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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. 2012
Správní rada:
Věra Rychterová, předsedkyně

Mgr. Luděk Havel, člen

Mgr. Milan Smolík, člen

Mgr. Miloslav Kůta, člen

Judr. Mgr. Jaroslav Veselý, člen

Marek Vondrák, člen

Dozorčí rada:
Bc. Michal Mládek, předseda

Ing. Zdeněk Bucek, člen

Mgr. Miroslav Dousek, člen

JUDr. Alena Jírovcová, členka

Ing. Milan Smolík, 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
Personální změny:
Rok 2011 - účetní období od 1. 10. 2011
Správní rada pracovala ve složení: Věra Rychterová, Milan Smolík, Mgr., Jaroslav Veselý
Dozorčí rada pracovala ve složení: Michal Mládek, Miroslav Dousek, Milan Smolík, Ing.
Rok 2012 - účetní období do 30. 9. 2012
Dne 27. 2. 2012 byla podepsána Smlouva o podmínkách vstupu a účasti zástupců města Jičín
v orgánech Nadačního fondu JMP. Za město smlouvu podepsal starosta Martin Puš, za NF JMP
předsedkyně správní rady Věra Rychterová.
V návaznosti na to schválila Správní rada NF JMP aktualizaci statutu a zvolila správní a dozorčí radu
se zástupci města (viz zápis o jednání Správní rady NF JMP ze dne 2. 3. 2012).
Nové složení správní rady: Věra Rychterová, Milan Smolík, Mgr., Jaroslav Veselý, Luděk Havel,
Miloslav Kůta, Marek Vondrák.
Nové složení dozorčí rady: Michal Mládek, Miroslav Dousek, Milan Smolík, Ing., Zdeněk Bucek,
Alena Jírovcová, Ladislav Komárek.
Společné první zasedání obou rad se konalo v pátek 16. 3. 2012 v hotelu Praha.
V průběhu dalších měsíců probíhala jednání k textu nové smlouvy o spolupráci s městem Jičín a NF
JMP.
Smlouva o spolupráci, oboustranně chápána jako smlouva o spolupořadatelství při pořádání
festivalu JMP, byla podepsána místostarostou města Mgr. Petrem Hamáčkem a předsedou
správní rady NF JMP Věrou Rychterovou dne 2. 7. 2012.
I v tomto hospodářském roce se správní rada zabývala řešením finančního vyrovnání zbývající
dlužné částky tržeb ze vstupného na sobotní festivalový program inkasovaný městem Jičín při
festivalu JMP v září 2010. K 30. 9. 2012, tj. na konci hodnoceného účetního období, činila dlužná
částka 190 583,- Kč a nebyla městem na účet NF JMP poukázána. V rozpočtu 22. ročníku
festivalu JMP, který byl správní radou NF JMP včetně zástupců města Jičín sestavený jako vyrovnaný,
bylo s těmito financemi počítáno.
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3. Projekty
Realizované projekty
a) České Velikonoce – v rámci oživení tradice dvoudenní velikonoční jarmark na Žižkově nám.
b) Jivínský Štefan – NF JMP jako spolupořadatel poskytuje nadační příspěvek na dvě sošky
c) Výchova příkladem na téma Národní kronika - V. Rychterová a J. Veselý se na základě pozvání
zúčastnili dalšího veřejného slyšení organizovaného Výborem pro vzdělávání, vědu, lidská práva
a petice v Senátu, kde V. Rychterová v rámci cyklu Výchova příkladem na téma Národní kronika,
přednesla referát „Vyučování jinými prostředky, jak je nabízí festival JMP“.
d) Projekty spolupráce s handicapovanými a jejich zapojení
e) Festival Jičín - město pohádky, 22. ročník

Projekty spolupráce s handicapovanými
V každém festivalovém ročníku se cíleně a systematicky uskutečňuje spolupráce s handicapovanými.
Výčet spolupracujících subjektů: Stacionář Kamarád, Jičín; OS Život bez Bariér, Nová Paka; ÚSP
Tereza Benešov u Semil; FOKUS Mladá Boleslav- Sdružení pro péči o duševně nemocné; ÚSP
Domov pod Kuňkou, Ráby; OS Sportem proti bariérám, Stará Paka; Apropo, Jičín; Domov
pro mentálně postižené v Liberci Harcově, ZŠ, SŠ -Štefánikova, Hradec Králové; Světluška
-

-

-

-

Nadační fond zajišťuje v rámci festivalu prodej výrobků chráněných dílen.
Ve spolupráci s několika stacionáři organizujeme festivalové tvůrčí dílny, kde lektory jsou
handicapovaní. Jsou nadšeni a o tento druh spolupráce s aktivní účastí handicapovaných je
z jejich strany velký zájem. NF hradí většinu materiálu dílen a formou poskytnutí nadačního
příspěvku přispívá na stravování, dopravu, event. ubytování.
Vystoupení handicapovaných klientů ÚSP, stacionářů, škol na venkovním otevřeném podiu je
možností pro mentálně retardované, neslyšící, fyzicky postižené. Dostávají prostor
pro opakovaná vystoupení, takže jejich návštěva pohádkového města není jenom pasivní, přináší
jim další prožitek ze seberealizace, potlesku, posílí sebevědomí a navíc si užijí program
pohádkového města. NF poskytuje nadační příspěvek na dopravu, stravování, event ubytování.
V roce 2011 byla navázána spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu a to spoluprací
s projektem Světluška. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je
oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit
životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. I NF JMP pomohl
a navázaná spolupráce pokračovala i v roce 2012. Do Jičína v období festivalu vyslala
Světluška kavárnu Potmě. V ní, v naprosté tmě, si návštěvníci obslouženi nevidomými, vypili
svoji kávu. Návštěvnost nečekaná, velmi úspěšná, což se projevilo ve výši získaných financí
pro Světlušku. Zdá se, že vzniká další tradice, kterou je naplňována nejen filosofie festivalu,
ale především i cíle statutu Nadačního fondu JMP.
Prohlubuje se několikaletá spolupráce s OS Život bez bariér, Nová Paka. V tomto roce byl
zástupce NF JMP pozván 22. 5. 2012 na pořádaný VII. ročník sportovního klání Hry bez hranic,
kterého se účastní klienti ústavů soc. péče a stacionářů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Velmi si
této důvěry vážíme.
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22. ročník festivalu Jičín – město pohádky
Pořadatelé: Nadační fond Jičín-město pohádky a město Jičín

Datum: 12. – 16. září 2012
Podtitul: Pohádkové Pimprlatérium
Záštita: Česká komise pro UNESCO a Rada Královéhradeckého kraje
Patron pohádkového města: Jiří Lábus
Dramaturg festivalu: Ing. Marcela Mašínová
Výtvarník festivalu: Mgr. Bára Hubená
Výkonný ředitel festivalu: Mgr. Věra Marksová
Hlavní mediální partneři: deník Právo; časopisy Sluníčko, Mateřídouška; Český rozhlas 2 Praha
Mediální partneři: časopisy Maminka, Pastelka, Tim, deníky Jičínský deník, Nové noviny,
Český rozhlas Hradec Králové, Tv Český ráj, internetové noviny Moje Jičínsko, internetové rádio Pigy
Generální partner: Seco Group a.s.
Patroni: RWE, Česká pojišťovna
Projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje

Průběh festivalu
Pod záštitou České komise pro UNESCO a Rady Královéhradeckého kraje proběhl v Jičíně ve dnech
12.-16. 9. 2012 dvaadvacátý ročník multikulturní akce nadregionálního významu, festival Jičín –
město pohádky. Hlavními mediálními partnery byl Český rozhlas 2 Praha, deník Právo a časopisy
Sluníčko a Mateřídouška. Patronem festivalu i pohádkového města je již od roku 2006 Jiří Lábus.
Podtitul Pohádkové Pimprlatérium napovídá, že festival letos tematicky směřoval k loutce a protože
v českých zemích je bohatá tradice loutek i loutkářů, přičemž zejména východočeské loutkářství je
jedinečným kulturním fenoménem, byla loutková divadla a jejich představení vedle každoročních
tvůrčích dílen jednou z hlavních programových priorit.
Festival zahájil ve středu 12. 9. v 16:00 průvodem plným masek, převleků a bubenické muziky,
místostarosta předal symbolický klíč od města malé purkmistryni, patron Jiří Lábus zazvonil zvoncem,
hejtman Královéhradeckého kraje pozdravil zaplněné náměstí a v rámci Dne Českého rozhlasu
rozjasnila písničkami deštivé nebe zpěvačka Zora Jandová, vedoucí Tvůrčí skupiny pro děti a mládež
ČRO2 Praha.
Symbolická loutka Kašpárek provázel malé i velké návštěvníky zábavnou hrou Putování za rolničkou,
jejíž součástí byly tvůrčí umělecké dílny. Děti si v nich mohly vyrobit loutku a zahrát si s ní divadlo,
vyrobit si meč, s kterým v zámeckém sklepě bojovaly s drakem, ale mohly si udělat třeba zlatou
rybku, masku, ptáčka, koníka a dokonce i fotoaparát. Za svou šikovnost dostali všichni, kteří
absolvovali tři dílny, rolničku. Mohli jich absolvovat i více a potom za šest či dokonce devět dílen
byly udíleny další odměny. Velmi úspěšné byly i dílny partnerů festivalu.
Součástí pohádkového dění byla pestrá vystoupení školáků na otevřených podiích, pohodovou
atmosféru v ulicích dotvářelo pouliční muzicírování, ke kreativitě programu přispěla Pimprliáda
v parku, tvůrčí pěší zóna, koloběžkové závody s partnerem C.S.CARGO a.s., rodinné promítání,
expozice výstavy Autopohádek či výstava plošných loutek, které do pohádkového města doputovaly
v rámci celorepublikové soutěže Pimprlové divadlo. Ty byly vystaveny v chodbě Regionálního muzea.
Zajímavostí byl letos tzv. Řemeslný a hravý Ryneček studentů středních a vyšších odborných
a uměleckých škol s dílnami kovářů a šperkařů ze SUPŠ Turnov, sochařskou dílnou studentů hořické
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kamenické školy, zdobením květin se studenty Floristické školy Hradec Králové, soustruhováním
dřevěných figurek s mladými truhláři ze semilské ISŠ či s dílnami šikovných mladých sklářů
ze Střední školy v Jablonci nad Nisou. Zmiňme i další „sídla“ her např. Kašpárkova hřiště na farské
zahradě, zámecký park, různá prohazovátka, prokukovala, kuličníky, kostkoviště, dozajista
i pískoviště uprostřed Valdštejnova náměstí s prostorem, kde studenti SPŠ kamenické vytvářeli sochy
z písku.
Sté výročí narození Jiřího Trnky připomněly animační dílničky Střední školy aplikované kybernetiky
Hradec Králové a také Animánie na malém nádvoří jičínského zámku.
V doprovodném programu festivalu nechyběly i pořady charakteru odborného. Jedním z nich bylo
kolokvium na téma Byli jsme a budeme zase loutkami? za účasti Doc.PhDr.Pavla Vacka PhD.
z Východočeské univerzity, PhDr. Pavla Beňo, ale i ředitele ZŠ Veliš Mgr. Jana Jiterského.
Podvečerní průvod se světýlky v pátek zval k otevření sedmero dveří - sedmero světů – sedmero
komnat ve Valdštejnské lodžii, kde návštěvníky pobavil Chrám bláznů s Petrem Niklem a nedělní
průchozí loutkové imaginárium.
Jičínský festival nabízel setkání s řadou známých umělců, např. Petrem Formanem, Vladimírem
Javorským, Kristýnou Liška Bokovou, kteří četli v rámci Hajaji pohádky Marie Kubátové (pozornost
k životnímu jubileu spisovatelky - 90 let), s kapelou Kašpárek v rohlíku, s Oldřichem Kaiserem,
Tomášem Klusem či představením La Putyka, s režisérem Autopohádek či s čestným občanem
pohádkového města – režisérem Václavem Vorlíčkem.
Jako vždy byla Slavnost pohádky v městě Jičíně bohatá na zážitky - s aktivním zapojením škol
dopoledne, rodin s dětmi odpoledne a večery svou atmosférou lákaly širokou veřejnost. Zážitkem byl
i ohňostroj, který byl letos opravdu výjimečnou podívanou a předzvěstí nedělního závěru,
kdy purkmistryně pohádkového města, Bára Vacková předala klíč od města Jičína a tím i symbolicky
vládu nad městem zpět do rukou radních a brány pohádkového města se na rok zavřely.…
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4. Poskytovatelé nadačních darů hodnoty vyšší než 10.000
Kč
AC Energy, s.r.o.
Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
Hydra a.s.

Daniel Průša
Jan Janeček
Jana Michálková
Luděk Štěpančič
Petr Přívozník

Cofely a.s.
LPM s.r.o.

Jan Drusan
Dalibor Holub
Jan Plachý
Antonín Fencl
Vlasta Alešová

Štefan Oršoš

Festivalový projekt se uskutečnil s finančním přispěním Královéhradeckého kraje
a podporou města Jičína
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5. Přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích
Seznam subjektů,
kterým byl v průběhu účetního období 2011/2012 poskytnut nadační příspěvek:
- OÚ Slatiny, čp. 19, 506 01 Jičín, zastoupené starostou obce Jiřím Cermanem, ve výši 2 000,- Kč
na náklady spojené s výrobou dvou ks dřevěných sošek - cen vítězům v akci Jivínský Štefan.
- Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Mladá Boleslav, Ptácká 138, 29 301 Mladá Boleslav,
zastoupené vedoucí Chráněné dílny Miroslavou Samkovou, ve výši 1 600,- Kč
na náklady spojené s činností Chráněné dílny na festivalu JMP.
- Občanské sdružení Život bez bariér, Lomená 533, 509 01 Nová Paka, zastoupené vedoucí Centra
bez bariér a chráněných dílen Ilonou Hylmarovou, ve výši 2 000,-Kč na náklady spojené s činností

chráněné dílny na festivalu JMP.
- Pěvecký sbor Gutta - ZŠ a MŠ gen. Pattona, Na Vyhlídce 266, 330 02 Dýšina, zastoupený Mgr.

Jindřiškou Koželuhovou, vedoucí sboru Gutta a ředitelem školy Mgr. Jiřím Švolbou,
ve výši 3.000,-Kč na náklady spojené s činností pěveckého sboru Gutta a jeho vystupováním
na festivalu JMP.
- Divadlo beze slov při MŠ, ZŠ, SŠ, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové, zastoupené
ředitelkou školy Mgr. Ivou Rindovou, ve výši 4 500,- Kč na náklady spojené s dopravou a prezentací
vystoupení neslyšících na festivalu JMP

-Dětský klub Palcát, Postřední Lánov 155, 543 31 Lánov, zastoupený vedoucí Mgr. Janou
Tauchmanovou, ve výši 3 200,- Kč na náklady spojené s činností klubu a prezentací
na festivalu JMP.
- Pěvecký soubor při ZŠ E.Štorcha, Školní 315, 507 52 Ostroměř, zastoupený ředitelem
školy Mgr. Přemyslem Vajdlem, ve výši 3 500,-Kč na náklady spojené s činností pěveckého
sboru a jeho vystupováním.
- Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, 508 01 Hořice, zastoupená ředitelem
školy ing. Josefem Moravcem, ve výši 5 000,- Kč na uhrazení nákladů na dopravu v souvislosti
s realizací řemeslné dílny na festivalu JMP.
- Taneční škola Time Dance Pardubice o.s., Pod Zámečkem 1758, 500 06 Hradec Králové,
zastoupená pracovníkem Tiborem Karvaiem, ve výši 2 000,- Kč na náklady spojené s dopravou
na vystoupení dětí na festivalu JMP.
- Služby sociální péče TEREZA, Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, zastoupené

ředitelkou sociálního zařízení Bc. Marií Vojtíškovou, ve výši 1 500,-Kč na náklady spojené
s činností chráněné dílny na festivalu Jičín – město pohádky.
- Dramatické kroužky Koťata a Družináček při ZŠ B. Němcové, Husovo nám. 352, 551 01
Jaroměř, zastoupené ředitelem školy Josefem Hovorkou, ve výši 3 800,- Kč na náklady
spojené s činností dramatických kroužků a jejich vystupováním na festivalu JMP.
- ZŠ a SŠ waldorfská, Tyršova 485, 513 01 Semily zastoupená ředitelkou školy ing. Petrou
Musilovou, ve výši 3 500,- Kč na náklady spojené s dopravou na vystoupení studentského
divadelního představení (inspirovaného Franzem Kafkou) na festivalu JMP.
- Divadlo Vydýcháno při ZUŠ, Frýdlantská 19, 460 01 Liberec, zastoupené ředitelem školy Tomášem
Kolafou, ve výši 3 700,- Kč na náklady spojené s činností Dětského dramatického souboru a možností
jeho prezentace na festivalu JMP.

9

6. Přehled majetku a závazků
Nadační fond JMP disponuje pro svou běžnou činnost tímto majetkem:
- historický stan REGENT
- pódium
- ve spoluvlastnictví konstrukce pohádkového hradu včetně potahu
- 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
- rychle sestavitelné altány
K datu účetní závěrky k 30. 9. 2012 evidoval nadační fond tuto strukturu závazků:
- závazky vůči dodavatelům
1 291 tis. Kč
- závazky vůči zaměstnancům
226 tis. Kč
- závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 17 tis. Kč
- závazky vůči správci daně
292 tis. 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.
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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. 2012 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. 2011 do 30. 9. 2012 vykázány v částce
164 tis. Kč a představují tak za 12 měsíců 4 % hodnoty majetku NFJMP k 30. 9. 2012.

Inzerát uveřejněný v časopisu Sluníčko
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9. Zhodnocení zákl. 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 22. ročníku festivalu JMP hospodaření skončilo se ztrátou, když
v rozpočtu předpokládala správní rada NF JMP úhradu pohledávky evidované za městem
Jičín z výběru vstupného na sobotní program 20. ročníku festivalu JMP. Pohledávka
uhrazena nebyla. Dvaadvacátému ročníku festivalu však veřejnost i štěstena přály a vykázaná
ztráta je nižší než tento výpadek v příjmové části festivalu JMP.
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. - generální partner festivalu JMP
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10. Seznam příloh
- účetní závěrka za účetní období 1. 10. 2011 – 30. 9. 2012 v plném rozsahu
- příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 10. 2011 - 30. 9. 2012
- zpráva nezávislého auditora za účetní období od 1. 10. 2011 – 30. 9. 2012
- program 22. ročníku festivalu Jičín - město pohádky (volně přiložen)

Zpracovala:
Datum zpracování:

Věra Rychterová
31. 3. 2013

13

