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1. Úvod 

 

Talent4you působí od roku 2008 a jeho cílem je organizovat veřejně prospěšnou a výchovně 

vzdělávací, kulturní, sportovní a rekreační činnosti pro děti, mládež, rodiny s dětmi a další 

zájemce. 

   

Talent4you je tým odborníků z oblasti pedagogiky, sportu, umění, médií a kultury. 

  

Talent4you vyhledává talenty a pomáhá jim při přípravě na profesionální uměleckou či 

sportovní dráhu. 

  
"Talent je v každém z nás." 

 

Talent4you je dobrovolným spolkem občanů či právnických osob ve smyslu zákona č. 89/2012 

Sb, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 

 

Tento spolek je právnickou osobou, byl založen v roce 2008 pod tehdejším Domem dětí a 

mládeže Kamarád Třemošná. Postupně se však osamostatnil a svoji činnost od samotného 

počátku směřuje k výchovně vzdělávací, kulturní a volnočasové činnosti dětí a mládeže. 

Postupně však do svého porfólia přidal i oblast vzdělávací, které se věnuje dodnes. Stěžejními 

aktivitami jsou – ozdravné pobyty u moře pro rodiny s dětmi, celostátní talentová soutěž Dívka 

Talent, Vzdělávací kurz „Image ředitele, pedagoga“ v rámci vzdělávání DVPP, Dětská skupina 

Miniaktivity, dětské příměstské tábory a mnoho dalších kulturních, společenských a 

pohybových akcí. 

Spolek Talent4you se již řadu let zapojuje i do charitativní pomoci. 

 

 

2. Název, sídlo a právní forma 

 

Název: „Talent 4you“, z.s.  

Právní forma: spolek 

IČO: 227 38991 

 

Předsedkyně: Mgr. Ilona Křížková 

 

Sídlo: 1. Máje 547, 330 11 Třemošná 

Web: www.talent4you 

          www.divkatalent.cz 

http://www.krasovska.cz/detske-centrum/ 

 

FB: Talent4you 

FB + Instagram: Dívka Talent 

FB + Instagram: Mini Aktivity Plzeň 

 

http://www.talent4you/
http://www.divkatalent.cz/


  
 

Akreditace: 

- 2017 získání akreditace na instituci – platnost do roku 2023  

- 2017 získání akreditace k provádění vzdělávacího programu „Image pedagoga 

– manažera“ – platnost do roku 2020 

- 2021 obnovení akreditace pro provádění vzdělávacího programu „Image ředitele 

– pedagoga“ – platnost do roku 2024 

 

 

3. Hlavní činnost  

 

- výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní a rekreační činnosti pro děti, mládež, 

také rodiny s dětmi další zájemce 

- poskytování služby péče o dítě v dětské skupině – 

Název projektu: DS Miniaktivity 2  

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: DS dle zákona č. 247/2014 Sb.  

Forma zařízení: pro veřejnost  

Cílová skupina: rodiče s dětmi 

Registrační číslo.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014819 

Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního 

rozpočtu ČR. 

 

 

4. Vedlejší (doplňková) činnost 

 

- poskytování reklamní propagace na podporu své činnosti 

- provozování ozdravných aktivit  

- provozování táborů 

 

 

5. Akreditace 

 

Spolek získal potřebnou akreditaci k provádění vzdělávacích programů sice až v roce 2017, ale 

navázal na již hotové programy, které společně pořádal pod Domem dětí a mládeže. Jelikož 

organizátorka a zpracovatelka těchto kurzů odešla z DDM, odešel s ní i tento program a celá 

akreditace. Následně to celé nyní zaštiťuje a vlastní už pouze spolek Talent4you. Od roku 2017 

tedy vlastní platnou akreditaci pro instituci a také platnou akreditace k provádění vzdělávacího 

programu „Image ředitele – pedagoga“, který se postupem let stále obnovuje.  Tento úspěšný 

kurz lektoruje Jan Čenský a Lenka Bernardes již od roku 2010.  

 

 

 

 



  
 

6. Poslání a cíle 

 

Spolek sdružuje příznivce odborné i laické veřejnosti, ochotné se aktivně zapojit do činnosti 

spolku. 

Cílem spolku je organizovat veřejně prospěšnou a výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní a 

rekreační činnosti pro děti, mládež, také rodiny s dětmi další zájemce a také členy a nečleny 

spolku.  

 

Posláním spolku je vytváření lepších podmínek dětí a mládeže pro zájmové vzdělávání, 

sportovního a kulturního vyžití dětí, mládeže a dospělých v rámci integrace do běžného života. 

 

Spolek realizuje projekty k dalšímu vzdělávání pedagogů, k rozvoji tělesné a psychické aktivity 

dětí a mládeže, k podpoře zdravého životního stylu a ochraně přírody. Spolupracuje s dalšími 

subjekty, sponzory a nadacemi a napomáhá charitativní činností k dalšímu rozvoji iniciativ pro 

zapojení dalších subjektů do organizace výchovně vzdělávací, kulturní a rekreační činnosti.   

Od roku 2019 rozšířil spolek svoji činnost o provozování dětské skupiny v rámci Poskytování 

služeb péče o dítě v dětské skupině 

 

7. Právní postavení a vedení spolku 

 

Výkonným a řídícím orgánem je Výbor spolku, který se skládá z předsedy, 1. místopředsedy a 

2. místopředsedy pro oblast Dětské skupiny a členů výboru. Počet aktivních členů je celkem 7. 

V čele stojí předseda, kterého volí členská schůze spolku po dobu jednoho roku. Předseda jedná 

jménem spolku a je jejím statutárním zástupcem. 1. místopředseda je zástupcem předsedy, který 

zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. 2.místopředseda zastupuje předsedu v jeho 

nepřítomnosti pro oblast DS. Předseda a místopředsedové spolku jsou odpovědni za výkon své 

funkce Členské schůzi. 

 

 

8. Údaje o činnosti spolku 

 

Ozdravné pobyty 

 

Spolek byl založen za účelem výchovně vzdělávací a zájmové činnosti. Od prvopočátku svého 

založení organizoval společně pod domem dětí a mládeže ozdravné pobyty u moře pro rodiny 

s dětmi. Téměř 10 let zajišťoval tyto programy pro zhruba 50 rodin ročně v destinacích 

Chorvatsko, Španělsko a Itálie. Poslední ozdravný pobyt proběhl v roce 2015.  

 

 

 



  
Talentové soutěže 

 

Od roku 2008, kdy spolek vznikl se začal podílet též na talentové soutěži Dívka roku, kterou 

tehdy pořádaly DDM a SVČ po celé republice. Postupem času tento projekt spolek organizačně 

i manažersky převzal plně pod svá křídla a v roce 2017 připravil zcela nový unikátní projekt, 

který navázal na dlouholetou tradici této soutěže a věnuje se primárně talentované mládeži.  Pod 

novým názvem „Dívka Talent“ se stal celostátním vyhlašovatelem této soutěže, kam se 

přihlašují talentované dívky z celé republiky. Projekt dostal dokonce několikrát záštitu od 

MŠMT a od primátora města Plzně za jeho kvalitu a celostátní působnost. 

Hlavním cílem soutěže je ukázat účastnicím, ale i široké veřejnosti, jak lze s využitím svých 

dovedností a talentů účinně pomáhat svému okolí. Soutěž působí na dívky především výchovně 

a motivačně, tak aby mohli své dovednosti dále rozvíjet. Dívka Talent nám umožňuje objevovat 

talenty v dívčím věku a napomáhá k budování zdravého sebevědomí, rozvíjení schopností, 

talentu a připravuje účastnice na budoucí profesní i společenský život. Soutěž je určena pro 

dívky od 14 do 16 let, které mají zájem nejen o módu a modeling, ale i o pohyb, umění a 

rozvíjení svého talentu, který se nebojí zúročit v rámci celorepublikové soutěže. Tato cílová 

skupina musí často čelit mnoha nástrahám negativním vlivům společnosti. Dívka Talent jim 

pomůže v jejich překonání a správnému nasměrování. Poradí jim v zásadách společenské 

etikety, vystupování na veřejnosti, ve výběru povolání a všeobecném přehledu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Ředitelkou soutěže je Mgr. Ilona Křížková, která vede 

soutěž již přes dvacet let. Postupem času se stala výraznou 

osobností v organizaci soutěže krásy pro dívky 14 – 16 let 

nejen v Plzni, ale také i po celých Čechách. Získala pro 

tento projekt mnoho partnerů a výrazných osobností z řad 

uměleckého a společenského života. V rámci projektu 

pomáhá i těm, kteří naši pomoc nutně potřebují, zavedla 

charitativní pomoc do svého projektu i svého života. 

Nad soutěží postupně získala záštitu Plzeňského kraje, 

primátora města Plzně, tehdejší ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. Patronkou soutěže je již mnoho 

let přední česká modelka, vítězka Miss ČR 2003 a 

moderátorka Lucie Křížková, která je zároveň mediální 

tváří celého projektu. Významným podporovatelem 

soutěže v Plzni je český herec a moderátor Jan Čenský. Generálními partnery jsou Parkhotel 

Plzeň, který zajišťuje prostory pro finálový gala večer a Zlatnický dům Roudná, který 

připravuje a navrhuje korunky pro vítězky.  

Talentovou soutěž pro náctileté dívky již mnoho let v Plzni 

připravuje tým Talent4you společně s dalšími subjekty, 

významnými partnery a sponzory. Choreografem gala večera je již 

několik let Petr Čejka - tanečník, choreograf, zakladatel a pedagog 

Storm Ballet, který je významnou ikonou tanečního života ve městě. 

Dalšími spolupořadateli se stala agentura Pilsen Live, firma Gono, 

Photomodel Management Ivana Štefka a módní salón Kirké 

Kateřiny Líblové. Členem realizačního týmu je také Michal Křížek, 

moderátor HITrádia PF Plus a promo manažer projektu. Další výraznou osobností a členem 

týmu je Adéla Bittnerová – vítězka soutěže v roce 2011 a současná kreativní manažerka a 

produkční. Novým členem týmu se stal scénárista Petr Smazal a mentální kouč Josef Kreis, 

který je dívkám nápomocen během celého finále. 

 

 

Vzdělávací kurzy 

 

Postupem času své působnosti se spolek začal více zajímat o oblast vzdělávání. Ovlivnilo to 

především setkání s velmi významným a výrazným člověkem, který se zároveň stal lektorem 

našeho kurzu. Je to známý herec a moderátor Jan Čenský. Mimo jiné už řadu let i lektor rétoriky 

a vystupování. Společně jsme připravili a nechali zakreditovat kurz pro ředitele a další 

pedagogické pracovníky s názvem „Image ředitele – pedagoga“. Již řadu let ho pořádáme pro 

zájemce z celé republiky.  Během několika let kurz navštívila řada ředitelů škol a školských 

zařízení, učitelů, vychovatelů, ale dalších zájemců, kteří si odnesli nejen skvělé zážitky, ale 

především mnoho poznatků a „vychytávek“. 



  
 

Zájemci se učí, jak správně 

používat hlasitost, intonaci, 

oční kontakt, vstřícná 

gesta, jak správně dýchat, 

artikulovat a zacházet 

s dalšími výrazovými 

prostředky. Jak na sobě 

pracovat, jak působit 

sebejistě a jak vystupovat 

na veřejnosti. To vše si 

každý účastník vyzkouší 

„naživo“ před pomyslným publikem a s cennými radami pana Čenského. Kurz také obsahuje 

práci s mikrofonem, diktafonem a vystupování před kamerou, které jsou nezbytné pro práci 

ředitele – manažera, jenž velice často jedná s důležitými investory, sponzory, někdy i politiky 

a dalšími významnými osobnostmi. Druhým lektorem je známá a oblíbená stylistka Lenka 

Bernardes, která všechny seznamuje se společenskou etiketou a barevnou typologií. Hovoří na 

téma barvy, silueta těla, základní šatník, doplňky, módní trendy, péče o pleť a tělo. Účastníky 

seznamuje s důležitými pravidly při seznamování a představování. Každý si na závěr odnese i 

knihu „První dojem“, a to i s podpisy obou autorů. Kurz je vždy obohacen doprovodným 

programem, o který se stará organizátorka celého kurzu Ilona Křížková. 

 

 
 

 

 

Dětská skupina Miniaktivity 

 

Velmi významnou složkou našeho spolku stala od roku 2019 Dětská skupina Miniaktivity, 

která vznikla za podpory ESF v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu 

Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 



  
DS Miniaktivity sídlí v Krašovská Aktivity centru Plzeň – www.krasovska.cz, které je 

největším volnočasovým neškolským zařízením v ČR. Pod vedením vyškolených chův chodí  

do dětské skupiny dvanáctičlenná skupinka dětí ve věku od 1 do 7 let. Dětská skupina Mini 

Aktivity funguje každý všední den od půl 7 do 16 hodin.  Děti mají během dne pestrou stravu 

a program, který je přizpůsoben věku. V loňském roce DS navázala na již osvědčené návštěvy 

solné jeskyně, pravidelně pořádá různé besídky a akce. V rámci spolupráce s Krašovskou navíc 

pravidelně využívá nabídky pohybových aktivit pod vedení zkušených lektorů a zapojuje se do 

různých akcí v rámci Krašovská Aktivity centra Plzeň.  V loňském roce se v DS vystřídalo 

celkem 19 dětí, 10 chlapců a 9 dívek. Činnost DS běží po celý školní rok, a to včetně letních 

prázdnin. Během nich se zapojuje i do největší sportovní devítidenní akce ve městě Sportmanie 

Plzeň, kde svoji činnost představuje široké veřejnosti. DS si po dobu svého působení 

vybudovala velmi dobrou pověst pro svoji aktivitu a individuální přístup k dětem.  I proto je o 

DS ze strany rodičů opravdu veliký zájem. 

 

 

Náplní DS je: 

 

• Nabídka všestranného rozvoje a individuálního přístupu 

• Důraz se klade na zdravou výživu 

• Zajištěna je celodenní péče, rozvíjení pohybových, uměleckých a kreativních činností 

s důrazem na rozumové dovednosti a hygienické návyky 

• Pořádání společných akcí pro rodinné příslušníky, pravidelné návštěvy solné jeskyně 

• DS využívá možností vybavených prostor centra ke sportu a dalším aktivitám 

• K dispozici je i rozsáhlá zahrada s dětským koutkem 

• DS využívá v rámci spolupráce s KACP nabídky pohybových vzdělávacích aktivit 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.krasovska.cz/


  
Ostatní akce 

 

Spolek se prezentuje na řadě akcí, kde DS Miniaktivity ve spolupráci s Krašovská Aktivity 

centrem Plzeň zajišťuje například svůj stánek na Sportmanii Plzeň. Svoji činnost však 

prezentuje i na dalších akcích jako je Veletrh volnočasových aktivit, Festival sportu atd. 

Pravidelně využívá pohybové vzdělávací aktivity, etiketu a další projekty, které Krašovská ve 

svých prostorách nabízí. 

 

 
 

9. Spolupráce s jinými organizacemi 

 

Spolek spolupracuje s řadou organizací a spolků. Významně spolupracuje s městem Plzeň, a to 

především na již zmíněných akcích. Od roku 2019 navázal spolupráci s Krašovská Aktivity 

centrem v Plzni, potažmo z jeho provozovatelem Obytnou zónou Sylván, která poskytuje 

prostory pro provozování naší dětské skupiny. Dále se společně podílí na činnosti tohoto 

největšího volnočasového centra v Plzni.  

 

10. Spolupráce s mediálními partnery a mediálními tvářemi 

 

Spolupráce s médii je pro naši práci nepostradatelná. Díky nim máme možnost informovat 

veřejnost o naší činnosti, především o našich významných akcích. Našimi oficiálními 

mediálními partnery jsou již roky Hitrádio FM plus, Plzeňský deník, Euronova group a 

internetové portály Plzen.cz nebo QAP.cz. Projekt Dívka Talent dlouhodobě podporuje řada 

osobností ze světa kultury a showbyznysu. Patronkou projektu je Lucie Křížková, moderátorka 

a vítězka soutěže Miss ČR 2003. Naším podporovatelem je již řadu let i známý herec a 

moderátor Jan Čenský, který se stal zároveň i lektorem našeho vzdělávacího akreditovaného 

kurzu. Jako hosté finálového kola soutěže Dívka Talent přijali pozvání v průběhu uplynulých 

let například Roman Vojtek, Heidi Janků, Eva Farna, Ben Cristovao, Markéta Konvičková, 

Davide Mattioli, Genny Giatti, Bára Zemanová, Braňo Polák, Petr Poláček, Vláďa Šafránek a 

skupina Walda gang, skupina Legendy se vrací s Petrem Šiškou, Eva Burešová, Láďa Korbel, 

Petr Kutheil, Marek Černoch, Tomáš Löbl, Zbyněk Drda, Jakub Moulis, Miro Šmajda, Filip 

Jankovič, Tereza Mašková a mnoho dalších. Roli porotců soutěže obsadila i řada osobností ze  



  
 

společenského, sportovního či politického života jako například Jan Čenský, který dokonce tuto 

soutěž i několikrát po sobě moderoval. Dále Jiří Pomeje, Tomáš Kraus, Miroslav a Zorka 

Hejdovi, René Přibil, Dita Bezděková, David Limberský, David Huf, fotograf Ivan Štefko nebo 

také i bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Významnými hosty byli vždy i naši 

přední představitelé města Plzně, hlavní sponzoři a podporovatelé akce.   

 
 

 

11. Charitativní činnost 

 

Spolek Talent4you se díky projektu Dívka roku následně pak Dívka Talent zapojil i do pomoci 

nemocným a handicapovaným dětem. Projekt tak svým výtěžkem z gala večeru již řadu let 

podporuje „Dobrý skutek“. Společně je tento výtěžek vždy osobně předán na hlavním pódiu 

přímo vybranému jedinci. Za poslední roky jsme tak podpořili mnoho handikepovaných dětí, 

kterým jsme mnohdy přispěli na potřebné pomůcky, léčení či ozdravný pobyt. 

https://www.dobryskutek.cz/akce/dobre-skutky-jiz-tradicne-divka-talent-2019-5896 

 

 

https://www.dobryskutek.cz/akce/dobre-skutky-jiz-tradicne-divka-talent-2019-5896


  
 

 

Ředitelka soutěže Dívka Talent Mgr. Ilona Křížková 

se i po mnoha letech stala patronkou Dobrého 

skutku, kde vedle významných osobností jako jsou 

například Jaromír Jágr, Marian Jelínek či Lucie 

Křížková pomáhá i dalším potřebným.  

https://www.dobryskutek.cz/patroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Účelové dotace 

 

Spolek každoročně podává žádost o dotaci k uspořádání projektu „Dívka Talent“. Na projektu 

se poslední 3 roky podílí i město Plzeň, které finančně podporuje tuto akci a zástupci města se 

osobně akce zúčasťňují. Dále tuto akci podporuje řada firem, podnikatelů, organizací a dalších 

osob, a to jak finančně, tak i formou darů. 

Spolek v roce 2019 podal žádost o podporu z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci 

projektu Dětská skupina Miniaktivity, kdy od téhož roku získala dotaci na provoz této DS 

v celkové částce 3 602 520Kč. Datum zahájení realizace 1.10. 2019, datum ukončení nejpozději 

do 30.3. 2022.  

 

13. Zásady hospodaření 

 

Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy. Spolek je neziskovou organizací, 

prostředky na svoji činnost získává spolek z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje Výbor, 

dále z darů, dotací a z příjmů vedlejší činnosti. Spolek je oprávněn uzavírat smlouvy s jinými 

osobami (subjekty) za účelem podpory činnosti a dosažení jeho cílů. 

O účetnictví spolku se stará odborná účetní firma Dana Herzogová – účetnictví, IČ: 63519976 

jako služba.  

 

14. Závěr 

 

Tato výroční zpráva je průběžně aktualizována a je zpracována na základě kontinuálních zápisů 

v průběhu roku. 

 

Činnost spolku se postupem času neustále rozvíjí a rozšiřuje. Jednotliví členové se podílí na 

realizaci projektů a rozvoji spolku a společně pak vytváří krátkodobé plány a dlouholetou vizi.  

https://www.dobryskutek.cz/patroni

