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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: Mgr. Tereza Valentová 
Smluvní spolupráce: Ing. Katarína Hoffmannová  
 

3. Poslání Nadace 
 
Nadace Archa Chantal se i v roce 2017 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 2017 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  
 
V roce 2018 budeme pokračovat ve vytyčených cílech s důrazem na dokončení 
připravovaných i započatých projektů. 

 
Hlavní cíle pro rok 2018 
 

• zajištění finančních prostředků na projekty roku 2018 

• rozšíření sítě sponzorů 

• udržení a podpoření dlouhodobých sponzorů 

• příprava projektu pro nemocnici v Uherském Hradišti 

• příprava a spolupodílení se na konečném návrhu pro Dětskou psychiatrii – 
Fakultní nemocnice Brno 



• vyhledávání grantových příležitostí 

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

• realizace II.etapy projektu Svět v lese pro Dětské oddělení Klatovské nemocnice 
a.s. 

• pokračování ve spolupráci s Petrem Kurečkou na kalendáři PROMĚNY 2018 
 

5. Činnost nadace v roce 2017 

Motorsport golf tour 2017 

V rámci pěti golfových turnajů převzala ředitelka Nadace Archa Chantal Mgr. Tereza 

Valentová s prezidentkou nadace Chantal Poullain šeky v celkové hodnotě 60.000 Kč od 

společnosti SPORT M3 s.r.o.  

 

Realizace projektu Na Palubě podle návrhu Nadace Archa Chantal 

Vzhledem k nedodržení termínu byla nadace nucena ukončit plánovaný projekt a dala 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov k dispozici svůj návrh řešení projektu a nemocnice 

projekt následně zrealizovala na své náklady.  

 



 

 

 

 

 



Nemocnice Most – Dětské a dorostové oddělení – Na ostrově 

Díky daru statutárního města Most a města Litvínov nadace připravila a zrealizovala projekt 

pro hernu dětského oddělení na téma Na ostrově . Proběhla zde kompletní proměna 

interiéru podle výtvarného návrhu LOKKI International s.r.o. Firma se postarala také o 

výrobu nábytku na míru a nástěnných dekorací. V herně byla nutná výměna podlahové 

krytiny, která byla sponzorským darem společnosti Tarkett, Altryss a Mapei,  

V projektu můžeme viděn nový nábytek, dětskou kuchyňku, PC stůl, stůl pro malé děti, 

pohovku pro rodiče, sedací vaky, žíněnku pro nejmenší a spoustu tematických dekorací 

včetně didaktických her. Barny jsou laděny do veselých a hravých barev, aby se děti lépe 

zbavili stresu z hospitalizace nebo stesku po domově. 

Srdečně děkujeme Statutárnímu městu Most, městu Litvínov, Nadačnímufondu Trebbia, 

Tarkett, Altryss, Mapei, dárcům veřejné sbírky a všem, kteří si zakoupili kalendář PROMĚNY 

2017. 

 

 

 

 



Vydání kalendáře PROMĚNY 2018 

Nadace Archa Chantal s fotografem Petr Kurečkou opět vydali již devátý KALENDÁŘ 
PROMĚNY pro rok 2018. Na dvanácti fotografiích můžete vidět osobností české herecké i 
pěvecké scény.  

Obsazení kalendáře: Chantal Poullain, Milan Peroutka, Lenka Termerová, Jaroslav Plesl, Jana 
Plodková, Petr Vančura, Zdeněk Piškula, Eva Holubová, Václav Neužil, Marika Procházková, 
Ondřej Ruml, Klára Vytisková 

Tímto děkujeme sponzorům kalendáře pro rok 2017: TISKAP, Pekařství PAUL, Vinařství Mádl, 
Bobo, Papyrus, Barrandov Studio, Asian Temple, Orca s.r.o. 

Více info na www.kalendarpromeny.cz 

 

 

Příspěvky a věcné dary v roce 2017 

12.000 Kč – DIAKLUB Nová Paka – příspěvek na výlohy spojené s ozdravným pobytem dětí 
s diabetem v Českém ráji 

50.000 Kč – DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 



 

 

6. Poděkování dárcům finančních a věcných zdrojů 

 

Europlakát spol. s r.o. 213 637 Kč 

Mgr. Michael John, MBA, LLM 150 000 Kč 

Tiskap s.r.o. 85 000 Kč 

Fast Forward s.r.o. 60 000 Kč 

Miroslav Lipina 60 000 Kč 

SPORT M3 s.r.o. 60 000 Kč 

ZIP Film Production s.r.o. 40 000 Kč 

Action events s.r.o. 40 000 Kč 

Petr Roman 30 000 Kč 

Město Litvínov 14 600 Kč 

Divadlo Bolka Polívky 10 500 Kč 

Nikon spol. s r.o. 10 000 Kč 

Ing. Ivan Práchenský 10 000 Kč 

Dorota Kaustová 16 500 Kč 

Jana Laštovicová 6 300 Kč 

Jaroslav Formánek 4 800 Kč 

Mgr. Petr Kausta 4 100 Kč 



Lucie Brožová 3 000 Kč 

Radim Ševčík 2 500 Kč 

Jaroslav Kaňák 2 400 Kč 

Ing. Pavel Roztočil 1 200 Kč 

Alena Šimková 600 Kč 

Radim Venhoda 600 Kč 

 

Věcné dary 

Altrys s.r.o. – podlahová krytina v hodnotě 41.087 Kč pro Dětské oddělení Nemocnice Most  

 
 
PODĚKOVÁNÍ  
 

TISKAP 
tisk kalendáře PROMĚNY 2018 
 
PAUL spol. s r.o.  
Catering na nadačních akcí a focení kalendáře 
 
Asian Temple 

pronájem prostor pro křest kalendáře PROMĚNY 2018                                                                                                              

Orca s.r.o. 

LAK Produkce 

Vínařství Mádl 

Barrandov Studios a.s. 

Papyrus 

BOBO BLOK, spol. s.r.o. 

Cellula s.r.o. 

Iveta Kopicová 

Film Production Prague – Milan Friedich 

Petr Kurečka a tým pro KALENDÁŘ PROMĚNY 2018 

 

Děkujeme všem, kdo si zakoupili KALENDÁŘ PROMĚNY 2018 a tím 

podpořili projekty nadace. 

 

 



7. Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017 

    (v celých tisících Kč) 

Viz. přiložený dokument 

 


