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„Jednou přijde den, kdy si všichni budeme moci říci: Učinili jsme přerod
– který si [prezident Havel] jistě přál – přerod ve skutečnou svobodu,
ve svobodu ducha a také svobodu, která přichází, když z našich společností
vymýtíme strach a dychtění po věcech.“

Aun Schan Su Ťij, barmská politička a nositelka Nobelovy ceny míru,
zahájení konference Forum 2000
“Together there will come a time when we can all say: We have made the
transition – for which [President Havel] must have longed – we have made
the transition to true freedom, freedom of the spirit as well as the freedom
that comes from removing fear and want from our societies.”

Aung San Suu Kyi, Burmese political Leader and Nobel Peace Prize Laureate,
Opening Speech at the Forum 2000 Conference
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INTRODUCTION

Vážení přátelé,

Dear Friends,

Rádi bychom Vám představili výroční zprávu nadace Forum
2000. V uplynulém roce nadace úspěšně pokračovala v naplňování svého poslání a rozvíjela jednotlivé projekty, stojící na
jejích základních principech, a zároveň se věnovala rozšiřování
řad účastníků a pozorovatelů. Nadace zůstává věrná hodnotám svého zakladatele, bývalého českého prezidenta Václava
Havla, na jehož odkazu a osobnosti staví své působení.

We are pleased to present to you the Forum 2000
Foundation’s 2013 Annual Report. In this past year,
the foundation has successfully continued to pursue its
mission by dedicating itself to extending and developing
its projects, building upon its central theme, and attracting
a larger number of participants and observers. The foundation remained true to the values of its founder, former
Czech President Václav Havel, and hopes to build upon his
legacy as a leader and a personal example.

Hlavním projektem roku 2013 byla tradičně naše výroční konference Forum 2000. Tématem sedmnáctého ročníku byly
„Společnosti v přerodu“. Program se soustředil na možné
přístupy k výzvám a příležitostem v postsovětském světě
a na změny v Latinské Americe a Asii. Témata a náměty
diskuzí se vztahovaly k důležitosti institucí, vůdčích osobností, ideálů a hodnot. Mezi řečníky bylo 140 mezinárodních
osobností, například Jeho Svatost dalajlama, kubánská blogerka a disidentka Yoani Sánchez nebo předseda správní
rady Global Alliance for Improved Nutrition Jay Naidoo.
Po mnoha letech, kdy zůstávala její židle na konferenci
neobsazená, jsme v Praze s radostí i hrdostí přivítali barmskou političku a nositelku Nobelovy ceny míru Aun Schan
Su Ťij. Její srdečná úvodní řeč k zahájení letošní konference
byla skutečnou poctou demokracii, osobnosti Václava Havla
a také významu jeho odkazu pro nynější proces demokratického přerodu v Barmě.
Program konference sestával z více než čtyřiceti diskuzních
panelů a workshopů, které přilákaly přes čtyři tisíce návštěvníků. Součástí konference byla i veřejná přednáška Jeho
Svatosti dalajlamy, nazvaná „Laskavost a vzájemná úcta
v dnešní společnosti“. Byla přijata s nadšením a tibetský
duchovní vůdce byl přivítán ovacemi ve stoje. Několik panelů
v rámci konference se již tradičně věnovalo mezináboženskému dialogu či problematice nedostatku vodních zdrojů
na Blízkém východě.
V roce 2013 zveřejnila iniciativa Společná starost, skupina
respektovaných mezinárodních vůdčích osobností reprezentujících různé kultury, historii, náboženství a tradice, společné
prohlášení „Burma’s Ethnic Powder Keg“, které vyzývá mezinárodní společenství ke zvýšení míry zájmu a účasti k dodržování lidských a občanských práv všech občanů Barmy.
NGO Market byl letos opět velice úspěšný. Na 14. veletrhu
neziskovek se představilo 200 neziskových organizací působících v různých oblastech, od podpory lidských práv a demokracie přes vzdělávání až po humanitární pomoc a rozvoj.
Program odstartovala debata věnovaná efektivním metodám fundraisingu.
Tento rok jsme rovněž pořádali debaty a kulaté stoly, kupříkladu vzpomínkovou snídani, konanou u příležitosti 25. výročí
snídaně francouzského prezidenta Françoise Mitterranda

As usual, our main project in 2013 was the annual Forum
2000 Conference. The topic of the 17th conference was
“Societies in Transition.” The program focused on how to
approach the challenges and opportunities of a post-Soviet world, and on the changes in Latin America and
Asia. The topics and themes of discussion drew upon the
importance of institutions, leadership, and ideas and values. Speakers included 140 international personalities,
such as His Holiness the Dalai Lama, Cuban blogger and
dissident Yoani Sanchez, and Chairman of the Board of
Directors of the Global Alliance for Improved Nutrition Jay
Naidoo. After many years during which her chair at the
Forum 2000 Conference remained empty, Forum 2000
was proud to welcome Burmese politician and Nobel Peace
Prize Laureate Aung San Suu Kyi to Prague. Her heartfelt keynote speech at the opening ceremony of this
year’s annual conference was a true homage to democracy and the leadership of Václav Havel, and a reflection
on what his legacy means for the democratic transition
in Burma today.
The conference program consisted of over 40 events such
as panel discussions and workshops that attracted over
4,000 observers. Part of the conference was a public talk
hosted by His Holiness the Dalai Lama, titled “Compassion
and Respect in Today’s Society.” It was received with
a standing ovation and great enthusiasm by its attendees. As is traditional, several panels within the conference
were devoted to the Interfaith Dialogue project and the lack
of water resources in the Middle East.
In 2013, the Shared Concern Initiative, a joint group of
respected international leaders from various cultural backgrounds, released a joint statement, “Burma’s Ethnic
Powder Keg,” a call for increasing engagement of the international community, insisting upon full respect for human
and civil rights for all Burmese citizens.
The NGO Market was a success again this year. The 14th
annual non-profit fair showcased 200 NGOs from various
fields, such as education, human rights and democracy,
and humanitarian aid and development. A discussion on
successful methods of fundraising kicked off the fair.
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s československými disidenty, debatu věnovanou 20 letům
česko-německých hospodářských vztahů a také uzavřenou
diskuzi týkající se transformací na Blízkém východě.
Nadace Forum 2000 se řídí pravidlem, že celkové roční
náklady spojené se správou nadace nesmí převýšit 35 % hodnoty ročně poskytnutých (a vydaných) nadačních příspěvků.
Celkové náklady související se správou nadace (zahrnující
část osobních nákladů, spotřebu materiálu, energie a ostatní
náklady vynaložené na správu nadace) činily v roce 2013
celkem 1 352 947 Kč, což představuje 8,08 % z nákladů
vynaložených na nadační příspěvky v souladu se zákonem
a statutem.
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem partnerům
a dárcům nadace Forum 2000. Velmi si ceníme podpory
a příspěvků, které dostáváme od firem, jedinců a institucí,
neboť právě tyto zdroje nám dovolují rozvíjet aktivity nadace.
Pevně věřím, že i během následujícího roku budeme pokračovat v našich snahách úspěšně rozvíjet poslání, které je
základem nadace.
Tomáš Vrba
předseda správní rady

In addition to our annual and long-term projects, we prepared several conferences and roundtables. Among them
was a commemorative breakfast meeting on the 25th
anniversary of the meeting between French President
Mitterrand and Czechoslovak dissidents, the discussion “20 Years of Czech-German Economic Relations:
Perspectives of Future Cooperation,” and a closed discussion on transitions in the Middle East.
In 2013, total operating costs of 1,352,947 CZK associated with the administration of the foundation, including
staffing costs, the cost of material consumption, energy,
and other administrative expenses. This number represents 8.08% of expended costs for foundation contributions in accordance with the law and the Statute.
I would like to take this opportunity to thank all of the
Forum 2000 Foundation’s partners and donors. We are
very appreciative of the support and contributions
we receive from companies, individuals, and institutions that give us the means to continue to develop the
foundation’s activities.
In the coming year, I trust that we will continue our pursuit
of the mission that embodies the foundation.
Tomáš Vrba
Chairman of the Board of Directors
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ACTIVITIES IN 2013

17. ročník konference Forum 2000:
Společnosti v přerodu

17th Forum 2000 Conference:
Societies in Transition

15.–18. září 2013

September 15–18, 2013

Sedmnáctá výroční konference Forum 2000 se konala
ve dnech 15.–17. září v Praze a 18. září v Ostravě, Plzni,
Bratislavě a Krakově. Jednalo se o zatím největší konferenci v historii Fora 2000, která přilákala 140 delegátů
a přes 4 000 pozorovatelů.

The 17th Forum 2000 Conference, “Societies in Transition,”
was held from September 15 to 17, 2013 in Prague, and on
September 18, 2013 in Ostrava, Pilsen, Bratislava, and
Krakow. It was the biggest gathering in Forum 2000’s history, attracting 140 delegates and over 4,000 observers.

Ústředním tématem konference byly problémy a důsledky
společenských přerodů. Konference se soustředila na to,
jak přistupovat k výzvám, příležitostem a rizikům procesu změny napříč regiony, od postsovětského prostoru
přes Latinskou Ameriku až po Asii. Diskutovaná témata
se týkala například situace v Barmě, dále role vnějších
aktérů, důležitosti institucí, vůdčích osobností či nepostradatelnosti hodnot a ideálů.

The overarching theme of the conference was the exploration of the problems and consequences of social transformation. The conference focused on how to approach
these challenges, opportunities, and risks in transitional
processes, from the post-Soviet world to Latin America
to Asia. Topics and themes discussed at this year’s conference included Burma in transition, the role of external
actors, and the importance of institutions, leadership, values, and ideas.

Návštěvníci měli možnost vyslechnout myšlenky a zkušenosti 140 významných světových osobností, včetně Jeho
Svatosti dalajlamy, britského novináře Edwarda Lucase,
bývalého prezidenta Jihoafrické republiky Frederika
Willema de Klerka, americké písničkářky a aktivistky Joan
Baez, kubánské blogerky a disidentky Yoani Sánchez či
předsedy správní rady Global Alliance for Improved Nutrition

The conference offered everyone the opportunity to hear
the ideas and experiences of 140 distinguished world
personalities, including His Holiness the Dalai Lama,
renowned British journalist Edward Lucas, former President
of South Africa Frederik Willem de Klerk, American singer
and activist Joan Baez, Cuban blogger and dissident
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Jaye Naidoo. Letos Forum 2000 v Praze konečně s hrdostí
přivítalo barmskou političku a nositelku Nobelovy ceny míru
Aun Schan Su Ťij, která konferenci zahájila poctou zakladateli nadace Forum 2000 a bývalému prezidentu České
republiky Václavu Havlovi.
Součástí konference bylo více než 40 panelů a setkání.
Diskuze se věnovaly kupříkladu arabskému jaru či roli
náboženství v procesu přerodu. Součástí letošního ročníku konference Forum 2000 byla i veřejná přednáška Jeho
Svatosti dalajlamy, která se pod názvem „Laskavost a vzájemná úcta v dnešní společnosti“ konala 14. září v pražské Tipsport areně. Tibetského duchovního vůdce přivítaly
ovacemi vestoje tisíce lidí.

Yoani Sánchez, and Chairman of the Board of Directors
of the Global Alliance for Improved Nutrition Jay Naidoo.
This year, Forum 2000 was proud to finally welcome the
Burmese politician and Nobel Peace Prize Laureate Aung
San Suu Kyi, who opened the conference in Prague with
a tribute to Forum 2000 Foundation founder and former
President of the Czech Republic Václav Havel.
Over 40 panels, and meetings took place over the course
of the conference. The panels included discussions dedicated to the Arab Spring and the role of religion in transitional processes. A special feature of the conference this
year was a public talk by His Holiness the Dalai Lama on
September 14, 2013, titled “Compassion and Respect
in Today’s Society.” The Tibetan spiritual leader was welcomed with a standing ovation by several thousand people at the Tipsport Arena in Prague.
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Mezináboženský dialog

Interfaith Dialogue

Mezináboženský dialog je nedílnou součástí konference
Forum 2000. Usiluje o porozumění mezi světovými náboženstvími a sekulární společností a hledá cesty ke zvýšení
vzájemné spolupráce a tolerance. V roce 2013 projekt
Mezináboženský dialog v rámci konference obsahoval dvě
panelové diskuze, které se věnovaly otázkám role náboženství coby hybné síly demokratických změn a nutnosti mezináboženského dialogu mezi Východem a Západem, který
by zmírnil napětí v oblasti východní Asie. Diskuze se uskutečnily 16. září v paláci Žofín a 17. září na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.

Interfaith Dialogue is an integral part of the Forum 2000
Conferences. It seeks to promote dialogue between the
world’s religions and the secular society and in search of ways to
increase mutual cooperation and understanding. In 2013, the
Interfaith Dialogue program within the Forum 2000 Conference
consisted of two panel discussions that dealt with questions
concerning the role of religion as a force in democratic movements, and the need for East-West and interfaith dialogue to
cool religious tensions in East Asia. The discussions took place
on September 16 at the Žofín Palace and on September 17 at
the Faculty of Arts of Charles University in Prague.

První diskuze s názvem „Demokracie, lidská práva a svoboda
náboženství ve východní Asii“ zdůraznila klíčový význam mezináboženského dialogu mezi Východem a Západem a různými
náboženskými tradicemi. Panelisté probírali náboženské
napětí, které panuje ve východní Asii, a zabývali se otázkou
všeobecné sekulární etiky a demokratizace. Druhý z panelů,
„Role náboženství v procesech přerodu“ představil čtyři představitele různých náboženských vyznání. Soustředil se na
otázku, zdali víra hraje kladnou či zápornou úlohu ve společnostech v přerodu a také na spojitost mezi náboženstvím
a demokracií.

The first of the discussions, titled “Democracy, Human Rights,
and Religious Freedom in East Asia,” stressed the need for
dialogue between the East and the West and between religions. Participants discussed religious tensions in East
Asia and explored the topic of universal secular ethics and
democratization. The second panel, “The Role of Religion in
Transitional Processes,“ featured four representatives of different faiths. It focused on the question of whether religion
plays a positive or a negative role in transitioning societies,
and the link between religion and democracy.

Obou panelů se zúčastnili významné osobnosti duchovního
a veřejného života; například Jeho Svatost dalajlama, sociolog Tomáš Halík, právník a disident Čchen Kuang-čcheng,
šéfredaktor webu Malaysiakini Steven Gan, teolog a politolog Michael Novak, historik a novinář Rudrangshu Mukherjee,
biskup koptské ortodoxní církve v Německu Anba Damian
a profesorka teologie z John Carroll University v Clevelandu
Doris Donnelly.

Distinguished personalities from spiritual and public life
participated in these discussions, including His Holiness the
Dalai Lama, sociologist Tomáš Halík, lawyer and civil rights
activist Chen Guangcheng, editor of Malaysiakini Steven Gan,
theologian and political scientist Michael Novak, historian
and journalist Rudrangshu Mukherjee, Bishop Anba Damian
of the Coptic Orthodox Church in Germany, and Professor
of Theology at John Carroll University in Cleveland Doris
Donnelly.
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Voda na Blízkém východě

Water in the Middle East

Nadace Forum 2000 se věnuje problematice nedostatku
vodních zdrojů na Blízkém východě již devět let. Projekt si
klade za cíl řešit tuto otázku komplexně, zohlednit politické,
ekonomické a technické aspekty a v konečném důsledku
napomoci zprostředkovat mírové, spravedlivé a stabilní
řešení, na němž se budou moci podílet všichni zúčastnění.

The Forum 2000 Foundation has been contributing to discussion on the problem of water shortage in the Middle
East for nine years. The aim of this project is to address
the issue comprehensively from the political, economic,
and technical perspectives, hoping ultimately to help facilitate a peaceful, equitable, and stable resolution by all
stakeholders.

V rámci výroční konference Forum 2000 se dne 16. září
konala v paláci Žofín panelová diskuze s názvem „Obchod
a voda: nové způsoby prolomení slepé uličky na Blízkém
východě?“ Diskuze zkoumala možné nepolitické komunikační prostředky, prostřednictvím kterých lze na Blízkém
východě čelit nedostatku vodních zdrojů a zajistit bezpečnost i přístup k nezávadné pitné vodě.
Účastníci se věnovali palestinské iniciativě „Breaking the
Impasse“ (Prolomení slepé uličky) a také izraelsko-palestinskému konfliktu. Zdůraznili, že k tomu, aby se vyřešil
problém nedostatku vodních zdrojů, jsou nezbytné mírové
smlouvy i spolupráce občanské společnosti. Panel moderovala hlavní analytička Pražského institutu bezpečnostních
studií Irena Kalhousová a mezi diskutujícími byli předseda
Munib R. Masri Development Foundation Muníb Masrí,
bývalý ředitel Mosadu Efrajim Halevy a bývalý turecký
diplomat a předseda společnosti AB Consultancy and
Investment Services Cem Duna.

On September 16, a panel discussion titled “Business
and Water: New Channels for Breaking the Impasse
in the Middle East?” was held during the Forum 2000
Conference at Žofín Palace in Prague. The discussion
explored possible non-political channels of communication in the Middle East to address food security and access
to safe drinking water.
Participants discussed the Palestinian initiative Breaking
the Impasse, the Israeli-Palestinian conflict, and the
need for peace treaties and civil society cooperation to
address water scarcity. Chief Analyst at the Prague Security
Studies Institute Irena Kalhousová chaired the panel, and
among the speakers were chairman of the Munib R. Masri
Development Foundation Munib Masri, former director of
the Israeli Mossad Efraim Halevy, and Former Turkish diplomat and Chairman of AB Consultancy and Investment
Services Cem Duna.
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Iniciativa Společná starost

Shared Concern Initiative

Iniciativa Společná starost byla založena v roce 2005 coby
volné a otevřené uskupení osobností reprezentujících různé
kultury, náboženství a tradice. Členové iniciativy se prostřednictvím společných stanovisek vyjadřují k nejdůležitějším
otázkám dnešního světa. V roce 2013 iniciativa vydala
společné prohlášení “Burma’s Ethnic Powder Keg,” které
se věnuje komplikovaným vztahům mezi barmskou vládou
a etnickými menšinami, které v této oblasti přetrvávají i po
změně režimu z vojenské diktatury ve vládu civilní. Iniciativa
vyzvala mezinárodní společenství, aby se ve věci více angažovalo, a aktivně přispělo k zajištění úcty k lidským a občanským právům všech obyvatel Barmy. V roce 2013 rovněž
uplynulo 54. let od tibetského povstání. Iniciativa proto
znovu zopakovala svou výzvu z roku 2012, v níž žádá čínskou vládu, aby jednala transparentněji a ukončila pronásledování a zastrašování, které mají v Tibetu na svědomí
pokračující sebeupalování.

The Shared Concern Initiative (SCI), established in 2005, is
an open, informal group of recognized personalities representing various cultures, historical backgrounds, religions,
and traditions who express shared opinions on topical
issues. In 2013, the initiative issued the joint statement
“Burma’s Ethnic Powder Keg.” The statement focused on
the troubled relations between the Burmese government
and ethnic minorities, which have persisted long after the
transition from decades of military dictatorship to civilian
rule. The SCI called for increasing engagement from the
international community and for full respect for human
and civil rights for all citizens of Burma. The year 2013
marked the 54th anniversary of the Tibetan Uprising, and
the Initiative reiterated a statement it released in 2012
calling on the Chinese government to act with greater
transparency and to end the harassment and intimidation which continue to lead to self-immolations in Tibet.

Členové iniciativy v roce 2013

SCI Members in 2013

Iniciativa Společná starost měla v roce 2013 14 členů.
Jsou jimi princ Hassan bin Talal, Jeho svatost dalajlama,
Frederik Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan
Gregorian, Grigorij Javlinskij, Hans Küng, Michael Novak,
Šimon Peres, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg,
Desmond Tutu a Richard von Weizsäcker.

In 2013, the SCI had 14 members: Prince Hassan bin
Talal, His Holiness the Dalai Lama, Frederik Willem de
Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Hans Küng,
Michael Novak, Shimon Peres, Yōhei Sasakawa, Karel
Schwarzenberg, Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker,
Grigory Yavlinsky.
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ÚryvEK ze stanovisKA

Excerpts from the Statement

Burma’s Ethnic Powder Keg, duben 2013

Burma’s Ethnic Powder Keg, April 2013

„Mnohé z barmských etnických menšin, které tvoří téměř
40 procent populace, byly dlouho vystaveny pronásledování a špatnému zacházení. Výsledkem je často přetrvávající hněv a vzdor vůči vládě, někdy přerůstající
i v ozbrojený odpor. Existuje vážné nebezpečí, že odpůrci
tranzice v Barmě by mohli toto napětí využít a podpořit
etnický konflikt, aby zmařili reformní snahy. … Mezinárodní
společenství musí zdvojnásobit své snahy o pomoc téměř
60 miliónům obyvatel Barmy na jejich cestě za trvalým
mírem a opravdovou demokracií. Lepší integrace etnických menšin spolu s plným respektováním jejich lidských
a občanských práv je nezbytná pro snížení rizika opětovného oživení etnického násilí a také pro úspěšnou transformaci Barmy.“

“Many of Burma’s ethnic minorities – whose members
comprise almost 40% of the population – have long been
subjected to persecution and mistreatment. As a result,
they often harbor anger and resentment toward the government, with some even taking up arms in resistance.
There is a real danger that opponents of Burma’s transition could exploit these tensions, fueling ethnic conflict in
order to derail reform efforts. … The international community must redouble its efforts to help Burma, with its almost
sixty million people, to move toward lasting peace and true
democracy. Better integration of ethnic minorities, with
full respect for their human and civil rights, is essential
to reducing the risk of a resurgence of ethnic violence –
and to giving Burma’s transition a chance to succeed.”

Podepsali: princ Hassan bin Talal, André Glucksmann,
Vartan Gregorian, Micahel Novak, Yohei Sasakawa, Karel
Schwarzenberg, Desmond Tutu a Richard von Weizsäcker.

Signed by: Prince Hassan bin Talal, André Glucksmann,
Vartan Gregorian, Michael Novak, Yohei Sasakawa, Karel
Schwarzenberg, Desmond Tutu and Richard von Weizsäcker.

Media Coverage

Ohlas médií
Stanovisko Iniciativy společná starost bylo zasláno významným světovým sdělovacím prostředkům a v roce 2013 bylo
zveřejněno mimo jiné v následujících médiích: the Malta
Independent (Malta), the Daily Star (Libanon), Al-Šabíba
(Omán), Daily News and Analysis (Indie), the Japan Times
(Japonsko), Taipei Times (Tchaj-wan), a Expreso (Ekvádor).

The SCI statement was distributed to significant world
media, and in 2013 was published in the following media
outlets: the Malta Independent (Malta), the Daily Star
(Lebanon), Al Shabiba (Oman), Daily News and Analysis
(India), the Japan Times (Japan), Taipei Times (Taiwan),
and Expreso (Ecuador), among many others.
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Demokratická solidarita

Democratic Solidarity

Demokratická solidarita, která coby nový projekt vznikla
během 17. výroční konference Forum 2000 „Společnosti
v přerodu“, uspořádala v listopadu v kostarickém San José
první workshop s názvem „Zkušenosti, očekávání a podmínky demokratické tranzice“. Zúčastnili se jej političtí lídři,
čelní představitelé občanské společnosti a také nezávislí
novináři z Venezuely, Kuby, Nikaragui, Kostariky, Španělska
a České republiky. Setkání zahájil nositel Nobelovy ceny
míru a bývalý kostarický prezident Oscar Arias Sánchez.

Democratic Solidarity, a new project founded this year during the 17th annual Forum 2000 Conference, organized
its first workshop in San José, Costa Rica in November.
The theme of the meeting was “Experience, Expectations,
and Conditions of Democratic Transitions,” and it attracted
political and civil society leaders and independent journalists from Venezuela, Cuba, Nicaragua, Costa Rica,
Spain, and the Czech Republic. Among the participants
was former President of Costa Rica and Nobel Peace Prize
Laureate Oscar Arias Sánchez.

Demokratická solidarita je společným projektem Nadace
Forum 2000 a Ariasovy nadace za mír a lidský pokrok.
Byla založena v září 2013 na základě dohody podepsané
v Praze venezuelskými a kubánskými disidenty, kteří se
rozhodli spojit se v nenásilném boji za svobodu, demokracii a lidská práva.

Democratic Solidarity is a joint project of the Forum 2000
Foundation and the Arias Foundation for Peace and Human
Progress. It was founded in September 2013 based on an
agreement signed in Prague during the 17th annual Forum
2000 Conference “Societies in Transition” by Venezuelan
and Cuban democrats striving for freedom, democracy,
and human rights.
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Hlavním cílem projektu je diskutovat výzvy a příležitosti
budoucí demokratické tranzice v momentálně nedemokratických latinsko-amerických zemích. Platforma usiluje
o zvýšení povědomí o procesech provázejících přechod
k demokracii a také praktických krocích a změnách, které
následují bezprostředně po pádu autoritářského režimu.
Projekt se zaměřuje na transformaci politického prostředí,
institucí, občanské společnosti, právního státu, ekonomiky
a médií a využívá praktické historické zkušenosti zemí
Latinské Ameriky a střední Evropy.

The main objective of Democratic Solidarity is to discuss
the opportunities and challenges of future democratic transitions that the currently non-democratic countries in Latin
America will face. The project seeks to raise awareness
about transitions to democracy, and about adjustments
and practical steps to be taken following the fall of authoritarian regimes. It focuses on the transformation of political climate, institutions, civil society, rule of law, economy,
and the media, and uses the historical experience of Latin
American countries and Central European states.

Demokratická solidarita podporuje nenásilný přechod
k demokracii a prostřednictvím svých aktivit napomáhá
pravidelné výměně informací a zkušeností mezi demokraty,
lidskoprávními aktivisty, disidenty, nezávislými novináři
a blogery z Latinské Ameriky, kteří usilují o demokratické
zřízení, úctu k lidským právům, pluralitu politických stran,
aktivní a nezávislou občanskou společnost, svobodu myšlení a projevu, konání svobodných a transparentních voleb
a boj proti korupci.

The platform seeks a non-violent transition to democracy
and aims to facilitate a systematic exchange of information and experience between democrats, human rights
activists, dissidents, independent journalists, and bloggers across Latin America. The members of this network
advocate for democratic governance, respect for human
rights, plurality of political parties, a thriving and independent civil society, freedom of thought and expression, free
and transparent elections, and fighting corruption.
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NGO Market

NGO Market

3. května 2013

May 3, 2013

Čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek NGO Market se uskutečnil v pátek 3. května v Národní technické knihovně v Praze.
Tato jedinečná denní akce poskytuje neziskovým organizacím možnost prezentovat své aktivity široké veřejnosti,
navázat nová vzájemná partnerství, a oslovit potenciální
sponzory a dobrovolníky. V letošním roce se představilo
téměř 200 nevládních organizací a veletrh navštívilo okolo
3 000 lidí. Bohatý rozsah činnosti představovaných neziskovek zahrnoval témata od pomoci v krizových situacích přes
humanitární a rozvojovou pomoc, sportu a volného času až
po lidská práva, podporu demokracie, sociální služby, vzdělávání či životní prostředí.

The 14th annual non-profit fair, NGO Market, was in held
in Prague at the National Technical Library on Friday,
May 3. This unique event provided NGOs the opportunity
to present their activities to the general public, to establish new partnerships, and to address potential sponsors
and volunteers. Nearly 200 NGOs showcased their activities at this year’s NGO Market and about 3,000 people
attended. The work of the exhibiting NGOs covered crisis
relief, humanitarian aid and development, sport and leisure, human rights and democracy assistance, welfare
services, education, and the environment.

Samotný veletrh obohatila celá řada doprovodných akcí
zahrnujících semináře, praktické prezentace, dobrovolnické
centrum či program pro děti. Součástí doprovodného programu bylo také představení makety lední medvědice Pauly
z Greenpeace, charitativního bazaru Domova Sue Ryder či
divadla ve znakové řeči pro neslyšící děti.
Diskuze a workshopy byly vždy populární součástí NGO
Marketu. Veletrhu předcházela mezinárodní konference
s názvem „PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?“, která poukázala na užitečnost
měření účinnosti nevládních organizací na internetu, hodnotu
dobrovolnictví či nutnost transparentnosti nevládních organizací. Veletrh neziskovek zahájil diskuzní panel zaměřený
na úspěšné metody on-line fundraisingu. Další přednášky
se věnovaly oblasti propojení podniků s nevládními organizacemi, vedení v neziskovém sektoru a spolupráci s médii.

A number of associated events complemented the fair,
including workshops, practical presentations, a volunteer
center, and a program for children. Accompanying activities included a visit from Greenpeace’s polar bear Paula,
Sue Ryder Home’s charitable bazaar, and a theatre performance in sign language for deaf children.
Discussions and workshops have always been a popular part of the NGO Market. The event was preceded by
the international conference titled “PROVE = MEASURE:
How Can NGOs Justify Their Values?” which stressed the
helpfulness of measuring the effectiveness of NGOs on
the internet, the value of voluntary work, and the importance of transparency. The non-profit fair itself opened with
a discussion panel that focused on successful methods of
online fundraising. Other lectures and seminars discussed
linking businesses and NGOs, leadership in the non-profit
sector, and cooperation with the media.
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Konference a kulaté stoly

Conferences and Roundtables

Transformace na Blízkém východě:
dopady na mírový proces, státní systémy
v oblasti a Izrael

Transitions in the Middle East:
Consequences for the Peace Process,
the Regional State System and on Israel

30. dubna 2013

April 30, 2013

V hotelu InterContinental v Praze se sešla skupina odborníků, diplomatů, zástupců neziskových organizací a novinářů, která v uzavřené diskuzi řešila současné společenské
a politické změny na Blízkém východě a jejich dopady na
státní systémy v oblasti a Izrael. Diskuze byla zahájena
úvodním proslovem o současném vývoji v arabském světě
a o perspektivách izraelsko-palestinského mírového procesu. Zaznělo například, že poprvé ve své historii byly arabské vládnoucí režimy ohroženy lidovou revolucí. Nicméně
byla zmíněna i skutečnost, že k povstáním došlo pouze
v arabských zemích ovládaných diktaturou a ne v monarchiích v regionu, což poukazuje na významnou roli náboženství v procesu legitimizace panovníků či vládnoucích
skupin.

In a closed discussion held in the Hotel InterContinental
Prague, a group of experts, diplomats, NGO representatives, and journalists gathered to discuss transitions in the
Middle East and their impact on both the regional state
system and Israel. The discussion began with a keynote
speech that focused on recent developments in the Arab
world and offered perspective on the Israeli-Palestinian
peace process. The speaker noted that this appeared to
be the first time Arab regimes were challenged by popular
uprisings. However, these uprisings have taken place in
Arab countries ruled by dictatorships and not monarchies,
suggesting religion has a role in legitimizing the power of
the ruler.

Na otázku ohledně současného vývoje na Blízkém východě
jeden z diskutujících odpověděl, že tyto revoluční události
by mohly vést k nastolení nových státních zřízení v regionu.
Výsledkem občanské války v Sýrii ovšem nemusí nutně být
opětovné sjednocení země, ale i rozpad a překreslení hranic. Udržet Sýrii sjednocenou bude problematické i proto,
že se během revoluce nepřihlásil žádný vůdce, který by
měl schopnost zabránit rozpadu země.
Diskuze se také zaměřila na izraelsko-palestinský mírový
proces a na pokusy najít všeobecně platný vzorec pro
budoucí mírové dohody. Jeden z účastníků se zeptal, zda
by Evropská unie mohla být v této záležitosti nápomocná.
Bylo odpovězeno, že by EU mohla vykonávat symbolickou
roli “porodní asistentky”, nicméně Izraelci a Palestinci si
musí vyřešit své problémy sami.

On the question of the outcomes of events in the Middle
East, the speaker argued that these uprisings could lead
to the reordering of the state system in the region. The
outcome of the civil war in Syria may not be of a unified
Syria, but of a breakup and redefinition of its borders. It
may also be impossible to keep Syria united since no one
leader has been identified with the revolution who could
prevent the breakup of the country.
The discussion also focused on the Israeli-Palestinian
peace process and attempts to find a formula for a future
peace agreement. One participant asked if the European
Union could possibly be of assistance. It was pointed out
that while the EU could act as a “midwife,” Israelis and
Palestinians must resolve the issues themselves.
The debate was thematically linked to the 17th annual
Forum 2000 Conference on “Societies in Transition.”

Debata navazovala na 17. výroční konferenci Forum 2000
s tématem „Společnosti v přerodu“.
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20 let česko-německých hospodářských
vztahů: perspektivy budoucí spolupráce

20 Years of Czech-German Economic Relations:
Perspectives of Future Cooperation

7. květen 2013

May 7, 2013

Ve spolupráci s Česko-německým diskusním fórem
nadace Forum 2000 uspořádala diskuzi nazvanou „20 let
česko-německých hospodářských vztahů: perspektivy
budoucí spolupráce,“ která se konala na Ministerstvu
průmyslu a obchodu České republiky. Diskuze se zabývala hospodářským vývojem v České republice a Německu
a dále bilaterální spoluprací těchto zemí. Mezi probíraná
témata patřila například konkurenceschopnost, zahraniční
obchod, vývoj nových technologií, inovace, bilaterální spolupráce v EU nebo přístup k trhům třetích zemí. Debaty se
zúčastnili český ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba
a jeho německý protějšek, vicekancléř a spolkový ministr
hospodářství a technologie Philipp Rösler.

The Forum 2000 Foundation in cooperation with the
Czech-German Discussion Forum organized a discussion
titled “20 Years of Czech-German Economic Relations:
Perspectives of Future Cooperation,” held at the Czech
Ministry of Industry and Trade. The discussion dealt with
economic development in the Czech Republic and Germany
and bilateral cooperation between the two countries.
Competitiveness, foreign trade, technology, innovation, bilateral cooperation within the EU, and access to third countries’
markets were among the topics covered. The discussion
was held between the Czech Minister of Industry and Trade,
Martin Kuba, and the German Vice-Chancellor and Federal
Minister of Economics and Technology, Phillip Rösler.

Akce byla organizována v rámci dlouhodobé spolupráce na
projektech podporujících česko-německé vztahy. Nadace
Forum 2000, která je českým partnerem ČNDF, pomáhá
vytvářet a organizovat projekty, jež rozvíjejí otevřený dialog
mezi Čechy a Němci a zároveň podporují vzájemnou spolupráci a porozumění.

The event was organized in the context of long-term cooperation on projects that support Czech-German relations.
As a Czech partner of the Czech-German Discussion Forum,
the Forum 2000 Foundation helps to create and organize
projects that develop an open dialogue between Czechs and
Germans, fostering mutual cooperation and understanding.
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Diskuze k připomenutí snídaně
prezidenta Mitterranda s československými
disidenty

Discussion to Commemorate Breakfast
Meeting between President Mitterrand
and Czechoslovak Dissidents

11. prosince 2013

December 11, 2013

U příležitosti 25. výročí setkání francouzského prezidenta Françoise Mitterranda s osmi československými
disidenty nadace Forum 2000 uspořádala ve spolupráci
s Velvyslanectvím Francie v Praze diskuzi připomínající tuto
událost.

The Forum 2000 Foundation in cooperation with the
Embassy of France in Prague organized a breakfast event
to commemorate and discuss the 25th anniversary of the
meeting between French President François Mitterrand
and eight Czechoslovak dissidents.

Původní setkání se konalo 9. prosince 1988 v Buquoyském
paláci, sídle francouzského velvyslanectví v Praze.
Představovalo de facto oficiální uznání československého
disentu představitelem západního demokratického státu.
Pro disidenty se stalo impulsem pro další vývoj aktivit cílených proti zkostnatělé politické struktuře československého státu. Mitterrandova debata s vůdci neformální
opozice také vyslala silný politický signál Komunistické
straně Československa, která již v té době čelila rostoucímu domácímu a mezinárodnímu tlaku.

The original meeting took place in December of 1988 in
the Buquoy Palace, the residence of the Embassy of France
in Prague. The meeting was a de facto official recognition
of Czechoslovak dissidents by a Western democracy, and
hence gave dissidents further impetus to challenge the
rigid political structures of the Czechoslovak state. By holding this discussion, Mitterand sent a strong political message to the Communist Party of Czechoslovakia, which
was already facing increasing domestic and international
pressure.

Diskuze k připomenutí památné snídaně proběhla opět
v prostorách francouzského velvyslanectví v Praze.
Mezi pozvanými hosty bylo několik původních účastníků,
historiků, akademiků a diplomatů. Debata se zaměřila
nejen na dědictví setkání Françoise Mitterranda s československými disidenty, ale také na význam obdobných aktů
v současné diplomacii.

The commemorative breakfast event took place on the
premises of the Embassy of France in Prague. Guests at
the breakfast included original participants, historians,
academics, and diplomats. The debate focused on the
legacy of the meeting between François Mitterrand and
the Czechoslovak dissidents and on the significance of
similar acts in contemporary diplomacy.
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Filozof, politik a překladatel Jan Sokol zhodnotil význam
role Mitterranda jako vůdce, který se zasadil o to, že
se disidenti stali mluvčími „mlčící většiny“. Rostislav
Valvoda, vedoucí východoevropských projektů Člověka
v tísni, zmínil v této souvislosti současný Ázerbájdžán.
Prohlásil, že gratulace prezidentu Alijevovi k jeho znovuzvolení v nedávných zmanipulovaných volbách
byla v přímém rozporu s hodnotami, které snídaně
s Mitterrandem ztělesňovala. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že nynější praxe setkávání se s disidentskými
skupinami v tajnosti nemá potřebný dopad na společnost. Politolog Jacques Rupnik v návaznosti na to připomněl, že „neexistují žádné důkazy poukazující na to,
že by podpora lidských práv a demokracie v dlouhodobém horizontu jakkoliv poškozovala ekonomické vztahy
a obchod.“

Philosopher, politician, and translator Jan Sokol reflected
on the importance of Mitterrand’s role in helping to legitimize a future partner of discussion. He deemed that after
the breakfast, there was no question of who would speak
for the “silent majority.” Linking the symbolic breakfast
event to contemporary practices, Rostislav Valvoda, Head
of the Eastern European Program for People in Need, mentioned the case of Azerbaijan. He explicitly stated that the
congratulation of President Aliyev for his recent re-election in rigged elections was contrary to the values that the
breakfast with Mitterrand embodied. He argued that the
current practice of meeting with dissident groups in secret
does not work. Jacques Rupnik, a political analyst, followed
suit by saying that there is “no evidence that support of
human rights and democracy has harmed economic relations and business in the long term.”
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O NADACI FORUM 2000

About the Forum 2000
Foundation

Poslání

Mission

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu
k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím
světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou
tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.

The Forum 2000 Foundation pursues the legacy of Vaclav
Havel by supporting the values of democracy and respect
for human rights, assisting the development of civil society, and encouraging religious, cultural, and ethnic tolerance. It provides a platform for global leaders, as well as
thinkers and courageous individuals from every field of
endeavor, to debate openly and share these critical issues.

Správní rada

Board of Directors

Jiří Oberfalzer
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák
Tomáš Vrba

Jiří Oberfalzer
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák
Tomáš Vrba
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Dozorčí rada

Supervisory Board

Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Stanislav Janoch

Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Stanislav Janoch

Kontakt

Contact

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

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

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

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

www.forum2000.cz

www.forum2000.cz

Bankovní údaje

Bank Details

Bankovní účty:

Bank Accounts:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

Bankovní účty jsou vedeny u Komerční banky,
Pohořelec 3, 118 00 Praha 1, SWIFT: KOMBCZPP

The accounts are held at Komerční banka,
Pohořelec 3, 118 00 Prague 1, SWIFT: KOMBCZPP
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INFORMACE PRO SVOBODNÉ LIDI

Přátelé

Friends

Velvyslanectví USA v Praze
Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit
ČSOB
Velvyslanectví Francie v České republice
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
Velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze
Národní technická knihovna
Plavec & Partners, advokátní kancelář
Maxima reality, pražské realitní centrum
Nadace Vodafone
Hotel Intercontinental Prague
Plzeňský Prazdroj
B&H
Scenografie
Hotel Maximilian
Goethe-Institut
Informační kancelář Evropského parlamentu
v České republice
Langhans – Centrum Člověka v tísni
Era svět
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Antikvariát Fiducia
Plzeň 2015
Inštitút pre verejné otázky
Villa Decius Association
RWE
Ex Lovers
Mailbox Translations
OP Tiger
Sanek

U.S. Embassy in Prague
Friedrich Naumann Foundation for Freedom
ČSOB
Embassy of France in the Czech Republic
Embassy of Germany in the Czech Republic
Embassy of South Africa in Prague
National Library of Technology
Plavec & Partners, Law Office
Maxima Reality, Prague Real Estate Centre
Vodafone Foundation
Hotel InterContinental Prague
Plzeňský Prazdroj
B&H
Scenografie
Hotel Maximilian
Goethe-Institut
European Parliament Information Office
in the Czech Republic
Langhans Centre – People in Need
Era svět
Faculty of Arts, Charles University in Prague
Antiquarian Bookshop Fiducia
Pilsen 2015
Institute for Public Affairs
Villa Decius Association
RWE
Ex Lovers
Mailbox Translations
OP Tiger
Sanek
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Soukromí dárci

Individual Donors

Partneři

Partners

Karel Janeček
Libor Malý
Jürgen a Helena Hoffmeister
Michael Lunt
Marek Lehečka
Ladislav Kossár

Karel Janeček
Libor Malý
Jürgen and Helena Hoffmeister
Michael Lunt
Marek Lehečka
Ladislav Kossár

Přátelé

Friends

Jarmila Avratová, Václav Baloun, Jan Barta, Rudolf Barta,
Barbora Beňová, Edita Bízová, Jana Doudová, Pavel Dymeš,
Michaila Džakovová, Philip Armin Hainz, Petr Hedvábný,
Albert Hinn, Milena Horčicová, Dana Illanová, Michal Illner,
Veronika Jirásková, Iva Jobová, Noemi Krausová, Eliška
Křižková, Adam Kubesa, Filip Loučka, Ivana Loučková, Olga
Marlinová, Leo Johson Marshall, Lucie Nováková, Edvard
Outrata, Jana Outratová, Michal Pečeňa, Jana Poslušná
a Petr Hruška, Pavel Pražák, Jana Rajnišová, Laura
Ramadani, Eva Rindová, Alena Slepičková, Aleš Soukup,
Vivienne Soyková, Monika Šimůnková, Jana Šišková,
Petr Štěpánek, Vlastislav Vlk, Dagmar Volencová, Eliška
Walterová, Tereza Žáčková

Jarmila Avratová, Václav Baloun, Jan Barta, Rudolf Barta,
Barbora Beňová, Edita Bízová, Jana Doudová, Pavel Dymeš,
Michaila Džakovová, Philip Armin Hainz, Petr Hedvábný,
Albert Hinn, Milena Horčicová, Dana Illanová, Michal Illner,
Veronika Jirásková, Iva Jobová, Noemi Krausová, Eliška
Křižková, Adam Kubesa, Filip Loučka, Ivana Loučková, Olga
Marlinová, Leo Johson Marshall, Lucie Nováková, Edvard
Outrata, Jana Outratová, Michal Pečeňa, Jana Poslušná
and Petr Hruška, Pavel Pražák, Jana Rajnišová, Laura
Ramadani, Eva Rindová, Alena Slepičková, Aleš Soukup,
Vivienne Soyková, Monika Šimůnková, Jana Šišková,
Petr Štěpánek, Vlastislav Vlk, Dagmar Volencová, Eliška
Walterová, Tereza Žáčková

Chtěli bychom také poděkovat všem dárcům, kteří si přáli
zůstat v anonymitě.

We would also like to thank all those supporters who
requested anonymity.

Srdečně děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří nám
pomáhají, za tvrdou práci a odhodlání. Bez vaší pomoci
bychom nebyli schopni dělat to, co děláme.

Our sincere thanks to all volunteers involved in our projects for their hard work and dedication. We could never
do the things we do without their help.
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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Notes to the Financial Statements
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Nadace Forum 2000
Pohořelec 6, 118 00 Praha 1, ČeskÁ republika
secretariat@forum2000.cz
www.forum2000.cz
Forum 2000 Foundation
Pohořelec 6, 118 00 Prague 1, Czech Republic
secretariat@forum2000.cz
www.forum2000.cz

