Výroční zpráva Nadačního fondu
Jihočeské naděje za rok 2012
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 2012
V roce 2012 podpořil Nadační fond Jihočeské naděje další talentované Jihočechy, pokračoval i
program podpory dětských domovů. 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 pode schématu z roku 2011. Jejich stručnou charakteristiku pro rok 2012 pro
přehlednost uvádíme 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.

Poskytnutá stipendia a umělecké nebo sportovní granty
V průběhu roku 2012 byly realizovány podpory následujících jednotlivců, případně skupin – byli
jimi: Jan Pavel Černý, kterému Nadační fond Jihočeské naděje uhradil nákup nového hudebního
nástroje - akustické kytary, dále nadační fond podpořil studium na VŠCHT, Pavla Švece, nadaného
chemika, podpory se dostalo rodině Mrvíkových z Vodňan – zde se jednalo o podporu uměleckých
aktivit na místní ZUŠ. Dalším podpořeným se stal Marek Müller, nevidomý a nedoslýchavý student
Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Prostředky od nadačního fondu Jihočeské naděje putovaly i
na konto úspěšného dětského pěveckého sboru Carmína, který reprezentoval Jihočeský kraj na
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soutěži sborů ve Španělsku. Nadační fond též uhradil absolvování řidičských kurzů dvěma
úspěšným žadatelům z dětských domovů. (Profily podpořených níže.)
Podpora dětských domovů
„Kurzy pro získání řidičského oprávnění pro děti z dětských domovů“, které nahradily původní
program podpory dětí se specifickou poruchou učení, pokračovaly i v roce 2012.
PODPORA DĚTSKÝCH DOMOVŮ 2012:
Koncepce programu
Nadační fond Jihočeské naděje opět oslovil zástupce dětských domovů Jihočeského kraje. Ve
spolupráci s nimi, ať už se jednalo o ředitele nebo ředitelky dětských domovů, jejich zástupce, či
vedoucí vychovatele, jsme vybrali ty uchazeče, 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. V roce 2012 byly podpořeni dva
uchazeči, kteří se tak stali držiteli řidičského oprávnění.

4. Realizované podpory a projekty – souhrn
Pavel Švec
Pavel Švec je absolventem Gymnázia Jírovcova 8
v Českých Budějovicích s hlubokým zájmem o chemii.
Od svých třinácti let pravidelně získává první místa
v krajských kolech Chemické olympiády a v roce 2010
se mu podařilo obsadit první místo i v celostátním kole
Chemické olympiády. Pavel Švec již několik let
reprezentuje Českou republiku na mezinárodních
soutěžích v chemii, doposud největšími úspěchy jsou
stříbrná medaile z Mezinárodní chemické olympiády
2010 v Tokiu, bronzová medaile z Mezinárodní
chemické olympiády 2009 konané na univerzitě
v Cambridge, stříbrná medaile z EUSO (European Union
Science Olympiad) 2008 na Kypru a bronzová medaile z
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EUSO 2007 v Německu.
Už při studiu na gymnáziu se Pavel Švec začal věnovat vlastní vědecké práci na Ústavu organické
chemie a biochemie AV ČR, s kterou v roce 2010 získal první místo na celostátní přehlídce
Středoškolské odborné činnosti v oboru chemie.
V roce 2010 Pavel Švec nastoupil ke studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a má v
úmyslu pokračovat ve vědecké práci na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
Nadační fond v roce 2012 podpořil Pavla Švece částkou 15.000 Kč, určenou na uhrazení nákladů
spojených s dojížděním a ubytováním na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Pavlovi
přejeme hodně úspěchů ve studiu i další vědecké práci.

Jan Pavel Černý
Jan Pavel Černý hraje na kytaru od pěti let. Nejprve pod vedením paní Anny Semové, pana Pavla
Malhockého a od roku 2010 pod vedením pana Pavla Šteffala, ředitele ZUŠ Piaristické náměstí. Zde
také navštěvuje kytarový orchestr pod vedením pana Reného Kloudy.
Jan Pavel Černý je žákem osmé třídy základní školy O. Nedbala v Českých Budějovicích, je tedy ve
věku, kdy již musí zvažovat své
budoucí profesní směřování. Chtěl by
se připravovat na přijímací zkoušky na
Konzervatoř v Českých Budějovicích,
studijní obor kytara.
Do současné doby se zúčastnil pětkrát
krajské soutěžní přehlídky kytarové
hry Zlivská kytara, na které se umístil
třikrát na druhém místě, jednou získal
čestné uznání a jednou čtvrté místo,
vždy v kategorii kytara - sólo. V roce
2011 se zúčastnil Národní soutěže
uměleckých škol, kde se v okresním
kole umístil na prvním místě a v
krajském kole na třetím místě.
Dalšími Janovými zájmy jsou zpěv a divadlo. Od roku 2007 navštěvuje pěvecký sbor Carmina, se
kterým se účastní pěveckých vystoupení a soutěží u nás i v zahraničí. Spolupracuje s divadelním
spolkem J. K. Tyla, vystupoval např. v divadelní hře Ženy Jindřicha VIII., aneb chudák málem králem
se souborem Jihočeského divadla na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.
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Mladší syn rodiny Černých již od čtyř let navštěvuje baletní školu Jihočeského divadla, pěvecký
sbor Carmina a od září 2011 hudební školu, kde hraje na klavír. Všechny volnočasové aktivity
obou bratrů jsou pro rodinu finančně poměrně náročné, zahrnují platby školného, náklady na
pomůcky, zahraniční cesty s pěveckým sborem a podobně. Na základě těchto skutečností jsme
přispěli Janu Pavlovi Černému na nákup nového nástroje částkou 20.000 Kč.

Sourozenci Mrvíkovi - Kateřina , Anežka a František

Kateřina, Anežka i František jsou žáci Základní umělecké školy ve Vodňanech. Všichni tři mají vícero
aktivit - taneční, výtvarné a hudební.
Nejstarší Kateřina začala r. 2002 hrát na klavír, teď je ve 2. ročníku II. cyklu. Roku 2005 se na
okresním kole soutěže ZUŠ v Blatné umístila 2. a dále pak vystupovala na žákovských koncertech
ZUŠ. Souběžně se učila na zobcovou flétnu, nejdříve doma, pak 2 roky také v ZUŠ a hrála i ve
flétnovém kvartetu. Dva roky se také učila na kytaru. Kromě soutěžních aktivit děti vystupují na
vernisážích, akcích pro seniory a podobně.
Mladší Anežka hraje na klavír i na flétnu od r. 2005. Mezi její úspěchy paří například druhé místo na
soutěži Novohradská flétna. S klavírem se účastní školních soutěží, vystupovala na žákovských
koncertech ZUŠ, se sestrou pak na přehlídce čtyřruční hry v Č. Budějovicích (ZUŠ Jeremiášova).
Čtyřruční hru na klavír spolu sestry prezentovaly vícekrát - na vernisážích, v Domově pro seniory a
dalších akcích.
Nejmladší František (9 let) hraje na zobcovou flétnu od roku 2008, hned následující rok skončil
druhý v okresním kole soutěže Základních uměleckých škol ve Strakonicích, roku 2009 pak získal 2.
místo na soutěži Novohradská flétna a roku 2011 místo 3. tamtéž. Vystupoval také v Domově
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seniorů, příležitostně na žákovských koncertech ZUŠ a vernisážích. Od letošního roku se začal učit
na klavír.
Dva roky hráli všichni společně v triu fléten či jako duo fléten s doprovodem klavíru (Kateřiny).
Roku 2010 takto vyhráli 2. místo v okresním kole soutěže ZUŠ ve Strakonicích.
Nadační fond se všechny tři sourozence podpořil uhrazením ročního školného, které vzhledem k
množství navštěvovaných oborů činí 26.000 Kč. Rozhodnutí bylo učiněno na základě současné
sociální situace rodiny, šíři talentu sourozenců a velmi kladným referencím ze strany pedagogů
včetně paní ředitelky ZUŠ ve Vodňanech.

Marek Müller
Marek je student Teologické fakulty Jihočeské
Univerzity, obor Sociální a charitativní práce. Od
narození je nevidomý a sluchově postižený. Na
nadační fond Jihočeské naděje se Marek obrátil
s žádostí o příspěvek, který využije na pokrytí
zvýšených nákladů, které přináší jeho studium se
zdravotním postižením. Jsou to zejména náklady na
přepis literatury do bodového písma či elektronické
podoby – jeden takto přepsaný materiál stojí cca
1400 Kč, přičemž v průběhu semestru je potřeba
zhruba 5 takovýchto materiálů. Nemalé náklady má i
na dopravu, neboť musí být téměř denně do školy
dovážen či doprovázen. S ohledem na své sluchové
postižení potřebuje také pomoc při přepisování
školních poznámek, neboť jej není schopen při
standardním výkladu zaznamenat - sluchový
handicap mu to neumožňuje. Pomoc sociální
asistence potřebuje i při studiu, protože se neobejde
bez pomoci při úkonech jako je přemisťování se
z jedné učebny do druhé mezi přednáškami, dopomoc na obědě a další druhy podpory, které jsou
pro něj nepostradatelné. Pomoc potřebuje také při zajišťování praxe, která je součástí studia.

Nadační fond Jihočeské naděje Marka podpořil částkou 10.000 Kč. Marka studium velmi
naplňuje a rád by po jeho ukončení pomáhal osobám se zdravotním postižením. Marek Müller je
rozhodně člověkem, který si zaslouží obdiv, uznání a podporu. Za Nadační fond Jihočeské naděje
mu přejeme úspěšné dokončení studií a hodně úspěchů v jeho budoucí kariéře.
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Jana Měchurová a Veronika Moravcová – pěvecký sbor Carmína
Jana i Veronika jsou žákyněmi Základní
školy
Oskara
Nedbala
v Českých
Budějovicích a mezi jejich hlavní zájmy
patří sborový zpěv. Obě jsou členkami
dětského pěveckého sboru Carmína, který
se může pyšnit řadou aktivit a úspěchů.
Například v roce 2010 se umístil na prvním
místě na Evropském hudebním festivalu
v belgickém Nerpeeltu. O úspěch se zde
ucházelo 112 sborů z 26 zemí Evropy
a světa. Carmina je výběrovým sborem.
Vznikl v roce 2006 při základní škole J. Š.
Baara. Sdružuje děti z různých základních
škol a gymnázií z Českých Budějovic a
okolí.
V současné době má sbor 170 členů a pracuje s dětmi ve věku od pěti let. Pěvecký sbor Carmina
však učí děti nejen zpěvu. Děti a mládež se učí trávit kreativně a tvořivě svůj volný čas. V rámci
výchovných koncertů s Jihočeskou filharmonií, ukazují svým vrstevníkům, že i tradiční sborový zpěv
a klasická hudba může být pro děti zábavou. Při benefičních koncertech, kterých se účastní,
pomáhají malí zpěváci svým umem členům naší společnosti, kteří se bez pomoci druhých
neobejdou.
V současné době vrcholí přípravy sboru na na soutěžní festival „Canta Al Mar,“ který je
celosvětovým hudebním festivalem. Pořadatelem je mezinárodní společnost Interkultur. Tento
pěvecký festival je jednou ze čtyř prestižních evropských pěveckých přehlídek, kterých se účastní
pěvecké sbory z celého světa, má mnohaletou tradici a je uznávanou soutěží mladých
neprofesionálních hudebníků.
Jak nám sdělila hlavní sbormistryně Carmíny Mgr. Jitka Valentová, Veronika Moravcová a Jana
Měchurová byly vybrány k účasti na této soutěži pro svůj velký pěvecký talent. Obě slečny jsou
členky pěveckého souboru od jeho počátku. Mají výbornou kultury hlasového projevu a účastní se
všech důležitých vystoupení tohoto pěveckého tělesa. Obě děvčata pocházejí z neúplných rodin, žijí
ve společné domácnosti pouze s matkou a sourozenci. Jejich účast na soutěžním festivalu „Canta Al
Mar,“ jejich matky nepotvrdily z důvodu, že finanční náklady spojené s účastí na hudebním
festivalu jsou pro rodinný rozpočet příliš velkou zátěží.
Na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k šíři a úrovni aktivit sboru se nadační fond
rozhodl uhradit oběma členkám sboru náklady na ubytování na festivalu ve Španělsku v hodnotě
10.000 Kč. Přejeme Janě, Veronice i celému pěveckému sboru úspěšnou reprezentaci
Jihočeského kraje na festivalu ve Španělsku a mnoho dalších úspěchů do budoucna.
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Seznam podpořených, výše realizovaných podpor a účel poskytnuté podpory pro rok 2012:

Podpoření:

Částka (Kč)

Účel platby

Pavel Švec

15.000

VŠCHT Praha – výdaje na semestr (ubytování,
doprava)

Kateřina, Anežka a František Mrvíkovi

26.000

Uhrazení ročního školného – ZUŠ Vodňany

Marek Müller

10.000

Uhrazení zvýšených nákladů na studium (JCU)

Jana Měchurová, Veronika Moravcová
Podpora dětských domovů
(2 podpoření)
Jan Pavel Černý

10.000

Ubytování na soutěži DPS Carmína ve Španělsku

17.200

Řidičské průkazy

20.000

Umělecká činnost – nákup akustické kytary

5. Zpráva o hospodaření
K 31.12. 2012 nevlastnil Nadační fond Jihočeské naděje žádný majetek. Zdrojem peněžních
prostředků byly jak fyzické, tak právnické osoby. Nadační fond v roce 2012 neobdržel žádné
příspěvky od státních orgánů a institucí, ani od jiných nadací.
Příjmy fondu byly tvořeny příspěvky od dárců. Celkové příjmy fondu za rok 2012 byly ve výši
78.000,- Kč. Výdaje fondu směřovaly na podporu dětí a studentů s trvalým bydlištěm v Jihočeském
kraji a na správu fondu. Celková podpora dosáhla v roce 2012 částky 98.200,- 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.
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Rozvaha k 31.12.2012 (Kč)
A. Aktiva
Dlouhodobý majetek: 0 Kč
Krátkodobý majetek: 153.000 Kč
Aktiva celkem: 153.000 Kč

B. Pasiva
Vlastní zdroje (včetně hospodářského výsledku): - 5.000 Kč
Cizí zdroje: 158.000 Kč
Pasiva celkem: 153.000 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 (Kč)
Náklady celkem: 249.000 Kč
Výnosy celkem: 78.000 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2012: - 171.000 Kč

Režijní náklady fondu
Nadační fond Jihočeské naděje v roce 2012 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)

EVOCATI s.r.o.

50.000

Ing. Miroslav Dvořák

28.000
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6. Další aktivity fondu a výhled na rok 2013
Ve čtvrtek 4.10.2012 uspořádal Nadační fond Jihočeské
naděje tiskovou konferenci, na které představil nově
podpořené pro rok 2012 a počátek roku 2013. Po
stručném shrnutí dosavadního působení fondu a
představení nově podpořených byl vyhlášen příjem
žádostí do všech současných programů fondu.
Myšlenku fondu přijeli na tiskovou konferenci a
následnou autogramiádu podpořit významné osobnosti
ze světa sportu: oštěpaři Jan Železný a Vítězslav Veselý,
brankář HC Mountfield Jakub Kovář a kapitán Dynama
České Budějovice Roman Lengyel. Tisková konference
proběhla za účasti MUDr. Martina Kuby a RNDr. Jana
Zahradníka, naše pozvání přijali také fondem podpoření
sportovci jako jachtařka Nikol Staňková a bratři Zachovi,
velice úspěšní na poli bojových sportů.
Pro rok 2013 byly předjednány podpory nadějného
veslaře Tomáše Kohouta a také dvou mladých
talentovaných volejbalistů – Petra Nováka a Ondřeje
Lopaty. Celá akce byla zakončena autogramiádou
vzácných hostů v pasáži obchodního centra IGY.
Pro rok 2013 plánuje Nadační fond Jihočeské naděje další podpory směřované do stipendijních,
sportovních i uměleckých aktivit nadaných mladých Jihočechů a Jihočešek, pokračovat fond hodlá i
v podpoře dětí z dětských domovů na území Jihočeského kraje.
Nadále věříme, že i v roce 2013 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 grantových programů a těší se na další spolupráci v roce 2013.
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