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„Občanská společnost, alespoň tak jak já jí rozumím, je prostě
jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět.“

Václav Havel, bývalý prezident České republiky a zakladatel Fora 2000
“Civil society, at least in the way I see it, is simply a great
opportunity for human responsibility for the world.”

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 2011. V tomto roce jsme se úspěšně věnovali rozvoji všech projektů a realizovali jsme také několik dalších
aktivit, které dále podpořily dlouhodobé cíle nadace. Rok
2011 však neskončil šťastně. V prosinci zemřel zakladatel Nadace Forum 2000 a bývalý český a československý
prezident Václav Havel.

We would like to present you with the Forum 2000
Foundation Annual Report for 2011. Throughout the year
we have successfully worked on developing all our projects
and have engaged in several other activities to further support the foundation’s long-term objectives. However, the
year 2011 did not have a happy ending. December 2011
was marked by the death of Václav Havel, a co-founder of
the Forum 2000 Foundation and the former President of
the Czech Republic and former Czechoslovakia.

Prezident Havel byl celoživotním bojovníkem za lidskou svobodu a důstojnost a také hluboce přemýšlivým člověkem,
kterého trápila netečnost naší civilizace k vlastní budoucnosti. Jeho odkazem zůstává důraz na význam svobody
a demokracie pro úspěšný rozvoj společnosti, trvání na
univerzalitě lidských práv a důraz na nezbytnost morálního základu veškerého lidského konání.
Jen několik dní před svou smrtí se prezident Havel sešel
s Jeho Svatostí dalajlamou, kterého spolu s Nadací Forum
2000 pozval do Prahy, aby se zde zúčastnil diskuse o současné situaci demokracie a lidských práv v Asii. Dalšími
hosty byli Širín Ebadí, Stéphane Hessel, Yang Jianli
a Bernard Kouchner. Během své návštěvy v Praze Jeho
Svatost dalajlama vystoupil také s veřejnou přednáškou
v Kongresovém centru.
Naším hlavním projektem byla tradičně výroční konference
Forum 2000, která se v roce 2011 uskutečnila v Praze
ve dnech 9.–11. října a jedna diskuse následně poprvé
proběhla také v Plzni. Patnáctá konference s názvem
„Demokracie a právní stát“ hledala odpovědi na řadu aktuálních otázek, mimo jiné nakolik nedostatky ve fungování
právního státu podkopávají demokracii, jaký je vztah mezi
vládou práva a individuální svobodou či kde jsou limity
státní suverenity.
Diskusí se spolu s Václavem Havlem zúčastnili například
nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz, jordánský princ Hassan bin Talal, prezidentka Kosova Atifete
Jahjaga, představitel ruské opozice Boris Němcov a více
než 100 dalších osobností z celého světa. Program konference byl velmi bohatý a zahrnoval přes 50 akcí, jež navštívilo více než 3 000 pozorovatelů. Během konference se
uskutečnilo také několik diskusí v rámci našich dalších
dlouhodobých projektů, Mezináboženského dialogu a Vody
na Blízkém východě, které se zabývaly specifickými problémy v těchto oblastech.
Iniciativa Společná starost sdružující respektované osobnosti z různých kulturních prostředí vydala v roce 2011
tři stanoviska. V únoru vyzvala k ukončení diskriminace
lidí postižených malomocenstvím a v létě upozornila
na zhoršující se stav demokracie a právního státu na
Ukrajině. V březnu členové iniciativy vydali naléhavé prohlášení v reakci na ničivé zemětřesení a tsunami, které

President Havel was a lifelong fighter for freedom and
human dignity and a deeply thoughtful person, troubled
by the indifference of our civilization to its own future. His
legacy is an emphasis on the importance of freedom and
democracy for the successful development of society,
insistence on the universality of human rights, and the
imperative need for a moral basis in all human endeavors.
Just a few days before he passed away, President Havel
had met with His Holiness the Dalai Lama who had
been invited to Prague by the Forum 2000 Foundation
to attend the discussion on the current state of democracy and human rights in Asia. Among other guests were
Shirin Ebadi, Stéphane Hessel, Yang Jianli and Bernard
Kouchner. During his visit in Prague, His Holiness the Dalai
Lama also gave a public lecture in the Congress Centre.
Our key project has been, traditionally, the annual Forum
2000 Conference which in 2011 was held in Prague from
October 9 to 11, and, for the first time, one of the discussions took place in Pilsen. The 15th annual conference, called “Democracy and the Rule of Law”, looked for
answers to a number of current questions, among which
are questions about flaws in the rule of law which undermine democracy, the question of the relationship between
the rule of law and individual freedom and defining the
limits of state sovereignty.
Along with Václav Havel, other participants of the conference included Joseph Stiglitz, Nobel Prize Laureate
in Economics; Prince Hassan bin Talal of Jordan; Atifete
Jahjaga, President of Kosovo; Boris Nemtsov, Russian politician and opposition leader; and over 100 other prominent
figures from all over the world. The conference program
was extensive and included over 50 events attended by
over 3,000 observers. The conference also hosted several discussions falling within the scope of our other longterm projects, Interfaith Dialogue and Water in Middle East,
looking into including specific issues related these areas.
The Shared Concern Initiative associating personalities
from different cultural environments has issued three statements in 2011. While in February it called to put a stop to
discrimination against people suffering from leprosy, in the
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zasáhly Japonsko. Nadace Forum 2000 se zapojila do
pomoci obětem této katastrofy – podpořila dva koncerty
konané v České republice a vyhlásila veřejnou sbírku.
Koncem dubna v Praze proběhl 12. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market, který veřejnosti představil
přes 150 organizací. Zvláštní pozornost veletrh věnoval
podpoře dobrovolnictví a prezentaci rozmanitosti dobrovolné práce. Vedle odborných přednášek a diskusí byl
připraven rovněž kulturní doprovodný program, v rámci
kterého vystoupila například patronka veletrhu, zpěvačka
Tonya Graves.
Na jaře jsme také spolupracovali s Asociací pro podporu
demokracie a lidských práv DEMAS, jejímž členem je
i Forum 2000, na organizaci mezinárodního workshopu,
jenž se zabýval zapojením středoevropských nevládních organizací do procesu demokratické transformace
v Egyptě.
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 2011 celkem 2 465 535 Kč, což představuje
17,98 % 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 v roce 2012 budeme úspěšně pokračovat v naší
činnosti a že se nám podaří naplňovat odkaz Václava Havla.
Tomáš Vrba
předseda správní rady

summer it warned against the worsening state of democracy and the rule of law in Ukraine. In March, the members
of the Initiative issued an urgent statement in response to
the shattering earthquake and tsunami that struck Japan.
The Forum 2000 Foundation has joined efforts to help the
victims of the catastrophe – it has supported two concerts
organized in the Czech Republic and launched a public
fund-raising campaign.
At the end of April, Prague hosted the 12th annual NGO
Market introducing over 150 non-profit organizations to the
public. Special attention was paid to the support of volunteering and the diversity in volunteer work. Expert lectures
and discussions were accompanied by various cultural
events, such as a concert by Tonya Graves, a singer and
one of the patrons of the fair.
In the spring we also worked together with DEMAS, the
Association for Democracy Assistance and Human Rights,
where Forum 2000 is a member, in organizing of an international workshop focused on the engagement of Central
European NGOs in the process of democratic transition
in Egypt.
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 2011, total operating costs of 2,465,535 CZK associated with the administration of the foundation included:
staffing costs, the cost of materials consumption, energy,
and other administrative expenses. This number is representative of 17.98% 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 the partners and donors of the Forum 2000 Foundation. We greatly
appreciate the support of the companies, institutions, and
individuals helping us carry out the foundation’s activities
and its mission.
I believe that we will effectively continue to pursue our
activities in 2012, and succeed in fulfilling the legacy of
Václav Havel.
Tomáš Vrba
Chairman of the Board of Directors
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VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA

COMMEMORATING VÁCLAV HAVEL

Dne 18. prosince 2011 zemřel Václav Havel, zakladatel
Nadace Forum 2000 a bývalý prezident Československé
a České republiky. Prezident Havel byl celoživotním bojovníkem za lidskou svobodu a důstojnost a také hluboce
přemýšlivým člověkem, kterého trápila netečnost naší civilizace k vlastní budoucnosti.

On December 18, 2011, Václav Havel, the founder of
the Forum 2000 Foundation and former President of
Czechoslovakia and the Czech Republic, passed away.
President Havel was a lifelong fighter for freedom and
human dignity and a deeply thoughtful person, troubled
by the indifference of our civilization to its own future.

Nápad uspořádat konferenci Forum 2000 se zrodil
v roce 1997, kdy prezident Havel společně s nositelem
Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem a filantropem Yoheiem
Sasakawou pozvali do Prahy světové osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým lidstvo čelilo na prahu
nového tisíciletí. Od té doby každoroční konference Forum
2000 otevírají témata sahající od stavu demokracie a lidských práv k mezináboženskému dialogu, ekologické udržitelnosti hospodářského rozvoje, významu právního státu
či roli médií.

The idea for the Forum 2000 Conference originated in
1997 when, together with the Nobel Peace Prize Laureate
Elie Wiesel and philanthropist Yohei Sasakawa, President
Havel invited world leaders to Prague to discuss the challenges humanity was facing on the threshold of a new millennium. Since then, Forum 2000 conferences continue to
address topics ranging from the state of democracy and
human rights to interfaith dialogue, environmental sustainability of economic growth, the importance of the rule
of law, and the role of the media.

Odkazem Václava Havla zůstává důraz na význam svobody
a demokracie pro úspěšný rozvoj společnosti, trvání na
univerzalitě lidských práv či důraz na nezbytnost morálního základu veškerého lidského konání. Václava Havla si
budeme navždy pamatovat pro jeho statečnost a osobní
skromnost, s nimiž tyto principy obhajoval.

Václav Havel’s legacy is the emphasis on the importance of
freedom and democracy for the successful development of
society, insistence for the universality of human rights and
the imperative need for a moral basis for all human endeavors. We will always remember Václav Havel for the courage and modesty with which he defended these principles.

„Bývalý prezident Havel, který byl coby někdejší disident
a dramatik opakovaně vězněn, stál v čele svých spoluobčanů při přemožení totalitního režimu. Byl to intelektuál,
v jehož slovech i činech byla přítomna neochvějná svědomitost a idealismus, a nezlomný vůdce, který změnil
společnost.“
Yohei Sasakawa, spoluzakladatel Fora 2000, předseda
Nadace Nippon, Japonsko

“Former President Havel was a dissident playwright who
led his countrymen in overcoming their country’s totalitarian regime, in spite of repeated imprisonment; an intellectual who brought unswerving conscientiousness and
idealism into both his words and actions; and an indomitable leader who changed society.”
Yohei Sasakawa, Co-founder of Forum 2000, Chairman
of The Nippon Foundation, Japan
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„Prezident Havel mě poctil pozváním k návštěvě
Československa v únoru 1990, zřejmě jako svého prvního zahraničního hosta, brzy poté, co se stal prezidentem země. …prezident Havel sám na mě zapůsobil jako
člověk zcela prostý přetvářky a při mnoha příležitostech,
při kterých jsme se za ta léta setkali, zůstal věrným zastáncem lidských práv a svobody po celém světě.“
Jeho Svatost dalajlama, duchovní vůdce, nositel Nobelovy
ceny míru, Tibet

“President Havel honored me with an invitation to visit
Czechoslovakia in February 1990, apparently his first foreign guest, soon after he became president of the country.
…President Havel himself impressed me as being utterly
free of pretence and on the many occasions that we met
over the years, he remained a true champion of human
rights and freedom everywhere.”
His Holiness the Dalai Lama, Spiritual Leader, Nobel
Peace Prize Laureate, Tibet

„Václav Havel byl morální autoritou své země i své doby.
Dokázal dostát svému krédu života v pravdě, k čemuž se
odvážili jen nemnozí z jeho současníků. Jeho lidství, pokora
a slušnost byly příkladem pro nás všechny. Tváří v tvář velkým výzvám současnosti, které budou velkou zkouškou
nové generace, budiž nám jeho odvaha inspirací.“
Pan Ki-mun, generální tajemník, Organizace spojených
národů, USA/Jižní Korea

“Václav Havel was the moral voice of his country and his
era. He lived in truth – his credo – as few in his place and
times dared to do. His humanity, humility and decency
were an example for us all. In the face of the great challenges today that shall test a newer generation, let his
profile in courage be our inspiration.”
Ban Ki-moon, Secretary-General, United Nations, USA/
South Korea

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2011 | Forum 2000 Foundation 2011 Annual Report

7

VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA | COMMEMORATING VÁCLAV HAVEL

„Je trochu zvláštní hovořit o muži, se kterým jsem se
nikdy nesetkala a s nímž jsem si pouze dopisovala jako
s osobním přítelem. Díky jeho energické a vřelé povaze
a naprosté oddanosti podpoře hnutí za demokracii a lidská práva po celém světě bylo naše přátelství tak skutečné
a živoucí a já jsem cítila, že nás vzájemně spojují pevná
pouta porozumění.“
Aun Schan Su Ťij, představitelka opozice, nositelka
Nobelovy ceny míru, Barma

“It is a little strange to speak of a man I had never met and
with whom I had barely corresponded as a personal friend.
It was his vigorous and warm personality and his total commitment to the support of movements for democracy and
human rights the world over that made his friendship so
real and vibrant and made me feel we were linked to one
another by close ties of understanding.”
Aung San Suu Kyi, Opposition Leader, Nobel Peace Prize
Laureate, Burma

„Jeho morální zásady a úsilí o lepší zítřky ovlivnily nejen
Českou republiku, ale i celý svět a jako světoobčan si
Václav Havel kladl za cíl nadějnější budoucnost pro nás
pro všechny. Veden svou globální vizí, diktátem svého neústupného svědomí a hlasem svého idealismu kráčel neochvějně za svými cíli.“
Šimon Peres, prezident, Izrael

“His moral principles and efforts to create a better tomorrow impacted not only the Czech Republic, but the world
at large, and, as a citizen of the world, Václav Havel set
his set his sights on a hopeful future for us all. His was a
global vision, and guided by the dictates of his uncompromising conscience and the voice of his idealism, he trod
the road to his goals with unfaltering steps.”
Shimon Peres, President, Israel
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AKTIVITY V ROCE 2011

ACTIVITIES IN 2011

15. KONFERENCE FORUM 2000:
DEMOKRACIE A PRÁVNÍ STÁT

15TH FORUM 2000 CONFERENCE:
DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW

9.–11. října 2011

October 9–11, 2011

Patnáctá výroční konference Forum 2000 opět poskytla
významným světovým osobnostem prostor pro diskusi
o zásadních otázkách dnešního světa. V roce 2011 se konference zaměřila na různé aspekty vztahu mezi demokracií
a právním státem. Program sestával z více než 50 panelových diskusí, kulatých stolů a doprovodných akcí včetně
koncertů a fotografických výstav, které probíhaly ve dnech
9.–11. října v paláci Žofín a na řadě dalších míst v Praze.
Poprvé se jedna z akcí konala také v Plzni. Konference byla
otevřená veřejnosti a navštívilo ji více než 3 000 pozorovatelů. Stovky dalších sledovaly živý přenos online.

The 15th annual Forum 2000 Conference once again provided global leaders a place where they could address
the crucial issues of today’s world. The focus in 2011
was on the different aspects of the relationship between
democracy and the rule of law. The program consisted of
more than 50 panel discussions, roundtables and associated events, including concerts and photography exhibitions. It took place from October 9–11 at Žofín Palace
and numerous other venues around Prague, and for the
first time, an event was also held in Pilsen. The conference was open to the public and attended by more than
3,000 observers. Hundreds of others followed the live
conference broadcast online.

Diskuse se věnovaly perspektivám demokracie a právního státu v 21. století a také vztahu mezi právním státem a individuální svobodou. Účastníci se rovněž zaměřili
na globalizující se svět a diskutovali o otázce státní suverenity a jejích limitů, zejména s ohledem na odpovědnost
mezinárodního společenství za ochranu. Konference se
zabývala i vládou práva v kontextu současné ekonomické
krize či v oblasti ochrany životního prostředí a věnovala se
také vlivu organizovaného zločinu a korupce na demokratickou společnost.
Jedním z tradičních témat, jimž se Forum 2000 každoročně
věnuje, je místo a úloha náboženství v současném světě.
Debaty se zabývaly i regionálními otázkami, například

Discussions were devoted to the perspectives of democracy and the rule of law in the 21st century, as well as the
relationship between the rule of law and individual freedom. Participants also addressed the globalized world
and discussed the issue of state sovereignty and its limits, particularly with respect to the international community’s responsibility to protect. The conference dealt with
the rule of law in the context of the current economic crisis and in the area of environmental protection. It also
looked at the influence of organized crime and corruption
on democratic society.
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nedávným vývojem v regionu severní Afriky a Blízkého
východu, stavem právního státu v Rusku a na Ukrajině
a také způsobem vnímání právního státu v Asii. Zvláštní
panel se zaměřil na problém nedostatku vodních zdrojů
na Blízkém východě, který patří k dlouhodobým tématům
Fora 2000.
Diskusí se zúčastnilo více než 120 osobností, mezi nimiž
byli Václav Havel, nositel Nobelovy ceny za ekonomii
Joseph Stiglitz, jordánský princ Hassan bin Talal, prezidentka Kosova Atifete Jahjaga, bývalý prezident Nigérie
Olusegun Obasanjo, čelný představitel ruské opozice Boris
Němcov, bývalý australský ministr zahraničních věcí Gareth
Evans a německý politik Cem Özdemir. Tak jako v předchozích letech ani letos do Prahy nemohli přijet političtí
aktivisté a disidenti Aun Schan Su Ťij z Barmy a Oswaldo
Payá Sardiñas z Kuby, avšak oba zaslali své příspěvky na
konferenci prostřednictvím videonahrávky.
Výstupy z konference, které je možné nalézt na
www. forum2000.cz, zahrnují videozáznamy, přepisy a shrnutí jednání, fotografie a rozhovory s delegáty uveřejněné
v médiích. Sborník z konference obsahující přepisy a shrnutí hlavních diskusí a projevů bude zveřejněn v průběhu
roku 2012.

One of the traditional topics addressed at the forum every
year is the place and role of religion in the contemporary
world. Debates were also dedicated to regional issues,
including recent developments in the region of North Africa
and the Middle East, the state of the rule of law in Russia
and Ukraine, as well as the perception of the rule of law
in Asia. A specific panel was devoted to the issue of the
scarcity of water resources in the Middle East, which ranks
among Forum 2000’s long-term topics.
More than 120 personalities participated in the discussions,
including Václav Havel, Nobel Prize Laureate in Economics
Joseph Stiglitz, Prince Hassan bin Talal of Jordan, current
President of Kosovo Atifete Jahjaga, former President of
Nigeria Olusegun Obasanjo, Russian opposition leader Boris
Nemtsov, former Australian Minister of Foreign Affairs Gareth
Evans, and German politician Cem Özdemir. As in the previous years, political activists and dissidents Aung San Suu
Kyi from Burma and Oswaldo Payá Sardiñas from Cuba were
unable to come to Prague, but both sent contributions to the
conference via video messages.
Output from the conference, which can be found at www.
forum2000.cz, includes video recordings, transcripts and
summaries of the proceedings, photographs, and media
interviews with delegates. The Conference Report, which
contains transcripts and summaries of the main discussions and speeches, will be published in 2012.

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2011 | Forum 2000 Foundation 2011 Annual Report

10

AKTIVITY V ROCE 2011 | ACTIVITIES IN 2011

MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG

INTERFAITH DIALOGUE

Mezináboženský dialog a multireligiózní shromáždění jsou
nedílnou součástí konferencí Forum 2000. Jejich cílem je
podporovat dialog mezi světovými náboženstvími a sekulární společností a hledat možnosti, jak posilovat vzájemnou spolupráci a porozumění. V roce 2011 se program
Mezináboženského dialogu v rámci konference Forum
2000 skládal ze tří panelových diskusí, které se zabývaly
otázkami týkajícími se vztahu mezi vírou, etikou a lidskými
právy v kontextu právního státu. Diskuse se uskutečnily 10.
a 11. října v paláci Žofín v Praze.

Interfaith dialogue and multi-religious assemblies are an
integral part of the Forum 2000 project. Their aim is to promote dialogue between the world’s faiths and secular society and to search for ways to increase mutual cooperation
and understanding. In 2011, the Interfaith Dialogue program within the Forum 2000 Conference consisted of three
panel discussions that dealt with questions concerning the
relationship between faith, ethics, and human rights in the
context of the rule of law. The discussions took place on
October 10 and 11 at Žofín Palace in Prague.

První z diskusí s názvem „Náboženské právo a lidská
práva“ se zabývala vztahem mezi jednotlivými náboženstvími a moderním pojetím lidských práv. Účastníci se snažili zjistit, kde nejčastěji dochází ke střetu mezi zákony
náboženské komunity a právy jednotlivce. Další panel,
„Náboženství, etika a právo“, se soustředil na vzájemné
přibližování etiky a práva a zkoumal příčiny tohoto trendu,
který je patrný zvláště v západní společnosti. Diskuse
nazvaná „Náboženské a sekulární právo“ zkoumala slučitelnost těchto dvou odlišných právních systémů.

The first of the discussions, entitled “Religious Law and
Human Rights,” looked at the relationship between individual religions and the modern concept of human rights.
Participants sought to discover where conflict arises most
frequently between the laws of the religious community
and the rights of the individual. Another panel, “Religion,
Ethics and Law,” focused on how ethics and law are becoming more distantly related issues and explored the causes
for this trend, which is particularly notable in Western society. The discussion on “Religious and Secular Law” examined the compatibility of these different legal systems.

Panelových diskusí se zúčastnily význačné osobnosti
z duchovního i veřejného života, mezi jinými jordánský princ
Hassan bin Talal, izraelský politik a bývalý vrchní rabín
Norska Michael Melchior, buddhistický učenec Geshe
Tenzin Dhargye, pomocný biskup pražský Václav Malý,
sociolog Tomáš Halík a profesor historie a religionistiky
na State University of New York William Cook.

Distinguished personalities from spiritual and public
life participated in these discussions, including Prince
Hassan bin Talal of Jordan, Israeli politician and former
Chief Rabbi of Norway Michael Melchior, Buddhist scholar
Geshe Tenzin Dhargye, Auxiliary Bishop of Prague Václav
Malý, sociologist Tomáš Halík, and Professor of History
and Religion at State University of New York William Cook.
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VODA NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

WATER IN THE MIDDLE EAST

Nadace Forum 2000 už sedm let přispívá ke sdílení
názorů a zkušeností v otázce nedostatku vody na Blízkém
východě. Cílem projektu je přistupovat k této problematice
komplexně prostřednictvím řady akcí, které sledují politický, hospodářský a technologický vývoj, a v konečném
důsledku napomoci zprostředkování mírového, spravedlivého a stabilní řešení, na němž se budou podílet všichni
zúčastnění.

The Forum 2000 Foundation has been contributing to the
sharing of opinions and experiences on the problem of
the shortage of water in the Middle East for seven years.
The aim of this project is to comprehensively address the
issue through a series of events that stay abreast of political, economic and technological developments, ultimately
hoping to help facilitate a peaceful, equitable, and stable
resolution shared by all stakeholders.

V rámci konference Forum 2000 se 11. října 2011 v pražském paláci Žofín uskutečnila panelová diskuse s názvem
„Voda: Může místo rozdělování spojovat?“ Panel se zaměřil na příležitosti k inovacím ve vodním hospodářství na
Blízkém východě a jejich potenciál spojovat region, jež je
v mnoha sférách rozdělený. Účastníci diskutovali o nejslibnějších projektech a technologiích, které na Blízkém
východě v nedávné době vznikly, a také o připravenosti
tamějších politiků vyhledávat při hospodaření s vodou možnosti regionální spolupráce. Mezi panelisty byli odborníci
z Blízkého východu a České republiky.

On October 11, 2011, a panel discussion entitled “Water:
Potential to Unite, Rather than Divide?” was held during
the Forum 2000 Conference at Žofín Palace in Prague. The
panel addressed the opportunity for innovations in water
management in the Middle East and their potential to unite
the region that is divided into many spheres. Participants
discussed the most promising projects and technologies
that recently originated in the Middle East, as well as the
readiness of local politicians to look for regional cooperation in dealing with water management. Speakers included
experts from the Middle East and Czech Republic.

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2011 | Forum 2000 Foundation 2011 Annual Report

12

AKTIVITY V ROCE 2011 | ACTIVITIES IN 2011

INICIATIVA SPOLEČNÁ STAROST

SHARED CONCERN INITIATIVE

Iniciativa Společná starost založená v roce 2005 je otevřeným, neformálním uskupením respektovaných osobností,
jež zastupují různé kultury, historické zkušenosti, náboženství a tradice a vyjadřují společné názory na aktuální
světové otázky.

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 world issues.

V roce 2011 iniciativa vydala tři společná stanoviska:
„Malomocenství a lidská práva“, které vyzývalo k odstranění diskriminace osob postižených malomocenstvím,
„Solidarita s Japonskem“, jež apelovalo na mezinárodní
solidaritu s občany Japonska zasaženého zemětřesením a tsunami, a „Ukrajina ztrácí směr“, které se zaměřilo na zhoršující se stav demokracie a právního státu
na Ukrajině od zvolení Viktora Janukovyče prezidentem.
Stanovisko věnované Ukrajině vycházelo z obsáhlejší
zprávy z výzkumné cesty na Ukrajinu, jež se uskutečnila
koncem roku 2010.

In 2011, three joint statements were issued by the
Initiative: “Human Rights and Leprosy,” which appealed
to eliminate discrimination against people affected by leprosy; “Solidarity with Japan,” which called for international
solidarity with people in Japan hit by, earthquake and tsunami; and “Ukraine Loses Its Way,” which focused on the
deteriorating condition of democracy and the rule of law in
Ukraine since the election of President Viktor Yanukovych.
The statement devoted to Ukraine was based on the
broader report from the fact-finding mission to Ukraine
that took place at the end of 2010.
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Konference Forum 2000 se v říjnu 2011 zúčastnilo šest
členů iniciativy Společná starost: princ Hassan bin Talal,
André Glucksmann, Vartan Gregorian, Václav Havel,
Grigorij Javlinskij a Yohei Sasakawa. Setkali se se zástupci
Fora 2000 a prodiskutovali s nimi budoucí kroky iniciativy
včetně možných tematických a regionálních oblastí zájmu.
Hovořili také o připravované výzkumné cestě do Venezuely
naplánované na počátek roku 2012.

Six members of the SCI participated in the Forum 2000
Conference in October 2011: Prince Hassan bin Talal,
André Glucksmann, Vartan Gregorian, Václav Havel, Yohei
Sasakawa, and Grigory Yavlinsky. They met with Forum 2000
representatives to discuss future steps for the Initiative,
including possible topical and regional issues of interest.
They also talked about the upcoming fact-finding mission
to Venezuela that was to be held in the beginning of 2012.

ČLENOVÉ INICIATIVY V ROCE 2011

SCI MEMBERS IN 2011

Iniciativa Společná starost měla v roce 2011 14 členů:
princ Hassan bin Talal, Jeho Svatost dalajlama, Frederik
Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian,
Václav Havel, Grigorij Javlinskij, Hans Küng, Michael Novak,
Šimon Peres, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg,
Desmond Tutu a Richard von Weizsäcker.

In 2011 the SCI had 14 members: Prince Hassan bin
Talal, His Holiness the Dalai Lama, Frederik Willem de
Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Václav
Havel, 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

Malomocenství a lidská práva, únor 2011

Human Rights and Leprosy, February 2011

„Na konci loňského roku Valné shromáždění OSN jednohlasně přijalo rezoluci schvalující principy a směrnice
k ukončení diskriminace osob postižených malomocenstvím
a jejich rodinných příslušníků. …Vyzýváme státy, aby využily příležitost, kterou jim tato historická rezoluce poskytuje,
a směrovaly své úsilí k vytváření společnosti, v níž lidé zasažení malomocenstvím a jejich rodinní příslušníci mohou žít
důstojně a hrát v životě komunity svou roli. Je čas ukončit
toto hrubé porušování lidských práv.“

“At the end of last year, the United Nations General
Assembly unanimously adopted a resolution approving
principles and guidelines to end discrimination against people affected by leprosy and their family members. ... We
call on states to use the opportunity afforded by the UN’s
historic resolution to work toward a world where people
affected by leprosy and their family members can live with
dignity and play their part in the life of the community. It is
time to bring an end to this gross violation of human rights.”

Podepsali: princ Hassan bin Talal, Frederik Willem de
Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Václav Havel,
Grigorij Javlinskij, Michael Novak, Yohei Sasakawa, Karel
Schwarzenberg, Desmond Tutu

Signed by: Prince Hassan bin Talal, Frederik Willem de
Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Václav Havel,
Michael Novak, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg,
Desmond Tutu, Grigory Yavlinsky

Solidarita s Japonskem, březen 2011

Solidarity with Japan, March 2011

„Pustošivé zemětřesení a tsunami, jež 11. března postihly
Japonsko, napáchaly napříč pobřežními oblastmi na severovýchodě země otřesné hmotné škody, vyostřené ještě hrozbou jaderné katastrofy. …Chováme naději, že obětem této
pohromy vyjdeme my všichni vstříc s otevřeným srdcem
a že prostřednictvím Nadace Nippon či jiné vážené a uznávané humanitární organizace darujeme, kolik jsme schopni,
abychom tisícům japonských obětí umožnili návrat k prosté
důstojnosti normálního života.“

“The shattering earthquake and tsunami that struck Japan
on March 11 have wrought devastating physical damage –
aggravated by the threat of a nuclear disaster – across the
country’s northeastern coastal areas It is our hope that all
of us will reach out to the disaster victims with our whole
hearts, and give, through The Nippon Foundation’s fund,
or through any other respected and recognized humanitarian organization, whatever we can to enable Japan’s
thousands of victims to recover the simple dignity of normal life.”

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

Ukrajina ztrácí směr, srpen 2011

Ukraine Loses Its Way, August 2011

„Od zvolení Viktora Janukovyče prezidentem v roce 2010
zažívá Ukrajina podstatné a alarmující zhoršení svého
demokratického rámce. Základní principy demokratické
společnosti, jako jsou svoboda projevu, svoboda shromažďování a svoboda tisku, se stále více dostávají pod tlak.
A trestní stíhání členů opozice, které nyní vyvrcholilo zatčením a zadržováním bývalé premiérky Julije Tymošenkové –
během probíhajícího procesu, který většina Západu označila
za politický – zjevně potvrzuje, že vláda zákona se odsouvá
stranou.“

“Since the election of President Viktor Yanukovych in 2010,
Ukraine has experienced a significant and alarming deterioration in its democratic framework. The fundamental tenets of a democratic society, such as freedom of expression,
freedom of assembly, and freedom of the press are increasingly coming under pressure. The prosecution of opposition members, which has now culminated in the arrest and
detention of former Prime Minister Yuliya Tymoshenko during a trial that most of the West has deemed political, seems
to confirm that the rule of law is being brushed aside.“

Podepsali: princ Hassan bin Talal, Jeho Svatost dalajlama, André Glucksmann, Václav Havel, Grigorij Javlinskij,
Michael Novak, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg,
Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker

Signed by: Prince Hassan bin Talal, H.H. the Dalai Lama,
André Glucksmann, Václav Havel, Michael Novak, Yohei
Sasakawa, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu, Richard
von Weizsäcker, Grigory Yavlinsky
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OHLAS MÉDIÍ

MEDIA COVERAGE

Stanoviska iniciativy Společná starost byla zaslána významným světovým sdělovacím prostředkům a v roce 2011 byla
zveřejněna mimo jiné v následujících médiích: Die Welt
(Německo), Le Temps (Švýcarsko), Europe Today (Velká
Británie), The Irish Examiner (Irsko), Mladá fronta Dnes
(Česká republika), The Prague Post (Česká republika), Sme
(Slovensko), Wyborcza.pl (Polsko), Kyiv Post (Ukrajina), The
Moscow Times (Rusko), Today’s Zaman (Turecko), Daily
News Egypt (Egypt), The Japan Times (Japonsko), Jakarta
Post (Indonésie), Diario Las Américas (USA), Business
Insider (USA), Mirador Nacional (Argentina).

The SCI statements were distributed to significant world
media, and in 2011, were published in the following media
outlets: Die Welt (Germany), Le Temps (Switzerland), Europe
Today (United Kingdom), The Irish Examiner (Ireland),
Mladá Fronta Dnes (Czech Republic), The Prague Post
(Czech Republic), Sme (Slovakia), Wyborcza.pl (Poland),
Kyiv Post (Ukraine), The Moscow Times (Russia), Today’s
Zaman (Turkey), Daily News Egypt (Egypt), The Japan Times
(Japan), Jakarta Post (Indonesia), Diario Las Américas
(USA), Business Insider (USA), and Mirador Nacional
(Argentina), among many others.
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NGO MARKET

NGO MARKET

29. dubna 2011

April 29, 2011

Dvanáctý veletrh neziskových organizací NGO Market 2011
se konal v pátek 29. dubna v prostorách Národní technické
knihovny v Praze. Neziskový sektor veřejnosti představil
celkem 156 organizací zaměřujících se na lidská práva a
problémy týkajících se zemí třetího světa. Návštěvníci se
mohli dozvědět více o tématech jako jsou ochrana zvířat a
životního prostředí, volnočasové aktivity pro děti a seniory,
pomoc chudým a handicapovaným a o celé řadě dalších
problémů dotýkajících se dnešní společnosti.

The 12th annual NGO Market took place on Friday, April 29,
2011 in the National Technical Library in Prague. A diverse
cross section of the non-profit sector was presented to the
public by a total of 156 exhibiting organizations focusing on
various fields, such as human rights and problems affecting Third World countries, the protection of flora, fauna
and the environment, leisure-time activities for children
and seniors, aiding the impoverished and handicapped,
and many other issues affecting society today.

Rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolnictví a veletrh
proto tomuto tématu věnoval zvláštní pozornost s cílem
ukázat rozmanitost dobrovolné práce a představit příležitosti k dobrovolnictví. Na NGO Market přišlo více než 1 800
návštěvníků a mnoho z nich projevilo velký zájem o spolupráci s neziskovými organizacemi. Někteří využili příležitosti
nalézt organizaci, v níž by mohli vykonávat dobrovolnou
práci, prostřednictvím „soukromých inzerátů“.

As 2011 was the European Year of Volunteering, the fair
paid special attention to this issue, with the goal of showing the diversity of volunteer work and presenting opportunities for volunteering. The NGO Market was attended
by more than 1,800 visitors, and many of them showed a
keen interest in cooperating with non-profit organizations.
Through “private ads,” they had the opportunity to find an
organization where they could do volunteer work.

V rámci veletrhu se uskutečnilo devatenáct doprovodných akcí. Diskuse, přednášky a workshopy se věnovaly
například dobrovolnictví, společenské odpovědnosti firem

Nineteen associated events were held including discussions, lectures, and workshops that dealt with, among
other topics, volunteering, corporate social responsibility,
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a řízení neziskových organizací. Novinkou NGO Marketu
2011 byl kulturní program na prostranství před budovou
Národní technické knihovny. Návštěvníci si mohli vyzkoušet mimo jiné skupinové bubnování s Drum Circle nebo si
poslechnout syrského loutnistu Marwana Al Solaimana.
Na závěr programu vystoupila patronka veletrhu 2011,
zpěvačka Tonya Graves.

and managing NGOs. For the first time, the NGO Market
was accompanied by a cultural program, which took place
in front of the National Technical Library. Visitors could, for
example, try group drumming with Drum Circle or as listen to the Syrian lyrist Marwan Al Solaiman. The program
concluded with a performance by 2011 fair patroness,
singer Tonya Graves.

Před NGO Marketem se uskutečnily dva workshopy věnované dobrovolnictví, které byly určené pro zástupce neziskových organizací a jejich dobrovolníky.

The NGO Market was preceded by two workshops for representatives of NGOs and their volunteers that focused
on volunteering.

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2011 | Forum 2000 Foundation 2011 Annual Report

18

AKTIVITY V ROCE 2011 | ACTIVITIES IN 2011

KONFERENCE A KULATÉ STOLY

CONFERENCES AND ROUNDTABLES

WORKSHOP O EGYPTSKÉ TRANSFORMACI

WORKSHOP ON EGYPTIAN TRANSITION

6. června 2011

June 6, 2011

Nadace Forum 2000 ve spolupráci s DEMAS – Asociací
pro podporu demokracie a lidských práv a Institutem pro
evropskou politiku EUROPEUM, uspořádala mezinárodní
workshop s názvem „Jak může středoevropská občanská společnost napomáhat při egyptské transformaci?“,
který se uskutečnil 6. června 2011 v Praze. Setkání bylo
uzavřené a zúčastnili se ho zástupci veřejných institucí
a nevládních organizací ze zemí střední Evropy i z Egypta.
Cílem celodenního workshopu bylo zahájit diskusi o zapojení středoevropských nevládních organizací do procesu
demokratické transformace v Egyptě.

The Forum 2000 Foundation in cooperation with DEMAS –
Association for Democracy Assistance and Human Rights
and EUROPEUM Institute for European Policy organized an
international workshop titled “How Can Central European
Civil Society Assist the Egyptian Transition?” which was held
in Prague on June 6, 2011. The meeting was closed, and
its participants included representatives of public institutions and non-governmental organizations from both Central
European countries and Egypt. The aim of this all-day workshop was to open a discussion on the engagement of Central
European NGOs in the democratic transition in Egypt.
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KULATÝ STŮL O DEMOKRACII A LIDSKÝCH PRÁVECH
V ASII

ROUNDTABLE DISCUSSION ON DEMOCRACY AND HUMAN
RIGHTS IN ASIA

11. prosince 2011

December 11, 2011

Vůdčí světové osobnosti v oblasti lidských práv v čele
s Jeho Svatostí dalajlamou se shromáždily 11. prosince
2011 v Praze, aby u kulatého stolu diskutovaly o současném stavu lidských práv a demokracie v Asii. Diskuse
se konala při příležitosti prvního výročí udělení Nobelovy
ceny míru přednímu čínskému disidentovi Liou Siao-poovi
a volně navazovala na konferenci „Mír, demokracie a lidská práva v Asii“, kterou pořádala Nadace Forum 2000
v roce 2009.

Leading personalities in the global human rights arena,
led by His Holiness the Dalai Lama, assembled in Prague
on December 11, 2011 at a roundtable discussion on the
current state of human rights and democracy in Asia. The
discussion was held to commemorate the first anniversary
of the awarding of the Nobel Peace Prize to leading Chinese
dissident Liu Xiaobo, and it was loosely linked to the “Peace,
Democracy and Human Rights in Asia” conference that was
organized by the Forum 2000 Foundation in 2009.

U kulatého stolu zasedli tibetský duchovní vůdce Jeho
Svatost dalajlama, íránská právnička a nositelka Nobelovy
ceny míru Širín Ebadí, spoluautor Všeobecné deklarace lidských práv a autor bestselleru „Indignez-vous!” (Rozhořčete
se!) Stéphane Hessel, čínský disident a prezident Iniciativ
pro Čínu Jianli Yang a bývalý francouzský ministr zahraničních věcí a spoluzakladatel organizace Lékaři bez hranic
Bernard Kouchner. Diskuse byla zahájena příspěvkem, jejž
zaslal Václav Havel, který se bohužel nemohl akce osobně
zúčastnit.

Participants in the roundtable included Tibetan spiritual
leader His Holiness the Dalai Lama; Iranian lawyer and
Nobel Peace Prize Laureate Shirin Ebadi; co-drafter of the
Universal Declaration of Human Rights and author of the
bestseller “Indignez-vous!”, Stéphane Hessel; Chinese dissident and President of the Initiatives for China Yang Jianli;
and former French Minister of Foreign Affairs and co-founder
of Doctors Without Borders Bernard Kouchner. The discussion was opened by a contribution sent by Václav Havel,
who, unfortunately, was unable to participate personally.

Všichni účastníci podepsali Pražskou deklaraci, jež vyzvala
mezinárodní společenství k podpoře obhájců demokracie a lidských práv v asijských zemích. K signatářům se
následně připojili i bývalý polský prezident Lech Wałęsa
a italský politik Gianni Vernetti. Akce se konala na půdě
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a byla určena především studentům a odborné veřejnosti. Plné znění Pražské
deklarace včetně shrnutí, přepisu a videozáznamu z diskuse jsou k dispozici na www.forum2000.cz.

All speakers signed the Prague Declaration that called on
the international community to support human rights and
democracy activists in Asian countries. Later, former Polish
President Lech Wałęsa and Italian politician Gianni Vernetti
also joined the signatories. The event took place at the
Faculty of Arts of Charles University and was aimed primarily at students and members of the professional public. The complete text of the Prague Declaration, as well
as a summary, transcript, and video recording from the
discussion, is available at www.forum2000.cz.
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DALŠÍ AKTIVITY

OTHER ACTIVITIES

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO JAPONSKO

RELIEF FUND FOR JAPAN CAMPAIGN

1. dubna – 31. května 2011

April 1 – May 31, 2011

Nadace Forum 2000 se zapojila do pomoci lidem postiženým zemětřesením a tsunami, které zasáhly Japonsko
v březnu 2011. Nadace v České republice uspořádala
dvouměsíční veřejnou sbírku na podporu fondu zřízeného
jejím dlouholetým japonským partnerem, Nadací Nippon,
jejíž předseda Yohei Sasakawa je jedním ze zakladatelů
Fora 2000.

The Forum 2000 Foundation engaged in efforts to help
people affected by the earthquake and tsunami that hit
Japan in March 2011. The foundation organized a twomonth fundraising campaign in the Czech Republic
to support the relief fund established by its long-term
Japanese partner, The Nippon Foundation, whose
Chairman Yohei Sasakawa is the Forum 2000 co-founder.

Nadace Nippon má rozsáhlé zkušenosti se spoluprací
s lokálními partnery v oblastech zpustošených přírodními
katastrofami, které jí umožňují rychle a pružně reagovat.
Vybrané prostředky využila na pomoc rodinám tisíců osob,
které zahynuly nebo byly nezvěstné, a na podporu projektů
několika stovek místních neziskových organizací a dobrovolnických uskupení, jež se zaměřují především na pomoc
dětem, těhotným ženám a postiženým. Nadace Nippon rovněž poskytla přímou péči a dodávky humanitární pomoci
velké řadě evakuovaných osob v nouzových přístřešcích
a pomohla zlepšit přístup k informacím tím, že podpořila
obecní rozhlasové vysílání a internetové stránky věnované
obnově zasažených oblastí.

The Nippon Foundation has extensive experience in
cooperating with local partners in areas devastated by
natural disasters, and this enabled it to provide a quick and
flexible response. It used the funds collected to support
the families of thousands of individuals who died or were
missing, and the projects of several hundred local nonprofit organizations and volunteer groups that focus mainly
on helping children, pregnant women, and the disabled.
The Nippon Foundation also provided direct care and aid
supplies to a great number of evacuees in shelters and
helped to enhance access to information by supporting
community radio stations and a website devoted to the
recovery of stricken areas.

Forum 2000 vyjádřilo svou solidaritu s oběťmi okamžitě po
katastrofě a podpořilo projekty na pomoc Japonsku včetně
dětského charitativního koncertu v Aši a koncertu „Právníci
pro Japonsko!“ který se konal koncem března v Praze pod
záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR. Členové iniciativy
Společná starost vydali v reakci na katastrofu zvláštní
stanovisko a vyzvali v něm mezinárodní společenství
k solidaritě.

Forum 2000 expressed its solidarity with the victims immediately after the disaster and supported projects aiding
Japan, including a children’s charity concert in Aš and the
“Lawyers for Japan!” concert that was held in Prague at the
end of March under the auspices of the Czech Ministry of
Justice. In response to the catastrophe, members of the
Shared Concern Initiative issued a special joint statement
calling for the solidarity of the international community.
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NÁVŠTĚVA JEHO SVATOSTI DALAJLAMY V PRAZE

HIS HOLINESS THE DALAI LAMA’S VISIT TO PRAGUE

10.–13. prosince 2011

December 10–13, 2011

Tibetský duchovní vůdce Jeho Svatost dalajlama navštívil Prahu ve dnech 10.–13. prosince 2011 a zúčastnil se
několika akcí a setkání. V neděli 11. prosince byl spolu
s dalšími význačnými osobnostmi hostem diskuse u kulatého stolu zaměřené na demokracii a lidská práva v Asii.
Následně Jeho Svatost vystoupil v pražském Kongresovém
centru s veřejnou přednáškou věnovanou tématu „Hledání
štěstí v nejistém světě“. Vstupenky na přednášku byly
vyprodány během několika dnů a výtěžek z akce byl použit na pomoc škole Gyalten v Tibetu prostřednictvím občanského sdružení M.O.S.T.

Tibetan spiritual leader His Holiness the Dalai Lama visited
Prague from December 10–13, 2011 and participated in
several events and meetings. On Sunday, December 11,
His Holiness, together with other distinguished guests,
took part in a roundtable focused on democracy and
human rights in Asia. Afterwards, he gave a public talk in
the Prague Congress Centre that was devoted to the topic
of “Searching for Happiness in a Troubled World.” Tickets
to the lecture sold out in a few days and proceeds from
the event were used to support the Gyalten School in Tibet
through the M.O.S.T. Civic Association.

Jeho Svatost dalajlama se zúčastnil i tiskové konference
a několika osobních setkání. Sešel se s Václavem Havlem,
účastníky kulatého stolu a soukromě také s českým ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem.

A press conference with His Holiness the Dalai Lama was
held, and he also participated in several personal meetings. He met with Václav Havel, participants of the roundtable, and privately with the Czech Minister of Foreign Affairs
Karel Schwarzenberg.

Všechny tyto akce navštívilo přibližně 3 500 lidí a stovky
dalších sledovaly živé vysílání na webových stránkách
Nadace Forum 2000. Fotografie a videozáznamy z programu Jeho Svatosti dalajlamy v Praze lze nalézt na www.
forum2000.cz.

All events were attended by around 3,500 people, and hundreds of others watched the live broadcast on the Forum
2000 Foundation website. Photographs and video recordings from His Holiness the Dalai Lama’s program in Prague
can be found at www.forum2000.cz.
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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 openly debate and share these critical issues.

SPRÁVNÍ RADA

BOARD OF DIRECTORS

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

Jiří Musil
Jiří Oberfalzer
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
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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INSTITUCE | INSTITUTIONS
Generální partner | General Partner

Partneři | Partners

Mediální partner | Media Partner
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Přátelé

Friends

The Sasakawa Peace Foundation
Konektor
Ex Lovers
Plavec & Partners, advokátní kancelář
Nová scéna Národního divadla
Národní technická knihovna
Goethe-Institut
Akademie věd České republiky
Magistrát hlavního města Prahy
Benson Oak
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mailbox Translations
Nuabi
Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit
OP Tiger
Plzeňský Prazdroj
Sanek
B&H
Stapleton-Springer
Energie AG Bohemia
Informační kancelář Evropského parlamentu v České
republice
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Mac Praha
Heinrich-Böll-Stiftung
Britská obchodní komora v České republice
Britské velvyslanectví v Praze
Velvyslanectví Gruzie v České republice

The Sasakawa Peace Foundation  
Konektor
Ex Lovers  
Plavec & Partners, Law Office  
New Stage of National Theatre  
National Technical Library  
Goethe-Institut  
The Academy of Sciences of the Czech Republic  
Prague City Hall  
Benson Oak  
Faculty of Arts of Charles University in Prague  
Mailbox Translations  
Nuabi  
Friedrich Naumann Stiftung for Freedom   
OP Tiger   
Plzeňský Prazdroj  
Sanek  
B&H
Stapleton-Springer  
Energie AG Bohemia  
European Parliament Information Office in the Czech
Republic  
Prague Public Transport Company  
Faculty of Architecture of CTU in Prague  
Mac Praha  
Heinrich Böll Foundation  
British Chamber of Commerce Czech Republic  
British Embassy Prague  
Embassy of Georgia to the Czech Republic

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2011 | Forum 2000 Foundation 2011 Annual Report

26

PARTNEŘI A DÁRCI | PARTNERS AND DONORS

SOUKROMÍ DÁRCI

INDIVIDUAL DONORS

Partneři

Partners

Jürgen a Helena Hoffmeister
Marek Lehečka
Libor Malý
Jerry Hirsch
F. Francis Najafi

Jürgen and Helena Hoffmeister
Marek Lehečka
Libor Malý
Jerry Hirsch
F. Francis Najafi

Přátelé

Friends

Martin Bojar, Igor Czesany, Jana Divišová, Ilja Hilmer, Doug
Hodgkinson, Ludvík Hubený, Jana Hudečková, Lygžima
Chaloupková, Věra Ipserová, Pavel Kolan, Josef Kolín,
Svatopluk Krupička, Zdeněk Kuťák, Tomáš Laně, Jelena
Langová, Elisabeth Lobkowicz, Renilde Loeckx, Ladislav
Miko, Lenka Nejedlová, Masashi Nishihara, Jana a Edvard
Outratovi, Eva Perušič, Dana Seidlová, Pavel Schmidt,
Ondřej Schneider, Eva Sládková, Jaroslav Smítal, John J.
Suarez, Irena Trunečková, Jan Vedral, Sonja Voříšková, Eliška
Walterová, Zdeněk Zavřel

Martin Bojar, Lygžima Chaloupková, Igor Czesany, Jana
Divišová, Ilja Hilmer, Doug Hodgkinson, Ludvík Hubený,
Jana Hudečková, Věra Ipserová, Pavel Kolan, Josef Kolín,
Svatopluk Krupička, Zdeněk Kuťák, Tomáš Laně, Jelena
Langová, Elisabeth Lobkowicz, Renilde Loeckx, Ladislav
Miko, Lenka Nejedlová, Masashi Nishihara, Jana and
Edvard Outratovi, Eva Perušič, Pavel Schmidt, Ondřej
Schneider, Dana Seidlová, Eva Sládková, Jaroslav Smítal,
John J. Suarez, Irena Trunečková, Jan Vedral, Sonja
Voříšková, Eliška Walterová, Zdeněk Zavřel

Děkujeme za podporu i 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 se
zapojili do našich projektů, za jejich odhodlání a tvrdou práci. Bez jejich pomoci bychom nemohli realizovat
všechny naše stávající aktivity.

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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