
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TIPSPORT ZA ROK 2019 

   

Rok 2019 byl důležitým rokem v existenci nadace z hlediska růstu finančního, rozvoje stávajících 

projektů i nových plánů. 

Podařil se naplnit jeden z hlavních záměrů na rok 2019, a to sjednocení filantropických aktivit 

společností skupiny TIPSPORT pod hlavičku Nadace a nastartování procesu profesionalizace 

společenské odpovědnosti firmy.  

 

Zatímco v roce 2018 Nadace TIPSPORT podpořila projekty v hodnotě 1 350 000 korun, v roce 2019 to 

bylo už 7 810 203,80 korun. Většina z těchto prostředků byla použita na finančně náročný projekt 

sdílených elektrokol na Berounsku. Z hlediska rozvoje Berounska, který je jednou z hlavních 

dlouhodobých priorit nadace, se jedná o velice důležitý projekt pro region i rozvoj ekologické mobility. 

 

Druhým největším projektem byl v roce 2019 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. 

V rámci spolupráce se sdružením Post Bellum byla nadace opět generálním partnerem akce Běh pro 

Paměť národa.  

Růst zaznamenal i v roce 2018 spuštěný Zaměstnanecký solidární fond. Oproti předešlému roku se 

zdvojnásobil počet zaměstnanců, kteří do fondu dobrovolně přispívají a zvýšil se objem prostředků, 

který může správní rada přerozdělovat mezi žádající zaměstnance. 

Kromě těchto stálých a plánovaných projektů nadace v roce 2019 podpořila v souladu se svým 

statutem také devět žádostí o finanční pomoc jednotlivcům či organizacím.  

Z administrativního hlediska se také udály důležité změny. V květnu 2019 vznikla nová pozice ředitelky 

nadace, která má na starosti management nadace, vede nadační agendu a spolu se členy správní 

rady reprezentuje nadaci navenek. Správní rada Nadace v tomto roce zasedala dvakrát. Třikrát se 

uskutečnily strategické nadační workshopy, na které byli pozváni všichni členové správní rady.  

Rok 2019 byl rokem růstu pro Nadaci TIPSPORT. Byl bohatý na události, na rozvoj projektů i na 

strategické vize. K jejich naplnění by mělo dojít v roce 2020.  

 

Václav Sochor  

předseda správní rady Nadace TIPSPORT  

  

  



 

 

ČINNOST NADACE  

  

V roce 2019 Nadace TIPSPORT vykonávala tyto aktivity:  

- Přijetí darů   

- Rozvoj nadačních projektů 

o TIPSPORT pro legendy  

o Běh pro Paměť národa  

o Zkvalitňování života obyvatel Berounska: Projekt sdílených elektrokol na Berounsku 

o Zaměstnanecký solidární fond  

 

- Udělení nadačních příspěvků jednotlivým žadatelům 

o Nadační příspěvky pro instituce nebo projekty 

o Nadační příspěvky pro jednotlivce 

- Zasedání správní rady  

- Nastavení nové strategie nadace pro rok 2020  

 

 

Přijetí darů a jejich využití 
 

V roce 2019 Nadace TIPSPORT obdržela dar od společnosti Tipsport.net a.s. ve výši 15 000 000 korun, 

od společnosti Chance a.s. 5 000 000 korun a dary jednotlivců ve výši 8 800 korun.  

V Zaměstnaneckém solidárním fondu přijala Nadace příspěvky v celkové výši 430 646 korun.   

V roce 2019 poskytla nadace dary v celkovém objemu 7 880 203,80 Kč.  

 

Rozvoj nadačních projektů 
 

V roce 2019 nadace pokračovala ve svých dlouhodobých projektech: TIPSPORT pro legendy, Běh pro 

Paměť národa, Zkvalitňování života obyvatel Berounska: Projekt sdílených elektrokol na Berounsku, 

Zaměstnanecký solidární fond. 

 



 

o TIPSPORT pro legendy  

 

Od roku 2017 Nadace TIPSPORT financuje 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. 

Natáčení příběhů 

Za první roky existence projektu se natočily příběhy 30 československých sportovců. V roce 2019 

k nim přibylo těchto dalších 14: 

 

Jméno sportovkyně / sportovce Rok narození Sport Krajina 

Chmelková Blanáriková Anna  1944 sprint  Slovenská republika 

Geleta Ján  1943 fotbal Česká republika 

Grofová Chládeková Alica 1952 stolní tenis Slovenská republika 

Hopka Vladimír 1937 plávaní Slovenská republika 

Jindra Jan  1932 veslování Česká republika 

Kábele Antonín 1935 atletika Česká republika 

Kánský Vladimir  1940 běh Česká republika 

Lichnerová Dekanová Nataša  1949 basketbal Slovenská republika 

Mašek Václav  1941 fotbal Česká republika 

Motejlek Dalibor 1942 skoky na lyžích Česká republika 

Polakovič Viliam  1943 stolní tenis Slovenská republika 



 

Pouzar Jaroslav  1952 hokej Česká republika 

Vopičková Vlasta 1944 tenis Česká republika 

Zídek Jiří 1944 basketbal Česká republika 

 

Finanční pomoc  

Mnohé z našich sportovních legend obětovaly sportu 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.  

Jedna z podpořených legend nám po obdržení prvního příspěvku napsala děkovný e-mail, ve kterém 

uvádí: „Můj starobní důchod je 350 eur přesto, že jsem absolventka vysoké školy. Celý život jsem 

řádně pracovala, s výjimkou mateřské dovolené. Vašeho finančního příspěvku si nesmírně vážím, 

velice mi pomůže.“ 

Nadace TIPSPORT finančně v roce 2019 podporovala celkem 25 legend.  

Medializace příběhů  

V roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci na medializaci příběhů sportovních pamětníků s deníkem 

Sport a Českou televizi a podařila se také uzavřít spolupráce se slovenskou RTVS.  

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

pátečního magazínu deníku Sport, a to na velkorysém prostoru 6-8 stran. V České televizi se 

pravidelně vysílají 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. Ve 

slovenské RTVS bylo odvysíláno 6 příběhů sportovců v roce 2019. 

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

anglické verzi) a v interním časopisu společností skupiny TIPSPORT s názvem V kurzu. Nepravidelně 

vycházejí i na slovenském zpravodajském serveru aktuality.sk v Denníku N a dalších slovenských 

médiích. 

  

o 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 je od roku 2018 generálním partnerem této akce. Benefičního běhu se 

účastnili také zaměstnanci společností skupiny TIPSPORT.  

 

o Projekt sdílených elektrokol na Berounsku  

 

V rámci rozvoje Berounska se nadace rozhodla realizovat projekt na podporu bike sharingu a čisté 

mobility. V prosinci 2018 podepsala Nadace TIPSPORT memorandum o spolupráci se společností 

Nextbike o provozování sdílených elektrických kol na Berounsku. V obcích Beroun, Králův Dvůr, 

Hýskov a Tetín vybuduje ve spolupráci s obcemi 15 stanic pro stovku elektrokol. Kromě investice do 

samotné realizace umožní Nadace TIPSPORT po dobu nejméně 4 let od spuštění projektu občanům i 

návštěvníkům berounského regionu jezdit na elektrokolech prvních 15 minut zdarma.  

V roce 2019 se podařilo projekt posunout do realizační fáze. Očekávané spuštění projektu se ale 

neuskutečnilo vzhledem k náročnosti přípravy budovaní dobíjecích stanic, zejména jejich elektrických 

připojení. Jelikož stanice jsou umístněný ve frekventovaných městských lokalitách (např. nádraží 

anebo radnice), realizaci zpomalila řada povolení při budovaní sítí, žádosti o připojení elektrické 

energie od společnosti ČEZ nebo řešení věcných břemen na některých pozemcích.  

Tento svým charakterem unikátní projekt v České republice tak plánujeme spustit do provozu v roce 

2020. 

 

o Zaměstnanecký solidární fond  

 

Zaměstnanecký solidární fond (ZSF) byl založen v roce 2018. Shromažďuje dobrovolné prostředky 

zaměstnanců, které pak společnost TIPSPORT ztrojnásobuje. ZSF slouží na pomoc kolegům nebo 

jejich nejbližším příbuzným, kteří se ocitli ve velice těžké životní situaci.  

V roce 2019 nadace přijala příspěvky od zaměstnanců ve výši 140 546 korun, dar od TIPSPORT.net ve 

výšce 290 100 Kč a vyplatila nadační příspěvky na pomoc dvěma zaměstnankyním společnosti Chance 

v celkové hodnotě 80 000 korun. Jedna procházela léčbou rakoviny a podporu potřebovala kvůli 

dlouhodobé pracovní neschopnosti. Druhá kolegyně byla samoživitelka s postiženým synem a 

zemřela náhle na infarkt. Správní rada vyhověla žádosti její maminky o podporu v této velice smutné 

a těžké životní situaci. 

 

Udělení nadačních příspěvků jednotlivým žadatelům 
 

Nadace v průběhu roka vyšla vstříc devíti žádostem o podporu pro projekty, instituce nebo 

jednotlivce. Finanční příspěvky se pohybovaly do výše 50 000 korun.  

 



 

o Nadační příspěvky pro instituce nebo projekty 

 

Fond ohrožených dětí  

 

Fond ohrožených dětí (FOD) pomáhá týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak 
sociálně ohroženým dětem. Příspěvek byl určen na projekt FOD zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc Klokánek, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou 
péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny nebo dokud pro ně není nalezena trvalá 
náhradní rodinná péče.  

 
Cena Zikmunda a Hanzelky Cestopis roku (V. Kroc)  

 

Příjemce příspěvku je spolupořadatelem Ceny Zikmunda a Hanzelky Cestopis roku. Nadační příspěvek 

sloužil na financování akce udělování ceny. Cílem finančního příspěvku bylo podpořit další tvorbu 

cestopisných děl a rozšiřovat tak povědomí českých čtenářů o jiných kulturách a společnostech.  

 

Život za zdí (ArsAnima, z.s.) 

 

Dar byl poskytnut na pokrytí nákladů spojených s projektem dokumentárního cyklu Život za zdí, jehož 

cílem je šířit osvětu o psychiatrické léčbě a představit krizovou intervenci, hospitalizaci na psychiatrii 

a terapeutické cesty, které vedou ven z bludného kruhu deprese a úzkostí. 

 

NF Kapka naděje  

 

Nadace TIPSPORT vyhověla žádosti od NF Kapka naděje a poskytla jí dar na výdaje spojené s 

vědeckými projekty zaměřenými zejména na výzkum léčby nádorových onemocnění a podporu 

fyzických osob v těžkých životních situacích zejména vzniklých v důsledku nezaviněných zdravotních a 

sociálních potíží.  

 

Nahoru na horu (CZ 1000, s.r.o.) 

 

Nadace podpořila 3. ročník turistických výšlapů na české hory pro širokou veřejnost „Nahoru na 

horu“. Každý rok se účastní kolem pěti tisíc nadšenců. Z každé akce máme cca 7- 8minutovou 

reportáž na ČT Sport, mediálním partnerem je i Radiožurnál.  

 

o Nadační příspěvky pro jednotlivce 

 
J. Hasman  

 

Správní rada Nadace TIPSPORT v rámci zaměření aktivit na podporu berounského regionu vyhověla 

žádosti o dar pro studenty Střední odborné školy v Hořovicích, třídy se zaměřením na IT a ekonomii.  

 

Petr Křepelka  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_pro_d%C4%9Bti_vy%C5%BEaduj%C3%ADc%C3%AD_okam%C5%BEitou_pomoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_pro_d%C4%9Bti_vy%C5%BEaduj%C3%ADc%C3%AD_okam%C5%BEitou_pomoc


 

 

Nadace TIPSPORT poskytla dar zdravotně znevýhodněnému hokejistovi Petrovi Křepelkovi, který se 

léčí po těžkém úrazu při hokejovém utkání. Dar byl využit na pokrytí nákladů spojených s rehabilitací. 

 

Michaela Kevélyová  

 

Nadace vyhověla žádosti Michaely Kevélyové, která v důsledku nečekané mozkové nemoci ochrnula.  

Prostředky byly použity na úhradu léčebných nákladů během pobytu v lázních Klimkovice. 

 

Zdeněk Mikula  

Zachránce Zdeňka Mikulu postihla cévní mozková příhoda a ochrnul na celé tělo. Nemluví, 

komunikuje pouze očima a kýváním hlavou. Pan Mikula požádal Nadaci TIPSPORT o finanční 

příspěvek na rehabilitační tříměsíční pobyt v lázních Klimkovice. 

 

Zasedání správní rady 
 

Správní rada se potkala na dvou zasedáních roce 2019: 30. 5. a 2. 10. Na zasedání v květnu byla 

představena členům správní rady nová ředitelka nadace Lucia Štefánková. Informovala správní radu o 

jejích plánech a strategických záměrech s nadací. Tyto plány vyústily v sérii workshopů o budoucnosti 

nadace, kterých se zúčastnili kromě členů správní rady nadace i vybraní členové managementu 

skupiny TIPSPORT. 

 

Tvorba nové strategie a vizuální identity nadace pro rok 2020  
 

V druhé polovině roku 2019 proběhly strategické workshopy správní rady a vybraných členů 

managementu skupiny TIPSPORT. Jejich cílem bylo společné nastavení další strategie. Workshopy 

byly uspořádány 31. 7. a 19. 8. Na třetí workshop dne 25. 9. už byly přizváni také externí odborníci na 

vybraná témata. Výsledky tří workshopů byly pak souhrnně prezentovány zástupci akcionářů a 

generálnímu řediteli skupiny TIPSPORT v prosinci 2019. Na této prezentaci byla schválena nová 

strategie nadace zaměřující se na novou, celospolečensky důležitou problematiku životního prostředí 

a klimatické krize. Prioritami nadace zůstává také pomoc regionu Berounsko. Spuštění programů v 

rámci nové strategie a nových partnerství s tím souvisejících se očekává v roce 2020.  

Během tohoto procesu se změnila také vizuální identita nadace. Na podzim 2019 vzniklo nové logo 

Nadace TIPSPORT s novou barevností, která reprezentuje nové enviromentální zaměření nadace 

(zelená barva) a zakládající mateřskou společnost TIPSPORT (modrá barva). Obě barvy zároveň 

představují barvy loga města Beroun, kde nadace vznikla a sídlí.  

 


