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NAŠIM ČLENŮM A PARTNERŮM 

 

Úvodní slovo předsedy nadačního fondu 
 
 
Vážení členové správní rady, vážení sponzoři a přátelé nadačního fondu,  

 
dovolte mi i tentokrát krátké ohlédnutí za uplynulým rokem 2020. Tento rok 

zůstane v našich myslích navždy zapsán tak trochu jinak než ty ostatní. Můžeme ho 
popsat jako náročný, překvapivý i specifický zároveň, ale pro nás byl i velice úspěšným 
rokem co do aktivit, které jsme v rámci naší činnosti vykonali.  
 
 I přes covidové nesnáze a omezení, ať již členů nadace, partnerů, soutěžících či 
dětí ve školách, jsme se rozhodli, že kde je vůle, tam je i cesta a usilovně jsme hledali 
způsoby, jak v naší činnosti pokračovat. Vůle a chuti pracovat jsme měli dostatek, a 
tak stačilo se “jen” podívat novým okem a vidět příležitosti, tam, kde bychom je běžně 
nehledali. 
 

Když se dnes ohlížím zpět, mohu říci, že jsme velice pyšní na to, že se nám 
podařilo uspořádat zatím rekordní počet akcí, a i přes většinou online způsob 
komunikace navázat důležitá partnerství, získat nové sponzory a přátele, se kterými 
chystáme mnohé zajímavé projekty. 
 
 I samostatná soutěž Boleslavsko hledá talent byla velkou výzvou. Tentokrát 
jsme prošli nejen castingy, ale také semifinálem s tvrdými covidovými opatřeními, 
online natáčením finálového večera, odděleným natáčením medailonků, samostatným 
vánočním koncertem a vyhlášením výsledků. Po třetí změně data jsme již nedoufali, 
že se nám v tomto roce podaří soutěž uskutečnit. O to větší byla naše radost, když 
jsme našli způsob pustit se do kompletního online živého vysílání této soutěže, které 
se ukázalo jako velice úspěšná cesta. 
 

A nyní již zbývá se podívat, co vše jsme tento rok zvládli. Děkuji všem členům 
správní rady za jejich obětavou práci, nové vize a nadšení pro dobrou věc.  

 
Dále bych chtěl upřímně poděkovat všem sponzorům a podporovatelům, bez 

nichž bychom nemohli pomáhat tam, kde je nás zapotřebí.  
 
 
 
 

                            

Milan Pruner 
            předseda Nadačního fondu Šance pro děti           
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STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2020 
Nadační fond si v rámci své práce stanovil strategické cíle, které se v roce 2020 
naplňoval. 
 
 
 

 
 
 
1. Podpora nadaných dětí skrze pořádání soutěží, jejich zviditelnění a uznání jejich 
tvrdé práce a talentu 
 
2. Podpora programů zajišťující primární prevenci v oblasti závislostí a dalšího 
rizikového chování pro děti ve věku, kdy ještě navštěvují základní školu 
 
3. Zviditelnění Nadačního fondu mezi občany Mladé Boleslavi a potencionálními 
sponzory včetně tvorby nových webových stránek 
 
4. Ucelení všech dalších aktivit a jejich rozdělení do přehledných kategorií, které 
pomohou v oslovován partnerů a sponzorů a v jejich naplňování 
 
Jsme velice hrdí, že můžeme říci, že všechny tyto cíle byly v roce 2020 
jednoznačně naplněny. 
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O NADAČNÍM FONDU 

 

Nadační fond Šance pro děti byl založen statutárním městem Mladá Boleslav 
v roce 2005 a s hrdostí můžeme říci, že se jedná o jeden z nejstarších nadačních fondů  
v našem regionu.  

Prioritním cílem nadačního fondu je podpora prevence všech forem rizikového 
chování u dětí, na to navazující práce s rodinami a školami.  

Dále se soustředíme na práci s nadanými dětmi, které stejně jako ty, kterým se 
tolik nedaří, zůstávají často bez potřebného zázemí ve školách či doma. Školení 
pedagogických i vedoucích pracovníků, přednášky pro rodiče, workshopy, soutěže a 
další akce jsou jen zlomkem nástrojů, které používáme.  

Spolupracujeme již dlouhá léta se školními psychology působícími na 
základních školách v našem městě i s metodiky prevence, které sdružujeme. Ve 
spolupráci s městem přispíváme na jejich školení, metodické vedení a další rozvoj. 

Nadační fond se jednoduše snaží být tam, kde ho děti potřebují, a proto si vždy 
necháváme prostor pro nové nápady tak, abychom drželi krok s aktuálními potřebami 
těch, kterým sloužíme.  

 

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY  
 

Předseda nadačního fondu 

• Milan Pruner, předseda představenstva Kultury města Mladé Boleslavi a.s. 
 
 
Členové nadačního fondu 

• Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora města Mladé Boleslavi 

• Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Vodovody a kanalizace MB, a.s. 

• Bc. Petra Kristlová, bývalá koordinátorka primární prevence města Mladé 
Boleslavi (ukončila svou činnost v NF na počátku roku 2020) 

• Bc. Iva Crookston, MA, Rhom, současná koordinátorka primární prevence 
města Mladé Boleslavi a městská koordinátorka integrace dětí s OMJ 

• Tomáš Hromádko, předseda představenstva THL - Luna, a.s. 

• Bc. Pavla Jenčová, podnikatelka a IT specialistka (nově přijata jako členka 
správní rady po odchodu pí Kristlové) 

 
Ostatní partneři nadačního fondu 
Právní poradentství: Mgr. Ondřej Pivoňka. 
Hospodaření fondu: revizor Ing. Zděněk Bařinka 
Hospodaření fondu účetně zpracovává: Ing. Blanka Procházková, členka komory 
daňových poradců ČR 
Spolupracující nadace: Archa Chantal, nadace paní Chantal Poullain 
 
Z nadační listiny a statutu nadačního fondu vyplývá, že všichni členové správních 
orgánů fondu pracují dobrovolně a bez nároku na honorář. 
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FINANČNÍ PŘEHLED 

Přehled hospodaření za rok 2020 
 
Stav účtu k 1.1.2020                 995.724,58 Kč 
Stav účtu k 31.12. 2020                       1.178.731,93 Kč 
 

1. Výnosy 

Statutární město Mladá Boleslav          500.000,00 Kč 

Ing. Vlk – sponzorský dar        50.000,00 Kč 

Ing. Sedláková – sponzorský dar                                               10.000,00 Kč 

Spoluúčast na programu PP a dalších               56.000,00 Kč 

 Kreditní úrok                              105,04 Kč 

Jiné úroky                              1,03 Kč 

Výnosy celkem:                     616.106,07 Kč 

 

 

2. Náklady  

I. Náklady spojené s činností nadačního fondu  

 Supervize školních psychologů                                  2.250,00 Kč 

Divadlo FORUM – zážitkové vzdělávání                      14,000,00 Kč 

Školení Prev-Centrum - Komunikace s rodiči               8,800,00 Kč 

Motivační protidrogové přednášky, D. Nekolný                         14,050,00 Kč 

Školení pedagogů, psychologů a metodiků PhDr. Braun           22,250,00 Kč 

Boleslavsko hledá talent                                              164,899,82 Kč                   

Vánoční koncert – vystoupení hvězd                                         75,000,00 Kč 

Grafická soutěž, dary, ocenění                                    113.000,00 Kč 

Mzdové náklady, lektorská činnost                  19.600,00 Kč 

 

II. Ostatní režijní náklady 

Účetnictví                          6.655,00 Kč 

Zážitkové vzdělávání FORUM        14.000,00 Kč 

Poskytnuté příspěvky                  20.000,00 Kč 

Ostatní náklady                                              8.230,90 Kč 

Celkem náklady:                                               482.735,72 Kč 



 

 

 

7 

Výkaz zisků a ztrát a finanční rozvaha 
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ZMĚNY V ROZSAHU PŮSOBNOSTI FONDU 
 
Nadační fond se rozhodl lépe definovat okruh své působnosti tak, abychom byli 
lépe schopni obsáhnout a adresovat problémy, které naše děti trápí a byli jim 
schopni v rámci naší činnosti pomoci.  

 
 

Popis činnosti byl stanoven a odsouhlasen správní radou následovně: 
 
1.4.1. Prvním účelem Nadačního fondu je především prevence rizikových druhů 
chování včetně protidrogové prevence na všech úrovních. Účely a cíle nadačního 
fondu mohou být naplňovány mimo jiné, ale ne výlučně, prostřednictvím 
podpory volnočasových aktivit směřujících proti užíváni návykových látek, 
vzniku závislosti či předcházení vzniku rizikového chování. Dále pak 
prostřednictvím šíření osvěty a vzděláváni, ať již se jedná o prevenci rizikového 
chování dětí, mládeže, rodičů či dospělých.  

 

1.4.2. Druhým účelem Nadačního fondu je podpora nadaných a talentovaných 
dětí včetně prostředí, ve kterém vyrůstají a učí se. Tento cíl může být mimo jiné, 
ale ne výlučně, naplňován prostřednictvím vzdělávání samotných děti, rodičů, 
pedagogů i veřejnosti a prostřednictvím vhodných aktivit, pomůcek a 
programů, které jejich potenciál podpoří a rozšíří. Jedním z dalších způsobů je 
vytváření prostředí pro jejich zviditelnění, kde se talentovaným dětem dostane 
ocenění a motivace, čehož může být mimo jiné dosaženo pořádáním soutěží, 
koncertů, diskusí, konferencí či coachingu. 

 

1.4.3. Posledním účelem Nadačního fondu je práce s dětmi, které potřebují 
podporu v akademické či sociální oblasti a je třeba hledat potenciál a způsoby 
ke zlepšení tohoto stavu a v neposlední řadě pro ně nalézt uplatnění. Tento cíl 
může být mimo jiné, ale ne výlučně, naplňován prostřednictvím podpory výuky 
a samostudia, ale i vylepšováním prostředí, v kterém k procesu učení dochází  
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AKTIVITY POŘÁDANÉ NADAČNÍM FONDEM  
 

 

1. SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ (naplněn cíl č. 2) 
 
Během roku 2020 se nám již tradičně podařilo uspořádat setkání psychologů 
působících na všech základních školách v Mladé Boleslavi. Setkání byla vedena 
pod taktovkou PhDr. Richarda Brauna, zakladatele školní psychologie v 
Čechách, který již tradičně mladoboleslavské supervize zastřešuje. Tentokrát 
jsme se soustředili nejen na jednotlivé případy na základních školách, jejich 
zvládnutí a úskalí, ale i na spolupráci samotných poradenských center včetně 
důležité práce např. s OSPODem, jehož zástupce jsme pozvali na naše další 
setkání. 

 
 
2. SETKÁNÍ METODIKŮ PREVENCE ZŠ Mladé Boleslavi (naplněn cíl č. 2) 
 
Protože se již v únoru roku 2020 
začala naplno rozjíždět pandemie 
nemoci COVID 19, byli jsme i my 
nuceni změnit způsob práce a 
přesunout většinu našich aktivit do 
online prostředí. Setkání metodiků 
bylo na nějakou dobu poslední akcí, 
při které jsme se mohli setkat 
osobně.  
 
Kvůli maximálním počtům osob 
v uzavřených prostorech jsme 
setkání rozdělili do dopoledního a 
odpoledního bloku. Hostem setkání 
byl p. David Špunar z projektu 
NENECH TO BÝT. Společně jsme 
naplánovali cíle primární prevence 
na tento rok a stanovili si oblasti, 
které je třeba pokrýt a věnovat se jim 
v jednotlivých ročnících. Tyto jsme 
zveřejnili na našich www stránkách 
www.primarniprevenceMB.cz. 
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3. SEMINÁŘE PRO UČITELE A METODIKY NA TÉMA VEDENÍ 
TŘÍDNICKÝCH HODIN a MANAGEMENT TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU (naplněn 

cíl č. 2) 
 
Na počátku roku se uskutečnila úspěšná série přednášek vedená PhDr. 
Braunem, která se věnovala několika tématům včetně vedení třídnických hodin. 
Právě třídnické hodiny se ukazují jako velice silný nástroj na úrovni tříd ke 
zlepšení klimatu v kolektivu a v pomoci jednotlivcům, kteří se mohou cítit nějak 
vyřazení. 
 
 

4. DIVADLO FORUM (naplněn cíl č. 2) 
 
Tento rok jsme oslovili již tradičně divadlo Forum, jehož specifikem je tzv. 
zážitkové vzdělávání. Některé základní školy se opět přihlásily a navrhly několik 
tříd z druhého stupně, kterým by pomohlo „prožít“ téma Kyberšikany.  
 
Jak takové představení probíhá?  
Třída nejdříve sleduje představení v podání profesionálních herců. Tématem, 
které jsme společně se školami zvolili, byl skutečný příběh chlapce, kde na 
počátku byla „přeci jen legrace“. A přesto tento příběh skončil tím nejhorším 
způsobem – tedy sebevraždou mladého člověka.  
Děti mají poté možnost sledovat příběh znovu a do děje zasáhnout, upravit ho, 
vyzkoušet si, že MOHOU sled událostí ovlivnit svým postojem, chováním, a 
především nalezení odvahy to udělat jinak a rozeznat ty správné hranice. 
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5. SEMINÁŘ KOMUNIKACE S RODIČI, PŘEDEVŠÍM TĚMI PROBLÉMOVÝMI 
(naplněn cíl č. 2) 
 
V rámci přípravného týdne jsme uspořádali seminář na téma, které si poprvé 
v hlasování vybrali sami ředitelé základních škol. Komunikace s rodiči, 
především těmi problémovými se ukázalo jedním z top témat, která naše 
pedagogy a vedoucí pracovníky na ZŠ trápí a jejich cílem je komunikaci 
zlepšovat neustále zlepšovat. 
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6. NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY www.sanceproděti.com (naplněn cíl č. 3) 
 
Náš nadační fond prošel nejen změnami ve správní radě, ale s těmito změnami 
přišel i čas na obnovu webového prostředí, tedy často toho prvního, s čím naši 
partneři, sponzoři a spolupracovníci přijdou do styku. 
 
Součástí toho bylo vytvoření tzv. rámcových projektů, kterým se chceme 
v nejbližší době 5 let intenzivně věnovat. Jejich rozdělní a pojmenování přispělo 
k lepší orientaci v tom, co je naším posláním a čemu se věnujeme – ať již pro 
sponzory nebo ty, kteří by rádi využili a potřebují naši pomoc. 
 

 

 
 

 
 

http://www.sanceproděti.com/
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TAKTO VYPADÁ ROZDĚLENÍ NAŠICH PROJEKTŮ (naplněn cíl č. 4)  
 
Seznam a krátký popis rámcových projektů:  
  

BOLESLAVSKO HLEDÁ TALENT 
 

Soutěž s téměř 10 letou tradicí, která je obdobou Zlatého oříšku známého 
z obrazovek České televize. Porota v několika kolech castingů vybere 
semifinalisty, kteří prokážou talent ve svém oboru. Z veřejného semifinále 
postoupí 10 finalistů, které již odborná porota složená ze známých 
osobností ohodnotí z pohledu míry talentu, potenciálu, plánů a píle. První 
tři umístění obdrží finanční ocenění v hodnotě 50 tis Kč, 30 tis Kč a 20 
tis Kč. Tato odměna musí být použita na rozvoj jejich talentu. Další 
ocenění mohou následovat. 

 
 
ŽIJ SVŮJ SEN 

aneb motivační rozhovory/přednášky se známými osobnostmi 
  

Na začátku každé úspěšné cesty je SEN, tedy touha po něčem, co se 
možná zdá nedosažitelné, a přesto je to možné. Projekt ŽIJ SVŮJ SEN zve 
známé osobnosti, které dětem přiblíží, jaká byla jejich cesta za snem, 
včetně jejich pádů a vzestupů. 

 
Osobnosti, které jsme oslovili sdílí stejnou lásku a zájem o děti a o to, aby 
zůstaly na té správné cestě, měly sen a cíl, za kterým si půjdou. S těmito 
zpravidla boleslavskými osobnostmi buď natočíme motivační video plné 
rozhovorů, ukázek jejich práce nebo uspořádáme motivační přednášku 
pro žáky našich škol.  

 
ŽIJ SVŮJ SEN motivuje děti k tomu, aby se nevzdaly svých snů, ale krok 
za krokem je budovali. Díky skutečným příběhům úspěšných lidí z 
mnoha oborů poté děti vidí, jak se takový sen buduje. Cílem je, aby děti 
mimo jiné získaly reálnou představu o tom, co to znamená být 
profesionálním sportovcem, známou osobností, úspěšným začínajícím 
podnikatelem či zakladatelem projektu, který z ničeho změnil svět. Že za 
tím je mnoho pádů, proher, přešlapů a tvrdé práce, což je často něco, o 
čem se nahlas nehovoří. 

 
 

NA VLASTNÍ KŮŽI  
aneb divadlem proti šikaně a dalším stereotypům 

  
Zážitkové divadlo FÓRUM je projektem herců pražských divadel, kteří 
nabízí širokou škálu projektů s tématy jako jsou např. šikana, xenofobie 
či holocaust. Formou divadelního představení jsou děti uvedeny do děje 
skutečného příběhu, do kterého mohou později zasáhnout, zahrát si ho 
a změnit jeho vývoj.  

 
Díky tomuto interaktivnímu procesu děti nalézají odvahu vystoupit z 
davu, promluvit o bezpráví, zastat se spolužáka, jednoduše být aktivní v 
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reálném příběhu. Během těchto představení se podařilo odkrýt i mnohé 
případy šikany či pochybnosti o vhodnosti či nevhodnosti chování, které 
děti běžně zažívají.  V rámci tohoto projektu hledáme i další organizace 
s podobným přístupem k primární prevenci.  

 
  
 

JAK NA IQ V PRAXI? 
aneb jak pracovat s nadanými dětmi 

  
České školství, velikost tříd či nedostatek pedagogů nejsou vždy vhodným 
počátečním prostředím pro práci se skupinami dětí, které se 
jakkoliv odlišují. Takovou skupinou jsou možná pro některé překvapivě i 
NADANÉ DĚTI. Tyto děti zůstávají často vyřazeny a nerozvíjeny, a to 
právě proto, že pedagogové nemají prostor, jak s nimi v běžném školním 
provozu pracovat. 

  
Proto jsme se rozhodli podpořit projekty, které pomohou pedagogů nalézt 
cesty, metody i prostor, který k podpoře nadaných dětí potřebují. Jedním 
z projektů, který podporujeme je např. Quido a tzv. obohacující hodiny, 
kterých se děti mohou v rámci běžné výuky účastnit.  

  
Posilujeme tak jejich silné stránky ale i ty, kde je potřeba takové nadané 
dítě více rozvíjet - často se jedná o jejich sociálně emoční schopnosti nebo 
lepší zařazení do kolektivu.  

 
 
 

PSYCHOLOG NA DOSAH 
   aneb psycholog na každé škole v MB 

  
Psycholog ve školách je již všeobecně podporovaným standardem, který 
je vítán na mnoha pokrokových školách.  Jedná se o jakýsi podpůrný pilíř 
v první linii, o který se děti mohou opřít. Finančně dotujeme práci 
školních psychologů a jsme pyšní na to, že každá základní škola v Mladé 
Boleslavi má svého stálého psychologa. Přesto je to jedna z oblastí, kterou 
je třeba zlepšit. Psychologů je třeba více a více jejich času, který mohou 
na ZŠ trávit. Bez jejich pomoci by se nemohlo úspěšně napravovat 
prostředí, v kterém se rozjíždí šikana nebo kde tíživá životní situace 
jednoho či více žáků ovlivňuje celý kolektiv. 

  
Dotace, programy a akce, které podporují činnost školních 
psychologů jsou zásadní, aby psychologové na školách setrvávali a školy 
byly schopné je zaplatit. 

 
 
 
 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 
  aneb tvoříme bezpečné školy 
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Primární prevence je základním pilířem každého školského zařízení. Jak 
pojmout koncept primární prevence, jak vybrat ty správné kurzy                  
a aktivity pro každou třídu, na koho se obrátit nebo mít dokonce katalog 
oblastních poskytovatelů primární prevence? I to jsme dokázali. 
Spolupracujeme se složkami integrovaného zásahového systému, 
pořádáme edukativní programy, setkání se sportovci ale i účastníky 
dopravních nehod, navštěvujeme věznice…tím vším posilujeme 
schopnost dětí se správně rozhodnout, znát a identifikovat rizika běžného 
života včetně online prostředí. 

 
 
 
 

UČÍME SE JINAK 
aneb přibližme dětem teorii k praxi 

 
V rámci tohoto projektu spolupracujeme s firmou Aurel, potažmo 
nadačním fondem Škoda AUTO. A cože společně děláme? Pedagožka a 
koordinátorka primární prevence a zároveň členka NF Šance pro děti Iva 
Crookston přišla s projektem, který pomáhá převést výuku od knih a 
memorování směrem do praxe. Spojkou teorie a praktické výuky je 
právě projekt nazvaný UČÍME SE JINAK. Díky němu si žáci vybraných 
mladoboleslavských středních škol mohou zvolit jednoletý volitelný 
předmět, kde s odborníky z praxe budou řešit skutečný problém a 
navrhovat řešení. V rámci tohoto projektu hledáme další podobné 
přístupy, kdy děti mohou zapojit i praktické dovednosti či se pohybovat 
v reálném prostředí, ke kterému se přes všechnu teorii ve většině případů 
a nastavení našeho školství, běžně nedostanou. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
7. GRAFICKÁ SOUTĚŽ o tvorbu konečné podoby ocenění pro BHT (naplněn 

cíl č. 1) 
 
Protože se nám blížila již tradiční soutěž Boleslavsko hledá talent, cítili jsme 
potřebu ji převést co nejvíce do režie našich dětí a podpořit tak rozvoj jejich 
talentů. Rozhodli jsme se, že tentokrát nepřevezmeme či nekoupíme již hotovou 
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cenu, kterou opatříme rytinou, ale dáme možnost právě našim dětem                    
a zkusíme, zda by bylo možné nalézt i talenty tak mladé, které se zajímají              
o grafický design, dokážou následovat zadání a vytvořit návrh podoby 
skleněného ocenění pro vítěze. 
 
Naše očekávání se více než naplnila. Do soutěže se přihlásili mladí grafici, 
umělci a vítězkou se stala studentka gymnázia Dr. Josefa Pekaře Anna Donini. 
Ta vytvořila následující vítězný návrh, který představoval plachetnici, kterou 
vítr za pomocí plachet pohání do vysněného cíle. I soutěž BHT je pro soutěžící 
takovým větrem, který jim pomůže k naplnění jejich cíle a posunuje je k němu 
o něco blíže. Zajímavé bylo, že při hledání výrobce bylo velice těžké nalézt firmu, 
která by návrh začínajících umělců přetvořila do reálné podoby. Slyšeli jsme 
názory jako, že tito mladí nevědí, jak „to“ navrhnout, často tvoří nevyrobitelné 
nesmysly, které nejsou technicky proveditelné atd. Jsme vděčni firmě pana 
Kotuse, GlassKotus, která se jako jediná ujala tohoto úkolu, dala šanci mladé 
návrhářce a výsledek byl famózní. 
 

 
 

 
 
 

 
8. MOTIVAČNÍ PŘEDNÁŠKY Dominika Nekolného (naplněn cíl č. 2) 
 
V rámci projektu ŽIJ SVŮJ SEN jsme se rozhodli oslovit jednu ze současných 
hvězd, mistra světa v MBX, Dominika Nekolného, který mimo to, že 
reprezentuje Českou republiku ve světě a vyhrává turnaje, také pořádá 
motivační přednášky zaměřené na to, jak žít čistý život bez drog.  
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Tato přednáška s ukázkou jeho umění byla nakonec motivační i pro nás 
dospělé, kteří jsme ji měli možnost shlédnout. Především díky jeho 
nekonvenčnímu vzhledu se Dominik stane, ať chce či ne, středem pozornosti. 
Je úžasné poté z jeho úst slyšet, že nikdy neměl, jak sám říká „cigáro v puse“, 
pil cca 2 roky svého života a nikdy nezkusil žádnou další drogu. Skrze 
POZITIVNÍ motivaci děti učí, co mohou dokázat, když budou žít život bez drog 
a budou mít vždy před sebou smysluplný cíl, za kterým si půjdou. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
9. ONLINE DATABÁZE PLATFOREM A WEBŮ PRO ONLINE VÝUKU (naplněn 
cíl č. 1) 
 
Jak jsme již zmínili, i do naší práce zasáhl boj s COVIDEM 19. Tato pandemie 
nás ochromila v možnosti se setkávat s dětmi osobně a pracovat s ostatními 
tváří tvář. Ale to nás v žádném případě neodradilo. A protože i naše školství se 
ocitlo ve zcela nové situaci, kdy veškerá komunikace přešla do online prostředí, 
rozhodli jsme se v této oblasti také pomoci. 
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Proto jsme vytvořili 40 stran manuálu obsahujícího nejen seznam online 
platforem, které slouží jako online výukové prostředí, jejich porovnání, ale i 
seznam webových stránek rozdělených dle předmětů. Uživatelé – rodiče, 
pedagogové i děti získali tímto úžasný přístup k seznamu stránek s online 
cvičeními, lekcemi, videi a mnohými dalšími materiály. 

 
 

10. EDUKATIVNÍ PROJEKT PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (naplněn cíl č. 1) 
 
V rámci projektu „Učíme se jinak“ jsme navázali spolupráci s firmou AUREL, 
která je leadrem v oboru bezpečnosti silničního provozu. Společně ještě 
s Nadačním fondem Škoda AUTO, který s firmou AUREL spolupracuje na 
projektech primární prevence, jsme se dohodli na realizaci projektu pro střední 
školy. Školní rok 2021/2022 bude rokem, kdy společně rozjedeme pilotní verzi 
projektu tzv. projektového vyučování, kdy bude firmou AUREL prezentován 
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problém a tým studentů vybrané střední školy v Mladé Boleslavi bude celý 
školní rok v rámci volitelného semináře toto řešení hledat. 
 
Žáci budou spolupracovat s odborníky jako jsou právníci, lékaři, designéři a 
další, a to vše v v anglickém jazyce. Velkým úspěchem je i spolupráce 
s Ministerstvem dopravy, které zajistí setkání s odborníky na půdě 
ministerstva, komentáře k průběhu projektu a bude se zájmem sledovat tento 
nový způsob výuky, kdy přecházíme od knih k praktické výuce a vzájemně je 
propojujeme. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

11. BOLESLAVSKO HLEDÁ TALENT (naplněn cíl č. 1) 
 
Dva roky od posledního konání soutěže Boleslavsko hledá talent uběhlo jako 
voda a rok 2020 se stal rokem dalšího, již 4. ročníku. Od castingu po semifinále, 
které se konalo již bez diváků a to v atmosféře oddělených koridorů, měření 
teplot a roušek, se nám podařilo uskutečnit finálový večer, do kterého se 
probojovalo 10 nejlepších.  
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V porotě semifinále zasedli náměstek primátora Mgr. Daniel Marek, ředitel 
Kultury Mladá Boleslav Milan Pruner, sbormistryně souboru Paprsek Markéta 
Amerhigi, koordinátorka primární prevence Bc. Iva Crookston, MA  a členka NF 
Šance pro děti Bc. Pavla Jenčová.  
 
Finále se nahrávalo online a poté pouštělo ve spolupráci s První Boleslavskou 
TV online na kanálech YouTube a Facebook, včetně internetového vysílání 
televize a kanálu Scéna2020.  
 
V rámci tohoto online vysílání mohli diváci rozhodnout o CENĚ DIVÁKŮ. Do 
hlasování se přihlásilo rekordních 4 tisíce hlasujících. Výhercem ceny diváků 
se stal Radek Štrobach s jeho ukázkou brazilského umění Capoeira. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

12. VÁNOČNÍ KONCERT pro vítěze soutěže Boleslavsko hledá talent 

 
Součástí velkého finále a poté vánočního koncertu byla milá porota, která se 
skládala z hvězd jako jsou Veronika Lálová, Nelly Řehořová a Pavel Calta či 
Adam Kopecký, juniorský mistr světa v judu. Jako předseda poroty se své 
pozice již tradičně ujal Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora Mladé 
Boleslavi.  
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Adam Kopecký je krásným příkladem toho, jak s talenty, které jsme v minulých 
letech ocenili, pracujeme dál. Adam se nám zcela právem posunul do role 
porotce a bylo nám ctí, že se stal součástí naší poroty. 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

23 

 
 
 

 
 
A protože nebylo možné všechny tyto hvězdy pozvat na původně velké 
plánované vystoupení za účasti cca 400 diváků v prostorách Škoda AUTO 
muzea, rozhodli jsme se uspořádat DALŠÍ velkou samostatnou akci. Tou byl 
právě Online vánoční koncert pro finalisty BHT 2020, během kterého jsme 
vyhlásili vítěze 4. ročníku a zároveň hvězdám dali prostor, aby pro boleslaváky 
vystoupily. 
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Online živým vysíláním jsme umožnili mnohem většímu množství diváků, aby 
tak zhlédlo hvězdná vystoupení z pohodlí jejich domova. Jen na kanálu 
YouTube sledovalo koncert více jak 1000 diváků, na Scéna2020 více jak 

900 diváků a to nepočítáme sociální síť Facebook. Vánoční koncert byl tak 
nejen velkolepou show, ale i úžasnou tečkou za náročným, a přesto 
úspěšným rokem.  

 
Ročník BHT 2020 měl také několik dalších NEJ. Prvním bylo již zmíněné 
originální skleněné ocenění z autorské dílny studentky gymnázia Dr. Josefa 
Pekaře Anny Donini. Cenu předal zástupce sponzora Ing. Vladimír Stehlík, 
předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, 
a.s.  
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Dalším NEJ byly 2 speciální ceny. První ČESTNÉ OCENĚNÍ bylo předáno za 
dětský charitativní projekt Lídě Kusé a Karolíně Soukupové, které v první vlně 
pandemie uskutečnily inspirativní projekt pro seniory a jako studentky 
vytvořily reklamní kampaň, navrhly a vytvořily letáky, samy je rozdistribuovaly 
a poté vyráběly spolu s dalšími dobrovolníky dárečky pro seniory v léčebně 
dlouhodobě nemocných. Dárečky poté od ostatních posbíraly a sami je doručily 
našim seniorům.  
 

 
 
 
Tyto dvě mladé inspirativní dámy převzaly ocenění od paní Chantal Poullain, 
herečky, zakladatelky a tváře nadačního fondu Archa Chantal, s kterou jsme 
navázali spolupráci. Jsme vděčni, že přijela do Mladé Boleslavi, aby Lídě a 
Karolíně přijela popřát a poděkovat bez nároku na jakýkoliv honorář.  
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Druhé ČESTNÉ OCENĚNÍ bylo předáno Loutkařským souborům Jitřenka                  
a Kašpárek, které slavily 25 let od svého vzniku. Ocenění převzala paní Anna 
Lhoťanová, ředitelka souboru.  
 
Je nám velkou ctí mít mezi sebou takové úžasné soubory, které již po desetiletí 
rozvíjí naše děti, pomáhají jim na jejich cestě a dodávají sebevědomí. Děti, 
stejně tak jako ostatní účastníci a ocenění, poskytly laskavé rozhovory a 
zodpověděly všetečné otázky moderátora. 
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HLAVNÍ OCENĚNÍ VE 4. ROČNÍKU SOUTĚŽE BOLESLAVKO HLEDÁ 
TALENT ZÍSKALI TITO SOUTĚŽÍCÍ 
 
První místo získal David Coufal, který předvedl famózní hru na klavír. Zároveň 
se věnuje hře na varhany a studuje na pražské konzervatoři. 
 

 
 
Druhé místo si odnesli Eliška Hřebíčková a Ondřej Vokurka, kteří se aktivně 
věnují především latinsko-americkým tancům. 
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Třetí místo patřilo Natálii Tužilové, profesionální plavkyni a několikanásobné 
mistryni České republiky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po dlouhém rozhodování jsme se rozhodli ocenit i 4. a 5. místo, které bylo 
bodově velice blízko předním pozicím. 4. místo si odnesla Adéla Šturmová, 

sólová zpěvačka a 5. místo tanečnice Ilona Sofie Vlková.  
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STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2021 
 
 
Nadační fond si pro rok 2021 stanovil následující strategické cíle: 
 
1. Podpora a motivace nejen nadaných dětí prostřednictvím pořádání soutěží a 
podpora jejich talentu: 
 

• Např. uspořádání FILMOVÉ SOUTĚŽE pro děti na zadané téma – v kategorii 
krátký film, dokument či animovaný film. 

 

• Uspořádání FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE na zadané téma či další. 
 
2. Podpora PROGRAMŮ ZKVALITŇUJÍCÍCH A ZAJIŠTUJÍCÍCH PRIMÁRNÍ 
PREVENCI v oblasti závislostí a dalšího rizikového chování. 
 
3. ZVIĎITELNĚNÍ nadačního fondu mezi občany Mladé Boleslavi a potencionálními 
sponzory a získání nových partnerů. 
 
4. Natočení prvních videí v rámci projektu ŽIJ SVŮJ SEN, které budou sloužit jako 
videa úspěšných mladoboleslaváků s motivujícím příběhem pro děti a mladé. 
 
5. Podpora primární prevence se zaměřením na podporu integrace DĚTÍ CIZINCŮ na 
základních školách. 
 
6. Podpora dětí ve smysluplném trávení volného času pomocí pořádání projektů a 
akcí, které je k tomu budou motivovat. 
 
7. Podpora ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A METODIKŮ pomocí supervizí a školení. 
 
8. Podpora NADANÝCH ŽÁKŮ prostřednictvím programů spojující teorii a praxi 
v reálném projektu za podpory Ministerstva dopravy ČR: 
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PRÁCE S NAŠIMI SPONZORY V DETAILU 

 
Podpora od statutárního města Mladé Boleslavi – 500 tis Kč 
Jako každý rok je našim největším donátorem statutární město Mladá Boleslav. To 
přispívá velkorysou finanční částkou 500 tis Kč, která je zásadní především pro 
konání velkých akcí jako byla v tomto roce soutěž Boleslavsko hledá talent. Jsme 
velice vděčni za tuto podporu, která nám poskytuje silné zázemí.  
 
Grantová podpora od firmy ŠkoEnergo – 100 tis Kč 
Rok 2020 opět dokázal, že nadační fond je právem považován za důvěryhodnou 
organizaci, která spolupracuje se silnými partnery. V rámci primární prevence jsme 
požádali o grantovou pomoc firmu ŠkoEnergo. Ta se rozhodla přispět účelově na tzv. 
zážitkové programy divadla FORUM, které napomáhají primární prevenci a umožnila 
tak dětem z mladoboleslavských škol zažít výuku/prevenci tak trochu jinak. 
 
Sponzorský dar od p. Tomáše Vlka  - 50 tis Kč 
Jedním z cílů roku 2020 bylo rozšířit povědomí a důvěru v nadační fond, který již 
dlouhá léta slouží mladoboleslavským občanům, a přesto mnoho z nich nadační fond 
nezná. Bylo pro nás poctou přijmout sponzorský dar ve výši 50 tis Kč od jednotlivce, 
boleslavského rodáka, pana Tomáše Vlka, kterého naše práce oslovila a inspirovala. 
Děkujeme za důvěru a podporu. 
 
Sponzorský dar od paní Ing. Boženy Sedlákové – 10 tis Kč 
Naše díky patří i paní Ing. Boženě Sedlákové, bývalé člence nadačního fondu, která 
již dlouhá léta podporuje naši nadaci a tento rok tradičně věnovala částku 10 tis Kč. 
Tato částka umožní např. proškolení učitelů v rámci přípravného týdne a setkání 
psychologů. Jsme vděčni, že i po tolika letech jsme schopni udržovat kontakt, 
spolupracovat a prohlubovat důvěru. 
 
Finanční podpora od firmy THL - Luna, a. s. – Tomáš Hromádko 
Jako každý rok jsme se mohli spolehnout na podporu pana Ing. Tomáše Hromádka 
předsedy představenstva společnosti THL - Luna, který také zasedá ve správní radě 
nadačního fondu Šance pro děti. Ten se finanční pomocí podílel na zajištění chodu 
soutěže Boleslavsko hledá talent přímým uhrazením části nákladů.  
 
Sklárny Novosad a syn, Harrachov 
Sklárny Novosad a syn v Harrachově nás podpořili darem toho, co umí opravdu 
nejlépe a darovali sady prémiových sklenic, které byly a budou používány při 
zvláštních slavnostních příležitostech s VIP hosty, které často na svých akcích vítáme. 
 
Podpora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. - 50 tis Kč 
(převedena za rok 2020 a 2021 v roce 2021) 
Jako každý rok bychom rádi poděkovali našemu dalšímu milému sponzoru, firmě 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Její předseda představenstva, Ing. 
Vladimír Stehlík, poskytl i laskavý rozhovor pro místní televizi, kde vysvětlil, proč již 
léta podporují náš nadační fond. Podpora byla nakonec převedena až v roce 2021. 

 



 

 

 

31 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
 
Nadační fond Šance pro děti děkuje všem svým partnerům, sponzorům  
a přátelům za důvěru, podporu a pomoc. 

 

 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Božena Sedláková 

Tomáš Vlk 
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM BOLESLAVSKO 

HLEDÁ TALENT 2020 
 

 

 
 

 
Poděkování za spolupráci patří: 
Mgr. Daniel Marek 
Milan Pruner 
Tomáš Hromádko 
Bc. Petra Kristlová 
Bc. Iva Crookston, MA, Rhom  
Mgr. Václava Horváthová 
Bc. Pavla Jenčová 
Mgr. Petr Dostál 
Ing. Hana Marešová 

MUDr. Raduan Nwelati 
Mgr. Ondřej Pivoňka 
Ing. Zdeněk Bařinka 
PhDr. Richard Braun 
Mgr. Pavel Plaček 
Ing. Blanka Procházková 
Chantal Poullain 
Šárka Nečasová 
Ing. Jan Sedláček 

Matěj Chumlen         Markéta Amerhigi 
Bohumil Horáček         Martin Ledvina 
Bc. Kenneth Crookston, MA               Jiří Vondra 
Ing. Jana Tvrzníková a další. 
 
 

Dále děkujeme BONDY Mladá Boleslav za dlouholetou podporu. 
Zvláštní poděkování patří ředitelům základních a středních škol v Mladé Boleslavi, 
metodikům primární prevence a školním psychologům působících 
v mladoboleslavských školách. 
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