předešlých letech 
zúčastnilo téměř 3 000 pozorovatelů a zástupců médií 
z České republiky i zahraničí. Vyslechli si diskuse, jichž 
se zúčastnili mimo jiné Václav Havel, bývalý prezident 
České republiky; Władysław Bartoszewski, polský historik 
a diplomat; Vincente Fox, bývalý prezident Mexika; And-
ré Glucksmann, francouzský filozof; Michail Kasjanov, 
bývalý ruský premiér; Robert Ménard, bývalý generál-
ní tajemník Reportérů bez hranic; Adam Michnik, šéfre-
daktor novin Gazeta Wyborcza; Aljaksandr Milinkevič, čel-
ný představitel opozice v Bělorusku; Mike Moore, bývalý 
premiér Nového Zélandu; Yohei Sasakawa; předseda The 

12TH annuaL Forum 2000 conFerence
october 12–14, 2008

The main theme of the 12th annual Forum 2000 Confer-
ence which took place in Prague on October 12–14, 2008 
was “Openness and Fundamentalism in the 21st Century: 
Between Traditions and Modernity.” 

The topics of the richly textured discussions included is-
sues of faith and fanaticism, the powerful and the pow-
erless, modernity without democracy, plurality of cultures 
and democracy, and fear and how to deal with it. The sec-
ond day of the conference, traditionally devoted to Inter-
faith Dialogue, focused on the roots of religious extrem-
ism. Three business and economy roundtable debates 
addressed the economic future of Europe and North 
America, emergence of new economic powers, and inter-
nationalization of Czech companies.

As always, all the main conference events were attend-
ed by nearly 3,000 observers and media representatives 
from the Czech Republic and abroad. Those who came 
listened to Václav Havel, former President of the Czech 
Republic; Władysław Bartoszewski, Polish historian and 
diplomat; Vicente Fox, former President of Mexico; An-
dré Glucksmann, French philosopher; Mikhail Kasyanov, 
former Russian Prime Minister; Robert Ménard, former 
Secretary-General of Reporters Without Borders; Adam 
Michnik, Editor-in-Chief of the Gazeta Wyborcza news-
paper; Alyaksandar Milinkevich, Belorussian opposition 
leader; Mike Moore, former Prime Minister of New Zea-

akTIVITY V roce 2008 acTIVITIeS In 2008



�Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2008 | Forum 2000 Foundation 2008 Annual Report

text cz | text en

Nippon Foundation; Karel Schwarzenberg, český minis-
tr zahraničních věcí; a Rama Yade, náměstkyně ministra 
zahraničních věcí Francie. Fora 2000 se zúčastnilo ještě 
přes 50 dalších hostů, kteří přijeli z celého světa, aby spo-
lečně diskutovali o důsledcích, jež nám přinášejí mnoho-
vrstvé problémy spojené s otevřeností a fundamentalis-
mem v 21. století.

Vedle konference zorganizovala Nadace Forum 2000 ve 
spolupráci s českými univerzitami, neziskovými organiza-
cemi a dalšími institucemi také osmnáct doprovodných 
akcí v podobě kulatých stolů, seminářů a přednášek, jež 
se zaobíraly současnými tématy z oblasti politické, kul-
turní, sociální, náboženské i ekonomické. Všechny akce 
se uskutečnily v Praze a mezi jejich účastníky byli zejmé-
na odborníci, akademici a vysokoškolští studenti. Jelikož 
kapacita konference samotné byla omezená, tyto dopro-
vodné akce významně rozšířily její dosah a zároveň umož-
nili delegátům podrobněji prodiskutovat řadu otázek. 
Debaty se zabývaly například těmito tématy: „Stav svo-
body médií“, „Běloruská politická scéna v roce 2008“ 
či „Posílení pozice žen v rozvojových zemích“.

land; Yohei Sasakawa, Chairman of The Nippon Foun-
dation; Karel Schwarzenberg, Czech Minister of Foreign 
Affairs; and Rama Yade, French Secretary of State. In ad-
dition, more than 50 other guests of Forum 2000 came 
from around the world to discuss the implications that 
the multifaceted issues of openness and fundamental-
ism will have for us all in the 21st century.

Apart from the conference, the Forum 2000 Founda-
tion in cooperation with Czech universities, a number of 
NGOs and other institutions, organized eighteen associ-
ated events in the form of roundtable debates, seminars, 
and lectures, focusing on the current political, cultural, 
social, religious, and economic topics. They were held all 
over Prague and were attended by professionals, aca-
demics and university students. As the capacity of the 
conference venue was limited, these events considerably 
extended the outreach of the conference and allowed the 
delegates to discuss various topics more in depth. Dis-
cussed issues included, “The State of Media Freedom”, 
“The Belorussian Political Landscape in 2008” and “Em-
powering Women in the Developing World”.

akTIVITY V roce 2008 | acTIVITIeS In 2008
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mezInáBoŽenSký dIaLoG
Mezináboženský dialog je již tradičně součástí výroční kon-
ference Forum 2000. V roce 2008 se během konference 
uskutečnila mezináboženská diskuse v kostele Nejsvětěj-
šího Salvátora a druhý den konference, 14. října, ji násle-
dovala panelová diskuse.

V první části debatoval Tomáš Halík, katolický kněz a pro-
fesor na Univerzitě Karlově, s Ammarem Al-Hakimem, 
zástupcem vůdce Nejvyšší islámské rady Iráku a gene-
rálním tajemníkem nadace Al-Mihrab Martyr Foundati-
on. V této velmi otevřené debatě měli delegáti konference 
i veřejnost možnost diskutovat nad vztahem mezi islám-
skou kulturou a Západem.

Panelová diskuse věnovaná mezináboženskému dialogu 
se zabývala zásadním tématem – kořenům náboženské-
ho extremismu. Účastníci se pokoušeli zodpovědět zejmé-
na tyto otázky: Jaké jsou kořeny náboženského funda-
mentalismu a fanatismu ve světových náboženstvích? Je 
náboženský extremismus primárně zapříčiněn sociálními 
faktory? Existují analogie mezi fanatismem náboženským 
a odlišnými formami „světského“ fanatismu?

InTerFaITH dIaLoGue
The Interfaith Dialogue project is traditionally a part of the 
annual Forum 2000 Conference. During the 2008 confer-
ence, there was an interfaith discussion at St. Salvator 
Church, which was followed by a panel discussion on the 
second day of the conference held October 14, 2008.

In the first part, Tomáš Halík, a Catholic priest and Pro-
fessor at Charles University, led the debate with Ammar 
Al-Hakim, a deputy leader of the Supreme Islamic Ira-
qi Council and Secretary General of the Al-Mihrab Mar-
tyr Foundation. In a very open debate, delegates and the 
general public had an opportunity to discuss the relation-
ship between Islamic culture and the West.

The Interfaith Dialogue panel discussion focused on a cru-
cial topic – the roots of religious extremism. The panelists 
tried to answer these questions in particular: What are the 
roots of religious fundamentalism and fanaticism in the 
world’s religions? Is religious extremism caused primarily by 
social factors? Are there any analogies between religious fa-
naticism and different forms of “secular fanaticism”?

akTIVITY V roce 2008 | acTIVITIeS In 2008
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Mezi panelisty bylo mnoho významných zahraničních hos-
tů, například Turki Al-Faisal, předseda správní rady Cent-
ra pro výzkum a islámská studia krále Faisala, Saudská 
Arábie; Gabriel Nissim, předseda Světové katolické aso-
ciace pro komunikaci a předseda Sdružení mezinárod-
ních nevládních organizací pro lidská práva v Radě Evropy, 
Francie; Ashis Nandy, politický psycholog a sociolog, Indie; 
a Charles Levesque, výkonný ředitel Interfaith Youth Core, 
USA. Debatu bystře moderovala Doris Donnelly, profesorka 
religiózních studií. 

Among the panelists were many distinguished interna-
tional guests, including; Turki Al-Faisal, Chairman of the 
Board of The King Faisal Center for Research and Islamic 
Studies, Saudi Arabia; Gabriel Nissim, Head of The World 
Catholic Association for Communication and President 
of the Human Rights Commission of the INGOs Confer-
ence with the Council of Europe, France; Ashis Nandy, 
political psychologist and sociologist, India; and Charles 
Levesque, Chief Operating Officer of the Interfaith Youth 
Core, USA. The debate was aptly moderated by Professor 
of Religious Studies, Doris Donnelly.

HIS HoLIneSS THe daLaI Lama In praGue

november 28 – december 2, 2008

His Holiness the Dalai Lama visited the Czech Republic at 
the invitation of Václav Havel and the Forum 2000 Foun-
dation. During the course of his stay from November 28 
to December 2, 2008 His Holiness met with the mem-
bers of Tibet support groups, Czech parliamentarians, 
Prime Minister Mirek Topolánek, and Minister of Foreign 
Affairs Karel Schwarzenberg. Above all he delighted the 
minds and souls of nearly 3,000 people who came to the 
Prague Congress Centre to hear his talk entitled “Com-
passion: Basis for Happiness”. The visit was concluded 
by a nearly two hour meeting with Václav Havel, whom His 
Holiness calls “my beloved brother Havel”.

JeHo SVaToST daLaJLama V praze

28. listopadu – 2. prosince 2008

Na pozvání Václava Havla a Nadace Forum 2000 navští-
vil Českou republiku Jeho Svatost dalajlama. Během své-
ho pobytu od 28. listopadu do 2. prosince 2008 se sešel 
se členy skupin na podporu Tibetu, členy českého par-
lamentu, s premiérem Mirkem Topolánkem a ministrem 
zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Potěšil také 
mysl a duši téměř tří tisíc lidí, kteří zavítali do pražské-
ho Kongresového centra, aby si poslechli jeho přednáš-
ku s názvem „Porozumění: Cesta ke štěstí“. Svou návště-
vu zakončil téměř dvouhodinovou schůzkou s Václavem 
Havlem, kterému Jeho Svatost říká „můj milovaný bratr 
Havel“.

akTIVITY V roce 2008 | acTIVITIeS In 2008
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Voda na BLízkÉm VýcHodĚ
V roce 2008 se během výroční konference uskutečni-
ly tři veřejné semináře v rámci projektu Voda na Blízkém 
východě. Vzhledem k tomu, že voda se ve své komplex-
nosti stává stěžejním zájmem různých skupin, organizátoři 
se rozhodli rozšířit diskusi za geografickou oblast Blízkého 
východu. Dvě ze tří diskusí se tedy soustředily na obec-
nější, avšak zásadní problémy spojené s vodou. To platilo 
zejména pro první diskusi s názvem „Voda a náboženství: 
Jaká je duchovní hodnota vody?“ která se věnovala otázce 
vody a duchovna z pohledu různých náboženství.

Druhá panelová diskuse, „Nedávný vývoj mírových vyjedná-
vání na Blízkém východě: Otázka vody“, informovala účast-
níky o stavu mírových vyjednávání a o roli a významu pro-
blémů spojených s vodou. Třetí a poslední diskuse, „Voda 
a investice: Soukromé investice a zabezpečení dodávek 
vody“, se zabývala vážnými riziky, jimž čelí mezinárodní 
společnosti, zejména z hlediska spolehlivosti a dostupnos-
ti vodních zdrojů, kvality vody, ztrát v dodavatelském řetěz-
ci a narušení základních dodávek vody v dané oblasti.

V roce 2008 se panelových diskusí zúčastnili následující 
odborníci: Mike Short, generální ředitel Plzeňského Pra-
zdroje; Ivo Šilhavý, vedoucí styčného úřadu České republiky 
v Ramalláhu; David Brooks, ředitel výzkumu organizace Fri-
ends of the Earth; Maen Rashid Areikat, hlavní koordinátor 
vyjednávací delegace Organizace pro osvobození Palesti-
ny; Mark Juergensmeyer, profesor sociologie a ředitel Cen-
tra globálních a mezinárodních studií Paula Orfalea; Jerry 
Delli Priscolli, poradce na Institutu vodních zdrojů Armád-
ního sboru inženýrů Spojených států; Fara Gaye, súfijský 
mistr; princ Turki Al-Faisal, předseda správní rady Centra 
pro výzkum a islámská studia krále Faisala; a Michael Žan-
tovský, velvyslanec České republiky v Izraeli.

akTIVITY V roce 2008 | acTIVITIeS In 2008

WaTer In THe mIddLe eaST
To follow up the Forum 2000 program Exploring Water 
Patterns in the Middle East, there were three public semi-
nars held during the 2008 annual conference. Taking into 
consideration that water, in its complexity, is becoming of 
crucial interest to various groups, the organizers decid-
ed to address the issue beyond the geographical scope 
of the Middle Eastern region. Therefore, two of the three 
panels focused on more general but fundamental prob-
lems connected to water. This was particularly the case of 
the first water panel at the conference – “Water and Re-
ligion: What Is the Spiritual Value of Water?” This panel 
addressed the question of water and spirituality from the 
perspective of various religions.

The second panel discussion, “Recent Developments 
in Middle East Peace Negotiations: Water Agenda”, in-
formed the audience about the status of peace negoti-
ations and the role and significance of water-related is-
sues. The third and last panel, “Water and Investments: 
Private Investments and Security of Water Supplies”, 
dealt with the severe risks associated with the reliabil-
ity and availability of water supplies, water quality, losses 
in the supply chain and failure to meet local basic water 
needs that global companies have to face.

The following experts participated in the 2008 water pan-
els: Mike Short, CEO, Plzeňský Prazdroj; Ivo Šilhavý, Head 
of the Representative Office of the Czech Republic in 
Ramallah; David Brooks, Director of Research for Friends 
of the Earth; Maen Rashid Areikat, Coordinator General, 
Negotiations Affairs Department of the Palestine Libera-
tion Organization; Mark Juergensmeyer, Professor of Soci-
ology and Director of Orfalea Center for Global and Inter-
national Studies; Jerry Delli Priscolli, Senior Advisor, U.S. 
Army Engineer Institute for Water Resources; Fara Gaye, 
Sufi sheikh; Prince Turki Al-Faisal, Chairman of the Board 
of The King Faisal Center for Research and Islamic Stud-
ies; and Michael Žantovský, Ambassador of the Czech Re-
public to Israel.
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InIcIaTIVa SpoLečná STaroST
Během roku 2008 se Nadace Forum 2000 věnovala ožive-
ní iniciativy Společná starost, která byla založena v roce 
2005 Jeho Svatostí dalajlamou ve spolupráci s Václavem 
Havlem, Jeho královskou výsostí El Hassanem bin Tala-
lem a Frederikem Willemem de Klerkem. Iniciativa je ote-
vřeným, neformálním uskupením významných osobností 
reprezentujících různé kultury, historii, náboženství a tradi-
ce a její aktivity jsou realizovány prostřednictvím Nadace 
Forum 2000. V roce 2008 iniciativa vydala dvě stanoviska, 
„Fraška všelidového hlasování v Barmě“ a „Voda a mír“. 

Zatímco v minulých letech se Forum 2000 soustřeďova-
lo na publikování společných stanovisek, v roce 2008 se 
uskutečnilo i několik dalších aktivit, jejichž cílem bylo pod-
pořit stávající úsilí iniciativy. Z tohoto důvodu byla vytvo-
řena nová pozice koordinátora činnosti iniciativy Společ-
ná starost.

V roce 2008 byla realizována mise na Blízký východ, která 
měla prozkoumat vyhlídky regionální stability ve spojitos-
ti s problematikou vody. Výsledky mise byly veřejně pre-
zentovány během setkání, které se uskutečnilo v rámci 
konference Forum 2000 v říjnu 2008. Forum 2000 zahá-
jilo také projekt, díky němuž může iniciativa fungovat 
jako platforma pro efektivní vyjednávání mezi účastníky 
a jejich zprostředkovateli v rámci daného regionu.

SHared concern InITIaTIVe
Throughout 2008, the Forum 2000 Foundation focused on 
the revitalization of the Shared Concern Initiative (SCI). Ini-
tially launched in 2005 by His Holiness the Dalai Lama in 
cooperation with Václav Havel, His Royal Highness El Has-
san bin Talal and Frederik Willem de Klerk, the SCI is an 
open and informal group of recognized personalities repre-
senting various cultures, historical backgrounds, religions 
and traditions. The activities of the Initiative are organized 
through the Forum 2000 Foundation. In 2008, the Initia-
tive issued two statements: “Referendum Farce in Burma” 
and “A Peace of Water”.

While in previous years Forum 2000 focused its efforts on 
publishing members’ joint statements, in 2008, additional 
activities were carried out by the Initiative in order to augment 
the mission of this important endeavor. With this challenge 
ahead a new position of SCI Coordinator was created. 

In 2008, the SCI carried out a fact-finding mission to the 
Middle East to explore the prospects of water-related re-
gional stability. Outcomes of this mission were shared 
publicly in a follow-up meeting that was organized within 
the framework of the Forum 2000 Conference in October 
2008. Additionally, Forum 2000 has been in the process 
of directing a project through which the SCI could serve 
as a platform for actual negotiations between actors and 
agents of the region. 

akTIVITY V roce 2008 | acTIVITIeS In 2008
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Forum 2000 zorganizovalo také setkání členů iniciativy 
Společná starost, na kterém se diskutovaly budoucí kroky 
iniciativy a návrhy možných aktivit.

Úryvky ze stanovisek 

Fraška všelidového hlasování v Barmě, květen 2008

„Je na čase důrazně odsoudit vyloučení značného počtu 
lidí z hlasování a trvat na propuštění barmských politic-
kých vězňů. Organizace spojených národů a Evropská 
unie by měly projevit ochotu výsledky referenda rozhod-
ně odmítnout a posílit sankce proti režimu. Je třeba, aby 
sousedé Barmy sdružení v ASEAN přestali předstírat sle-
potu, když barmští vládci obyvatele Barmy utiskují.“

Voda a mír, říjen 2008

„Cena za nečinnost nebo pouhé předstírání činnosti by 
byla pro všechny lidi na Blízkém východě pravděpodobně 
vysoká. Budoucí vodohospodářská politika by již nemě-
la být pokládána za prodloužení současné politiky, nýbrž 
spíše za novou příležitost. Voda je podstatou života. Potře-
bují ji lidé v Palestině i v Izraeli; potřebují ji lidé v celém 
regionu. Spolupráce na jejím zajištění představuje jedi-
nou cestu vpřed.“

členové iniciativy v roce 2008

Jeho královská výsost El Hassan bin Talal, Jeho Svatost 
dalajlama, Frederik Willem de Klerk, André Glucksmann, 
Vartan Gregorian, Václav Havel, Grigorij Javlinskij, Hans 
Küng, Mike Moore, Michael Novak, Šimon Peres, Mary 
Robinson, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, Geor-
ge Soros, Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker

The Forum 2000 Foundation also organized a meeting 
of the SCI members where future steps of the Initiative 
were discussed and a draft of potential actions was re-
considered.

excerpts from the Statements

Referendum Farce in Burma, May 2008

“It is time to strongly condemn the exclusion of a con-
siderable number of people from voting and to insist on 
the release of Burma’s political prisoners. The United Na-
tions and the European Union should be ready to reject 
conclusively the result of the referendum and strength-
en sanctions against the regime. Burma’s neighbors in 
ASEAN should stop looking the other way as Burma’s rul-
ers trample on Burma’s citizens.”

A Peace of Water, October 2008

“The cost of inaction or merely pretending to act is like-
ly to be high for everyone in the Middle East. Future wa-
ter policy should be seen, not as an extension of current 
policy, but as a new opportunity. Water is the essence 
of life. People in Palestine and in Israel need it; people 
in the region need it. Cooperating to secure it is the only 
way forward.”

ScI members in 2008

H.R.H. El Hassan bin Talal, H.H. the Dalai Lama, Frederik 
Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, 
Václav Havel, Hans Küng, Mike Moore, Michael Novak, 
Shimon Peres, Mary Robinson, Yohei Sasakawa, Karel 
Schwarzenberg, George Soros, Desmond Tutu, Richard 
von Weizsäcker, Grigory Yavlinsky

akTIVITY V roce 2008 | acTIVITIeS In 2008
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VeLeTrH nezISkoVýcH orGanIzací
10. června 2008 

Devátý ročník Veletrhu neziskových organizací se konal 
v úterý 10. června 2008 v prostorách New York University 
in Prague a Polského institutu na Malém náměstí v cen-
tru Prahy. Tato jednodenní akce, organizovaná Nadací 
Forum 2000, poskytla prostor pro setkání neziskových 
organizací a prezentaci jejich aktivit veřejnosti. 

V roce 2008 se veletrhu zúčastnilo téměř 90 organizací, 
většinou z České republiky, ale také z Tchaj-wanu, Bělo-
ruska, Rakouska, USA a dalších zemí. Návštěvníkům vele-
trh nabídl unikátní příležitost setkat se se zástupci nezis-
kových organizací a seznámit se s jejich činností. Tento 
rok se organizacím dostalo více prostoru a mohly se tak 
prezentovat originálním a kreativním způsobem, čas-
to i prodejem předmětů a produktů spojených s oblastí 
jejich zájmu.

Součástí veletrhu byla série doprovodných akcí, které pro-
bíhaly během celého dne. Ranní program byl zakončen 
debatou s názvem „Mají firmy odpovědnost za využívání 
dětské práce?“ již spoluorganizovala společnost Člověk 
v tísni a podpořily ji Tchajpejská hospodářská a kulturní 
kancelář v Praze a Britské velvyslanectví v Praze. Odpo-

nGo markeT
June 10, 2008

The 9th annual NGO Market took place on the premises of 
both the New York University in Prague and the Polish Insti-
tute at Malé Náměstí in the centre of Prague, on Tuesday, 
June 10, 2008. Organized by the Forum 2000 Founda-
tion, the one-day event served as a platform for non-gov-
ernmental organizations (NGOs) to meet and present their 
activities to the public. 

The 2008 NGO Market was attended by nearly 90 NGOs, 
mostly from the Czech Republic, Taiwan, Belarus, Austria, 
and USA. The fair was a unique opportunity for visitors to 
meet with NGO representatives and learn about their activ-
ities. Having been given more space for their displays this 
year, the NGOs presented themselves in an original and 
creative way, often selling articles and products related to 
the field of their interest. 

The NGO Market was accompanied by a series of events 
organized throughout the day. The morning program was 
concluded with a debate co-organized by the organiza-
tion, People in Need, entitled “Are Companies Accounta-
ble for the Use of Child Labor?” The event was held under 
the patronage of the Taipei Economic and Cultural Office 

akTIVITY V roce 2008 | acTIVITIeS In 2008
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lední program byl zahájen dvěma paralelními diskuse-
mi, „Fotbalem k rozvoji“ a „Neziskovky a (ne)dostupnost 
právní pomoci v ČR“. První diskuse, spoluorganizovaná 
sdružením INEX-SDA, nabídla návštěvníkům zajímavou 
možnost vyrobit si vlastní fotbalový míč. 

Program pokračoval neformální diskusí na téma „Lidé pro 
města, města pro lidi“ organizovanou pod záštitou Kon-
taktní kanceláře města Vídeň Compress. Debatovalo se 
o přístupech občanských iniciativ a sdružení při zlepšová-
ní kvality života ve velkoměstech. Další diskuse se zamě-
řily na „Dámy v neziskovém sektoru“ a „PR v neziskovém 
sektoru“. Den byl zakončen debatou na aktuální téma 
„Dialog s Čínou – hledání možných cest“.

Zájemci o dobrovolnickou činnost měli po celý den mož-
nost získávat cenné informace a mohli také navštívit Dob-
rovolnické centrum, které zajišťovalo INEX – Sdružení dob-
rovolných aktivit a Národní informační centrum pro mládež. 
Návštěvníci mohli také hlasovat pro nejlépe se prezentu-
jící organizaci. Nejvíce hlasů získalo občanské sdružení 
Motus, které produkuje divadlo Alfred ve dvoře.

in Prague and British Embassy in Prague. The afternoon 
program started with two parallel debates – “Football for 
Development” and “NGOs and Access to Legal Aid in the 
Czech Republic”. The former, co-organized by INEX-SDA, 
gave the visitors a chance to weave their own football. 

The program continued with an informal discussion on 
“People for Cities, Cities for People”. Enjoying the patron-
age of Compress, the debate focused on the approach 
of civic initiatives and associations to the concept of im-
proving the quality of city life. Other topics discussed were 
“Women in the Non-Profit Sector” and “PR in the Non-Profit 
Sector”. The day finished with a debate about the current 
issue “In Search of a Dialogue with China”.

Those interested in volunteering had the opportunity to 
gain valuable information throughout the day and had the 
chance to visit the Volunteering Centre run by INEX – As-
sociation for Voluntary Activities and the Youth Information 
Centre. In addition, visitors could vote for the best perform-
ing NGO. The most votes were awarded to Motus, responsi-
ble for running the Alfred ve dvoře theatre.
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o nadacI Forum 2000 aBouT Forum 2000 FoundaTIon

poSLání
Nadace Forum 2000 usiluje o identifikaci klíčových problé-
mů, kterým čelí naše civilizace. Zkoumá cesty, jak zabrá-
nit eskalaci konfliktů, jejichž hlavními komponenty jsou 
náboženství, kultura nebo etnická příslušnost. Poskytuje 
platformu pro otevřenou diskusi o těchto důležitých téma-
tech a podporuje globální dialog. Prostřednictvím svých 
aktivit také usiluje o podporu demokracie v nedemokra-
tických zemích a o rozvoj občanské společnosti, respek-
tu k lidským právům a náboženskou, kulturní a etnickou 
toleranci v mladých demokraciích.

SpráVní rada
Jiří Musil
Jiří Oberfalzer
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Karel Schwarzenberg (pozastavil členství během svého 
působení ve vládě)
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Tatsuya Tanami (nově zvolen)
Tomáš Vrba

mISSIon
The Forum 2000 Foundation aims to identify the key is-
sues facing civilization and to explore ways in which to 
prevent escalation of conflicts that have religion, culture 
or ethnicity as their primary components. We aim to pro-
vide a platform to discuss these important topics openly 
and to enhance global dialogue. Through our activities, 
we also intend to promote democracy in non-democrat-
ic countries and to support civil society, respect for hu-
man rights and religious, cultural and ethnic tolerance in 
young democracies.

Board oF dIrecTorS
Jiří Musil
Jiří Oberfalzer
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Karel Schwarzenberg (membership suspended while he 
holds a Cabinet position)
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Tatsuya Tanami (newly elected)
Tomáš Vrba
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dozorčí rada
Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Stanislav Janoch (nově zvolen)
Martin Novák (odstoupil)

konTakT
Nadace Forum 2000
Pohořelec 6, 118 00 Praha 1
Česká republika

tel. +420 224 310 991
tel./fax +420 224 310 989
secretariat@forum2000.cz

www.forum2000.cz

BankoVní ÚdaJe
Bankovní účty:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

Bankovní účty jsou vedeny u Komerční banky,  
Pohořelec 22, 119 01 Praha 1, SWIFT: KOMBCZPP

SuperVISorY Board
Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Stanislav Janoch (newly elected)
Martin Novák (resigned)

conTacT
Forum 2000 Foundation
Pohořelec 6, 118 00 Prague 1
Czech Republic

tel. +420 224 310 991
tel./fax +420 224 310 989
secretariat@forum2000.cz

www.forum2000.cz

Bank deTaILS
Bank Accounts:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

The accounts are held at Komerční banka, Pohořelec 22, 
119 01 Prague 1, SWIFT: KOMBCZPP
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Hlavní partner | major partner 

partneři | partners 

Ministry of Foreign 
 Affairs of the Czech 

Republic 

Taipei Economic  
and Cultural Office  

in Prague
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přátelé

New York University in Prague 
Velvyslanectví Francie v České republice
Channel Crossings
Hotel Marriott Praha
Nadace Vize 97
M-ocean
Magistrát hlavního města Prahy
Pro děti
Polský institut v Praze
Friedrich Naumann Stiftung
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Office Depot
Fragile Line
Fragile Media
Via Perfecta
B & H
Česká rafinérská
Náboženská společnost českých unitářů
Play.cz
Plzeňský Prazdroj
ProMoPro
Sprinx Systems 
Centrum počítačů.cz
Compress
Revolution Media
Britské velvyslanectví v Praze

Friends

New York University in Prague 
Embassy of France in the Czech Republic
Channel Crossings
Prague Marriott Hotel 
Foundation Vize 97
M-ocean
Prague City Hall
Pro děti
Polish Institute in Prague
Friedrich Naumann Stiftung
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Office Depot
Fragile Line
Fragile Media
Via Perfecta
B & H
Česká rafinérská
Religious Society of Czech Unitarians
Play.cz
Plzeňský Prazdroj
ProMoPro
Sprinx Systems 
Centrum počítačů.cz
Compress
Revolution Media
British Embassy Prague

parTneŘI a dárcI | parTnerS and donorS
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Soukromí dárcI
Hlavní partneři

Jürgen a Helena Hoffmeister

partneři

Friends of Forum 2000

přátelé

Awadh Albadi, Abdulaziz Al-Duaij, Achilleas Antoniades, 
Jean Barr, Etienne-Emile Baulieu, Zygmunt Bauman, Jiří 
Berkovec, Martin Bojar, Naděžda Bonaventurová, Fritj-
of Capra, Mike Clover, Lukáš Černý, Petr Černý, Pepper 
de Callier, Jana Divišová, Ivan Doležal, Erika Doležalová, 
Iva Doležalová, Jana Doležalová, Lynn a Diana Doughan, 
Jan Duda, Karel Fiala, Marketa Goetz-Stankiewicz, Jiří F. 
Grund, Ilja Hilmer, Doug Hodgkinson, Ludvík Hubený, Vazil 
Hudák, Lygžima Chaloupková, Jennia a Ellah Chodorov, 
Michal Illner, Tomáš Janata, Grigorij Javlinskij, Pavel Jurko-
vič, Martina Kafková, Martina Klicperová, Petra Klimešová, 
Marie Kovářová, Martin Kratochvíl, Lumír H. Kroček, Sva-
topluk Krupička, Jiří Kuba, Sir Frank Lampl, Tomáš Laně, 
Jelena Langová, Vladimír Liščák, Bruce Lloyd, Olga Marli-
nová, Marcela Martínková, Václav Mezřický, Mazin Mota-
bagani, Jiří Musil, Barbara Orlíková, Jana Ošťádalová, Jan 
Páv, Dana Seidlová, Cheryl Shure, Ursula Schulz, Karel 
Schwarzenberg, Lubomír Sklenka, pan Smirnof, Vivienne 
Soyková, John J. Stack, Sanjiv Suri, Vladimír Šipler, Olga 
Ulrichová, Hans J. A. van Ginkel, Daniela von Bethlenfalvy, 
Marjanka Vrabcová-McComb, Eliška Walterová, Lord Wei-
denfeld, Anthony R. Weston, Sir Nicholas Winton, James D. 
Wolfensohn, Stanislav Zeman

Děkujeme za podporu i všem dárcům, kteří si přáli zůstat 
v anonymitě.

Srdečně děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří se 
zapojili do našich projektů, za jejich odhodlání a tvrdou 
práci. Bez jejich pomoci bychom nemohli realizovat všech-
ny naše stávající aktivity.

IndIVIduaL donorS
major partners

Jürgen and Helena Hoffmeister

partners

Friends of Forum 2000

Friends

Awadh Albadi, Abdulaziz Al-Duaij, Achilleas Antoniades, 
Jean Barr, Etienne-Emile Baulieu, Zygmunt Bauman, Jiří 
Berkovec, Martin Bojar, Naděžda Bonaventurová, Frit-
jof Capra, Lukáš Černý, Petr Černý, Lygžima Chaloupko-
vá, Jennia and Ellah Chodorov, Mike Clover, Pepper de 
Callier, Jana Divišová, Ivan Doležal, Iva Doležalová, Erika 
Doležalová, Jana Doležalová, Lynn and Diana Doughan, 
Jan Duda, Karel Fiala, Marketa Goetz-Stankiewicz, Jiří F. 
Grund, Ilja Hilmer, Doug Hodgkinson, Ludvík Hubený, Vazil 
Hudák, Michal Illner, Tomáš Janata, Pavel Jurkovič, Mar-
tina Kafková, Martina Klicperová, Petra Klimešová, Marie 
Kovářová, Martin Kratochvíl, Lumír H. Kroček, Svatopluk 
Krupička, Jiří Kuba, Sir Frank Lampl, Tomáš Laně, Jele-
na Langová, Vladimír Liščák, Bruce Lloyd, Olga Marlinová, 
Marcela Martínková, Václav Mezřický, Mazin Motabagani, 
Jiří Musil, Barbara Orlíková, Jana Ošťádalová, Jan Páv, Ur-
sula Schulz, Karel Schwarzenberg, Dana Seidlová, Cher-
yl Shure, Vladimír Šipler, Lubomír Sklenka, Mr. Smirnof, 
Vivienne Soyková, John J. Stack, Sanjiv Suri, Olga Ulricho-
vá, Hans J. A. van Ginkel, Daniela von Bethlenfalvy, Mar-
janka Vrabcová-McComb, Eliška Walterová, Lord Weiden-
feld, Anthony R. Weston, Sir Nicholas Winton, James D. 
Wolfensohn, Grigory Yavlinsky, Stanislav Zeman

We would also like to thank all those supporters who re-
quested anonymity.

Our sincere thanks to all volunteers involved in our 
projects for their hard work and dedication. We could nev-
er do the things we do without their help.
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