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„Národ osvobozený od tyrana, vedený spravedlností … kde jsou občanské ideály a rozmanitost
názorů oslavovány… kde je občanská společnost živá a kde lid není ovládan strachem, ale
duchem solidarity a svobody.“

ARZU GEBULLAYEVA, MLADÁ NOVINÁŘKA A AKTIVISTKA Z ÁZERBÁJDŽÁNU, V ODPOVĚDI NA OTÁZKU
„CO SI PŘEJI PRO SVOU ZEMI?“ BĚHEM SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ 22. KONFERENCE FORUM 2000.

„Nation freed of the tyrant, guided by justice ... where civic ideals and plurality of opinions are
celebrated... where civil society is vibrant and where nation isn‘t governed by fear but by solidarity
and freedom.“

ARZU GEBULLAYEVA, YOUNG JOURNALIST AND ACTIVIST FROM AZERBAIJAN, ADDRESSING THE QUESTION
“WHAT DO I WISH FOR MY COUNTRY?” DURING THE OPENING CEREMONY OF THE 22ND FORUM 2000 CONFERENCE.
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ÚVODNÍ SLOVO

INTRODUCTION

Vážení přátelé,

Dear friends,

rádi bychom Vám představili výroční zprávu Nadace
Forum 2000 za rok 2018 a informovali Vás o našich
aktivitách.

It is our pleasure to present you the Forum 2000
Foundation 2018 Annual Report and inform you about
our overall activities.

Je současná podoba demokracie zastaralá? Potřebuje
přizpůsobit novým – rychlejším a nepřehlednějším –
poměrům? Žádá si kritickou aktualizaci, terminologií
dnešní digitální doby „kritický update“? Takové
a další otázky si v polovině loňského října kladla
výroční konference „Democracy: In Need of a Critical
Update?“, která přivítala široké spektrum význačných
osobností z různých sfér – politiky, filosofy, spisovatele,
aktivisty a disidenty, politology, podnikatele a umělce.
Diskuse se zabývaly společenskými a ekonomickými
výzvami, před nimiž stojí demokracie, rostoucím
populismem a nacionalismem nebo zásadními změnami
v kyberprostoru a v digitální sféře.

Is the current form of democracy obsolete? Does it need
to adapt to constantly evolving and increasingly obscure
circumstances? Is democracy in need of a critical update?
These questions were discussed during the 22nd Forum
2000 Conference, held in October 2018 under the title
“Democracy: In need of a critical update?”. The meeting
hosted a wide range of illustrious personalities from
an array of fields – politicians, philosophers, authors,
activists and dissidents, policy analysts, entrepreneurs,
and artists. Discussions examined the social and
economic challenges to democracy, growing populism
and nationalism, and the dramatic changes of the
information space in the digital era.

Konference, která se stává stále významnější globální
platformou pro fundované diskuse o způsobech, jak se
s novými výzvami vypořádat, kladla tentokrát důraz na
široké společenské zastoupení; v jejím rámci vystoupila
velká skupina mladých lidí, zástupci uměleckého
světa či představitelé nových politických seskupení,
včetně například populistického Hnutí 5 hvězd. Snaha
vykročit mimo tradiční „bublinu“ se nesla v duchu
našeho neformálního motta „Mluvme spolu!“ a chceme
v ní pokračovat i do budoucna. Forum 2000 se snaží
vytvářet a nabízet prostor, v němž spolu otevřeně
a v tolerantním duchu mohou o obtížných tématech
komunikovat lidé, kteří by se jinde nesetkali. Mezi
diskutujícími nechyběli studentští vůdci z Venezuely
Rafaela Requesens a Hasler Iglesias, jeden ze
strůjců demonstrací „Za slušné Slovensko!“ Juraj
Šeliga či středoškolská aktivistka Lenka Štěpánová.
Videopozdrav z Hongkongu zaslal jednadvacetiletý
Joshua Wong, kterého komunistický režim již v jeho
sedmnácti letech nechal zatknout za organizování tzv.
„deštníkové revoluce“ a ani nyní mu cestu na konferenci
neumožnil. V rámci Fora 2000 o společenské a politické
odpovědnosti umělců diskutovali také slavná polská
režisérka Agniezska Holland, výtvarník David Černý
a finská spisovatelka Sofi Oksanen.
Součástí konference Forum 2000 byl již tradičně
doprovodný program Festival demokracie, v jehož
rámci proběhlo přes šest desítek přednášek, diskusí,
výstav a dalších akcí, jež obohatily konferenční témata
a pokusily se je přenést mimo hlavní konferenční sály
i mimo Prahu a Českou republiku – do Budapešti,
Berlína, Bratislavy, Žiliny a Varšavy. Těžištěm Festivalu
byl Festivalový den 6. října na pražském náměstí
Republiky s několika desítkami stánků neziskových
organizací, koncerty a vystoupeními představitelů
občanské společnosti a veřejného života. Na Festivalu
demokracie se podílela celá řada našich partnerů –
univerzity, neziskové organizace, umělecké spolky –,

The Forum 2000 Conference is becoming an increasingly
important global platform for informed discussions on
ways to deal with new challenges. Last year’s conference
emphasized broad social representation. Among the
speakers were young people and representatives
of the artistic scene or new political groups, such as
the populist movement called “5 Stars”. The effort to
alleviate polarization was fulfilled through the spirit of
our informal motto “Let’s talk to each other” as we seek
to continue with that into the future. The Forum 2000
Foundation seeks to create a space in which people,
who perhaps would not have been able to meet, can
come together to openly and respectfully discuss the
difficult complex issues. Last year, we had the pleasure
of welcoming Rafael Requesens and Hasler Iglesias,
student leaders from Venezuela. We also welcomed
one of the leaders of the demonstrations “For a decent
Slovakia!”, Juraj Šeliga and secondary school activist
Lenka Štěpánová as well as Joshua Wong, a 21 year
old human rights activist from Hong Kong. He sent
us a video message explaining his experience. When
he was only 17 years old, he was arrested by the
communist regime for organizing the s.c. “umbrella
movement” and therefore not allowed to attend the
Conference in Prague. Civic and political responsibility
of artists 0ere thus the subjects addressed by famous
Polish director Agniezska Holland, artist David Černý,
and Finnish writer Sofi Oksanen.
The Forum 2000 Conference is traditionally accompanied by a dedicated associated program – the Festival
of Democracy. The framework manifested through
approximately 60 lectures, discussions, exhibitions,
and other events, all the while enriching the themes of
the conference and spreading them beyond the main
conference halls, Prague and the Czech Republic - into
Budapest, Berlin and Warsaw. The main accompanying
program of the Festival was organized on October 6 on
the Republic Square in Prague. The Program included
dozens of stands for the NGOs presenting their activities,
concert performances, as well as contributions from civil
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kterým za jejich myšlenkový i organizační vklad srdečně
děkujeme.
Občanská společnost hrála hlavní roli rovněž při naší
hlavní jarní akci – veletrhu neziskových organizací NGO
Market. Na jeho 19. ročníku se ve Foru Karlín představilo
přes 200 nevládních organizací z České republiky a ze
Slovenska působících v různých oblastech od podpory
lidských práv a demokracie přes vzdělávání až po
humanitární pomoc a rozvoj. Součástí doprovodného
programu byl například workshop youtubera Kazmy
o online marketingu, seminář o práci rodinných nadací
či inspirativní diskuse několika starších aktivistů, jejichž
příběhy neodpovídají stereotypním představám o životě
seniorů.
V rámci projektu Demokratická solidarita se Nadace
Forum 2000 pravidelně věnuje podpoře demokracie,
občanské společnosti a prostoru svobody v Latinské
Americe. V květnu jsme uspořádali ve spolupráci s chilskou nadací Fundación para el Progreso konferenci
v Santiago de Chile, které se zúčastnili například nositel
Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa a chilský
ministr zahraničí Roberto Ampuero. Spolu s konferencí
jsme nabídli i veřejnou debatu v partnerství s Pontificia
Universidad Católica de Chile pro více než 600 studentů
a hostů z řad veřejnosti, diplomatického sboru a médií.
Nadace se během roku 2018 věnovala i dalším
aktivitám, většinou v rámci dlouhodobých projektů jako
Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu nebo
Česko-německé diskusní fórum, s nimiž Vás seznámí
následující stránky. Při své činnosti se Forum 2000
řídí pravidlem, že celkové roční náklady spojené se
správou nadace nesmí převýšit 35% hodnoty ročně
poskytnutých (a vydaných) nadačních příspěvků.
Celkové náklady související se správou nadace
(zahrnující část osobních nákladů, spotřebu materiálu,
energie a ostatní náklady vynaložené na správu nadace)
činily v roce 2018 celkem 2 517 703 Kč, což představuje
9,62% z nákladů vynaložených na nadační příspěvky
v souladu se zákonem a statutem.
Rád bych poděkoval všem partnerům a dárcům Nadace
Forum 2000. Velmi si ceníme podpory, které se nám
dostává od firem, jednotlivců i institucí. Díky ní jsme
mohli i v roce 2018 věnovat rozvíjení odkazu našeho
zakladatele, Václava Havla a úspěšně jsme vstoupili do
roku 2019, v němž nás opět čeká mnoho důležité práce.
Tomáš Vrba
předseda správní rady

society and public affairs representatives. A number of
universities, NGOs, and artistic associations took part
in creating the Festival of Democracy program and we
would like to sincerely thank them for their intellectual
and organizational contributions.
„Civil society also played a primary role during our main
spring event - the fair for non-profit organisations “NGO
Market“. The 18th edition hosted more than 200 non-profit
organizations from the Czech Republic and Slovakia.
Their work ranged from human rights, democracy
promotion and education, to humanitarian aid and
development. There were also several supplementary
events organized as a part of the accompanying
program: a workshop on online marketing with Youtuber
Kazma, a seminar about the work of family foundations,
and an inspiring discussion with several senior activists
whose stories refuted the stereotyped notions of the
lives of the elderly.“
In principle, the Forum 2000 Foundation supports
democracy, civil society, and freedom in Latin America.
In May 2018 we organized the Democratic Solidarity
Conference in Santiago de Chile, in cooperation with
Fundación para el Progreso and with the participation
of Nobel Prize laureate in literature Mario Vargas
Llosa and the Chilean Minister of Foreign Affairs,
Roberto Ampueoro. As part of the conference, a public
discussion with over 600 students, representatives of
public, diplomatic corps and media was held at the
Pontificia Universidad Católica.
The Foundation has also devoted much time and
resources into other activities during the year, mostly
for the framework of our long-term projects such as the
International Coalition for Democratic Reconstruction
and the Czech-German Discussion Forum, further
detailed in the following pages. The Foundation has
complied with regulations capping the aggregate annual
costs of administration at 35% of the value of foundation
contributions provided (and paid). The aggregate costs
of the Foundation’s administration (including a part of
staff costs, material consumption, energy and other costs
incurred in relation to the Foundation’s administration)
amounted to 2 517 703 CZK in 2018, which is 9,62% of
the costs of foundation contributions paid out in line with
the legislation and the statutes.
I would like to take this opportunity to thank all partners
and donors of the Forum 2000 Foundation. We highly
appreciate all the support of institutions, businesses,
and individuals. Thanks to this support, we have been
able to continue our work and the legacy of our founder,
Václav Havel. As we enter 2019, all eyes turn to the
perpetually important and necessary work as we seek
to secure the next steps for a democratic and free world.
Tomáš Vrba
Chairman of the Board of Directors
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ACTIVITIES IN 2018

22. KONFERENCE FORUM 2000

THE 22ND FORUM 2000 CONFERENCE

22. konference Forum 2000 se uskutečnila v termínu
7. – 9. října 2018 v doprovodu třetího ročníku Festivalu
demokracie. Událost s názvem „Democracy: In Need
of a Critical Update?“, přivítala široké spektrum
význačných osobností z různých sfér – politiky, filosofy,
spisovatele, aktivisty a disidenty, politology, podnikatele
nebo umělce. Diskuse se zabývaly společenskými
a ekonomickými výzvami demokracie, rostoucím
populismem a nacionalismem nebo zásadními změnami
v kyberprostoru a digitální sféře. Konference zahrnula
také mladou generaci odborníků, kteří se podělili o své
názory na tyto výzvy a diskutovali způsoby, jak obnovit
důvěru v demokracii.

The 22nd Forum 2000 conference took place October
7–9, 2018 and was accompanied by the third edition
of the Festival of Democracy. The meeting which took
place under the title, „Democracy: In Need of a Critical
Update?‘ hosted a wide range of illustrious personalities
from a number of fields; politicians, philosophers,
authors, activists and dissidents, policy analysts,
entrepreneurs and artists. Discussions examined the
social and economic challenges in democracy, growing
populism and nationalism and the dramatic changes of
the information space in the digital era. The conference
encoouraged the younger generation to share their
views on these issues and discuss ways to renew trust
in democratic governance.

Konference byla, jak se již stalo zvykem, rozdělena
do dvou částí – veřejné a neveřejné. Veřejné diskuse
proběhly především v neděli a v pondělí, úterý bylo
z převážné části věnováno uzavřeným pracovním
setkáním. Konference byla otevřena v neděli 7. října
slavnostním zahájením v Pražské křižovatce, které
bylo věnováno připomínce nedožitých 90. narozenin
laureáta Nobelovy ceny míru Elieho Wiesela, jednoho
ze zakladatelů konference Forum 2000. Pohled do
budoucna poté nabídla čtveřice mladých aktivistů
z různých koutů světa, kteří odpovídali na otázku „Co
si přeji pro svou zemi“. Nezapomenutelným způsobem
zahájení ukončilo vystoupení zimbabwské zpěvačky
a aktivistky Nyaradzo Mashayamombe.

As has already become a tradition, the conference was
divided into two parts – public and internal. The public
sessions took place mostly on Sunday and Monday,
while most of Tuesday was dedicated to closed meetings,
seminars and workshops. The conference started
on Sunday, October 7 with the Opening Ceremony
at the Prague Crossroads. The Opening Ceremony
commemorated the 90th birthday of the Nobel Peace
Prize recipient Elie Wiesel, one of the founders of the
Forum 2000 who passed away two years ago. Four
young activists from around the world offered their
insights into the future by answering the question, “What
do I wish for my country.“ The Opening Ceremony was
closed by an unforgettable performance by Zimbabwean
singer and activist Nyaradzo Mashayamombe.
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V pondělí 8. října se konaly pracovní snídaně a veřejné
diskusní panely v paláci Žofín a v jiných hlavních
konferenčních prostorách. Konference představila nové
diskuzní formáty a věnovala se tématům jako „Threats
to Freedom: A Critical Review of the Current State of
Democracy“, „1918-2018! Is Democracy Part of Our
Identity?“, „Illiberalism and Populism: The New Normal?“
nebo „Do We Need to Update Our Democracy? How?“.
Celý den vyvrcholil slavnostní galarecepcí. Úterý 9. října
věnovali účastníci konference především uzavřeným
jednáním v rámci projektů Demokratická solidarita,
Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu
a v dalších pracovních skupinách.

Monday, October 9 consisted of a series of working
breakfasts and public discussion panels at the Žofín
Palace and other main conference venues. New
disscusion formats have been presented during
the Conference covering topics such as “Threats
to Freedom: A Critical Review of the Current State
of Democracy,“ “1918-2018! Is Democracy Part of
Our Identity?“, “Illiberalism and Populism: The New
Normal?“ and “Do We Need to Update Our Democracy?
How?“ The whole working day was ended by the Gala
Reception. Tuesday, October 9 was dedicated mainly
to internal meetings within the Democratic Solidarity
initiative, the International Coalition for Democracy
Renewal and other working sessions.
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FESTIVAL DEMOKRACIE

FESTIVAL OF DEMOCRACY

Posláním Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000, je oslava občanské
aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou diskuzi
o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci
a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít, a o demokracii. Chceme se zamýšlet nad výzvami
pro naši budoucnost.

The mission of the Festival of Democracy, the accompanying program of the Forum 2000 Conference, is to
celebrate civic activity as the cornerstone of a free and
democratic society. We aim to inspire public discussion
about citizens’ shared responsibility for the society,
tolerance and respect for human rights, the world we
want to live in and democracy. We seek to encourage
a serious contemplation of the challenges our society is
facing and will face in the future.

V rámci Festivalu demokracie probíhají přednášky,
diskuse, výstavy a další aktivity, které doplňují a rozvíjejí
konferenční témata. Na Festivalu demokracie se
podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších
partnerů. Nadace Forum 2000 nabízí tedy účastníkům
možnost představit aktivity občanské společnosti
a nahlédnout na otázky, kterými se konference zabývá,
z dalších úhlů.
V rámci třetího ročníku Festivalu demokracie proběhlo
více než 60 akcí v Praze, dalších městech České
republiky a v zahraničí. Festival vyvrcholil během
Festivalového dne 6. října 2018 na náměstí Republiky.
Pestrý program zahrnoval několik hudebních vystoupení
a také mluvené slovo. Společně s Nadací Forum 2000
na ploše náměstí prezentovaly svou činnost na tři
desítky neziskových organizací.

The Festival of Democracy offers lectures, discussions,
exhibitions, screenings and other activities that
compliment and further develop the themes of the
conference. The Festival is co-created by NGOs,
universities and many other partners of the Forum
2000 Foundation. It offers the possibility to present civil
society activities and reflect on issues being discussed
at the Forum 2000 Conference from different angles.
Over 60 events took place in Prague and other cities
both within the Czech Republic and abroad. The festival
ended with “the Festival Day“ on October 6, 2018,
a unique program that included music and spoken
word. Around 30 NGOs, including the Forum 2000
Foundation, presented their activities on this occasion.
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MEZINÁRODNÍ KOALICE PRO DEMOKRATICKOU
OBNOVU

INTERNATIONAL COALITION FOR DEMOCRATIC
RENEWAL

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu
(Koalice) je celosvětovou iniciativou skupiny intelektuálů,
aktivistů a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování vlivu
autoritářských režimů a snaží se předcházet oslabování
demokratických režimů zevnitř. Koalice usiluje
o upevnění základních principů demokracie, bojuje
proti jejím autoritářským oponentům a vyjadřuje
solidaritu statečným lidem, kteří vedou zápas o svobodu
v nedemokratických zemích po celém světě.

The International Coalition for Democratic Renewal
(ICDR) is a global initiative comprised of a group of
intellectuals, activists and politicians concerned with
the expansion of power and influence of authoritarian
regimes and the simultaneous weakening of democratic
systems from within. The ICDR aims to reaffirm the
fundamental principles of democracy, to defend against
the authoritarian opponents of democracy and to
demonstrate solidarity with the brave people who are
fighting for freedoms in undemocratic systems around
the world.

Zakládajícím dokumentem Koalice je Pražská výzva,
vydaná v Praze dne 26. května 2017. Mezi členy Koalice
patří například držitelka Nobelovy ceny Světlana
Alexijevič, politolog a filosof Francis Fukuyama, ruský
šachový velmistr a politický aktivista Garry Kasparov,
francouzský filosof Bernard-Hénri Levy, studentský lídr
Nathan Law z Hong Kongu, novinářka a spisovatelka
Anne Applebaum, politolog Ivan Krastev, mládežnická
aktivistka Rosa María Payá, vědec a bratr Václava
Havla Ivan Havel nebo herec a lidskoprávní aktivista
Richard Gere.
Koalice svou činnost oficiálně zahájila v Praze dne
10. října 2017 v rámci mezinárodní konference Forum

The founding document of ICDR is the Prague Appeal,
issued in Prague on May 26, 2017. The ICDR members
include Nobel Prize Laureate Svetlana Alexievich; writer,
political scientist and philosopher Francis Fukuyama;
Russian chess grandmaster and political activist Garry
Kasparov; French philosopher Bernard-Hénri Levy;
Hong Kong student leader and legislator Nathan Law;
journalist and author Anne Applebaum; political scientist
Ivan Krastev; youth activist Rosa María Payá; and Ivan
Havel, a scientist and brother of the late Czech President
Václav Havel or actor and human rights activist Richard
Gere.
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2000 za účasti téměř 50 signatářů. Ke konci roku 2018
Koalice již čítala přes 300 členů.
V rámci 22. konference Forum 2000 se na druhém
plenárním zasedání setkalo vice než 70 členů Koalice,
aby prodiskutovali současný a budoucí vývoj projektu.
Kromě dvou plenárních zasedání se k jednání sešlo
i několik pracovních skupin, které se zaměřují na
různá témata (například na média, výzvy spojené
s technologickým vývojem, globální vliv Číny či význam
transatlantických vztahů).

The Coalition was officially launched in Prague, Czech
Republic on October 10, 2017 within the framework of
the annual Forum 2000 conference where almost 50
signatories were present. By the end of 2018 the ICDR
had over 300 members.
The second plenary meeting of the group took place
in the framework of the 22nd Forum 2000 Conference
when over 70 members of the ICDR met to discuss the
current state and future development of the project.
Apart of the two plenary sessions, several working group
meetings took place to focus on issues such as media,
challenges connected with the progress of technology,
global influence of China and the importance of strong
transatlantic relations.
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MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG

INTERFAITH DIALOGUE

Projekt Mezináboženský dialog si klade za cíl setkávání
a diskusi představitelů světových náboženství mezi
sebou navzájem a současně i se zástupci akademické,
politické a občanské sféry. Mezi hlavní diskutovaná
témata patří role náboženství v dnešní společnosti
a etické souvislosti současných globálních výzev. V roce
2018 přispěly k tomuto programu dva diskusní panely
během konference Forum 2000. V neděli 7. října se
v aiselově synagoze uskutečnil diskusní panel v rámci
Festivalu demokracie. Zástupci akademické, mediální
a politické sféry v něm debatovali o tématu sílícího
antisemitismu coby průvodního efektu iliberalismu.
Druhý panel proběhl v pondělí 8. října v Paláci Žofín.
V jeho rámci diskutovali reprezentanti islámu, katolické
církve, pravoslavné křesťanské tradice a sekulárního
humanismu současný problém eroze pravdy ve veřejném
prostoru, včetně možných důsledků pro demokratický
systém. Diskutující se rovněž dotkli otázky, nakolik
mohou být náboženské komunity a mezináboženská
spolupráce užitečné při kultivaci klimatu odpovědnosti
vůči pravdě. Obě panelové diskuse přinesly cenné
podněty pro další aktivity projektu.

The Interfaith Dialogue project aims to provide a platform
for encounters and discussions among leading
figures of world religions and with representatives of
academia, political sphere and the civic sector. Main
themes discussed include the role of religion in today‘s
society as well as ethical context of current global
challenges. Two discussion panels of the Forum 2000
Conference contributed toward this program in 2018.
On Sunday, October 7, a discussion panel took place
in Maisel Synagogue during the Festival of Democracy.
Representatives of academia, media and political
sphere debated the topic of rising anti-Semitism as
a concomitant effect of growing illiberalism. On Monday,
October 8, in Žofín Palace, representatives of Islam,
the Catholic Church, Orthodox Christian tradition and
secular humanism discussed the problem of erosion of
truth in public space and possible consequences for the
democratic system. They also touched on possible ways
religious communities and interfaith cooperation can be
instrumental in cultivating the climate of responsibility to
truth. Both panel discussions provided valued insights
for project‘s further activities.
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INICIATIVA SPOLEČNÁ STAROST

SHARED CONCERN INITIATIVE

Iniciativa Společná starost (Iniciativa) byla založena
v roce 2005 coby volné a otevřené uskupení osobností
reprezentujících různé kultury, náboženství a tradice.
Členové iniciativy se prostřednictvím společných
stanovisek vyjadřují k nejdůležitějším otázkám dnešního
světa.

The Shared Concern Initiative (SCI) was established
in 2005 as an open, informal group of recognized
personalities who represent various cultures, religions
and traditions as well as express shared opinions on the
most important issues of the present.

Iniciativa měla v roce 2018 osm členů. Byli jimi princ
Hassan bin Talal, Jeho Svatost dalajlama, Frederik
Willem de Klerk, Vartan Gregorian, Grigorij Javlinskij,
Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg a Desmond
Tutu.

In 2018 the SCI had eight members; Prince Hassan bin
Talal, His Holiness the Dalai Lama, Frederick Villem
de Klerk, Vartan Gregorian, Grigorij Javlinskij, Yohei
Sasakawa, Karel Schwarzenberg, and Desmond Tutu.
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DEMOKRATICKÁ SOLIDARITA

DEMOCRATIC SOLIDARITY

Projekt Demokratická solidarita usiluje o podporu účinné
mezinárodní solidarity v rámci latinskoamerického
regionu za účelem podpory demokracie a jejích hodnot.
Iniciativa byla založena v září 2013 na základě dohody
podepsané v Praze během 17. výroční konference
Forum 2000 „Společnosti v přerodu“. Dlouhodobým
cílem projektu je budování stabilní platformy
přesvědčených demokratů z různých oblastí, kteří sdílejí
demokratické hodnoty a spolupracují na bázi vzájemné
důvěry. Mezi členy platformy je mimo jiné generální
tajemník Organizace amerických států Luis Almagro,
bývalý prezident Uruguaye Luis Alberto Lacalle,
bývalý prezident Bolívie Jorge Quiroga, právnička
a lidskoprávní aktivistka Tamara Sujú, kubánská
umělkyně Tania Bruguera či výkonný ředitel americké
divize Human Rights Watch José Miguel Vivanco.

The Democratic Solidarity project seeks to foster
effective international solidarity with cause for
democracy and its values in the Latin American region.
The initiative was founded in September 2013 based on
an agreement signed in Prague during the 17th annual
Forum 2000 Conference, “Societies in Transition.“ The
long-term goal of the project is to develop a stable
network of dedicated democratic individuals from
various fields who share the same democratic values
and can cooperate in the spirit of mutual trust. Among
the platform members are; Secretary General of the
Organization of American States Luis Almagro, former
President of Uruguay Luis Alberto Lacalle, former
President of Bolivia Jorge Quiroga, activist and lawyer
Tamara Sujú, Cuban artist Tania Bruguer and director of
Human Rights Watch‘s Americas division José Miguel
Vivanco.

V roce 2018 projekt uspořádal několik aktivit za
účasti členů platformy a dalších mezinárodních hostů.
Konference „Demokratická solidarita v Latinské
Americe“, která se konala 2. - 4. května v Santiago de
Chile, se zúčastnilo mnoho významných osobností,
včetně Mario Vargase Llosy, Rosy Maríi Payá nebo
Jorge Quirogy. Veřejné diskuze, která se následně
konala na univerzitě Pontificia Universidad Católica de

In 2018 the project organized several activities with
the presence of the platform‘s members and other
international democrats. An international conference
known as „Democratic Solidarity in Latin America“
took place on May 2-4 in Santiago de Chile. Many
distinguished guests, including Mario Vargas Llosa,
Rosa María Payá and Jorge Quiroga were in attendence.
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Chile, se zúčastnilo více než 700 studentů, pedagogů
a zástupců občanské společnosti. Konference se
zabývala otázkami, jako porušování lidských práv,
obchodování s drogami, korupce či rozkladný vliv Číny
v Latinské Americe.
V rámci 22. konference Forum 2000 v říjnu 2018 byly
organizovány dvě veřejné diskuze, promítání filmu
a interní workshop, které se věnovaly analýze politické
a sociální situace v regionu. Veřejné debaty s názvem
„Fragile Democracy and Populist Threat in Latin
America“ a „ The Social and Political Struggle in Cuba:
Future in the Footsteps of Its Past?“ se zaměřily na
současný a budoucí vývoj v regionu. Daných událostí
se opět zúčastnili členové Demokratické solidarity
i hosté z řad veřejnosti.

The subsequent public discussion that took place at
the Pontifical Catholic University of Chile was attended
by over 700 students, faculty and members of the civil
society. The conference touched upon issues such as
the ongoing violation of human rights, drug trafficking,
corruption and China‘s subversive influence in the Latin
America region.
Two public discussions, a film screening and an internal
workshop, dedicated to the analysis of the political and
social situation in Latin America were organized within
the 22nd Forum 2000 Conference in October 2018. The
public discussions entitled, “Fragile Democracy and
Populist Threat in Latin America” and “The Social and
Political Struggle in Cuba: Future in the Footsteps of Its
Past?” examined the present and future developments
in the region. The events were attended by Democratic
Solidarity members as well as members of the public.
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NGO MARKET

NGO MARKET

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od
svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah
i záběr. Neziskové organizace, aktivní ve vzdělávání,
dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální
problematice nebo jiných oblastech, mají nejen možnost
představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová
partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky,
ale i získat nové vědomosti potřebné pro své úspěšné
a efektivní fungování.

NGO Market is a unique one-day event, which has been
growing in size and scope since its inception in 2000.
NGOs that are active in education, volunteering, human
rights, environmental issues as well as other issues
are given the opportunity to present their activities to
a broad public, establish new partnerships, address
potential sponsors and volunteers and even gain
valuable knowledge needed for a successful NGOmanagement.

Největší veletrh neziskovek ve střední a východní
Evropě se tentokrát odehrál 11. dubna 2018 ve Foru
Karlín pod názvem „Příběhy občanské společnosti“.
Neziskové organizace v Česku pozitivně a často
zásadním způsobem ovlivňují životy stovek tisíc
lidí a my jsme rádi, že jsme mohli mnohé z těchto
silných lidských příběhů zprostředkovat veřejnosti.
Součástí veletrhu byla video prezentace vystavovatelů,
zachycující silné příběhy konkrétních lidí, kterým svou
činností neziskovky pomohly.

On April 11, 2018 the largest nonprofit fair in Central
and Eastern Europe, known as “Stories of Civil Society,“
took place at Forum Karlín. Nonprofit organizations
in Czechia have had a positive impact on the lives of
hundreds of thousands of people and we have been
honored to present many powerful stories to the general
public. In addition to the traditional program, video
presentations of exhibitors became an integral part
of the fair, capturing stories of individuals whose lives
changed positively thanks to the work of NGOs.

NGO Market již tradičně nabídl návštěvníkům bohatý
doprovodný program plný workshopů, seminářů
a praktických ukázek z činnosti více jak 200 českých
i zahraničních nevládních neziskových organizací,
vládních organizací a také obchodních společností,
které spojil zájem o směřování a vývoj občanské
společnosti.

The fair has traditionally offered visitors a rich
accompanying program full of workshops, seminars and
practical demonstrations of work done by approximately
200 Czech and foreign non-governmental non-profit
organizations and governmental organizations, as
well as private companies that share an interest in the
direction of the civil society development.
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRO DEMOKRACII
A LIDSKÁ PRÁVA V ČÍNĚ

INFORMATION CENTRE FOR DEMOCRACY AND
HUMAN RIGHTS IN CHINA

Posláním Informačního centra pro demokracii a lidská
práva v Číně (Centrum) je podporovat otevřenou
diskusi o politické a sociální situaci v Čínské lidové
republice, umožnit české veřejnosti se s touto situací
lépe seznámit a vytvořit si na ni vlastní názor. V rámci
aktivit zastřešovaných Centrem probíhají výstavy,
přednášky a kulaté stoly na témata jako je současná
vnitropolitická situace v Číně, aktuální vývoj v Tibetu,
Hongkongu či na Tchaj-wanu, stav dodržování lidských
práv, osudy politických vězňů, vývoj ekonomiky, vztahy
Číny se sousedy, situace etnických či náboženských
menšin nebo činnost čínské občanské společnosti.

The goal of the Information Centre for Democracy and
Human Rights in China (Center) is to promote an open
discussion about political and social environment within
the People’s Republic of China, and allow the Czech
public to acquaint itself with the facts and form its own
informed opinion on the subject. The Centre’s activities
include; exhibitions, lectures, seminars, discussions
with students at schools, roundtable debates and other
activities on topics ranging from; current developments
in Tibet, Hong Kong and Taiwan, to the state of
human rights, the fate of political prisoners, economic
development, diplomatic relations, the state of ethnic
and religious minorities and the activities of Chinese
civil society.

V roce 2018 Centrum zorganizovalo dva diskuzní bloky
v rámci 22. konference Forum 2000. Pracovní snídaně
na téma digitálního autoritářství v Číně se zaobírala
problematikou cenzury v digitálním prostoru a zvyšujícím
se sledováním vlastních obyvatel v běžném životě
pomocí moderních technologií. Na téma rostoucího
vlivu Číny ve světě proběhla veřejná plenární debata,
které se zúčastnil Lozang Sengge, Theresa Fallon
a moderátor Tomáš Pojar.

In 2018, the Center organized two discussion blocks
in the framework of the 22nd Forum 2000 conference.
A working breakfast, which focuses on the digital
dictatorship in China and deals with the issue of
censorship in the digital space as well as the increse
of spying on its own people in daily life using modern
technology. The rising global influence of China has
been discussed at the plenary debate attended by
Lobsang Sangay, Theresa Fallon and moderator Tomáš
Pojar.
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DISKUZE O VLIVU ČÍNY A RUSKA NA
DEMOKRATICKÉ ZEMĚ

DISCUSSION ON THE INFLUENCE OF CHINA AND
RUSSIA ON DEMOCRATIC COUNTRIES

V pondělí, 26. února 2018 hostil Senát České
republiky přednášku s diskusí o vlivu Ruska a Číny
v demokratických zemích. Diskuse se zúčastnil
španělský novinář Juan Pablo Cardenal, český sinolog
Martin Hála, ředitel polského think-tanku Institute for
Public Affairs Jacek Kucharczyk a Grigorij Mesežnikov,
ředitel slovenského Inštitútu pre verejné otázky.
Úvodními slovy debatu zahájili Jakub Klepal, ředitel
Nadace Forum 2000, a senátor Tomáš Czernin. Diskuzi
moderovala Shanti Kalathil, ředitelka Mezinárodního
fóra pro demokratická studia. Účastníci diskuze
konstatovali, že Čína a Rusko mají značný vliv na
média, kulturu, akademickou a neziskovou sféru, či
infrastrukturní projekty ve státech po celém světě a tento
vliv využívají často způsobem, podrývajícím stabilitu
demokratických institucí a soudržnost svobodných
společností. Demokratický svět by se měl tímto rizikem
vážně zabývat a hledat na něj adekvátní odpovědi.

The discussion on the rising authoritarian influence
in the democratic world took place on February 26,
2018 in the Plenary Session Hall of the Senate of
the Czech Republic. The speakers included; Spanish
journalist Juan Pablo Cardenal, Czech sinologist Martin
Hála, Slovak political scientist Grigory Mesežnikov
and a distinguished Polish analyst Jacek Kucharczyk.
Welcome remarks were delivered by Jakub Klepal,
Executive Director of the Forum 2000 Foundation, and
Senator Tomáš Czernin. The discussion was moderated
by Shanthi Kalathil, the Director of the International
Forum for Democratic Studies. Participants concluded
that China and Russia excercise a significant influence
on media, culture, infractructure projects and the
academic and non-profit spheres. This influence often
is of a corrosive nature therefore the democratic world
should take notice of this challenge and look for relevant
responses.
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SPOLUPRÁCE S ČESKO-NĚMECKÝM DISKUZNÍM
FÓREM

CO-OPERATION WITH THE CZECH – GERMAN
DISCUSSION FORUM

Nadace Forum 2000 uspořádala dne 10. listopadu
společně s Česko-německým diskuzním fórem výroční
konferenci na téma „Budoucnost česko-německých
vztahů očima mladých Čechů a Němců“. Diskuse
se zaměřily na vztah mladých lidí k demokracii, na
důsledky rychlé technologické evoluce a na související
společenské a politické změny. Na konferenci se
setkali zástupci vlád obou zemí, občanské společnosti,
odborníci z praxe a akademici. Shodli se, že Česko
i Německo procházejí významnou změnou společenské,
hospodářské a také politické reality, že velkou roli
v posílení podpory demokracie hraje školství a také,
že dnešní společnost je výrazně měněna a formována
novými technologiemi, jejichž rozvoj přináší jak rizika,
tak nové příležitosti.

On November 10, the Forum 2000 Foundation organized,
in co-operation with the Czech – German Discussion
Forum, the conference “The Future of Czech-German
Relations in the Eyes of Young Czechs and Germans.“
The event focused on the relationship of young people
with democracy, consequences of fast technological
evolution and related social and political changes.
Government officials as well scholars and civil society
leaders from both countries participating in the meeting
agreed that both Czechia and Germany are undergoing
exceptional changes of the societal, economic and
political reality. Education plays a key role in enhancing
democracy and today‘s society is being changed and
formed by new technologies, bringing both challenges
and opportunities.

Ve spolupráci s Česko-německým diskuzním fórem
uspořádalo Forum 2000 v roce 2018 také dva kulaté
stoly. První, na téma „Budoucnost Evropy: vize
a výzvy“, se uskutečnil 1. června 2018 ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a druhý, na
téma „Volný prostor na levici ve Střední Evropě“, se
konal 8. října 2018 ve formě pracovní snídaně za účasti
zástupců Německa, Česka a ostatních zemí V4 v rámci
konference Forum 2000. Nadace Forum 2000 se také
podílela na organizaci doprovodného programu oslav
20 let založení Česko-německého fondu budoucnosti
v termínu 1. června 2018.

In 2018, the Forum 2000 Foundation also organized
two round tables in cooperation with the Czech –
German Discussion Forum. The first, “Future of Europe:
Visions and Challenges,“ took place on June 1, 2018 in
cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the
Czech Republic. The second took palce on October 8,
2018 with the topic “Free Space on the Left in Central
Europe” as a working breakfast within the Forum 2000
Conference, with attendance of representatives of
Germany, Czechia and the V4 countries. The Forum
2000 Foundation also cooperated on the accompanying
program of the celebration of the 20th anniversary of
the Czech – German Future Fund on June 1, 2018.

Projekty česko-německého dialogu připravují Nadace
Forum 2000, Česko-německé diskuzní fórum a Českoněmecký fond budoucnosti v rámci dlouhodobého úsilí
o rozvoj silných a kvalitních česko-německých vztahů.

The projects of Czech-German dialogue are prepared
by the Forum 2000 Foundation, the Czech – German
Discussion Forum and the Czech – German Future
Fund as part of a long-term effort to further develop
strong and positive Czech - German relations.
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O NADACI FORUM 2000

ABOUT THE FORUM 2000
FOUNDATION

POSLÁNÍ

MISSION

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

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

BOARD OF DIRECTORS

Tomáš Vrba
Lucie Pilipová
Petr Fleischmann
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák
Alexandr Vondra

Tomáš Vrba
Lucie Pilipová
Petr Fleischmann
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák
Alexandr Vondra

DOZORČÍ RADA

SUPERVISORY BOARD

Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Pavel Fischer

Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Pavel Fischer

KONTAKT

CONTACT

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

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

tel. +420 224 310 991
secretariat@forum2000.cz
www.forum2000.cz

tel. +420 224 310 991
secretariat@forum2000.cz
www.forum2000.cz

BANKOVNÍ ÚDAJE

BANKING DETAILS

Bankovní účty:

Bank Accounts:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207
SWIFT: KOMBCZPP

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207
SWIFT: KOMBCZPP

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

The Bank Accounts are held at Komerční banka,
Pohořelec 3, 118 00 Prague 1, Czech Republic
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PARTNEŘI A DÁRCI | PARTNERS AND DONORS
HLAVNÍ PARTNEŘI | MAIN PARTNERS

PARTNEŘI | PARTNERS
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PARTNEŘI A DÁRCI | PARTNERS AND DONORS
VÝZNAMNÍ DÁRCI

SIGNIFICANT DONORS

Barta Jan
Hoffmeister Jürgen a Helena

Barta Jan
Hoffmeister Jürgen and Helena

PODPOROVATELÉ

SUPPORTERS

Aerofilms
Americké centrum
Bagaterie Boulevard
CASLA Institute
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám,Ministerstvo vnitra ČR
Česká centra
Česko-německé diskusní fórum
Česko-německý fond budoucnosti
Člověk v tísni
Dial Telecom, a.s.
DMO Pobyty
Eventival
Evropa pro občany, Úřad vlády České republiky
Forum Karlín
Fundación para el Progreso
Goethe-Institut
Heinrich-Böll-Stiftung
International Republican Institute
Kancelář Evropského parlamentu v České republice
Knihovna Václava Havla
Langhans - People in Need Centre
Leo Express
Liftago
Linhartova nadace
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 1
Městská část Praha 8
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Nadace České spořitelny
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Nadace J&T
Nadační fond rodiny Orlických
Nadační fond Tesco
National Democratic Institute
onesip.coffee
OP Tiger
Operační program Zaměstnanost - Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Osmička pro rodinu
Oxford University Press
Pilsner Urquell
Plavec & Partners
Portugalské velvyslanectví v České republice
POZITIV s.r.o.

Aerofilms
American Center
Bageterie Boulevard
CASLA Institute
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina
Centre against Terrorism and Hybrid Threats of the
Czech Ministry of the interior
Czech Centres
Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
People in Need
Dial Telecom
DMO Pobyty
Eventival
Europe for Citizens, Office of the Government of the
Czech Republic
Forum Karlín
Fundación para el Progreso
Goethe-Institut
Heinrich Böll Foundation
International Republican Institute
European Parliament Office in the Czech Republic
Václav Havel Library
Langhans - Centrum Člověka v tísni
Leo Express
Liftago
Linhart Foundation
Prague City Hall
Prague 1 City District Office
Municipal District of Prague 8
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Česká spořitelna Foundation
Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
Nadace J&T
Nadační fond rodiny Orlických
Nadační fond Tesco
National Democratic Institute
onesip.coffee
OP Tiger
Operational Programme Employment - Ministry of
Labour and Social Affairs of the Czech Republic
Osmička pro rodinu
Oxford University Press
Pilsner Urquell
Plavec & Partners
Embassy of Portugal
POZITIV
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Rakouské kulturní fórum v Praze
Rakouské velvyslanectví v Praze
Scout Institute
Senát Parlamentu České republiky
Sněmovní 7
Střední vinařská škola Valtice
Synergia management czech s.r.o.
Škoda Auto
Taiwan Foundation for Democracy
Tiskárna Pratr
TvojeLaska.cz
Účtujemeneziskovky.cz
VCCP
Velvyslanectví Kanady v České republice
Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
Velvyslanectví USA v České republice
YVENTECH
Zentrum Liberale Moderne
Židovské muzeum v Praze

Austrian Cultural Forum in Prague
Austrian Embassy Prague
Skautský institut
Senate of the Parliament of the Czech Republic
Sněmovní 7
Střední vinařská škola Valtice
Synergia management czech
Škoda Auto
Taiwan Foundation for Democracy
Tiskárna Pratr
TvojeLaska.cz
Účtujemeneziskovky.cz
VCCP
Embassy of Canada to Czech Republic
British Embassy Prague
Embassy of the Federal Republic of Germanyin Prague
U.S. Embassy in the Czech Republic
YVENTECH
Zentrum Liberale Moderne
Jewish Museum in Prague

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIA PARTNERS

Atlas Česka
Česká televize
Denník N
ekonom
GoOut
Hospodářské noviny
Info.cz
Institut pro památky a kulturu
Kudyznudy.cz
Měsíčník OSMIČKA
Nadace Neziskovky.cz
Nový prostor
Prague TV
Project Syndicate
Radio 1
RadioFreeEurope / Radio Liberty
Reportér
Respekt
Sedmá generace
Visegrad Insight

Czech Atlas
Česká televize
Denník N
ekonom
GoOut
Hospodářské noviny
Info.cz
Institut pro památky a kulturu
Kudyznudy.cz
Měsíčník OSMIČKA
Nadace Neziskovky.cz
Nový prostor
Prague TV
Project Syndicate
Radio 1
RadioFreeEurope / Radio Liberty
Reportér
Respekt
Sedmá generace
Visegrad Insight
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PŘÁTELÉ | FRIENDS
Adla Theodor
Archangelski Michael
Avratová Jarmila
Beňová Barbora
Beranovský Jiří
Bížová Edita
Bocková Romana
Bojar Martin
Brada Viktor
Břečka Josef
Císařovi Hana a Tomáš
Černý Jiří
Drašnerová Pavla
Drotárová Zuzana
Dubská Veronika
Euroffice Praha – Brusel a.s.
Freund Michal
Grabuschnig Wolfgang
Horčicová Milena
Hronek Jan
Hübel Richard
Jirsová Barbora
Jobová Iva
Kavanová Michaela
Klepal Jakub
Klepal Vladimír
Knapová Marie
Krausová Noemi
Kričková Darina
Křížková Eliška
Le Phuong Le
Loučková Ivana
Machač Stanislav
Marlinová Olga
Miltová Alena
Nasadil Pavel
Novák Jakub
Nováková Lucie
Outrata Edvard
Outratová Jana
Ozimý Vojtěch
Pavelka Richard
Pazour Michal
Pokorný Lukáš
Pražák Pavel
Primus Odessa
Rindová Eva
Rozmánková Lucie
Řehák Radek
Salamon Laura
Schwank Petr

Slepičková Alena
Soukup Aleš
Soyková Vivienne
Stejskal Libor
Strnad Matyáš
Špolc Martin
Špolc Milan
Šuráňová Dorota
Tázlar Tomáš
Tomášová Renata
Tomšíčková Jana
Trantina Pavel
Turner Gerald
Van Beveren Paul
Velovičová Alina
Volencová Dagmar
Walterovi Eliška a Vladimír
Zahrádka Václav

JEDNORÁZOVÍ DÁRCI NON-RECURRING
DONORS
Barta Rudolf
Czaban Jiří
Dvořák Filip
Chorváthová Hana
Kok Bessel
Panconcelli-Calzia Udita
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NADACE FORUM 2000
POHOŘELEC 6, 118 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
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WWW.FORUM2000.CZ
FORUM 2000 FOUNDATION
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