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1. Úvodní slovo 

 

Vážení a milí přátelé, příznivci,  

 

V roce 2016 Nadační fond Julinka opět pomohl školám a školkám. Již 

jako každý rok i nyní akce Běh pro úsměv přinesla na účet fondu 

krásnou částku, díky které jsme mohli rozdávat radost dál. Děti ve 

školkách a školách mají díky fondu novější sportovní náčiní, s nímž 

pohyb v tělocvičně přináší větší radost.  

Běh pro úsměv je jedinou akcí, kde Nadační fond Julinka může získat 

větší objem peněz, a proto jsme hrdí, že tato akce i fond již získali své 

jméno i postavení právě na celé Vysočině.   

V závěru řeči bych chtěla podotknout, že si velice vážíme pomoci 

našich sponzorů, dárců a dobrovolných pracovníků, kteří nezištně 

nabídli své síly při této akci a pomohli tak uskutečnit projekty spojené 

s Nadačním fondem Julinka.  

Ještě jednou, děkuji. 

 

S úctou a pokorou Michaela Tulachová předsedkyně správní rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 

 

Byl založen 15. listopadu 2013 podle zákona č. 227/1997 Sb. o 

nadacích a nadačních fondech.  

 

Nadační fond Julinka je zapsán do nadačního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle N, vložka 219. 

 

Nadační fond je povinen každoročně předkládat vypracovanou 

výroční zprávu, jejíž součástí je také zpráva o hospodaření nadačního 

fondu za uplynulý rok a roční účetní uzávěrka. Do této výroční zprávy 

může na vyžádání nahlédnout každý, a to v místě sídla nadačního 

fondu, webových stránkách nebo u Krajského obchodního soudu 

v Českých Budějovicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Struktura fondu 

 

Zřizovateli Nadačního fondu Julinka jsou Bc. Michaela Tulachová a 

Lukáš Tulach.  

 

Správní orgány: 

 

V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadačního fondu 

Julinka jsou jejími orgány: 

- Správní rada Nadačního fondu Julinka 

- Revizor 

Správní rada je nevyšším orgánem Nadačního fondu Julinka, který 

rozhoduje o zásadních otázkách, týkajících se koncepce strategie a 

činnosti fondu.  

Složení správní rady: 

- Předsedkyně – Bc. Michaela Tulachová 

- Místopředseda – Lukáš Tulach 

- Člen – Mgr. Michaela Koubová 

 

Revizor kontroluje hospodaření a nakládáním s finančními prostředky 

Nadačního fondu Julinka, je tedy kontrolním orgánem.  

- Revizor – Mgr. Erika Strnadová 

                   

                 Management fondu: 

                 Management fondu uplatňuje pravomoci delegované správní radou. 

Zodpovědnost a kompetence jednotlivých členů fondu vyplývají z platné 

legislativy, jsou upraveny statutem, organizačním řádem a kompetenčním a 

podpisovým řádem.  

Sídlo:  Masarykovo nám. 17, 393 01 Pelhřimov, Česká republika 



 

Zaměstnanci:  

- Ředitelka – Bc. Michaela Tulachová 

- Marketing manager – Mgr. Michaela Koubová 

- Ekonom – Bc. Romana Šeráková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Poslání fondu: 

 

Nadační fond Julinka soustředí své síly na pomoc všem dětem, které 

bojují s obezitou a dlouhodobou nadváhou. Fond se snaží podpořit 

takové fyzické aktivity, které jsou prospěšné pro zdraví dětí.  

 

Posláním je především propagovat zdravý životní styl u dětí a dorostu 

a tím i podporovat udržitelnou prevenci nadváhy a obezity.  

 

Účel fondu: 

- Snížení nadváhy a obezity především u dětí a dorostu změnou 

stravovací zvyklosti 

- Zvýšení pohybové aktivity u dětí a dorostu 

- Zamezení poruch příjmů potravy u dospívajících dětí a snížení 

počtu dětí trpících cukrovkou I. a II. typu 

- Zřízení, podpora a provozování dětských pohybových center a hřišť 

- Podpora projektů spojených se zamezením nadváhy a obezity u 

dětí, prevence stravy a zdravý životní styl 

- Podpora projektů a aktivit právnických a fyzických osob 

zaměřených na boj proti dětské obezitě 

- Vybavení školních tělocvičen a školek pro vyšší aktivitu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2016: 

 

Běh pro úsměv – v roce 2016 se konal již třetí ročník charitativního 

běhu, jehož polovina výdělku ze startovného putovala na účet 

Nadačního fondu Julinka. I tento ročník se konal v Pelhřimově na 

náměstí a to 21. 5. 2016. Na prvním ročníku se zaregistrovalo přes 150 

malých i velkých běžců, druhým ročníkem proběhlo okolo 400 běžců a 

na třetím jsme prolomili hranici 500 běžců z celé České republiky. 

Celou akci stále podporuje Iva Pazderková, která se společně 

s Ondřejem Havlíkem se stala opět tváří celé akce. Běh by se nemohl 

rozhodně konat bez partnerů, kteří přispěli buďto finančně nebo dary. 

Hlavními partnery a velké poděkování patří především Městu 

Pelhřimov, Raiffeisen stavební spořitelna, Hotel Farm, Agrostroj 

Pelhřimov, VZP, Pacovské Strojírny a Graphic Live s.r.o. 

 

 

  



6. Cíle a činnost fondu: 

 

Prioritním cílem Nadačního fondu Julinka je zřizování Družin 

s úsměvem, které by sloužily dětem školního věku. V družinách budou 

děti dostávat nutričně vyvážené svačiny a hrát pohybové aktivní hry.  

 

Další činností Nadačního fondu je finančně pomáhat při zřizování 

dětských hřišť, přispívat na vybavení školních tělocvičen či hřišť ve 

školkách, abychom předcházeli obezitě již od dětství.  

 

Díky třetímu ročníku a sponzorům fondu se v roce 2016 vybralo 

dostatečné množství peněz na nákup nového sportovního vybavení 

do škol a školek v Pelhřimově. Dne 8. 12. 2016 jsme oficiálně předali 

dary ředitelům škol a školek a samozřejmě i samotným dětem, které 

z nových hokejek a míčů, měly největší radost.  

Zde přikládám znění z místních novin: 

Radost a nadšení ze hry byly ve čtvrtek 8. prosince k vidění ve 

vestibulu Základní školy Krásovy domky Pelhřimov. Konalo se tam 

totiž slavnostní předání sponzorského daru z akce Běh pro úsměv, 

který v Pelhřimově pravidelně pořádá Michaela Tulachová. A právě 

díky této sportovní akci mohlo město Pelhřimov do základních a 

mateřské školy pořídit sportovní vybavení v celkové hodnotě 39 400 

korun. 

„Do mateřské školy jsme za téměř dvacet tisíc korun nakoupili 

branky, lavičky či míčky na florbal. Za zbytek financí jsme pořídili do 

základních škol míče, švihadla a věci na florbal jako hokejky, míčky a 

sítě,“ informoval vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy 

Městského úřadu Pelhřimov Bohumil Kovanda. Slavnostního 

předávání se dále zúčastnili místostarosta Pelhřimova Josef Koch, 

zástupci jednotlivých základních škol zřizovaných městem Pelhřimov a 

ředitelka Mateřské školy Komenského. Michaela Tulachová, ředitelka 

závodu a renomovaná výživová poradkyně se slavnosti nezúčastnila 

kvůli příjemné události – narození miminka. 



„Máme před sebou vánoční čas, což je období, kdy se ctí tradice, 

zdobí se stromečky, dávají se dárky a v Pelhřimově nám vznikla ještě 

jedna krásná předvánoční tradice, naše školská zařízení jsou 

obdarovávána díky paní Michaele Tulachové. Je krásné vidět, že dárky 

našly své obdarované a budou ku prospěchu věci. Děkuji jí a přeji, aby 

se jí v činnosti v Pelhřimově dařilo,“ řekl Josef Koch  

 

Město Pelhřimov s Michaelou Tulachovou také v loňském a 

letošním školním roce zrealizovalo prostřednictvím Projektu Zdravé 

město a místní Agenda 21 Pelhřimov, za finanční podpory Kraje 

Vysočina, akci k prosazování zdravého životního stylu do škol s 

názvem "Baštíme s úsměvem". Školáci se tak dozvěděli, proč je 

důležitý pohyb, pravidelná strava, soutěžili v ochutnávce 

rozmixovaných ovocných šťáv, kdy podle chuti poznávali jednotlivé 

druhy ovoce a zeleniny.  

 

 

 

  



7. Finanční zdroje fondu  

Rok 2016/2017 



 

 



Poděkování dárcům 

Správní rada Nadačního fondu Julinka děkuje všem dárcům, kteří 

podpořili a podporují jeho činnost. Ať již formou finančních darů, nebo 

pomocí rozvoji aktivit či důvěrou v jeho činnost. 

 

 

V Pacově dne 14. 11. 2017 

 

Lukáš Tulach 

………………………………… 

Bc. Michaela Tulachová 

…………………………………. 


