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„Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde 
lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí, včetně 
bývalých či budoucích politiků, mluví o tom, jak zabránit 
například střetu civilizací, jak čelit ekologickým ohrožením 
a podobně.“

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

“It is a kind of ideological and intellectual crossroads 
for people of various professions hailing from different 
countries including former or future politicians who speak 
together; they talk about ways of preventing the conflict of 
civilizations, how to face environmental threats.”

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

předkládáme Vám výroční zprávu Nadace Forum 2000 
za rok 2009. Ačkoli v souladu s posláním nadace byla 
i v tomto roce hlavním projektem mezinárodní konference 
Forum 2000, nadace se podílela i na řadě dalších projek-
tů a rok 2009 tak můžeme označit za jeden z dosud nej-
náročnějších v její nedlouhé historii. 

Tématem třinácté výroční konference Forum 2000, která 
se konala ve dnech 11.–13. října 2009, byl stav demo-
kracie a svobody v multipolárním světě („Democracy and 
Freedom in a Multipolar World“). Setkání se zúčastnilo na 
sedm desítek význačných delegátů z celého světa, mezi 
nimi Michael Novak, Surin Pitsuwan, Jorge Quiroga, Jegor 
Gajdar a Bob Geldof. Slavnostní zahájení proběhlo jako 
vždy za přítomnosti Václava Havla v Pražské křižovatce, 
hlavní jednání hostil po dva dny Palác Žofín. Další téměř 
dvě desítky doprovodných akcí probíhaly v Goethe-Insti-
tutu, v Laterně Magice i na dalších místech v Praze. Kon-
ference měla tradičně otevřený charakter – byla tedy pří-
stupná pozorovatelům z řad široké veřejnosti, kteří této 
možnosti hojně využili. Konference měla vynikající ohlas 
v domácích i v zahraničních médiích.

V rámci výroční konference i mimo ni pokračovaly i dal-
ší projekty nadace: program Mezináboženského dialogu, 
projekt Voda na Blízkém východě či série panelů na aktu-
ální ekonomická témata. Iniciativa Společná starost, tedy 
neformální uskupení znamenitých světových osobností 
spjatých s Forem 2000, vydala v roce 2009 tři stanoviska 
k situaci v Gaze, Tibetu a na Kubě. 

V roce 2009 se úspěšně rozvíjel i zprvu malý projekt nada-
ce – Veletrh neziskových organizací NGO Market. Desátý 
ročník této ojedinělé akce pro neziskový sektor navštívilo 
přes 100 organizací, aby tu představily svou práci. Kromě 
řady domácích neziskových organizací se veletrhu zúčast-
nili i zahraniční vystavovatelé z Běloruska, Maďarska, Pol-
ska, Ruska, Srbska a mnoha dalších zemí.

Rok 2009 byl výjimečný třemi významnými konferencemi 
mimo rámec tradičních projektů. Již v polovině roku 2008 
byla Nadace Forum 2000 oslovena Ministerstvem zahra-
ničních věcí a Úřadem vlády České republiky s nabíd-
kou na spolupráci při pořádání mezinárodní konference 
k osudům zcizeného židovského majetku z období holo-
caustu „Holocaust Era Assets Conference“. Na důležitém 
setkání zástupců 48 vlád a stovek reprezentantů nezis-
kového sektoru, akademické sféry a médií nadace pro-
gramově spolupracovala se státními institucemi, Federa-
cí židovských obcí ČR, Památníkem Terezín, Centrem pro 
dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obě-
tí II. světové války, Židovským muzeem v Praze a Ústavem 
židovských studií Husitské teologické fakulty Univerzity 
Karlovy. Nadace byla odpovědná za celkovou koordinaci 

Dear Friends,

We present to you the Forum 2000 Foundation’s Annual 
Report 2009. In keeping with the foundation’s mission, 
the main project during the year was the international Fo-
rum 2000 Conference. The foundation also undertook 
a number of other significant projects and therefore, 2009 
can be described as one of the most demanding years ex-
perienced thus far by the Forum 2000 Foundation. 

The theme of the 13th annual Forum 2000 Conference, 
which was held October 11–13, 2009, was “Democracy 
and Freedom in a Multipolar World”. The meeting was at-
tended by 70 distinguished delegates from around the 
world, among them were: Michael Novak, Surin Pitsu-
wan, Jorge Quiroga, Yegor Gaidar and Bob Geldof. As al-
ways, the Opening Ceremony was held in the presence of 
Václav Havel at Prague Crossroads, while the main pro-
ceedings were hosted over two days at the Žofín Palace. 
Nearly two dozen associated events took place at the 
Goethe-Institut, Laterna Magika and at other locations 
around Prague. The conference has traditionally had an 
inviting atmosphere – and was therefore accessible to 
observers from the general public who took generous ad-
vantage of the opportunity. The conference also received 
excellent reviews from both the domestic and the inter-
national media.

As part of the annual conference, yet outside its scope, 
other projects of the foundation have continued: the In-
terfaith Dialogue program, the Water in the Middle East 
project and a series of panels on current economic issues. 
The Shared Concern Initiative, i.e. an informal group of re-
nowned world personalities associated with Forum 2000, 
issued in 2009, three statements on the current situation 
in Gaza, in Tibet and in Cuba.

Initially a small project of the foundation – the NGO Mar-
ket made successful progress during 2009. The 10th an-
niversary of this unique event, held on behalf of the non-
profit sector, was attended by over 100 organizations that 
presented their work. In addition to numerous domestic 
non-profit organizations, the fair was also attended by ex-
hibitors from Belarus, Hungary, Poland, Russia, Serbia 
and many other countries.

In addition, 2009 was made an exceptional year by the 
hosting of three significant conferences outside the 
framework of our traditional projects. In mid-2008 the 
Forum 2000 Foundation was approached by the Minis-
try of Foreign Affairs and the Office of the Czech Govern-
ment with an offer to participate in the organization of an 
international conference on “Holocaust Era Assets”. The 
foundation cooperated with state institutions, the Feder-
ation of Jewish Communities in the Czech Republic, the 
Terezín Memorial, the Documentation Centre of Property 

ÚVodní SLoVo InTroducTIon
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konference, její organizační a logistické zajištění, mediál-
ní pokrytí a koordinaci přípravy programu. 

Ve druhé polovině roku Nadace Forum 2000 uspořáda-
la konferenci „Mír, demokracie a lidská práva v Asii“ za 
účasti Jeho Svatosti dalajlamy a několika nositelů Nobe-
lovy ceny míru a konferenci „Svoboda a její nepřátelé“ 
v souvislosti s 20. výročím listopadu 1989. 

Nadace se řídí pravidlem, že celkové roční náklady spoje-
né se správou nadace nesmí převýšit 35 % hodnoty ročně 
poskytnutých (a vydaných) nadačních příspěvků. Celko-
vé náklady související se správou nadace (zahrnující část 
osobních nákladů, spotřebu materiálu, energie a ostat-
ní náklady vynaložené na správu nadace) činily v roce 
2009 celkem 1 470 998 Kč, což představuje 6 % z nákla-
dů vynaložených v souladu se zákonem a statutem na 
nadační příspěvky.

Rád bych touto cestou poděkoval všem partnerům a dár-
cům Nadace Forum 2000. Velice si vážíme podpory firem, 
institucí i jednotlivců, která nám umožňuje rozvíjet čin-
nost nadace v souladu s jejím posláním. 

Věřím, že i letos společně navážeme na úspěchy roku 
2009.

 
Tomáš Vrba
předseda Správní rady

Transfers of Cultural Assets of WW II Victims, the Jewish 
Museum in Prague and the Institute of Jewish Studies of 
the Hussite Theological Faculty of Charles University to 
organize this important meeting of representatives from 
48 governments and hundreds of representatives from 
the non-profit sector, academia and the media. The foun-
dation was responsible for the overall coordination of the 
conference, its organizational aspects and logistical ar-
rangements, media coverage and the preparation of the 
program.

In the second half of the year, the Forum 2000 Founda-
tion organized a conference on “Peace, Democracy and 
Human Rights in Asia” with the participation of His Holi-
ness the Dalai Lama and several Nobel Peace Prize Lau-
reates. The foundation also hosted the conference “Free-
dom and Its Adversaries” in connection with the 20th 

anniversary of November 1989.

The foundation follows the rule that the total annual 
costs associated with the administration of the founda-
tion must not exceed 35% of the contributions provided 
(and issued) annually. Total costs related to the adminis-
tration of the foundation (including part of the personnel 
costs, consumption of materials, and energy and other 
costs incurred in the running of the foundation) amount-
ed to a total of 1,470,998 CZK in 2009. This number rep-
resents 6% of the costs incurred by foundation contribu-
tions, in accordance with the laws and the Statute.

I would like to thank all of our partners and the donors to 
the Forum 2000 Foundation. We greatly appreciate the 
support of companies, institutions and individuals that 
enable us to develop the activities of the foundation in 
accordance with its mission.

I believe that together we will continue on this path of 
success, as experienced in the year 2009.

 
Tomáš Vrba
Chairman of the Board of Directors

ÚVodní SLoVo | InTroducTIon
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13. konFerence Forum 2000:  
demokracIe a SVoBoda  
V muLTIpoLárním SVĚTĚ
11.–13. října 2009

V roce 2009 se uskutečnila již 13. výroční konference 
Forum 2000. Konference se konala v Praze ve dnech 
11.–13. října tradičně pod záštitou Václava Havla. Hlav-
ním tématem byla „Demokracie a svoboda v multipolár-
ním světě“ a diskuse se zaměřily na stav demokracie 
a lidských práv ve světě dvacet let po pádu železné opo-
ny. Konferenci a její doprovodný program navštívilo přes 
3 000 pozorovatelů z České republiky i zahraničí. 

Podnětné debaty se zabývaly mimo jiné následujícími 
tématy: „Proměny demokracie po studené válce“, „Mul-
tipolarita a lidská práva“ a „Nástroje mezinárodního vli-
vu“. Zvláštní panelová diskuse byla věnována tématu 
„Současná bezpečnost a politické výzvy v Asii“. Panelová 
diskuse s názvem „Po bouři? Umíme pochopit, co o nás 
vypovídá ekonomická krize, a poučit se z toho?“ se zamě-
řila na ekonomickou recesi a navázaly na ni dva ekono-
mické kulaté stoly s názvem „Posun hodnot v kapitalis-
mu“ a „Udržitelné podnikání“. 

13TH Forum 2000 conFerence: 
democracY and Freedom  
In a muLTIpoLar WorLd
october 11–13, 2009

2009 represented the 13th year of the Forum 2000 Con-
ference. Held traditionally under the auspices of Václav 
Havel, the conference took place in Prague, October 11–
13. The main theme was “Democracy and Freedom in 
a Multipolar World” and discussions focused on the state 
of democracy and human rights in the world twenty years 
after the fall of the Iron Curtain. Over 3,000 observers 
from the Czech Republic and abroad attended the confer-
ence and its associated events.

Inspiring debates included such topics as “Metamor-
phoses of Democracy After the Cold War”, “Multipolarity 
and Human Rights”, “The Instruments of International In-
fluence”. A special panel discussion was devoted to “Cur-
rent Security and Political Challenges in Asia”. The eco-
nomic recession was reflected in the panel entitled “After 
the Storm? Can We Discern and Learn What the Econom-
ic Crisis Is Disclosing About Us?” which was followed by 
two business and economy roundtables: “Shifting Values 
in Capitalism” and “Sustainable Business”.

akTIVITY V roce 2009 acTIVITIeS In 2009
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Na konferenci vystoupilo téměř sedmdesát významných 
delegátů z celého světa, mezi nimiž byli Michael Novak, 
americký teolog a politolog; Aljaksandr Milinkevič, čel-
ný představitel opozice v Bělorusku; André Glucksmann, 
francouzský filozof; Izzeldin Abuelaish, doktor a míro-
vý aktivista z pásma Gazy; Ehud Barak, místopředseda 
vlády a ministr obrany Izraele; Surin Pitsuwan, generál-
ní tajemník Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN); 
Festus Mogae, bývalý prezident Botswany; Trudy Steven-
son, čelná opoziční představitelka Zimbabwe; a Jorge 
Quiroga, bývalý prezident Bolívie. 

Konference probíhala v Paláci Žofín, Goethe-Institutu 
a na dalších místech v Praze a její součástí bylo množství 
doprovodných akcí, panelových diskusí, kulatých stolů, 
seminářů a workshopů. Uskutečnil se například kula-
tý stůl na téma „Stav občanské společnosti v dnešním 
Rusku“ s bývalým předsedou vlády Jegorem Gajdarem, 
panelová diskuse o současné situaci v Latinské Americe 
a kulatý stůl na téma „Role soukromých filantropů v glo-
bálních výzvách“, kterého se zúčastnila česká topmodel-
ka a zakladatelka Nadačního fondu Slunečnice Helena 
Houdová a také irský muzikant a politický aktivista Bob 
Geldof. 

The conference was addressed by almost seventy dis-
tinguished delegates from around the world, including 
Michael Novak, American theologian and political sci-
entist; Alyaksandar Milinkevich, Belorussian opposition 
leader; André Glucksmann, French philosopher; Izzeldin 
Abuelaish, doctor and peace activist from the Gaza Strip; 
Ehud Barak, Israeli Deputy Prime Minister and Minister 
of Defense; Surin Pitsuwan, Secretary-General of ASEAN; 
Festus Mogae, former President of Botswana; Trudy Ste-
venson, Zimbabwean opposition leader; and Jorge Quiro-
ga, former President of Bolivia.

Hosted at the Žofín Palace, Goethe-Institut and other 
places in Prague, the conference was accompanied by 
a series of events, panel discussions, roundtables, sem-
inars and workshops. These included a roundtable on 
“The State of Civil Society in Today’s Russia” with former 
Prime Minister of Russia Yegor Gaidar, a panel discussion 
on the current situation in Latin America and a roundta-
ble on “The Role of Private Philanthropists in Addressing 
Global Challenges” with Czech top model and founder of 
the Sunflower Children Foundation Helena Houdová and 
Irish musician and political activist Bob Geldof.

akTIVITY V roce 2009 | acTIVITIeS In 2009
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mezInáBoŽenSký dIaLoG
Pravidelnou součástí programu konference Forum 2000 je 
Mezináboženský projekt, který je zaměřen na podporu dia-
logu mezi světovými náboženstvími a sekulární společnos-
tí. V roce 2009 se projekt zabýval problematikou vztahu 
demokracie a víry. 

Panelové diskuse se zúčastnili významní myslitelé a před-
stavitelé různých náboženství, mezi nimiž byli Michael 
Novak, teolog a politolog, USA; William Cook, profesor ze 
State University of New York, USA; David Rosen, ředitel 
pro mezináboženské záležitosti z Amerického židovského 
výboru, Izrael; princ Norodom Sirivudh, Kambodžský insti-
tut pro spolupráci a mír, Kambodža; Tomáš Halík, člen Pro-
gramového výboru, Nadace Forum 2000, Česká republika; 
a Mohammad Said Al-Touraihi, ředitel Kufa Academy for 
Oriental Studies, Irák/Nizozemsko.

Další zajímavá debata proběhla v Akademické farnosti Pra-
ha, kde David Rosen, Norodom Sirivudh a Tomáš Halík dis-
kutovali nad formami, problémy a výzvami mezinábožen-
ského dialogu v různých částech světa. 

InTerFaITH dIaLoGue
A regular feature of the annual Forum 2000 Conference 
program is the Interfaith Project, which aims to promote 
dialogue between the world’s faiths and secular society. 
In 2009, the project was devoted to the issue of the rela-
tionship between democracy and religion.

Prominent thinkers and representatives of various 
faiths who participated in the panel discussion included 
Michael Novak, theologian and political scientist, USA; 
William Cook, Professor, State University of New York, 
USA; David Rosen, International Director of Interreligious 
Affairs, American Jewish Committee, Israel; Prince Noro-
dom Sirivudh, Cambodian Institute for Cooperation and 
Peace, Kingdom of Cambodia; Tomáš Halík, Member of 
the Program Committee, Forum 2000 Foundation, Czech 
Republic; and Mohammad Said Al-Touraihi, Director, Kufa 
Academy for Oriental Studies, Iraq/The Netherlands. 

Another noteworthy debate took place in the Prague Aca-
demic Parish. David Rosen, Norodom Sirivudh, and Tomáš 
Halík discussed the forms, difficulties and challenges of 
the interfaith dialogue in different parts of the world.

akTIVITY V roce 2009 | acTIVITIeS In 2009
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Voda na BLízkÉm VýcHodĚ
Již pět let se Nadace Forum 2000 věnuje problematice 
nedostatku vody na Blízkém východě. Cílem tohoto projek-
tu je v rámci série aktivit celistvě pojmout tuto problema-
tiku s ohledem na politický, ekonomický a technologický 
vývoj a pomoci nalézt mírové, spravedlivé a stabilní řešení, 
na němž se budou podílet všichni zúčastnění. 

V roce 2009 se projekt Voda na Blízkém východě zaměřil 
na přílohu Ženevské úmluvy, která byla připravena společ-
ně izraelskými a palestinskými experty pod záštitou Ženev-
ské iniciativy. Během konference Forum 2000 se uskuteč-
nily dvě akce: odborný kulatý stůl, kterého se zúčastnili 
experti z Izraele, Palestiny a České republiky, a veřejná dis-
kuse. V rámci obou debat byla podrobně prozkoumána 
příloha úmluvy, jež se věnuje otázce vody a jež by moh-
la přinést komplexní řešení problému a pomoci dosažení 
dohody mezi Palestinci a Izraelci. 

V září 2009 jsme v rámci projektu Voda na Blízkém výcho-
dě uspořádali také první veřejnou prezentaci příloh Ženev-
ské úmluvy. Vedle problematiky vody se přílohy věnují otáz-
ce hranic, osidlování a statusu Jeruzaléma. Přílohy byly 
prezentovány oběma řediteli Ženevské iniciativy, jimiž jsou 
Gadi Baltiansky z Izraele a Nidal Fuqaha z Palestiny. 

WaTer In THe mIddLe eaST
For five years, the Forum 2000 Foundation has addressed 
the issue of water scarcity in the Middle East. The aim of 
this project is to address the issue in a comprehensive 
manner through a series of events which stay abreast of 
political, economic, and technological developments, and 
ultimately, help facilitate a peaceful, equitable, and a sta-
ble resolution that is shared by all stakeholders.

The Middle East Water Project continued in 2009 with 
a focus on the annex of the Geneva Accord that was joint-
ly prepared by Israeli and Palestinian experts under the 
umbrella of the Geneva Initiative. Two events were organ-
ized within the program of the Forum 2000 Conference – 
an expert roundtable with the participation of Israeli, Pal-
estinian and Czech experts and a public discussion. Both 
debates explored particular details concerning the Wa-
ter Annex as a possible and comprehensive solution to 
reaching an agreement between Palestinians and Israelis 
over the water issue.

In September 2009, we organized the first public presen-
tation of the Geneva Annexes, which complemented the 
Middle East Water Project. Apart from the Water Annex, 
other issues tackled in further annexes included border is-
sues, settlements and/or the status of Jerusalem. Annexes 
were presented by co-directors of the Geneva Initiative Gadi 
Baltiansky from Israel and Nidal Fuqaha from Palestine.

akTIVITY V roce 2009 | acTIVITIeS In 2009
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InIcIaTIVa SpoLečná STaroST
Během roku 2009 pokračovala Nadace Forum 2000 
v rozvoji aktivit iniciativy Společná starost, která byla 
založena v roce 2005. Iniciativa je otevřeným a neformál-
ním uskupením významných osobností reprezentujících 
různé kultury, historické zkušenosti, náboženství a tradi-
ce, které se společně vyjadřují k zásadním světovým pro-
blémům. V roce 2009 vydali členové iniciativy tři stano-
viska: „Další ztracený rok pro Izrael a Palestinu“, „Smrt ve 
Lhase“ a výzvu ke Kubě. Během konference Forum 2000 
se uskutečnilo setkání členů iniciativy, kteří prodiskutova-
li budoucí společné kroky. 

Úryvky ze stanovisek 

Další ztracený rok pro Izrael a Palestinu,  
prosinec 2008 / leden 2009 

„V Gaze jsou v sázce základní morální zásady celého lid-
stva. Utrpení a bezohledné ničení lidských životů, bezna-
děj a absence lidské důstojnosti pokračují v této oblasti již 
příliš dlouho. Palestinci z Gazy – všichni ti lidé se zmaře-
nými životy plnými beznaděje, jež v oblasti žijí – nemohou 
čekat na to, až začne jednat nová správa či mezinárodní 
instituce. Pokud se nemá úrodný půlměsíc stát neplod-
ným půlměsícem, musíme se probudit, najít morální sílu 
a politickou vizi a provést v Palestině kvantový skok.“ 

SHared concern InITIaTIVe
Throughout 2009, the Forum 2000 Foundation continued 
to expand the Shared Concern Initiative (SCI) project estab-
lished in 2005. The Initiative is an open and informal group 
of recognized personalities representing various cultures, 
historical backgrounds, religions and traditions who express 
shared opinions on fundamental world issues. In 2009, 
three opinion statements were issued by the SCI members: 
“Another Year Lost for Israel and Palestine”, “Death in Lha-
sa”, and “The Ghost of Appeasement”. During the Forum 
2000 Conference, a meeting of the SCI members took place 
in order to discuss the Initiative’s future steps.

excerpts from the Statements

Another Year Lost for Israel and Palestine,  
December 2008 / January 2009

“In Gaza, the basic morality of all mankind is at stake. The 
suffering and wanton destruction of people’s lives, the de-
spair and absence of human dignity in this region has gone 
on for too long. The Palestinians of Gaza – indeed, all those 
who lead blighted lives without hope across the region – 
cannot wait for new administrations or international institu-
tions to act. If the Fertile Crescent is not to become a futile 
crescent, we need to wake up and find the moral courage 
and political vision for a quantum leap in Palestine.”
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11Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 | Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Smrt ve Lhase, duben 2009 

„Kromě chmurných osudů Tibeťanů, kteří teď byli tibet-
skými soudy za loňské protesty odsouzeni k trestu smr-
ti či k doživotnímu věznění, máme ovšem obavy také 
o stovky dalších zadržovaných účastníků demonstrací, 
které městský soud ve Lhase teprve bude soudit. Máme 
za to, že nynější rozsudky smrti by v Tibetu mohly zname-
nat začátek laviny nesmírně pochybných soudních výro-
ků, které by v napjatém a zkoušeném regionu mohly vést 
ke znepokojivému počtu poprav.“ 

Výzva ke Kubě, červen 2009 

„Evropská unie by však měla bez ohledu na hospodář-
ské zájmy důsledně trvat na propuštění politických věz-
ňů a využívat všech mezinárodních institucí k tlaku na 
dodržování lidských a občanských práv. Evropští politiko-
vé a diplomaté by to během svých jednání měli kubán-
ským partnerům připomínat, být v kontaktu s občanskou 
společností a vyjadřovat solidaritu rodinám politických 
vězňů.“

 
členové iniciativy v roce 2009 

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

Death in Lhasa, April 2009

“But beyond the grim fates of the Tibetans that have now 
been sentenced by the Tibetan court to death or life impris-
onment for the protests that took place a year ago, we are 
also concerned about the hundreds of other detained pro-
testers who have yet to be tried by the Municipal Court in 
Lhasa. Indeed, it is our belief that the recent death sentenc-
es could mark the onset of an avalanche of highly doubt-
ful Court rulings in Tibet, which could lead to a worrying 
number of executions in that tense and troubled region.”

The Ghost of Appeasement, June 2009

“But, regardless of this ignorance and of its economic 
interests, the EU should insist on the release of political 
prisoners and use all international institutions to bring 
pressure to bear on the Cuban government to respect the 
human and civil rights of Cuba’s people. During any ne-
gotiations with Cuba’s leaders, European politicians and 
diplomats should remind their Cuban partners of their 
obligations. They should also be in contact with Cuban 
civil society to express their solidarity with the families of 
the political prisoners.”

 
ScI members in 2009

H.R.H. El Hassan bin Talal, H.H. the Dalai Lama, Frederik 
Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, 
Václav Havel, Hans Küng, Mike Moore, Michael Novak, 
Shimon Peres, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, 
George Soros, Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker, 
Grigory Yavlinsky
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VeLeTrH nezISkoVýcH orGanIzací
27. dubna 2009 

Veletrh neziskových organizací (NGO Market) je jedineč-
ná jednodenní událost, která nabízí neziskovým organiza-
cím věnujícím se vzdělávání, dobrovolnictví, lidským prá-
vům, životnímu prostředí a řadě dalších témat příležitost 
prezentovat svou činnost široké veřejnosti, navázat nová 
partnerství a oslovit potenciální sponzory a dobrovolníky. 
Doprovodné akce veletrhu umožňují organizacím získat 
cenné know-how potřebné k úspěšnému řízení nezisko-
vé organizace. 

Desátý NGO Market se konal v pátek 27. dubna 2009 
v prostorách La Fabrika v Praze. Veletrhu se zúčastnilo na 
sto organizací, včetně mnoha zahraničních. Organizace 
ze zemí Visegrádu – z Polska, Maďarska a Slovenska – 
byly doplněny neziskovými organizacemi z východní a již-
ní Evropy, jež byly zastoupeny účastníky mezinárodního 
školícího kurzu pořádaného Nadací Forum 2000. S potě-
šením jsme přivítali také prvního vystavovatele z Afriky, 
konkrétně z Egypta. 

Vedle samotného veletrhu se uskutečnilo množství dopro-
vodných akcí, které se zabývaly tématy od sociálního pod-
nikání, dobrovolnictví seniorů a projektového řízení až 
k procesům demokratické transformace. Akce byla obo-
hacena také multimediální sekcí, v níž byla prezentována 
krátká videa a filmy zúčastněných organizací, a audiovi-
zuální program zde probíhal po celý den. V závěru vele-
trhu byl vyhlášen vítěz už tradiční soutěže o nejlépe se 
prezentující organizaci. Vítězem soutěže za rok 2009 byla 
organizace FIT-ILCO. 

nGo markeT
april 27, 2009

The NGO Market is a unique one-day event, which gives 
non-profit organizations active in education, volunteering, 
human rights, environmental and other issues an oppor-
tunity to present their activities to the broad public, es-
tablish new partnerships and to address potential spon-
sors and volunteers. The program of associated events 
at the NGO Market allows organizations to gain valuable 
know-how needed for successful NGO management.

The 10th annual NGO Market was held on Friday, April 27, 
2009 in La Fabrika in Prague. About a hundred organiza-
tions attended the event including a number of foreign 
NGOs. Organizations from the Visegrad countries: Po-
land, Hungary and Slovak Republic, were complemented 
by East and South European NGOs which were represent-
ed by the participants of the Forum 2000 Foundation’s 
international training. We were also pleased to host the 
first NGO Market exhibitor from Africa – an organization 
from Egypt.

Alongside the NGO fair itself, many associated events 
took place covering topics ranging from social enter-
prise, volunteering of seniors and project management, 
to democratic transformation processes. The event was 
also enriched by a multimedia section; screening short 
introductory spots and presenting videos of participating 
organizations and providing all-day audio-visual enter-
tainment. At the end of the NGO Market, the winner of 
the traditional competition for the best presenting organi-
zation was announced. FIT-ILCO was named as the best 
presenting organization of the NGO Market 2009.

akTIVITY V roce 2009 | acTIVITIeS In 2009
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VzdĚLáVací proGram 
17.–24. dubna 2009

V rámci vzdělávacích programů uspořádala Nadace Forum 
2000 tréninkový kurz „Youth Leadership Training“, který se 
uskutečnil v České Skalici v dubnu 2009. Týdenní seminář 
byl určen především pro mladé lidi aktivní v neziskovém sek-
toru ze střední a východní Evropy a Kavkazu. Prostřednictvím 
série skupinových aktivit si účastníci zlepšili své schopnos-
ti ve vedení týmu, řešení konfliktů, projektovém plánování 
a komunikaci. Cílem kurzu bylo zajistit, aby jeho účastníci 
byli schopni předat nabyté znalosti dále v rámci svých nezis-
kových organizací. Seminář byl zakončen návštěvou účast-
níků na Veletrhu neziskových organizací v Praze. 

Kurzu se účastnili zástupci z Arménie, Ázerbájdžánu, 
Běloruska, České republiky, Gruzie, Maďarska, Makedo-
nie/FYROM, Moldávie, Polska, Ruska, Srbska a Ukrajiny. 
Projekt byl financován programem Evropské Unie „Mlá-
dež v akci“.  

educaTIonaL proGram
april 17–24, 2009

In the same vein as previous educational programs, the 
Forum 2000 Foundation hosted a “Youth Leadership 
Training Course”, held in April 2009 at Česká Skalice. The 
week-long seminar was designed specifically for young 
people active in the non-profit sector in Central and East-
ern Europe and the Caucasus region. Through a series 
of group activities, the participants improved their abil-
ities in leadership, conflict resolution, project planning, 
and communication. The aim of the training was to en-
sure that the participants could pass on their knowledge 
to their respective NGOs. The seminar was ended by the 
participants’ visit of the NGO Market in Prague.

The participating countries included Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Czech Republic, Georgia, Hungary, Macedonia/
FYROM, Moldova, Poland, Russia, Serbia and Ukraine. 
The project was financed by the European Union “Youth 
in Action” program.
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konFerence a kuLaTÉ SToLY
konFerence k oSudu majeTku oBĚTí HoLocauSTu 

26.–30. června 2009

Vláda České republiky pověřila Nadaci Forum 2000, aby 
zorganizovala „Konferenci k osudu majetku obětí holo-
caustu“, a to ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci 
majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové 
války, Federací židovských obcí v ČR, Židovským muze-
em v Praze, Památníkem Terezín a Ústavem židovských 
studií Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Konference proběhla ve dnech 26.–30. června 2009 
v Praze a v Terezíně. 

Konference se zúčastnilo 48 oficiálních státních delega-
cí a stovky odborníků a zástupců neziskových organizací. 
Hlavními cíli konference bylo: 

•  zhodnotit, čeho bylo dosaženo v období od konfe-
rence, která se konala ve Washingtonu v roce 1998, 
v oblasti navrácení ukořistěných uměleckých předmě-
tů a předmětů kulturní, historické a náboženské hod-
noty a v oblasti navracení majetku a poskytnutí finanč-
ní náhrady;

•  zhodnotit dosavadní postupy v oblasti výzkumu prove-
nience a navracení majetku, případně navrhnout nové, 
efektivní nástroje vedoucí ke zlepšení stávající praxe;

•  posoudit dopady Stockholmské deklarace z roku 2000 
týkající se vzdělávání, výzkumu a uchování památky 
holocaustu;

•  posílit činnost Pracovní skupiny pro mezinárodní spolu-
práci v oblasti vzdělávání, výzkumu a uchování památky 
holocaustu (Task Force for International Cooperation on 
Holocaust Education, Remembrance and Research), kte-
rá čítá 26 států a jíž v období 2007–2008 předsedala 
Česká republika;

•  diskutovat o nových, inovativních přístupech týkajících 
se holocaustu a nacistických zločinů v oblasti vzdělává-
ní, sociálních programů a kulturních aktivit s cílem při-
spívat k prohlubování náboženské a národnostní sná-
šenlivosti ve světě.

Jedním z hmatatelných výsledků Konference k osu-
du majetku obětí holocaustu bylo schválení Terezínské 
deklarace, která identifikovala budoucí úkoly a založila 
Evropský institut odkazu Šoa v Terezíně. Součástí konfe-
rence byl doprovodný kulturní program a prezentace vzta-
hující se k holocaustu. 

conFerenceS and roundTaBLeS
conFerence on HoLocauST era aSSeTS

june 26–30, 2009

The Government of the Czech Republic entrusted the Fo-
rum 2000 Foundation with organizing a conference on 
“Holocaust Era Assets” in cooperation with the Documen-
tation Centre of Property Transfers of Cultural Assets of 
WW II Victims, the Federation of Jewish Communities in 
the Czech Republic, the Jewish Museum in Prague, the Te-
rezín Memorial and the Institute of Jewish Studies at the 
Hussite Theological Faculty of the Charles University in 
Prague. The conference was held in Prague and Terezín, 
June 26–30, 2009.

The conference was attended by 48 official state delega-
tions and hundreds of experts and NGO representatives. 
Its main objectives were:

•  To assess the progress made since the 1998 Washing-
ton conference in the areas of the recovery of looted 
art and objects of cultural, historical and religious val-
ue, and in the areas of property restitution and financial 
compensation schemes.

•  To review current practices regarding provenance re-
search and restitution and, where needed, define new 
effective instruments to improve these efforts.

•  To review the impact of the Stockholm Declaration of 
2000 on education, remembrance and research about 
the Holocaust.

•  To strengthen the work of the Task Force for Interna-
tional Cooperation on Holocaust Education, Remem-
brance and Research, a 26-nation body chaired by the 
Czech Republic in 2007–2008.

•  To discuss new, innovative approaches in education, 
social programs and cultural initiatives related to the 
Holocaust and other National Socialist wrongs and to 
advance religious and ethnic tolerance in our societies 
and the world.

One of the tangible outcomes of the Holocaust Era Assets 
conference was an adoption of the Terezín Declaration 
which identifies the tasks for the future and establishes 
the European Shoah Legacy Institute in Terezín. The con-
ference was accompanied by a series of cultural events 
and presentations related to the Holocaust.
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konFerence mír, demokracIe a LIdSká práVa 
V aSII

10.–11. září 2009 

Během setkání v Gdaňsku v prosinci 2008 přišli nositelé 
Nobelovy ceny Lech Wałęsa, Širín Ebadi, Frederik Willem 
de Klerk, Adolfo Peréz Esquivel a Jeho Svatost dalajlama 
s myšlenkou zorganizovat konferenci na téma „Mír, demo-
kracie a lidská práva v Asii“. Václav Havel se ujal role hos-
titele a Forum 2000 s radostí zajistilo organizaci. Přestože 
akce byla naplánována v relativně krátkém čase, velká 
většina pozvaných souhlasila s účastí a z původně malé 
konference se stala významná mezinárodní událost. 

Mezi účastníky byli laureáti Nobelovy ceny míru Jeho 
Svatost dalajlama, Frederik Willem de Klerk a Jody Willi-
ams, dále Paula Dobriansky, bývalá náměstkyně ministra 
zahraničních věcí USA; Rebija Kadír, obhájkyně lidských 
práv Ujgurů; Ramin Jahanbegloo, íránský disident a inte-
lektuál; Zoya Phan, mezinárodní koordinátorka britské 
organizace Burma Campaign; Karel Kovanda, zástupce 
generálního ředitele pro vnější vztahy EU; Doan Viet Hoat, 
vietnamský disident a aktivista za občanská a lidská prá-
va; a Robert Ménard, zakladatel Reportérů bez hranic. 

Účastníci konference se zaměřili na přijímání Všeobecné 
deklarace lidských práv, a to především v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženství, na ochranu kulturních 
práv náboženských a etnických menšin, včetně ochrany 
jazyka, duchovních tradic a zvyků, a na právo na vzdělání 
jako jedno z nejvíce popíraných práv menšin. 

conFerence on peace, democracY and Human 
rIGHTS In aSIa

September 10–11, 2009

At a meeting in Gdansk in December 2008, Nobel Peace 
Prize Laureates Lech Wałęsa, Shirin Ebadi, Frederik Willem 
de Klerk, Adolfo Peréz Esquivel, and His Holiness the Dalai 
Lama conceived an idea to hold a conference on “Peace, 
Democracy and Human Rights in Asia”. Václav Havel 
agreed to act as host and Forum 2000 gladly assumed the 
role of the organizer. Despite rather short notice, the re-
sponse from the invited participants was overwhelmingly 
positive and what was originally thought of as a small con-
ference developed into a major international event.

The participants included Nobel Peace Prize Laureates 
such as His Holiness the Dalai Lama, Frederik Willem de 
Klerk and Jody Williams; Paula Dobriansky, former US Un-
der-Secretary of State for Democracy and Global Affairs; 
Rebiya Kadeer, human rights advocate of the Uyghur peo-
ple; Ramin Jahanbegloo, Iranian dissident and intellectual; 
Zoya Phan, International Coordinator at the Burma Cam-
paign UK; Karel Kovanda, EU Deputy Director-General for 
External Relations; Doan Viet Hoat, civil rights and human 
rights activist and dissident from Vietnam; and Robert 
Ménard, founder of Reporters Without Borders.

The participants of the conference focused on the imple-
mentation of the Universal Declaration of Human Rights 
with special emphasis on freedom of thought, conscience 
and religion; on the protection of the cultural rights of reli-
gious and ethnic minorities including language, spiritual tra-
ditions and customs; and on the right to education as one of 
the most strongly contested in the field of minority rights.
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dISkuSe SVoBoda a její nepřáTeLÉ

14. listopadu 2009 

Dne 14. listopadu 2009 jsme na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze zorganizovali sérii debat na osla-
vu 20. výročí politických změn v Československu a pádu 
železné opony s názvem „Svoboda a její nepřátelé“. 

Účastníci, mezi nimiž byli Václav Havel, André Glucksmann, 
Jacques Rupnik, Tom Stoppard, Timothy Garton Ash a Adam 
Michnik, diskutovali nad skutečností, že před rokem 1989 
jsme všichni znali svého společného nepřítele. Pád želez-
né opony změnil svět, který jsme znali během komunismu, 
a změnil i povahu nebezpečí ohrožujících svobodu. Účast-
níci diskusí se snažili identifikovat a vyjmenovat tato nebez-
pečí a navrhnout způsoby, jak jim čelit. 

Dva kulaté stoly, „Perspektiva lidské zkušenosti“ a „Perspe-
ktiva střední Evropy“, následovala debata Madeleine Alb-
right s přibližně 800 studenty z různých českých univerzit, 
která byla živě vysílána v České televizi. 

Den byl zakončen gala koncertem v Pražské křižovatce za 
účasti zahraničních hudebníků, kteří jsou známí nejen pro 

deBaTeS on Freedom and ITS adVerSarIeS

november 14, 2009

On November 14, 2009 at the Faculty of Arts of Charles 
University in Prague, we organized a series of debates 
to mark the 20th anniversary of the political changes in 
Czechoslovakia and the fall of the Iron Curtain: “Freedom 
and Its Adversaries”.

The participants, who included Václav Havel, André 
Glucksmann, Jacques Rupnik, Tom Stoppard, Timothy 
Garton Ash and Adam Michnik, reflected on the fact that 
before 1989 we all knew who our common enemy was. 
The fall of the Iron Curtain changed the world we knew 
under communism, including the nature of the threats 
endangering our freedoms. The participants therefore 
strived to identify and name those threats and to present 
suggestions on how to confront them.

Two roundtables, focused on “Perspective of Human Ex-
perience”, and “Perspective of Central Europe”, were fol-
lowed by a debate with Madeleine Albright and some 800 
students from various Czech universities. The debate was 
transmitted live on Czech TV.
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svou hudbu, ale i jako obránci občanských práv. Vystoupi-
li Lou Reed, Renée Fleming, Joan Baez a Suzanne Vega. 
Českou scénu reprezentovali jazzový muzikant Jiří Stivín 
a Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohláv-
kem. Akce se zúčastnil i současný český prezident Václav 
Klaus, který přednesl krátký proslov. Mnoho významných 
osobností zaslalo pozdrav formou videa, například Barack 
Obama, Jeho Svatost dalajlama, Angela Merkel, Michail 
Gorbačov a hudebníci Bono Vox a Mick Jagger. 

The day closed with a gala concert at Prague Crossroads 
with foreign musicians well-known not just for their mu-
sic but also for their advocacy of civil rights, such as Lou 
Reed, Renée Fleming, Joan Baez and Suzanne Vega. 
The Czech scene was represented by jazz musician Jiří 
Stivín and the Prague Philharmonia conducted by Jiří 
Bělohlávek. The event was also attended by the current 
Czech President, Václav Klaus, who gave a short speech. 
Video greetings were sent by a number of prominent 
personalities including Barack Obama, His Holiness the 
Dalai Lama, Angela Merkel, Mikhail Gorbachev and musi-
cians Bono Vox and Mick Jagger.

roundTaBLe dIScuSSIon on economY, IdeoLoGY, 
Human rIGHTS: cHIna, TIBeT and THe WorLd 
poWerS

january 12, 2009

The Forum 2000 Foundation and the Economia publish-
ing house organized a roundtable entitled “Economy, Ide-
ology, Human Rights: China, Tibet and the World Powers”. 
The event took place in January 2009 in Prague. All the 
panelists were Czech speakers dealing with the issue: ti-
betologist Ľubomír Sklenka, sinologist Martin Kříž, Jana 
Hradilková from civic association Berkat, Chairman of the 
Olympic Watch Jan Ruml and economist and macroeco-
nomic strategist Tomáš Sedláček. The debate was moder-
ated by Nora Grundová, a journalist from Lidové Noviny.

kuLaTý STůL ekonomIka, IdeoLoGIe, LIdSká práVa: 
čína, TIBeT a SVĚToVÉ VeLmocI

12. ledna 2009 

Nadace Forum 2000 a vydavatelství Economia uspořáda-
ly kulatý stůl s názvem „Ekonomika, ideologie, lidská prá-
va: Čína, Tibet a světové velmoci“, který se konal v Pra-
ze v lednu 2009. Účastníky byli čeští odborníci na dané 
téma: tibetolog Ľubomír Sklenka, sinolog Martin Kříž, 
Jana Hradilková z občanského sdružení Berkat, předse-
da výboru Olympic Watch Jan Ruml a ekonom a makroe-
konomický stratég Tomáš Sedláček. Diskusi moderovala 
novinářka Nora Grundová z Lidových novin. 
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o nadacI Forum 2000 aBouT Forum 2000 FoundaTIon

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

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

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

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

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

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

www.forum2000.cz

BankoVní Údaje
Bankovní účty:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

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

SuperVISorY Board
Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Stanislav Janoch

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

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

www.forum2000.cz

Bank deTaILS
Bank Accounts:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

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

o nadacI Forum 2000 | aBouT Forum 2000 FoundaTIon
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InSTITuce | InSTITuTIonS
Generální partner | General partner

parTneřI a dárcI | parTnerS and donorS

partneři | partners 

Ministry of Foreign 
 Affairs of the Czech 

Republic 

Taipei Economic  
and Cultural Office  

in Prague
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přátelé

Konrad-Adenauer-Stiftung

Velvyslanectví Francie v České republice

2N Telekomunikace

Volvo Auto Czech

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Plzeňský Prazdroj

B&H

Informační kancelář Evropského parlamentu  
v České republice 

Sprinx Systems

Friends

Konrad-Adenauer-Stiftung

Embassy of France in the Czech Republic

2N Telekomunikace

Volvo Auto Czech

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Plzeňský Prazdroj

B&H

European Parliament Information Office  
in the Czech Republic

Sprinx Systems

parTneřI a dárcI | parTnerS and donorS
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parTneřI a dárcI | parTnerS and donorS

Soukromí dárcI
Hlavní partneři

Jürgen a Helena Hoffmeister

partneři

Marek a Camilla Lehečka a Brenno Martelli

přátelé

Awadh Albadi, Abdulaziz Al-Duaij, Achilleas Antoniades, 
Václav Baloun, Jean Barr, Eitenne-Emile Baulieu, Zygmunt 
Bauman, Jiří Berkovec, Martin Bojar, Naděžda Bonaven-
turová, Radka Brewer, Fritjof Capra, Mike Clover, Lukáš 
Černý, Petr Černý, Pepper de Callier, Jana Divišová, Ivan 
Doležal, Erika Doležalová, Iva Doležalová, Jana Doležalo-
vá, Lynn a Diana Doughan, Dönckie Emchi, Karel Fiala, 
Marketa Goetz-Stankiewicz, Jiří F. Grund, Ilja Hilmer, Doug 
Hodgkinson, Ludvík Hubený, Vazil Hudák, Lygžima Cha-
loupková, Jennia a Ellah Chodorov, Michal Illner, Tomáš 
Janata, Grigorij Javlinskij, Pavel Jurkovič, Martina Kafko-
vá, Martina Klicperová, Petra Klimešová, Marie Kovářová, 
Martin Kratochvíl, Lumír H. Kroček, Svatopluk Krupička, 
Jiří Kuba, Sir Frank Lampl, Tomáš Laně, Jelena Langová, 
Vladimír Liščák, Bruce Lloyd, Olga Marlinová, Marcela Mar-
tínková, Václav Mezřický, Mazin Motabagani, Jiří Musil, 
Barbara Orlíková, Jana Ošťádalová, Jan Páv, Michal Paz-
our, Lukáš Pokorný, Jiří Polák, Dana Seidlová, Cheryl Shu-
re, Pavel Schmidt, Ursula Schulz, Karel Schwarzenberg, 
Lubomír Sklenka, pan Smirnof, Vivienne Soyková, John J. 
Stack, Sanjiv Suri, Ivo Šilhavý, Vladimír Šipler, Olga Ulricho-
vá, Hans J. A. van Ginkel, Daniela von Bethlenfalvy, Marjan-
ka Vrabcová-McComb, Eliška Walterová, Lord Weidenfeld, 
Anthony R. Weston, Sir Nicholas Winton, James D. Wolfen-
sohn, Stanislav Zeman

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

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

IndIVIduaL donorS
major partners

Jürgen and Helena Hoffmeister

partners

Marek and Camilla Lehečka and Brenno Martelli

Friends

Awadh Albadi, Abdulaziz Al-Duaij, Achilleas Antoniades, 
Václav Baloun, Jean Barr, Eitenne-Emile Baulieu, Zyg-
munt Bauman, Jiří Berkovec, Martin Bojar, Naděžda Bon-
aventurová, Radka Brewer, Fritjof Capra, Lukáš Černý, Petr 
Černý, Lygžima Chaloupková, Jennia and Ellah Chodorov, 
Mike Clover, Pepper de Callier, Jana Divišová, Ivan Doležal, 
Erika Doležalová, Iva Doležalová, Jana Doležalová, Lynn 
and Diana Doughan, Dönckie Emchi, Karel Fiala, Marke-
ta Goetz-Stankiewicz, Jiří F. Grund, Ilja Hilmer, Doug Hodg-
kinson, Ludvík Hubený, Vazil Hudák, Michal Illner, Tomáš 
Janata, Pavel Jurkovič, Martina Kafková, Martina Klicper-
ová, Petra Klimešová, Marie Kovářová, Martin Kratochvíl, 
Lumír H. Kroček, Svatopluk Krupička, Jiří Kuba, Sir Frank 
Lampl, Tomáš Laně, Jelena Langová, Vladimír Liščák, 
Bruce Lloyd, Olga Marlinová, Marcela Martínková, Václav 
Mezřický, Mazin Motabagani, Jiří Musil, Barbara Orlíková, 
Jana Ošťádalová, Jan Páv, Michal Pazour, Lukáš Pokorný, 
Jiří Polák, Pavel Schmidt, Ursula Schulz, Karel Schwarzen-
berg, Dana Seidlová, Cheryl Shure, Ivo Šilhavý, Vladimír 
Šipler, Lubomír Sklenka, Mr. Smirnof, Vivienne Soyková, 
John J. Stack, Sanjiv Suri, Olga Ulrichová, Hans J. A. van 
Ginkel, Daniela von Bethlenfalvy, Marjanka Vrabcová-Mc-
Comb, Eliška Walterová, Lord Weidenfeld, Anthony R. We-
ston, Sir Nicholas Winton, James D. Wolfensohn, Grigory 
Yavlinsky, Stanislav Zeman

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

Our sincere thanks to all volunteers involved in our 
projects for their hard work and dedication. We could nev-
er do the things we do without their help.
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zpráVa nezáVISLÉHo audITora
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příLoHa ÚčeTní záVĚrkY
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IndependenT audITor’S reporT
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noTeS To THe FInancIaL STaTemenTS
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nadace Forum 2000
poHořeLec 6, 118 00 praHa 1, čeSkÉ repuBLIka
SecreTarIaT@Forum2000.cz
WWW.Forum2000.cz

Forum 2000 FoundaTIon
poHořeLec 6, 118 00 praGue 1, czecH repuBLIc
SecreTarIaT@Forum2000.cz
WWW.Forum2000.cz


