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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 
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Úvodní slovo 

 

Vážení, 

úvodem bych rád připomenul, že náš nadační fond působí v Mladé Boleslavi 

už od roku 2005. Od roku 2011 se z fondu Nová šance stal Nadační fond 

Šance pro děti, který se začal více zaměřovat na děti školního věku. Původní 

Nadační fond Nová šance byl především prostředkem pro financování 

poskytovatelů odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových 

látek a jejich rodinným příslušníků v mladoboleslavském regionu. Od svého 

počátku se nadační fond věnuje dětem a mládeži v oblasti primární prevence 

rizikového chování, kam spadá nejen prevence užívání návykových látek, ale 

také smysluplné využívání volného času.  Od roku 2011 Nadační fond Šance 

pro děti rozšířil své priority a začal podporovat mimořádné a talentované děti 

v jejich rozvoji. V loňském roce jsme vyhlásili fotografickou soutěž  s  názvem 

„Takhle to vidím já“, jejímž cílem bylo vyhledat a podpořit děti, které 

fotografují, chodí po přírodě, nebo městě a všímají si malých detailů, které 

dokážou ztvárnit v kvalitní fotografii. Současně se podařilo uskutečnit i 

výstavu nejlepších fotografií, ocenit výherce finanční odměnou a uspořádat 

kurz fotografování vedený odborným lektorem. Koncem roku jsme vyhlásili 

druhý ročník soutěže Boleslavsko hledá talent a chtěli navázat na úspěšný 

první rok v roce 2012. Soutěž nemá limity, je určena pro talentované děti 

nejrůznějšího věku a nejrůznějších  zájmových oblastí . K naší radosti se 

dostává se do povědomí dětí i dospělých v Mladé Boleslavi. Finále vyvrcholilo 

26.dubna 2014 ve Škoda Muzeu. My všichni z nadačního fondu i diváci v 

sále jsme ocenili, jaké talentované děti ve městě automobilů máme.  

Naším přáním je, abychom i nadále 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, protože o děti tu jde především. 

                           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 a jeho 

okolí. Účelem fondu je opatřit finanční prostředky na podporu primární 

prevence, osvětu, vzdělávání v příslušných oblastech a podporu volno-

časových aktivit, které mohou fungovat preventivně.  

Výrazně podporovanou oblastí je výchova a vzdělávání, tedy 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. 

Také v roce 2013 Nadační fond Šance pro děti podpořil nadané a výjimečné 

děti v rozvoji jejich talentu.  

 

Rok 2013 znamenal i změny ve složení správní rady nadačního fondu,  

odstoupili Ing. Miroslav Žďánský a paní Mgr. Pavlína Fraňková, kterým patří 

významné poděkování za jejich dlouholetou a kvalitní spolupráci. Novým 

členem se stal pan Tomáš Hromádko. Složení správní rady je i nadále 

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 radií Kiss Delta a Signál 

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 2013 se správní rada Nadačního fondu Šance pro děti sešla celkem 

10x , vždy ve stavu schopném usnášení. Rozhodnutí odstoupení 2 členů 

nadačního fondu paní Mgr. Pavlíny Fraňkové a pana ing. Miroslava 

Žďánského bylo přijato na setkání 18.6.2013. 100 % byl zvolen nový člen 

pan Tomáš Hromádko. 

 

 

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 2013 
  

 
Nadační fond Šance pro děti shromažďuje finanční prostředky na proti-

drogovou prevenci a činnosti související.  

Rámec svého působení, 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 diskutovaných témat.  

I v roce 2013 pokračovala spoluúčast škol na prováděných programech ve 

výši 25 % z ceny programu. Současná nabídka programů dlouhodobé 

primární prevence je určena pro žáky základních škol v Mladé Boleslavi. 

Jedná se ucelenou koncepci od 6. do 9.třídy, kdy cílem 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.  

Nově proběhl na některých základních školách preventivní program „Kočičí 

zahrada“, vytvořený pod odbornou záštitou Kliniky adiktologie 1.LF UK 

v Praze. Jedná se o další prostředek získání sociálních dovedností pro děti na 

prvním stupni základních škol. Program má akreditaci MŠMT a uskutečnil 

se na školách, kde pedagogové absolvovali jednodenní seminář pod vedením 

autorek projektu PhDr. Lenky Skácelové a Mgr. Markéty Exnerové. 

Proškolení pedagogů v Mladé Boleslavi zaštítil Nadační fond Šance pro děti a 

uskutečnilo se 28.8.2013.  

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 

byla metodikům školní prevence opakovaně nabídnuta hra „ Cesta 
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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. Spolupracujeme i se středními školami ve 

městě. 

Ve dnech 11. a 12.4. v  prostorech Kulturního střediska Svět proběhlo 

promítání autentického snímku Katka, dokumentaristky Heleny Třeštíkové. 

Velmi emotivní snímek mapuje život mladé dívky, která propadla drogové 

závislosti a nikdy nedokázala najít cestu zpět. Po skončení dokumentu se 

uskutečnila debata se studenty základních a středních škol. Pozvání na 

debatu přijali pracovníci Kontaktního centra a Terénního programu o.s. 

Semiramis, kteří dobře znají uvedenou problematiku a zároveň hovořili o 

situaci v mladoboleslavském regionu. 

Druhou, taktéž výrazně podporovanou oblastí je vyhledávání mimořádně 

nadaných, šikovných a cílevědomých dětí a jejich následná podpora 

směřovaná k rozvoji jejich talentu. V roce 2013 vyhlásil Nadační fond Šance 

pro děti fotografickou soutěž „ Takhle to vidím já “ , s cílem najít a podpořit 

děti, kteří okolo sebe dokážou vidět drobné detaily, situace, krásy přírody, 

které stojí za to zaznamenat. Porotě soutěže nešlo o to, ocenit kvalitně 

zpracovanou fotografii pořízenou drahým fotoaparátem, ale cílem bylo najít 

nápadité, citlivé fotografie  a zdokumentované situace na téma - Poklady 

přírody a její proměny a Příroda a lidé. Odborní porotci hodnotili nápad, 

fantasii, kompozici, expozici, celkové provedení. Porota byla složena z 

odborníků, kteří celoživotně fotografují a práce je jejich koníčkem. 

Pan Martin Ledvina, Gabriel Fragner, František Staněk ml., Vladislav  Krédl 

a paní Petra Kristlová z Nadačního fondu Šance pro děti. 

Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategorií – děti do 14 let a mládež 

15 – 19 let. 

Autoři nejlepších snímků budou vyhlášeni 12.10.2013, v rámci akce Běh 

starým městem. Výherci obdrželi dárkové poukazy do prodejny Foto Staněk  
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- U dobré rady, kde si za pomoci odborníků mohli zakoupit fotografické 

potřeby. Vítězové kategorií obdrželi poukaz na 10. 000,- Kč, 2. místo 6.000,- 

Kč a 3. místo 4.000,- Kč. Nadaným soutěžícím byl dále nabídnut jednodenní 

fotografický kurz pod vedením pana BcA. Gabriela Fragnera, absolventa 

Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Je laureátem 

soutěže Frame 011 a současně velmi nadaným mladým designérem. Během 

kurzu měli absolventi možnost se krátce seznámit s historií fotografie, 

nahlédnout do náležitostí kompozice fotografování osob, krajiny, 

architektury.  

 

Nejlepší soutěžní fotografie byly zveřejněny na výstavě ve foyer Domu kultury 

v Mladé Boleslavi. Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila v polovině 

listopadu 2013. Současně mohla široká veřejnost shlédnout nejlepší 

fotografie ve formátech 50 X 30 cm na výstavě v nákupním centru Bondy  

v Mladé Boleslavi. 

Na podzim 2013 byl vyhlášen druhý ročník soutěže Boleslavsko hledá talent 

II., která slibovala navázání na úspěšný první ročník. Soutěž je určena dětem 

od 6 do 18 let, jednotlivcům i skupinám, z nejrůznějších zájmových oblastí. 

Vyvrcholení soutěže se uskutečnilo v dubnu 2014 ve Škoda Muzeu a bylo 

nezapomenutelným zážitkem nejen pro soutěžící, ale i pro jejich rodiny a 

širokou veřejnost.  

 

Nadační fond Šance pro děti v roce 2013 naplnil své cíle a poslání. To vše se 

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

Významné poděkování patří společnosti Kultura města za výtěžek z aukce 

filmových políček v rámci Mladoboleslavského filmového festivalu.  
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Hospodaření Nadačního fondu Šance pro děti v roce 2013 

 
 

 
Výnosy 

I.   Darovací smlouvy  

  
 VaK Mladá Boleslav, a. s.     50.000,- Kč 
 Družstvo Ekover       20.000,- Kč 

 Božena Sedláková Bospor     10.000,- Kč 
  

 
II.  Výtěžek z akcí nepořádaných Nadačním fondem Śance pro děti 
 Kultura města Mladá Boleslav, a.s. 

                     7.070,- Kč 
 

III. Ostatní činnost v souladu se statutem a účelem nadačního fondu 
  
 Statutární město Mladá Boleslav     150.000,- Kč 

 
  
 

 
  

 Celkem      237.070,- Kč 

 

 

Kreditní úrok          4.984,- Kč 

 

 

Celkem příjmy      242.054,- Kč 

 

 

Výdaje 

 

I.   Nadační příspěvky 

 OS Semiramis – primární prevence na ZŠ   41.000,- Kč 

 Linka důvěry SOS       10.000,- Kč 

  

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

 Celkem nadační příspěvky      51.000,- Kč 
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II.  Granty 

  

 Celkem granty                  0,- Kč 

 

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

 

 Soutěž Boleslavsko hledá talent  

 (doplatek výhercům)         67.200,- Kč   

 Soutěž Takhle to vidím já        40.000,- Kč  

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

 Celkem výdaje za ostatní činnost        107.200,- Kč 

   

III.  Ostatní režijní náklady 

 FÚ – daňová povinnost za výherce BHT  2.800,- Kč 

 Nákup hry „cesta labyrintem města“ 2x  9.590,- Kč 

 Ing. Procházková, účetnictví    8.470,- Kč 

 Projekce filmu Katka     5.500,- Kč 

 Náklady -Kočičí zahrada    5.000,- Kč 

 Náklady – fotografický seminář   5.500,- Kč 

 Výroba a projekce reklamních spotů        43.560,- Kč 

 Reklama soutěží            79.538,- Kč  

 Ostatní drobné náklady           12.890,- Kč 

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

 Celkem výdaje za režijní náklady      172. 848,- Kč  

 

Celkem náklady                  331.048,- Kč 

 

Hospodářský výsledek: 

 

Celkem výnosy 2013         155.284,- Kč 

 

Celkem náklady 2013        250.672,-  Kč 
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Přehled sponzorů a partnerů v roce 2013 
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Nadační fond Šance pro děti děkuje všem svým partnerům 
a sponzorům za důvěru, podporu a pomoc. 

 
 
 Poděkování za spolupráci patří : 

 
Ing. Zdeněk Bařinka 
Jaroslav Ćupík 

Mgr. Markéta Exnerová, DiS. 
PhDr. Pavel Filip 

BcA.Gabriel Fragner 
Mgr. Pavlína Fraňková 
Richard Hanus, DiS. 

Tomáš Hromádko 
Mgr. Václav Kalát 
Hana Koišová  

MUDr. Veronika Kotková 
Bc. Petra Kristlová 

Bc. Ondřej Kubala 
Tomáš Kypta 
Mgr. Daniel Marek 

Ing. Hana Marešová 
Renata Nekolová 
MUDr. Raduan Nwelati 

Mgr. Ondřej Pivoňka 
Mgr. Pavel Plaček 

Ing. Blanka Procházková 
Milan Pruner 
Ondřej Seidl 

Ing. Jan Sedláček 
Ing. Božena Sedláková 

Pavel Šubrt 
Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 
Ing. Miroslav Žďánský 

 
 
Zvláštní poděkování patří ředitelům základních a středních škol v Mladé 

Boleslavi a metodikům školní prevence na mladoboleslavských školách. 
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Eliška Erbertová - vítězka fotografické soutěže Takhle to vidím já v kategorii 

do 14 let  
 

 
 

 

Sebastian Vošvrda - vítěz fotografické soutěže Takhle to vidím já v kategorii 

do 19 let 
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Josef Šťastný – 3. místo ve fotografické soutěži v kategorii do 19 let 

 

 
 
 

Viktorie Völgyi – 2. místo ve fotografické soutěži v kategorii do 14 let 
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Účastníci fotografického kurzu 

 
 

 
 

 
Filmová projekce dokumentárního snímku Katka, spojená s besedou 
 

 
 

 
222 

 

 


