Výroční zpráva Nadačního fondu
Jihočeské naděje za rok 2014
1. Úvod – úvodní slovo
Věřím, že základním předpokladem rozvoje společnosti je vzdělání našich dětí. Každá společnost
by mu proto měla věnovat maximální pozornost. Zvláště v dnešní době je však sociální situace
některých rodičů pro jejich děti překážkou při získávání vzdělání či rozvoji přirozeného talentu. Z
vlastní zkušenosti vím, jak složitá může být pro mladého člověka cesta k dosažení vzdělání, které
mu umožní kvalitní uplatnění v životě.
Jsem přesvědčen, že zdravá fungující občanská společnost musí stát na principech solidarity
a odpovědnosti. Ti silnější by v ní měli nezištně pomáhat slabším dostat se na stejnou startovní
čáru s těmi, jimž jejich ekonomicko-sociální situace dává lepší výchozí podmínky.
Věřím, že vzdělaná mladá generace je nutnou podmínkou na cestě k rozvoji Jihočeského
kraje, kde žijeme. Rozhodl jsem se proto založit Nadační fond Jihočeské naděje, jehož cílem je
dlouhodobě podporovat mladé lidi ze sociálně slabých rodin, kteří mají talent a touhu po vzdělání,
ale jejich sociální situace jim tuto snahu neúměrně komplikuje.
MUDr. Martin Kuba
zakladatel Nadačního fondu Jihočeské naděje

2. Orgány Nadačního fondu Jihočeské naděje, adresa a kontakty
Vedení fondu: správní a dozorčí rada
Správní rada
MUDr. Martin Kuba
Zakladatel nadačního fondu, předseda správní rady
RNDr. Jan Zahradník
Člen správní rady
Ing. Miroslav Dvořák
Člen správní rady
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Dozorčí rada
Ing. Petr Maroš
Předseda dozorčí rady
Ing. Břetislav Kábele
Člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Blažek
Člen dozorčí rady

Administrativa
Mgr. Lukáš Vávra
tajemník nadačního fondu
Sídlo a IČ fondu:
České Budějovice, Branišovská 16/2, PSČ 370 05
IČ: 281 16 488
Fond vznikl dne 7. ledna 2010 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl N, vložka 126.
Kontakty:
E-mail: nf@jihoceskenadeje.cz, lukas.vavra@jihoceskenadeje.cz
Telefon: +420 607 600 889
Web: www.jihoceskenadeje.cz

3. Zpráva o činnosti Nadačního fondu Jihočeské naděje v roce 2014
V roce 2014 podpořil Nadační fond Jihočeské naděje další talentované Jihočechy a projekty.
Prostředky fondu byly rozdělovány a využívány dle vypsaných „programů“, do kterých se zájemci o
podporu hlásili prostřednictvím žádostí zveřejněných na internetových stránkách nadačního fondu
(www.jihoceskenadeje.cz). Všechny grantové programy zůstaly zachovány dle zatím stále
neměnného schématu z roku 2012. Jejich stručnou charakteristiku pro rok 2014 pro přehlednost
uvádíme a připomínáme v následujícím seznamu:
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Stipendijní programy:
Příspěvek na úhradu nákladů studia na vysoké škole
Příspěvek pro studenty vysokých škol s vynikajícím studijním prospěchem ze sociálně slabších
rodin. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených se studiem (doprava žadatele do
školy, ubytování, nákup odborné literatury nebo softwaru).
Příspěvek na úhradu nákladů studia na střední škole nebo středním odborném učilišti
Příspěvek je určen pro studenty středních škol a středních odborných učilišť s vynikajícím studijním
prospěchem ze sociálně slabších rodin. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených se
studiem (doprava žadatele do školy, ubytování, nákup odborné literatury nebo softwaru).

Umělecký grant
Projekt je určen pro studenty základních, středních a vysokých škol, jejichž sociální situace
neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených s
uměleckou činností žadatele (doprava, ubytování, startovné na soutěži nebo případná individuální
potřeba žadatele).

Sportovní grant
Projekt je určen pro studenty základních a středních škol, kteří se věnují individuálním sportům a
jejichž sociální situace jim neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na
úhradu nákladů spojených se sportovní činností žadatele (doprava, ubytování, startovné na soutěži
nebo případná individuální potřeba žadatele).

Podpora dětských domovů
Financování řidičských průkazů vybraným dětem z dětských domovů.

Stipendia a umělecké nebo sportovní granty pro rok 2014
V průběhu roku 2013 byly zvažovány podpory následujících jednotlivců, případně skupin: žádosti
mladých volejbalistů Ondřeje Lopaty a Petra Nováka, kteří se oba připravovali v mládežnických
oddílech VK Jihostroj České Budějovice a podporu obdrželi, dále jsme zvažovali také žádost
studenta Karlovy univerzity Michala Mižigára nebo žádost Vyšší odborné školy, Střední průmyslové
školy a Střední odborné školy řemesel a služeb ve Strakonicích, která požádala prostřednictvím pana
ředitele, Ing. Pilečka, o příspěvek na zájmovou činnost v podobě podpory vývoje elektromotokáry a
technického projektu „F1“. Vzhledem k rozpočtu nadačního fondu byli další uchazeči o příspěvky na svou
činnost zařazeni na „čekací listinu“ a mohou se tak automaticky ucházet o podporu fondu v roce 2015.
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V roce 2014 jsme nakonec byli schopni podpořit výše zmíněného studenta Michala Mižigára, oba projekty
strakonické vyšší odborné a střední školy a také rodinu Müllerových z Českého Krumlova. Detaily o

těchto projektech jsou uvedeny v profilech níže.
Nadační fond Jihočeské naděje také opět oslovil zástupce dětských domovů v Jihočeském kraji
s nabídkou proplácení řidičských oprávnění. Ve spolupráci s nimi, ať už se jednalo o ředitele nebo
ředitelky dětských domovů, jejich zástupce, či vedoucí vychovatele, jsme naši nabídku předložili
těm chovancům dětských domovů, kteří si na základě svých výsledků a bezproblémového chování v
rámci dětského domova či navštěvované školy takovou pomoc zaslouží.
Co se výběru konkrétní autoškoly týká, zvolili jsme možnost, která je dle našeho názoru k
účastníkům programu nejvstřícnější. Výběr autoškoly jsme ponechali v kompetenci ředitelů
dětských domovů, případně osob pověřených jednáním v této věci. Účastníci programu tak budou
mít možnost absolvovat kurzy přímo v místě dětského domova nebo v místě studia, tedy v
prostředí jim známém, bez nutnosti zdlouhavého dojíždění.

4. Realizované podpory a projekty
Michal Mižigár – student
Michal (ročník 1991), který žije v jihočeském
městě Písek je studentem Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.
Je živým důkazem toho, že i člověk, kterému
podmínky nejsou příliš nakloněny dokáže – pokud
opravdu chce – studovat na prestižní škole.
Michalovy aktivity však intenzivním studiem
rozhodně nekončí, protože ve svém domovském
městě Písku spolupracuje s občanským sdružením
Naděje, jehož hlavním posláním je pomoc lidem,
kteří jsou ohroženi nebo již postiženi sociálním
vyloučením. Cílem činnosti o.s. Naděje je zabránit
prohlubování tíživé situace rodiny či jednotlivce.
Sociální práce se zaměřuje mj. na motivaci při
hledání zaměstnání, rozšiřování vzdělání a pomoc
při řešení zadluženosti. Cílovou skupinou sociální
práce tohoto sdružení jsou tedy rodiny i jednotlivci,
děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Ve
spolupráci s městem pomáhají pracovníci Naděje v
integraci do společnosti osobám ve vyloučených

Nadační fond Jihočeské naděje, Branišovská 2, 370 05 České Budějovice. E-mail: nf@jihoceskenadeje.cz

lokalitách. Smyslem práce je podporovat a rozvíjet u
těchto občanů dovednosti, které napomohou k tomu,
že budou schopni postupně řešit své problémy
samostatně a stanou se méně závislými na veřejném
systému sociální pomoci.
Za pomoc se zprostředkováním kontaktu na Michala
Mižigára děkujeme zejména panu Danielu Hermanovi
a paní Monice Šimůnkové, bez jejichž pomoci bychom
se nedozvěděli o tomto talentovaném studentovi,
jehož snem je angažovat se ve zlepšování vztahů mezi
většinovou společností a romskou komunitou.
Nadační fond Jihočeské naděje se na základě Michalových studijních výsledků a jeho příkladné a
inspirativní práce pro společnost s přihlédnutím k jeho sociální situaci rozhodl přispět na potřeby
spojené se studiem částkou 20.000 Kč. Přejeme Michalovi mnoho úspěchů ve studiu i v osobním
životě a budoucím povolání.

Podpora projektu F1 na školách
O školním projektu F1 ve školách
v podání studentů Vyšší odborné školy,
Střední průmyslové školy a Střední
odborné školy řemesel a služeb ve
Strakonicích (http://www.ssst.cz) jsme
se dozvěděli přímo od pana ředitele,
Ing. Miloslava Pilečka.
Zaujal nás natolik, že jsme se rozhodli
alespoň částečně pokrýt náklady na jeho
realizaci. Projekt Formule 1 ve školách je
jedinečnou, celosvětově vzdělávací
soutěží, která je určena pro týmy
studentů středních škol ve věku 15 až 19
let. Úkolem studentů je navrhnout,
zkonstruovat, otestovat, vyrobit a
nakonec závodit s vlastním modelem formule 1, který je poháněn CO2 bombičkou. Studenti se učí
používat výpočetní techniku v konstrukčním a technologickém procesu, dále fyziku, aerodynamiku,
design, reklamu, grafiku, marketing, finanční strategii, vedení týmu a práci v týmu. Během soutěže
se studenti učí používat širokou škálu počítačových programů. Na prvním místě je CAD software,
pomocí kterého tvoří design modelu, dále virtuální aerodynamický tunel, za jehož pomoci provádí
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analýzu chování modelu za jízdy a CAM software, s nímž vygenerují dráhy nástroje pro obrábění.
Program s vygenerovanými dráhami následně využijí na CNC frézce, na které vyrobí závodní
model. Kromě programů strojírenského charakteru rozvíjí studenti zároveň své schopnosti ve
vizualizačních programech, pomocí nichž vytvářejí vizualizace svého modelu a jeho jednotlivých
komponentů, a také grafické programy, s nimiž tvoří podklady pro reklamu a propagační materiály.
Týmy si musí zajistit finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním. Vypracovat rozpočet a účelně
financovat veškeré výdaje spojené s účastí v soutěži, jako jsou výdaje na reklamu, materiál,
cestování nebo ubytování. Důležitou součástí je marketing a týmová identita. Týmy se musí
prezentovat široké veřejnosti a propagovat svůj závodní model. Prezentují se na webu
(www.stracingteam.com), na sociálních sítích a v médiích. Na závody pak musí všechny týmy
zpracovat design soutěžního stánku, reklamní předměty a týmové oblečení. Vše je laděné do
týmových barev a vlastního stylu. Další součástí soutěže je příprava ústní prezentace realizované
práce doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh,
konstrukci a výrobu závodního modelu. Závody se konají na úrovni národních kol (Čechy a
Morava), celostátního finále a ve světovém šampionátu. V případě malého množství přihlášených
týmů jsou národní kola nahrazena kolem semifinálovým, ze kterého nejlepší týmy postupují do
celostátního finále. Hlavní výhrou ve světovém finále je titul "Světový šampión", trofej Bernieho
Ecclestonea a stipendium pro všechny členy týmu na londýnské univerzitě, obor: „Automobilový
inženýr". Cílem projektu je, aby se studenti naučili pracovat se softwary používanými nejen v
reálném prostředí Formule 1, ale i v běžném automobilovém, leteckém nebo strojírenském
průmyslu.
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Soutěž byla spuštěna v roce 1999 ve Velké Británii a od té doby zaznamenala rapidní vzestup
zájmu po celém světě. V současné době je do projektu zapojeno 31 zemí, 17.000 středních škol a
celkem 9.000.000 studentů.
Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl podpořit strakonické studenty v jejich cestě za
úspěchem v tomto mezinárodním projektu částkou 10.000 Kč. Přejeme studentům další úspěchy
ať už v tuzemských nebo mezinárodních kláních.

Podpora projektu stavby elektromotokáry
Vedle nabídky některých nových
učebních oborů se studenti Vyšší
odborné školy, Střední průmyslové
školy a Střední odborné školy řemesel a
služeb ve Strakonicích zabývají také
velmi atraktivní zájmovou činností v
podobě kroužku zaměřeného na
konstrukci elektromotokáry. První
informace o těchto zamýšlených
aktivitách získaly mezi studenty
okamžitý ohlas a vzbudily opravdu
nadšené reakce. Své zaujetí však
neskrývají ani mnozí učitelé technických
předmětů, kteří se na realizaci
motokárového kroužku nejvíce podílí.
„Prvním krokem, který vůbec otevřel cestu k uskutečnění výše zmíněných zájmových aktivit, byla
komunikace s případnými sponzory, ochotnými celou plánovanou akci podpořit. V tomto směru
měla škola opravdové štěstí.“
Ing. Miloslav Pileček, ředitel školy
Svědčí o tom skutečnost, že se již podařilo dokončit výrobu podvozku motokáry, připraveného pro
zástavbu elektromotoru a akumulátorů s regulací. Dokončená motokára by pak měla být
především zdrojem očekávaných jezdeckých zážitků, ale rovněž demonstrací určitého postoje k
ochraně životního prostředí. Její tvůrci mají v úmyslu zúčastnit se na Výstavišti v Českých
Budějovicích soutěže vozidel s elektrickým pohonem.
Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl přispět na tento projekt částkou 10.000 Kč.
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Theodor Müller
Theodor (2004) je žákem 4. ročníku Základní školy
Kamenný Újezd a ve škole dosahuje vynikajících
výsledků. Jeho velkou vášní je tenis, kterému se
věnuje intenzivně 2 roky a je členem LTC Tonstav
České Budějovice, v kategorii mladší žáci.
Přestože se tenisu věnuje teprve poměrně krátkou
dobu, od podzimu 2013 se zúčastnil 15-ti turnajů a jak
říkají jeho rodiče, je tenisem přímo „posedlý“.
Jeho velkým vzorem je Novak Djokovič.
Theodorovy dosavadní největší úspěchy :
4.1. 2014 - Čerčany - 1. Místo čtyřhra (s F.
Apltauerem)
25.1. 2014 - Český Krumlov – semifinále
22.2. 2014 - Strakonice – 2. Místo čtyřhra (s J.
Kasalem)
14.3. 2014 Tempo Cup Praha (čtvrtfinále), čtyřhra 1.
Místo (s K. Duškem)
Od 4. 5. 2014 soutěž družstev : 11. Liga O putovní pohár prezidenta ČTS :
(ze 4 zápasů – 4 vítězství)
31.5. Nominován do starších žáků : soutěž 09. Kadet Tour - O putovní pohár prezidenta ČTS (vyhrál)
Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl přispět rodině Müllerových částkou 7.000 Kč. Toto
rozhodnutí bylo učiněno na základě momentální sociální situace rodiny a vzhledem k vysokým
finančním nákladům spojených s Theodorovým tréninkovým programem.
Seznam podpořených, výše realizovaných podpor a účel poskytnuté podpory pro rok 2014:

Podpoření:

Částka (Kč)

Michal Mižigár

20.000

Projekt F1 na školách

10.000

Projekt stavby elektromotokáry

10.000

Theodor Müller

7.000

Účel platby
Uhrazení výdajů souvisejících se studiem na vysoké
škole
Uhrazení části výdajů souvisejících s realizací
projektu
Uhrazení části výdajů souvisejících s realizací
projektu
Uhrazení části výdajů spojených se sportovní
činností
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5. Zpráva o hospodaření
K 31.12. 2014 nevlastnil Nadační fond Jihočeské naděje žádný majetek. Zdrojem peněžních
prostředků byly fyzické osoby. Nadační fond v roce 2014 neobdržel žádné příspěvky od státních
orgánů a institucí, ani od jiných nadací.
Příjmy fondu byly tvořeny příspěvky od dárců. Celkové příjmy fondu za rok 2014 byly ve výši
208.000,- Kč. Výdaje fondu směřovaly na podporu dětí a studentů s trvalým bydlištěm
v Jihočeském kraji a na správu fondu. Celková podpora dosáhla v roce 2014 částky 47.000,- Kč.
Dozorčí rada konstatovala, že stav běžného účtu je zcela v souladu s účetními výkazy, a že všechny
činnosti Nadačního fondu Jihočeské naděje byly v souladu s platnou legislativou i stanovami
Nadačního fondu Jihočeské naděje.

Rozvaha k 31.12.2014 (Kč)
A. Aktiva
Dlouhodobý majetek: 0 Kč
Krátkodobý majetek: 184.000 Kč
Aktiva celkem: 184.000 Kč

B. Pasiva
Vlastní zdroje (včetně hospodářského výsledku): 16.000 Kč
Cizí zdroje: 168.000 Kč
Pasiva celkem: 184.000 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 (Kč)
Náklady celkem: 207.000 Kč
Výnosy celkem: 208.000 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2014: 1.000 Kč
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Režijní náklady fondu
Nadační fond Jihočeské naděje v roce 2014 opět plně vyhověl požadavkům na omezení nákladů
souvisejících s jeho správou dle §22 zák. č. 227/1997 Sb. a stanov fondu, tedy, že celkové roční
náklady Nadačního fondu Jihočeské naděje související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit
25% majetku nebo jmění Nadačního fondu podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního
roku.
Seznam dárců
Dárce

Částka (v Kč)

Ing. Petr Maroš

35.000

Ing. Denisa Mackaničová

25.000

MUDr. Martin Kuba

60.000

Mgr. Adam Kotalík

25.000

Petr Kozjura

20.000

Martin Rajnoha

25.000

Helena Kajgrová

18.000

6. Další aktivity fondu a výhled na rok 2015
Pro rok 2015 plánuje Nadační fond Jihočeské naděje další podpory směřované do stipendijních,
sportovních i uměleckých aktivit nadaných mladých Jihočechů a Jihočešek, a pokračovat fond hodlá
i v podpoře dětí z dětských domovů na území Jihočeského kraje. Novým zvažovaným projektem je
forma plošné podpory žáků základních škol na území Jihočeského kraje.
Nadále věříme, že i v roce 2015 budeme schopni finančně či materiálně podpořit ty, kteří si to
svými výsledky zasluhují, ať už na poli vzdělání, umění nebo sportu.
Nadační fond Jihočeské naděje děkuje všem dárcům a podporovatelům, kteří umožnili realizaci
výše zmíněných podpor a těší se na další spolupráci v roce 2015.
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