Výroční zpráva Nadačního fondu Jihočeské
naděje za rok 2011
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, vicehejtman Jihočeského kraje a předseda
jihočeské ODS
RNDr. Jan Zahradník
Člen správní rady, prorektor Jihočeské univerzity a historicky první hejtman Jihočeského kraje
Ing. Miroslav Dvořák
Člen správní rady, generální ředitel Motor Jikov, a.s. a předseda Jihočeské hospodářské komory
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Dozorčí rada
Ing. Petr Maroš
Předseda dozorčí rady a vedoucí Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu JčK
Ing. Břetislav Kábele
Člen dozorčí rady a ředitel SOŠ veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích.
Ing. Zdeněk Blažek
Člen dozorčí rady a předseda představenstva HC MOUNTFIELD a.s.
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 2011
I v roce 2011 pokračoval Nadační fond Jihočeské naděje v podpoře talentovaných a sociálně
znevýhodněných jednotlivců. 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). Již v roce 2010 byl zrušen
program „Podpora dětí se specifickou poruchou učení“, aby byl vzápětí nahrazen programem
podpory dětských domovů. Ostatní grantové programy zůstaly zachovány. Jejich stručnou
charakteristiku pro rok 2011 tedy uvádíme v následujícím přehledu:
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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
Správní rada fondu schválila v rpůběhu roku 2011 k podpoře žádosti nadějného cyklokrosaře
Tomáše Medka a zpěváka a klavíristy Václava Maška, dále se opětovně rozhodla podpořit sportovní
aktivity bratrů Zachových na Mistrovství Evropy (taekwondo) a studium nadaného chemika Pavla
Švece, schválila podporu Veroniky Anny Kotrnochové (sportovní aerobik) a Nikol Staňkové
(yachting). Dalším z řady podpořených v rámci uměleckého grantu se stal též Jan Pavel Černý,
kterému Nadační fond Jihočeské naděje uhradil nákup nového hudebního nástroje - akustické
kytary. (Profily podpořených jednotlivců níže.)
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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 2011.
PODPORA DĚTSKÝCH DOMOVŮ 2011:
Jedná se o zatím nejnovější projekt nadačního fondu, který si, jak ostatně z názvu vyplývá,
klade za cíl umožnit dětem z dětských domovů v Jihočeském kraji absolvovat kurzy pro získání
řidičského oprávnění. V loňském roce bylo podpořeno prvních šest adeptů, v letošním roce bylo
vybráno dalších šest.
Jak jsme již deklarovali, podpora dětských domovů by měla do budoucna být jednou z hlavních
aktivit nadačního fondu Jihočeské naděje. Rozhodli jsme se proto dlouhodobě a cíleně pomáhat
těm, kteří dětské domovy opouštějí a následně zákonitě hledají své profesní uplatnění. Věříme, že
pomoc při získání řidičského oprávnění významně usnadní mladým lidem účastnícím se našeho
programu cestu při hledání jejich budoucího povolání.
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 tomto roce jsme vzhledem k převisu žádostí byli nuceni zvolit druhotné kritérium, kterým se stal
školní prospěch a chování. Na základě toho bylo vybráno šest adeptů ze tří dětských domovů,
shodou okolností z každého dětského domova dva, a to:
Tomáš Havelka a Jiří Ulman, DD Radenín
Michal Anderle a Miroslav Sedlák, DD Boršov nad Vltavou
Veronika Semenská a Jiří Tůma, DD Písek
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4. Realizované podpory a projekty – souhrn
Milan Zach
Milan je talentovaný sportovec věnující se bojovému
umění Taekwon-Do. Je studentem Gymnázia olympijských
nadějí v Českých Budějovicích. Korejskému bojovému
umění se věnuje nepřetržitě od začátku roku 2004, od
roku 2006 závodně. V sezóně 2006/2007 se stal mistrem
České národní ligy v kategorii žáci, v sezóně 2007/2008
skončil na 2. místě a v zatím posledním ročníku, tedy
2008/2009, obhájil 2.místo. Co se jeho mezinárodních
úspěchů týká, v únoru 2008 získal dvě bronzové medaile
na otevřeném Mistrovství Slovenska, za zmínku jistě stojí i
3. místo v kategorii sportovní boj a 1.místo v kategorii
silového přerážení na mezinárodní soutěži Prešov Open
2008.
V březnu roku 2009 složil úspěšně zkoušky na I.DAN, čímž
splnil poslední podmínku pro účast na Mistrovství Evropy
Taekwon-Do ve Španělsku, kam byl jako nejmladší mužský
účastník české reprezentace nominován. V říjnu téhož
roku se ještě zúčastnil Evropského poháru Taekwon-Do
v Polsku. V prosinci roku 2009 pak Milan mezinárodních závodech Třeboň Open obsadil 1. místo v
kategorii silového přerážení a dále 3. místo v kategorii sportovní boj.
Milan je členem juniorského reprezentačního týmu České národní unie a je nominován k účasti na
Mistrovství Evropy Taekwon-Do 2010, konaného 30.4.- 2.5.2010 ve švédském Skövde.

Dominik Zach
Dominik je mladším bratrem Milana a korejskému bojovému umění se věnuje od roku 2004, od
roku 2006 závodně. Pravidelně se umísťuje na předních místech závodní disciplíny sportovní boj v
České národní lize. V sezónách 2006/2007 a 2007/2008 se v celkovém pořadí České národní ligy
umístil v první desítce. V sezóně 2008/2009 se stal mistrem České národní ligy v kategorii žáků.
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Úspěchy v sezóně 2010/2011
Díky podpoře Jihočeských nadějí se tedy oba bratři zúčastnili Mistrovství Evropy ve Švédsku, kde
starší Milan získal jedno čtvrté a dvě devátá místa. Oba bratři jsou nominováni k účasti na ME
Taekwon-Do 2011.
Letos se oba bratři zúčastnili třech kol České národní ligy, kde startovali oba dva v kategoriích
juniorů: Milan se stal celkovým vítězem České národní ligy a Dominik skončil hned za ním s těsným
odstupem. Po skončení soutěžní sezony v Taekwon-Do se zúčastnili mistrovství České republiky v
kickboxu, kde se Milan stal mistrem ČR v kategorii juniorů do 69 kilogramů a Dominik skončil 3. v
kategorii starších žáků nad 69 kilogramů. Tento týden se společně s oddílem zúčastnili další
vrcholové akce v Kickboxu, což byl CZECH OPEN INTERNATIONAL, kde závodili oba v kategorii
semicontact, kde Milan v kategorii juniorů do 70 kilogramů skončil na 3.místě a Dominik v kategorii
juniorů nad 70 kilogramů získal také 3.místo. Další kategorie byl lightcontact, kdy Dominik
startoval v kategorii juniorů nad 69 kilogramů a suverénně si došel pro titul vítěz CZECH OPEN
2011, Milan měl o něco těžší úlohu, protože poprvé startoval v kategorii mužů a měl nejvíce
obsazenou kategorii na celém turnaji. Po tvrdých soubojích sivšak došel pro 3. místo, když vypadl
až s vítězem celé kategorie, soupeřem z Velké Británie. Nicméně 3.místo při prvním startu v
dospělácké kategorii je veliký úspěch a příslib do budoucna. Nyní je čeká tento víkend Brno Team
Open v Taekwon-Do, a poté už jenom poslední soustředění před odjezdem na ME Taekwon-Do
2011 v Bratislavě za účasti nejlepších závodníků 34 států. Dále se v listopadu zúčastní 3.ročníku
mezinárodních závodů Třeboň Open a připravuje se i Mistrovství republiky v Taekwon-Do.
Nadační fond Jihočeské naděje se pro rok 2011 rozhodl na základě finanční situace rodiny a
nesporných sporotvních i osobnostních kvalit obou bratrů podpořit Milana i Dominika částkou
15.000 Kč. Tyto prostředky budou věnovány na nákup sportovního vybavení a účast na
mistrovství Evropy v Bratislavě. Přejeme oběma bratrům hodně štěstí do budoucích bojů a
držíme palce při reprezentaci na Slovensku!

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
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v Cambridge, stříbrná medaile z EUSO – European Union Science Olympiad 2008 na Kypru a
bronzová medaile z 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 se v roce 2011 rozhodl opětovně Pavla Švece podpořit částkou 15.000 Kč, určenou
na uhrazení nákladů spojených s dojížděním a ubytováním na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. Pavlovi přejeme hodně úspěchů ve studiu i další vědecké práci.

Tomáš Medek
Tomáš je v současné době studentem Sřední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích a
také úspěšným cyklistou a cyklokrosařem. V mládí začínal fotbalem a plaváním, ale nakonec
zakotvil u cyklistiky. Prostředí závodů začínal poznávat se svým otcem, doposud aktivním
triatletem.
Svoje první velké závody absolvoval
Tomáš na Českém poháru v Plzni před 4
lety v kategorii kadetů a skončil v poli
poražených, ale nevzdal se a plody se
postupně dostavují. V létě si na
Mistrovství České republiky v kategorii
juniorů dojel pro 9 místo (prvním rokem v
kategorii!) a následně si řekl o
reprezentační dres v této velmi prestižní
disciplíně a jel reprezentovat na etapový
závod Jugend Tour v Rakousku, kde
obsadil 12. místo mezi členy reprezentací
sedmi států.
Dále zvítězil v závodě druhé kategorie UCI (Union Cycliste Internationale) v Lucembursku a v
Rakousku, a v žebříčku UCI v kategorii juniorů skončil na 22 místě. Letos je průběžně 25., ale není
ještě započítáno několik závodů (6.místo ze Světového poháru v Zolderu, 9. místo GVA v Diegenu
atd.).
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O tomto víkendu se zúčastnil MČR v cyklokrosu s elitou: 10 nejlepších juniorů z ČR zde stálo na
startu po boku současného nejlepšího cyklokrosaře a mistra světa Zdeňka Štybara a pouze 5
nejlepších se nominovalo na závěrečné závody SP a hlavně na MS v německém Sankt Wendelu.
Tomáš má jen za loňský rok naježděno okolo 16 000 kilometrů. Zhruba 40 víkendů v roce je na
cestách na závody s soustředění. Tréninky konzultuje s Vojtěchem Červínkem, bývalým trenérem
české reprezentace, který má na svém trenérském kontě jména jako Štybar, Šimůnek st., Fišera,
Glajza, Kreuziger st. a další.
Na základě Tomášových dosavadních úspěchů a dobrého prospěchu se Nadační fond Jihočeské
naděje rozhodl Tomáše podpořit částkou čtyř tisíc korun měsíčně po dobu šesti měsíců. Tomáš
je materiálně podporován cykloklubem Prodoli Remerx Team, cesty na závody, ubytování a
regenerace jsou ovšem hrazeny z rodinného rozpočtu. Přejeme Tomášovi mnoho dalších
úspěchů v jeho sportovní kariéře i ve studiu.

Václav Mašek
Václav je výrazně hudebně nadaný student,
který se hudbě věnuje od svých 5 let. Na
svém kontě má nesčetná ocenění, vítězství ve
zpěvu, hře na zobcovou flétnu, v komorní hře
a jiné. V roce 2007 byl vyhlášen Jihočeským
talentem.
Díky těmto vynikajícím výsledkům mu bylo
nabídnuto studium na Gymnáziu Jana Nerudy
s hudebním zaměřením v Praze, kam po
přestupu z Biskupského gymnázia v Českých
Budějovicích v lednu roku 2009 přestoupil.
Jeho hlavním oborem je sólový zpěv a
podobor klavír. Václav též navštěvuje komorní hru na flétnu. Od září 2010 se zabývá dalším
hudebním nástrojem - saxofonem, na který hraje ve školním bigbandu. Současná škola je pro něj
naplněním jeho snu. Věnoval veliké úsilí tomu, aby se na tuto školu dostal, a i po přestupu z
Budějovic má vynikající studijní výsledky a účastní se olympiád z několika předmětů.
Vzhledem k současné sociální situaci rodiny a Václavovu nespornému talentu a výborným
studijním výsledkům se nadační fond rozhodl podpořit jej při studiu na pražské střední škole,
kam denně dojíždí, a hradí mu náklady na dopravu (4000,- Kč měsíčně) po dobu trvání jedné
výzvy (6 měsíců).
Nezbývá než za Nadační fond Jihočeské naděje popřát Václavovi hodně štěstí v jeho slibně
započaté umělecké dráze.
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Veronika Anna Kotrnochová
Je studentkou 3. ročníku gymnázia a
reprezentantkou České republiky ve
sportovním aerobiku. Mezi Veroničiny záliby
patří zejména plavání, cyklistika a lyžování.
Aktivně se též učí anglicky - letos navštívila
na 14 dní školu nedaleko Londýna. Sport
mají Kotrnochovi v rodině, Veroničin bratr
se od dětství aktivně věnuje fotbalu a
hokeji. Hlavní oporou jsou pro Veroniku její
rodiče, dodnes aktivní sportovci.
Se sportovním aerobikem Veronika začala již
ve svých pěti letech ve Strakonicích. Ve 3.
třídě základní školy začala pravidelně dojíždět na tréninky do sportovního klubu Holiday Fitness
Club České Budějovice pod vedením Romany Beranové, která se následně stala její trenérkou. V 5.
třídě začala Veronika navštěvovat základní školu v Českých Budějovicích a dále se rozhodla
pokračovat ve studiu na gymnáziu Olympijských nadějí.
Letošní sezonu 2011 hostuje v pražském klubu Domyno Mgr. Ivy Farářové.
Vzhledem k náročnosti tréninků a zdlouhavému dojíždění, se Veronika rozhodla přestoupit do
třetího ročníku gymnázia v Praze.
Veronika se může pyšnit řadou skvělých umístění na mnoha závodech, kterých se účastní, z
nejvýznamnějších je to například 1. místo na MČR z roku 2004, 4. místo na MS v Bělehradě 2007, či
nejaktuálnější 3. místo na ME v Itálii. Tento týden o víkendu se tato nadějná reprezentantka
zúčastní mistrovství České republiky 2011 ve sportovním aerobiku a 15. října Veronika odlétá s
reprezentací ČR na mistrovství světa do Austrálie.
Nadační fond jihočeské naděje se rozhodl Veroniku podpořit na její cestě k protinožcům částkou
20.000 Kč, která částečně pokryje její výdaje na této prestižní akci. Přejeme Veronice mnoho
úspěchů do budoucna a hodně štěstí v další reprezentaci jižních Čech i České republiky.
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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 a v této sezóně vystupoval v divadelní hře Ženy Jindřicha VIII., aneb chudák
málem králem se souborem Jihočeského divadla na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.
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
se rozhodli přispět Janovi na nákup nového nástroje - akustické kytary částkou 20.000 Kč.
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Nikol Staňková
Nikol patří mezi výrazné mladé talenty
českého jachtingu. Na palubu lodi vstoupila
tato studentka českokrumlovského
gymnázia v květnu 2007. Tento krok se
ukázal být osudovým, neboť v neuvěřitelně
krátké době dvou let získala na mistrovství
České republiky ocenění mistr České
republiky v kategorii mladších žáků a
stříbrnou medaili v celkovém hodnocení.
V roce 2010 již získala titul mistr České
republiky a mezinárodní mistr Slovenské
republiky v celkovém hodnocení. Kromě
tohoto velmi cenného úspěchu na domácí
půdě získala v roce 2010 i velké množství zahraničních ocenění. Tyto výsledky ji vynesly v roce
2010 na první místo v žebříčku celkového pořadí. V roce 2011 se Nikol nepřestalo dařit, naopak
přidala na své konto celou škálu skvělých umístění. Největším snem Nikol je účast na olympiádě a
vzhledem k její dosavadní kariéře rozhodně nejde o sen nesplnitelný.
Významné sportovní výsledky Nikol Staňkové za rok 2011:
Na ME v portugalské Taviře skončila na vynikajícím 4. místě v lodní třídě Optimist. Po návratu z
Taviry se účastnila pohárového závodu na Velkém Dářku, kde se Nikol povedlo vyhrát v absolutním
pořadí. Po závodech na Slovensku na nádrži Zemplínská Šírava se stala držitelkou absolutního
vítězství a titulu mistryně Slovenska. V dalším slovenském klání - tentokráte na Oravě, se Nikol
stala vítězkou závodu Olympijských nadějí.
V zahraničních regatách se Nikol také neztratila. Letos se zúčastnila dvou, a to Trofeo 4Laghi a Ora
Cup Ora. V prvním Nikol vybojovala 1. místo v absolutním pořadí a samozřejmě zlato mezi dívkami,
ve druhém skončila na skvělém 4. místě celkového pořadí a na 1. místě mezi dívkami. Na nové lodi
skončila první ve své kategorii na juniorském národním šampionátu v Maďarsku. Po návratu od
našich jižních sousedů se může Nikol pyšnit i titulem mezinárodní mistr Rakouska pro rok 2011. Na
domácích závodech Lipenský drak 2011 si pak vítězstvím Nikol jen upevnila zasloužené první místo
v celkovém hodnocení republikového poháru.
Nadační fond jihočeské naděje se na základě finanční náročnosti jachtařského sportu a
dosavadním skvělým úspěchům této mladé závodnice rozhodl Nikol Staňkovou podpořit částkou
25.000 Kč. Nadační fond přeje Nikol hodně úspěchů v dalším závodění a spoustu dalších
pokořených met.
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Seznam podpořených, výše podpor a účel poskytnuté podpory pro rok 2011:

Podpoření:

Částka (Kč)

Účel platby

Pavel Švec

15.000

VŠCHT Praha – výdaje na semestr (ubytování,
doprava)

Václav Mašek

24.000

Příspěvek na dopravu – gymnázium Praha

Tomáš Medek

24.000

Příspěvek na sportovní činnost

Milan Zach
Dominik Zach

15.000
15.000

Náklady spojené se sportovní činností (taekwondo)
Náklady spojené se sportovní činností (taekwondo)

Veronika Anna Kotrnochová

20.000

Příspěvek na sportovní činnost – reprezentace ČR

Nikol Staňková

25.000

Podpora sportovní činnosti - yachting

Podpora dětských domovů
(6 podpořených)

60.000

Řidičské průkazy

Jan Pavel Černý

20.000

Podpora umělecké činnosti – nákup akustické
kytary

5. Zpráva o hospodaření
K 31.12. 2011 nevlastnil Nadační fond Jihočeské naděje žádný majetek. Zdrojem peněžních
prostředků byly jak fyzické, tak právnické osoby. Nadační fond v roce 2011 neobdržel žádné
příspěvky od státních orgánů a institucí, ani od jiných nadací.
Příjmy fondu byly tvořeny příspěvky od dárců. Celkové příjmy fondu za rok 2011 byly ve výši
310.000,- Kč. Výdaje fondu směřovaly na podporu dětí a studentů s trvalým bydlištěm
v Jihočeském kraji a na správu fondu. Celková podpora dosáhla v roce 2011 částky 218.000,- Kč.
Dozorčí rada na svém jednání 8. 3. 2011 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 31.12.2011 (Kč)
A. Aktiva
Dlouhodobý majetek: 0 Kč
Krátkodobý majetek: 236.000 Kč
Aktiva celkem: 236.000 Kč

B. Pasiva
Vlastní zdroje (včetně hospodářského výsledku): 165.000 Kč
Cizí zdroje: 71.000 Kč
Pasiva celkem: 236.000 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 (Kč)
Náklady celkem: 281.000 Kč
Výnosy celkem: 310.000 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2011: 29.000 Kč

Režijní náklady fondu
Nadační fond Jihočeské naděje v roce 2011 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.
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Seznam dárců
Dárce
EVOCATI s.r.o.
Ing. Miroslav Dvořák

Částka (v Kč)
60.000
250.000

6. Výhled na rok 2012
Na rok 2012 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 2012 budeme schopni finančně či materiálně podpořit ty, kteří si to
svými výsledky zasluhují, ať už na poli vzdělání, umění nebo sportu.
Hlavním cílem a přáním Nadačního fondu Jihočeské naděje do roku 2012 tedy opět zůstává
adresná, efektivní a motivující podpora těch, kterým jejich sociální a ekonomické podmínky brání v
dostatečném rozvoji talentu a dovedností, či jim výrazně komplikuje cestu za vzděláním, a tím i
budoucím profesním uplatněním.
Nadační fond Jihočeské naděje děkuje všem dárcům a podporovatelům, kteří umožnili realizaci
výše zmíněných grantových programů a těší se na další spolupráci v roce 2012.

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

