„Podporujeme činorodost,
občanskou aktivitu, tvoříme
osobní příběhy.“

SLOVO ÚVODEM ŘEDITELKY FONDU
Nadační fond jsme založili 11. února 2020. Ranou
osudu tak byl od začátku provázán s šířícím se
covidem, který jeho činnost pochopitelně ovlivnil. I tak se ale podařilo podpořit a realizovat 15
skvělých projektů, o kterých se v této zprávě dozvíte víc. K naší radosti tak ani nepříznivé okolnosti nezabránily činorodosti místních obyvatel,
prokázaly odolnost odolnost a vzájemnou podporu komunity. Doufáme, že podpořených projektů bude letos ještě daleko víc, snad už nám nic
nebude bránit v tom, abychom se scházeli a vymýšleli, co podniknout. Těšíme se, co společně
s vámi v novém roce rozjedeme. Jde nám totiž
především o podněty, které přichází od vás!
Magdaléna Petráková

O HODNOTÁCH,
CÍLECH A VIZÍCH FONDU
CÍLE PODPORY
kultura
umělecké rezidence
veřejný prostor
komunitní život a sousedství
rozvoj talentu a nadání
podpora dětí a mládeže
identita místa
publikační činnost
historické souvislosti a tradice
udržitelnost
sebevědomá občanská společnost

Podávám
na fond
žádost
o fousy.

VIZE
Luhačovice jsou moderní živé město s bohatou
a pestrou kulturně-společenskou nabídkou navazující na pozitivní humanitní ideje Luhačovic
z počátku 20. století.
„Názvem se hlásíme k Luhačovicím jako místu,
kde pramení léčivé minerální vody. Pramen jako
zdroj inspirace, poznání, pramen hledání společných cest, pramen nových nápadů, pramen porozumění. Pramen, který osvěžuje a uzdravuje
rozdělenou společnost.“
František Petrák, zakladatel fondu

STAČÍ
VYPLNIT
ŽÁDOST!

O PROGRAMECH FONDU
1. Grantový program na podporu realizace
kulturních, komunitních a občanských aktivit
v roce 2020
Cílem programu je osmělovat občany Luhačovic
a okolí v jejich činorodosti, podporovat využívání
místního potenciálu a přispívat ke vzniku nových
aktivit. Například: pouliční slavnosti, komentované procházky, oživení ulic a náměstí, pikniky,
publikační činnost na kulturně-historická témata
s vazbou na město Luhačovice, obnova drobných
památek, mapování místní historie aj.
2. Stipendijní program na podporu rozvoje
individuálních talentů a profesionálů
Cílem programu je pomáhat občanům Luhačovic
a okolí naplňovat své potřeby a rozvíjet nadání.
Příklad podporovaných aktivit: stáže, studijní
cesty, reprezentace v zahraničí aj.

Podpoříme
mladé
talenty.

3. Program Literárních pobytů v Luhačovicích
Cílem programu je poskytnout prostor a čas
k soustředěné a kreativní práci v inspirativním
prostředí luhačovických lázní, podpořit mobilitu umělců mimo hlavní kulturní centra, oživit
kulturní život v Luhačovicích mimo hlavní lázeňskou sezonu a aktualizovat tradici návštěv umělců v Luhačovicích.
4. Program adresných grantů
Cílem programu je realizovat nápady partnerů
Nadačního fondu Pramen Luhačovice, které vedou přímo k naplňování cílů stanovených Zakládací listinou fondu.
Příklad podpořených aktivit: tematické panelové
výstavy ve veřejném prostoru, časopisy pro luhačovické seniory během karantény, dary pečujícím
institucím veřejné služby v Luhačovicích (Dům
pro seniory, Městská knihovna, Domov s chráněným bydlením aj.).

Ty hlasy
je třeba
proškolit!

HOSPODAŘENÍ FONDU V ROCE 2020
15 podpořených projektů
• 6 grantů
• 4 literární pobyty
• 3 dary
• 2 stipendia
Celková výše příjmů v roce 2020 činila
473.446,- Kč, z toho výše nadačních darů
463.176,- Kč a ostatních příjmů 10.270,- Kč.
Hodnota nadačních příspěvků poskytnutých
v roce 2020 představuje částku 113.733,- Kč.
Celkové náklady fondu činily 86.795,- Kč,
z toho náklady na programy 44.800,- Kč
a správní náklady 41.995,- Kč.
Zůstatek ve fondech činí k 31. 12. 2020
263.918,- Kč.
Kdo projekty hodnotí?
Členové správní rady Nadačního fondu Pramen
Luhačovice, někdy společně s přizvanými nezávislými odborníky (např. v případě Literárních
pobytů).

113.733,Kč.
113.733,Kč.
113.733,Kč.
113.733,Kč.
113.733,Kč.
113.733,Kč.
113.733,113.733,- Kč.
Kč.

Zasadil jsem stromeček,
postavil jsem domeček
a na nadační fond
jsem také přispěl.
Teď si dám doutníček.

PODPOŘENÉ PROJEKTY
Motto: Malé věci někdy podporují velké.
Alžběta Procházková – stipendium
Poskytnutá částka: 3 000 Kč
Období podpory: 9.–15. srpna 2020
Za podpory formou stipendia se talentovaná flétnistka z Luhačovic Alžběta Procházková zúčastnila kurzu LETNÍ BYSTŘICKÁ FLÉTNA 2020.
Kurzy se konaly v Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem pro flétnisty různého věku.
„Nejpřínosnější pro mě bylo studovat u špičkových lektorů, a tím se výrazně zdokonalit. Z osobního hlediska
mám také velkou radost ze získání nových přátelských
kontaktů. Jelikož jsem studentkou 1. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, s odstupem času
jsem kurzům velmi vděčná za výrazně lepší připravenost
na začátek mého studia.“
Výstava Svatba na luhačovickém Zálesí
Poskytnutá částka: 20 000 Kč
Období podpory: 11. 7. – podzim 2020
S podporou Nadačního fondu Pramen Luhačovice byla před radnicí v Luhačovicích realizována
výstava Svatba na luhačovickém Zálesí. Výstava
byla zahájena 11. 7. 2020 s doprovodem folklorního souboru Malé Zálesí a trvala do podzimu
2020. Výstavu uvedla Blanka Petráková.

Literární pobyty v Luhačovicích
Poskytnutá částka: 42 450 Kč
Období podpory: podzim 2020
První série literárních pobytů v Luhačovicích se
zúčastnili: Tereza Semotamová, Petr Borkovec,
Iveta Merglová a Klára Vlasáková.
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Lázeňské okamžiky
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Tereza Semotamová: „Když chce člověk dokončit něco delšího nebo se chce vytrhnout z každodenního stereotypu, tak někdy potřebuje být
bez svých lidí – rodiny a přátel – a na jiném místě
než doma, protože ho to tzv. hodí jinam. Je to
jiné, když se můžu odstřihnout, tak jako tady. To
pak začnu jet po svém, i dělat divné věci, jakože
nejím a nepřevlíkám se.“
Petr Borkovec: „Upřímně řečeno, každá rezidence je pro mě zážitek, ať je kdekoli, kdykoli.
Ocitnout se v neznámém prostředí, vytvořit si pár
nových jednoduchých rituálů a být pořád sám,
odstřižený a myslet jen na text – pro mě je tohle
vždycky skvělé.“
Iveta Merglová: „Rezidenční pobyt sám o sobě je
skvělým časem, kdy se mohu oprostit od pracovních povinností a soustředit se na tvorbu. Vstát,
udělat si čaj a celý den jen kreslit. Nikam nespěchat a k večeru se třeba projít na kolonádu a na
Vincentku. Takových dnů si moc cením. Zámek
je navíc klidný, prostorný a s duchem minulosti.
A tím, že se jedná o zámek, je pocit změny a vytržení z každodenního života ještě silnější.“

Tereza Semotamová
Iveta Merglová

Petr Borkovec
Klára Vlasáková

Klára Vlasáková: „Pracuji na druhém románu
a díky soustředěným šestnácti dnům jsem se tu
dokázala ‚propsat‘ přes některé určující pasáže,
za což jsem moc vděčná.“
Svátek sborového zpěvu Luhačovice 2020 –
JANÁČEK Luhačovice, z.s.
Poskytnutá částka: 10 000 Kč
Období podpory: rok 2020
Příspěvek byl určen na realizaci 8. ročníku festivalu Svátek sborového zpěvu Luhačovice 2020,
který se bude konat ku příležitosti 60. výročí založení pěveckého sboru v Luhačovicích s účastí
významných hostů a sborů ze zahraničí.
Lucie Mudráková – stipendium
Poskytnutá částka: 10 000 Kč
Období podpory: rok 2020
Stipendium bylo určeno na dokončení cyklu ilustrací luhačovických vil.

Výstava Vzduchoplavba žije!
Poskytnutá částka: 2 000 Kč
Období podpory: květen 2020
Nadační fond Pramen Luhačovice podpořil realizaci exteriérové výstavy s názvem Vzduchoplavba
žije! aneb Rok vzduchoplavby. Výstava byla po
celé léto 2020 k vidění na ulici Dr. Veselého v rámci oslav roku 2020, vyhlášeného Rokem vzduchoplavby. Výstavu relizoval Luhačovický okrašlovací
spolek Calma s podporou města Luhačovice.
Plaketa na paměť
luhačovickým obětem holokaustu
Poskytnutá částka: 3 000 Kč
Období podpory: květen 2020
Nadační fond podpořil realizaci plakety na paměť luhačovickým obětem holokaustu, která byla
slavnostně odhalena 11. června v Městské knihovně v Luhačovicích.
Časopisy pro luhačovické seniory
Poskytnutá částka: 18 733 Kč
Období podpory: duben + květen
Nadační fond Pramen Luhačovice po dobu karantény zajišťoval doručování časopisů dle vlastního
výběru spoluobčanům ve věku nad 65 let. Zájemci ze strany seniorů se mohli hlásit na základě
telefonické poptávky (tel. 776 808 090) a Nadační
fond ve spolupráci s trafikou na Masarykově ulici
č. 202 zajišťoval nákup a distribuci časopisů přímo domů po dobu karantény.

Stavění máje v dědině
Poskytnutá částka: 15 000 Kč
Období podpory: podzim
Akce koncipovaná jako sousedská slavnost měla
původně proběhnout 1. května 2020. Kvůli koronaviru byla přesunuta na podzim, kdy ve své
zmenšené verzi potěšila alespoň klienty Domova pro seniory. Kéž se pokračováním projektu
v roce 2021 pořadatelům podaří naplnit původní
záměr, a to budovat dobré sousedské vztahy
a otevřít Domov seniorů obyvatelům přilehlé
čtvrti.
„Park před Domovem seniorů přímo vybízí ke komunitním akcím, proto nás napadlo obnovit v takzvané
‚dědině‘ tradici stavění máje,“ říká Adéla Vitteková,
hlavní iniciátorka za pořadatele akce – DS Luhačovice. „Věřím, že událost byla pozitivním podnětem
a symbolem v těžké době, kterou jsme všichni prožívali,
a udělala radost i sousedům v okolí.“
Ke třem důležitým luhačovickým institucím
doputoval finanční dar ve výši 4 000 Kč:
Městské knihovně, která z něj pořídí vybavení,
aby zlepšila zázemí pro dětské čtenáře,
Domovu pro seniory na pořízení předplatného
časopisů,
Chráněnému bydlení na výtvarný materiál a potřeby pro aktivizační dílny.

DALŠÍ AKTIVITY FONDU
V ROCE 2020
Nadační fond Pramen Luhačovice se částkou
20 000 Kč podílel na pořízení 6 ks mobilních výstavních panelů určených ke krátkodobým výstavám, lokalizovaných na území města Luhačovice
a okolí. Pořizovatelem je spolek Kulturní Luhačovice. Výstavní panely jsou vhodné k realizaci
krátkodobých výstav určených jak pro návštěvníky Luhačovic, tak pro místní obyvatele za účelem
zatraktivnění daného místa, podpoře turistického ruchu, jako prostředek výchovy ke vztahu ke
kulturně-historickému dědictví, propagace pamětihodností Luhačovic, propagace tvorby a počinů
místních obyvatel a aktuálních společenských
akcí s cílem zvýšení identifikace místních obyvatel s městem.

Ten kroj
neprodám!

Já
možná jo.

Nadační fond Pramen Luhačovice se připojením
k „Prohlášení a závazku českých nadací...“
zavázal k tomu, že:
• poskytne maximální podporu stávajícím příjemcům grantů (nabídne maximální možnou
flexibilitu atd.),
• adaptuje budoucí grantové výzvy na aktuální
potřeby,
• naslouchá veřejnosti i donorům, v duchu:
„Jsme tady pro vás, nebojte se nás kontaktovat.“
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2021?
• Program Dobrodruzi ve spolupráci s Nadací VIA
• Publikování výstupů z literárních pobytů
• Výstava První světová válka a Luhačovice
• Výstava Velké ženy v malých lázních
• Benefiční koncert
• Rezidence v oblasti scénického umění ve spolupráci se spolkem Luhovaný Vincent

Velké
ženy
v malých lázních
Veřejně činné ženy,
političky,
publicistky,
bojovnice
za ženská práva
a umělkyně
v Luhačovicích
Reprízu výstavy MJVM ve Zlíně
připravil Luhačovický okrašlovací spolek Calma
ve spolupráci s Městem Luhačovice
k 140. výročí narození Marie Calmy Veselé
Námět a scénář: Blanka Petráková
Slovenské medailony: Viera Drahošová, ředitelka Záhorského muzea ve Skalici
Výtvarné řešení: František Petrák
Jazyková spolupráce: Zdenka Pančochová
Obrazový materiál laskavě zapůjčili: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Archiv Národního divadla v Praze, Národní muzeum – Muzeum Bedřicha Smetany,
Moravský zemský archiv v Brně, Památník národního písemnictví – Literární archiv,
Záhorské muzeum ve Skalici a Lilly Library – Indiana University, Bloomington,
Indiana, USA.

Před námi
jest dobré
dílo!

NAŠI DÁRCI
Ladislav Šumšal, František Dostálek, František
Petrák, Pavel Jungmann, Lydia a Franz ThienenAdlerflycht, Vincentka, a.s., Jiří Dráber,
Dušan Konečný, Michaela Kreuterová, Zdeňka
Nováková, DFH s.r.o., Pavel Koňařík, Tomáš
Lampl, Eva Vyoralová, CLIP, s.r.o.

Děkujeme
našim
dárcům!

Filantropické poradenství
František Dostálek, podnikatel, filantrop
Via Clarita, www.viaclarita.cz
Simona Bagarová, www.simonab.cz
Ideová podpora – konzultanti
František Dostálek, Dana Müller, Blanka Petráková, Dagmar Goldmannová, Michaela Kreuterová, Jana Horáková, Jan Školník a další
PROČ SE DÁRCI ROZHODLI PODPOŘIT
NADAČNÍ FOND PRAMEN LUHAČOVICE?
• Podporují tak aktivní spoluobčany, podnětné
nápady a sousedské vztahy.
• Stávají se součástí jedinečného projektu.
• Pomáhají tvořit osobní příběhy.
• Aktivně ovlivňují dění v Luhačovicích.
CO NABÍZÍME DÁRCŮM?
• Otevřené partnerství.
• Účelné a efektivní nakládání s penězi.
• Garanci, že se peníze dostanou ve správný čas
na správné místo a do správných rukou.
• Pravidelné informace o nakládání s prostředky.
• Zviditelnění dárce.

Už se těším
na benefiční
koncert.

Ani
nemluv!

Navrhněte nám, koho bychom měli podpořit!
Sbíráme také podněty od luhačovické veřejnosti,
které s námi můžete sdílet na info@pramenluhacovice.cz nebo telefonicky na +420 776 808 090
nebo +420 728 967 220.

Registrační údaje
Nadační fond Pramen Luhačovice
Ant. Slavíčka 267, 763 26 Luhačovice
IČ: 088 71 957
Číslo účtu: 123-1178310297/0100
(Komerční banka, a.s.)
Zapsaný do nadačního rejstříku
vedeného Městským soudem v Brně,
oddíl N, číslo vložky 734 vedená u Krajského
soudu v Brně
info@pramenluhacovice.cz
www.pramenluhacovice.cz

