Nadační fond Plzeň sobě

Zpráva o aktivitách NF
2015/2016
Plzeň 2016

Správní rada
Předseda a zakladatel: ROMAN JUREČKO
Člen správní rady: Mgr. ROBERT KAŠE
Člen správní rady: MILAN JANKŮ
Revizor: DUŠAN ČERNÍK

1. Stručné shrnutí aktivit NF
Nadační fond Plzeň Sobě si klade za úkol vdechnout život neutěšeným, opuštěným či
naopak frekventovaným, ale nevyužitým místům. Jejich nový účel bude vytvářen ve
spolupráci s předními plzeňskými i regionálně přesahujícími umělci.

2. Účel NF
Podpora kultury, sportu, neziskového sektoru, zdravotnictví, školství, životního
prostředí, volnočasových aktivit, úprava veřejných prostranství a podpora veřejně
prospěšných staveb na území statutárního města Plzně a Plzeňského kraje.

3. Uskutečněné krátkodobé projekty pod záštitou NF Plzeň sobě
3.1 Oblast hudební
3.1.1 Podpora projektu „Bigbít Plzeň sobě“
Akce se uskutečnila 23.8.2015 na plzeňském náměstí Republiky. V tento den se sešly
všechny plzeňské bigbítové kapely, které doposud spolu ještě nehrály.
Protože akce nesporně oživuje a stmeluje plzeňskou hudební scénu, NF Plzeň sobě se
jí rozhodl podpořit finančním darem.

3.1.2 Pocta Franku Sinatrovi
Tento velký koncert se konal u příležitosti 100. výročí narození Franka Sinatry. Na
projektu jsme spolupracovali s EHMK a Dominik Centrum Plzeň. Galakoncert
provázel celý večer orchestr Sváti Čecha, pozvání přijaly i hvězdy svého oboru z USA
– Carole Alston a Andrew Lee Davison.
Akce přitáhla pozornost mnoha Plzeňanů, sál Měšťanské besedy byl vyprodán.
NF se podílel zajištěním dobových veteránů, zajistil propůjčení kostýmů z DJKT a
spolupodílel si i na zajištění části cateringu.

3.1.3 Benefiční koncert David Syme
Koncert slavného amerického pianisty se uskutečnil 5. června v plzeňské Staré
synagoze. Americký klavírista David Syme uchvacuje publikum na celém světě
vzruchem a krásou své hry. Vystoupil např. v Lincoln Center (New York) a v Kennedy
Center (Washington), dále pak ve významných kulturních městech 13 států Evropy, a
v Kanadě a Mexiku. Tento benefiční koncert se konal pro podporu Nadace Milana
Nového Caps 66.
NF Plzeň Sobě tento koncert podpořil finančním darem.

3.2 Oblast umělecko-kulturní
3.2.1 Výstava soch Ley Vivot
28. dubna 2015 se konalo slavnostní zahájení výstavy soch p. Ley Vivot, která se
zahájení osobně účastnila, a tím započala i spolupráce s česko-kanadskou sochařkou,
která trvá až dodnes. Paní Vivot Plzni zapůjčila 9 soch a ty bylo možné do 30.4
navštívit před Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni. Poté některé sochy na místě
zůstaly a jiné byly rozvezeny na různá místa v Plzni nebo do blízkého okolí krajského
města. Sochy jsme mohli zahlédnout např. před poštou v Solní ulici, v Riegrově ulici,
v areálu restaurantu Ve Vilách, před radnicí ÚMO 1, před Golf Park Restaurantem
v Dýšině.
Na konci září byly některé propůjčené sochy a lavičky vráceny zpět na původní místa,
avšak nutno zmínit, že dvě z nich paní Lea nadále Plzni propůjčila. Gift of Life je
v FN Plzeň a In the Beginning v Dýšině.

3.2.2 Přednáška p. Vivot
Přednáška paní Ley byla součástí závěrečného ceremoniálu při příležitosti odvozu
soch. Přednášky se pod záštitou NF uskutečnily celkem 2 – první, odborná, proběhla
na SSUPŠ Zámeček a byla určena zdejším mladým sochařům. Druhá, ve spolupráci
s doc. Mauritzovou zaujala širokou veřejnou v ten samý den v Infocentru ZČU
v Sedláčkově ulici. O tuhle přednášku projevil velký zájem i místní klub „Neslyšící
Plzeň“. Obě akce měly velký úspěch. NF k akci přispěl tím, že obě přednášky
zprostředkoval.

3.2.3 Propůjčení lavičky p. Vivot pro FN Plzeň
12. dubna 2016 proběhla ve FN Plzeň slavnostní akce, při které NF spolu s partnery
předával gynekologicko-porodnickému oddělení FN Plzeň lavičku Dar života.
Jak uvedl předseda NF v tiskové zprávě: „Díky vítězství sochy „Dar života“ v anketě,
která zjišťovala, jaká socha má zůstat v Plzni, jsme hledali to nejvhodnější místo, které
by mohlo být díky soše zvelebeno. Nejlepším prostorem pro sochu bylo její umístění
před pavilon Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň. Autorka Lea Vivot při
poslední návštěvě Plzně řekla, že lavička je místo, kde se odehrává velká část života, a
proto je dobré mít sochu v blízkosti samotného zrodu života. Cílem Nadačního fondu
Plzeň sobě je dávat život nevyužitým veřejným prostranstvím, což jsme tímto aktem
splnili. “

V červnu 2016 paní Vivot osobně navštívila FN Plzeň, kde rozdala přítomným
maminkám dárkové fixy, kterými na lavičku mohou napsat vzkaz pro své dítě. Ty
nejlepší vzkazy následně Lea vybere a odlije na bronzovou lavičku.
Akce „fixy“ je součástí spolupráce s ÚMO 1 – pro maminky z FN Plzeň jsme nechali
vyrobit lihové fixy (červené a modré) s logy NF a ÚMO 1. Tyto fixy sestřičky
rozdávají maminkám, které opouští nemocnici a každá maminka může na lavičku
napsat vzkaz, se kterým bude dále p. Vivot pracovat (viz výše).

3.2.4 Zvelebování kruhového objezdu (+ hledání partnerů do budoucna)
Proměny kruhového objezdu u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni se staly nedílnou
součástí projektů NF Plzeň sobě. Je tradicí, že se kruhový objezd mění v závislosti na
ročním období nebo při příležitosti významných sportovních a kulturních akcí v Plzni.
Kruhový objezd jsme tak mohli vidět v zimní verzi s ledovou vločkou, velikonoční
verzi, při které byl KO osázen jarními květinami a velikonočními motivy z plechu.
V květnu jsme se připojili ke Slavnostem svobody a na KO zavlály české a americké
vlajky a rovněž byla na KO instalována americká helma.
Následně se již kruhový objezd proměnil do sportovní verze a děkoval týmům
fotbalistů i házenkářů - oba týmy se staly mistry ČR.
V rámci tohoto projektu v současné době vyhledáváme partnery, se kterými bychom
chtěli v budoucnu spolupracovat a to takovým způsobem, že budou zvelebeny i další
důležité okružní křižovatky v Plzni. Zde spolupracujeme i s místní architektkou p.
Hostičkovou, která nám poradila typy, jak KO co nejvhodněji přizpůsobit své lokaci.

4. Uskutečněné dlouhodobé projekty pod záštitou NF Plzeň sobě
4.1 Projekt „Čeští muži bez hranic“
V současné době probíhá druhá fáze projektu „Čeští muži bez hranic“. Projekt
navazuje na předchozí, který probíhal ještě pod záštitou PT – České ženy bez hranic,
kde bylo představeno 12 významných českých žen, které emigrovaly za minulého
režimu do zahraničí. Výstupem z projektu byla v předminulém roce velká benefiční
akce za přítomnosti žen a kalendář, na kterém byly ženy zobrazeny.
Stejný průběh bude mít i letošní kalendář, s tím rozdílem, že projekt se zaměří právě
na muže. Slavnostní benefice je plánována na 15.12.2016 v Měšťanské Besedě v Plzni.
Zmíněná druhá fáze projektu spočívá v tvorbě rozhovorů a focení vybraných 12 mužů.
Účast již potvrdili a spolupracujeme např. s těmito muži: Michel Fleischmann, Karel
Kovanda, Petr Robejšek, Rudy Linka. Všechny muže nafotí fotograf světového
formátu Antonín Kratochvíl.
Doufáme, že tak jako s ženami, budeme i s muži v budoucnu spolupracovat.

