
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TIPSPORT ZA ROK 2018 

  

  

ÚVODEM  

  

Rok 2018 byl prvním uceleným rokem činnosti Nadace Tipsport založené v říjnu 2017. Sjednocení 

filantropických aktivit společnosti Tipsport pod hlavičku Nadace nastartovalo proces profesionalizace 

společenské odpovědnosti firmy.  

Nadace Tipsport podpořila v roce 2018 projekty v celkové hodnotě víc než 1 350 000 korun. Od 

společnosti Tipsport.net obdržela Nadace víc než 6 milionů. Většina z těchto prostředků bude použita 

na rozvoj projektu elektrokol na Berounsku v roce 2019. Správní rada Nadace v tomto roce zasedala 

třikrát.  

Nosným projektem Nadace Tipsport v roce 2018 byl projekt Tipsport pro legendy realizovaný ve 

spolupráci se sdružením Post Bellum, který rozšířil své působení nejen v České republice, ale i na 

Slovensku. Dokumentace životních a sportovních osudů legend československého sportu, jejich 

medializace a zároveň finanční podpora sportovců se v souladu s dlouhodobým rozvojovým plánem 

rozrostly. Kromě pravidelného zveřejňování příběhů československých sportovců v Deníku Sport začala 

od listopadu příběhy vysílat Česká televize. Příběhy tiskneme i v časopisu Meridian a v interním 

magazínu společnosti Tipsport V kurzu. V jednáních je i spolupráce se Slovenskou televizí. V rámci 

spolupráce se sdružením Post Bellum nadace také sponzoruje Běh pro Paměť národa, jehož je 

generálním partnerem. Akce využívá k intenzivní propagaci Tipsportu pro legendy.  

V tomto roce se začalo i plánované rozšíření ostatních aktivit Nadace jako je založení a rozvoj 

Zaměstnaneckého solidárního fondu, projekty na zkvalitňování života obyvatel Berounska či podpora 

nezávislé žurnalistiky.   

Nadace Tipsport má před sebou stále hodně práce. Prioritou pro rok 2019 je rozvoj projektů na 

zlepšení života na Berounsku. Z administrativního hlediska je to vybudování stránek a sociálních sítí 

Nadace, jako i začlenění Nadace Tipsport mezi organizace v České republice, které aktivně podporují 

rozvoj CSR.  

  

Václav Sochor  

předseda správní rady Nadace Tipsport  

  

  



 
ČINNOST NADACE  

  

V roce 2018 Nadace Tipsport vykonávala tyto aktivity:  

• Přijetí darů   

• Založení Zaměstnaneckého solidárního fondu a přidělení nadačních příspěvků  

• Pokračování v rozvoji projektu Tipsport pro legendy včetně dalších způsobů jeho medializace 

• Partnerství v projektu Běh pro Paměť národa  

• Podpora nezávislé žurnalistiky  

• Podpora aktivit směřujících ke zkvalitňování života obyvatel Berounska 

• Zasedání správní rady 13. 2., 19. 6., 3. 9.   

• Vytvoření loga Nadace Tipsport a pravidel grafického užívaní   

• Plánování činnosti na rok 2019  

  

OBDRŽENÉ DARY  

V roce 2018 Nadace Tipsport obdržela dar od společnosti Tipsport.net v celkové výši 6 008 000 korun, 

od společnosti Tipsport a.s. 2000 korun a od společnosti BPA sport marketing 21 250 korun.   

V novém Zaměstnaneckém solidárním fondu přijala Nadace příspěvky ve výši 35 750 korun.   

  

TIPSPORT PRO LEGENDY  

Od roku 2017 Nadace Tipsport financuje systematické natáčení příběhů československých 

sportovních reprezentantů. Někteří z nich jsou dodnes legendami, na jiné už veřejnost zapomněla – a 

právě jejich příběhy patří k těm nejcennějším. Sportovní veteráni se natáčejí v televizním studiu 

sdružení Post Bellum na Kampě v Praze, pamětník před kamerou většinou stráví půlden nebo celý 

den. Každý rok se studio na několik týdnů přesune do Bratislavy, aby bylo možné zaznamenat osudy 

na Slovensku žijících pamětníků.    

Natočení sportovní pamětníci 

Během prvního roku byly v rámci projektu Tipsport pro legendy zaznamenány životní osudy dvanácti 

československých sportovců. V Praze se natáčeli fotbalisté Karol Dobiaš a Josef Vojta, hokejisté Jiří 

Holík a Milan Nový, volejbalistka Irena Králová, střelec Jan Kůrka, boxer Rostislav Osička, gymnastka 



 
Věra Růžičková a cyklista Karel Wolf. V Bratislavě se natočili krasobruslařka Felicitas Babušíková, 

cyklistický trenér Kamil Haťapka a gymnastka Mariana Némethová Krajčírová. 

V roce 2018 k nim přibylo dalších osmnáct československých sportovců. V Praze byli natočeni: 

• hokejista Josef Černý 

• hokejista a trenér Richard Farda 

• fotbalista Josef Jelínek 

• šachistka Květa Eretová 

• basketbalová trenérka Natália Hejková  

• dostihový jezdec Václav Chaloupka 

• motocyklový závodník Květoslav Mašita 

• cyklista Jiří Daler 

• cyklistický trenér Pavel Vršecký 

• skokanka do vody Milena Duchková-Neveklovská 

• zápasník Vítězslav Mácha 

V Bratislavě: 

• hokejista Karol Fako 

• hokejista Miroslav Ihnačák 

• hokejista Milan Kužela 

• fotbalista Anton Urban  

• basketbalista Miroslav Rehák 

• boxer Ján Zachara 

A ve Vídni fotbalista Josef Kadraba. 

Pomoc sportovním pamětníkům 

Často jde o osobnosti, které sportu obětovaly vše: někdy nestihly dokončit školy, vybudovat si kariéru 

mimo sport, navíc vrcholné výkony podávaly v době komunistického režimu, který je za jejich medaile 

odměňoval jen symbolicky. Dnes řada z nich žije z nejnižších důchodů. Nadace Tipsport proto ty, kteří 

to potřebují, podporuje každý měsíc částkou 5000 korun (respektive 200 eur) po dobu 3 let. Finančně 

byli v roce 2018 takto podpořeni sportovci: fotbalisté Karol Dobiaš a Josef Vojta, cyklističtí trenéři 

Pavel Vršecký a Kamil Haťapka, gymnastky Věra Růžičková a Mariana Némethová Krajčírová, 

sportovní střelec Jan Kůrka, šachistka Květa Eretová, boxer Ján Zachara, krasobruslařka Felicitas 

Babušíková, basketbalista Miroslav Rehák, hokejisté Jiří Holík, Miroslav Ihnačák a Milan Nový (ten byl 

dle svého přání podpořen nepřímo prostřednictvím příspěvku Nadaci Milana Nového Caps 66).  

Medializace příběhů sportovních pamětníků 

V roce 2018 se nám podařilo navázat spolupráci na medializaci příběhů sportovních pamětníků 

nejprve s deníkem Sport a Českou televizi. Projekt sportovních legend tak nabývá celospolečenské 

pozornosti.  



 
Příběhy československých sportovců si veřejnost může přečíst každý měsíc na stránkách pátečního 

magazínu deníku Sport, a to na velkorysém prostoru 6-8 stran. Deník Sport uveřejnil v roce 2018 

celkem devět příběhů těchto sportovních legend: Josef Černý, Jiří Holík, Václav Chaloupka, Vítězslav 

Mácha, Josef Kadraba, Jan Kůrka, Rostislav Osička, Věra Růžičková, Bohumír Zeman.  

V listopadu 2018 začala Česká televize vysílat desetiminutové dokumenty sportovních legend na 

kanálu ČT Sport. Post Bellum každý měsíc připraví jeden nový dokument, který je po své premiéře 

v pevně stanovený čas následně ještě několikrát reprízován např. do poločasu přímých přenosů nebo 

mezi dva sportovní pořady. Dokumenty se stříhají z několika hodin nahrávek – v televizi se tak objeví 

ty nejzajímavější a nejatraktivnější momenty pamětníkova života. V roce 2018 byly odvysílány 

příběhy Josefa Černého (celkem 7x), Pavla Vršeckého (celkem 4x) a Milan Kužely (celkem 3x).  

Příběhy sportovců jsou ve stručnější formě dále publikovány také v časopisu Meridian (v české a 

anglické verzi) a v interním časopisu společnosti Tipsport s názvem V kurzu. 

  

BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA  

Jako podporu projektu Paměť národa organizuje Post Bellum od roku 2015 v několika městech České 

republiky Běh pro Paměť národa. Každoročně se na start postaví i několik sportovních či hereckých 

celebrit a politiků. Výtěžek z běhu využívají organizátoři na další nahrávání pamětníků pro Paměť 

národa.  Nadace Tipsport se v roce 2018 stala generálním partnerem této akce. Benefičního běhu se 

účastnili také zaměstnanci společnosti Tipsport. Partnerství je zamýšleno jako dlouhodobé. 

   

TIPSPORT PRO BEROUNSKO  

Projekt Tipsport pro Berounsko, jehož cílem bylo zkvalitňování života obyvatel Berounska a 

zviditelnění Tipsportu jako dobrého souseda, neproběhl tak, jak bylo nadací zamýšleno, a nebyl 

úspěšný. Podstatou projektu byla grantová výzva na 250.000 korun, o kterou mohl požádat kdokoli se 

zajímavým nápadem, iniciativou, která zlepší život místních obyvatel. Rada složená z významných 

osobností Berounska se rozhodla udělit grant projektu pontonového baru Na Čertovce.  

Realizátoři projekt nejprve přemístili na novou lokalitu, kde stavebními a přípravnými pracemi 

zkonzumovali přidělený grant. Proti projektu v jeho nové lokalitě se však poté postavili vlastníci 

bytových jednotek, které jsou ve výstavbě v bezprostřední blízkosti zamýšleného zprovoznění 

pontonového baru.   

Protože tím projekt přestal splňovat svůj účel – nezkvalitňoval by život obyvatel Berounska a 

nenaplňoval by představu dobrého sousedství, požádala Nadace Tipsport realizátora o zastavení 

projektu. Související vypořádání s realizátory proběhne v roce 2019. 

Na propagaci grantové výzvy byla také zakoupena inzerce v lokálních médiích ve výši 9 000 korun.  

  



 
PROJEKT SDÍLENÝCH ELEKTROKOL NA BEROUNSKU  

V prosinci 2018 podepsala Nadace Tipsport memorandum o spolupráci se společností Nextbike o 

provozování sdílených elektrických kol na Berounsku. Nadace Tipsport se zabývá podporou sportu, 

ochrany životního prostředí, zkvalitnění životů obyvatel Berounska a dalšími benefičními programy.  

Chce v souladu s tímto svým posláním podpořit rozvoj bike sharingu a čisté mobility v České 

republice. Díky Nadaci Tipsport tak budou v obcích Beroun, Králův Dvůr, Hýskov a Tetín provozována 

sdílená elektrokola. Po dobu nejméně 4 let od spuštění projektu, které je plánováno na rok 2019, tak 

budou moci obyvatelé Berounska jízdu po dobu 15 minut využívat bezplatnou. Finanční podpora 

Nadace Tipsport v celkové hodnotě 15 milionů korun začne v roce 2019.  

  

ZAMĚSTNANECKÝ SOLIDÁRNÍ FOND  

V roce 2018 vznikl Zaměstnanecký solidární fond (ZSF). Fond funguje na dobrovolném principu. 

Shromažďuje dobrovolné prostředky zaměstnanců, které jsou pak distribuovány dle rozhodnutí 

Správní rady Nadace Tipsport žadatelům o pomoc. Zřízení ZSF a možnosti přispívat či žádat o pomoc 

je komunikováno prostřednictvím interního časopisu V kurzu a firemního newsletteru společnosti 

Tipsport. Pro komunikaci ZSF byla zřízena e-mailová adresa zsf@tipsport.cz. Referenční částka, která 

je základem pro posuzování konkrétní výše pomoci, je stanovena na 40.000 korun. Společnost 

Tipsport se zavázala ztrojnásobit každý příspěvek od zaměstnance.  

V roce 2018 Nadace přijala příspěvky od zaměstnanců ve výši 35 750 korun a vyplatila nadační 

příspěvky na pomoc dvěma zaměstnancům v celkové hodnotě 90 000 korun.   

Nadační příspěvek ZSF Karlu Lenickému  

Správní rada rozhodla vyhovět žádosti o finanční pomoc ve výši 50 000 korun Karlu Lenickému a jeho 

rodině jako příspěvek na rekonstrukci jejich domu ve Žloukovicích, který postihl rozsáhlý požár. Dům 

nebyl pojištěn, a proto byla pomoc Nadace velice žádoucí.  

Nadační příspěvek ZSF Martě Cwiekalové  

Zaměstnankyně společnosti Chance, paní Marta Cwiekalová, podlehla v roce 2018 vážné nemoci.  

Příspěvek v hodnotě 40 000 korun byl vyplacen její rodině jako vyjádření podpory v této smutné a 

těžké ztrátě.   

  

PODPORA NEZÁVISLÉ ŽURNALISTIKY  

Nadace Tipsport se v souladu se svým statutem rozhodla podpořit částkou 100 000 korun činnost 

investigativního serveru Hlídací pes, jehož autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá investigativní 

žurnalistika je veřejným statkem, a jako taková si zaslouží veřejnou podporu od tech, kterým záleží na 

svobodě politické, ekonomické i osobní. Hlídací pes je projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky, který 

mailto:zsf@tipsport.cz


 
vznikl v září 2014 jako reakce na razantní změny v tuzemských médiích a na podporu investigativní 

novinařiny.  

 

DALŠÍ AKTIVITY NADACE TIPSPORT 

Nadační příspěvek Márii Vojtekové  

Nadace Tipsport darovala paní Marii Vojtekové ze Slovenska finanční dar ve výši 25 888 korun na 

pokrytí nákladů spojených s lázeňskou léčbou a neurorehabilitací její těžce nemocné dcery Lucie. 

Lucie se narodila s diagnózou dětské mozkové obrny, Arnold-Chiari malformací a Sturge-Webber 

syndromem. Z lékařského hlediska odepsané dítě pomalu vyvrací negativní prognózy za pomoci 

terapií a rehabilitací v soukromých centrech, které jsou nákladné, právě díky nim však Lucka dělá 

pokroky.  

Nadační příspěvek Michalu Vedralovi  

 

   

HOSPODAŘENÍ  

   

Z hlediska příjmů přijala Nadace v roce 2018 tyto finanční dary:  

21 250,- BPA sport marketing a.s.  

8 000,- Tipsport.net a.s.  

2 000,- TIPSPORT a.s.  

6 000 000,- Tipsport.net a.s.  

  

V rámci Zaměstnaneckého solidárního fondu přijala Nadace tyto příspěvky:  

35 750,-   

  

Z hlediska výdajů poskytla Nadace v roce 2018 tyto nadační příspěvky:  

 

Tipsport pro legendy   

50 000,- POST BELLUM, o.p.s.  



 
96 000,- POST BELLUM SK  

192 000,- POST BELLUM, o.p.s.  

30 000,- Nadace Milana Nového CAPS 66  

  

50 000,- Karol Dobiaš   

50 000,- Pavel Vršecký  

25 000,- Věra Růžičková  

25 000,- Jan Kůrka  

25 000,- Jiří Holík  

25 000,- Josef Vojta   

5 000,- Květa Eretová  

  

52 636,94  Bc. Kamil Haťapka  

47 456,86 Ján Zachara  

47 456,86 Mariana Némethová Krajčírová  

42 296,22 Felicitas Babušíková  

37 071,48 Miroslav Ihnačák  

15 930,62 Miroslav Rehák  

  

Běh pro paměť národa  

150 000,- POST BELLUM, o.p.s.  

  

Zaměstnanecký solidární fond (ZSF)  

50 000,- Karel Lenický  

40 000,- Marta Cwiekalová  

  

Tipsport pro Berounsko  



 
250 000,- Boris Šebesta, Martin Vobořil  

  

Podpora nezávislé žurnalistiky  

100 000,- Ústav nezávislé žurnalistiky, zapsaný ústav  

  

Další  

25 888,- Mária Vojteková  

20 000,- Michal Vedral  


