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„Mluvením na konferencích se svět rázem nezmění. Přesto věřím, že i to
má veliký smysl, neboť na začátku je vždycky slovo.“

Václav Havel, bývalý prezident České republiky a zakladatel Fora 2000
“The world will not change overnight by talking about it at conferences.
Nevertheless, I believe that it is important because in the beginning there
is always a word.”

Václav Havel, Former President of the Czech Republic and Founder of Forum 2000
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INTRODUCTION

Vážení přátelé,

Dear Friends,

předkládáme vám výroční zprávu Nadace Forum 2000 za
rok 2012. V tomto roce se nadace úspěšně věnovala rozvoji všech svých projektů, rozšířila jejich tematický záběr,
zvýšila počet přímých účastníků i pozorovatelů a efektivněji tak prosazovala své cíle. Zároveň byl však rok 2012
rokem těžkých ztrát, neboť těsně před jeho začátkem zemřel
v prosinci 2011 prezident Václav Havel, zakladatel Nadace
Forum 2000 a její morální i duchovní autorita, a v březnu
2012 nás opustil Oldřich Černý, dlouholetý výkonný ředitel
nadace, náš kolega a dobrý přítel. Věříme, že budeme moci
pokračovat v činnosti, která vychází z jejich odkazu a osobního příkladu.

We would like to present you with Forum 2000
Foundation’s 2012 Annual Report. In the past year, the
organization successfully dedicated itself to further developing all of its projects, extending their thematic scope,
increasing the number of direct participants and observers and thereby promoting the goals of the foundation
more effectively. However, 2012 was also a year of deep
losses, as President Václav Havel, our founder, and moral
and intellectual leader, passed away shortly before in
December 2011, and Oldřich Černý, the Executive Director
of the Forum 2000 Foundation, our longtime colleague
and good friend, left us in March 2012. We hope to continue developing our activities, rooting from their legacy
and personal example.

Naším hlavním projektem byla tradičně výroční konference
Forum 2000. Její téma, „Média a demokracie“, bylo vybráno
ještě na přání Václava Havla a vedle tohoto tématu se konference věnovala i jeho odkazu. Program se mimo jiné
zaměřil na měnící se roli médií ve společnosti; významná
pozornost byla rovněž věnována šíření a celkovému dopadu
nových médií a míře jejich vlivu na povstání v arabském
světě a demokratické procesy v dalších zemích. Setkání se
zúčastnilo více než 130 významných osobností, mezi nimiž
byli například bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine
Albright, čínský bloger Michael Anti, sociolog Zygmunt
Bauman či běloruský opoziční vůdce Aleksandr Milinkievič.
Program tvořilo více než 60 diskusí a souvisejících akcí, které
přilákaly téměř 4 000 návštěvníků a několik tisíc online
pozorovatelů. Jedním z největších úspěchů konference
byla Deklarace Nadace Forum 2000. Ta do budoucna definuje hodnoty a cíle nadace, které vychází z odkazu Václava
Havla. Několik diskusí bylo stejně jako v minulých letech
věnováno mezináboženskému dialogu a problematice
nedostatku vodních zdrojů na Blízkém východě.
V průběhu roku 2012 vydala iniciativa Společná starost,
která sdružuje respektované osobnosti reprezentující různá
kulturní prostředí, tři stanoviska: prvním bylo „Havel žije“,
které bylo věnováno životu a významným činům Václava
Havla, spoluzakladatele Nadace Forum 2000 i samotné iniciativy Společná starost; dalšími pak „Oheň v klášteře“, které
reaguje na sebeupalování v Tibetu, a „Kdo rozhodne venezuelské volby“, které se zaměřuje na situaci ve Venezuele
před prezidentskými volbami.
Významně se rozrostl také veletrh neziskových organizací
NGO Market. V roce 2012 se zde představilo skoro 200
neziskových organizací, které provozují svou činnost v nejrůznějších oblastech. Součástí veletrhu byl i bohatý doprovodný program. Diskuse a workshopy se soustředily na
společenskou odpovědnost podniků a řízení neziskových
organizací. Den před veletrhem se konala mezinárodní konference se zaměřením na udržitelný rozvoj neziskového sektoru ve střední Evropě.

As is tradition, our main project in 2012 was the annual
Forum 2000 Conference. The topic of the 16th conference,
“Media and Democracy,” was chosen in accordance with
the wishes of the late President Václav Havel and was also
dedicated to his legacy. The program focused on, inter
alia, the spread and impact of new media, as well as the
degree to which new media influenced uprisings in the
Arab World and democratic processes in other countries.
Speakers included more than 130 distinguished personalities from around the world, such as former U.S. Secretary
of State Madeleine Albright, Chinese blogger Michael Anti,
sociologist Zygmunt Bauman, and Belarussian opposition
leader Alyaksandar Milinkevich.
The conference program consisted of more than 60 discussions and associated events that attracted almost 4,000
observers and several thousand online followers. One of
the conference’s main achievements was the Forum 2000
Declaration defining the values and goals of the foundation
based on Václav Havel’s legacy. Several discussions were
devoted to the Interfaith Dialogue and the lack of water
resources in the Middle East.
In 2012, the Shared Concern Initiative, which brings
together respected figures representing various cultural
backgrounds, released three joint statements: “Havel
Lives,” dedicated to the life and achievements of Václav
Havel, co-founder of the Forum 2000 Foundation; and the
Shared Concern Initiative; “The Fire in the Monastery,”
a reaction to the acts of self-immolations in Tibet; and
“Who Will Decide Venezuela’s Election?”, which focused
on the situation in Venezuela on the eve of the country’s
presidential election.
The NGO Market also grew considerably. In 2012, it publicly
showcased nearly 200 domestic and foreign NGOs from
various fields and included a diverse support program.
Several discussions and workshops focused on corporate
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Vedle dlouhodobých projektů jsme se podíleli na organizaci dvou přednášek na téma „Současná situace občanské společnosti na Kubě“, kterých se účastnil kubánský
disident Rolando Jiménez Pozada, uspořádali jsme výroční
konferenci Česko-německého diskusního fóra na téma
„Energetická politika“, která se konala v Ostravě, a diskusi
s názvem „Setkání Joan Baez s přáteli Václava Havla“ u příležitosti písničkářčiny návštěvy v Praze.
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 2012 celkem 2 112 578 Kč, což představuje 10,73 %
z nákladů vynaložených na nadační příspěvky v souladu se
zákonem a statutem.
Rád bych touto cestou poděkoval všem partnerům a dárcům Nadace Forum 2000. Velice si vážíme podpory firem,
institucí i jednotlivců, která nám umožňuje rozvíjet činnost
nadace v souladu s jejím posláním.
Věřím, že i v tomto roce společně navážeme na úspěchy
roku 2012.
Tomáš Vrba
předseda správní rady

social responsibility and NGO management. A day before
the fair, an international conference on the sustainable
development of NGOs in Central Europe took place.
In addition to our long-term projects, we prepared two lectures on “The Current State of Civil Society in Cuba” with
the participation of Cuban dissident Rolando Jiménez
Pozada, the Annual Conference of the Czech-German
Discussion Forum on “Energy Policy” in Ostrava, and a
discussion, “Joan Baez Gathering with Friends of Václav
Havel,” on the occasion of the folk singer’s visit to Prague.
The Forum 2000 Foundation abides by the rule that the
total annual costs connected with the administration of the
organization may not exceed 35% of the value of foundation contributions that are provided (and issued) each year.
In 2012, total operating costs of 2,112,578 CZK associated with the administration of the foundation included:
staffing costs, the cost of material consumption, energy,
and other administrative expenses. This number is representative of 10.73% of expended costs for the foundation
contributions in accordance with the laws and the Statute.
I would like to take this opportunity to thank all of
Forum 2000 Foundation’s partners and donors. We are
greatly appreciative of the support we receive from companies, institutions, and individuals who enable us to continue to develop the foundation’s activities in accordance
with its mission.
I trust that in the coming year, we will continue together on
the road to success as experienced in 2012.
Tomáš Vrba
Chairman of the Board of Directors
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AKTIVITY V ROCE 2012

ACTIVITIES IN 2012

16. KONFERENCE FORUM 2000:
MÉDIA A DEMOKRACIE

16TH FORUM 2000 CONFERENCE:
MEDIA AND DEMOCRACY

21.–24. října 2012

October 21–24, 2012

Na přání bývalého prezidenta Václava Havla se 16. výroční
konference Forum 2000 věnovala vztahu mezi demokracií a médii. Zároveň se program konference zaměřil i na
odkaz Václava Havla v oblasti demokracie a lidských práv
a možnostem jeho dalšího rozvíjení. Konference se konala
ve dnech 21.–23. října v Praze a pokračovala 24. října
formou doprovodných diskusí v Plzni, Ostravě a Bratislavě.

In accordance with the wishes of the late President Václav
Havel, the 16th annual Forum 2000 Conference focused
on the relationship between democracy and the media.
It also addressed the legacy of Václav Havel in the fields of
democracy and human rights, as well as ways to build upon
that legacy. The 2012 conference was held from October
21–23 in Prague and continued on October 24 with discussions in Pilsen, Ostrava and Bratislava.

V rámci vztahu mezi médii a demokracií se program soustředil na několik hlavních témat. Jedním z nich byla měnící se
role médií ve společnosti. Významná pozornost byla věnována
zvláště šíření a celkovému dopadu nových médií a míře jejich
vlivu na povstání v arabském světě a demokratické procesy
v dalších zemích. Několik debat řešilo problematiku svobody
médií v souvislosti se změnami ve společnosti, ekonomickou
krizí a politikou. Panelisté také diskutovali o důvěryhodnosti
médií a ekonomických aspektech jejich práce.
Jak se již stalo tradicí, konference se soustředila i na roli
náboženství, tentokrát ve vztahu k médiím. Několik diskusí
bylo zaměřeno na současnou situaci v různých světových
regionech, například na svobodu slova v Rusku, Maďarsku,
Číně, na Kubě a v afrických zemích. Jeden z panelů byl
specificky zaměřený na problematiku nedostatku vody
v oblasti Blízkého východu. Tato problematika patří mezi
dlouhodobá témata Nadace Forum 2000.

In regard to the relationship of media and democracy,
several major themes were examined. The changing role
of the media in society was one focus with special attention devoted to the spread and impact of new media, as
well as the degree to which new media influenced uprisings in the Arab World and democratic processes in other
countries. Several debates addressed the freedom of the
media in connection with changes in society, the economic
crisis, and politics. Panelists also discussed the media’s
credibility and the economic aspects of media work.
As is tradition, the conference focused on the role of religion, this time in relation to the media, and a number
of discussions dealt with the current situation in different regions of the world, in particular freedom of speech
in Russia, Hungary, China, Cuba, and African countries.
A specific panel was devoted to the issue of the scarcity
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Mezi řečníky bylo více než 130 významných osobností
z oblasti médií, politiky, obchodu, vědy, občanské společnosti a náboženství. Příkladem může být bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albright, čínský bloger
Michael Anti, sociolog Zygmunt Bauman, bývalý ministr zahraničí Austrálie Gareth Evans, běloruský opoziční
vůdce Aleksandr Milinkievič, bývalá ministerská předsedkyně a socioložka Iveta Radičová, předseda tibetské exilové vlády Lazang Sengge, filozof a politolog Roger Scruton,
bývalý prezident Kosova Fatmir Sejdiu a egyptský filmař
a aktivista Abú Bakr Šaukí.
Program konference byl tvořen více než 60 diskusemi
a souvisejícími akcemi, které přilákaly skoro 4 000 návštěvníků a několik tisíc online pozorovatelů. Jedním z největších
úspěchů konference byla Deklarace Nadace Forum 2000.
Ta do budoucna definuje hodnoty a cíle nadace, které
vycházejí z odkazu Václava Havla. Na stránkách Nadace
Forum 2000 jsou k dispozici videozáznamy většiny diskusí
a projevů a je možno si zde přečíst i jejich shrnutí, rozhovory s účastníky konference a další texty.

of water resources in the Middle East, which ranks among
Forum 2000’s long-term topics.
Speakers included more than 130 distinguished figures
from the media, politics, business, academia, civil society, and religion, such as former U.S. Secretary of State
Madeleine Albright, Chinese blogger Michael Anti, sociologist Zygmunt Bauman, former Australian Minister of
Foreign Affairs Gareth Evans, the Belarussian opposition leader Alyaksandar Milinkevich, former Slovak Prime
Minister and sociologist Iveta Radičová, Sikyong of the
Central Tibetan Administration Lobsang Sangay, philosopher and political scientist Roger Scruton, former President
of Kosovo Fatmir Sejdiu and Egyptian filmmaker and activist Abu Bakr Shawky.
The conference program consisted of more than 60 discussions and associated events that attracted almost 4,000
observers and several thousand online followers. One of
the conference’s main achievements was the Forum 2000
Declaration, defining the values and goals of the foundation based on Václav Havel’s legacy. On the Forum 2000
website, you can watch many of the discussions and
speeches, and read the summaries of these talks, and
interviews with the conference speakers.

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2012 | Forum 2000 Foundation 2012 Annual Report

7

AKTIVITY V ROCE 2012 | ACTIVITIES IN 2012

MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG

INTERFAITH DIALOGUE

Současná role náboženství ve společnosti vždy patřila mezi
důležitá témata konferencí a diskusí pořádaných Nadací
Forum 2000. Debaty se konají zpravidla v podobě mezináboženského dialogu či ekumenických shromáždění a zrcadlí postoje zakladatele nadace, Václava Havla. Rovněž
výroční konference Forum 2000 v roce 2012 se snažila
zhodnotit postavení náboženství v současném světě.
Dlouhodobým cílem tohoto mezináboženského dialogu je
podpořit toleranci a spolupráci nejenom mezi reprezentanty různých náboženství, ale i mezi širší veřejností.

The role of religion in today’s society has always been an
important topic of the Forum 2000 Foundation’s conferences whose debates, often in the shape of interfaith
dialogue and multi-religious sessions, reflect the views of
founder Václav Havel. Occasionally, these debates, the
annual conference in 2012 being the most recent example, challenge the position of religion in relation to the contemporary world. Such discussions encourage tolerance
and cooperation not only among the religious representatives themselves, but also among non-affiliated citizens.

Klíčovou událostí v roce 2012 byl panel s názvem „Média
jako náboženství“, který se konal 23. října v rámci konference Forum 2000 a přitáhl značnou pozornost. Panelisté
zastupující nejrůznější profese, od sociologů Tomáše Halíka
a Surendry Munšího po filozofa Rogera Scrutona, akademika v oblasti médií Nica Carpentiera a ekonoma Tomáše
Sedláčka, debatovali o tom, do jaké míry na sebe média
berou role, které v minulosti plnily jiné instituce. Delegáti se
snažili zhodnotit vztah mezi médii a náboženstvím a diskutovali nad úvodní tezí Tomáše Halíka, ve které tento známý
sociolog vyjádřil myšlenku, že média přebrala mnoho sociálních rolí, které v minulosti zastávalo náboženství.

A key session in 2012 took place on October 23 during the
Forum 2000 Conference where the “Media as a Religion”
panel attracted a large audience. Panelists representing
diverse professions, such as sociologists Tomáš Halík
and Surendra Munshi, philosopher Roger Scruton, media
scholar Nico Carpentier, economist Tomáš Sedláček,
debated to what extent media are taking over social roles
previously played by other institutions. They reflected the
relation between media and religion and discussed the
key-note thesis of Tomáš Halík, saying that many of the
social roles previously played by religion are now assumed
by the mainstream media.
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VODA NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

WATER IN THE MIDDLE EAST

Už několik let je tradicí, že se na výročních konferencích
Forum 2000 diskutuje nad problematikou vody na Blízkém
východě. Tématu věnujeme značnou pozornost, jelikož
zdroje vody v tomto regionu jsou vzácné a omezené.

Another tradition of the annual Forum 2000 Conference
is the discussion on the issue of water in the Middle East.
Since water remains a precious and scarce resource in the
region, this discussion ranks high amongst our priorities.

V souvislosti s událostmi tzv. arabského jara byl panel,
jenž se konal 22. října 2012, zaměřen na otázky týkající
se sdílení vody z řeky Nil. Tato záležitost je zásadní především pro Egypt, který je do značné míry odkázán na
sladkou vodu z Nilu, jenž do Egypta přitéká z jiných zemí.
Jelikož se rozrůstá populace v poříčních oblastech horního
toku této řeky, roste i potřeba sladké vody z Nilu. V tomto
panelu hostila Irena Kalhousová z Prague Security Studies
Institute Ajmána Ramadána Muhammada Ajjáda z Egypta,
profesora Davida Graye z Oxfordské univerzity a Václava
Cílka z Akademie věd České republiky.

Following the events of the Arab Spring, the water panel
held on October 22, 2012 focused on the question of sharing water from the Nile River. This issue is especially salient for Egypt, which relies on freshwater from the Nile
that comes from outside its borders. Yet, as populations in
upstream riparian countries grow, so does the demand for
freshwater from the Nile. In this panel, Irena Kalhousová
of the Prague Security Studies Institute hosted Ayman
Ramadan Mohamed Ayad from Egypt, professor David
Gray from the University of Oxford, and Václav Cílek from
the Academy of Sciences in the Czech Republic.

Panelisté diskutovali o současném způsobu alokace vody
z Nilu a o plánech nové egyptské vlády. Zároveň řešili,
do jaké míry může být řeka Nil zdrojem spolupráce nebo
naopak konfliktů mezi africkými zeměmi. Navzdory optimistickým prognózám dospěl panel k závěru, že zajištění
dostatečného množství pitné vody pro rostoucí populaci
bude jednou z největších výzev pro egyptskou vládu.

The panelists discussed the contemporary allocation of
water from the Nile, the plans of the new Egyptian government, and the extent to which the Nile River can be
a source of cooperation or conflict among African countries. Notwithstanding some optimistic forecasts, the discussion concluded that providing enough freshwater to the
growing Egyptian population presents a major challenge
to the Egyptian government.
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INICIATIVA SPOLEČNÁ STAROST

SHARED CONCERN INITIATIVE

Iniciativa Společná starost vznikla v roce 2005 jako otevřená a neformální skupina uznávaných osobností, které
zastupují nejrůznější kultury, etnika, náboženství a tradice
a které se vyjadřují prostřednictvím společných stanovisek
k nejdůležitějším otázkám dnešního světa.

The Shared Concern Initiative (SCI), established in 2005,
is an open and informal group of recognized personalities
representing various cultures, historical backgrounds, religions, and traditions, who express shared opinions on topical world issues.

V roce 2012 vydala iniciativa tři společná stanoviska:
„Havel žije“, které bylo věnováno životu a významným činům Václava Havla, spoluzakladatele Nadace
Forum 2000 i samotné iniciativy Společná starost;
„Oheň v klášteře“, které reaguje na případy sebeupalování v Tibetu, a „Kdo rozhodne venezuelské volby“, které
se zaměřuje na situaci ve Venezuele před prezidentskými
volbami.

In 2012, three joint statements were issued by the Initiative:
“Havel Lives,” which was dedicated to the life and achievements of Václav Havel, co-founder of the Forum 2000
Foundation, and the Shared Concern Initiative; “The Fire in
the Monastery,” a reaction to the acts of self-immolations in
Tibet; and “Who Will Decide Venezuela’s Election?”, which
focused on the situation in Venezuela on the eve of the country’s presidential election.

Stanovisko týkající se Venezuely vychází z výzkumné
cesty, kterou podnikli zástupci Nadace Forum 2000 do
této země na jaře 2012. Během zdejší návštěvy se setkali
s předními analytiky, novináři, zástupci neziskového sektoru, akademiky, politiky a diplomaty a uskutečnili s nimi
rozhovory, ve kterých se do hloubky zabývali současnou
situací v zemi. Detailní zpráva z této cesty byla vydána
v červenci 2012.

The statement on Venezuela was based on a fact-finding mission conducted by Forum 2000 representatives in
Venezuela in the spring of 2012. During the visit they met
leading analysts, journalists, NGO representatives, scholars,
politicians, officials, and diplomats and conducted in-depth
interviews with them concerning the situation in the country. A detailed report from the mission was released in July
2012.

Tři členové iniciativy Společná starost, Yohei Sasakawa,
Karel Schwarzenberg a Grigorij Javlinskij, se sešli během
konference Forum 2000 v říjnu 2012, aby přemýšleli nad
dalšími kroky iniciativy. Diskutovali o současných globálních problémech a vyčlenili několik tematických oblastí,
kterým je třeba se věnovat.

Three members of the SCI: Yohei Sasakawa, Karel
Schwarzenberg, and Grigory Yavlinsky convened during
the Forum 2000 Conference in October 2012 to ponder
the future steps for the Initiative. They discussed current
global problems and identified topical and regional issues
of interest.

ČLENOVÉ INICIATIVY V ROCE 2012

SCI MEMBERS IN 2012

V roce 2012 měla iniciativa Společná starost 13 členů:
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.

The SCI had 13 members in 2012: Prince Hassan bin
Talal, His Holiness the Dalai Lama, Frederik Willem de
Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Hans Küng,
Michael Novak, Shimon Peres, Yohei Sasakawa, Karel
Schwarzenberg, Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker,
and Grigory Yavlinsky.
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ÚRYVKY ZE STANOVISEK

EXCERPTS FROM THE STATEMENTS

Havel žije, únor 2012

Havel Lives, February 2012

„Toto je pravděpodobně klíčové poselství, které Václav
Havel zanechal našemu světu: aktivní celosvětové svědomí. Každý z nás nese odpovědnost za naši civilizaci,
nemůžeme se obracet zády a zavírat oči, když je potlačována svoboda. Havel nás naučil, že jelikož si všichni užíváme výhody globalizace, musíme také usilovat o to, aby
náš svět byl svobodnější, bezpečnější, spravedlivější, více
ekologicky udržitelné a demokratičtější místo pro všechny.“

“Perhaps this is the key legacy that Havel has left our
world: an active global conscience. Each of us is responsible for our civilization; we cannot turn our backs and avert
our eyes when freedom is stifled. Because we all enjoy
the benefits of globalization, Havel taught us, we must
all also strive to make this world a freer, safer, more just,
more environmentally sustainable, and more democratic
place for everyone.”

Podepsali: princ Hassan bin Talal, Jeho Svatost dalajlama, Frederik Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan
Gregorian, Grigorij Javlinskij, Hans Küng, Michael Novak,
Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu,
Richard von Weizsäcker

Signed by: Prince Hassan bin Talal, H.H. the Dalai Lama,
Frederik Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan
Gregorian, Hans Küng, Michael Novak, Yohei Sasakawa,
Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu, Richard von
Weizsäcker, Grigory Yavlinsky

Oheň v klášteře, červen 2012

The Fire in the Monastery, June 2012

„Sebeupalování je ostrou výtkou čínské vládě, která prohlašuje, že životy mnohých v Tibetu se zlepšují. Na tyto jednotlivé zoufalé činy, bez ohledu na jejich motiv, je nutno
nahlížet v širším kontextu pokračujících náboženských
a politických problémů v Tibetu. Současná čínská vládní
politika ohrožuje existenci tibetského jazyka, kultury, náboženství, dědictví a životního prostředí.“

“The self-immolations are a stark rebuke to the Chinese
government’s claims that the lives of many in Tibet have
been improving. These singular acts of desperation, irrespective of their motives, should be viewed in the wider
context of ongoing religious and political problems in Tibet.
Current official Chinese policies threaten the continuing
existence of the Tibetan language, culture, religion, heritage, and environment.”

Podepsali: princ Hassan bin Talal, André Glucksmann,
Vartan Gregorian, Michael Novak, Karel Schwarzenberg,
Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker

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

Kdo rozhodne venezuelské volby?, září 2012

Who Will Decide Venezuela’s Election?, September 2012

„Aby se dalo vůbec hovořit o rovných podmínkách během
volební kampaně, musí být venezuelské opozici zaručen
náležitý přístup do médií. Zároveň musí přestat veškeré
snahy úřadů o to umlčet sdělovací prostředky. V den voleb
by pak mělo být umožněno opozici umísťovat své pozorovatele na libovolná volební místa, aniž by byla ohrožena
jejich bezpečnost. Dále apelujeme na venezuelskou vládu,
aby v duchu zavedených zvyklostí umožnila přítomnost
mezinárodních volebních pozorovatelů.“

“In order to ensure a level playing field, the Venezuelan
opposition should have equal access to media, and official attacks on media outlets must stop. On Election Day
itself, the opposition should be able to place observers at
any and all polling stations without fear for their safety. In
addition, we appeal to the Venezuelan government to act
in accordance with established practices and accept the
presence of international election observers.”

Podepsali: Frederik Willem de Klerk, André Glucksmann,
Vartan Gregorian, Grigorij Javlinskij, Michael Novak, Yohei
Sasakawa, Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker

Signed by: Frederik Willem de Klerk, André Glucksmann,
Vartan Gregorian, Michael Novak, Yohei Sasakawa,
Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker, Grigory Yavlinsky
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OHLAS MÉDIÍ

MEDIA COVERAGE

Stanoviska iniciativy Společná starost byla poskytnuta
významným světovým sdělovacím prostředkům a v roce
2012 byla publikována těmito médii: Die Welt (Německo),
Les Echos (Francie), La Vanguardia (Španělsko), The Irish
Examiner (Irsko), Kristeligt Dagblad (Dánsko), Wyborcza.pl
(Polsko), Danas (Srbsko), Today’s Zaman (Turecko), Jordan
Times (Jordánsko), Al Watan Daily (Kuvajt), Jakarta Post
(Indonésie), Taipei Times (Tchaj-wan), The Korea Herald
(Jižní Korea), The Guatemala Times (Guatemala), Expreso
(Ekvádor), The Australian (Austrálie), mezi mnoha jinými.

The SCI statements were distributed to significant world
media, and in 2012 were published in the following
media outlets: Die Welt (Germany), Les Echos (France), La
Vanguardia (Spain), The Irish Examiner (Ireland), Kristeligt
Dagblad (Denmark), Wyborcza.pl (Poland), Danas (Serbia),
Today’s Zaman (Turkey), The Jordan Times (Jordan), Al
Watan Daily (Kuwait), Jakarta Post (Indonesia), Taipei
Times (Taiwan), The Korea Herald (South Korea), The
Guatemala Times (Guatemala), Expreso (Ecuador), The
Australian (Australia), and many others.
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NGO MARKET

NGO MARKET

11. května 2012

May 11, 2012

V pátek 11. května 2012 se v Národní technické knihovně
v Praze konal 13. ročník NGO Marketu. Na veletrhu se veřejnosti představilo skoro 200 neziskových organizací, které
provozují svou činnost v nejrůznějších oblastech. Součástí
veletrhu byl i bohatý doprovodný program, v rámci kterého
probíhaly profesionální a vzdělávací přednášky i odpočinkové a relaxační aktivity.

On Friday, May 11, 2012, the 13th annual NGO Market took
place at the National Technical Library in Prague. The fair
publicly showcased nearly 200 NGOs from various fields and
included a diverse program featuring professional and ed
ucational events, as well as other relaxing and fun activities.

Stánky neziskových organizací byly doprovázeny obchůdky
s produkty fair trade a z chráněných dílen. Neziskové organizace předváděly svou činnost i prostřednictvím praktických ukázek. Novinkou bylo promítání dokumentů, které se
věnovaly problematice neziskového sektoru. Jedním z hlavních témat veletrhu bylo aktivní stárnutí, jímž se zabývalo
několik zúčastněných neziskových organizací.
Ve venkovním prostoru před Národní technickou knihovnou probíhal doprovodný program s názvem „Myslíme na
všechny“, který byl organizovaný ve spolupráci s městskou
částí Praha 6. Součástí bylo představení netradičních sportovních disciplín a živá vystoupení. Jedním z účinkujících
byla i hudební skupina The Tap Tap.
Odborný doprovodný program byl určen především zástupcům firem a neziskových organizací. Diskuse a workshopy
se soustředily na společenskou odpovědnost podniků
a řízení neziskových organizací. Speciální akce „Dobrý
obchod“ umožnila firmám a neziskovým organizacím rychle
a efektivně navázat spolupráci. Den před samotným veletrhem se konala mezinárodní konference se zaměřením
na udržitelný rozvoj neziskového sektoru ve střední Evropě.

The NGO booths were accompanied by shops with fair trade
and sheltered workshop products, and the NGOs also presented their activities through real life examples. Screenings
of documentaries were a new addition to the 2012 program and served as an introduction to some of the issues
of non-profits.
One of the main topics of the fair was active aging, which
was addressed by many of the participating NGOs through
several activities.
An accompanying program, organized in cooperation with
the Metropolitan District Prague 6, entitled “We Think About
Everyone” was held in the outdoor areas of the National
Technical Library. The program included a wide range of non-traditional sporting disciplines and a live stage, where, among others, the music band The Tap Tap played.
Professional associated events were especially dedicated
to representatives of NGOs and companies. Several discussions and workshops focused on corporate social respon
sibility and NGO management and a special program called
“Good Business” offered companies and NGOs a fast and
effective opportunity to find an appropriate partner. A day
before the fair, an international conference on the sus
tainable development of NGOs in Central Europe took place.
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

EDUCATIONAL ACTIVITIES

Současný stav občanské společnosti na Kubě

Current State of Civil Society in Cuba

26. a 29. března 2012

March 26 and March 29, 2012

Nadace Forum 2000 připravila ve spolupráci s českými
univerzitami dvě přednášky na téma „Současná situace
občanské společnosti na Kubě“, kterých se účastnil kubánský disident Rolando Jiménez Pozada. Přednášky se konaly
v březnu 2012 na Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě
Hradec Králové.

The Forum 2000 Foundation, in cooperation with Czech
universities, prepared two lectures on “The Current State
of Civil Society in Cuba” with the participation of Cuban
dissident Rolando Jiménez Pozada. Lectures were held in
March 2012 at the Charles University in Prague and at the
University of Hradec Králové.

Rolando Jiménez Pozada je právník, čelný představitel
občanské společnosti na Kubě a bývalý politický vězeň, kterému byl Českou republikou udělen politický azyl. Během
přednášek popsal současnou situaci na Kubě a přiblížil
posluchačům problémy občanské společnosti v této zemi,
zvláště ty, s nimiž se potýkají aktivisté bojující za demokracii a lidská práva. Po přednášce následovala diskuse
s účastníky, kterými byli studenti a vyučující partnerských
vysokých škol.

Mr. Pozada, a lawyer, is a leading representative of civil
society in Cuba and a former political prisoner who was
granted political asylum in the Czech Republic. During the
lecture he addressed the current situation in Cuba and the
role and problems of civil society in his country, as well
as problems facing activists for democracy and human
rights. The lecture was followed by an open discussion
with participants who included students and professors
from partner universities.

V rámci toho projektu financovaného Vládou České republiky byla v březnu 2012 vydaná studie popisující současný stav občanské společnosti na Kubě. Studii, která je
dostupná na internetu, napsali Carlos González, analytik
Nadace Forum 2000 se zaměřením na Latinskou Ameriku,
a Rolando Jiménez Pozada.

In the framework of this project, financed by the Government
of the Czech Republic, a study paper about the current
state of civil society in Cuba was released in March 2012.
The paper, which was written by Carlos González, analyst
of the Forum 2000 Foundation focusing on Latin America,
and Rolando Jiménez Pozada, is available online.
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KONFERENCE A KULATÉ STOLY

CONFERENCES AND ROUNDTABLES

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ V SRDCI EVROPY

SECURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR NGOS
IN THE HEART OF EUROPE

10. května 2012

May 10, 2012

Mezinárodní konference s názvem „Jak zajistit udržitelný
rozvoj neziskových organizací v srdci Evropy“ se konala
den před veletrhem neziskových organizací NGO Market
10. května 2012 v Národní technické knihovně v Praze.
Na konferenci se setkali odborníci na neziskový sektor
z České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska, aby diskutovali o současných otázkách, které mají zásadní vliv na
fungování neziskového sektoru.

An international conference titled “Securing Sustainable
Development for NGOs in the Heart of Europe” was held
a day before the 2012 NGO Market, on May 10 at the
National Technical Library in Prague. The conference
brought together NGO professionals from the Czech
Republic, Poland, Hungary, and Slovakia to discuss current issues crucial to the non-profit sector.

Nejvíce pozornosti bylo věnováno diskusi ohledně dostupných zdrojů financování existujících a plánovaných projektů. Mezinárodní rozměr konference umožnil účastníkům
porovnat situaci v rámci Visegrádské čtyřky i v dalších
zemích. Díky bohatému spektru řečníků se účastníci mohli
seznámit s nejrůznějšími pohledy na probíranou problematiku a získat aktuální informace zasazené do evropského
kontextu. Hlavní téma konference bylo doplněno diskusí
o alternativních podpůrných mechanismech.
Konferenci organizovala Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací v rámci
Evropských dnů České republiky. Konference byla podpořena nadací Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit,
Mezinárodním visegrádským fondem, Zastoupením
Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského
parlamentu v ČR.

The main focus centered on a discussion of available
sources of funding for both existing and proposed projects.
The international dimension of the conference enabled
participants to compare situations in different Visegrad
countries and other parts of Europe. The wide range of
speakers provided participants with various perspectives, as well as up-to-date information presented in the
European context. To complement the main line, alternative supporting mechanisms were also discussed.
The conference was organized by the Forum 2000
Foundation in cooperation with the Association of Public
Benefit Organizations (AVPO) within the framework of the
European Days in the Czech Republic. The event was supported by the Friedrich Naumann Foundation for Freedom,
the International Visegrad Fund, the Representation of
the European Commission in the Czech Republic, and the
European Parliament Information Office in Prague.
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VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKO-NĚMECKÉHO
DISKUSNÍHO FÓRA: ENERGETICKÁ POLITIKA

ANNUAL CONFERENCE OF THE CZECH-GERMAN
DISCUSSION FORUM: ENERGY POLICY

3. listopadu 2012

November 3, 2012

Dne 3. listopadu 2012 pořádala Nadace Forum 2000
výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra na
téma „Energetická politika“. Konferenci financoval Českoněmecký fond budoucnosti s podporou statutárního města
Ostrava.

On November 3, 2012, the Forum 2000 Foundation
organized the Annual Conference of the Czech-German
Discussion Forum on Energy Policy in Ostrava. The conference was financed by the Czech-German Future Fund
with the support of the City of Ostrava.

Politici, experti na energetiku, ekonomii, ekologii i představitelé neziskových organizací z Německa a České republiky
se během tří panelů zabývali vývojem v oblasti produkce
a využití energie v obou zemích.

Politicians, and experts in the fields of energy, economy
and ecology, as well as representatives of non-profit organizations from Germany and the Czech Republic, discussed
developments in the production and use of energy in both
countries in the course of three panels.

V první části účastníci konference představili koncepce
české a německé energetiky, jejich východiska a cíle
a kriticky zhodnotili, jak k nim vlády obou zemí přistupují.
Nakonec se řešilo, jakým způsobem by měla probíhat koordinace zástupců obou zemí v této oblasti. Druhý panel byl
zaměřený na hodnoty a zájmy, které podmiňují energetickou politiku obou zemí, a na proces vytváření a nastavování
energetické politiky ve vztahu k jednotlivým účastníkům,
plánovacím obdobím, vývoji na trhu, novým technologiím,

In the first part of the conference, speakers introduced
the Czech and German energy policy concepts, their backgrounds and goals, and critically evaluated the approach
of the governments of both countries and how officials
coordinate with one another in this area. The second panel
focused on the valuesand interests behind the two countries’ energy policies and the process of setting energy
policy as it relates to the various participants, planning
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volebním cyklům a mezinárodnímu kontextu. Ve třetí části
se účastníci věnovali oblastem neshod v přístupech k energetické politice obou zemí, mezi něž patří rozvoj jaderné
energie a přetěžovaní české přenosové soustavy německou energií z obnovitelných zdrojů. To všechno v kontextu
česko-německých vztahů a současného vývoje v Evropské
unii.
Konferenci organizovalo Česko-německé diskusní fórum
a Nadace Forum 2000 v rámci dlouhodobé spolupráce na
projektech, které podporují česko-německé vztahy. Jako
český partner Česko-německého diskusního fóra pomáhá
Nadace Forum 2000 vytvářet a organizovat projekty, které
rozvíjejí dialog mezi Českou republikou a Německem
a zároveň podporují širší zapojení sociálních skupin do
diskuse.

periods, market developments, new technologies, election
cycles, and international contexts. In the third session, panelists reflected on disputed areas of energy policy such as
the development of nuclear energy, the overflow of renewable energy from Germany through the Czech transmission system in the context of Czech-German relations, and
the background of current developments in the European
Union.
The event was organized by the Czech-German Discussion
Forum and the Forum 2000 Foundation within the framework of long-term cooperation on projects that support
Czech-German relations. As a Czech partner of the CzechGerman Discussion Forum, the Forum 2000 Foundation
helps create and organize projects that develop a dialogue
between Czechs and Germans while supporting involvement of broader social groups in the discussion.
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HODNOTÍCÍ KONFERENCE
K RESTITUCÍM NEMOVITÉHO MAJETKU

IMMOVABLE PROPERTY
REVIEW CONFERENCE

26.–28. listopadu 2012

November 26–28, 2012

V rámci pokračujících snah o nápravu křivd spáchaných
během holocaustu se v pražském Černínském paláci od
26. do 28. listopadu 2012 uskutečnila Hodnotící konference k restitucím nemovitého majetku – Immovable
Property Review Conference (IPRC). Pořádal ji Evropský
institut odkazu šoa ve spolupráci s Nadací Forum 2000
a pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga. Partnery
konference byly Magistrát hlavního města Prahy a Český
rozhlas.

As part of continued efforts to right injustices committed during the Holocaust, the Immovable Property Review
Conference (IPRC) was held November 26–28, 2012 at
Prague’s Czernin Palace. The European Shoah Legacy
Institute, in close cooperation with the Forum 2000
Foundation, organized the event under the auspices of the
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Partners
of the conference were Prague City Hall and Czech Radio.

Konference se zúčastnili představitelé 41 zemí, které podpořily Terezínskou deklaraci, odborníci a zástupci různých
mezinárodních organizací. Věnovali se pokroku, kterého
zúčastněné země v poslední době v příslušných oblastech
dosáhly. Podělili se také o zhodnocení vývoje, nabyté zkušenosti a osvědčené postupy a doporučili další kroky.
Vystoupili zde mimo jiné bývalý americký diplomat Stuart
Eizenstat, izraelští poslanci a přeživší holocaustu Colette
Avital a Felix Kolmer. Ke konkrétním tématům patřily diskuse o náboženském a obecním majetku, soukromém
majetku, majetku bez dědiců, o ekonomických otázkách,
roli médií a veřejného mínění i úloze, kterou v restitučním
procesu sehrávají mezinárodní instituce.

Representatives of the 41 countries which have endorsed
the Terezín Declaration, experts and representatives from
various international organizations, attended the conference and reflected on the progress achieved by the committed countries in their respective fields in recent years.
They also shared their progress reports, lessons learned,
and best practices, and recommended future steps.
Former U.S. Diplomat Stuart Eizenstat, Israeli MP, and
Holocaust survivors Colette Avital, Felix Kolmer and Ben
Helfgott were among the featured speakers. Specific topics included discussions on religious and communal property, private property, economic issues, the role of the
media and public perception, and the role played by international institutions in the restitution process.
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DALŠÍ AKTIVITY

OTHER ACTIVITIES

SETKÁNÍ JOAN BAEZ
S PŘÁTELI VÁCLAVA HAVLA

JOAN BAEZ GATHERING
WITH FRIENDS OF VÁCLAV HAVEL

21. prosinec 2012

December 21, 2012

V prosinci 2012 přijela do Prahy americká folková zpěvačka Joan Baez, aby připomněla a uctila památku svého
blízkého přítele Václava Havla. Oba se v posledních letech
mnohokrát setkali během výroční konference Forum 2000.

In December 2012, American folk singer Joan Baez came
to Prague to commemorate her close friend Václav Havel.
In recent years they met multiple times on the occasion
of the annual Forum 2000 Conference.

Diskuse s názvem „Setkání Joan Baez s přáteli Václava
Havla“ se uskutečnila v pátek 21. prosince 2012 v pražské
kavárně Krásný ztráty. Kromě vzpomínání na život a činy
Václava Havla se debata zaměřila i na možnosti umělců
zapojit se do boje za lidská práva. Diskusi moderoval novinář Jiří Černý.

A discussion, “Joan Baez Gathering with Friends of Václav
Havel,” took place on December 21, 2012 at Prague’s Café
Krásný ztráty. In addition to reminiscing about the life and
work of Václav Havel, the event focused on the potential of
artists to get involved in the struggle for human rights. The
discussion was moderated by journalist Jiří Černý.
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ABOUT 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 Václav
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 Musil (zemřel 16. září 2012)
Jiří Oberfalzer
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák (nově zvolen 4. prosince 2012)
Tomáš Vrba

Jiří Musil (passed away on September 16, 2012)
Jiří Oberfalzer
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák (newly elected on December 4, 2012)
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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PARTNEŘI A DÁRCI | PARTNERS AND DONORS
INSTITUCE | INSTITUTIONS
Generální partner | General Partner

Partneři | Partners

Mediální partner | Media Partner
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Přátelé

Friends

Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit
ČSOB
Ministerstvo vnitra České republiky
Velvyslanectví Francie v České republice
Městská část Praha 6
Národní technická knihovna
Plavec & Partners, advokátní kancelář
Konektor
Ex Lovers
RWE
The Leadership Forum
Goethe-Institut
Akademie věd České republiky
Informační kancelář Evropského parlamentu v České
republice
Mailbox Translations
OP Tiger
Plzeňský Prazdroj
B&H
English College in Prague
Scenografie
Rakouské kulturní fórum v Praze
Sanek
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Refresh
Zápůjčka.cz

Friedrich Naumann Foundation for Freedom
ČSOB
Ministry of the Interior of the Czech Republic
Embassy of France in the Czech Republic
Metropolitan District Prague 6
National Technical Library
Plavec & Partners, Law Office
Konektor
Ex Lovers
RWE
The Leadership Forum
Goethe-Institut
The Academy of Sciences of the Czech Republic
European Parliament Information Office in the Czech
Republic
Mailbox Translations
OP Tiger
Plzeňský Prazdroj
B&H
English College in Prague
Scenografie
Austrian Cultural Forum Prague
Sanek
Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague
Refresh
Zápůjčka.cz
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SOUKROMÍ DÁRCI

INDIVIDUAL DONORS

Partneři

Partners

Jürgen a Helena Hoffmeister
Marek Lehečka

Jürgen and Helena Hoffmeister
Marek Lehečka

Přátelé

Friends

Eugen Assfalg, Václav Baloun, Andreas a Carolin
Beckmann, Renzo a Franca Bichi, Arnold Boer, Josef
Břečka, Marcella Casati, Karla Colori, Jana Divišová,
Reinhold a Irmgard Gessler, Jaromír a Kateřina Grégrovi,
Ilja Hilmer, Albert Hinn, Pavlína and Jakub Hladíkovi,
Petr Hruška, Ludvík Hubený, Helena Illnerová, Věra
Ipserová, Marie Ješínová, Frank-Rüdiger a Rosemarie
Kirschner, Rudi a Renate Klein, Josef a Zdena Klímovi,
Frieder and Heidi Kolesch, Alexander a Petra Kopf,
Martin Kratochvíl, Hermann a Frauke Krug, Zdeněk
Krůta, Jelena Langová, Emma Lazar, Evan Zohav Lazar,
Wolfgang a Tanja Linsemaier, Franco a Regina Marcollo,
Elias a Julie Mouallem, Jan a Ludmila Nohejlovi, Iva
Otevřelová, Otto a Viia Ottenbacher, Kristin a Ondřej
Parpelovi, Jana Poláčková, Edo a Valeria Pontiggia,
Wolfgang a Claudia Rombach, Marcus Sachs, Martin a
Tereza Šafránkovi, Jürgen a Siglinde Schilling, Erich a
Agnes Schragl, Magda Šebestová, John Shattuck a Ellen
Hume, Jaromír a Hana Šípovi, Eva Sládková, Robert a
Elisabeth Straub, John J. Suarez, Kurt a Aylin Suntay,
Martin Svoboda, Irena Trunečková, Martina a Tomáš
Turečkovi, Milan a Jitka Vedralovi, Dr. Gerhard a Karin
Volleth, Hannelore Volleth, Holger a Claudia VollethBluhm, Oliver a Patricia von Hoff, Eliška Walterová, Heinz
a Angelika Wernke, Attila Woodward

Eugen Assfalg, Václav Baloun, Andreas and Carolin
Beckmann, Renzo and Franca Bichi, Arnold Boer, Josef
Břečka, Marcella Casati, Karla Colori, Jana Divišová,
Reinhold and Irmgard Gessler, Jaromír and Kateřina
Grégrovi, Ilja Hilmer, Albert Hinn, Pavlína and Jakub
Hladíkovi, Petr Hruška, Ludvík Hubený, Helena Illnerová,
Věra Ipserová, Marie Ješínová, Frank-Rüdiger and
Rosemarie Kirschner, Rudi and Renate Klein, Josef and
Zdena Klímovi, Frieder and Heidi Kolesch, Alexander and
Petra Kopf, Martin Kratochvíl, Hermann and Frauke Krug,
Zdeněk Krůta, Jelena Langová, Emma Lazar, Evan Zohav
Lazar, Wolfgang and Tanja Linsemaier, Franco and Regina
Marcollo, Elias and Julie Mouallem, Jan and Ludmila
Nohejlovi, Iva Otevřelová, Otto and Viia Ottenbacher, Kristin
and Ondřej Parpelovi, Jana Poláčková, Edo and Valeria
Pontiggia, Wolfgang and Claudia Rombach, Marcus Sachs,
Martin and Tereza Šafránkovi, Jürgen and Siglinde Schilling,
Erich and Agnes Schragl, Magda Šebestová, John Shattuck
and Ellen Hume, Jaromír and Hana Šípovi, Eva Sládková,
Robert and Elisabeth Straub, John J. Suarez, Kurt and Aylin
Suntay, Martin Svoboda, Irena Trunečková, Martina and
Tomáš Turečkovi, Milan and Jitka Vedralovi, Dr. Gerhard and
Karin Volleth, Hannelore Volleth, Holger and Claudia VollethBluhm, Oliver and Patricia von Hoff, Eliška Walterová, Heinz
and Angelika Wernke, Attila Woodward

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 i 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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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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