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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU: 

Zřizovatelem Nadačního fondu Signatures of Moravia je společnost 
SIGNATURES OF MORAVIA s.r.o.
 IČO: 05009910
Sídlo: Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně pod vložkou C 93082, která níže uvedeného dne zakládá 
nadační fond za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto 
zakladatelskou listinou. 

Název nadačního fondu zní: Nadační fond Signatures of Moravia (dále jen „nadační 
fond“). 
Sídlo: Dolní Kounice, PSČ: 664 64.

Nadační fond tvoří správní rada a kontrolor:

Hana Novosadová, nar. 15. 3. 1979, bytem K Bukovinám 169/45a, 635 00 Brno 
Lucie Rosenbergová, nar. 19 3. 1982, bytem Pivoňkova 11, 637 00 Brno 
Beebee Hanaa Khodabocus, nar. 3. 1. 1980, bytem Střední 487/57, Ponava, 602 00 
Brno

Kontrolor:
Pavel Khodabocus, nar. 5.7. 1979, bytem Střední 487/57, Ponava, 602 00 Brno 

Správní rada spravovala majetek nadačního fondu, zajišťovala řízení činnosti a 
rozhodovala o všech náležitostech. Všichni členové správní rady pracovali 
dobrovolně.
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CÍLE A REALIZOVANÉ PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU:  

Hlavní myšlenkou činnosti byla podpora gastronomické a kulturní scény města Brna. 
Nadační fond v rámci spolupráce také uzavřel Memorandum s městem Brnem. 

Brno na srdci, Brno na jazyku - recepty s příběhem 
Projekt vznikl na podporu brněnské gastroscény v Brně, která viditelně tratila v 
období koronaviru. Uzavření provozoven mělo velký vliv na fungování do budoucna.  
Ve spolupráci s třiceti vybranými podniky vznikla kuchařka, nebo ještě lépe 
gastroprůvodce   městem Brnem. 

Restaurace se podílely aktivním způsobem, a to svým příběhem vzniku nebo 
zajímavostí svého podniku. Také přispěly svým know how a recepty, které tvoří hlavní 
část publikace. O fotografie se postaral fotograf Vít Mádr, o grafiku Pavel Beneš. 

Prodej probíhal prostřednictvím restaurací, které podávaly výtisky přes své 
provozovny. 

Knihu bylo a je možné také objednat přes e-shop nadačního fondu. Kniha nebyla 
prodávána přes knihkupectví, marketing probíhal v režii nadačního fondu. 
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Druhým projektem, který nadační fond podpořil, je projekt kulturní scény, a to  

Serial killer- 
mezinárodní festival televizní a online seriálové tvorby, který se koná v Brně.    

 

Součástí výroční zprávy je Zpráva o hospodaření NF. 
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