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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. 11. 2018 

 
 

Správní rada: 

 

 

Ing. Jana Radová, předseda    Mgr. Alena Stillerová, člen  

 

Ludmila Nováková, člen    Jan Košíček, člen 

 

Eliška Okolitová, člen                

 

 

 

Dozorčí rada: 

 

 

Ing. Michal Mládek, předseda    Ing. Monika Stránská, člen 

 

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

 

Blažena Bohuňovská, 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. 2017 do 30.11. 2018 pracovala 

  

Správní rada NF JMP ve složení: Ing. Jana Radová - předseda SR 

členové  SR - Ludmila Nováková, Eliška Okolitová, Mgr. Alena Stillerová, Jan Košíček 

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

členové DR – JUDr. Mgr. Jaroslav Veselý, Blažena Bohuňovská, Ing. Monika Stránská, JUDr. Alena    

                      Jírovcová 

 

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. 

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 400 000,- Kč. Na účet NF JMP poskytlo příspěvek 200 000,- 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, ZŠ a PŠ, Jičín, Soudná, 

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové pro žáky s vadami sluchu, ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec,  

Stacionář Kamarád Jičín z.s., Fokus Mladá Boleslav o.s., FOKUS Semily, z.s., ROS Zefyra s.r.o., 

Vrchlabí, Sportem proti bariérám, o.s., Stará Paka, Sdružení Tulipán, Liberec, SSP Tereza, Benešov u 

Semil, Kapela Jakub Kazda & Přátelé  

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

d) Prvomájový vejšlap za polibkem na Zebín dne 1. 5. 2018 

e) Festival Jičín - město pohádky 2018- 28. ročník   

f) Koncert sboru Gospel Limited Praha v kostele sv. Jakuba 
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28. ročník festivalu Jičín – město pohádky 
 

Pořadatelé: Nadační fond Jičín – město pohádky a město Jičín 

 
Datum: 12. – 16. září 2018 
Podtitul: Pohádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší 

Záštita: hudební skladatel Vadim Petrov, hejtman Královéhradeckého kraje  

 

Patron hlavního města pohádky: Jiří Lábus 

Dramaturg festivalu:  Jaroslav Veselý 

Výtvarná spolupráce festivalu: Bára Hubená 

Produkce festivalu: Jana Nájemníková, Eliška Okolitová 

 

Generální mediální partneři: Česká televize 

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

Maminka, Pastelka 

Mediální partneři: Jičínský deník, Radio Černá Hora, Nové noviny, Videostudio PP, Golempress 

 

Hlavní partner: Autocentrum Jičín 

Patron: Nadace ČEZ 

Projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje a města Jičína  

 

 

Zpráva o festivalu 2018 

 
Spolupořadateli festivalu jsou NF JMP a město Jičín.  

 

Vzpomínka byla věnována spisovateli, novináři, dramatikovi a překladateli Karlu Čapkovi u 

příležitosti 80 let od jeho úmrtí, Radku Pilařovi, ilustrátorovi, malíři a grafikovi u příležitosti 25 let od 

jeho úmrtí, Pavlu Tigridovi, spisovateli, publicistovi, politikovi a dosud jedinému čestnému členu 

původní Nadace Jičín – město pohádky u příležitosti 15 let od úmrtí.  

Festival vzdal poctu spisovatelce, představitelce krkonošské regionální kultury Marii Kubátové, 

významné režisérce známé filmy o dětech a pro děti Věře Plívové Šimkové a také spisovatelce, 

scénáristce a dramaturgyni Boženě Šimkové. 

 

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 již v úterý 22. knihovnickou dílnou – celostátní setkání knihovnic a knihovníků. 

 

Ve středu 12.9.2018 byla otevřena výstava výtvarné soutěže „ Tady je Krakonošovo“. 

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. Roztomilí Čiperkové v kostýmech 

zvířátek nadchli každého. Navečer navodil příjemnou atmosféru Hořeňák – národopisný soubor písní a 

tanců z Lázní Bělohradu.Večer Spolek divadelních ochotníků A. Jiráska předvedl „Prodanou nevěstu“, 

komickou zpěvohru na slova K. Sabiny. 
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Ve čtvrtek 13. září 2018  – 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.  

ZŠ B. Němcové, Jaroměř zaujala veselou pohádkou o výletě Macha a Šebestovéke Smolíčkovi a 

Jezinkám. Sboreček Červená Karkulka této školy pobavil známými písněmi Zd. Svěráka a Jar. Uhlíře. 

ZŠ a MŠ Okna předvedla skupinový tanec „Vltava“ chlapců a dívek na symfonickou báseň B. 

Smetany. Se svými tanci, pohádkami a písničkami vystoupily děti z Masarykovy ZŠ Praha – 

Klánovice, ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora, Jiráskova gymnázia, Náchod a další. Pohybové studio 

Sluníčko, Hlinsko svým tanečním a divadelním vystoupením rozpohyboval mnohé. Také VOŠ, SŠ, ZŠ 

a MŠ pro žáky s vadami sluchu Hradec Králové se svými „Hereckými a pantomimickými etudami“ 

přilákal děti i dospělé. 

Odpoledne se sešly děti do 7 let na Husově ulici, aby zazávodily se svou koloběžkou v „Pohádkovém 

kolobrndění“.  

Večer si lidé mohli zarockovat v parku se skupinami Bassilut Hořice, Bludy Jičín a JMBT Náchod. 

Ti, kdo mají rádi melancholickou hudbu s atmosférou dalekých cest, poseděli při koncertě „Billow“ 

nebo jednoho z nejtalentovanějších songwriterů Lukase Landy. 

 

V pátek 14. září 2018  – Den s deníkem právo – opět mohli děti i rodiče shlédnout mnohá představení 

– pohádky, básničky, hudbu, tanec. To vše jim umožnily žáci ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina, p.o., ZŠ a 

MŠ pro tělesně postižené, Liberec, ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, ZŠ Košťálov, K-klub, Jičín 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 vytvořili žáci Masarykovy ZŠ, Stará Paka muzikálem 

„Páni kluci“ na motivy známého dětského příběhu. Velice pěkná byla i dramatizace pěti pověstí ze 

„Starých pověstí českých“ v podání žáků ZŠ Komenského, Nová Paka. 

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

Ve farní zahradě četla známá česká herečka, paní Hana Maciuchová z pohádek spisovatelky Boženy 

Šimkové. 

Večer se vydal tradiční průvod s lampiony, lucernami a svíčkami na Čeřovku, kde v přírodním divadle 

pod Milohlídkou byli všichni potěšeni úžasnou fireshow.  

V 19:00, ti kdo přišli do kostela sv. Jakuba, zažili úžasné představení z tvorby hudebního skladatele 

Vadima Petrova v podání Symfonického orchestru ZUŠ Jičín. Tento koncert se konal k poctě tohoto 

hudebního skladatele, který byl také přítomen i s celou svojí rodinou. 

Na hlavním pódiu Valdštejnova nám. zazněly skladby pop-rockové kapely Ready Kirken. 

Před spaním nám Kapela Jakub Kazda a Přátelé uspořádali folk – country koncert. Zazněli i písně 

z muzikálů. 

  

V sobotu 15. září 2018 – Den s Českou televizí : D – ve Večerníčkově stanu bylo možné se seznámit 

s programem dětského programu ČT : D. 

 Přes celý den mohly děti navštívit pohádkové tvůrčí dílny. I sobota nabídla mnohé. Hudba, tanec, 

zpěv, to vše přinesl dětský muzikál o školním výletě do Krkonoš „Školní výlet do neznáma“ v podání 

žáků ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina. Pásmo písní a tanců z krkonošských hor v podání národopisného 

souboru „Krkonošský Horal“ z Vrchlabí vykouzlil úsměv na tvářích malých i velkých. 

Odpoledne na Valdštejnově nám. moderátoři Českého rozhlasu Hradec Králové a herci divadla Drak 

slavili narozeniny, které provázela hodinka her, soutěží a písniček. Následně byly vyhlášeny výsledky 

výtvarné soutěže „Tady je Krakonošovo“. 

 V podvečer všichni pak s nadšením přivítali koncert českého pop-folkového zpěváka a muzikanta 

Thoma Artwaye s kapelou. Pocta filmové režisérce Věře Plívové Šimkové – ve farské zahradě četl 

z jejich filmových povídek pro děti Jiří Lábus, a pak už následovalo vrácení klíčů od města panu 

starostovi.  

A večer to nejlepší, v 19:30 koncert pop-punkové kapely Rybičky 48 a následoval tradiční ohňostroj 

„Krakonošovy hromoblesky“. Komu se nechtělo ještě domů, mohl si poslechnout Hradeckou 

cimbálovou muziku, Hradec Králové, hudební skupinu Mr. Stanyol z Nové Paky nebo country – folk 

od Jičínských kanců. 
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V neděli 16. září 2018 – Den se Sluníčkem a Mateřídouškou – bylo možné vyrazit historickým 

autobusem do Podkrkonoší na zajímavá místa, poslechnout kytičku písní a tanců folklórního souboru 

Špindleráček ze Špindlerova mlýna nebo shlédnout divadlo „Černá a bílá Fróna“ od LD Maminy, 

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

Odpoledne se na nám. Svobody ještě děti mohli potěšit pohádkou „Jak Rózička štěstí našla“ v podání 

LD Maminy, Jaroměř.  

Na závěr zazněl koncert krkonošské country-folkové skupiny „Naboso“ z Rokytnice n/Jiz. A na úplný 

závěr, kdo chtěl, se mohl zasmát s klaunem Ferdou a časopisem Sluníčko. 

A pak už jen : „Uvidíme se příští rok 2019“. 

 

 

4. Poskytovatelé nadačních darů hodnoty vyšší než 10 tis. Kč  
 

Autocentrum Jičín, s.r.o. 

Nadace ČEZ 

Ronal ČR s.r.o., Jičín 

        Leist OBERFLÄCHENTECHNIK s.r.o., Jičín 
Continental Automotive CR s.r.o., Jičín 

SpofaDental a.s., Jičín 

Hydra, a.s., Jičín 

TisknuLevne.cz Jičín 

Maso Jičín s.r.o. 

SanSwiss s.r.o., Jičín 

Stavební stroje Jičín, s.r.o. 

AD auditoři a daňoví poradci a.s. 

Jaroslav Kopecký Jičín 

Agro Žlunice, a.s. 

ČS M- Silnice a.s., Jičín 

Greenlog s.r.o., Jičín 

Biomag Medical. s.r.o., Jičín 

Sklopísek Střeleč, a.s. 

Jan Janeček 

AC Energy, s.r.o.  

 

 

5. Přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích 
 

Seznam subjektů, kterým byl v průběhu účetního období 1. 10. 2017 - 30. 11. 2018 poskytnut 

nadační příspěvek:   

 

- Město Hořice, smouva z 28.2.2018, 2.000 Kč, účel výroba sošky Jivínský Štefan 

- ZŠ a MŠ Dýšina, p.o., smlouva z 19.6.2018, 2.000 Kč, účel pěvecký sbor Gutta - 

pronájem tělocvičny  

- ZŠ Košťálov, smlouva z 19.6.2018, 3.500 Kč, účel činnost ve školství - přeprava  

- Folklorní soubor Špindleráček, Špindlerův Mlýn, smlouva z 19.6.2018, 3.000 Kč, účel 

pěvecký sbor - přeprava 

- Semínko země, z.s. Semily, smlouva z 19.6.2018, 2.000 Kč – přeprava 

- ZUŠ J. B. Foerstera Jičín - smlouva z 19.6.2018, 15.000,- Kč - účel činnost ve školství 

Celkem  :  27.500,- Kč 
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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. 11. 2018 evidoval nadační fond tuto strukturu závazků: 

 

- závazky vůči dodavatelům    39.811 Kč 

- závazky vůči zaměstnancům    57.361 Kč 

- závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 24.516 Kč 

- závazky vůči správci daně  -165.589,12 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. 11. 2018 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. 2017 do 30. 11. 2018 vykázány v částce 339.414 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. 

NF JMP požádal z důvodu věrného obrazu účetnictví FÚ Jičín o prodloužení ukončení hospodářského 

roku do 30.11.20018 (namísto předchozího termínu do 30.9.), čímž má hospodářský rok 28. ročníku 

festivalu Jičín – město pohádky 14 měsíců. Toto způsobilo navýšení nákladů o 193,2 tis. Kč. Dále 

došlo na pokyn DR k zaúčtování opravných položek za roky 2015, 2016 a 2017 ve výši 82,2 tis. Kč. 

Šlo především o trhovce. 

Z výše uvedených důvodů hospodaření 28. ročníku festivalu JMP skončilo se ztrátou 275,4 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. 

 
 

 10. Seznam příloh    
 

- účetní závěrka za účetní období 1. 10. 2017 – 30. 11. 2018  

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jana Radová  

Datum zpracování:     15.6.2019 

 

 

 

 

 

 


