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„Lidé, scházející se pod záštitou Fora 2000,
se pokoušejí překračovat hranice svých profesí,
zeměpisné polohy a náboženského vyznání.“

Václav Havel, bývalý prezident České Republiky
„People that meet under the umbrella of Forum 2000
attempt to cross boundaries of profession,
geographic location and religion.“

Václav Havel, former President of the Czech Republic

ÚVODNÍ SLOVO

INTRODUCTION

Vážení přátelé,

Dear friends,

předkládáme Vám výroční zprávu Nadace Forum 2000 za
rok 2007. V tomto roce vstoupil největší a nejstarší projekt
nadace – série výročních konferencí – do svého druhého
desetiletí. A byl to vstup nadmíru úspěšný: konference se
zúčastnil rekordní počet delegátů, mezi nimi kanadská generální guvernérka Michaëlle Jean, bývalý zástupce generálního tajemníka OSN Jayantha Dhanapala, britský zachránce českých židovských dětí Sir Nicolas Winton, bývalá
americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, nositelka Nobelovy ceny míru Shirin Ebadi, ruský politik Grigorij Javlinskij nebo zakladatel Civilizations Exchange and
Cooperation Foundation Mohamad Bashar Arafat.

Welcome to the annual report of the Forum 2000 Foundation for 2007 – a year in which the largest and oldest
project of the foundation, Forum 2000 conferences, entered its second decade. And what an entry it was! This
year’s conference was attended by a record number of
delegates with Michaëlle Jean, Governor General of Canada, Jayantha Dhanapala, former UN Under-SecretaryGeneral, Sir Nicholas Winton, British rescuer of Czech
Jewish children, Madeleine Albright, former US Secretary
of State, Shirin Ebadi, Nobel Peace Prize Laureate, Grigory Yavlinsky, Russian politician, Mohamad Bashar Arafat,
founder of Civilizations Exchange and Cooperation Foundation, and many others.

Ústředním tématem konference, která se konala ve dnech
7. – 9. října 2007, byla Svoboda a odpovědnost. Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti Václava Havla v Pražské křižovatce, hlavní jednání hostil po dva dny Palác Žofín. Další téměř dvě desítky doprovodných akcí probíhaly
v Goethe Institutu, Laterně Magice i na dalších místech
v Praze. Konference měla jako vždy otevřený charakter –
byla tedy přístupná pozorovatelům z řad široké veřejnosti,
kteří této možnosti hojně využili.
V rámci výroční konference i mimo něj pokračovaly i další tradiční projekty nadace: program Mezináboženského
dialogu vyvrcholil společnou meditací, projekt Voda na
Blízkém východě využil výroční konference k setkání špičkových odborníků. (Tento projekt, na němž nadace spolupracuje s řadou zahraničních partnerů, se úspěšně rozvíjel v průběhu celého roku.)
Iniciativa Společná starost, tedy neformální uskupení významných světových osobností spjatých s Forem 2000,
vydala v roce 2007 společné stanovisko týkající se situace v Dárfúru.
Rok 2007 byl významný i pro jiný projekt nadace – Veletrh
neziskových organizací. Osmý ročník této ojedinělé akce
pro neziskový sektor navštívilo přes 150 organizací, aby tu
představily svou práci – sjeli se účastníci domácí i zahraniční, například ze zemí Visegrádské skupiny, z Německa,
Ukrajiny, Běloruska, Moldavska nebo z Tchaj-wanu.

The main theme of the conference held on October
7 – 9, 2007 was Freedom and Responsibility. Opened
ceremonially in the presence of Václav Havel at Prague
Crossroads, the two-day conference was hosted at Žofín
Palace and accompanied by a series of up to twenty
events at Goethe Institute, Laterna Magika and other
places in Prague. As usual, the conference was open to
the public – and many gathered at the various events to
participate or be intellectually engaged.
The year 2007 saw the continuation of the foundations’ other long-term projects both within and beyond
the framework of the annual conference – Interfaith Dialogue culminated with collective meditation, Exploring
Water Patterns in the Middle East used the annual conference as a platform for top experts to meet. (Supported
by a number of international partners, this project developed successfully during the year.)
In 2007, Shared Concern Initiative – an informal group of
distinguished world personalities associated with Forum
2000 – issued a statement on the situation in Darfur.
The year 2007, additionally, played an important role in
the life of another project run by the foundation – NGO
Market. Bringing together organisations from the nongovernmental sector to present their activities to the public, the eighth year of this unique event was attended
by over 150 organisations from the Czech Republic and
abroad – Visegrad Group countries, Germany, Ukraine,
Belarus, Moldova, Taiwan and others.
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Na základě statutu nadace stanovila pro omezení nákladů, souvisejících se správou nadace ve smyslu zákona
pravidlo, že celkové roční náklady, související se správou
nadace nesmí převýšit 35 % hodnoty ročně poskytnutých,
resp. vydaných nadačních příspěvků v souladu se zákonem a tímto statutem.
Celkové náklady související se správou nadace, zahrnující část osobních nákladů, spotřebu materiálu, energie a ostatní náklady vynaložené na správu nadace, činily v roce 2007 celkem 2 037 312 Kč, což představuje
17,47 % z nákladů vynaložených na nadační příspěvky
v souladu se zákonem a statutem.
Rád bych touto cestou poděkoval všem partnerům a sponzorům nadace. Velice si vážíme podpory ﬁrem, institucí
i jednotlivců, která nám umožňuje rozvíjet činnost nadace
v souladu s jejím posláním.
Věřím, že i letos společně navážeme na úspěchy roku 2007.

Based on the Foundation´s Statute, the Foundation established a rule for the caping of expenses related to its
administration, stipulating that the annual expenses related to the administration of the Foundation must not
exceed 35 percent of the value of annually provided or
released foundation contributions in compliance with the
legislation and the Statute.
Aggregate expenses related to the administration of the
Foundation, including a portion of the staff costs, consumption of the material, energy and other expenses for the administration of the Foundation amounted to CZK 2,037,312
in the year ended 31 December 2007, which represents
17.47% of the expenses for the foundation contributions in
compliance with legislation and the Statute.
Finally, I would like to thank all our partners and sponsors.
We appreciate the support that we receive from companies, institutions and individuals helping us to keep the
objectives of the foundation in line with its mission.
I hope this year will be as successful as 2007.

Tomáš Vrba,
předseda Správní rady
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Tomáš Vrba,
Chairman of the Board of Directors
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11. VÝROČNÍ KONFERENCE FORA 2000:
SVOBODA A ODPOVĚDNOST
(7. – 9. ŘÍJNA 2007)

11th ANNUAL CONFERENCE OF FORUM
2000: FREEDOM AND RESPONSIBILITY
(OCTOBER 7 – 9, 2007)

Již pojedenácté se v Praze setkaly desítky významných osobností z celého
světa, aby diskutovaly v rámci výroční konference Fora 2000 o závažných otázkách současného světa. Nejstaršímu projektu nadace tentokrát dominovalo
téma Svoboda a odpovědnost. Účastníci konference přijali Druhou pražskou
deklaraci, v níž shrnuli své postoje k aktuálním mezinárodním otázkám.

Tens of notable personalities from all over the world met in Prague for
eleventh time to discuss serious issues in the current world during the
Forum 2000 conference. This time, Freedom and Responsibility was the
major topic of the foundation’s oldest project. The participants of the
conference adopted the Second Prague Declaration where they summarized their attitudes towards contemporary international issues.

Program
Slavnostní zahájení se konalo v prostorách Pražské křižovatky 7. října 2007. V dalších dvou dnech probíhala řada
panelů a kulatých stolů v Paláci Žofín, v Laterně Magice,
Goethe Institutu a dalších místech v centru Prahy.

Hlavní program byl rozdělen do čtyř panelů:
• Svoboda a odpovědnost v politice
• Svoboda a odpovědnost v mezinárodním právu
• Svoboda a odpovědnost v podnikání
• Svoboda a odpovědnost v médiích

Další panely a kulaté stoly se zabývaly například
těmito tématy:
• Evropská unie a Rusko: Jaké jsou alternativy politiky zaměřené jen na energetiku?
• Mezináboženský dialog I: Proměny ve vztahu náboženství a politiky
• Mezináboženský dialog II: Trendy a změny na současné
náboženské scéně
• Radikalizace mládeže a minorit ve velkých městech
• Globální odpovědnost mezinárodních organizací
Součástí konference byly také akce projektu Voda na Blízkém východě a mezináboženská meditace v kostele sv.
Salvatora. Delegáti na konferenci rovněž vyjádřili podporu
demokratické opozici v Barmě.

Rekordní počet účastníků
Jedenácté konference se zúčastnil rekordní počet delegátů z celého světa – téměř devadesát. Mezi nimi například
bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albright,
běloruský opoziční lídr Alyaksandar Milinkevich, bývalý
prezident Světové banky Paul Wolfowitz, íránská nositelka Nobelovy ceny Shirin Ebadi, bývalý bulharský premiér
Philip Dimitrov, kanadská generální guvernérka Michaëlle Jean, místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, prezident Rádia Svobodná Evropa/Rádia
Svoboda Jeffrey Gedmin, princ Turki Al Faisal, profesor
teologie Tomáš Halík prezident Arabsko-amerického institutu James Zogby, bývalý chilský prezident Ricardo Lagos
či reportérka CNN Christiane Amanpour.

Program
The opening ceremony took place on the premises of Prague
Crossroads on October 7, 2007. In the following two days, numerous discussions, both panel and round table, took their
course in Žofín Palace, Laterna Magika Theater, Goethe Institute and other places in the center of Prague.

The main program was divided into four panels:
• Freedom and Responsibility in Politics
• Freedom and Responsibility in International Law
• Freedom and Responsibility in Business
• Freedom and Responsibility in the Media

Other panels and round tables focused i.e. on
these topics:
• European Union and Russia: What are the Alternatives
to Energy Driven Policy?
• Interfaith Dialogue I: Changing Relation between Religion and Politics
• Interfaith Dialogue II: Trends and Changes within the
Contemporary Religious Scene
• Youth and Minority Radicalization in Large Cities
• Global Responsibility of the International Organizations
The events of the Exploring Water Patterns in the Middle
East Water project and interfaith meditation in St. Salvator church were parts of the conference as well. The delegates of the conference also expressed their support for
democratic opposition in Burma.

A record-breaking number of participants
A record-breaking number of delegates from all over the
world attended the eleventh conference – almost ninety. To
mention at least some of them: Madeleine Albright, former
US Secretary of State, Alyaksandar Milinkevich, Belarusian
opposition leader, Paul Wolfowitz, former World Bank President, Shirin Ebadi, Iranian Nobel Prize Winner, Philip Dimitrov, former Prime Minister of Bulgaria, Michaëlle Jean, Governor General of Canada, Alexandr Vondra, Czech Vice-Prime
Minister for European issues, Jeffrey Gedmin, President
of Radio Free Europe/Radio Liberty, Prince Turki Al Faisal,
Tomáš Halík, Professor of theology, James Zogby, President
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of Arab-American Institute, Ricardo Lagos, former President
of Chile, and Christiane Amanpour, CNN reporter.
The conference was opened to the broad public. Hundreds of the attendants took advantage of this unique
opportunity to hear out the discussions of world famous
personalities. The conference also received extraordinary
attention from the media; more than 180 Czech and foreign journalists were accredited.

Second Prague Declaration

Konference byla otevřena široké veřejnosti. Unikátní příležitost vyslechnout si diskuse světových osobností využily
přibližně tři tisíce návštěvníků. Konference se těšila rovněž mimořádné pozornosti médií; akreditováno bylo více
než 180 českých i zahraničních novinářů.

Druhá pražská deklarace
Delegáti konference schválili Druhou pražskou deklaraci, která navazuje na předchozí dokument přijatý v roce
2001. Účastníci se v dokumentu vyslovili k několika zásadním tématům současného světa – například ke globalizaci, udržitelnému rozvoji či mezinárodní bezpečnosti.
„Už dnes žijeme ve světě, v němž není možné usilovat
o svobodu, aniž bychom brali v úvahu světovou odpovědnost a dopad této svobody na druhé. Dnes už nestačí jenom popisovat a analyzovat hrozby, kterým čelíme. Nestačí mluvit o naději. Jedinou cestou vpřed je přijmout
povinnost podílet se na věcném dialogu o společné svobodě a odpovědnosti.“
Z Druhé pražské deklarace

Výstupy konference
Na webových stránkách www.forum2000.cz je dostupná
řada konferenčních materiálů: mimo jiné videozáznamy
a přepisy hlavních panelů, proﬁly delegátů, fotogalerie, shrnutí doprovodných akcí či Druhá pražská deklarace. Výstupy konference nabízí také sborník, který byl distribuován
významným mezinárodním osobnostem a organizacím.

MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG
Speciﬁkum mezináboženského projektu Nadace Forum
2000 spočívá v podpoře dialogu mezi světovými náboženstvími a sekulární společností. Tradice Fora 2000 společně s historií Prahy a Čech reprezentují unikátní platformu
pro dialog sekulárního humanismu a velkých světových
duchovních tradic.
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The delegates of the conference adopted the Second
Prague Declaration following on the previous document
adopted in 2001. In the document, the participants spoke
out to some crucial topics of current world – e.g. globalization, sustainable development and international safety.
“We already share a world in which it is not possible to
seek freedom without considering global responsibility
and the impact of that freedom on others. It is already
not enough to just describe and analyze the threats we
are faced with. It is not enough to talk about hope. Our
only way forward is to accept the obligation to participate
in a pragmatic and inclusive dialogue about our common
freedom and responsibility.”
Excerpt from the Second Prague Declaration

Outputs of the conference
On the webpage www.forum2000.cz a number of conferential materials are available; i. e. video records and transcripts of main panels, delegates’ backgrounds, photo
galleries, summaries of both associated events and the
Second Prague Declaration. The outputs of the conference are also available in the conference proceedings
distributed to notable personalities and organizations.

INTERFAITH DIALOGUE
The uniqueness of the Forum 2000’s Interfaith Project
appears to be in promoting dialogue between the world
faiths and secular society. Tradition of the Forum 2000,
together with Czech history and Prague in particular, represents a unique platform for the dialogue of secular humanism with the world’s great spiritual traditions.
As in the previous years, Interfaith Project took part in the
annual Forum 2000 conference. It had a form of two panel discussions and a multi-faith assembly. Religious representatives, intellectuals, and scientists discussed various
issues concerning the role of religion in global society.
The main part of the interfaith discussion focused on
changing relations between religion and politics. Religion
plays a more signiﬁcant role in world politics, particularly
in the regional political conﬂicts.
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Mezináboženský program byl tradičně součástí výroční
konference. Měl podobu dvou panelů a mezináboženského shromáždění. Zástupci různých náboženství, intelektuálové a vědci diskutovali různá témata týkající se role náboženství v globální společnosti.

In the second panel the theme of trends and changes
within the contemporary religious scene were discussed.
Panelists tried to answer among other questions, ‘is there
a danger of cultural war between religious radicalism and
radical secularism’.

Hlavní část mezináboženské diskuse byla zaměřena na
měnící se vztah náboženství a politiky. Náboženství hraje
ve světové politice stále významnější roli, zejména v regionálních politických konﬂiktech.

Among the panelists were many distinguished international guests including Imam Mohamed Bashar Arafat,
Shirin Ebadi, Nobel Peace Prize Laureate, Professor Shlomo Avineri, and Azhar Hussain, Vice-President of the International Center for Religion and Diplomacy.

V rámci druhého panelu se diskutovalo téma trendů a změn
na současné náboženské scéně. Panelisté se snažili odpovědět především na otázku, jak se mění vztah sekulární
a náboženské sféry a zda hrozí „kulturní válka“ mezi náboženským radikalismem a radikálním sekularismem.
Mezi hosty bylo mnoho významných zahraničních osobností jako například imam Mohamed Bashar Arafat,
nositelka Nobelovy ceny míru Shirin Ebadi, profesor
Shlomo Avineri a viceprezident Mezinárodního centra pro
náboženství a diplomacii Azhar Hussain.
Mezináboženský program konference pokračoval veřejnosti
otevřeným setkáním v kostele sv. Salvátora, kde zástupci
judaismu, křesťanství a islámu rozjímali nad tématem
svobody a odpovědnosti z hlediska tří abrahámovských
náboženství.

VODA NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ
Již třetí rok se Nadace Forum 2000 věnuje problému nedostatku vody na Blízkém východě, a to prostřednictvím projektu Exploring Water Patterns in the Middle East (EWaP;
Voda na Blízkém východě). Projekt si získal podporu Václava Havla a jordánského prince Hassana bin Talala.
Cílem EWaP je pomoci zprostředkovat mírové a udržitelné
řešení sporných otázek ohledně vodních zdrojů na Blízkém východě. Projekt klade důraz na politické, ekonomické i technologické aspekty této problematiky.
Na jaře naše nadace uspořádala v rámci Veletrhu neziskových organizací akci pod názvem Problematika vody
na Blízkém východě – společnost, životní prostředí, náboženství: hlas občanské společnosti. Zástupci neziskových organizací z oblasti Blízkého východu se setkali na
dvou uzavřených workshopech a na veřejné přednášce,
kde prezentovali svá sdružení. Výstupem setkání byla
řada doporučení.
Na podzimní konferenci Fora 2000 se uskutečnily dvě veřejné přednášky a uzavřený workshop pro experty z jižní
Afriky, Spojených států, Izraele, Itálie, Turecka, Palestiny
a Jordánska. Hosté hovořili zejména o politice a podpoře

The interfaith program of the Forum 2000 conference continued in St. Salvator church. In a multi-faith assembly open
to the public, representatives of Judaism, Christianity, and
Islam meditated on the theme of freedom and responsibility
from a perspective of the three Abrahamic religions.

EXPLORING WATER PATTERNS
IN THE MIDDLE EAST
This year marks the third year that the Forum 2000 Foundation has addressed the issue of water scarcity in the Middle East through its initiative Exploring Water Patterns in the
Middle East (EWaP), a project that receives joint support
from Václav Havel and Hassan bin Talal, prince of Jordan.
The aim of EWaP is to comprehensively address the issue
per a series of events which stay abreast of political, economic, and technological developments, and ultimately,
help facilitate a peaceful, equitable, and stable resolution that is shared by all stakeholders.
In the spring, EWaP capitalized on the public draw of Forum 2000 initiative the NGO Market for a one day event
entitled Water Issues in Middle East Society, Environment,
and Religion: Listening to the Voice of Civil Society. Representatives from several Middle East NGOs convened for
two closed workshops and a public lecture, where representatives presented their organizations and took questions from a large audience. The event produced a set of
conclusions and recommendations.
In the fall, at the annual Forum 2000 conference, another closed workshop and two public lectures attracted academics, public ofﬁcials, and business personalities from as
far away as South Africa and Oregon. Also worthy of mentioning, guests from countries such as Israel, Italy, Turkey,
Palestine, and Jordan came to speak on issues of policy
and funding alternatives for securing water supplies in the
Middle East and water risks for the 21st century.
The year closed with the EWaP team traveling to the southern deserts of Egypt to visit the country’s mega-project,
Toshka, a government scheme to convey water from Lake
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alternativních zdrojů vody na Blízkém východě. Zabývali se
rovněž riziky spojenými s nedostatkem vody v 21. století.
Tým Vody na Blízkém východě absolvoval v roce 2007 také
cestu do jižního Egypta, kde zkoumal projekt Toshka –
vládní návrh, jak dopravit vodu z jezera Nasser na sever do
pouště. EWaP tým získal speciální svolení navštívit stanici,
kde se voda čerpá. Ve snaze poznat také odlišné názory,
navštívili členové týmu rovněž farmáře, kteří vodu dostávají. Z cesty vznikla zpráva dokumentující výsledky projektu.
Všechny aktivity projektu v roce 2007 měly globální dosah;
účastnily se jich osobnosti z různých zemí. Mezi nimi například bývalý jordánský ministr vody a zavlažování Munther
Haddadin, bývalý izraelský komisař pro vodu Shimon Tal,
profesor oregonské univerzity Aaron Wolf, výkonný šéf SABMilleru Graham Mackay, ředitel Světové banky pro státy
Burkina Faso, Ghanu, Liberii, Sierru Leone a Guineu Mats
Karlsson a Shaul Manor z Perského centra pro mír.

Nasser north into the desert. The EWaP team received
special permission to visit the project’s pumping station,
and was granted a limited tour of the station grounds by
the chief operating ofﬁcer. To hear other voices, the team
drove into the southern valley desert to speak to farmers
receiving water from the project. The trip produced a report
documenting the project and the team’s ﬁndings.
Together, those who presented, debated, and networked
at this year’s events have a global reach. Among the many
participants were Munther Haddadin, former Minister of
Water and Irrigation for Jordan; Shimon Tal, former Water
Commissioner for Israel; Aaron Wolf, Professor at Oregon
State University; Graham Mackay, CEO of SABMiller; Mats
Karlsson, World Bank Country Director for Burkina Faso,
Ghana, Liberia, Sierra Leone, and Guinea; and Shaul
Manor of the Peres Center for Peace.
Coca Cola and the Czech Ministry of Foreign Affairs kindly
supported EWaP’s work throughout the year.

Projekt byl v roce 2007 podporován ﬁrmou Coca Cola
a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

8TH ANNUAL NGO MARKET
VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Veletrh neziskových organizací (NGO Market) je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000
neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. To dokazuje i účast
téměř 160 neziskových organizací v roce 2007, přičemž
20 z nich bylo ze zemí Visegrádu, Německa, Ukrajiny,
Běloruska, Moldavska a Taiwanu. Veletrh v kampani vybízel veřejnost k otevření se třetímu sektoru a zúčastnilo se
jej více než 1 500 návštěvníků.
NGO Market 2007 také poprvé představil bohatý doprovodný program čtrnácti panelových diskusí, seminářů a worshopů určených jak pro pracovníky neziskových organizací, tak pro širokou veřejnost. Největší pozornosti se těšila
debata o roli celebrit v neziskovém sektoru, které se účastnily herečky Aňa Geislerová a Tereza Kostková.

The Market of Non-governmental Organizations (NGO Market) is a unique one-day event that has been growing in
size and scope since its inception in 2000. With participation of almost 160 NGOs in 2007, more than twenty of these were from the Visegrad countries, Germany,
Ukraine, Belarus, Moldova and Taiwan, last year’s NGO
Market invited the public to open to the third sector in its
campaign and attracted more than 1,500 visitors.
For the ﬁrst time, a rich program of 14 associated debates, seminars, and workshops were introduced for NGO
representatives and the broad public. The greatest attention was paid to a debate on the role of celebrities in the
non-governmental sphere with actresses Aňa Geislerová
and Tereza Kostková.
At the festive Multicultural evening Helppes – Centrum
výcviku psů pro postižené was awarded as the best NGO
presentation, while OKAMŽIK – sdružení pro podporu nejen nevidomých won the public vote on the most pleasant and the best informed NGO representatives. In 2007,
NGO Market became the largest meeting of non-governmental sphere in Central Europe.

SHARED CONCERN INITIATIVE
Established in 2005, Shared Concern Initiative is an informal group of distinguished world personalities expressing
shared opinions on fundamental world issues.
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V průběhu slavnostního Multikulturního večera byl jako vítěz
ankety o nejlépe se prezentující organizaci oceněn Helppes –
Centrum výcviku psů pro postižené. OKAMŽIK – sdružení
pro podporu nejen nevidomých se stal vítězem ankety o nejpříjemnější a nejlépe informované zástupce organizace.
V roce 2007 se Veletrh neziskových organizací stal největším setkáním neziskového sektoru ve střední Evropě.

INICIATIVA SPOLEČNÁ STAROST
Iniciativa Společná starost představuje neformální uskupení světových osobností, které vydávají společná stanoviska k zásadním mezinárodním otázkám. Skupina, jejíž
neoﬁciální setkání se konají také v rámci výročních konferencí, byla založena v roce 2005.
V roce 2007 vydala Iniciativa Společná starost prohlášení
k situaci v Dárfúru.
„…platí, že vzhledem k tomu, že Dárfúr je charakteristický
pro obecnější potíže ve světě, mezinárodní společenství
musí hledět za bezprostřední okolnosti konﬂiktu a zesílit
snahy vypořádat se s hrozbami, jež se na této pohromě
podílely, mezi něž patří změna klimatu a degradace životního prostředí. Vskutku, čím dál rychlejší rozšiřování pouští pravděpodobně povede k úbytku zemědělských výnosů z okolních oblastí, k akutnímu zhoršování dostupnosti
vody a možná k dalším konﬂiktům a vysidlování lidí.
Podobné okolnosti existují – nebo se mohou vyvinout –
na několika místech na světě. Je tedy nezbytné uvědomit
si globální podstatu tohoto problému a v místech, kde už
degradace životního prostředí ústí v nebezpečné zhoršování života lidí, jej řešit. Tam, kde se taková újma vynořuje
jako hrozba, je zapotřebí včasné prevence.“

Členové Iniciativy:
El Hassan bin Talal
Dalajláma
Frederik Willem de Klerk
André Glucksmann
Vartan Gregorian
Václav Havel
Hans Küng
Mike Moore
Michael Novak
Simon Peres
Mary Robinson
Yohei Sasakawa
Karel Schwarzenberg
George Soros
Richard von Wëizsäcker
Grigorij Javlinskij

In 2007, the group – whose meetings are held during the
annual Forum 2000 conferences – issued a statement
on the situation in Darfur.
“…because Darfur is emblematic of wider difﬁculties in the
world, the international community must look beyond the immediate circumstances of the conﬂict and increase efforts
to deal with the threats that have played a role in the disaster, such as climate change and environmental degradation.
Indeed, the accelerating expansion of deserts will likely lead
to a decrease of agricultural yields from the surrounding areas, acute deterioration of the availability of water, and possibly to further conﬂicts and displacement of people.
Similar conditions exist – or may begin to exist – in several locations worldwide. So the global nature of this problem must be recognized and addressed in places where
environmental degradation is already bringing about
a dangerous deterioration in peoples’ lives. Where such
damage looms as a threat, early prevention is required.”

SCI Members:
El Hassan bin Talal
Dalai Lama
Frederik Willem de Klerk
André Glucksmann
Vartan Gregorian
Václav Havel
Hans Küng
Mike Moore
Michael Novak
Simon Peres
Mary Robinson
Yohei Sasakawa
Karel Schwarzenberg
George Soros
Richard von Wëizsäcker
Gregory Yavlinski
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LONG TERM TRAINING COURSE
The Long Term Training Course (LTTC) is a practical educational project designed for young people from Central
and Eastern Europe.

DLOUHODOBÝ TRÉNINKOVÝ PROGRAM
Dlouhodobý tréninkový program (Long Term Training
Course – LTTC) je praktický vzdělávací projekt pro mladé
lidi ze zemí střední a východní Evropy.
Projekt se skládal ze tří vzájemně provázaných částí: úvodní
fáze konaná v červnu 2007 byla koncipovaná teoreticky; druhá etapa se zaměřila na realizaci vlastních projektů účastníků v jejich mateřských zemích a třetí fáze byla věnována
vyhodnocení projektů. Tato závěrečná část probíhala od
26. srpna do 3. září 2007 ve školícím středisku Vila Čerych
v České Skalici a účastnilo se jí 20 mladých lidí z devíti zemí,
mimo jiné z Běloruska, Moldávie, Ukrajiny, Gruzie či zemí
Visegrádské čtyřky. Na realizaci programu se podíleli zkušení lektoři a profesionálové z neziskových organizací.
Závěrečná část programu umožnila účastníkům dále rozšířit znalosti a dovednosti například v oblasti managementu projektů, vedení týmu či fundraisingu. Absolventi
Dlouhodobého tréninkového programu nyní dále rozvíjejí
své projekty a předávají získané zkušenosti mladším spolupracovníkům ve svých organizacích.
Třetí fáze Dlouhodobého tréninkového programu byla podpořena programem Evropské komise – Mládež v akci.

SDÍLENÁ ZKUŠENOST
Projekt Sdílená zkušenost je dlouhodobý vzdělávací program zaměřený na podporu demokracie a rozvoj občanské společnosti v zemích bývalého Sovětského svazu –
Bělorusku, Gruzii, Arménii, Moldávii a Ukrajině. Hlavním
cílem projektu je zprostředkování zkušeností z oblasti politické a ekonomické transformace a transformace
občanské společnosti ve střední Evropě po pádu komu-

10

The project consisted of three interrelated phases: an initial theoretical phase held in June 2007, an intermediate
phase focused on realising the projects of the participants
in their home countries, and a ﬁnal project evaluation
phase held from August 26 to September 3, 2007 in the
Vila Čerych training centre in Česká Skalice, Czech Republic. This workshop was attended by 20 young people
from 9 countries – Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia,
Visegrad Group countries and others. The course was
led by experienced lecturers and professionals from nonproﬁt organisations.
The ﬁnal part of the course was further focused on broadening the knowledge base of the participants and improving their skills in project management, team leadership,
fundraising, etc. Continuing to work on their projects,
the LTTC participants today pass on their know-how and
share their experience with younger colleagues in their
home organisations.
The third phase was funded by Youth in Action, a programme operated by the European Commission.

SHARED EXPERIENCE
Shared Experience is a long-term educational project
aimed at strengthening the civil society and democratic
processes of the former Soviet Union countries of Belarus, Georgia, Armenia, Moldova, and Ukraine. The main
idea behind Shared Experience is sharing information
regarding Central Europe’s transition following the fall of
the communism, speciﬁcally the knowledge and experience of the political, economic, and social transition.
The project is directed at three target groups: young politicians, mid-level civil servants, and representatives of
non-proﬁt organizations from target countries.
The First Resident Phase was held in Telč, Czech Republic from July 25 – August 4, 2006. Under the continuing support of project organizers during the year 2007,
participants attempted to implement their countries’
projects, which they had deﬁned at the end of the ﬁrst
resident phase.
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nismu. Projekt je zaměřen na tři cílové skupiny: mladí politici, vyšší státní úředníci a zástupci neziskových organizací z cílových zemí.

OTHER ACTIVITIES

První rezidenční fáze proběhla v Telči od 25. července do
4. srpna 2006. V průběhu roku 2007 pak účastníci za
stálé podpory organizátorů projektu implementovali ve
svých zemích projekty, které deﬁnovali během úvodní rezidenční fáze.

Book “The View from Prague: The Expectations of
World Leaders at the Dawn of the 21st Century”

DALŠÍ AKTIVITY
Kniha „The View from Prague: The Expectations of
World Leaders at the Dawn of the 21st Century“
Dne 11. června se v soukromé rezidenci Karla Schwarzenberga uskutečnil slavnostní koktejl u příležitosti představení knihy Václava Havla a kolektivu autorů, The View
from Prague: The Expectations of World Leaders at the
Dawn of the 21st Century (Pohled z Prahy: Očekávání světových představitelů na prahu 21. století).
Publikace vyšla v nakladatelství Central European University Press a jejím obsahem je analýza výstupů konferencí Fora 2000. Knihu uvádí esej Václava Havla o duchovních předpokladech globálního přežití lidstva a jeho
úvaha o stavu současného světa a nadějích do budoucnosti. Autoři jednotlivých kapitol shrnují diskuse delegátů
výročních konferencí o proměně role náboženství v globalizovaném světě, o ekologických problémech či o ekonomických výhledech na prahu nového století. Knihu uzavírá zamyšlení Václava Havla nad hlubším smyslem a cílem
těchto pravidelných setkávání světových osobností.

On June 11, 2007, a cocktail took place at the private
residence of Karel Schwarzenberg for the launching of
Václav Havel and contributing authors’ publication The
View from Prague: The Expectations of World Leaders at
the Dawn of the 21st Century.
The book, recently published by Central European University Press, is an analysis of the Forum 2000 conferences.
The book opens with Václav Havel’s essay on the spiritual
preconditions for the global survival of humankind and reﬂections on the state of the world we have inherited and
hopes for the future. Individual authors from the anthology
summarize the discussions of Forum 2000 delegates on
the transformation of the role of religion in the globalized
world, on ecological problems, and on economic outlooks
at the dawn of the new century. The book is brought to
a close by Václav Havel’s reﬂection on the deeper meaning
and aim of the Forum 2000 conferences.

Democracy: Global Challenges and Opportunities
On March 16, 2007, the Forum 2000 Foundation held
a conference on democracy in co-operation with the Polish
Institute in Prague and New York University’s Prague Institute for Democracy, Economy, and Culture. Opened by
Karel Schwarzenberg, the Minister of Foreign Affairs of
the Czech Republic, the conference and its panel discussions were attended by Thomas Patterson of Harvard University, Josef Jařab of Palacky University, Ted Magder of
New York University, and many other participants.

Demokracie: Globální výzvy a příležitosti

Media Freedom and Responsibility in Terrorist Era

V polovině března uspořádala nadace ve spolupráci s Polským institutem a New York University’s Prague Institute for Democracy, Economy, and Culture konferenci na
téma demokracie. Debatu zahájil ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg. Mezi hosty panelových diskusí byli např.
Thomas Patterson z Harvard University, Josef Jařab z Univerzity Palackého či Ted Magder z New York University.

On November 30, 2007, the 11th annual Forum 2000
conference was followed by a one-day workshop on Media Freedom and Responsibility in the Terrorist Era.

Svoboda a odpovědnost médií v éře terorismu
Na výroční konferenci navázal 30. listopadu 2007 jednodenní seminář s názvem Svoboda a odpovědnost médií
v éře terorismu. Spolupořadateli akce byly Respekt, o.p.s.
a New York University in Prague.

Co-organised by Respekt, o.p.s. and New York University in Prague, the workshop was attended by media and
security experts, such as Joyce Davis, Associate Director of Broadcasting for Radio Free Europe/Radio Liberty, Prague, Richard Danbury, BBC reporter and producer, and Farhad Kazemi, Professor of Politics and Middle
Eastern Studies at NYU, and others who took part in the
discussions and presented their opinions within three
thematic panels.

Mezi účastníky setkání byli mediální a bezpečnostní experti, kteří diskutovali v rámci tří tematických panelů. Své
příspěvky přednesli například ředitelka vysílání Rádia
Svobodná Evropa v Praze Joyce Davis, novinář a producent BBC Richard Danbury či profesor politologie a blízkovýchodních studií na NYU Farhad Kazemi.
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Tomáš Vrba
Ivo Šilhavý
Martin Radvan
Lucie Pilipová
Ivana Štefková
Jiří Musil
Jiří Oberfalzer

KONTAKT / CONTACT
Nadace Forum 2000
Pohořelec 6, 118 00 Praha 1
Česká republika
Tel: +420 224 310 991
Tel/Fax: +420 224 310 989
E-mail: secretariat@forum2000.cz

DOZORČÍ RADA / SUPERVISORY BOARD
Ivan Fišer
Daniela Hátleová
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PARTNEŘI /PARTNERS
Instituce / Institutions
Nadace Forum 2000 děkuje za podporu těmto společnostem a institucím:
The Forum 2000 Foundation would like to thank the following partners for their support of the Forum 2000 project:

Sasakawa Peace Foundation

MINISTERSTVO
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

TAIPEI ECONOMIC
AND CULTURAL OFFICE
IN THE CZECH REPUBLIC

FRANCOUZSKÉ
VELVYSLANECTVÍ

PITT BUSINESS
Joseph M. Katz Graduate School of Business
& College of Business Administration

ÚVOZ, S. R. O.

NÁRODNÍ
MUZEUM

EMBASSY
OF GEORGIA
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Nadace Forum 2000 děkuje za podporu těmto
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The Forum 2000 Foundation would like to thank
the following donors:

Benefaktor

Benefactor

Jürgen a Helena Hoffmeister, Biberach, Německo

Jürgen and Helena Hoffmeister, Biberach, Germany

Partner

Partner

Jean Barr, Carrollton, USA
Pepper de Callier, Praha, Česká republika
Jiří Grund, Mladé Buky, Česká republika
Marie Kovářová, Praha, Česká republika
Karel Schwarzenberg, Praha, Česká republika
Marketa Goetz-Stankiewitz, Vancouver, Kanada
Sanjiv Suri, Praha, Česká republika
Grigori Yavlinski, Moskva, Ruská federace

Jean Barr, Carrollton, USA
Pepper de Callier, Prague, Czech Republic
Jiří Grund, Mladé Buky, Czech Republic
Marie Kovářová, Prague, Czech Republic
Karel Schwarzenberg, Prague Czech Republic
Marketa Goetz-Stankiewitz, Vancouver, Canada
Sanjiv Suri, Prague, Czech Republic
Grigori Yavlinski, Moscow, Russian Federation

Patron

Patron

H.E. Abdulaziz Al-Duaij, Praha, Česká republika / Kuvajt
Zygmut Bauman, Leeds, Velká Británie
Daniela von Bethlenfalvy, Brusel, Belgie
Mike Clover, Raleigh, USA
Lynn a Diana Doughan, USA
Jennia a Ellah Chodorov, Herzelia, Izrael
Hans J.A. van Ginkel, Tokio, Japonsko
Vartan Gregorian, New York, USA
Sir Frank Lampl, Schaftesbury, Velká Británie
Vladimír Liščák, Praha, Česká republika
Dana Seidlová, Praha, Česká republika
Cheryl Shure, Chicago, USA
Lord Weidenfeld, Londýn, Velká Británie
Eliška Walterová, Praha, Česká republika

H.E. Abdulaziz Al-Duaij, Prague, Czech Republic / Kuwait
Zygmut Bauman, Leeds, United Kingdom
Daniela von Bethlenfalvy, Brussels, Belgium
Mike Clover, Raleigh, USA
Lynn and Diana Doughan, USA
Jennia and Ellah Chodorov, Herzelia, Israel
Hans J.A. van Ginkel, Tokyo, Japan
Vartan Gregorian, New York, USA
Sir Frank Lampl, Schaftesbury, United Kingdom
Vladimír Liščák, Prague, Czech Republic
Dana Seidlová, Prague, Czech Republic
Cheryl Shure, Chicago, USA
Lord Weidenfeld, London, United Kingdom
Eliška Walterová, Prague, Czech Republic
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Étienne-Émile Baulieu, Bicetre, Francie
Jiří Berkovec, Plzeň, Česká republika
Naděžda Bonaventurová, Česká republika
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Jana Divišová, Praha, Česká republika
Ivan Doležal, Jablonec nad Nisou, Česká republika
Erika Doležalová, Jablonec nad Nisou, Česká republika
Iva Doležalová, Jablonec nad Nisou, Česká republika
Jana Doležalová, Brno, Česká republika
Karel Fiala, Fukui-shi, Japonsko
Ilja Hilmer, Praha, Česká republika
Doug Hodgkinson, Kelowna, Kanada
Ludvík Hubený, Praha, Česká republika
Vazil Hudák, Praha, Česká republika
Lygžima Chaloupková, Praha, Česká republika
Tomáš Janata, Vrchlabí, Česká republika
Pavel Jurkovič, Jihlava, Česká republika
Martina Klicperová, Praha, Česká republika
Petra Klimešová, České Budějovice, Česká republika
Martin Kratochvíl, Mnichovice, Česká republika
Lumír H. Kroček, Říčany, Česká republika
Svatopluk Krupička, Praha, Česká republika
Jiří Kuba, Třinec, Česká republika
Tomáš Laně, Praha, Česká republika
Jelena Langová, Zbiroh, Česká republika
Bruce Lloyd, Londýn, Velká Británie
Olga Marlinová, Praha, Česká republika
Marcela Martínková, Praha, Česká republika
Václav Mezřický, Kutná Hora, Česká republika
Mazin Motabagani
Jiří Musil, Praha, Česká republika
Barbara Orlíková, Praha, Česká republika
Jana Ošťádalová, Praha, Česká republika
Jan Páv, Jičín, Česká republika
Ursula Schulz, Praha, Česká republika
pan Smirnof
John J. Stack, New York, USA
Vladimír Šipler, Praha, Česká republika
Marjánka Vrabcová-McComb, Vancouver, Kanada
Anthony R. Weston, Praha, Česká republika
Sir Nicholas Winton, Maidenhead, Velká Británie
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Achilleas Antoniades, Cyprus / Czech Republic
Étienne-Émile Baulieu, Bicetre, France
Jiří Berkovec, Pilsen, Czech Republic
Naděžda Bonaventurová, Czech Republic
Fritjof Capra, Berkeley, USA
Lukáš Černý, Prague, Czech Republic
Petr Černý, Prague, Czech Republic
Jana Divišová, Prague, Czech Republic
Ivan Doležal, Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Erika Doležalová, Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Iva Doležalová, Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Jana Doležalová, Brno, Czech Republic
Karel Fiala, Fukui-shi, Japan
Ilja Hilmer, Prague, Czech Republic
Doug Hodgkinson, Kelowna, Canada
Ludvík Hubený, Prague, Czech Republic
Vazil Hudák, Prague, Czech Republic
Lygžima Chaloupková, Prague, Czech Republic
Tomáš Janata, Vrchlabí, Czech Republic
Pavel Jurkovič, Jihlava, Czech Republic
Martina Klicperová, Prague, Czech Republic
Petra Klimešová, České Budějovice, Czech Republic
Martin Kratochvíl, Mnichovice, Czech Republic
Lumír H. Kroček, Říčany, Czech Republic
Svatopluk Krupička, Prague, Czech Republic
Jiří Kuba, Třinec, Czech Republic
Tomáš Laně, Prague, Czech Republic
Jelena Langová, Zbiroh, Czech Republic
Bruce Lloyd, London, United Kingdom
Olga Marlinová, Prague, Czech Republic
Marcela Martínková, Prague, Czech Republic
Václav Mezřický, Kutná Hora, Czech Republic
Mazin Motabagani
Jiří Musil, Prague, Czech Republic
Barbara Orlíková, Prague, Czech Republic
Jana Ošťádalová, Prague, Czech Republic
Jan Páv, Jičín, Czech Republic
Ursula Schulz, Prague, Czech Republic
Mr. Smirnof
John J. Stack, New York, USA
Vladimír Šipler, Prague, Czech Republic
Marjánka Vrabcová-McComb, Vancouver, Canada
Anthony R. Weston, Prague, Czech Republic
Sir Nicholas Winton, Maidenhead, United Kingdom

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

We also thank to all supporters who didn´t wish their
names to be mentioned.
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