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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,

     slovo "archa" je od pradávna opředeno mnoha významy a mýty. Každý z nás je jedinečnou archou plující světem. Tak jako Noe vzal od každého druhu jeden pár, i my v sobě vezeme nesčetně dvojic. Rozum a cit, radost a strach, pokoru a sebevědomí, potřebu přijímat i dávat, svoji svobodu i své závislosti, duši i tělo. snažíme se je udržet v rovnováze, protože když se loď příliš naklání na jednu stranu, hrozí jí potopení. Těm, kteří se nechtějí nechat potopit rozbouřenými vodami současnosti, kteří se snaží o vyvážení na své vlastní i společné palubě, těm patří mé upřímné poděkování. Mám radost, že nás rok 2002 opět o kousek přiblížil k naplnění naší filozofie: "Nemyslet jenom na sebe a pomoci druhým tak, jak jen jsme toho schopni." Každý dar, který nadace dostane, je pro mne velice zavazující. Projeví-li někdo důvěru a podporu naší práci, nesmíme ho zklamat, ale je naší povinností překvapit v tom nejlepším slova smyslu. Neboť věřte, že humanizace dětských oddělení ve zdravotnických zařízeních je smysluplná a má trvalou hodnotu pro budoucnost. 

Přeji Vám v životě hodně lásky, zdraví a štěstí. 

     S úctou



Chantal Poullain-Polívková

prezidentka Nadace Archa Chantal



2. Základní údaje o nadaci
     Nadace byla založena 11. června 1993 v Prachaticích. Dne 28. června 1995 bylo sídlo přemístěno do Brna. Od 1. listopadu 1995 začala činnost pobočky v Praze, Svatoslavova 26. Zaregistrována byla u Magistrátu města Brna pod č.j. 1995/35 dne 29. 6. 1995.
     Podle pozdějšího zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech byla Nadace Archa Chantal ke dni 30. 3. 1999 zapsána do rejstříku nadací a nadačních fondů u Krajského obchodního soudu v Brně.
     Nadace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu, jejíž součástí je také zpráva o majetku a hospodaření nadace za uplynulý rok a roční účetní uzávěrka ověřená auditorem. Do této výroční zprávy může na požádání nahlédnout každý, a to v místě sídla nadace, pobočkách, webových stránkách nadace nebo u Krajského obchodního soudu v Brně.
     Od 1. října 1998 do 31. října 2008 povolilo Ministerstvo vnitra ČR Nadaci Archa Chantal veřejnou sbírku prováděnou na území České republiky, formou soustřeďování finančních prostředků na účtu č. 10006-1760404-504 vedeném u GE Capital Bank a.s.; sbírka bude dále prováděna pořádáním představení a setkání k dosažení příspěvků v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách, dále pak prodejem předmětů v souladu s § 6 vyhlášky, dále sběracími pokladničkami, umístěnými na různých místech ČR, zajištěnými v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky, se kterými bude po skončení sbírky naloženo ve smyslu ustanovení  § 5 odst. 2 a 3 výše uvedené vyhlášky.
     Ve smyslu ustanovení § 10 vyhlášky č. 62/1973 Sb. bude každoročně ke dni 31. 3. předkládáno Magistrátu města Brna vyúčtování sbírky ke kontrole. 

Sídlo Nadace Archa Chantal:
Mečová 5, Brno 602 00
Pobočky:
Svatoslavova 26, Praha 140 00

Varenská 51, Ostrava 702 00



3. Organizační schéma
Správní orgány a management Nadace Archa Chantal
V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadace Archa Chantal jsou jejími orgány:
Správní rada Nadace Archa Chantal
Dozorčí rada Nadace Archa Chantal

Správní rada je nejvyšším orgánem Nadace Archa Chantal, který rozhoduje o zásadních otázkách, týkajících se koncepce strategie a činnosti nadace.
Složení Správní rady Nadace Archa Chantal:

předseda:
Chantal Poullain - Polívková
místopředseda:
Miloslava Vepřeková
člen:
Marie Melicharová

Dozorčí rada Nadace Archa Chantal je kontrolním orgánem nadace. Na svých zasedáních se zabývala zejména kontrolou hospodaření nadace, kontrolou nakládání s finančními prostředky.
Složení Dozorčí rady Nadace Archa Chantal: 

předseda:
Jiří Morávek
místopředseda:
Ing. Dalibor Ježorek
členové:
RNDr. Věra Pidrová

Mgr. Michael Buchlovský

Ing. Jiří Zeman

Management Nadace Archa Chantal

Management nadace uplatňuje pravomoci delegované správní radou. Zodpovědnost a kompetence jednotlivých členů vedení nadace vyplývají z platné legislativy, jsou upraveny statutem, organizačním řádem a kompetenčním a podpisovým řádem. 

Sídlo Brno:
Mečová 5, 602 00 Brno
Zaměstnanci:
Miloslava Vepřeková, ředitelka

Zdeňka Kuglerová

Ondřej Hrabánek, civilní služba (ukončil činnost k 22.10.2002)

Pobočka Praha:
Svatoslavova 26, 140 00 Praha
Smluvní spolupráce:
Dagmar Vaculínová (ukončila činnost k 15.1.2003)
Zaměstnanci:
Pavlína Hejmová (ukončila činnost k 30.11.2002)

Pobočka Ostrava:
Varenská 51, 702 00 Ostrava
Zaměstnanci:
Sylva Pivodová

Ing. Šárka Krátká

Externí spolupráce:
Helena Potůčková, účetní



4. Poslání Nadace
     Nadace bude nadále navazovat na činnost z let předchozích. Tato se dělí na popularizaci, prezentaci nadace na veřejnosti a vlastní činnost - humanizace dětských zdravotních zařízení. Projekty v dětských nemocnicích jsou financovány z darů právnických i fyzických osob a dále z výtěžku veřejné sbírky.
     Nadace si klade za cíl zlepšit prostředí dětských oddělení českých nemocnic. Změnit šedivé a neútulné čekárny, ordinace a nemocniční pokoje na kouzelný svět plný pohádkových postav, svět plný barev.

K dosažení těchto cílů, nadace zajišťuje: 
celkové rekonstrukce včetně barevného řešení dětských oddělení včetně osvětlení 
zřizovat herny s veškerým vybavením 
vybavovat pokoje a čekárny hračkami, knihami, společenskými hrami a elektronikou 
při přípravě a realizaci projektů využít poznatky a zkušenosti z již dříve realizovaných prací nadace 
zabezpečit, aby návrhy výtvarného řešení interiéru vycházely z konkrétních potřeb nemocných dětí. 
veškeré návrhy konzultovat s odborným personálem dětských oddělení. 



5. Cíl Nadace
     Nadace Archa Chantal nastoupila v roce 2002 cestu soustavného zlepšování. Hledání nových možností se stalo celoroční náplní a odrazilo se i na kvalitě projektů. V roce 2003 budeme pokračovat ve vytyčených cílech s důrazem na dokončení připravovaných i započatých projektů.

Hlavní cíle pro rok 2003 
	zajištění finančních prostředků na projekty roku 2003 
	příprava a realizace projektu v Centru léčebné rehabilitace, Praha 4 

příprava a realizace projektu "Broučci" ve Fakultní nemocnici Brno, pracoviště dětská nemocnice, oddělení ORL 
příprava a realizace projektu "ZOO" v Nemocnici s poliklinikou v Přerově 
příprava a realizace projektu "Večerníček" v Nemocnici Pardubice na Dětském oddělení 
příprava a realizace projektu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2, na Dětském očním oddělení 
příprava a realizace projektu ve Slezské státní nemocnici v Opavě, na Oddělení dětské chirurgie 
příprava projektu "Archa Chantal mosteckým dětem" 
příprava projektu na Poliklinice O. Teyschla, Centra dětských odborných zdravotnických služeb v Brně 
zajištění propagace 10. výročí Nadace Archa Chantal v roce 2003 
nejen do již realizovaných projektů, ale i všem potřebným v nemocnicích, domovech a ústavech sociální péče pomáhat s dovybavením hračkami, knihami, malířskými potřebami 
uspořádání Dětského dne "Festival zábavy pod hradem Špilberk" ve spolupráci s Českou tábornickou unií 
uspořádání akce "Mosty 2003" v Přerově ve spolupráci s olomouckou firmou Genoservis, a.s. a nadačním fondem Genáček. 
uspořádání "Vánočního koncertu" na podporu akce "MOSTY 2003" v Přerově 
uspořádání akce "Kreslení křídou na Kobližné" v Brně ve spolupráci s Českou tábornickou unií. 
příprava akce "Strom splněných přání" v hypermarketu GLOBUS ČR, k.s. 
pokračování v celostátní veřejné sbírce formou sběrných pokladniček ve vybraných prodejnách a pobočkách Delvita, Globus, Tesco 
rozšíření veřejné sbírky 
pokračovat ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem na pořádání kulturních akcí pro pacienty onkologického ústavu 
pokračování ve spolupráci se společností AVENIR. (Billboardy nesoucí logo nadace) 



6. Činnost nadace
6.1. Projekty
"Svět malého malíře"
     11. října 2002 byl v Brně představen další dokončený projekt Nadace Archa Chantal. Jak už z názvu vyplývá ústředním motivem je dětský malíř a malování jako takové.
     A tak hlavní chodbou, pokoji, vyšetřovnou a hernou jsou pacienti provázeni malířskými stojany, malířskými paletami, štětci, ilustracemi, kreslícími tabulemi a především všudypřítomnými barvami. Jednotlivé pokoje dětských pacientů jsou navzájem propojeny prosklenými příčkami včetně hlavní chodby a vytvářejí tak jeden velký, barevně různorodý, ale kompozičně sladěný celek vyzařující pohodu a klid.
     Rekonstruované oddělení získalo novou podobu díky návrhu Ing. arch. Vojtěcha Vaška, ve spolupráci s dalšími odborníky, kteří společně vykouzlili ze strohých prostor nemocnice svět plný barev a přátelské atmosféry.
     Děti se tak mohly těšit z krásné herny doplněné zimní zahradou a z dalších změn, které jim alespoň na chvíli přinesou pocit bezpečí a radosti.

Autor projektu:
Ing. Arch. Vojtěch Vašek
Náklady:
2 500 000,- Kč
Generální partner:
Balírny Douwe Egberts, a.s.

"Svět loutek" 
     Zrekonstruované a ve "Svět loutek" proměněné prostory dětské neurologie od Nadace Archa Chantal a sponzorů převzali zástupci Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Úpravy lůžkové části oddělení si celkem vyžádaly téměř šest milionů korun.Na jeho konečné výzdobě se netradičně podílely také děti, budoucí výtvarníci, kteří namalovali desítky obrázků umístěných na stěnách celého oddělení. Generálním partnerem "Světa loutek", zatím nejrozsáhlejšího nadačního projektu, je akciová společnost Balírny Douwe Egberts.
     Úpravy byly navrženy tak, aby prostory lépe splňovaly potřeby dětí, jejich rodičů, ale i lékařského personálu. Oddělení dětské neurologie v Thomayerově nemocnici má třicet lůžek a ročně je zde hospitalizováno zhruba sedmnáct stovek malých pacientů z celé republiky s diagnózou epilepsie a dětské mozkové obrny.
     V pokojích, vyšetřovnách, na chodbách, v herně, ale také ve sprchových koutech děti provázejí loutkové postavičky výtvarnice Markéty Černé. Obrázky inspirované světem loutek namalovaly děti z výtvarné dílny Vlastimila Elšíka. Součástí všech pokojů se staly i nové sociální zařízení. Hospitalizované děti nemusí docházet na tyto zařízení mimo pokoje.

Autor projektu:
Markéta Černá
Náklady:
6 000 000,- Kč
Generální partner:
Balírny Douwe Egberts, a.s.


6.2. Akce pořádané nadací 
únor 2002 - prosinec 2002
Není to náhoda, že právě Nadace Archa Chantal byla požádána o pomoc při přípravě koncertů v Masarykově onkologickém ústavu na Žlutém kopci. Filosofií nadace je mimo jiné také dodávat optimismus a chuť do života nejen malým, ale i dospělým pacientům. Neboť nemocní, kteří mají zájem o dění kolem sebe, kteří se dokáží s onemocněním vyrovnat a jsou pozitivně naladěni, mají daleko větší šanci svou životní tragédii zvládnout. Od února 2002 vystoupili bez nároku na honorář Jožka Černý s Cimbálovou muzikou Gracia, Hana a Petr Ulrychovi, Bob Frídl, Laďa Kerndl, Zuzana Slavíková a Zdeněk Junák, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Pavel Novák, Lenka Hornová a Pavlína Daňková, dětský taneční a pěvecký soubor Břeclavánek.

31. 5. - 1. 6. 2002
Dva příjemné dny plné vystoupení hudebních a divadelních skupin z ústavů a škol spolu s populárními osobnostmi, výtvarné, kvízové soutěže, sportovní hry, zvířecí farma, to vše připravil Nadační fond GENÁČEK, Nadace Archa Chantal, sponzoři a další neziskové organizace na Výstavišti v Přerově. MOSTY 2002 - akce, jejímž účelem je sblížit dva světy - děti s postižením a bez postižení tak, aby se při společné činnosti dozvěděly více o sobě vzájemně a učily se, že k životu patří zdraví i nemoc.

8. 6. 2002
Tradičně na počátku června se proměňuje brněnská městská a příměstská scenerie ve velký zábavní park. Brněnské historické centrum, rekreační oblast brněnské přehrady, areál světoznámého výstaviště a známá brněnská dominanta hradu Špilberk se postupně stávají dějištěm velkého kulturně - zábavního festivalu. Pro dětskou veřejnost připravila Nadace Archa Chantal společně s Českou tábornickou unií zábavné pořady, řemeslnický jarmark a spoustu dětských atrakcí.

1. 9. 2002
Malujeme pro Nadaci Archa Chantal. Akce proběhla v rámci dnů "Hurá na prázdniny" a "Škola volá" v OC Futurum Ostrava. Děti si zde mohly za symbolickou cenu 20,- Kč zakoupit a podle vlastní fantazie pomalovat alabastrovou sošku a odnést si ji domů jako dárek. Výtěžek z prodeje byl určen na pořízení stejných sošek pro děti do Ostravských nemocnic.

5. 9. 2002
Čtvrtý ročník "Kreslení křídou na Kobližné" přivedl mladé adepty výtvarného umění k tradičnímu soupeření o nejlepší ztvárnění svých letních zážitků. Tentokrát na téma: "Na shledanou, prázdniny". Zároveň tato tradiční akce proměnila část středu města Brna v široko daleko největší výtvarnou galerii pod širým nebem. Pro všechny soutěžící připravili pořadatelé drobné dárky. Pětice nejlepších kreací v každé z kategorií (do 6, 7- 9 a 10-14 let) byla odměněna věcnými sponzorskými cenami. Kresby hodnotila odborná porota v čele s fotografem Jadranem Šetlíkem, ve které zasedali spolu s primátorem města Brna Petrem Duchoněm mimo jiné i další profesionální výtvarníci. Pořadateli Kreslení křídou na Kobližné jsou Statutární město Brno, Městská část Brno - střed, Česká tábornická unie, Nadace Archa Chantal a SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o., hlavní producent celé akce.

15. 9. 2002
Pestrá paleta kulturních pořadů ozdobila ve dnech 12. - 15. 9. 2002 oslavy 710. výročí obce Jehnice. Právě neděle 15. 9. 2002 patřila Nadaci Archa Chantal a České tábornické unii, kteří připravili pro jehnické děti den plný zábavy a soutěží.

22. 10. 2002
Zatímco brněnští divadelníci zpívali v zahraničí, Čechami i Prahou se prolila ničivá povodeň. Vzedmula mimo jiné také hladinu občanské pomoci a spolupráce, za níž se herci rozhodli poděkovat mimořádným koncertem MUZIKÁLY Z BRODAWAYE v pavilonu D brněnského výstaviště. Organizátoři koncertu Veletrhy Brno, a.s., SNIP & CO., reklamní společnost, s.r.o., Městské divadlo Brno a Nadace Archa Chantal věnovali výtěžek ze vstupného v částce 516 000 Kč na obnovu oblastí postižených záplavami.

30. 11. 2002 - 20.12. 2002
Již třetí rok probíhá v prosinci v hypermarketu GLOBUS Brno ve spolupráci s hypermarketem GLOBUS Brno a Frekvencí 1 akce "Strom splněných přání". Na vánočním stromku byly během celého prosince pověšeny kartičky s konkrétními přáníčky dětí z ÚSP Střelice a brněnských nemocnic. Dobrá vůle zákazníků roste každým rokem. Letos byly dětem předány dárky v hodnotě 170 000 Kč. Děti i dospělé, kteří navštívili ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2002 hypermarket GLOBUS určitě potěšil maraton známých umělců - Petry Černocké, Michala Davida, Magdy Malé a Petra Dopity, skupiny Koooule a tanečníka YEMI se svou skupinou. Tento program byl dárkem hypermarketu GLOBUS svým věrným zákazníkům.

10. 12. 2002
Společně s Nadačním fondem GENÁČEK uspořádala Nadace Archa Chantal "Vánoční koncert" v "Tenisové hale" v Přerově. Díky známým umělcům a dětským souborům se rozzářily oči mnoha dětí.

23. 12. 2002
Již po desáté ožily v předštědrovečerní den historické sály Nové radnice neobvyklým ruchem. Jubilejní "10. Vánoce na brněnské radnici" opět připravilo Statutární město Brno společně s reklamní společností SNIP & CO, ve spolupráci s Nadací Archa Chantal a dalšími partnery. Nadace Archa Chantal pozvala v tento den na Novou radnici zdravotně postižené děti, děti z ústavů a pěstounských rodin. Pro všechny byly připraveny dárky, jež věnovali pořadatelé a sponzoři akce. Návštěvníky uvítal pan primátor Petr Duchoň, představitelé města a paní Chantal Poullain-Polívková. Pro všechny děti byla opět připravena motivační akce "Za ozdobu odměna". Děti, které přinesly na radnici vlastnoručně vyrobenou ozdobu a pověsily ji na připravené vánoční stromky, obdržely od pořadatelů malý dárek. Nejmenší návštěvníci a jejich rodiče i prarodiče zaplnili radnici, aby mohli ve Velkém sněmovním sále shlédnout zábavné pořady, pohádky a hudební vystoupení, a také aby si mohli v předvánoční atmosféře prohlédnout prostory, které nejsou během roku veřejnosti přístupné.


6.3. Akce pořádané ve prospěch nadace 
22. 1. 2002
Čtvrtý reprezentační ples rádia Frekvence 1 se uskutečnil v Hotelu International Brno. Výtěžek z tomboly a vstupného, celkem 40 000 Kč, byl věnován Nadaci Archa Chantal.

1. 2. 2002
V hotelu International v Brně se konal již 41. reprezentační ples kde nadaci věnovalo Casino Brno finanční dar v hodnotě 70 000,- Kč.

7. 2. 2002
Společenský večer firmy Dědic & partneři konaný u příležitosti 5. výročí založení společnosti, v Kongresovém sále hotelu Imperial Ostrava. Nadaci Archa Chantal byl předán šek v hodnotě 60 000,- Kč.

18. 5. - 19. 5. 2002
V areálu golfového hřiště v Karlových Varech byl uspořádán turnaj "Charity golf party". Společnosti Golf Resort uspořádala dražbu ve prospěch aktivit Nadace Archa Chantal, jejíž výtěžek dosáhl 1 000 000,- Kč.

1. 6. 2002 Štíty
Olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta vydražil svou zlatou Olympijskou helmu ve prospěch Nadace Archa Chantal. Společnost Henkel ČR předala nadaci šek v hodnotě 200 000,- Kč.

20. - 21. 7. 2002
Sportovní podnik FERRARI SHOW v Brně přinesl nadaci 100 000,- Kč

22. 10. 2002
5. výročí Hypermarketu Globus Praha - šek pro nadaci 100 000,- Kč

21. 12. 2002
Již po desáté uspořádala SNIP & CO., reklamní společnost, s.r.o., pod garancí Statutárního města Brna a záštitou pana primátora Petra Duchoně, Brněnský předvánoční galavečer v hotelu Voroněž. Výtěžek večera, dobročinné dražby a vánoční tomboly byl věnován Nadaci Archa Chantal.

V průběhu celého roku podporovala činnost nadace Národní kolotočová společnost fa. Schulz tím, že spolupracovala na akcích nadace a rozdávala zdarma lístky dětem ze škol, dětských domovů a stacionářů.

22. 1 - 23. 1. 2002 Prezentace Nadace Archa Chantal na III. mezinárodní konferenci pořádané pod záštitou UNESCO s názvem: Žena - tvůrčí osobnost třetího tisíciletí.



7. Osvětová a propagační činnost
Vizí Nadace Archa Chantal je fungující občanská společnost, ve které jsou občanské iniciativy při řešení celospolečenských problémů uznávány a podporovány ze širokých zdrojů 
posilování veřejného povědomí o nadačním sektoru a dárcovství tak, aby se odpovědná a efektivní filantropie stala nedílnou součástí života naší společnosti 
aktivní spolupráce s českými i zahraničními nadacemi, nadačními fondy, fyzickými osobami a podniky, které věnují prostředky na veřejně prospěšné účely 
organizovat pravidelná setkávání dárců, společenské akce, tiskové konference 
organizovat sběr informací, analýzy, výzkum, šířit své materiály na veřejnosti 
v roce 2003 rozšířit českou verzi webových stránek 
rozšířit spolupráci s médii 
spolupráce na přípravě a realizaci CD na podporu akce "MOSTY" Přerov 



8. Finanční zdroje
8.1. Přehled o majetku a závazcích

8.1.1. AKTIVA

V tisících Kč

Stálá aktiva



Hmotný investiční majetek
326

Nadační jmění (umělecká díla, HIM a NHIM)
664

Nehmotný invest.majetek - projekty
16.614

Celkem stálá aktiva
17.604







Oběžná aktiva



Pokladna
214

Bankovní účty
2.136

Darované služby
672

Poskytnuté zálohy na projekty
3.713

Příjmy příštích období
472

Ostatní daně - daň z úroků
14

Celkem oběžná aktiva
7.221

AKTIVA CELKEM
24.825








8.1.2. PASIVA



Vlastní zdroje





Základní jmění ze změny metody
506

Nadační jmění
664

Přijaté GRANTY - z rozpočtu
350

Přijaté dary a příspěvky
18.816

Nerozdělený hospod.výsledek před.let
-543

Hospodářský výsledek roku 2002
711

Celkem vlastní zdroje
20.504







Cizí zdroje





Krátkodobé závazky
1.054

Ostatní přímé daně
14

Náklady příštích období
-103

Dohadné účty pasivní
3.356

Celkem cizí zdroje
4.321

PASIVA CELKEM
24.825








8.2. Finanční zdroje



8.2.1. PŘIJATÉ DARY

V tisících Kč


Peněžní dary
10.746

Věcné dary
178

Celkem přijaté dary
10.924





8.2.2. VÝNOSY




Příjmy z propagace a reklamy
512

Příjmy vázané
260

Přijaté úroky
85

Jiné ostatní výnosy
10

VÝNOSY CELKEM
867





8.2.3. NÁKLADY



Služby
(propagace, překladatelské, tiskařské, ekon.,právní a admin.služby)
180
Leasing + prov.náklady
(osobní automobil + spojené náklady na provoz automobilu)
599
Provozní náklady
(kancelář.potřeby, nájemné,energie,telefon,poštovné,fotodokumentace,cestovní náhrady)
807
Náklady spojené s akcemi
(náklady na akce př.den dětí, vánoční strom splněných přání...)
146
Osobní náklady
(mzdové náklady a zákonné pojištění)
685
Ostatní náklady
(bankovní poplatky, ostatní daně a mimořádné náklady)
44
NÁKLADY CELKEM

2.461

8.3. Zhodnocení hospodaření nadace 

	Veškeré nakládání s finančními prostředky probíhá s platnými právními předpisy 

Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí podle statutu překročit 45% veškerého příjmu nadace za příslušné zdaňovací období. 
Skutečné náklady za rok 2002 byly nižší jak 15%, což splňuje stanovenou podmínku. 
Skutečné náklady za rok 2002 byly nižší jak 15%, což splňuje stanovenou podmínku. 
Správní rada a dozorčí rada nadace schválila účetní uzávěrku nadace za rok 2002. 
Správní rada a dozorčí rada nadace schválila účetní uzávěrku nadace za rok 2002. 
Audit účetní závěrky nadace provedla společnost MORAVIA AUDIT, s.r.o. a vydala výrok: bez výhrad.

8.4. Poděkování dárcům finančních a věcných zdrojů 
Nadace Archa Chantal děkuje za finanční podporu v roce 2002 těmto dárcům:

2,000.000,- Kč

Statutární město Opava, Horní nám. 69, Opava

Nad 1,000.000,--Kč
Nadace Komerční banky a.s.-Jistota, Na příkopě 33, Praha 114 07
Fak. Thomayerova nem. s pol.Vídeňská 800, Praha 140 59
Nad 500.000,--Kč 
Státní slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava 746 79
Do 400.000,-Kč
Balírny Douwe Egberts, as.s K Žižkovu 9,Praha 190 00 
Do 300.000,--Kč
Mostecká uhelná společnost, a.s., V.Řezáče 315, Most 434 67 
Radio Most, s.r.o. , J.Kříže 846, Most 434 01 
Karlovarský porcelán a.s. Závodu míru 70, Karlovy Vary 360 17 
Advokátní kancelář 
Do 200.000,--Kč
Plzeňský prazdroj, a.a. U Prazdroje 7, Plzeň 304 97 
Henkel ČR spol.s r.o. U Průhonu 10, Praha 170 00 
Městská část Praha 4, Táborská 350, Praha 140 00 
GRANT SNIP a CO, reklamní společnost, s.r.o., Špitálka 41, Brno 660 18 
Elternverein Krebskranker Kinder e.v. Rudolf-Krahl-Str.61A 09116 CHEMNITZ 
KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA a.s. Templová 747, Praha 110 01 
GLOBUS ČR, k.s. Kostelecká 822, Praha 9-Čakovice 196 00
Do 100.000,--Kč 
U.S.Steel Košice-Bohemia a.s. Jankovcova 2, Praha 170 00 
Krijcos CS, a.s. K.Mašity 409, Všenory 252 31 
DIPLOMATIC LADIES AS EMC a CO, s.r.o., Husova 184/IV, Vysoké Míto 566 01 
MAREK EBEN , Maiselova 21, Praha 110 01 
CASINO BRNO, a.s. Husova 16, Brno 602 00 
Ing.František Vaculík, Kachlíkova 2, Brno 602 00 
Hotel AMBASSADOR-Zlatá husa, Václavské náměstí 5, Praha 1 
Dědic a partneři a.s., Opavská, Ostrava-Poruba 708 00 
PROMO Group a.s., Na Vidouli 1, Praha 158 00 
Do 50.000,--Kč 
JUDr.Jiří Polanský, Všehrdova 2/560, Praha 188 00 
HORIZONT spol.s r.o. Předboj 7, Kojetice u Prahy 250 72 
MOSER, a.s. Kpt.Jaroše 46/19, Karlovy Vary 360 06 
Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 140 00 
EUREST, spol. s r.o. Milský Jiří 
KOVO-PLAZMA s.r.o., Běly Pažoutové 980/30, Brno 624 00 
Regie Radio Music s.r.o. Kpt.Jaroše 18, Brno 602 00 
Regie Radio Music s.r.o. Wenzigova 4/1872, Praha 120 00 
Mr.MAGIC, s.r.o. Voroněžská 8, Brno 616 00 
Obec Ostrovačice, nám.Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice 664 81 
FRAMOZ, s.r.o. 
Interhotel VORONĚŽ a.s. Křižkovského 48, Brno 
OHK Okresní hospodářská komora 
Lenka Wuová, Provazníkova 52, 
JUTURN FOTOSESSION spol.s r.o. Jana Ziky 1952, Ostrava-Poruba 708 00 
Zdeněk Sedlák, Výletní 1, Brno 623 00 
Ing.Jan Hlaváček 
Ing.Jiří Hozák 
Zdeněk Fiala, Hrubšice 116, Ivančice 664 91 
LOYD-REALITY, spol. s r.o. 
Nadácia Penta, Križkova 9, Bratislava 811 04 
Eprin, spol.s r.o., Hybešova 38, Brno 602 00 
Generali servis, s.r.o. Bělehradská 132, Praha 120 00 
Město LITVÍNOV, Litvínov 
Aleš Zavoral, 
Ing.Hynek Sehnal, Mojmírovo nám.14, Brno 612 00 
10.000,--Kč 
Vladimír Šilivský 
Ing.Ivan Prácheňský 
Ing.Jiří Zeman 
p.Kaufman INTEREX 
Ing. Prokopec SEBAK-spol.s r.o. Okružní 17, Brno 638 00 
Ing.Igor Konečný, Tomanova 2, Brno 613 00 
Ing.Jaroslav Hakl 
Poděkování Nadace Archa Chantal dále patří: 
Drobné finanční dary do 10.000,--Kč :
Rostislav Skalička,
Ing.Lubomír Koníček, 
COFINEC BOHEMIA AIS, 
St.město Brno, 
Jitka Matasová,
Moravia Audit s.r.o.,
Petr Svoboda,
Josef Turner,
Petr Toman, 
ITALTRIOS, 
Jaroslav Formánek, 
Venhoda Radim,
Ing.Petr Lukáš,
MŠ Štefánkova, 
Hradecká Dana,
Ing.Iva Otevřelová, 
Havlíčková Miloslava,
Rastislav Škuta, 
Olga Látová,
Damir Kačarevič,
OK PYRUS s.r.o.,
Blahoslav Rejchrt,
Warner Music CR, 
Daniela Šeflová,
Hejný Petr P.E.S.,
Jan Sovíček,
Klimo Milan,
Michal Poupě,
Hudáček Radek, 
Amira Shehatová, 
Ing.Petr Krutiš,
Magdalena Nikodymová, 
Smrčková Vlasta, 
MUDr.Vladimíra Špinová, 
Roman Marek, 
Obec LUDGEŘOVICE, 
Farkaš Csaba, 
Pavla Kučerová, 
Zdeněk Černý, 
Zbyněk Chvátal, 
Národní zemědělské muzeum, 
p. Frnka, 
Ing.Jaroslav Nevole, 
Ing.Ladislav Hein, 
M.Traušov, 
Štěpánka Ryšavá, 
Marta Karoliová, 
Vladimíra Svobodová, 
Břetislav Dančák, 
Michal Bíla, 
Ivana Kolaříková, 
Linda Klečková, 
Z.Stehlíková, 
Martin Haluza, 
Ing.Petra Vaňková, 
Veronika Hartlová, 
Patrik Mik, 
Milota Zdeněk, 
Lenka Abrahámová,
 DRANONCRA, 
Dana Kopáčová, 
Jan Rozvoda, 
Michal Struma. 
Zákazníci a klienti :
 Delvita a.s., 
Tesco Stores ČR, a.s., 
Globus ČR, k.s., 
Botanicus s.r.o., 
Kaufland, v.o.s., 
GE Cupital bank, a.s., 
AHold Czech Republic a.s. . 
Věcné dary:
 Ford RAŠINO s.r.o. Jihlavská 2, Brno 625 00 
REPO s.r.o., Tř. Rudé Armády 7, Rousínov 683 01 
Eurotel Praha, spol. s r.o. Sokolovská 855/225, Praha 190 00 
Alenka Vávrová, Národní 13, Františkovy Lázně 351 00 
HANEL GLOBAL TOYS s.r.o., Razov 472, Vizovice 763 12 
Model Obaly, a.s. Těšínská 102, Opava 746 01 
HACHETTE FILIPACCHI 2000, s.r.o., Na Zátorce 3, Praha 160 00 
Microsoft s.r.o., Eltodo centrum, Novodvorská 1010/14B, Praha 140 00 
Stanislav Hora, ak.soch. Věšinova 13, Praha 110 00 
Marketing Systéme International, spol. s r.o., Masarykova 118, Modřice 664 42 
Strejček a spol., s.r.o. Palackého nám.12, Brno 621 00 
Rádio RADIOSERVIS NONSTOP s.r.o., M.Hübnerové 12, Brno 621 00 
Petr Novák-APON, Břetislavova 1205, Hradec Králové 500 20 
FIT PLUS Bohemia spol.s r.o. Holzova 34, Brno 628 00 
Chemoplast, a.s. Karlova 7, Brno 
IN-COOL-EX Krkonošská 10, Praha 120 00 
CARent a.s., Bělohorská 46, Brno 636 00 
Knihkupectví Barvič a Novotný, spol. s r.o., Česká 13, Brno 602 00 
MADE, spol. s r.o., Langrova 43, Brno 602 00 
Roman Müller , Gorkého 30, Vyškov 682 00 
DAVAY spol. s r.o. Kameničkova 2, Brno 616 00 
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, Bohunická 52, Brno 
ATLANTIS, Berkova 90, Brno 612 00 
Mgr. Jan Mudroch Topolová 10, Ústí nad Labem 400 03 
Nápoje Krnov a.s. Za drahou 1, Krnov 794 01 
MPRecords, s.r.o. Záhořanského 3, Praha 120 00 
Jan Žák , Sobotovice 129, Sobolovice 664 67 
SPOKA a.s.Libkovodská 1428, Pelhřimov 393 01 
Barvy TEBAS, s.r.o. Poděbradská 7, Praha 190 05 
 
 
Nadace Archa Chantal upřímně děkuje všem svým dárcům a spolupracovníkům, jednotlivcům i organizacím, kteří s námi v roce 2002 spolupracovali, věnovali nám svou podporu, přízeň a čas. 
 
 
9. Výrok auditora k roční závěrce 



