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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 2021 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 všem, kteří si zakoupili kalendář PROMĚNY 2022 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. Činnost nadace v roce 2021 

 

„Svět Zahrada“ – Čekárna a jídelna dětského oddělení v nemocnici Most 

O výtvarný návrh a realizaci se postarala Adéla Štěpánková, Studio 

„ZLEHKA“: „Téma, které provází pediatrické oddělení mostecké nemocnice, 

je Zahrada. Herní prvky jsou pečlivě vybrány, aby splňovaly bezpečnost a 

také styl zahrady. Mám radost, že jsme mohli umístit houpačku a klouzačku 

od českých výrobců a z masivního dřeva. V jídelně jsme volně navázali na 

stejné téma a posunuli se více do ptačí říše. Odrazovým bodem byl obraz, 

který namalovala přímo paní Chantal. Obraz jsme zdigitalizovali a motiv 

jednoho z ptáků zvětšili a ručně pomalovali. Vyrobili jsme tak originální a 

jedinečnou dekoraci.“  

„Za personál a pacienty dětského a dorostového oddělení moc děkujeme 
Nadaci Archa Chantal a studiu paní Adély Štěpánkové za vytvoření krásného 
a útulného prostředí pro naše pacienty. Naším cílem je, aby se děti cítily jako 
doma a v nemocnici se nebály. Samozřejmě i pro personál je práce  v 
takovém prostředí veselejší,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, primářka 
dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice.  

 

 

Celková cena projektu: 188.429 Kč 

 

Sponzoři projektu: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, MĚSTO LITVÍNOV, 

TARKETT, ALTRYSS, MAPEI, OSMONT, KOVOFIT, INSGRAF, ANTONIE EMA 

 

 

 

 

 



 

 

Čekárna – Dětské a dorostové oddělení, Nemocnice Most 

 

 

Jídelna – Dětské a dorostové oddělení, Nemocnice Most 



„Svět Džungle“ – Plicní oddělení, Pediatrická klinika Thomayerova nemocnice, 
Praha 
 
V části Izolace Plicního oddělení jsme zrekonstruovali prostory herny a chodby. 
Realizaci provedlo dle vlastního návrhu Studio Zlehka pod vedením Adély 
Štěpánkové. 
V celém prostoru jsme položili novou podlahovou krytinu a vymalovali světlými 
barvami, tím se celý prostor opticky projasnil a zvětšil. Naistalovali jsme nové 
svítidla. 
Repasovali jsme okno v herně a dveře ambulancí. 
V herně jsme umístili nábytek na sezení, skříňky, skříň a police dle požadavků 
personálu nemocnice. 
Vše je doplněno herními prvky a dekoracemi na téma džungle. 
 
„Spokojenost z naší strany, ale hlavně ze strany pacientů a jejich rodičů je 
veliká. Prostor v sobě snoubí hravost a optimismus. Herní prvky děti bohatě 
využívají, posezení ve společném prostoru je fajn pro maminky nebo školní děti, 
které tam mívají výuku. 
Moc Vám děkuji, že jste si náš projekt vybrali a že jste ke spolupráci přizvali 
studio Zlehka, které si dokázalo s prostorem velmi dobře poradit.“ napsala nám 
MUDr. Karolína Doležalová, vedoucí lékař Střediska dětské tuberkulózy a 
mykobakterií. 
 
 
 
Celková cena projektu: 346. 830 Kč. 
 
Sponzoři projektu:  
 
FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA  
CCFT SERVICES s.r.o. STUDENÁ  
LABALESTRA & BOKOTEJ advokátní a patentová kancelář 
GALERIE ART PRAHA  
DUCK RACING AUTOKLUB 

TARKETT ,   BLANKET  ,   PROFILE  ,   DULUX  ,  OSMONT 

 

 

 
 



 
 

Chodba – Plicní oddělení, Pediatrická klinika FTN Praha 
 
 
 

 
 

Herna – Plicní oddělení, Pediatrická klinika FTN Praha 



„Svět U moře“ – Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Výtvarný návrh a realizace Mgr. Lucie Štejnar 

Hernu jsme koncipovali jako souostroví, kterého středobodem je loď  - 
Noemova Archa. Na její palubě se můžou všechny děti „plavit“ od ostrova k 
ostrovu. 
V herně jsme položili novou podlahovou krytinu, do které jsme vložili různé 
barvy krytin a vytvořili svět ostrovů. 
Tak vznikl ostrov s lavicemi a stolem, kde si můžou děti kreslit, nebo hrát stolní 
hry. 
Na ostrově se sedacími vaky si můžou starší děti číst, nebo se věnovat svým 
mobilním zařízením. 
Ostrov s policemi je určený na odkládaní her a knížek. 
Prostor jsme doplnili křesly k pohodlnému čekání. 
Použili jsme tlumené pastelové barvy. Vše doplnili dekoracemi a hrami na téma 
moře a loď. 
"Dětští pacienti jsou v nové herně velice spokojení. I rodiče tuto změnu 
pozitivně uvítali, protože čekání je někdy delší a děti se v herně 
dokážou zabavit na dlouhou dobu. 
Hodně oblíbený je nejen skákací panák na podlaze a samozřejmě velká loď 
uprostřed. Celkově herna přispívá k příjemnější atmosféře v čekárně. 
Rodiče i personál oceňují vzdušný, světlý a čistý prostor herny. Děti po 
příchodu do ambulance rychle zapomenou, že je čeká vyšetření lékařem a 
naplno si užívají čas strávený v herně.", říká Ladislav Kříž, vrchní sestra 
Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové 
 
Cena projektu: 195.309 Kč 
 
Sponzoři projektu: 
LEWRON MUSIC CENTER s.r.o. 
GODARD s.r.o. 
KISTLER EASTERN EUROPE s.r.o. 
Galerie ART 
DYNAMIS s.r.o. 
CNC DELFIN s.r.o. 
Vydavatelství The Wrr 
Ing. Jaromír Štejnar 
Mgr. Radek Slezák 
Nábytek Abraham , TARKETT , BLANKET , DEXON , POLSTRIN 



 
Herna – Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 
 

 
 

Herna – Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 



Příspěvky a věcné dary v roce 2021 
 
Dia klub Nová Paka  

Dia klubu věnujeme každoročně finanční příspěvek na výlohy spojené s jeho 
činností, s organizováním letního tábora pro děti s diabetem. Výška letošního 
příspěvku byla 6.000 Kč. 

 

 

 

FN Brno – psychiatrická klinika 

Psychiatrické klinice jsme věnovali fasádní barvy v hodnotě 7.000 Kč, na 
vymalování zahradní betónové zdi. Zeď malovali pacienti a personál kliniky dle 
vlastních návrhů. 

 



KALENDÁŘ PROMĚNY 2022 

Kalendář Proměny je tradiční produkt Nadace Archa Chantal. Pro rok 2022 jsme 
nafotili kalendář osobností tentokrát bez proměn. Osobností jsme se ptali, co 
pro ně uplynulé období znamenalo. Jejích vzkaz si můžete přečíst u každé 
fotografie. 

Vše jsme realizovali s naším dvorním fotografem Petrem Kurečkou. 

Děkujeme Martě Kubišové, Ivě Janžurové, Bolku Polívkovi, Ondřeji Vetchému, 
Janu Cinovi, Evě Samkové, Vojtovi Kotkovi, Aně Geislerové, Vladimíru Polívkovi, 
Báře Hrzánové a také Ivaně Gottové, která umožnila použití fotky Karla Gotta, 
který fotil pro minulé ročníky nadačního kalendáře. Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na realizaci kalendáře. 

 

 

 

 

 

Více informací na www.kalendarpromeny.cz 

 

 

 

 

 

http://www.kalendarpromeny.cz/


Pirelli Motorsport Golf Tour 2021 

V rámci čtyř golfových turnajů převzala ředitelka Nadace Archa Chantal Šárka 

Nečasová s prezidentkou nadace Chantal Poullain šeky v celkové hodnotě 

40.000 Kč.  

 

Děkujeme panu Kačírkovi a DUCK RACING AUTOKLUB. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Poděkování dárcům finančních a věcných zdrojů 

 

Beata Rajská design 70 000 Kč 

Europlakát 69 848 Kč 

MÚ Most 48 000 Kč 

Libor Vrkoč 40 000 Kč 

Kistler Eastern Europe 65 000 Kč 

MUDr. Milada Veselá 40 000 Kč 

Duck Racing Autoklub 40 000 Kč 

Lewron Music Center 30 000 Kč 

Ing. Miloš Král 25 000 Kč 

Edukáček 20 000 Kč 

MÚ Litvínov 14 600 Kč 

Lacnea a.s. 10 000 Kč 

Radim Ševčík 10 000 Kč 

Mgr. Klára Labalestra 10 000 Kč 

Divadlo Bolka Polívky 7 500 Kč 

Martina Pitourová 6 000 Kč 

Hana Slaninová 5 000 Kč 

Jaroslav Formánek 4 800 Kč 

PhDr. Tomáš Sedláček 3 000 Kč 

Radek Nespěchal 2 021 Kč 

Rehabilitace Teplice s.r.o. 2 000 Kč 

Ing. Pavel Roztočil 1 200 Kč 

Martina Němcová 1 200 Kč 

Jana a Jan Kubínovi 1 000 Kč 

Miroslav Holubec 1 000 Kč 



Milan Makula 1 000 Kč 

Lucie Žylová 1 000 Kč 

Radim Venhoda 600 Kč 

Bohumil Posejpal 500 Kč 

Simona Němotová 500 Kč 

Markéta Vodičková 300 Kč 

Rostislav Křesťan 300 Kč 

Michal Zubčák 250 Kč 

Helena Havranová 100 Kč 

 

 

 

 

Anopress IT a.s.  -  každodenní monitoring médií 

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

ALTRYSS s.r.o.  -  pokládka podlahových krytin v Nemocnici Most 

OSMONT s.r.o.  -  svítidla pro Nemocnici Most 

 

Děkujeme všem, kdo jsi zakoupili Kalendář Proměny 2022 

a tím podpořili projekty nadace 

 

 

 

 

 

 



7. Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2021 

    (v celých tisících Kč) 

Viz. přiložený dokument 

 


