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Nadace Bátor Tábor je středoevropská nezisková organizace poskytující zážitkovou terapii pro vážně 
nemocné děti a jejich rodiny. Doteď jsme pomohli více než 10.000 dětem a jejich rodinným příslušníkům na 
našich terapeutických táborech, nemocničních programech nebo virtuálních událostech. Dětem bojujícím s 
chronickou nemocí poskytujeme "jiný druh uzdravení": na našich programech můžou zažít výzvy a zábavné 
aktivity v bezpečném prostředí, navázat nová přátelství a budovat si sebeúctu a sebevědomí. Všechny naše 
programy jsou zdarma a jsou organizovány rozsáhlou komunitou Bátor Tábor a oddanými dobrovolníky.  
 
VIRTUÁLNÍ PROGRAMY 
 
Kvůli pandemii COVID-19 jsme vyvinuli několik terapeutických programů, kterých se děti můžou zúčastnit z 
bezpečí svých domovů. Organizujeme virtuální tábory, online nemocniční program a poskytujeme dětem 
mnoho příležitostí zažít kouzlo Bátor Tábora i za takových náročných okolností. 
 
TÁBORY 
 
Naše terapeutické tábory jsou základem naší organizace od roku 2001. Věříme, že každé dítě si zaslouží 
dětství plné zábavy a vzrušení, proto organizujeme tábory, kde si takové vzpomínky mohou vytvořit i děti s 
vážnou nemocí. „Živé“ tábory jsme museli vzhledem k pandemii dočasně pozastavit.  
 
GO! PROGRAM 
 
Pro děti, které se kvůli svému stavu nemohou zúčastnit našich táborů, organizujeme nemocniční programy, 
kde „přinášíme tábor k nim“. Naši dobrovolníci pravidelně navštěvují hospitalizované děti a přinášejí jim sílu 
terapeutické hry. 
 
Dobrovolnictví 
 
Každý rok se naši dobrovolníci účastní víceúrovňových školení, jejichž zaměření se vztahuje k cílům, filozofii, 
provoznímu řádu a principů tábora, jejich příprava spočívá také v teorii a praktickém využití zážitkové terapie. 
Díky pečlivě připravenému kolektivu můžeme zaručit, že děti jsou v Bátor Táboře v psychickém i fyzickém 
bezpečí. Bez našich dobrovolníků bychom nemohli zajistit zážitky dětí na tak vysoké úrovni.  
 
Dárcovství 
 
Na fungování Nadace mají největší podíl korporátní firmy, granty a naše charitativní akce. 
 
Z firemních dárců dlouhodobě spolupracujeme s našimi největšími příznivci – Google, SeriousFun Children‘s 
Network, Visegrad Fund, Vienna Insurance Group, GlaxoSmithKline, Skils. 
Galerie Kodl pro nás zorganizovala 30.5.2021 charitativní aukci 15 uměleckých děl – výtěžek věnovali umělci 
na aktivity Bátor Tábor. 
Kromě sponzorských darů získaných od firemních dárců a na charitativních akcích, získal Bátor Tábor také 
dary od soukromých osob.    
 
Mezinárodní účast  
 
Bátor Tábor je členem sdružení Serious Fun Children's Network, největšího světového sdružení kempů, které 
organizují tábory pro vážně nemocné děti. Toto sdružení založil v roce 1988 oskarový herec Paul Newman. 
 
 
 
 



 
 

 

Činnost Nadačního fondu v roce 2021 
 
 
Vzhledem k přetrvávající pandemii Covid-19 pokračoval Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika 
i v roce 2021 v realizaci virtuálních terapeutických programů, kterých se můžou děti zúčastnit z bezpečí svých 
domovů. Tyto programy poskytují dětem mnoho příležitostí zažít kouzlo Bátor Tábora i v této nelehké době. 
Přináší jim domů táborovou náladu a s ní spojená nová přátelství, zážitky a zkušenosti.  
V roce 2021 jsme navázali spolupráci s několika organizacemi, které pomáhají vážně nemocným dětem – 
SMÁCI, Klub cystické fibrózy, Parent Project, End Duchenne. V rámci výměny zkušeností jsme začátkem 
července navštívili tábor organizace SMÁCI, která se věnuje dětem se spinální svalovou atrofií. 
 
Školení dobrovolníků   
 
V roce 2021 jsme zorganizovali jedno online školení dobrovolníků na všechny virtuální tábory naplánované 
na daný rok. Školení proběhlo přes platformu Zoom 27.-28.3.2021 a zúčastnilo se ho 27 dobrovolníků. 
Dne 8.6.2021 jsme zrealizovali online setkání Bátor Tábor dobrovolníků a společný tréning vedení her na 
virtuálních programech, kde jsme proškolili 6 dobrovolníků.  
  
 
Virtuální programy  
 
Během ledna a února jsme pracovali na virtuální únikové hře, kterou jsme poté 12.2.2021 uspořádali pro 
naše kolegy a následně využívali na našich táborech jako program pro děti.  
 
Od 20.1. do 3.3.2021 jsme realizovali na oddělení dětské kardiologie FN Motol pilotní online GO! Program, 
v rámci kterého se naši dobrovolníci setkávali virtuálně s malými pacienty. Hráli různé hry, povídali si a snažili 
se dětem dodat odvahu. 
 
Od dubna do konce srpna 2021 jsme absolvovali 27 táborových dní v rámci 5 virtuálních táborů. Těchto 
setkání se zúčastnilo 61 účastníků, kterým jsme poskytli dohromady 923 hodin v 16 různých typech 
programů. To si vyžádalo 43 pracovních míst dobrovolníků, které obsadilo 26 dobrovolníků. Programy jsme 
realizovali v těchto termínech: 
 
10.-16.4.2021 odpolední virtuální tábor (všechny věkové kategorie, všechny nemoci, pouze nemocné děti) 
24.-30.4.2021 odpolední virtuální tábor (teenageři, většinou svalová atrofie, pouze nemocné děti) 
28.-30.5.2021 virtuální tábor pro rodiny (všechny nemoci) 
19.-23.7.2021 letní virtuální tábor (všechny věkové kategorie, všechny nemoci, nemocné děti a sourozenci) 
23.-27.8.2021 letní virtuální tábor (všechny věkové kategorie, děti nemocné cystickou fibrózou a sourozenci) 
 
Krátké video z našich virtuálních táborů https://youtu.be/SGjZZzYYLo0  



 
 

 

  
 
 
 

 



 
 

 

 
Workshop animace s Eliškou Podzimkovou 
  
 6. listopadu 2021 se nám povedlo uskutečnit naši první offline akci. Workshop animace, který se uskutečnil 
v Lampárně Lidická v Praze, proběhl pod taktovkou talentované umělkyně Elišky Podzimkové. Sešli jsme se 
v hojném počtu 8 dětí, 5 rodičů a 6 dobrovolníků!  
  Na úvod jsme se všichni společně seznámili a zahráli si pár her. Díky Eliščině kreativní auře jsme se 
z každodenních starostí přenesli do světa fantazie a společně tvořili neuvěřitelné příběhy. Z nich, a také z 
nespočtu nápadů, vznikla postava chlapce Kvída s fialovou parukou, který se stal hlavní hvězdou animací 
dětí.   
  Po důkladném vysvětlení, jak animace funguje, si děti začaly vytvářet obraz svého budoucího příběhu. 
Vycházely ze svých hlubokých myšlenek, zážitků i obav. Jako správní animátoři vytvářely scénu 
z nejrůznějších materiálů od barevných papírů až po vlnu a plastelínu. Projevily se jako profesionálové a 
s přesnými instrukcemi zaúkolovaly také rodiče. Společně vytvořili naprosto originální a rozmanité obrazy a 
všichni byli zvědaví, jaký bude výsledek.   
 Začalo se animovat. Eliška každému „produkčnímu týmu“ poradila, jak nejlépe na věc. Brzy jsme si všichni 
uvědomili, jak náročná je to disciplína. Chtělo to obrovskou trpělivost každého z účastníků. Pár 
nepovedených snímků, úpravy scény, improvizace… Přesto se hlavní postavy daly do plynulého pohybu. 
Dětem i rodičům zazářily oči, všichni byli pyšní na to, jak se jim vše nakonec podařilo. Stačilo jedno odpoledne 
a animovaný klip byl na světě.   
   Při závěrečné prezentaci celého klipu nám všem spadla brada. Elišce se podařilo všechny příběhy spojit 
do jedné nekonečné smyčky. Vypadalo to skvěle. Všichni měli radost, že zvládli vytvořit něco tak krásného.   
  Dílo navíc posloužilo dobré věci. Koncem listopadu bylo vydraženo na Galavečeru Nadace Bátor Tábor a 
získané finanční prostředky pomohou v organizaci dalších bezplatných workshopů, akcí a táborů pro 
chronicky nemocné děti a jejich rodiny.   
  Přesto, že všude kolem řádila pandemie Covidu-19, podařilo se nám za pomoci všech vytvořit bezpečné 
prostředí, ve kterém jsme navzdory hygienickým opatřením popustili uzdu své fantazii, poznali se s novými 
lidmi, pomohli dobré věci a užili si sobotní den.  
   
 
Náš zimní odpolední virtuální tábor se konal 27.11. - 3.12.2021 a zúčastnilo se ho 9 táborníků a 
3 dobrovolníci. Tábor se nesl v duchu Putování fantasy světem s celotáborovou hrou ve stylu dračího 
doupěte. Vyprávěním příběhu jsme se přenesli do vesnice, kde byla ukradená KOSTKA KREATIVITY. Aby 
mohla být znovu nalezena, je potřeba najít všech 6 stran kostky. Nakonec se to našim táborníkům povedlo. 
 
  
 
Zviditelnění Nadačního fondu 
 
Nadační fond informuje o svých aktivitách na webové stránce www.batortabor.cz a  
www.facebook.com/Bator.Tabor.Ceska.Republika a nově i https://www.instagram.com/batortabor_cz/  
 
V roce 2021 byl zveřejněn článek o aktivitách Nadačního fondu v několika médiích: 
 
 
 

 



 
 

 

Magazín Listí  
červen 2021 

Časopis Motol In (časopis Nemocnice Motol) 
červen a listopad 2021 
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Facebook Nemocnice Motol – příspěvky o aktivitách Bátor Tábor 
https://www.facebook.com/FakultninemocnicevMotole/posts/3015114182033282 
https://www.facebook.com/FakultninemocnicevMotole/posts/3142399429304756  
 
Bátor Tábor je nadále členem Asociace společenské odpovědnosti, která propojuje firmy a neziskové 
organizace. 
 
Dne 25.11.2021 jsme zorganizovali galavečer Bátor Tábor, kterého se zúčastnilo přes 60 našich 
podporovatelů a v rámci večera se dražili na charitativní aukci díla dětí z animačního workshopu s Eliškou 
Podzimkovou, dílo „Cesta z města“ Elišky Podzimkové a dílo sítotisk „E jako EduArt Experience“, které do 
aukce darovala Bára Půlpánová. Výtěžek z této aukce byl věnován na aktivity Bátor Tábor a projektu 
Plešouni.  
 
Děkujeme všem dárcům finančních a hmotných darů, poskytovatelům služeb zdarma a dobrovolníkům, bez 
kterých by Bátor Tábor nebyl místem zázraků.  
 
Charitativní sportovní projekt - TÝM ODVAHY 
 
Nadace Bátor Tábor Česká republika rozvíjí za účelem získávání finančních prostředků charitativní sportovní 
společenství Tým odvahy. Ze sportovců, povětšinou běžců se v průběhu příprav na běžecký závod stávají 
vyslanci Nadace a snaží se pomocí svých přátel, kolegů a rodiny získat finanční prostředky pro Bátor Tábor. 
Získaná částka je pak použita na financování programů nadace pro vážně nemocné děti.  
 
V rámci projektu Rozběháme Česko jsme zorganizovali ve dnech 7.6. – 7.7.2021 kampaň Běžíme pro 
Odvahu. Do kampaně se zapojilo 80 běžců vč. 3 ambasadorů – Eliška Gregorová, Jakub Pediač, Mário 
Šmýkal. Výtěžek ze startovného a příspěvků běžců byl 20.728 Kč a byl použitý na naše letní virtuální tábory.  
 

  
 
Předseda správní rady Bátor Tábor ČR – Petr Šmíd uskutečnil ve dnech 9. – 30.6.2021 kampaň Bátor 
Tábor: Běžíme pro odvahu. Pomocí svých přátel získal na aktivity Bátor Tábor 6.500 Kč. 
 
Naše odvážná tábornice Hanka Váňová se společně se svými kamarády 
také zapojila do Týmu Odvahy – kampaní Tábornice Táborníkům, aneb 
toulky Podkrkonoším a Krkonošemi. Parta Hanky navštěvovala ve 
dnech 26.6. - 31.8.2021 zajímavá místa, která dokumentovala fotkami, 
videem a informacemi. Touto výzvou se jim povedlo získat 12.000 Kč.   
 
Všem běžcům a dárcům moc děkujeme.   
      
          



 
 

 

Účetní závěrka 
 

   



 
 

 

 

 
 



 
 

 

Příloha k účetní závěrce 
sestavena k 31.12.2021 

 
 

Název:  Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika 
Sídlo:   Mladá Boleslav 29301, Žižkova 403/20 
IČ:   28996542 
Den vzniku:  25.11.2009 
Zakladatel:  Bátor Tábor Alapítvány, IČ: 8659, Budapešť, Reitter Ferenc utca 46-48, 1135, 

Maďarská republika 
Spisová značka:  N 766 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: nadační fond 
Nadační jmění: 20.000 Kč 

Účet Nadačního fondu: 
Komerční Banka  
43-6195580267/0100 CZK 
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ6201000000436195580267  
 
Kontakty: 
Ing. Katarína Koščíková, Manažer rozvoje 
Tel: +420 734 766 055 
e-mail: k.koscikova@batortabor.cz; info@batortabor.cz 
www.batortabor.cz 

 
 

Účel nadačního fondu 
 

Hlavní činností Nadačního fondu je především na území České republiky shromažďovat prostředky a 
příspěvky na podporu charitativní činnosti Nadace Bátor Tábor. Účelem Nadace Bátor Tábor je komplexní 
zajištění terapeutických a rekreačních programů pro děti, které jsou léčeny s nádorovým onemocněním, 
diabetem, chronickým zánětem kloubů či hemofilií a jejich rodinám. Dalším účelem nadačního fondu je také 
umožnění účasti dětí z České republiky v programech nadace Bátor Tábor. Nadační fond by dále měl 
v České republice propagovat činnost Nadace Bátor Tábor. 
 
 
Za tímto účelem může Nadační fond zejména: 
 

a) shromažďovat peněžní, materiální a další prostředky a zajišťovat jejich koncepční a ekonomické 
využití, čímž zabezpečuje finanční i materiální podporu aktiv a činností Nadace Bátor Tábor, 
 

b) organizovat společenské, kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné obecně prospěšné akce, 
 

c) spolupracovat s dalšími obecně prospěšnými společnostmi a osobami, kterým není lhostejné 
zlepšování kvality života nemocných dětí 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Obecné údaje 
 

Nadační fond byl založen zřizovatelem Nadací Bátor Tábor Alapítvány, IČ: 8659, Budapešť, Reitter Ferenc 
utca 46-48, 1135, Maďarská republika dne 20.10.2009 a zapsán do nadačního rejstříku vedeného 
městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 766 dne 25.11. 2009. 
Do 31.12.2021 nebyly provedeny žádné změny v zapsaném jmění v nadačním rejstříku. 
Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni, který je 31.12.2021. 
Účetním obdobím je jeden kalendářní rok. 
 
 

Organizační struktura 
 
Správní rada: Petr Šmíd, Roman Novotný, Ladislav Tyll 
   
Revizor: Katarína Plíšková 
 
 

Aplikace obecních účetních zásad 
 
Nadační fond vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v rozhodném znění dále 
v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška“). 
 
Nadační fond sestavuje účetní závěrku, která obsahuje Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a přílohu. Účetní 
jednotka vykazuje oddělené náklady, výnosy, výsledek z hospodaření za hlavní činnost a za hospodářskou 
činnost. 
 
 

Způsob zpracování účetních záznamů k 31.12.2021 
 
Účetnictví je zpracováno externě a je vedeno na legálně drženém a pravidelně aktualizovaném softwaru 
Pohoda 2021. 
 
 

Způsob a místo úschovy 
 
Účetní doklady, závěrka a veškeré současné dokumenty jsou uloženy v sídle nadačního fondu. 
 
 

Účetní metody 
 
Účtování v cizích měnách:  aktuální denní kurz podle kurzu ČNB 
Účtování o zásobách:   nevyskytuje se 
Dlouhodobý hmotný majetek: nevlastní 
Ostatní hmotný majetek:  nemá 
Opravné položky a rezervy:  nevyskytují se 
 
Nadační fond 
 
- Neměnil způsob odepisování. 
- Nadační fond nemá závazky po splatnosti 



 
 

 

- Hospodářský výsledek je členěn dle hlavní a hospodářské činnosti s možností výstupu pro daň z příjmu 
(hospodářskou činnost v roce 2021 Nadační fond nevykonával). 
 
 
 

Dary v roce 2021 
 
Přijaté dary uhrazené k 31.12.2021 – celkem 3 899 965 Kč: 
 
charitativní aukce GALERIE KODL (dary umělců) 2 350 000,00 Kč 

INTL FCSTONE LTD (Google) 612 097,48 Kč 

ŠMÍD PETR 265 400,00 Kč 

BATOR TABOR ALAPITVANY 223 000,00 Kč 

UNITED PARCEL SERVICE 107 049,00 Kč 

DOHNAL BOHUSLAV 36 400,00 Kč 

DEUTSCHE POST AG 32 134,83 Kč 

RUNTAK ROBERT 29 000,00 Kč 

Wiedermann Tomáš,Ing 27 300,00 Kč 

Rozběháme Česko, z.ú 20 728,50 Kč 

BOEHRINGER INGELHEIM 20 000,00 Kč 

Mgr. Jan Kubín 19 600,00 Kč 

Mgr. Tomáš Potěšil 17 000,00 Kč 

Ondřej Parpel 16 800,00 Kč 

Santamaria, Vincent 10 000,00 Kč 

NEKVAPIL VACLAV 10 000,00 Kč 

SEDLÁČEK LUKÁŠ 10 000,00 Kč 

Juraj Felix 10 000,00 Kč 

CHI PARTNERS Management s.r.o. 10 000,00 Kč 

Milan Krob 10 000,00 Kč 

Adam Kolesa 5 000,00 Kč 

Ostatní individuální dary 58 454,92 Kč 

 
Nadační fond obdržel hmotné dary od společností Lego, Hamleys a Alza. 
 
Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce: 
 
Nadační fond hospodařil řádně a v souladu s nadační listinou a statutem, v hodnoceném období realizoval 
účel, pro který byl zřízen. 
 

 



 
 

 

 
Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce: 

 
Nadační fond hospodařil řádně a v souladu s nadační listinou a statutem, v hodnoceném období realizoval 
účel, pro který byl zřízen. 
 
V Praze, 30.4.2022 

                                                                                     
 
       ______________________________ 
       Ing. Petr Šmíd, předseda správní rady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revizní zpráva o hospodaření 
 

Výroční zpráva za rok 2021 a přiložená účetní uzávěrka věrně zobrazuje stav finanční situace Nadačního 
fondu Nadace Bátor Tábor Česká republika. Veškeré příjmy a výdaje jsou v souladu s předloženými účetními 
doklady. Hospodaření Nadačního fondu je podle zákona o účetnictví a příslušných předpisů České republiky. 
 
Výrok: bez výhrad  
 
V Praze, dne 30.4.2022  

 
Katarína Plíšková - revizor 

 


