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Nadační fond Šance pro děti 
 
 
 
 
 
Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav 

 

Zakladatel: Město Mladá Boleslav v roce 2005, zapsaný v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 562, sp. zn. F 

65938/2005 

 

Adresa: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav 

 

IČ: 27256715 

 

Bankovní spojení: 11881122 / 0800 ČS 

 

e- mail: sanceprodeti@mb-net.cz 

 

web: www.sanceprodetimb.cz 

 

 

Kontaktní osoba: Bc. Petra Kristlová, 326 / 716 237 

 

 

mailto:sanceprodeti@mb-net.cz
http://www.sanceprodetimb.cz/
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Úvodní slovo 

 

Vážení, 

 

Nadační fond Šance pro  děti působí v Mladé Boleslavi již od roku 2005. Byl 

založen statutárním městem Mladá Boleslav jako prostředek pro financování 

odborných služeb pro osoby ohrožené návykovými látkami. Nadaci bylo 9 let 

a stejně tak, jako roste dítě, roste i nadační fond a mění se jeho potřeby a 

zájmy. Snažíme se aktuálně reagovat na potřeby dětí i škol v Mladé Boleslavi. 

Nejvýznamnějším cílem je  prevence všech forem rizikového chování ve 

školním i mimoškolním prostředí. Podporujeme děti ve smysluplném trávení 

volného času, vyhledáváme talentované děti a ty podporuje v jejich dalším 

vývoji a růstu.  

V roce 2014 se uskutečnil druhý ročník soutěže Boleslavsko hledá 

talent II., která získává ve městě svoje jméno i nezastupitelnost. Akce 

vyvrcholila v dubnu 2014 finálovým večerem ve Škoda  Muzeu a byla 

nezapomenutelným zážitkem pro účinkující, jejich rodiny, přátele i širokou 

veřejnost. Nadační fond vítěze soutěže podpořil v jejich rozvoji finanční 

částkou a i nadále sleduje cesty těchto mladoboleslavských nadějí.   

Naším přáním je, abychom zůstali platnou součástí života dětí a 

mládeže v Mladé Boleslavi.  

 Za skvěle odvedenou dobrovolnickou práci bych chtěl poděkovat jak 

všem členům správní rady, tak všem sponzorům a podporovatelům dobrých 

myšlenek. 

 

 

                           Milan Pruner 

     předseda Nadačního fondu Šance pro děti 
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 Nadační fond Šance pro děti  založilo statutární město Mladá 

Boleslav v roce 2005 jako prostředek financování protidrogové prevence a 

prevence dalších sociálně nežádoucích jevů ve městě Mladá Boleslav .  Cílem 

nadačního fondu je podpora primární prevence, vzdělávání dětí i dospělých 

v příslušných oblastech a podpora volnočasových aktivit, které mohou 

pomoci předcházet rizikovému chování dětí. 

 

Výrazně podporovanou oblastí je výchova a vzdělávání. Cílem je podporovat 

dlouhodobé programy primární prevence na základních školách. Nabízené 

programy jsou akreditovány u MŠMT a splňují nároky kladené předními 

odborníky v oblasti primární prevence a adiktologie.  Jednoznačným trendem 

v této oblasti je snížit věkovou hranici dětí, tedy zaměřit se na programy 

sociálních dovedností, které lze vhodně aplikovat již na prvním stupni 

základních škol. Současně je aktuální podporovat vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti osobnostních sociálních dovedností.  

Také v roce 2014 Nadační fond Šance pro děti podpořil nadané a výjimečné 

děti v rozvoji jejich talentu.  

 

Složení správní rady je šestičlenné, současných 5 členů je dočasných, šestý 

člen je v jednání.   

 

Složení správní rady Nadačního fondu Šance pro děti: 

 

Milan Pruner, předseda Nadačního fondu, ředitel Kultury města MB 

Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora města Mladá Boleslav 

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Vodovody a kanalizace MB 

Bc. Petra Kristlová, protidrogová koordinátorka města Mladá Boleslav 

Tomáš Hromádko, předseda představenstva THL - Luna, a.s. 
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V roce 2014 se správní rada Nadačního fondu Šance pro děti sešla celkem 

8x, vždy ve stavu schopném usnášení.  

 

Právní poradenství vykonává pan Mgr. Ondřej Pivoňka. 

 

Hospodaření fondu je kontrolováno revizorem panem Ing. Zdeňkem 

Bařinkou. 

 

Hospodaření fondu bylo účetně zpracováno paní Ing. Blankou Procházkovou, 

členkou komory daňových poradců ČR.  

 

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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Činnost Nadačního fondu Šance pro děti v roce 2014 
  

 
Rámec působení Nadačního fondu , lze rozdělit na dvě základní oblasti, které 

jsou  prioritně podporovány v souladu s účelem nadačního fondu ,  který je 

uveden v nadační listině a statutu nadačního fondu. 

První oblastí je primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

především na základních školách v Mladé Boleslavi a víceletém Gymnáziu 

Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi. Nabízený program zajišťuje školám 

komplexnost a systematičnost témat spojených s rizikovým chováním. 

V roce 2014 se zrealizovalo téměř 100 výukových bloků pro žáky 6. – 9. tříd 

základních škol v Mladé Boleslavi.  Finanční podmínky pro školy se podařilo 

zachovat stejné, tzn. 75 % ceny programu hradí nadační fond, 25 % ceny 

programu je spoluúčast škol. Obsahově nabídka témat splňuje ucelenou 

koncepci pro žáky druhého stupně základní školy, kdy smyslem je předat 

cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, aby mohli žít svůj 

život v duchu zdravého životního stylu. Programy jsou zaměřeny na prevenci 

všech forem rizikového chování, tedy např. šikana, zneužívání návykových 

látek, agresivita, sexuální chování… Programy provádí odborní lektoři o.s. 

Semiramis, které splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a odbornost, která je v 

ČR nabízena. Programy jsou akreditované u MŠMT.  

Aktuální trendem je snižovat věkovou hranici dětí, které budou zapojeni do 

preventivních programů. Projekt s názvem „Kočičí zahrada“, vytvořený pod 

odbornou záštitou Kliniky adiktologie 1.LF UK v Praze, probíhal na 

některých školách v Mladé Boleslavi, u dětí od 1. – 4. třídy.  Jedná se o další 

nástroj získání sociálních dovedností, postojů, manuálů k řešení rizikových 

situací. Výhodou je, že programy provádí ve třídách třídní učitel, který má 

nezastupitelnou roli přirozené autority u nejmenších školáků. Nadační fond 

v minulosti proškolil pedagogy, kteří tuto metodiku mohou používat a 

prolínat v různých předmětech a situacích vzniklých ve školním prostředí.  

Program má taktéž akreditaci MŠMT.  

Současně Nadační fond Šance pro děti podporuje další vzdělávání pedagogů, 

školních metodiků prevence, rodičů a osob, podílejících se na výchově a 

vzdělávání dětí a mládeže. V rámci primární prevence rizikového chování 



  

 7 

byla školám opakovaně nabídnuta hra „ Cesta labyrintem města“, která je 

velmi nenáročnou metodickou pomůckou primární prevence pro děti již od 4. 

třídy a následné ročníky. Byla vyvinuta týmem odborníků v oblasti primární 

prevence rizikového chování. Nadační fond Šance pro děti tuto deskovou hru 

zakoupil a je možné ji do škol bezúplatně zapůjčit.  

Nadační fond Šance pro děti také tradičně podpořil Linku důvěry ve své 

činnosti, především v oblasti krizové a intervenční pomoci rodinám uživatelů 

drog.  

Nejvýznamnější a největší akcí v oblasti podpory volného času a 

talentovaných dětí byl druhý ročník soutěže Boleslavsko hledá talent II. 

Soutěž byla vyhlášena již na podzim 2013 a byla určena všem dětem od 6 – 

18 let, jednotlivcům i skupinám z nejrůznějších zájmových oblastí.  Druhý 

ročník opět ukázal, jak široká je škála nejrůznějších zájmových oblastí, 

kterými děti smysluplně tráví svůj volný čas. Představilo se téměř 100 dětí a 

dospívajících z 23 zájmových oborů. Soutěž proběhla formou castingových 

kol, kdy odborná porota vybrala 18 nejlepších do semifinále. Byli přizvání 

odborníci v oblasti zpěvu, hudby, tance a sportovních aktivit. Rozhodujícími 

faktory byla vnitřní zaujatost soutěžících k jejich oboru, složitost daného 

oboru, možnost případného rozvoje talentu i osobní charisma a vlastní 

přístup soutěžících. Porotci se shodli na tom, že někteří soutěžící jsou téměř 

na profesionální úrovni, jsou schopni velmi atraktivního vystoupení, naopak 

některé děti musely najít veliký kus odvahy a předstoupit před porotu možná 

poprvé. Tímto soutěž dostála svého naplnění. Je určena dětem, kteří již jsou 

odborně vedeni, nebo jen "pěstují" svůj talent doma a nikdo o nich neví. 

Slavnostní finále se uskutečnilo 26.4.2014 ve Škoda Auto muzeu za účasti 

známých osobností z kulturního i sportovního života. Konkurence a soutěžní 

výkony vystupujících byly mimořádné. Vítězové si odnesli šek s finanční 

částkou určenou pro rozvoj jejich talentu.  

Myšlenka uskutečnit výstavu fotografií z finálového večera vznikla  až po 

úspěšném zakončení druhého ročníku soutěže Boleslavsko hledá talent II.  

Vernisáž fotografické výstavy s názvem „Ohlédnutí za soutěží Boleslavsko 

hledá talent II.“ se uskutečnila v pondělí 2.června 2014 od 16.00 hodin v 

Bondy centru.  Návštěvníci vernisáže měli možnost naživo vidět a slyšet 
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vítězky soutěže – Trio El Clavitos. Součástí vernisáže byla i projekce záznamu 

pořízeného z finálového večera. Zvláštní poděkování patří autorovi fotografií 

panu Martinu Ledvinovi, který mapoval cestu vystupujících soutěží od 

castingových kol až do finále.  

Na podzim 2014 uspořádal Nadační fond Šance pro děti poprvé akci pro 

nejmenší děti z mateřských škol. U příležitosti mezinárodního dne úsměvů 

se uskutečnilo zábavné a sportovní dopoledne s názvem „Aby bylo na Zemi 

milo“. Smyslem bylo zábavnou a hravou formou povzbudit děti ve zdravém 

způsobu života a kvalitních vztazích ve škole s kamarády i doma v rodině. 

Celým programem provázelo divadélko Romaneto, kde moderátoři v podobě 

pejska a kočičky formou soutěží a písniček zaujaly nejmenší diváky. Zábavné 

dopoledne se konalo v nově zrekonstruovaném parku Štěpánka 7.října 2014. 

 

 

Nadační fond Šance pro děti v roce 2014 naplnil své cíle a poslání. To vše se 

podařilo pouze díky významné podpoře a trvalé přízni sponzorů a partnerů.   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



  

 9 

Hospodaření Nadačního fondu Šance pro děti v roce 2014 

 
Stav účtu k 1.1.2014     933649,98 

Stav účtu k 31.12.2014     587747,67 
 
Příjmy 

I.   Darovací smlouvy  
  
 VaK Mladá Boleslav, a. s.     60.000,- Kč 

 Družstvo Ekover       10.000,- Kč 

 
II. Smlouvy o reklamě 
 Zdravotní pojišťovna Škoda       5.000,- Kč 

 Radio United Servis s.r.o.   121.000,- Kč 

 

II. Ostatní činnost v souladu se statutem a účelem nadačního fondu 
  
 Statutární město Mladá Boleslav     400.000,- Kč 

 
 

 
 Celkem      596 000,- Kč 
         

Kreditní úrok            3567, Kč 

 

 

Celkem příjmy      599 567,- Kč 

 

 

Výdaje 

 

I.   Nadační příspěvky 

 OS Semiramis – PP 2013 / 2014    144.000,- Kč 

OS Semiramis – PP záloha na 2014 / 2015   78.000,- Kč 

 Linka důvěry SOS         10.000,- Kč 

  

 --------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem nadační příspěvky      232.000,- Kč 
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II.  Granty 

  

 Celkem granty                  0,- Kč 

 

III. Ostatní činnost v souladu se statutem a účelem nadačního fondu 

 

Ceny výhercům BHT II.         100.000,- Kč   

 Mimořádné ocenění za výtvarný počin          5.600,- Kč  

-------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem výdaje za ostatní činnost       105.600,- Kč        

   

III.  Ostatní režijní náklady 

 Údržba web stránek     3.630,- Kč 

 Ing. Procházková, účetnictví    7.260,- Kč 

 Pronájem sálu Škoda Muzeum         47.795,- Kč 

 Reklama soutěží pro děti          16.327,- Kč 

 Náklady – výstava fotografií    2.805,- Kč 

 Pojištění akcí pro děti     2.250,- Kč 

 Náklady spojené s BHT II.        344.790,- Kč 

 Náklady spojené s Aby bylo na Zemi milo        13.800,- Kč 

 Rozhlasové spoty          121.000,- Kč 

 Ostatní drobné náklady           36.941,- Kč 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem výdaje za režijní náklady       596.598,- Kč  

 

Celkem výdaje                  934.198,- Kč 

 

Hospodářský výsledek: 

 

Celkem příjmy 2014         599.567,- Kč 

 

Celkem výdaje 2014        934.198,-  Kč 
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Přehled sponzorů a partnerů v roce 2014 
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Nadační fond Šance pro děti děkuje všem svým partnerům 
sponzorům a přátelům za důvěru, podporu a pomoc. 

 
 
 Poděkování za spolupráci patří : 

 
Ing. Zdeněk Bařinka 
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. 

BcA.Gabriel Fragner 
Bc.Richard Hanus, DiS. 

Tomáš Hromádko 
Šárka Charousková 
Mgr. Václav Kalát 

Hana Koišová 
Adam Koubek  

MUDr. Veronika Kotková 
Bc. Petra Kristlová 
Bc. Ondřej Kubala 

Věra Kuřinová 
Martin Ledvina 
Mgr. Daniel Marek 

Martina Marková 
Ing. Hana Marešová 

Renata Nekolová 
Blanka Nováková 
Libor Novák 

MUDr. Raduan Nwelati 
Mgr. Ondřej Pivoňka 

Mgr. Pavel Plaček 
Ing. Blanka Procházková 
Milan Pruner 

Ondřej Seidl 
Ing. Jan Sedláček 
Ing. Božena Sedláková 

František Staněk 
Pavel Šubrt 

Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 
 
 

Zvláštní poděkování patří ředitelům základních a středních škol v Mladé 

Boleslavi a metodikům školní prevence na mladoboleslavských školách. 
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     Nina Chovancová – nejmladší účastnice soutěže 

 
     3 Run Family – 2. místo 
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   Trio El Clavitos - vítězky soutěže 
 

 
   Filip Vít – 3. místo 
 

 

 
 

 



  

 15 

 

 
 

    Odborná porota soutěže 
 
    Výherci druhého ročníku Boleslavsko hledá talent 

 
 

 
 
 



  

 16 

 
 

     

    Akce „Aby bylo na Zemi milo“  
 
 

 
 

 
22 

 

 


