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1. Základní údaje o nadaci  
 

Nadace byla založena 11. června 1993 v Prachaticích. Nadace sídlí 
v Praze, ulice Na Poříčí 12. Zaregistrována je u Městského soudu v Praze oddíl 
N, vložka 571. 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, na webových stránkách nadace 
nebo u Městského soudu v Praze. 
 
Sídlo Nadace Archa Chantal: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1   

   

 
 

 

 

 

 

 



 

2. Organizační schéma 
 

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: Marta Kubišová  

• člen: Mgr. Beata Rajská 
 

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

• předseda: Michal Babák 

• místopředseda: JUDr. Martin Bjalončík  

• člen: Marek Škarpa 
 
 
Management Nadace Archa Chantal 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. 
 
Smluvní spolupráce: Šárka Nečasová   
Smluvní spolupráce: Ing. Katarína Hoffmannová  
 

 
 

 

 



 

3. Poslání Nadace 
 

Nadace Archa Chantal se i v roce 2020 soustředila na činnosti, které 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. Velké díky patří všem, kteří si zakoupili kalendář PROMĚNY 2021 a 
podpořili tím naše projekty. 

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. Provádí celkové 
rekonstrukce včetně barevného řešení dětských oddělení včetně osvětlení. 
Vybavuje pokoje a čekárny hračkami, knihami a společenskými hrami. Při 
přípravě a realizaci projektů využívá poznatky a zkušenosti z již dříve 
realizovaných prací nadace. Zabezpečuje, aby návrhy výtvarného řešení 
interiéru vycházely z konkrétních potřeb nemocných dětí. Veškeré návrhy 
konzultuje s odborným personálem dětských oddělení.  
 

4. Cíl Nadace pro rok 2021  
 

V roce 2021 budeme pokračovat ve vytyčených cílech s důrazem na dokončení 
připravovaných i započatých projektů. 

 
Hlavní cíle pro rok 2021 
 

• zajištění finančních prostředků na projekty roku 2021 

• rozšíření sítě sponzorů 

• udržení a podpoření dlouhodobých sponzorů 

• příprava a realizace projektu pro Nemocnici v Mostě – Dětské a 
dorostové oddělení 

• příprava a realizace projektu pro Fakultní nemocnici Hradec Králové – 
Psychiatrická klinika 

• příprava a realizace projektu pro FTN Praha 4 – Plicní oddělení 
Pediatrické kliniky 

• pomáhat s dovybavením hračkami, knihami a malířskými potřebami v 
již realizovaných projektech ale i v jiných nemocnicích, domovech a 
ústavech sociální péče 

• pokračování ve spolupráci s Petrem Kurečkou na kalendáři PROMĚNY 
2022 



 

5. Činnost nadace v roce 2020 
 

Projekt „Svět v bublině“ – dětské oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno 

Na projektu dětského oddělení jsme s personálem nemocnice spolupracovali od začátku 

stavby nové kliniky. Na základě požadavků oddělení jsme zakoupili pro oddělení dřevěné 

postele s úložným prostorem pod postelí a matrace, které nahradily chladné kovové 

zdravotní postele. Zabezpečili jsme výmalbu stěn svěžími barvami. Tím se oddělení zútulnilo 

a získalo téměř hotelový charakter. Dekorace navrhl, vyrobil a nainstaloval Atelier A2Z, 

s kterým jsme spolupracovali už v předchozích projektech. V každém pokoji jsou dekorace 

připomínající některou evropskou metropoli. Celková hodnota projektu je 508 200 Kč. 

Sponzoři projektu: 

KOUTNÍK A PARTNER, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, s.r.o. 
Andrea Králová ∎ TISKAP s.r.o. ∎ Mgr. Michael John, MBA, LLM 
Kistler Eastern Europe, s.r.o. ∎ DUCK RACING AUTOKLUB 
Eva Matýšková ∎ Helena Sterrová 
přispěvatelé Veřejné sbírky 
KALENDÁŘ PROMĚNY 2020 

 

 

 



 

Komunikační místnost – Ústav radiační onkologie, Nemocnice na Bulovce 

 
 
 
V roce 2020 se nám podařilo zrealizovat proměnu "komunikační místnosti" v Ústavu 
oddělení radiační onkologie v Nemocnici Na Bulovce a to hlavně za podpory hudební 
agentury Applausebooking, která uspořádala vzpomínkový a současně dobročinný koncert 
pro Romka Hanzlíka. 
Na transparentním účtu se vybralo úctyhodných 78. 000,- Kč. 
Místnost jsme vybavili novým nábytkem na míru, roletkami, křesílky, květinami a dalšími 
doplňky a dekoracemi. 
Fotografie na stěnách v této místnosti jsou právě od Romka Hanzlíka, které budou současně 
vystaveny také v dalších dvou patrech tohoto oddělení. 
Mockrát děkujeme všem, kteří na tento projekt přispěli a podíleli se na jeho realizaci. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příspěvky a věcné dary v roce 2020 

pro Viktorii Zelinkovou – 20.000 Kč na nákup elektrického pohonu invalidního vozíku 

pro Mary´s Meals – 10.000 Kč na nákup stravy pro děti ze školy Nambo v Malawi 

pro Dia klub Nová Paka – 12.000 Kč na výlohy spojené s činností Diaklubu 

pro Otu Malíška – 10.000 Kč na nákup mechanického invalidního vozíku 

pro Diakonii Litoměřice – 50.000 Kč na financovaní činnosti provozovaných sociálních služeb 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vydání kalendáře PROMĚNY 2021 

Připravili jsme další ročník Kalendáře Proměny. Pod vedením fotografa Petra Kurečky se i 
letos proměnili významné české osobnosti do postav v známých filmových plakátech, aby 
podpořili projekty, které budou realizovány v roce 2021. 

Děkujeme Jiřímu Dvořákovi, Lence Vlasákové, Báře Hrzánové, Radku Holubovi, Janě 
Plodkové, Martě Issové, Karlu Heřmánkovi se synem, Jaroslavovi Pleslovi, Jenovéfe Bokové, 
Jitce Čvančarové, Barboře Nesvadbové, Lence Krobotové, Lucce Vondráčkové, Zorce 
Návorkové, Romanu Zachovi, Jiřímu Langmayerovi a všem, kteří se podíleli na realizaci 
kalendáře. 

 

 

 

 

Více info na www.kalendarpromeny.cz 

http://www.kalendarpromeny.cz/


 

Pirelli Motorsport Golf Tour 2020 

V rámci pěti golfových turnajů převzala ředitelka Nadace Archa Chantal Šárka Nečasová 

s prezidentkou nadace Chantal Poullain šeky v celkové hodnotě 50.000 Kč. Pan Kačírek je 

našim dlouholetým příznivcem a podporovatelem, za co mu nesmírně děkujeme. 

 

Galavečer Francouzsko – české obchodní komory 

Galavečer se pořádal u příležitosti předání cen Francouzsko – české obchodní komory. 

Na galavečer byla pozvána i prezidentka nadace, která převzala šek v hodnotě 50.000 Kč. 

 

 

 



6. Poděkování dárcům finančních a věcných zdrojů 

 

Koutník a Partner, advokátní kancelář s.r.o. 250 000 Kč 

Tiskap s.r.o 90 000 Kč 

Galerie ART 73 200 Kč 

Europlakat s r.o. 69 848 Kč 

Mgr. Michael John, MBA, LLM 55 000 Kč 

Kistler Astern Europe s.r.o. 50 000 Kč 

DUCK RACING AUTOKLUB 50 000 Kč 

Město Most 48 000 Kč 

Studená – Labalestra, advokátní a patentová kancelář 30 000 Kč 

CCFT services s.r.o. 26 000 Kč 

Francousko – česká komora 24 320 Kč 

Eva Matýšková 22 000 Kč 

Godard s.r.o. 20 000 Kč 

Město Litvínov 14 600 Kč 

Jaroslav Formánek 4 800 Kč 

Andrea Králová 4 750 Kč 

Ester Cholasová 3 000 Kč 

Radim Ševčík 2 800 Kč 

Martina Pitourová 2 500 Kč 

Vlastimil Šolc 2 000 Kč 

Martin Kupec 2 000 Kč 

Lucie Brožová 900 Kč 

Radim Venhoda 600 Kč 

Martina Němcová 500 Kč 

Erika Bakayová 500 Kč 

Lenka Růžičková 300 Kč 

 

 

Anopress IT a.s. každodenní monitoring médií 

PAUL spol.s r.o. catering na nadačních akcích a focení kalendáře 

 

Děkujeme všem, kdo jsi zakoupili Kalendář Proměny 2021 a tím podpořili projekty nadace 

 

 



7. Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2020 

    (v celých tisících Kč) 

Viz. přiložený dokument 

 


