
Společnost DUHA 
Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou 

T R U T N O V 
 

Výroční zpráva za rok 2016 
 

Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Společnosti DUHA, 

Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou za rok 2016. Společnost 

DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou vznikla v srpnu 

1991 jako nevládní, nezisková organizace. Prosím, abyste 

neztotožňovali Společnost DUHA, Nadaci pro děti postižené 

 mozkovou obrnou s žádnou jinou neziskovou organizací, např. 

Nadací DUHA z Prahy, ekologickým hnutím DUHA apod., tyto 

organizace nemají s námi nic společného. 

Před Vámi je nadační materiál, který poskytuje  informace k činnosti 

Společnosti DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou. 

 

Základní údaje ke společnosti: 
 

sídlo: TRUTNOV, ul. kpt. Jaroše 324 

telefon:777008951 

e-mail: spol_duha@volny.cz 

internet:www.duhatu.cz 

www.originalmonalisa.cz 

nadace založena: 21.srpna 1991 pod č.j. N-004/91 registrací na Ok. úřadě v Trutnově 

nadační rejstřík: Krajský soud v Hr.Králové oddíl N, vložka 55 z 18.ledna 1999 

nadační jmění: 33.829.600,-Kč 

1.625.600 Kč v nepeněžním plnění (obě loga nadace) 

32.204.000,-Kč peněžní vklad od FNM (prostředky z II.vlny NIF) 

zřizovatel a zakladatel nadace: Zdeněk POUL, nar. 31.3.1963 

 

Složení správní  rady společnosti: 

 
Jana POULOVÁ 

předsedkyně správní rady 

Ing. Pavel BACH 

člen správní rady 

Lada ZEMANOVÁ 

člen správní rady 

 

Složení dozorčí rady společnosti: 

 
JUDr. Karel JAROMĚŘSKÝ 

předseda dozorčí rady 

Jiří MALINSKÝ 

členka dozorčí rady 

Jan HRUŠKA 

člen dozorčí rady 

 

 

http://www.duhatu.cz/
http://www.originalmonalisa.com/


 

Cíle a účel činnosti společnosti: 
 

- pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou (formou nákupu pomůcek, přístrojů, 

zařízení, využití darů..) 

- patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR (léčebny, stacionáře, dětské 

domovy, ústavy..) 

- zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se 

světovými zdravotnickými centry, především MUDr.Vojty 

- pomoci dětem postiženým DMO a diabetes 

- zřízení, vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, v zájmu postižených 

spoluobčanů v rámci celé ČR, poskytování individuální pomoci podle žádostí 

k nákupu pomůcek 

- pomoc postiženým  přírodními katastrofami, organizování pomoci, realizace výzev, 

sbírek 

- organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci 

postižených mezi zdravé, na integraci postižených do běžného života 

- nakladatelská a vydavatelská činnost ve výběru informací směřujících ke zkvalitnění 

rehabilitační, léčebné základny postižených dětí po DMO 

 

Cílů a účelu činnosti je dosahováno prostřednictvím realizace základních nadačních 

projektů - „Nemysli jen na sebe“ a   „Mona Lisa dětem“... 

 

Nadační jmění Společnosti DUHA: 
 

Nadační jmění Společnosti DUHA  tvoří nepeněžní plnění ve výši 1 625 600 Kč, 

vzniklé ohodnocením obou ochranných známek Společnosti DUHA soudně znaleckým 

posudkem. Vycházeli jsme z toho, že není možné do nezcizitelného nadačního jmění 

vložit finanční prostředky od dárců, určené na pomoc postiženým dětem, tedy nikoli pro 

zablokování do peněžního ústavu, byť jde o povinnost stanovenou zákonem. V podstatě 

jsme prvními kdo takto postupoval. Jiné krytí Společnost DUHA neměla k dispozici. 

Stejně jako v letech 1999 - 2015 jsme partnerům z obchodního hlediska nabídli 

ochranné známky k „zobchodování“ a výnos je použit pro podporu projektů 

realizovaných  Společností DUHA. Jde o ojedinělou formu užití základního jmění, pro 

nás výhodnou, a budeme ji i v následujících letech plně rozvíjet v podmínkách 

amatérského nadačního marketingu v našich podmínkách... Nadační jmění bylo v roce 

2007 navýšeno o částku obdrženou z výběrového řízení Úřadu vlády ČR. Nadace tak od 

FNM – MF ČR získala již 32.204.000.Majetek nadace bude v budoucnu navýšen o 

hodnotu sbírky obrazů, o hodnotu sbírky podpisů významných osobností veřejného 

života – umělců, politiků, sportovců jak z ČR tak i ze světa. Tyto sbírky pak můžeme 

v rámci vernisáží, výstav představovat  veřejnosti. Jako dar od českého dárce jsme 

získali dvě unikátní díla „Mona Lisa“ a „Sixtinská Madona“ využitelná pro prezentaci 

nadace a spolupracujících firem, když jde o další formu kapitalizace, například 

vložením do dražeb apod.. 

Využití nadačního jmění nadace i celého majetku nadace pro spolupráci s tržními 

subjekty vytváří další předpoklady k úspěšnému naplnění cílů Společnosti DUHA.  

 

 

 



 

Čím se Společnost DUHA odlišuje od jiných nadací? 
 

Nadace pracuje na principu naprosté dobrovolnosti s režimem bez zaměstnanců, s  

veřejnou kontrolou své činnosti na podporu dětí postižených DMO - tělesně, zrakově, 

sluchově, mentálně. Od roku 1991 podporujeme více jak 50 center s postiženými dětmi 

jako jsou stacionáře, dětské domovy, ústavy z celé ČR. Při založení nadace jsme 

vycházeli z reálných potřeb center s postiženými dětmi. Dětem jsme chtěli vytvořit 

nadstandardní podmínky, ale v mnohých případech jsme pomáhali vybavovat centra 

základními prostředky, pomůckami. Základní jmění nadace v jeho základu není tvořeno 

finančními prostředky, ale jako jediná, nadace vložila do nadačního jmění obě loga 

znalecky ohodnocená na částku minimálně 1.625.000 Kč a jejich „brandingem“ dochází 

k výnosům určených ve prospěch žadatelů o nadační příspěvek.V roce 2003-2007 pak 

došlo k navýšení nadačního jmění o částky obdržené z výběrového řízení Úřadu vlády 

ČR. Posledním, ale velmi zásadním rozdílem je ta skutečnost, že kmotři, čestní 

předsedové nadace jsou významné osobnosti sportovního, kulturního života, kteří se 

podílí na činnosti, nejsou jen „figurkami“ a mají zájem být  informováni o celé 

činnosti, kterou svými jmény garantují. Tuto garanci si kontrolují a chrání se tak před 

svoji kompromitací. V účetnictví nadace nenaleznete náklady na pronájmy 

kanceláří, skladů, náklady na „km“ apod., protože toto  vše  odčerpává finanční 

prostředky od pomoci dětem a smyslem nadace je opak, tedy pomáhat postiženým 

dětem…. A pak dalším odlišením je i to, že jsme to my kdo se může pochlubit 

unikátními díly jakými bezesporu jsou díla „Mona Lisa“, „Sixtinská Madona“, které 

hodláme představit nejen v ČR, ale i v zahraničí, právě ve spojení s kmotry nadačních 

projektů. 

 

 

Kdo je čestným předsedou Společnosti DUHA ? 
 
Čestnými předsedy nadace se stali po jmenování prezidentem a zakladatelem Společnosti 

DUHA Zdeňkem Poulem: 

Jiří Šlégr, hokejista, držitel zlaté olympijské medaile z Nagana, aktivní účastník 

programů nadace a to zejména kampaně k projektu „Nemysli jen na sebe“, dobrá duše 

nadace od roku 1998. 

Josef Laufer, herec, režisér, zpěvák,  spoluprací s nadací navázal na odkaz práce svého 

otce MUDr.Maxmiliána Laufera, průkopníka v léčení dětské mozkové obrny. Josef 

Laufer se aktivně účastní akcí s dětmi v centrech, přibližuje dětem šťastné dny nejen 

v jejich domovech... V nadaci od roku 1998. 

Ak.mal.Petr Kadlec, známý restaurátor, spolupracující na záchraně památek s organizací 

UNESCO, autor obou ochranných značek nadace, aktivní účastník celého nadačního 

dění. Působí jako „zdroj“ energie v těžkých dnech, v nadaci od počátku, od roku 1991.. 

Karel Štědrý, moderátor, zpěvák, v nadaci od roku 1997, patron mosteckého centra, 

aktivní ve spolupráci s centry, nikdy nikoho z nadace neodmítl. 

Věra Martinová, zpěvačka, patronka centra v Novém Městě nad Metují, vždycky dokáže 

velmi krásně překvapit. 

Aleš Hemský, hokejista,reprezentant ČR, hráč NHL, odchovanec pardubického 

hokeje,spolupráci s nadací navázal v roce 2009, od roku 2011 je čestným předsedou 

nadace, patronem projektu „Nemysli jen na sebe“ a projektu sportujících postižených 

dětí „Kdo neskáče není Čech“… 

 

 

 



Kmotři nadačních programů: 

 
Ředitel Jágr teamu Praha Marian Jelínek, Eva Jurinová,  Václav Faltus,  Aleš Hemský, Jaromír Jágr, 

Dominik Hašek, Martin Straka, Josef Beránek, Václav Prospal, Jan Hrdina, Dušan Salfický, Milan 

Hejduk, Adam Svoboda, Tomáš Blažek, Richard Král, Marek Zadina, herec Jan Čenský, dříve 

hokejisté dnes trenéři a hokejoví manažeři   Ladislav Lubina, Jiří Malinský, Jaroslav Kudrna, 

Stanislav Procházka, hokejový trenér  Miloš Říha, kolektiv hokejistů HC  Pardubice, kolektiv 

hokejistů Jágr team Praha, hráči HC STARS Praha, „televizní rosničky Jana Adámková a Petra 

Voláková Eliášová-mluvčí HC STARS ,zpěvák Milan Drobný, fotbalista Jan Kraus,Karel Piták, Jan 

Koller, Aleš Javůrek, herec Jiří Krytinář, televizní a rozhlasový moderátor Vlasta Korec... 

 
Čestní předsedové spolu s kmotry se účastní akcí s dětmi. Děti tak poznávají své hvězdy. Kmotři 

poznávají jejich problematiku a nestojí rozhodně stranou. Kolektivy hokejistů finančně i materiálně 

podporují programy jdoucí prostřednictvím nadace přímo k dětem a jsou také kontrolními orgány což 

posiluje vzájemnou důvěru k nadaci.  Ověření u kmotrů , čestných předsedů nadace je dalším pilířem 

důvěryhodnosti nadace. My v nadaci říkáme, že nemáme co tajit, každý má právo o nadaci vědět 

vše, a právo vše také vidět, se vším se seznámit…. 

 

Kde je možno si nadační materiál ověřit? Reference k nadaci? 
 

Krajský soud v Hradci Králové – uložen originál výroční zprávy (povinnost ze zákona) 

Starosta města Trutnova  Mgr.Ivan ADAMEC 

Stac. pro post.děti, mládež v Trutnově – ředitelka paní BEZDĚKOVÁ – 499 813 066 

Dětský domov Broumov – tel. 605 253 083 

Účetní firma - Ing.Babovák – Babováková, Dvůr Králové n.L.,  

                                              Telefon 499 622  863 (zpracovává nadační účetnictví) 

 

Zhodnocení dodržování pravidla  stanoveného pro omezení nákladů 

na správu nadace dle ustanovení § 25 odst. 2) písm. e) z.č. 227/1997 Sb: 
 

Společnost DUHA nehradí odměny, mzdy, náklady na dopravu, cestovné náklady, 

náklady na pronájmy kanceláří, skladů. Předmětem sledovaného ustanovení jsou 

náklady na poštovné, poplatky za bankovní služby,náklady na tisk, kopírování, nákup 

kancelářských potřeb jak je uvedeno v účetní výsledovce a rozvaze. 

 

     Hodnotíme-li pravidlo nákladů na správu nadace podle dosaženého nadačního jmění 

nadace k  31.12.2016 tedy 20% pravidlo hodnoty nadačního jmění nebylo překročeno.  
           

      

Změny v nadačním rejstříku za rok 2016: 
 

Ve Společnosti DUHA během roku 2016 nedošlo  ke změnám opravňujícím změnu v 

zápise v rejstříku nadací u rejstříkového soudu - Krajského soudu v Hradci Králové, ve 

složce N, oddíl 55 z 18.1.1999.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Přehled dárců dle § 25 odst. 2) písm. b, z.č. 227/1997 Sb. 
 
Přehled o dárcích jak ukládá zákon o nadacích a nadačních fondech je veden tak, jak byly dary 

poskytnuty v kalendářním roce 2016: 

 

FLUIDTECHNIK BOHEMIA 

PRO.MED.CS. PRAHA a.s. 

ISOLIT BRAVO, spol. s r.o. 

TOSTO spol. s r.o. 

Ing. Jiří Vacek, Praha 

ProLIST s.r.o. Praha 

A TOP s.r.o. 

INVELT-ELEKTRO s.r.o. 

TECHNOLOGY s.r.o. 

KOVOTEX a.s. 

Alexandra Drtinová – výtěžek z plesu ČD CARGO 

Marek Velešík, Praha 

Pražské služby a.s. 

TRANSPORT Trutnov s.r.o. 

Plastmont Bureš, s.r.o. 

KOMMA MaR s.r.o. 

Jaroslav RODR Trutnov 

FLEXARET group s.r.o. 

SUDOP PRAHA a.s. 

DUHA GOLF CUP VII.ročník  

Balancovaný fond nadací 

ENERGY 21 a.s. 

ROGERVILA a.s.  

Dana Minaříková-benefiční festival „Orientálních tanců“ 

 

Seznam všech dárců (finančních i materiálních) od 21.8.1991-31.12.2016 je založen 

v sídle Společnosti DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou. 

 

 
 

Přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích dle ustanovení § 25 

odst. 2) písm. d) z.č. 227/1997 Sb. 

 

 
Nadační příspěvky Společnost DUHA  poskytuje ve formě materiálního nadačního 

příspěvku nebo ve formě finančního nadačního příspěvku. Obě formy jsou 

dokumentovány předáním-převzetím nadačního příspěvku, kdy uvedený protokol je 

založen u daňového dokladu, je poskytnut obdarovanému, je evidován ve zvláštní 

evidenci pro poskytování nadačních příspěvků za kalendářní rok.  

Při poskytování finančního nadačního příspěvku je mezi nadací a obdarovaným sepsána 

“Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku“. 

Při poskytování finančního nadačního příspěvku na základě individuální žádosti občanů 

k nákupu pomůcek, nadace, až na výjimky, neposkytuje finanční prostředky přímo 

žadateli, ale poskytuje dílčí (úhrnnou) úhradu faktury dodavateli zařízení. 

Nadační příspěvky za uplynulý rok 2016 byly poskytnuty jak v materiální tak i finanční 

formě v souladu se statutem Společnosti DUHA, v souladu s cíli  Společnosti DUHA. 

Toto osvědčuje protokol dozorčí rady o kontrole hospodaření Společnosti DUHA i 



vypracovaný audit. Obdarovaní užili nadačních příspěvků jak bylo stanoveno při jeho 

poskytnutí, nebylo shledáno pochybení, nedošlo k odebrání daru ani k zahájení řízení o 

odejmutí nadačního příspěvku. 

 

Seznam příjemců nadačních příspěvků v roce 2016: 

 

Celkem rozděleno 82 nadačních příspěvků mezi  59 obdarovaných. 
 

Milan Návoj – Bělá pod Bezdězem   Jan Matyska-Praha 

Václav Pospíšil  - Hradec nad Svitavou  Zdeněk Nedvědický-Olomouc 

Anna Škaloudová-Chudřice   Filip Gajdošík-Opava 

Vlasta Rohánková – Brno    HC DRACI z.s. ,  

Centrum zdr.post.Pardubického kraje  HC Trutnov oddíl mládeže,   

Život bez bariér Nová Paka    Kamarád – Lorm Žatec 

Stacionář pro mládež Trutnov   Dětský domov Broumov 

Sbor dobrovolných hasičů Mladé Buky  ÚSP Hajnice 

NONA 92 o.p.s.     SOŠ soc. a zdr. Náchod 

Gymnázium Trutnov    MFK Trutnov 

Denní pobyt-stacionář Trutnov   Dětské centrum Jilemnice 

DANETA Hradec Králové    Seniorský dům „Beránek“ Úpice 

DOTYK II. O.p.s. Velké Popovice   TJ LOKO Trutnov oddíl plavání 

Hana a Jaroslav Koláčkovi, Žďár n. Sáz.   „NONA“ Nové Město n.M. 

Monika Kašparová – Trutnov   Město Jilemnice 

WING 49 CZ z.s.,      GBA z.s.,  

Mateřská školka Praha 6    B.U.K. o.s. Zdoňov 

Stáj EURIDIKA Rybná nad Zdobnicí  Denní stacionář Česká Třebová 

Lenka Holendová Rybná nad Zdobnicí  Zdeňka Vyhlídalová Tanvald 

Sdružení rodičů „Výšinka“ Hajnice   Základní škola speciální Kladno 

Asociace rodičů Paprsek Vyškov   Jsme tady o.p.s. Přerov 

Dobromysl o.p.s. Beroun 

Asociace pro pomoc handicapovaným dětem Vejprnice 

Jan Jebálek- hl.organizátor DUHA GOLF CUP 2016 Pardubice 

 

 

Grantová pravidla Společnosti DUHA, Nadace pro děti postižené 

mozkovou obrnou pro přerozdělení výnosů z prostředků II.vlny NIF: 
 

Oblasti pro které jsou granty obecně vypisovány: 
 

1.    „Nemysli jen na sebe“   - rekonstrukce DD, stacionářů, center s postiženými dětmi, pomoc 

při mimořádných událostech – povodně apod. 

2. „Korunka ke korunce“ - podpora integračních sportovních, kulturních akcí, benefiční 

akce,    

3. „Stacionáře“ - vybavení stacionářů o pomůcky, počítače, hry, pobyty, volný čas apod. 

4. „EEG“ - přístrojové vybavení  do center i pro postižené dětí na základě individuelních 

žádostí (zpravidla zákonných zástupců, rodičů) 

5. „Centrální půjčovna pomůcek,vozíků apod.pro celou ČR“ - nakupují se pomůcky, 

zapůjčitelné na dobu určitou, dlouhodobou k užívání jak postiženým dětem v centrech tak i 

individuelně (vozíky, chodítka, speciální kočárky apod.) 

6. „Zdravé zuby“  - prevence i ošetření v zubní ordinaci nemusí být pro postižené dítko 

stresující  



7. projekt „Domov na síti“ - snaha o zlepšení komunikace mezi dětmi ve stacionářích, 

dětských domovech a ústavech, snaha o vybavení center  počítačovou technikou a její 

následné propojení po internetu, nakladatelská a vydavatelská činnost týkající se 

problematiky DMO, jednotlivých projektů, prezentace center, 

8. projekt „Divadelní činnost postižených dětí“  - navazuje se na výborné výsledky v práci 

s postiženými dětmi v rámci dramatických, výtvarných kroužků, soutěže, kulturní pořady 

postižených dětí 
 

Žádost o grant musí obsahovat: 
- charakteristiku žadatele-organizace, musí být doloženo a notářsky ověřeno o jaký druh 

organizace jde (stanovy obč,sdružení, zakládající listina apod.), musí být uvedeno IČO, 

DIČ, event. reg.číslo MV ČR apod., žádost podepisuje statutární zástupce, u ind.žádostí 

rodič 

- detailní popis projektu, význam projektu pro problematiku  postižených osob, zda jde o 

záležitost místní, regionální, celorepublikovou, mezinárodní, co projekt řeší 

- u individuálních žádostí rodičů musí být patrné o co žádají, doporučení žádosti od 

lékaře, ( jde např. o doporučení zařízení, pomůcky apod.)lékařská zpráva, dodavatel 

požadovaného zařízení, pomůcky. 

- ze žádosti - projektu musí být zřejmé o jakou podporu se žadatel uchází – např. 

investiční podpora, nákup pomůcek, příspěvek na pobyt, mzdové krytí 

projektu,sportovní akce 

- v žádosti - projektu musí být konkretizována požadovaná výše podpory včetně uvedení 

finančního krytí z jiných zdrojů – specifikace těchto zdrojů (dotace od státu, jiné 

granty, soukromé zdroje, sbírky a  doložit toto krytí např. uzavřenou smlouvou apod.) 

- doporučení projektu –  významné osobnosti kulturního a spol. života, orgány místní 

samosprávy, vhodné jsou i zprávy z tisku apod. 

- předpokládaný termín zahájení projektu, ukončení projektu 

- žádost i s přílohami doručuje žadatel ve dvojím vyhotovení a to nejpozději do 15.12. 

pro rok následující – rozhodné je datum podávající pošty, pokud obsah neodpovídá 

vypsaným podmínkám není povinností nadace požadovat doplnění žádosti a posouvat 

závazný termín podání žádosti. 

 

Způsob rozhodování o žádosti a rozdělování výnosů: 

- o přerozdělení výnosů rozhoduje na základě obdržených žádostí správní rada, která 

v termínu do konce února žadatele vyrozumí o výsledku výběrového řízení 

- správní rada bude výsledky výběrového řízení  prezentovat na svých webových 

stránkách, adresa www.duhatu.cz 

-  nadace může v rámci výběrového řízení požadovat upřesnění k předloženému projektu 

(žádosti), které se zpravidla uskuteční při osobním jednání  

- správní rada písemně vyzve úspěšné žadatele k sepsání smlouvy o nadačním příspěvku, 

kde stanoví způsob podpory žadateli, termín kdy dojde k realizaci nadačního příspěvku 

– tato podpora bude realizována po připsání výnosů na účet nadace  ( je nutno počítat 

s tím, že pravděpodobný termín je v polovině roku) 

- pokud správní rada nerozhodne o podpoře projektu, žádosti znamená to, že neexistuje 

právní nárok na udělení grantu 

- udělení grantu si nelze vynucovat, nárokovat  

- správní rada na svém řádném zasedání dne 7. června 2003 s účinností od 1.1.2004 

rozhodla, že o podporu nemohou žádat ty subjekty, které realizují vlastní kampaně jako 

jsou  kampaně  „Pomozte dětem“, „Bariéry“,„Tříkrálová sbírka“ apod. a zároveň ty 

subjekty kde je zřizovatelem církev 

- doporučuje se žadatelům, aby před samotným podáním žádosti, projektu do výběrového 

řízení zvážili možnost  konzultace podání ještě před termínem uzávěrky  tj. před 15.12. 

 

 

 



Závěrečná zpráva o přerozdělení výnosů z prostředků získaných od 

FNM v rámci finanční podpory nadacím z II. vlny NIF: 

 

Společnost DUHA 
Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou 

Kpt. Jaroše 324 

541 01 TRUTNOV 

 
Správní rada Společnosti DUHA za přítomnosti dozorčí rady  v rámci svého řádného 

zasedání dne 30.prosince 2016 projednala závěrečnou zprávu o poskytnutých grantech 

na základě obdržených žádostí k 15.12.2015, přerozdělených v roce 2016 dle 

vyhlášených grantových pravidel platných pro přerozdělení výnosů z  NIF. 

Hodnota stanovená správní radou pro přerozdělení byla 250.000 Kč,   SR projednávala  

podporu ve výši k této částce. Konkrétní částka k přerozdělení byla navýšena nad 

hodnotu  o výsledky hospodaření nadace ve ŽB TRUST- BFN-PIONEER 

INVESTMENTS, ČP INVEST a.s., Rogervila, 4PM, a z výnosů z nákupu investičního 

diamantu a investičního zlata. 

Níže uvedené rozhodnutí poskytuje informaci, které projekty byly podpořeny a jakou 

částkou a to na základě uzavřené smlouvy. 

 

Obdržené projekty se žádostí o grant, finanční plnění : 
                                                     (termín podání  - 15.12.2015) 

 

1. Stř. škola ZŠ,MŠ, Jistota o.p.s. Prostějov – projekt nepodpořen 

2. ZŠ Korálek Kladno, 16.128 Kč , projekt - Nákup pomůcek pro muzikoterapii 

3. Stacionář Trutnov, 25.000 Kč, projekt – Hippoterapie… 

4. Klub Paprsek Vyškov, 10.000 Kč, projekt –Půjčovna pomůcek… 

5. TJ LOKOMOTIVA Trutnov, 30.000 Kč, projekt – Integr. závody v plavání 

6. DC Jilemnice, 35.000 Kč, projekt – Volnočasové aktivity v DC Jilemnice 

7. Kamarád LORM Žatec, 55.000 Kč, projekt – Divadelní festival 

8. Život bez bariér  Nová Paka, 10.000 Kč, projekt – Půjčovna pomůcek 

9. Jsme tady o.p.s. Přerov, 15.000 Kč, projekt – Nákup mobilního zvedáku 

10. NONA 92, o.p.s. Nové Město n.M., 15.000 Kč, projekt – Tábor M.A.S.H. 

11. Centrum Hájek Vejprnice, 15.000 Kč, projekt – Nákup spec.chodícího pásu 

12. Dobromysl o.p.s. Beroun, 25.000 Kč, projekt – Volnočasové aktivity dětí 

Částka dle rozhodnutí SR k přerozdělení: 250.000,- Kč.                                            

Na 11 podpořených projektů bylo přerozděleno 251.128,-Kč,  1 projekt (žádost o 

grant) nebyl podpořen. Na další období se nepřevádí žádné plnění, částka byla 

přerozdělena beze zbytku.  

Na úhradu nákladů se nečerpala žádná finanční částka. 

 
 

 

 



Zhodnocení činnosti nadace pro rok 

2016: 
 

Celkově můžeme činnost Společnosti DUHA za rok 2016, tedy v období jak 

společenské tak zejména doznívající ekonomické krize hodnotit jako úspěšnou, velmi 

prospěšnou. V rámci projektu „Nemysli jen na sebe“ Společnost DUHA pro děti a 

mládež připravila sportovně – kulturní akce jakými jsou dětské karnevaly v centrech 

v měsíci únoru a březnu a po té ke konci roku v měsíci listopadu a prosinci, spojené 

s Mikulášskou a Vánoční nadílkou. Na oslavu „Dne dětí“ byl připraven v Jilemnici  

„Dětský den“ jako oslava přímo v dětském centru, tzv.dětskou párty. Společnost DUHA 

pak podpořila organizátory dalších dětských dnů jak materiálním tak i finančním 

přípěvkem. Radost jsme tak „poslali“ do Rybné nad Zdobnicí, do Nového Města nad 

Metují, na Výšinku u Hajnice, do Mladých Buků, do Zdoňova, kde jsme ještě před 

dětským dnem podpořili tzv. „pálení čarodějnic“, akce plné soutěží završené opékáním 

buřtů… 

 

V rámci spolupráce s hokejisty k projektu „Nemysli jen na sebe“, navazujeme na 

úspěšnou spolupráci s hokejisty z NHL, konkrétně Alešem Hemským, bývalými 

hokejisty české extraligy, a ještě těsněji, zejména v oblasti sportování dětí z center jsme  

provázali spolupráci s WING 49 CZ, z.s., HC Draci z.s. Je nutno zdůraznit, že jakákoliv 

pomoc ze strany hokejistů, umělců  se děje bez nároku na honorář, je skutečně naprosto 

dobrovolná. Velkým zážitkem pro děti a mládež bylo tradiční listopadové sportovní 

klání ve stolním tenise  ve Dvoře Králové nad Labem. Sportovní úroveň, zajištění 

soutěže, ceny pro soutěžící od nadačních partnerů to vše dokumentovalo správnou cestu 

v integraci postižených dětí mezi zdravé. Ve výčtu akcí nesmíme zapomenout na  

tradiční mezinárodní plavecké závody postižených dětí a mládeže v Trutnově, které 

v říjnu 2016 proběhly jakou součást závodů „O velkou cenu města Trutnova“, a to 

pod záštitou starosty města Trutnova a poslance českého parlamentu Mgr. Ivana 

Adamce.. Daří se nám představit plavecké výkony zdravotně postižených  plavců po 

boku plavců s mistrovskou výkonností a je rozhodnuto v organizaci těchto závodů 

pokračovat se stejnou tradicí jako u závodů mistrovských. Podpora plaveckého oddílu 

TJ LOKOMOTIVA Trutnov a TJ Delfín v Náchodě, podpora Města Trutnova, Města 

Náchoda i nadačních partnerů dokazuje, že sportování postižených dětí a mládeže má 

své místo v pořádání sportovních her pro handicapované.  

 

V rámci individuální podpory zajišťujeme administrativní, účetní i auditový 

servis rodičům postižených dětí a následně shromažďujeme finanční prostředky pro 

účely individuální podpory postižených dětí  Justýnky Návojové v.s. 076015, Honzíka 

Matysky v.s.090828. 

 

       I nadále spolupracujeme s malými hokejisty žákovských družstev, zejména 

pak dvorského a trutnovského hokeje. Malí hokejisté dokazují svým přístupem k tak 

vážné problematice jakou je problematika center s postiženými dětmi, že oprávněně 

mají své místo po boku svých velkých hokejových vzorů. Na akce s malými hokejisty 

pak navázala tradiční dětská akce v jilemnickém centru -  „Dětská párty v dětském 

centru“ v předvánočním čase pak „Mikulášská a Vánoční nadílka“. Dopoledne plné her, 

bohaté dětské občerstvení, krásné hračky,  rozzářilo dětská očka....V rámci mistrovského 

utkání  „A“ mužstva můžu HC BAK TRUTNOV se započala tradice výběru plyšových 

hraček pro děti v centrech. Akce  pod názvem „Let plyšáka“  ukazuje, že hokejový divák 



svoji přízeň dokáže upřít nejen k hokeji, ale i k doprovodným, smysluplným akcím... 

Divákům - dárcům z „PRO HOCKEY ARÉNY“ v Trutnově upřímně děkujeme...Dárky 

pak hráči sami rozváželi spolu s hudebními CD, DVD filmy, pomůckami na kreslení, 

stavebnicemi do dětských domovů a pozvali při předvánoční návštěvě Dětského 

domova v Broumově děti, personál k návštěvě mistrovského utkání do Trutnova. 

Děkujeme obránci mužstva Ondřeji Poulovi a brankáři Otu Jeschkemu za krásný 

přístup, za předání dárků, za předání podepsaného dresu celým mužstvem... 

 

Tradiční podzimní akcí v žateckém divadle je festival divadelních forem 

postižených dětí a mládeže organizovaný obč.s. POUPĚ a ústavem  LORM 

KAMARÁD Žatec, kde se nadace osobně za účasti nadačních partnerů účastnila 

společenského večera. Samotná úroveň divadelních vystoupení je umělecky, citově 

velmi vysoká, každé vstoupení je „hráno“ srdcem, upřímnost  je skutečně „nakažlivá“ a 

přenáší se v tom pozitivním směru na diváky... 

 

 

Rozvíjející se tradiční akcí je zcela jistě  akce golfová, když ve spolupráci s 

GOLF CLUB PARDUBICE a právě s hokejisty z NHL, extraligy, proběhl  v červnu VII. 

ročník akce pod názvem DUHA GOLF CUP na golfovém hřišti v Lázních Bohdaneč. 

Spojená golfová akce za účasti hokejistů, partnerů golfového klubu a nadace pak byla 

završena diamantovým přípitkem a finančním výtěžkem pro stacionární centra.  Již dnes 

můžeme říci, že výtěžek ve výši 50.000 Kč,který byl jedním  z přítomných partnerů 

navýšen o dalších 20.000 Kč byl více než smysluplný a organizátoři jsou domluveni ve 

spolupráci dále pokračovat a také ji rozvíjet... Z výtěžku jsme podpořili malého Vaška 

Pospíšila z Hradce nad Svitávkou, Dětské centrum Jilemnice, Dětský domov Broumov. 

Závěrečný televizní spot na ČT byl krásnou tečkou za celou akcí. Právě na této golfové 

akci se rozvíjí  spolupráce s hokejistou, pardubickým rodákem nyní hrajícím v NHL 

Alešem Hemským, který je garantem projektu s  názvem „Kdo neskáče není Čech…“, 

který nadace realizuje v rámci sportování postižených dětí. Jde jak o propagaci českých 

výrobků, o propagaci dárců nadace z řad českých firem a takové propojení dárců 

s dalšími subjekty z ČR je jen ku prospěchu nadační činnosti. 

 

          K zajištění finančních prostředků potřebných k podpoře nadačních programů 

s postiženými dětmi má Společnost DUHA zpracovány výzvy do podnikatelského 

sektoru.  Žádost vždy směřuje k zajištění konkrétní akce. Pro zajištění cen se pak obrací 

na tržní subjekty se žádostí o podporu akcí svými výrobky. Realizovaná kampaň 

k projektu „Nemysli jen na sebe“ má za cíl získat prostředky na rekonstrukci center 

s postiženými dětmi, v roce 1999 to byl Dětský domov v Žatci, v roce 2000 -  2006 

Dětský domov ve Vrchlabí. V současné době investiční akce nerealizujeme, ale snažíme 

se centra materiálně do vybavovat o základní potřeby a do vybavovat je o rehabilitační 

pomůcky apod.... Nemalé prostředky  věnujeme prostřednictvím nadačních přípěvků na 

uspokojení individuelních žádostí od rodičů postižených dětí k nákupu pomůcek, k 

úhradě rehabilitačních pobytů apod. V současné době realizujeme sbírkovou část pro 

dvoje rodiče postižených dětí na základě smlouvy o spolupráci, kde rodiče využívají 

nadaci jako „správce“ prostředků, které získají vlastní činností, kontaktem s dárcem... 

 

 

 

 Samostatnou kapitolou k zajištění prostředků pro jednotlivé nadační projekty je 

realizace vlastních benefičních pořadů, dražeb dresů známých hokejových celebrit a 



sportovních kolektivů, kuriozit, představení unikátních obrazů „Mona Lisa“ a 

„Sixtinská madona“...  

 

 Jako velmi efektivní se nám jeví spolupráce s manželi Tvrdíkovými z Nového 

Města nad Metují a jejich společností AXCENT, kdy nadační programy jsou 

podporovány z prodeje hodinek AXCENT a to vždy pololetně. Od roku 2008 je stejná 

spolupráce realizována i s novou společností „4PM s.r.o.“ v jejímž čele stojí pan Michal 

Tvrdík. Také účast nadace na akcích společnosti AXCENT a 4PM s.r.o. jsou ukázkou 

velmi dobré spolupráce a  představení nadačních programů je na vysoké kulturní úrovni, 

což dokázala prezentace obrazu „Mona Lisa“ na akcích společnosti 4PM s.r.o...  

 

Společnost DUHA v roce 2016 v duchu odkazu na spolupráci s  HC STARS 

Praha, s  JÁGR TEAM Praha, ve spolupráci s WING 49 CZ,z.s., organizátorem letního 

mezinárodního hokejového kempu, zapojila další hokejisty do nadační problematiky, v 

konkrétním případě pak hokejistu Aleše Hemského, kdy hráči za pobytu v  ČR mají více 

času na domácí velmi prospěšné a žádané nehokejové aktivity... 

  

Velmi pozitivně se rozvinula spolupráce s nadačním partnerem  DIC a.s. 

zastoupená  slečnou Jitkou Václavíkovou. Paní Václavíková oslovila paní Danu 

Minaříkovou a společně pozvali nadační zástupce na benefiční večer do Hradce Králové 

kde při festivalovém vystoupení „Orientálních tanců“ zorganizovali výherní tombolu 

s výtěžkem do nadačního projektu „Nemysli jen na sebe“. Nadace získala kulatou 

finanční podporu ve výši 10.000 Kč.  

 

Tradičně pevnými  smluvními partnery jsou společnosti Řízení letového provozu 

st.p., ON-LIO, AXCENT, 4PM s.r.o., Audio3cz - paní Dáša Zedníková, KOMA MaR 

s.r.o., pan Jaroslav RODR z Trutnova, společnost TOSTO spol. s r.o., společnost 

PRO.MED.CS a.s., A TOP s.r.o., CHODOVAR s.r.o.. Upřímné poděkování pak patří  

společnosti ON-LINE z Prahy za zdarma provedené veškeré práce na nadačních 

webových stránkách www.duhatu.cz, významným nadačním partnerem je společnost  

pana Jana Slezáka z Hradce Králové, která se ujala designu stránek nadace pro obrazy – 

Mona Lisa a Sixtinská Madona, viz více na www.originalmonalisa.cz.  

 

Na spolupráci s novým partnerem z roku 2013 – společností VSDK a.s. (dnes 

AMPM a.s.) jsme navázali uzavřením smlouvy se společností GBA z.s. ., která je silnou  

společností se sídlem v Praze. Využíváme tak obchodních kontaktů, využíváme zázemí 

této společnosti, a podílíme se na společných benefičních, PR akcích. Došlo k provázání 

spolupráce mezi novými partnery s HC Trutnov, MFK Trutnov, FAČR, společností 

STES, vždy s odkazem na nadační činnost. Jsme tedy mezi úspěšnými sportovci, mezi 

těmi co prostřednictvím nadace upřímně pomáhají. 

 

Své nezastupitelné místo v činnosti Společnosti DUHA má spolupráce 

s mediálními partnery. Především publikační činnost v Denících BOHEMIA – 

Krkonošský deník, MFD,  dokazuje, že reportáže, články, komentáře k akcím  nahradí 

plošnou inzerci. Kvalitní je publikační činnost v regionálních, místních periodikách. 

Významným článkem je spolupráce s vedením  Krkonošského deníku když zde jde o 

jedno z míst, kde si lze činnost Společnosti DUHA ověřit, získat další informace 

k akcím apod..Jde o pomoc velmi netradiční, o pomoc více než užitečnou. 

 

Administrativní zatížení spojené s nadační kampaní závěru roku 2016 - psaním 

obálek, skládáním nadačních výzev k naší plné spokojenosti realizovala společnost  

http://www.duhatu.cz/
http://www.originalmonalisa.cz/


LION Production Agency spol. s r.o. a společnost FLEXARET group s.r.o. v součinnosti 

se společností KOMMA M&R s.r.o., které také na nadační projekty přispěly i finančně. 

Aktuální ověření adres k oslovení zajišťuje nový nadační partner společnost PZF group, 

s.r.o., všem za spolupráci v roce 2016 upřímně děkujeme. 

  

     Výroční zpráva za rok 2016 byla po projednání schválena  správní radou Společnosti 

DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou. S textem výroční zprávy byl 

seznámen zřizovatel nadace, předseda i členové dozorčí rady Společnosti DUHA 

v rámci jednání správní rady  dne 16.prosince 2016, 30.prosince 2016, 29.dubna 2017. 
 

 

 

             Jana P o u l o v á 
                                                                                    předsedkyně správní rady 
                                                                                               Společnosti DUHA 

                                                                 Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou 

                     TRUTNOV 


