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Proč zrovna Země lidí a jak to souvisí s Exupérym?
Proč se jmenujeme Země lidí? A proč ne třeba Lidé Země? Nebo Lidé ze
Země? Země z lidí? Lidi na Zemi? Lidi mimo Zemi? Země na lidech?
Odpověď je snadná. Protože Antoine de Saint Exupéry. Kdo někdy četl
nebo alespoň držel v ruce jeho knížku Země lidí, nemůže se dál ptát.
Země lidí, próza z roku 1939, je
souborem osmi statí a vzpomínek na
zavádění prvních poštovních linek
mezi Evropou a severní Afrikou, na
průzkumné lety přes Saharu, Andy
a Atlantský oceán, na havárie i
život v poušti. Toto téma zdánlivě
s posláním naší organizace moc
nesouvisí,
první
dojem
ovšem
klame.

Beze smyslu totiž život nemá cenu…

Exupéry
psal
překrásné
humanistické
příběhy,
k
nimž
čerpal náměty ze svých zkušeností
pilota a ředitele letišť. Svět vidí
pohledem člověka neustále žijícího
v
blízkosti
ohrožení.
Všechny
jeho
příběhy
jsou
prostoupeny
všeříkajícími
a
neuvěřitelně pravdivými
filozofickými úvahami o
smyslu lidského života.
Smyslu
života,
který
Antoine hledá a my ho
pomáháme
uživatelům
našich
služeb
nalézt.

„Člověk je veliký tím, že pociťuje
odpovědnost.
Odpovědnost
tak
trochu za osud lidí, v dosahu své
činnosti.“

Pro
ilustraci
si
publikovat
pár
jeho
které nám mluví z duše:

dovolíme
myšlenek,

„Člověk přece nemůže trvale žít z
ledniček,
politiky,
financí
a
křížovek. Člověk to prostě nemůže.
Člověk přeci nemůže žít bez básní,
bez barev, bez lásky.“

„Nejdále

dojde
a
nejúspěšnější
bude,
kdo
nejvíc
zápasil sám se sebou.“
„Lidé už nemají čas,
aby
něco
poznávali.
Kupují u obchodníků
věci úplně hotové. A
poněvadž
přátelé
nejsou
na
prodej,
nemají přátel.“
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Slovo šéfredaktora
Po dalším skvělém roce plném aktivit před Vámi leží jeden z výtisků
Výročních listů organizace, která vystřídala za jeden rok dva názvy,
dvě formy, dvě loga… A jak je to možné? A co všechno se za těch 365 dní
stalo?
Máme za sebou rok plný nejen
velkých zážitků, ale také velkých
změn. Kdo sleduje legislativu
neziskového sektoru, ví, že i my
jsme museli projít transformací.
Právě slovo „transformace“ nás
provázelo od přelomu roku a vleče
se s námi dodnes. I když je to
vlastně ironie, že nás až právní
systém donutil pojmenovat to, čím
plynule procházíme od roku 2010.
Tehdy
totiž
své
místo
mezi
podobnými organizacemi zaujalo
občanské sdružení Země lidí o.s.
Byli jsme nadšení, plní spousty
nápadů, návrhů skvělých aktivit
a
úžasných
plánů.
Nic
tedy
nebránilo tomu rozjet aktivity
naplno.
Náš
tým
měl
mnoho
odborných zkušeností z oboru péče
o
lidi
s hendikepem.
Správné
řízení organizace pro nás ale
bylo nové, za pochodu jsme se
učili vést účetnictví apod., v
tuto chvíli pro nás byla klíčová
spolupráce s Mikrochem LKT, spol.
s r.o., resp. jejím ředitelem Ing.
Karlem Korandou. Když jsme se při
přeregistraci
na
obecně
prospěšnou společnost ohlédli za
uplynulými roky, zjistili jsme, že
jsme stále nadšení a plní nápadů,
ale že už v tom nejsme sami! Kolem
nás se rozrostl tým skvělých
dobrovolníků, díky kterým se daří
naše akce pořádat častěji, můžeme
spolupracovat
s více
dětmi,
víkendovky jsou pestré a nabídka
různých aktivit už je tak široká,
že si vybere snad opravdu každý.
Přitom
se
nám
stále
daří

přizpůsobovat program a pomůcky
i
dětem
s velmi
závažným
hendikepem.
Byli
jsme
na
jedenácti víkendovkách a pěti
jednodenních akcích. Byli jsme
třikrát na monoski na Lipně,
jezdili jsme na kolech, bobové
dráze, chytali jsme ryby, dobyli
jsme mnoho hradů a zámků a
poznali mnoho nových krásných
míst. Vrcholem léta byl i v roce
2013 letní tábor, kterého se
zúčastnilo
historicky
nejvíce
dětí a nejvíce vedoucích.
Nový
občanský
zákoník
tedy
přinesl do našeho názvu další
písmenko - 23. prosince jsme se
stali
obecně
prospěšnou
společností a změnili tak svůj
název a logo na Země lidí o.p.s. To
jedno
písmenko
s sebou
ale
přineslo hodně práce. Bylo třeba
sehnat nová razítka, propagační
materiály, udělat nová trička,
smlouvy, změnit stránky a mnoho
dalšího. Náš tým ale vše s
přehledem zvládl a mohli jsme tak
vykročit do roku 2014. Co všechno
jsme ale stihli ještě před touto
velkou změnou, se určitě dočtete
v tomto
informacemi
nabitém
každoročním vydání nejčtenějšího
periodika na světě!

Mgr. Kamila
Chroboková,
ředitelka
společnosti
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Obecně prospěšná společnost láká
na zajímavé aktivity!
A o jakou společnost se jedná? Země lidí o.p.s. je organizací, která se
věnuje podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže s postižením. Pro
tuto cílovou skupinu pořádá dobrodružné i relaxační víkendy, letní
tábor a akce v Praze.
Projet se na kole, zahrát si
fotbal, přečíst si knížku, jít si
zaplavat nebo jen tak vyrazit na
výlet s přáteli. Pro většinu z
nás
běžný
způsob
trávení
volného
odpoledne nebo víkendu.
Jsou ale mezi námi i
lidé, pro něž zvládnutí
každé z vyjmenovaných
věcí představuje velké
úsilí a ani poté mnohdy
nedosáhnou svého cíle.
Řeč
je
o
lidech
s
postižením
nebo
znevýhodněním, o lidech,
kteří mají také své
plány, tužby a potřeby,
stejně jako zdraví lidé.

Stavíme
na
tom,
že
lidé
s
tělesným
a
kombinovaným
postižením mají stejné potřeby
jako lidé bez něj, jen jejich
uspokojování probíhá
jiným,
někdy
složitějším
způsobem.
Naší vizí je pomoci
dětem a mladým lidem
v uskutečňování plánů
a
cílů
zejména
v
oblasti volnočasových
aktivit. Snažíme se
podpořit
konkrétní
klienty
a
jejich
aktivity,
pomoci
s
nákupem
pomůcek
a
hrazením
potřebných
služeb.

Obsah roku čísla:
Příprava hor v LEDNU a na sjezdovkách v ÚNORU a BŘEZNU … str. 4
Velikonoční boccia v BŘEZNU … str. 5
Wellness víkend v DUBNU … str. 5
Po stopách Jakuba Krčína v KVĚTNU … str. 6
Krásný den na Vyšehradě v ČERVNU … str. 8
Tábor a jeho přípravy a dozvuky v ČERVENCI A SRPNU … str. 9
Rybáři jedou v ZÁŘÍ … str. 11
Turistika a cyklistika v ŘÍJNU … str. 12
Návštěva tropů v LISTOPADU … str. 13
Tvořivý den v PROSINCI … str. 13
Adventní Vídeň v PROSINCI … str. 14
Kdo tam jezdí? … str. 15
Kde na to vzít? … str. 21
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Milovníci
zimy
sjíždějí na jih

Země lidí o.p.s.

se

hromadně

Na jih a za zimou? Nesmyslný nápad vykouzlil z ponuré zimy
opravdový zážitek.
Po loňském úspěchu monoski a biski
jsme letos uspořádali hned tři
víkendové turnusy. Ubytováni jsme
byli
v
samém
centru
všech
lipenských
aktivit,
v
bezbariérové
Chatě
Lanovka,
ze které to bylo
jen
krůček
na
sjezdovku.
Bydleli jsme ve
zcela
bezbariérových
apartmánech, ze kterých jsme se
výtahem svezli o patro níž, do
útulné Restaurace Lanovka, kde o
nás po celou dobu pobytu vzorně
pečovali
zaměstnanci
zdejší
kuchyně. Ne náhodou letos Lipno
zvítězilo
v
7.
ročníku
soutěže
EDEN - European
Destination
of
ExcelleNce
se
svým
unikátním
produktem Lipno
Baví, resp. Lipno
bez
bariér.
Soutěž, do které se zapojilo více
než 20 evropských zemí, vyhlásila
Evropská
komise
–
tématem
letošního ročníku bylo Cestování
bez bariér. Lipno se tak postavilo
po
bok
například
italského
Montevecchia
či
portugalského
Faial Nature Park.
První turnus se uskutečnil v
polovině února a byl určen zejména

hendikepovaným
zájemcům
o
klasické lyžování, nakonec s námi
ale vyrazil i vozíčkář Matěj,
který si náležitě užil celý víkend
na
monoski.
Všichni účastníci
postupně přemohli
strach
a
již
během
dopoledne
si mnozí z nich
oprášili
zkušenosti
z
minula,
noví
účastníci se pak
rychle naučili zkrotit neposedná
prkýnka (rozuměj lyže). V sobotu
večer jsme si užili relaxaci v
aquaparku a v neděli se nám tak
nechtělo z hor domů, že jsme až do
tří hodin sáňkovali. Byl to bezva
víkend.
V polovině března
následoval
kurz
jízdy na monoski
pro účastníky do
17 let. Tentokrát
jsme mimo ježdění
odpoledne
vyzkoušeli i noční
lyžování
a
perfektní
bobovou
dráhu, kde jsme s větrem o závod
klopili zatáčky na kilometrové
dráze. I koupání v bazénu si užili
všichni dosyta, a tak jsme se i z
tohoto víkendu vraceli všichni
nadšení a až za tmy, protože jsme
se nemohli z Lipna utrhnout.
I poslední víkend se Země lidí na
horách byl naprosto super! I když
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kalendářně už jsme měli za sebou
první jarní den, mrzlo, až praštilo
a lyžovačka byla opravdu skvělá!
Prázdné
a
perfektně
upravené
sjezdovky jsme si užili dosytosti
nejen na monoski, ale také na
kartski,
za
jejichž
půjčení
mnohokrát
děkujeme
centru
Paraple.
V
našem
programu

Země lidí o.p.s.
samozřejmě ani tentokrát nechyběla
bobová
dráha
a
relaxace
v
aquaparku.
Rádi
bychom
poděkovali
všem
zaměstnancům
Chaty
Lanovka,
Skiareálu Lipno Kramolín, Lipna
bez
bariér,
bobové
dráhy
a
aquaparku za skvělý přístup a
velkou pomoc! Tak zase za rok!

Vzduchem létaly koule
Zvláštní pohled se naskytl každému, kdo se o velikonocích
procházel po Vyšehradě. V tamní tělocvičně totiž vzduchem létaly
koule!
„Přesná muška a silná paže. A
samozřejmě trochu štěstí“, tak
nějak dnes popisuje recept na
vítězství
letošní
vítěz
Velikonočního turnaje v boccie.
Souboj to byl nelítostný a
všichni
sportovci
ze
sebe
vydali maximum. Odměnou jim
byla dárková taška plná dobrot
a pro nejlepší pak i medaile.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem dvanáct sportovců, kteří se
utkali ve čtyřech skupinách po třech a o vítězi se rozhodlo až v
závěrečném vyřazovacím play-off.

Lázeňskou kolonádu obsypaly
květy a davy turistů
Pó-dě-brá-dy, Po-dě-bra-dy Po-dě-bra-dy, ozývá se z hrací
skříňky v samém srdci Poděbrad, a kreslení panáčci si na pozadí
libují v ozdravné parní lázni. My jsme do Poděbrad nejeli léčit
srdce, ale zimou znavené tělo a mysl.
O víkendu 26. - 28. dubna jsme
vyrazili na letošní první akci,
která se nekonala na sněhu. Na
sluníčko už jsme se vyloženě
těšili. Byli jsme se podívat v

lázních
Poděbrady,
nádherném
historickém
městě
na
Labi.
Ubytováni jsme byli v penzionu
Radost přímo na kolonádě, odkud
jsme hned v pátek po příjezdu
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vyrazili
na
procházku
ochutnávku místního pramene.

Země lidí o.p.s.
a

Sobotní
ráno
bylo nádherné,
za
okny
svítilo slunce
a před námi
byla
spousta
zážitků.
Naše
první
kroky
vedly hned po
snídani
na
přehlídku
italských veteránů a pak na zámek,
kde nás čekala prohlídka míst, kde
se podle pověsti narodil sám král
Jiřík z Poděbrad. Po procházce po
zámeckých nádvořích, která také
stála za pozornost, jsme se vydali
na promenádu podél řeky a výborný
oběd v restauraci Bílá růže. Pak
nás čekala v Letních lázních první
procedura - uhličitá koupel a
teplý zábal. Krásně odpočinutí
jsme
akorát
stihli
odjezd

vyhlídkového parníku, kterým jsme
se
po
Labi
podívali
až
do
Nymburka. Návrat
do Poděbrad jsme
oslavili
letošní
první
točenou
zmrzlinou
a
teplou lázeňskou
oplatkou. Po celém
dni
a
tolika
dobrodružstvích
jsme se uvelebili
ve
společenské
místnosti penzionu a objednali si
večeři
z
nedalekého
asijského
bistra.
V neděli už jsme ale byli zase
všichni plní sil a těšili se na
další zážitky. Den jsme začali
hodinkou relaxace v solné jeskyni
- tma, příjemná hudba, pohodlná
lehátka, teplé deky a úžasné
prostředí ukolébaly nejednoho z
nás až k lehkému spánku. Další
program byl již trošku aktivnější,
na dvě hodiny jsme si pronajali
bazén s vířivkou, kde jsme se
dosyta
vyřádili.
Pak
už
následovala
jen
cukrárna
se
zákuskem,
krátká
poslední
procházka
po
kolonádě,
nákup
oplatek pro rodiče a cesta domů.

Země lidí na stopě legendárnímu
rybníkáři
Jakub Krčín. Přední jihočeský rybníkář a hejtman. Těžký život
jeho doby. Co si člověk neulovil, to neměl.
(pokračování na straně 7)
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(pokračování ze strany 6)

Když jsme se v pátek odpoledne
balili na cestu, lilo jako z konve.
Předpověď neměla být o moc lepší,
ale nám to vůbec nevadilo. Cesta

nám utíkala rychle a po krátké
zastávce v Českých Budějovicích
jsme se dopravili na místo určení
bydleli
jsme
na
statku
Jedličkova ústavu v obci Buková u
Nových
Hradů.
Po
večeři
a
vybalování
se
stalo
něco
neuvěřitelného,
dorazil
k
nám
dopis z minulosti. Sám pan Jakub
Krčín z Jelčan nás přivítal ve
svém kraji a seznámil nás s
tradicí konání sobotních jarmarků.
Pozval nás na něj, ale pozor!
Jarmark nebyl z jednadvacátého
století, naše peníze nám proto

byly k ničemu a museli jsme si
sehnat ty dobové. A první možnost
na jejich získání nám nabídl ještě
ten večer. Vybrat jsme si mohli
mezi
nejistým
ziskem
většího
obnosu
nebo
menším
výdělkem
z jednoduššího úkolu. Obě družiny
si vybraly náročnější variantu, po
získání ústřižků a slepení obrázku
všichni poznali poskládaného úhoře
a vydělali tak první Krčíny.
Sobotní ráno bylo zatažené a
mlhavé, pan Krčín pro nás ale měl
naštěstí
nachystané
úkoly,
u
kterých jsme nezmokli. Vydali jsme
se do Krokodýlí farmy v Protivíně,

kde jsme viděli gaviály, aligátory,
krokodýly,
želvy
a
hady
a
dozvěděli se mnoho zajímavého z
jejich života a náročnosti chovu.
Jakub Krčín nám pak poslal v
dopise mnoho otázek a kdo dával
pozor a znal na ně odpověď,
vydělal si další peníze na večerní
jarmark. To ale nebylo zdaleka
všechno. Dále nás rybníkář poslal
do Písku do své nejoblíbenější
restaurace na oběd a pak zpět do
Protivína do Pohádkové kovárry.
Víte, jak to vypadá, když celá
rodina tahá řepu? Nebo jak je
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velké mládě draka? Jestli je
královský trůn měkký? My jsme
viděli a vyzkoušeli na vlastní
kůži to, co nám doposud jen někdo
vyprávěl.
Byl
to
jedinečný
zážitek!
Za
to,
co
jsme
si
zapamatovali z tohoto výletu, jsme
dostali další Krčíny. Večer už
nezbylo nic jiného, než vyrazit na
jarmark. Stánky U líného lína, U
kapří šupinky a U dravé štiky
měly obrovský sortiment, každý si
tak mohl vybrat právě to, co se mu
nejvíce
líbilo.
Utratili
jsme
všechno, co jsme si za pátek a
sobotu vydělali. V neděli jsme se
probudili a do oken nám pralo
sluníčko. Měli jsme velkou radost a
mohli jsme vyrazit na další cestu

Země lidí o.p.s.
za Jakubem Krčínem. A kde ho
hledat
jinde,
ne
u
rybníka.
Třebonští
rybáři
si
pro
nás
připravili
krásný
program,
naučili jsme se, na co se chytají
které ryby a spoustu jsme jich z
vody opravdu vytáhli, opekli jsme
si k svačině špekáčky, získali
mnoho
nových
zkušeností
i
krásných cen. Rozdávaly se také
ceny, a to za největší úlovek,
nejvíce nachytaných ryb a za fair
play. Každý ale jako vždy získal
od rybářů tričko, tašku dárků,
něco na zub a pamětní list.
Mockrát
děkujeme
všem
hodným
rybářům, kteří se nám úžasně
věnovali! Tak zase na podzim!

Záhada Vyšehradu
Co se skrývá v tajemných zákoutích vyšehradského vrchu? Země
lidí vyslalo do terénu hned několik dobrodružných družin.
V areálu pevnosti Vyšehrad je
krásný
travnatý
prostor
před
Starým purkrabstvím, kde jsme se
těsně před koncem školního roku
setkali o jedné
příjemné
relaxační neděli.
Čekal nás nejen
nevšední zážitek
se sypáním mandal
z
barevných
písků, ale také pravý obědový
piknik! Na ten nás pozval sám pán
z Vyšehradu, který nás seznámil se
svým panstvím a vyzval nás k

získávání
informací
na
dobrodružné cestě po jeho hradě a
okolí. Rozdělili jsme se do družin
a vydali se podle mapy. Všechny
skupiny
donesly
šlechtici
informace, které chtěl, a tak na
všechny čekal y krásné odměny pro ty nejrychlejší ještě něco
navíc
:).
Následovala
příjemná
relaxace
s
kytarou
a
mnoha
dalšími hudebními nástroji, turnaj
v
boccie,
dobrá
svačinka
a
povalování na trávníku. Byl to
krásný den, těšíme se na další!
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Bižuterie v ohrožení, aneb Pán
prstenů navštívil Doksy
Zdravý vzduch, koupání, vůně lesa, stanování a hledání nových
kamarádů jsou hlavními důvody, proč jezdí zdravé děti na letní
tábory. Tuto možnost jsme chtěli dát i dětem s postižením.
Letní
tábory
jsou
ideální příležitostí k
navazování
nových
přátelství
a
kamarádství.
U
postižených
dětí
to
platí
úplně
stejně.
Specializovaný tábor jim
ukázal, že nejsou na
světě jediní, kdo má
zdravotní problém, a že
navíc
sdílí
podobné
životní osudy a zážitky.
Tábor
dětem
pomohl
dodat zdravé sebevědomí, odbourat
nejistotu a strach z kolektivu. Na
našem táboře je také dostatek
ošetřovatelů
a
vyškoleného
personálu, který je dětem vždy a
za každé situace k dispozici.
Letní tábor pro děti s tělesným a
kombinovaným postižením se nesl v
duchu Pána prstenů, zúčastnilo se
ho 30 dětí a věkový rozptyl byl od
6 do 25 let. Tábor probíhal v

chatové osadě Poslův Mlýn u Doks v

blízkosti
Máchova
jezera.
Organizaci tábora, jako každý rok,
zajistil
tým
dobrovolníků
občanského sdružení Země lidí o.s.,
hlavní vedoucí byla předsedkyně
správní
rady,
Mgr.
Kamila
Chroboková.
V průběhu tábora probíhala předem
připravená celotáborová hra na
téma „Společenstvo prstenu“, která
motivovala účastníky k získávání
nových zkušeností a dovedností,
soutěživosti,
přemýšlivosti
a
získávání
nových
poznatků
o
krajině
a
přírodě.
Součástí
programu byly pohybové aktivity,
sporty, výlety, koupání a mnohé
další.
Program
byl
sestaven
speciálními
pedagogy
tak,
aby
podporoval práci v kolektivu a
propojil
všechny
skupiny
účastníků ve spolupracující celek
tak, jako se to podařilo v minulých
ročnících.
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Na
táboře
byl
zaveden
režim
uzpůsobený individuálním potřebám
postižených
dětí,
program
byl
upravený tak, aby měl význam a
kouzlo
pro
všechny
účastníky.
Hlavní cíl tábora byl nabídnout
dětem možnost prožít část letních
prázdnin v přírodě, odreagovat se
od starostí všedních dní a zažít
čas
plný
zábavy,
her
a
kolektivních aktivit.
Hned
po
příjezdu
nás
čekala
zkouška
zručnosti,
zdatnosti
a
přemýšlivosti.
Stavěli
jsme v Temném hvozdu
obydlí, abychom zjistili,
zda
na
dlouhé
cestě,
která nás čeká, dokážeme
přespat v divočině. Večer
nás navštívil sám čaroděj
Gandalf a jeho družina a
zasvětili
nás
do
tajuplného úkolu. Poslovu
zem sužuje postrach temný pán Sauron znovu
povstává a shání prsteny moci, aby
ovládl celý kraj. Prsteny ale má
Gandalf. Ten hledá družinu, která
bude nejzodpovědnější a dokáže
prsteny přes všechny nástrahy
donést do Hory osudu a tam je
zničit. Čaroděj nás rozdělil do
čtyř družin pod vedením svých
udatných
průvodců
hobiti,
trpaslíci,
hraničáři
a
elfové.
Předal nám mapu s vyznačenou
trasou, které se máme během svého
putování držet. Hned v neděli jsme
se tak vydali do města hobitů. Zde
jsme se naučili, jací jsou tito malí
tvorové
šikovní
vyměňovači
a
střádalové.
Družina
hraničářů
byla tento den ve všech zkouškách
nejúspěšnější a získala tak od
Gandalfa
první
prsten
moci. Pondělí se neslo ve znaku

Země lidí o.p.s.
trpasličí šikovnosti, zručnosti a
bojovnosti.
Vyrobili
jsme
si
vlastní kuše a meče, trénovali
ostrostřelectví, míření, hod na cíl
a mnoho dalšího. Tím jsme
tedy
byli vyzbrojeni a připraveni na
další
putování.
Nejlépe
ale
bojovali udatní elfové, proto si
večer
další
Gandalfův
prsten
vysloužili právě oni.
V noci nás ale přepadla zvláštní
věc. Probudil nás Gandalf, že se

každý
sám
musíme
vydat
na
nelehkou cestu tmou, abychom od
lesních bytostí získali lektvar
odvahy a náramek nesmrtelnosti.
Každý dobrodruh se tedy vypravil
cestou necestou po světýlkách do
černočerné tmy a popral se se
spoustou nástrah, příšer a hlavně
s vlastním strachem. Všichni se
ale vrátili šťastní a spokojení,
jelikož nelehký úkol zvládli.
Po zbytek týdne se nám podařilo
získat všechny další prsteny a
družiny je donesly do Hory osudu.
Pod vedením čarovného Gandalfa se
nám podařilo všechny zničit a
zachránit tak celou Poslovu zem.
Rádi bychom poděkovali Výboru
dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
za štědrou podporu, která plně

Stránka | 10

Výroční listy 2013

Země lidí o.p.s.

uhradila ubytování a stravu pro účastníky tábora. Poděkování patří
devatenáct účastníků s nejtěžším i všem ostatním partnerům, kteří
postižením.
Dále
děkujeme se
na
chodu
tábora
finančně
společnosti .A.S.A., spol. s r.o., podíleli.
která uhradila pobyt pro ostatní
Velké poděkování ale patří zejména všem zkušeným dobrovolníkům, kteří
poskytovali dětem svou profesionální péči po dvacet čtyři hodin denně.
Díky všem jmenovaným se podařilo dokázat něco úžasného.

Rybičky, rybičky, rybáři jedou!
Máma mi dala korunu, abych koupil rybu..., zpívá se ve známé
dětské říkance. My jsme si tu rybu jeli vlastnoručně ulovit!
Že ne vždy v září slunce září víme
všichni. V týdnu před víkendem 13.
až 15. 9. ale v krásné, nebo alespoň
přívětivé počasí doufali všichni
účastníci již pátého rybářského
závodu
pro
děti
a
mládež
s postižením.
Naštěstí
nad Třeboní snad jako
nad
jediným
místem
v republice
svítilo
sluníčko a rozzářit se
tak
mohly
i
tváře
všech
nadšených
závodníků.
Sportovní
rybáři
Místní
organizace Třeboň si na
sobotu nachystali
zábavný
program
a
krásné ceny a jako
vždy předvedli různé
ryby, které v rybníčku Paďourku,
kde se závod konal, žijí.
Závod byl jako vždy provázen
napětím
a
obrovskou
radostí
z každé vytažené ryby (byť se
velikostí mnohdy podobaly spíše
rybkám
akvarijním).
Nutno
podotknout,
že
žádný
závodník
nezůstal bez úlovku a všichni si
tak odváželi velký zážitek. Rybáři
měli
pro
každého
účastníka

nachystanou
tašku
dobrot
a
medaili, za největší úlovek a
nejvíce
nachytaných
ryb
si
vítězové odvezli i krásné poháry.
Speciální cena byla udělena také
za fair play. Ukončením závodů ale
rozhodně
nekončil
připravený
program.
Po příjemném obědě na
břehu rybníka všichni
vyrazili na výlet do
pstruhařství
v Kaplici, kde se děti
dozvěděly
mnoho
nového
o
chovu
pstruhů, mohly je sami
krmit, sledovat, jak
rostou
a
navíc
si
všechny odvezly dva
pstroužky
s sebou
domů.
Sobotní večer jsme si zpříjemnili
pobytem
na
zahradě
penzionu,
grilovali
jsme
hermelíny
a
klobásky, hráli jsme hry a za
krásného počasí si až do tmy
povídali na terase. V neděli jsme
se
vypravili
na
nádhernou
zříceninu hradu Landštejn, která
je
ve
většině
svých
prostor
přístupná i vozíčkářům. Mnozí z
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nás se tak poprvé v životě dostali
na místa, kudy se před stovkami
let
procházeli
urození
páni,
stateční rytíři, krásné šlechtičny
a uspěchané služebnictvo. Je sice
pravda, že cesty do kopce byly
mnohdy tak strmé, že to mnozí z
nás nikdy nezažili, výhled z
hradeb a obrovský zážitek byl ale
nepřekonatelný. Poobědvali jsme v
podhradí v místní stylové a velmi
příjemné restauraci a vydali se na
cestu domů - do deštivé Prahy.

Země lidí o.p.s.
Dětem přejeme dobrou chuť, rybám
v rybnících
dlouhý
život
a
sportovním rybářům MO Třeboň
posíláme velké díky za skvělý
program!

Mít tak o kolečko víc. Nebo míň?
Co to je? Řítí se to stokilometrovou rychlostí po břehu lipenského
jezera a do okolí to vydává hurónský smích. Přece účastník
cyklistického výletu pořádaného Země lidí o.p.s.!
Lipno je bezvadná destinace pro sportování lidí s jakýmkoliv
hendikepem. My jsme se tam podívali již v zimě, kdy jsme brázdili místní
sjezdovky na monoski. Chata Lanovka je ale vybavena také pro
cyklistiku a my jsme využili krásnou lipenskou stezku a před příchodem
podzimu se podívali do přírody.
Nadšeně jsme projezdili celou sobotu
dopoledne. Vyzkoušeli jsme různé
lopedy,
elektroskútr,
handbike,
kozlík a kolečkové brusle a úplně
každý tak měl možnost vyzkoušet si,
co mu nejvíce vyhovovalo. Sobotní
odpoledne jsme strávili výletem na
Stezku korunami stromů, kde jsme se
dozvěděli mnoho nového o podzimních
lesích a podívali jsme se do krásné
jasné krajiny nebeské výšky. V
neděli jsme si vyzkoušeli, jaké to je
svištět na bobové dráze na podzim.
Trhali jsme rekordy na měřeném
úseku, užívali si zatáčky a sluníčko
a vítr ve vlasech. Po výborném
obědě na Chatě Lanovka, kde jsme si
jako
obvykle
užili
luxusního
ubytování
i
stravování,
jsme
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vyrazili zpět domů,
nezapomenutelný

Země lidí o.p.s.
do

Prahy.

Mockrát

děkujeme

všem

za

účast a
zážitek!

Hop do trop(ů)
Po předchozích zkušenostech, že na na jihu je krutá zima, jsme se
tentokrát vydali na sever za teplem…
S
klesající
teplotou
roste
potřeba pořádně se zahřát, a tak
jsme
stejně
jako
minulý
rok
uspořádali koupací
akci
v
aquaparku
Tropical
Islands
v
Německu. Vyrazili jsme v pátek
večer a znaveni předlouhou cestou
jsme
se
zabydleli
v
krásném
penzionu v severních Čechách. Tam
jsme nasbírali síly, pobalili vše
potřebné, shrnuli si plány na

prozkoumání neznámé krajiny a
vyrazili
jsme
vstříc
dobrodružství. Výletníky
byli
tentokrát
naši
nejmladší
účastníci,
kteří si
mohli užít
nejen koupání, ale i dobré jídlo,
prima zábavu a samozřejmě také
nějaký ten adrenalin v podobě
nočního spaní na břehu laguny či
projížďky
skalní
skluzavkou. Procházeli
jsme
se
městečkem, koupali se v moři,
potápěli se a v topickém pralese
jsme
dokonce
spatřili
mnoho
roztodivných
živočichů.
Své
putování jsme ukončili v laguně
pod vodopády, relaxovali jsme ve
vířivkách a dováděli na tobogánech

Zvonky Vánoc
Když nejkrásnější svátky v roce
klepou na dveře, my se o první
adventní
neděli
již
tradičně setkáváme pod stromem
Republiky.
Také letos jsme navštívili krásnou
předvánoční Prahu, dali jsme si
něco dobrého k obědu a poté jsme
vyráběli
nejrůznější
vánoční
dárky
pro
rodiče
a
blízké.
Společnými
silami
jsme
také
vyrobili krásný adventní věnec,
který jsme darovali Café Therapy,
naší
již
tradiční
předvánoční
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základně. Po vysilujícím tvoření
jsme poobědvali a potěšili se
zákuskem a horkým čajem. Vánoční
atmosféru pak dotvořilo večerní
putování setmělou Prahou, během

Země lidí o.p.s.
kterého jsme vyrobenými dárečky
obdarovávali kolemjdoucí. Odměnou
za to nám byly všudypřítomné
úsměvy. Byla to moc příjemná akce
a už teď se těšíme na další Vánoce!

A co to je, ten Bratwurst?
Víte, jak slaví Vánoce naši sousedé ze Slovenska a Rakouska? Ne?
My jsme to jeli zjistit.
V pátek 6. prosince jsme vyrazili směr obec Moravský Svatý Ján, která
leží nedaleko českých hranic a kousek od Vídně. V sobotu nás
čekala hlavní část celého víkendu, a sice výlet za vánoční atmosférou
do rakouského hlavního města. Atmosféru cítil úplně každý, vánoční
trhy, ozdobené město, příjemné procházky a všudypřítomná pohoda.
Ochutnali jsme místní speciality, poseděli jsme u kávy a sachru a mnozí
z nás si koupili i nějaké ty dárky.
V neděli jsme se zajeli podívat také k našim "nejbližším" sousedům, do
Bratislavy. Celková nálada ve městě byla úplně jiná, než jsme zažili v
sobotu - příjemné maličké domácí trhy, krásný vánoční strom a
samozřejmě nádherná procházka po památkách.
inzerce
Půjčte si milion na dárků
kamion! Nesplatíte splátky,
vezmem si ho zpátky!
email: zemepenez@houba.cz
Máte doma hlupce? Seženem vám
kupce! Neváhejte a volejte!
Kam? Z okna!
Mladý, pohledný, dobře
zabezpečený muž s vysokoškolským
vzděláním a dobrými kontakty.
Mám dvě auta, rodinný dům a vilu
v Karibiku. Zn.: Nehledám nic, jen
se chválím!
Koupím vilu od jakéhokoliv
poslance za cenu, kterou uvedl
v majetkovém přiznání! volejte
ihned: +490 755 874 444

Nechce se vám chodit? Vyměním
invalidní vozík za nohy! P.S.
s překupnictvím orgánů jinak
nesouhlasím! Rene@nakolech.cz
Až tě život omrzí a stane se
peklem, skoč po hlavě do
záchoda a zakryj se deklem!
Nebo napiš na Země lidí o.p.s.!
Odhalíme i vaší životní pravdu!
Kdo má víno a nepije,
kdo má hrozny a nejí je,
kdo má ženu a nelíbá,
kdo se srandě vyhýbá,
na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je VŮL!!!
Věštkyně Milada: +430 726 666 666
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Každá ruka dobrá, prohlásili,
a do svých řad přibrali
dobrovolníky!
Naše občanské sdružení má za sebou
druhý rok své existence. Druhý
rok
plný
báječných
akcí
a
krásných výletů. V roce 2010 jej
plni představ a očekávání založili
tři členové správní rady pod
dohledem tří členů rady dozorčí.
Naše oficiální členská základna se
rozrostla oficiálně o dva členy,
začal s námi ale jezdit bezpočet

dobrovolníků a teď už nás je
slušná banda. I když dobrovolníci
jsme vlastně všichni, naše činnost
je totiž bez nároku na honorář.
Byl to bezva rok, myslím si proto,
že si každý z našich dobrovolníků
zaslouží alespoň pár řádek místa
v této závěrečné zprávě a alespoň
chvilku pohledu laskavého čtenáře
našich
listů.
Díky
všem!

Správní rada:
Kamila Chroboková – ředitelka společnosti
Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na
UK, v současné době dělá PhD. tamtéž. Svou praxi začala
roku
2005
v klubu
absolventů
v
Asistenci
o.s.,
pokračovala na dětských letních táborech pro děti
z dětských domovů, v Mateřské škole speciální Štíbrova,
působila jako třídní asistentka v Jedličkově ústavu, kde
doposud pracuje jako vychovatelka v domově mládeže
s hendikepem a jako dobrovolník ve Sportovním klubu JÚ.

Jan Janyška – předseda správní rady
Vystudoval magisterský obor speciální pedagogika na UK,
v současné době pracuje jako vychovatel v domově mládeže
s hendikepem v JÚŠ. Svou praxi začal v roce 2005
v domově pro seniory v pražských Ďáblicích jako sociální
pracovník – terapeut. Následovala stáž v o.s. SANANIM a
dobrovolnictví v Asistenci o.s. Zde působil rok jako
osobní
asistent
klienta
s DMO.
Absolvoval
také
stohodinový
sebezkušenostní
výcvik
a
kurz
Muzikoterapie, které se také věnuje.
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Jakub Janyška – člen správní rady
Ukončil bakalářské studium speciální pedagogiky na UK a
v současné době studuje magisterský obor tamtéž. Odbornou
činnost zahájil v roce 2006 v SANANIM Charity services
o.s., kde několik let působil jako terapeut a coach
klientů. V rámci této organizace získal praxi také
v terapeutické
komunitě
Karlov
a
v
terénních
programech. Zůstal věrný svému zaměření na poruchy
chování a v současné době pracuje jako vychovatel ve
Výchovném ústavu a středisku výchovné péče Klíčov.
Kristýna Štaffová – člen správní rady
Vystudovala bakalářský program speciální pedagogika na
UK a navázala magisterským. Svou praxi začala roku 2007
jako
vedoucí
nízkoprahového
klubu
Jahoda
n.o.,
následovala asistence v tréninkové dílně pro nácvik
pracovních dovedností v SIMP, o.s. a do současnosti
působí v Klubu přátel červenobílé hole. V roce 2011
dělala
dobrovolníka
v Hospici
Dobrého
pastýře
v Čerčanech a od toho samého roku působí jako učitelka
v mateřské škole Milíčův dům ve speciální třídě pro děti vyžadující
zvláštní péči. Má za sebou také osmdesátihodinový výcvik Muzikoterapie.

Dobrovolníci:
Martin Bitman alias Marťas
Martin s námi vyrazil na několik akcí do jižních Čech
a zúčastnilo se také letního tábora. Vystudoval
magisterské studium speciální pedagogiky na UK a
úspěšně ukončil také bakalářské studium fyzioterapie
na 1. LF UK. Práci s naší cílovou skupinou se věnuje již
mnoho let a snaží se ji propojit se svým největším
koníčkem – cestováním.

Tomáš Chrobok alias Chroby
Student ČZU je jedním z našich nejmladších dobrovolníků
a do našich plachet přináší nový vítr. Tom je sportovec,
má spoustu dobrých nápadů a nic pro něj není nemožné.
Pro náš kolektiv je důležitým prvkem, byl s námi
v Německu v aquaparku a na vánoční Tvořivé dílně a
od roku 2013 s námi pravidelně jezdí i na ostatní akce
Země lidí .
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Alena Chroboková alias Ája
K práci s dětmi a mládeží s postižením se dostala až
prostřednictvím Země lidí o.p.s. Nyní je Ája zejména pro
fungování
„pozadí“
většiny
našich
akcí
naprosto
nenahraditelným členem party. Vždycky máme nachystané
svačinky,
snídaně,
pitíčka,
připravené
přihlášky,
finance a mnohé další. Zároveň se nebojí postavit se za
vozík a vláčet se s námi do kopců na hrady a zámky. Ája
s námi jezdí i na tábory, kde je také nepostradatelným
členem. Od posledního tábora vykonává také funkci zdravotníka, kde
zúročuje své mateřské zkušenosti z péče o své vlastní děti.

Břetislav Janyška alias Břeťa
Břeťa je zaměstnancem Jedličkova ústavu v Praze, kde
jako vychovatel působí již více než dvacet let.
Pravidelně nám pomáhá na turnajích v boccie (které se
věnuje na nejvyšší úrovni, působil i jako trenér
reprezentace), kde je jedním ze dvou rozhodčích. Vyrazil
s námi také do grafického ateliéru!

Jáchym Krupka alias Jáchym :D
Jáchym je jedním z těch dobrovolníků, kteří při nás
stojí od samotného začátku. Absolvent Pražské hudební
konzervatoře se dostal k práci s dětmi s postižením až
prostřednictvím našeho sdružení, naprosto ho ale
nadchla a účastní se velkého množství našich akcí. Byl
s námi i na prvním letním táboře, kde se poprvé učil,
jak zacházet s vozíkem a mnohé další. Nyní je jedním
z našich nejprofesionálnějších dobrovolníků a jeho
spolupráce si moc ceníme.

Zuzana Korandová alias Zuzka
Zuzka s námi pravidelně jezdí již od roku 2012 a od té
doby nevynechala snad jedinou akci. Je naší nejmladší
dobrovolnicí, ale i přes svou vytíženost si na nás ráda
najde čas a její účast je na našich akcích je dětmi velmi
žádaná. V současné době studuje bakalářský program
Pedagogické
fakulty
v Praze
a
pracuje
jako
vychovatelka v Jedličkově ústavu.
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Josef Kučera alias Káně
Pepa se k našemu sdružení dostal více méně náhodou –
vyrazil jako kamarád Toma na výjezd do Tropical
Islands. Káně jezdil na klasické letní tábory a s prací
s dětmi bez postižení tak má své zkušenosti, na naší
akci se ale seznámil s prcky na vozíku a práce ho
vyloženě chytla. Zjistil, že se totiž vlastně až zas tak
moc neliší. Od jeho účasti na letním táboře 2013 s námi
pravidelně vyráží na všechny akce a my jen doufáme, že
mu jeho nadšení a energie vydrží co nejdéle!

Michaela Máchová alias Mišák
Absolventka magisterského oboru speciální pedagogiky
na UK se věnuje zejména práci s předškolními dětmi
vyžadujícími speciální péči. Vyrazila s námi na tábor a
tam se okamžitě stala miláčkem všech účastníků. Na
letošním táboře nám byla velkou oporou, a tak se
těšíme, až s námi vyrazí na další akci!

Kateřina Sedláková alias Kačka
Kačka se k našemu sdružení připojila před loňským
táborem a my jsme za to skutečně moc rádi. Má spoustu
skvělých nápadů, je schopná sehnat prakticky jakoukoli
rekvizitu a hlavně je pro každou srandu. Kačka pracuje
v sociální oblasti a nemá přes rok moc volného času, na
tábor ale s námi vždycky jede ráda.

Kateřina Svatoňová alias Teta
Teta Kateřina přinesla do našeho sdružení nové nápady
a spoustu zábavy. Stala se velmi oblíbenou účastnicí
našich akcí, zejména u našich starších výletníků.
K dobrovolničení v naší organizaci se dostala také přes
přátele a svůj volný čas tak osvěžila o příjemné
víkendy s příjemnými lidmi. I letním táboře 2013
odvedla velký kus práce a, že s námi bude vyrážet
častěji!
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Pavel Vaněk alias Pavel :D
Pavel se k našim aktivitám dostal více méně náhodou,
jako většina našich dobrovolníků. Skamarádili jsme
se při sjíždění Sázavy a o sdružení mu vyprávěli.
Tak se mu naše aktivity líbily, že se rozhodl na
některou vyrazit. Poprvé s námi vyrazil na rybaření
a výlet do Českého Krumlova a na podzim i do
Tropical Islands do Německa.

Samuel Bachmann alias Sam
Sam je náš dobrovolník na "horské akce". Jako výborný
lyžař a zkušený pracovník s dětmi a mládeží s
hendikepem je důležitou oporou našeho týmu na Lyžování
bez bariér.

Jan Kárník alias Kárňas
Honza k nám i se svým superpsem panem Pikčulínem
doputoval ze spřátelené organizace Sestry v sukni, která
pořádá podobné letní tábory, jako my. Jako zkušeného a
hlavně schopného a zábavného parťáka jsme ho přivítali
s otevřenou náručí a od té doby se účastní většiny
našich víkendovek.

Jaroslav Štolovský alias Jehně
Jarda se k nám připojil před loňským táborem a během
deseti dnů se stal neodmyslitelným členem naší party.
Práce s námi ho vysloveně baví a naplňuje a my si ho
vážíme jako skvělého a schopného dobrovolníka. Jarda
nezkazí žádnou zábavu, naopak, většinou stojí v jejím
čele. Těšíme se na další tábor a spoustu podobných akcí!
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Zpráva dozorčí rady
Činnost občanského sdružení Země lidí o.s. je kontrolována dozorčí
radou, tvořenou zástupci sponzorských firem. Na naše aktivity a finance
dohlížejí:
Ing. Karel Koranda – předseda dozorčí rady
Ing. Lubomír Umanec – místopředseda dozorčí rady
Ing. Bohumil Hrodek – člen dozorčí rady
Dozorčí rada sdružení Země lidí o.p.s. dohlížela v průběhu roku 2013
na působení organizace a transformaci společnosti v souladu s platnými
právními předpisy.
Dozorčí rada uskutečňovala výkon své kontrolní činnosti projednáváním
jednotlivých témat na čtyřech řádných zasedáních dozorčí rady
na základě podkladů předložených správní radou organizace. Členové
správní rady se zúčastňovali jednání dozorčí rady. Dozorčí rada
prováděla kontrolu podkladů a písemných materiálů, v nichž byly
obsaženy informace o strategickém řízení organizace.
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2013 předloženou
správní radou a shledala, že byla sestavena na základě řádně vedeného
účetnictví a je v souladu s pravidelně vykazovanou finanční situací
společnosti.
Dozorčí rada byla seznámena s návrhem výroční
zprávy sdružení a vyjádřila souhlas s jejím
obsahem. Dozorčí rada dále konstatuje, že činnost
sdružení
probíhala
v
souladu
s posláním
sdružení a podle stanov sdružení a že cíle
stanovené pro rok 2013 byly ve všech směrech
splněny.
Všechny
aktivity
hodnotíme
jako
programově velmi zajímavé, finančně vyvážené a
personálně i organizačně velmi dobře zajištěné.

Karel Koranda
předseda dozorčí rady
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Skandál: Nestydí se zveřejnit,
kolik je to všechno stálo!
Rozvaha v celých tisících ke 31.12.2013
Aktiva
Dlohodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky
0
Pokladna
Účty v bankách
Aktiva celkem

Pasiva
239
0

Jmění celkem
Výsledek hospodaření
Dlouhodobé závazky
Dodavatelé

322
0
130
0

Pasiva celkem

351

1
110
351

Výkaz zisku a ztrát v tisících ke 31.12.2013
Náklady
Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodob. majetku
Náklady celkem

Výnosy
146
7
358
2
80
593

Tržby celkem
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace

179
2
234
14

Výnosy celkem

421
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přes kapsu!
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muselo

plácnout

Rádi bychom mnohokrát poděkovali všem, kteří nám věnují svůj čas,
peníze a nadšení. Bez vás všech bychom neměli za sebou tak krásný rok.
Děkujeme!

Generální partner:

Dále děkujeme:

Moc bychom chtěli poděkovat také všem soukromým osobám, které na naši
činnost finančně přispívají:
Ing. Karel Koranda, Ing. Pavel Czinege , RNDr. Vladimír Kinkor, Ing.
Petr Smolka, MUDr. Jiří Juchelka, Kateřina Svatoňová, Helča a Slávek
Novotní, Radana a Pavel Chlumští, Jaromír Janyška, Mgr. Daniel Tobola,
Anička a Kuba Staříkovi a pan Ladislav Paťek
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Činy nespáchali sami! Měli komplice!
Nejsme na světě sami! Kamarádíme se s dalšími organizacemi, ve kterých
buď pracují naši členové, nebo si jen vzájemně podáváme pomocnou ruku.
Ani bez těch by to nešlo, díky!

Jedličkův ústav a školy
Zařízení Jedličkův ústav a školy je naším partnerem
při některých našich akcích, tamní zaměstnanci nám
pravidelně pomáhají například při turnajích v boccie.

SC JÚ o.s.
Sportovní klub Jedličkova ústavu je naším pravidelným
partnerem při pořádání turnajů v boccie. SC nás
podporuje také při půjčování pomůcek, automobilu a
mnohého dalšího.

Český rybářský svaz – Místní organizace Třeboň
Rybáři místní organizace Třeboň uspořádali pro naše
sdružení dvoje skvělé rybářské závody na rybníčku
Paďourku. Naše účastníky naučili, jak vyzrát nad udicí
a vlascem, naučili jsme se poznávat ryby a navíc si
ještě odvezli krásné ceny, medaile a poháry. Děkujeme
moc!!!

MŠ Milíčův dům
Děti z MŠ Milíčův dům vytvořily nádherné plácačky na
benefiční aukci pořádanou v prosinci 2012. Díky jejich
výtvorům získala akce ten správný náboj :o). Ruku k dílu
přiloží i při přípravách na naši budoucí aukci
plánovanou na únor 2014.

VÚ a SVP Klíčov
Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov je
naší činnosti dlouhodobě nakloněno. V roce 2013
proběhl s naší spoluprací ve VÚ kroužek sebeobrany a
sebeovládání a díky podpoře i několik tematických
večerů zaměřených na poznávání tajů exotické kuchyně.
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