Výroční zpráva Nadačního fondu
Jihočeské naděje za rok 2013
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 2013
V roce 2013 podpořil Nadační fond Jihočeské naděje další talentované Jihočechy. 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 schématu z roku
2012. Jejich stručnou charakteristiku pro rok 2013 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.

Stipendia a umělecké nebo sportovní granty pro rok 2013
V průběhu roku 2013 byly zvažovány podpory následujících jednotlivců, případně skupin: žádosti
mladých volejbalistů Ondřeje Lopaty a Petra Nováka, kteří oba v současné době reprezentují VK
Jihostroj České Budějovice (jejich podrobnější profily naleznete níže), dále také žádost studenta
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 2014.
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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
Ondřej Lopata
Ondřej se narodil 25. 10. 1995 v Písku a jeho první
volejbalové kroky začaly právě v tomto jihočeském
městě. Jako odchovanec TJ Sokol Písek přestoupil
v roce 2012 do VK Jihostroj
Ondřej je velmi nadaný a pracovitý hráč, který je
obdařen slušným fyzickým fondem. Jeho největší
předností je právě jeho herní nadání, a dá se už
v jeho věku říci, že chápe volejbalovou hru „do hloubky“. Jeho přístup k tomuto sportu, který má
v jižních Čechách velkou tradici, je někdy až obdivuhodný vzhledem k tomu, že si vybral studium na
prestižním českobudějovickém gymnáziu. Ondřej se i přesto účastní jednoho ranního tréninku a
pak samozřejmě i standardního tréninkového programu mládeže, který zahrnuje každodenní
dvouhodinovou tréninkovou porci. Ondřej Lopata je opravdu velmi nadaný sportovec, který má
zároveň mnoho pozitivních osobnostních vlastností, které jsou dnes spíše výjimečné.
Dosvadní největší úspěchy:
1. Třetí místo v extralize kadetů v roce 2013
2. Člen národního mužstva juniorů (je v užší nominaci - tedy ve dvanáctičlenném výběru, který bude
absolvovat všechna budoucí utkání).
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Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl tohoto talentovaného sportovce podpořit v jeho sportovní
kariéře částkou 10.000 Kč. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě konzultace s šéftrenérem
českobudějovické volejbalové mládeže Vojtěchem Zachem, přihlédnuto bylo i k dosaženým úspěchům,
studijním výsledkům a sociální situaci. Za nadační fond přejeme Ondrovi úspěšnou budoucí kariéru, ať už
jako sportovci nebo studentovi.

Petr Novák
Petr Novák se narodil v Českém Krumlově
22. 11. 1997, odkud - již jako odchovanec VSK
Český Krumlov, přestoupil v roce 2013 do VK
Jihostroj České Budějovice.
Petr Novák je poměrně malého vzrůstu, což
ovšem dohání svým atletickými schopnostmi,
které jsou vzhledem k jeho věku opravdu
neuvěřitelné. Petr byl již
v loňské sezóně
příslibem do dalších ročníků a to se také
v letošním roce potvrzuje. Příští rok se tak stane
hlavním hráčem extraligy kadetů. Petr Novák si vybral studium na sportovním gymnáziu a je tedy
pravděpodobné, že se sportem, ať už aktivním nebo například jako trenér,bude zabývat i
v budoucnosti. Pochází z velmi skromných poměrů a má za sebou nelehký životní příběh, který ho
ale zformoval ve skvělého hráče a člověka, kterým dnes je. Petr díky studiu na sportovním
gymnáziu absolvuje až osm tréninkových jednotek za týden a není proto divu, že díky takto
velkému tréninkovému objemu dělá velké pokroky každý měsíc.
Největší dosažené úspěchy:
1. Třetí místo v extralize kadetů v roce 2013
2. Člen širšího kádru národního týmu kadetů

Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl tohoto talentovaného sportovce podpořit v jeho sportovní
kariéře částkou 10.000 Kč, stejně jako jeho kolegu z týmu VK Jihostroj Ondřeje Lopatu. Toto rozhodnutí
bylo učiněno na základě konzultace s šéftrenérem českobudějovické volejbalové mládeže Vojtěchem
Zachem, přihlédnuto bylo i k dosaženým úspěchům, studijním výsledkům a sociální situaci. Přejeme
Petrovi mnoho úspěchů v osobním i sportovním životě.
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Pro úplnost ještě uvádíme část vyjádření pana Vojtěcha Zacha, šéftrenéra českobudějovické volejbalové
mládeže, který s námi spolupracoval při posuzování žádostí a zaslal nám potřebné informace i děkovný
dopis:
„…Moc děkujeme za tuto podporu, velmi našim svěřencům pomohla k dalšímu sportovnímu růstu.

Kdyby byla možnost opět některého nadějného sportovce zapojit do vašeho projektu, zamenalo by
to pro naše svěřence velké plus. Máme zde opět několik velmi talentovaných sportovců, které může
pravděpodobně čekat zajímavá sportovní budoucnost…“
Vojtěch Zach
Také děkujeme, přejeme českobudějovickému volejbalu mnoho dalších neméně talentovaných
mladých sportovců a těšíme se na případnou další budoucí spolupráci.
Seznam podpořených, výše realizovaných podpor a účel poskytnuté podpory pro rok 2013:

Podpoření:

Částka (Kč)

Ondřej Lopata

10.000

Petr Novák

10.000

Účel platby
Uhrazení výdajů souvisejících se sportovní činností
ve volejbalovém klubu (nákup vybavení,
soustředění a podobně)
Uhrazení výdajů souvisejících se sportovní činností
ve volejbalovém klubu (nákup vybavení,
soustředění a podobně)

5. Zpráva o hospodaření
K 31.12. 2013 nevlastnil Nadační fond Jihočeské naděje žádný majetek. Zdrojem peněžních
prostředků byly jak fyzické, tak právnické osoby. Nadační fond v roce 2013 neobdržel žádné
příspěvky od státních orgánů a institucí, ani od jiných nadací.
Příjmy fondu byly tvořeny příspěvky od dárců. Celkové příjmy fondu za rok 2013 byly ve výši
185.000,- Kč. Výdaje fondu směřovaly na podporu dětí a studentů s trvalým bydlištěm
v Jihočeském kraji a na správu fondu. Celková podpora dosáhla v roce 2013 částky 20.000,- 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.
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Rozvaha k 31.12.2013 (Kč)
A. Aktiva
Dlouhodobý majetek: 0 Kč
Krátkodobý majetek: 183.000 Kč
Aktiva celkem: 183.000 Kč

B. Pasiva
Vlastní zdroje (včetně hospodářského výsledku): 8.000 Kč
Cizí zdroje: 175.000 Kč
Pasiva celkem: 183.000 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 (Kč)
Náklady celkem: 172.000 Kč
Výnosy celkem: 185.000 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2013: 13.000 Kč

Režijní náklady fondu
Nadační fond Jihočeské naděje v roce 2013 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

Částka (v Kč)

EVOCATI s.r.o.

60.000

Ing. Miroslav Dvořák

25.000

MUDr. Martin Kuba

20.000

Ing. Petr Maroš

20.000

Petr Kozjura

20.000

Martin Rajnoha

20.000

Ing. Denisa Mackaničová

10.000

Mgr. Petr Pelech

10.000

6. Další aktivity fondu a výhled na rok 2014
V roce 2013 se Nadační fond soustředil na získávání finanční prostředků, aby mohl nadále vyhovět
co možná největšímu počtu žádostí o podporu. Pro rok 2014 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.
Nadále věříme, že i v roce 2014 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 2014.
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