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1. Základní informace 
 

 

Nadační fond Jičín – město pohádky 

zapsaný v Nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl N, vložka č. 80, den zápisu 9. 2. 1999  

IČ: 150 56 627 

DIČ: CZ 150 56 627  

Bankovní spojení: KB Jičín, číslo účtu: 17836-541/0100  

Sídlo: Denisova 400, 506 01 Jičín 
 

 

Nadační fond Jičín - město pohádky byl transformován ve smyslu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích 

a nadačních fondech dne 9. února 1999 zapsán do Rejstříku nadací a nadačních fondů u Krajského 

soudu v Hradci Králové v oddíle N, vložka č. 80. 

 

Nadační fond je vlastníkem ochranné známky festivalu Jičín - město pohádky zapsaného u Úřadu 

průmyslového vlastnictví ČR pod číslem zápisu 216934, číslo spisu 117706, a chrání tato práva 

před neoprávněnými zásahy.  

 
 

 

Orgány NF JMP k 30. 9. 2017 

 
 

Správní rada: 

 

 

Dominik Malý, předseda    Mgr. Luděk Havel, člen  

 

Mgr. Milan Smolík, člen    Marek Vondrák, člen 

 

Mgr. Alena Čelišová, člen    PhDr. Josef Novotný, člen 

 

 

 

Dozorčí rada: 

 

 

Ing. Michal Mládek, předseda    Ing. Zdeněk Bucek, člen 

 

JUDr. Mgr. Jaroslav Veselý, člen    JUDr. Alena Jírovcová, členka 

 

Blažena Bohuňovská, člen     Ing. Ladislav Komárek, člen 
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2. Poslání Nadačního fondu JMP 
  
Nadační fond byl zřízen pro naplňování obecně prospěšných cílů, kterými jsou:  

- probuzení a oživení duševních hodnot a humanitních cílů se zvláštním zaměřením na rozvíjení 

osobnosti dětí a mládeže, a to i dětí tělesně a duševně postižených, 

- vyjádření naší vůle i schopnosti ke vzájemné mezinárodní spolupráci ve sjednocené Evropě, 

- podporování a propagování „Úmluvy o právech dítěte“ mezi dospělými i mezi dětmi,  

- organizování a podporování veřejně prospěšných akcí spojených s rozvojem osvětové a vzdělávací 

činnosti. 

 

V tomto smyslu pak nadále pokračovat v dosavadní spolupráci a navazovat další s obdobnými 

kulturními spolky a institucemi v oblasti regionu, ČR i v zahraničí.  

 

 

Aktuální dění v Nadačním fondu během uvedeného účetního období 
 

V účetním období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 pracovala 

  

Správní rada NF JMP ve složení: Dominik Malý - předseda SR 

členové  SR - Mgr. Milan Smolík, Mgr. Alena Čelišová, Mgr. Luděk Havel, Marek Vondrák,  

          PhDr. Josef Novotný 

Dozorčí rada NF JMP ve složení: Ing. Michal Mládek – předseda DR 

členové DR – JUDr. Mgr. Jaroslav Veselý, Blažena Bohuňovská, Ing. Zdeněk Bucek , JUDr. Alena    

                      Jírovcová, Ing. Ladislav Komárek  

 

Stručně k práci správní a dozorčí rady: 

 

Obě rady se průběžně scházely na pracovních jednáních (viz archiv zápisů z jednání SR i DR NF 

JMP). Dozorčí rada prováděla kontrolní činnost, jejíž výsledky a předaná stanoviska projednávala 

správní rada. Ta také zajišťovala v průběhu roku jednání se zástupci města. 

Spolupráce s městem probíhala na základě smlouvy o spolupráci a spolupořadatelství při festivalu 

JMP. Město pro spolupráci dle této smlouvy poskytlo formou nepeněžního plnění ( podpora de 

minimis) potřebné vnitřní prostory a veřejná prostranství  pro realizaci programu festivalu. Na hrazení 

služeb objednaných nadačním fondem u příspěvkových organizací města uvolnilo  město ze svého 

rozpočtu 440 000,- Kč. Na účet NF JMP poskytlo příspěvek 213 943,- Kč. 

 

 

3. Projekty  
 
Realizované projekty a akce 
 
a)  Jivínský Štefan –- Nadační fond JMP jako spolupořadatel se účastní přípravných jednání 

a poskytuje nadační příspěvek ve výši 2 000,- Kč na zhotovení dvou sošek pro vítěze obou kategorií. 
b)  Projekty spolupráce s handicapovanými a jejich zapojení – Kavárna Potmě, Sportem proti 

bariérám, z.s., Kamarád Jičín z.s., Fokus Mladá Boleslav z.s., Denní stacionář Slunečnice, Pardubice, 

Kapela Jakub Kazda & Přátelé a absolventi Konzervatoře J. Deyla v Praze 

c)  Oranžové kolo  Nadace ČEZ – NF JMP vytipoval potřebné. 

d)  Prvomájový vejšlap za polibkem na Zebín 1. 5. 2017. 

e)  Za Pelíškem do Prachovských skal - série výletních tras od května do srpna 2017. 

f)  Festival Jičín - město pohádky 2017- 27. ročník.    
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27. ročník festivalu Jičín – město pohádky 
 

Pořadatelé: Nadační fond Jičín – město pohádky a město Jičín 

 
Datum: 13. – 17. září 2017 
Podtitul: Český rok aneb tradice Tradičně i netradičně 

Záštita: ministr kultury Mgr. Daniel Herman, ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, 

             trvalá záštita Rady Královéhradeckého kraje  

 

Patron hlavního města pohádky: Jiří Lábus 

Dramaturg festivalu:  Pavlína Paličková 

Výtvarná spolupráce festivalu: Bára Hubená 

Produkce festivalu: Dominik Malý, Marie Léblová 

 

Generální mediální partneři: Česká televize 

Hlavní mediální partneři: deník Právo, Český rozhlas Praha, časopisy Sluníčko, Mateřídouška, 

Maminka 

Mediální partneři: Plakatov.cz, Jičínský deník, Radio Černá Hora, Nové noviny, Videostudio PP 

 

Hlavní partner: Seco Group a.s. 

Patroni: Innogy, Nadace ČEZ 

Projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje a města Jičína  

 

 

Zpráva o festivalu 2017 

 
Spolupořadateli festivalu jsou NF JMP a město Jičín.  

 

Vzpomínka byla věnována jičínskému rodákovi Čeňkovi Musilovi, architektu a urbanistovi u 

příležitosti 70 let od jeho úmrtí, Josefu Ladovi, malíři a spisovateli u příležitosti 130 let od narození a 

70 let od jeho úmrtí,  Josefu Čapkovi, malíři a spisovateli u příležitosti 130 let od narození. Připomněli 

jsme si také výročí 50 let od prvního uvedení výtvarné podoby Rumcajse v televizi. 

 

V rámci festivalu Jičín – město pohádky spolupracuje Nadační fond JMP se studentskou aktivitou 

Jinčí čin, jejichž cílem je oživení méně známých zákoutí města Jičína. 

 

Připomeňme si některé okamžiky poohlédnutím zpět : 

 

Začali jsme 21. knihovnickou dílnou – celostátní setkání knihovnic  knihovníků. 

 

Ve středu 13.9.2017 byla otevřena výstava výtvarné soutěže „ S Rumcajsem za českými tradicemi“. 

V 16:00 odstartoval  tradiční pohádkový  průvod  rozličných pohádkových bytostí vedený patronem 

pohádkového města Jiřím Lábusem směřující na Valdštejnovo náměstí. Zde starosta Jičína předal klíč 

od města do rukou dětem. Symbolická vláda nad městem byla po roce zase na pět dní svěřena dětem. 

Následoval rej masek, z nichž byly vyhodnoceny ty nejzajímavější. Taneční show s Honzou Onderem 

nadchla každého. Večer jsme mohli shlédnout „Malou vizitu“ – improvizační přdstavení Jaroslava 

Duška a Pjéra la Šézé. 

 

Ve čtvrtek 14. září 2017 – Den s Českým rozhlasem - se otevřel jarmark a pouliční občerstvení, ale 

také výstavy a tvůrčí dílny. Děti i dospělí mohli shlédnout divadelní představení, tance, písničky. 

Divadélko pro školy, Hradec Králové zaujalo Africkou pohádkou. Masarykova ZŠ ve Staré Pace 

pobavila známými písněmi Zd. Svěráka v muzikálu „Ať žijí duchové. Masarykova ZŠ a MŠ Železnice 

předvedla břišní tance. Se svými tanci, pohádkami a písničkami vystoupily děti z Dětského domova, 
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Semily, LD Rolničky Nová Paka, DDM Libertin, Česká Lípa, ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř. Aerobic 

a Dance Now v podobě Médea Hlinsko rozpohyboval mnohé.Také Denní stacionář Slunečnice, 

Pardubice se svým „Kočičím tancem“ přilákal děti i dospělé. Odpoledne se sešli děti do 7 let na 

Husově ulici, aby zazávodily se svou koloběžkou v „Pohádkovém kolobrndění“. Večer si lidé mohli 

poslechnout jedinečný koncert světového houslisty Pavla Šporcla a orchestru při ZUŠ Střezina, 

Hradec Králové, kdy zazněly půvabné skladby A.Vivaldiho, J.S.Bacha aj. Ti, kdo mají rádi folk a 

country, poseděli při koncertě „Malina Brothers“. Hvězdárna Jičín pozvala na pozorování hvězd. 

 

V pátek 15. září 2017 – Den s deníkem právo – opět mohli děti i rodiče shlédnout mnohá představení – 

pohádky, básničky, hudbu, tanec. To vše jim umožnily žáci ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové n./L., 

ZŠ Prachatice, LD Srdíčko, Jičín, ZŠ Jablonné n./Orl., také K-klub Jičín, ZUŠ Trutnov a další. 

Ochutnáním kávy či dalších nápojů v absolutní tmě Kavárny POTMĚ mnozí přispěli do sbírky 

Světluška, která pomáhá nevidomým. V dopoledních hodinách příjemnou atmosféru vytvořilo 

Loutkové divadlo Kozlík, Hradec Králové svojí „Vodnickou pohádkou“ z prostředí malé vesničky. 

Ve 13:00 vyhlásil patron festivalu Jiří Lábus výsledky literární soutěže. 

U vodárny pod Zebínem nadchla děti ukázka hasičské techniky 19. a 20. století. 

Odpolední Vlaštovkiáda  a drakiáda na hřišti přilákala mnohými soutěžemi. 

Ve farní zahradě známý český herec, dramatik a režisér Arnošt Goldflam četl s „Hajajou“. 

Večer se podél pohádkové řeky Cidliny vydal tradiční průvod s lampiony, lucernami a svíčkami, kde 

ožívaly kouzelné bytosti, vodníci, víly a hejkalové. Večer také došlo k „Rockování v parku“. 

Před spaním nám Kapela Jakub Kazda a Přátelé a absolventi Konzervatoře J. Deyla v Praze 

přišli zazpívat známé písně J. Grossmana, Osvobozeného divadla, Divadla Semafor a 

nadčasové písně trojice W+V+J. 
  

V sobotu 16. září 2017 – Den s Českou televizí – Stan ČT nabídnul setkání s pohádkovými 

postavičkami. Přes celý den mohli děti navštívit pohádkové tvůrčí dílny. I sobota nabídla mnohé. 

Hudba, tanec, zpěv, to vše přinesla středověká „Balada o dvou rytířích“ v podání žáků ZŠ a MŠ 

generála Pattona, Dýšina. Loutkové divadlo Kozlík, Hradec Králové  pobavilo děti loutkami čerta, 

Mikuláše a anděla. „Pohádkové tance“ TS Shareefa, Mladá Boleslav, koncert dětské hudební skupiny 

„Sakramejdlo“ od Ratměřice – NÁM SE DAŘÍ vykouzlilo úsměv na tvářích malých i velkých. 

Odpoledne na Valdštejnově nám. moderátorky Českého rozhlasu Hradec Králové společně se 

zpěvákem Petrem Kotvaldem se představili v pořadu „Holky z naší školky“. Následovaly „Hudební 

perličky“ v podání světového houslisty Pavla Šporcla. V podvečer všichni pak s nadšením přivítali 

koncert pražské rock-popové kapely Michala Hrůzy. Čtení s Hajajou, vyhlášení vítězů závodů šlapadel 

Berg, a pak už následovalo vrácení klíčů od města panu starostovi. A večer to nejlepší, v 19:30 koncert 

pražské rock-popové kapely MIG 21 a ve 20:30 tradiční ohňostroj „Ohňostrojové burácení nad 

městem“. Komu se nechtělo ještě domů, mohl si poslechnout Hradeckou cimbálovou muziku, Hradec 

Králové, EGO retro music, Hořice nebo country – folk od Jičínských kanců. 

 
V neděli 17. září 2017 – Den se Sluníčkem a Mateřídouškou – bylo možné poslechnout si jarmareční 

písně Řehečského kvarteta, gotickou, renesanční i barokní hudbu žáků ZUŠ U Půjčovny, Praha. 

V lipové aleji proběhlo „Pelášení v Lipách“, běžecké soutěžení pro děti a jejich rodiče. Odpoledne na 

nám. Svobody nás ještě pobavila hra o starých českých tradicích, obyčejích a zvycích. Na úplný závěr 

zazněl koncert „Máša a medvěd“, hrálo se na housle, akordeon a kytaru. A pak už jen : „Uvidíme se 

příští rok 2018“. 
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4. Poskytovatelé nadačních darů hodnoty vyšší než 10 tis. Kč 
včetně 

 

Continental Automotive Czech Republic 

Nadace ČEZ 

Ronal ČR s.r.o. 

Redvel s.r.o. 

SpofaDental a.s. 

Hydra, a.s. 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

AD auditoři a daňoví poradci a.s. 

Jaroslav Kopecký 

Jan Janeček 

RN-GROUP (nepeněžní dar) 

AC Energy, s.r.o. (nepeněžní dar) 

Offia, spol. s r.o. (nepeněžní dar) 

 

 

5. Přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích 
 

 

Seznam subjektů, kterým byl v průběhu účetního období 1. 10. 2016 - 30. 9. 2017 poskytnut 

nadační příspěvek:   

 

- Obec Dětenice smouva z 9.1.2017, 2000 Kč, účel výroba sošky Jivínský Štefan 

- ZŠ a MŠ Dýšina smlouva z 19.6.2017, 2000 Kč, účel PPD pěvecký sbor Gutta - pronájem 

tělocvičny v  ZŠ Jičín 

- VOŠ, SŠ, MŠ, ZŠ Hradec Králové smlouva z 19.6.2017, 1500 Kč, účel činnost ve školství 

- přeprava Hradec Králové  – Jičín a zpět 14.9.2017 

- Sociální služby Pardubice smlouva z 29.6.2017, 1000 Kč, účel činnost denní stacionář 

Slunečnice  - 9 jídel v Zámecké restauraci Jičín 14.9.2017.  

- ZUŠ Trutnov smlouva z 29.6.2017, 1000 Kč, náklady spojené s činností školy a jejím 

vystupováním - - přeprava Trutnov - Jičín a zpět 15.9.2017 

- Odborné učiliště Kanina smlouva z 10.7.2017, 1000 Kč, náklady spojené s činností školy 

a realizací tvůrčí dílny,  

- DDM Libertin Česká Lípa smlouva z 27.6.2017, 1000 Kč, účel činnost DDM a její 

vystupování - přeprava Česká Lípa – Jičín a zpět 14.9.2017 

- Ratměřice – Nám se daří z.s. smlouva z 29.6.2017, 1000 Kč, náklady spojené s činností 

z.s. a jeho vystupováním,  

- Taneční centrum Praha - konzervatoř smlouva z 27.6.2017, 2000 Kč, účel činnost 

Tanečního centra - přeprava Praha - Jičín a zpět, cesta 14.9.2017 a 15.9.2017 

- ZUŠ A.M.Buxton smlouva z 27.6.2017, 1000 Kč, náklady spojené s činností z.s. a jeho 

vystupováním,  

- Dětský domov Semily, p.o. smlouva z 29.6.2017, 1000 Kč, účel činnost p.o. a 

vystupování -  nákup triček, barev a gumiček do vlasů na tancování z 11.9.2017 

- Zdravotní klaun o.p.s. smlouva z 11.9.2017, 26.570 Kč, náklady spojené s realizací 

poslání o.p.s.,  - uspořádání klauniád v nemocnici, domově důchodců, sociálních službách 

apod. 
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6. Přehled majetku a závazků 
 

Nadační fond JMP disponuje pro svou běžnou činnost tímto majetkem: 

- pódium  

- konstrukce hradu vč. lávky 

- historický stan REGENT 

- prodejní stánky a altány 

- dřevěné pouliční atrakce 

- reklamní nosiče 

- kostýmy 

- promítací plátno 

- soubory stolů, stolků, židlí a lavic 

- kancelářská a výpočetní technika 

- kancelářské vybavení 

- dřevěné pohádkové dekorační postavy 

- Notebook Dell inspiration – produkce, Notebook FUJITSU Lifebook, Notebook Dell  

   inspiration 15R 

-2 ks tiskárna Canon MF8200C, Laserová tiskárna HP Laser Jet, tiskárna KYOCERA KM 

 

K datu účetní závěrky k 30. 9. 2017 evidoval nadační fond tuto strukturu závazků: 

 

- závazky vůči dodavatelům    379.545 Kč 

- závazky vůči zaměstnancům    244.531 Kč 

- závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 28.871 Kč 

- závazky vůči správci daně    319.802 Kč 

 
 

7. Přehled o použití majetku NF JMP 

 
 

Majetek nadačního fondu JMP je používán pro nadační činnost a realizaci projektů nadačního fondu.  

 

Nejvýznamnějším kulturně-společenským počinem nadačního fondu JMP je každoroční pořádání 

festivalu Jičín – město pohádky, které je za použití majetku nadačního fondu připravováno prakticky 

celý hospodářský rok.  

 

Majetek nadačního fondu je dále používán pro osvětovou činnost a poskytování nadačních příspěvků. 

 

 

8. Dodržování pravidla stanoveného pro omezení nákladů 
souvisejících s jejich správou  

 

Je základní povinností NF JMP dbát na dodržování tohoto pravidla.  

 

Nadační fond při svém hospodaření k datu 30. 9. 2017 splnil pravidlo stanovené pro omezení nákladů 

souvisejících s jeho správou dle statutu NF JMP schváleného dne 4. 1. 2010. Náklady na správu 

nadačního fondu byly za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 vykázány v částce 130.406 Kč.  
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9. Zhodnocení základních údajů obsažených 
v roční účetní závěrce 

 
Činnost NF JMP je stejně jako v předchozích obdobích stabilizovaná. Struktura nákladů a výnosů 

se odvíjí zejména od aktuálního rozpočtu festivalu Jičín – město pohádky, který je stěžejním 

generátorem hodnot nadačního fondu. 

S ohledem na rozpočet 27. ročníku festivalu JMP hospodaření skončilo s mírnou ztrátou (19,5 tis. Kč). 

K úhradě pohledávky evidované za městem Jičín z výběru vstupného na sobotní program 20. ročníku 

festivalu JMP nedošlo.  

V dalších údajích účetní závěrky lze seznat kontinuitu hospodaření nadačního fondu NF JMP, 

k žádným ekonomicky významným, z časové řady vybočujícím, událostem nedošlo. 

 

 
 

 

 

 
 

Seco GROUP, a.s. – Hlavní partner festivalu JMP 

 

 10.Seznam příloh    
 

- účetní závěrka za účetní období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017  

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jana Radová  

Datum zpracování:      10.6.2018 

 

 

 

 

 

 


