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ROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2015

Pět let za námi, poslední rok byl plný novinek, plánů a změn!
Tak, a je to za námi. Rok 2015 byl plný novinek a hlavně plánů do budoucna.
V následujícím textu Vám ho přiblížím z několika různých úhlů.
Začnu asi svým pohledem. Pro mne byl rok
2015 důkazem, že Země lidí o.p.s. je plná lidí,
pro které je další existence této organizace
důležitá. Byl pro mě důkazem, že naše
poslání má smysl. Byl pro
mě důkazem, že dokážeme
táhnout za jeden provaz. A
zároveň pro mě byl
důkazem, že dokážeme
pracovat každý sám. Co
člověk, to názor – to do naší
organizace přináší pestrost
a díky tomu se posouváme
mílovými kroky dopředu.
To se trošku prolíná i
do hlediska celé správní
rady. Rok 2015 byl pro nás
především o jedné věci - o
uvědomění. Uvědomili jsme
si totiž realitu světa okolo
nás. Byť jsme doposud
nepraskli bublinu snů (nebo možná spíš
ideálů), začali jsme si naši situaci ze všech
úhlů rozebírat a zkoumat. Uvědomili jsme si,
na jakých principech existujeme. Činnost
Země lidí o.p.s. se rozrostla o aktivity
Komunitního centra, o kterém ještě bude řeč
dále. Pochopili jsme, že máme naši práci
nesmírně rádi a jsme obklopeni úžasnými

lidmi. Sami ale začínáme posouvat své
vlastní životy dál, práce je víc a víc, a ve
financování našich aktivit bude potřeba najít
nějaké prostředky i na alespoň minimální
finanční zajištění členů
správní rady. Zatím je to ale
jen vize. Díky Kristýně jsme
získali první granty, které
pokryly část nákladů na
centrum,
rozjeli
jsme
hipoterapii, zaplatili část
tábora a další. Při vyhlížení
ven z naší výše zmíněné
bubliny jsme ale také
zjistili, že sehnat finance na
platy je takřka nadlidský
úkol. Uvidíme, jak se bude
dařit v dalším roce.
Z pohledu našeho účtu
v bance to i přes získané
granty žádná sláva nebyla.
Je obecně platným pravidlem, že do
neziskového sektoru dorazí finanční krize až
po několika letech. Po všeobecných
diskusích, zda nějaká krize ve skutečnosti je,
nebo není, už víme, že byla. Počet sponzorů
se významně zúžil, a i když se nás stále snaží
podporovat některé firmy, o které se naše
sdružení od svých začátků finančně opíralo,

Stránka | 1

Výroční listy
jiné nás buď již podpořit nemohou, nebo

Země lidí o.p.s.
Nemůžu ale mluvit za ně. Vím jen, že se moc
rádi vracejí. Vím, že po otevření přihlašování
na víkendovou akci máme do dvou hodin
třicet zájemců. Vím také, že se děti na
výletech dobře baví. A vím také, že děláme
všechno pro to, aby to tak bylo i nadále.

mají samy existenční problémy.

Poslední pohled, který bych Vám v tomto
(koukám, že už možná trošku rozvleklém :D)
úvodníku chtěla nabídnout, je ten do oken
našeho nového Komunitního centra. Díky
paní Mgr. Ludkové z Městské části Praha 8 se
nám podařilo zařídit nové prostory na Ládví.
Tam jsme začali pravidelně pořádat otevřené
kroužky pro všechny děti a mládež,
promítáme filmy z Jednoho světa, pořádáme
dětské oslavy a mnoho dalšího. I tato činnost
vyžaduje velkou spolupráci a spoustu času.

Dobrovolníci se ale snad dívají na Zemi lidí
stále stejně. Jezdí s námi rádi, lákají své
kamarády, zapojují své vlastní děti, přináší
nové nápady, svůj čas a sílu, a hlavně se rádi
vrací. Přesto ale základ naší dobrovolnické
party tvoří těch pár nejsrdečnějších
nadšenců, na které se můžeme vždy
spolehnout.

A tak to je… Členové naší správní rady,
dobrovolníci, dárci a příznivci naší
organizace nás zase podrželi a tak můžeme
jít dál. Moc děkujeme všem, co nám pomohli.
Všem, co zachovali svou přízeň, občas s námi
někam vyrazí nebo nám pošlou nějakou
kačku. Snažíme se, co nám síly stačí, tak snad
ještě dlouho vydržíme :).

Nejdůležitější optika, kterou bych Vám chtěla
nabídnout, je pohled účastníků našich akcí.

Kamila Janyšková, ředitelka

Obecně prospěšná společnost Země lidí o.p.s.
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.
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A co se dělo v roce 2015?
Stihlo se toho opravdu mnoho. V následujícím přehledu jsou naše tradiční víkendovky, o
akcích v Komunitním centru se dočtete dále!
Tvořivá dílna
06. 12. 2015
Víkendový výlet s VÚ Klíčov
20. 11. - 22. 12. 2015
Podzimní lázně
06. 11. - 08. 11. 2015
Rybaření bez bariér
25. 9. - 27. 9. 2015
Letní tábor - Kdo přežije Cadan
28. 7. - 01. 8. 2015
Letní dětský tábor - Kouzelnická akademie 10. 7. - 18. 7. 2015
Rafty na Vltavě
18. 6. - 21. 6. 2015
Šlápneme do pedálů aneb Tour de Lipno
22. 5. - 24. 5. 2015
Po stopách divočáka Darwina
24. 4. - 26. 4. 2015
Stínadla se bouří
27. 3. - 29. 3. 2015
Lyžování bez bariér - 3. turnus
13. 2. - 15. 2. 2015
Lyžování bez bariér - 2. turnus
06. 2. - 08. 2. 2015
Lyžování bez bariér - 1. turnus
23. 1. - 25. 1. 2015
Kurz monoski pro rodiny
16. 1. - 18. 1. 2015
Instruktorský kurz monoski - CŽV, SU Opava 07. 1. - 14. 1. 2015

Zahájili jsme činnost našeho Komunitního
centra!
Komunitní centrum Hrubého je volnočasový objekt sloužící obyvatelům Městské části Praha 8,
zejména pak obyvatelům sídliště Ládví. Otevřen byl po náročné rekonstrukci v dubnu 2015 a od té
doby nabízí dětem, dospělým a seniorům příležitost k zajímavému trávení volného času. Rok 2015
byl pro nás zatím takový zahřívací, ale již v blízké době chystáme rozšířit naši činnost o další
aktivity!
Aktivity pro děti
Od dubna 2016 jsou dveře centra třikrát v
týdnu otevřeny dětem. V tyto dny mohou
děti zcela volně a bez předchozí domluvy
navštívit komunitní centrum, vypůjčit si zde
sportovní vybavení, posedět, využít zdejší
relaxační koutek či si popovídat s
pracovnicí. V určené hodiny budou navíc
probíhat otevřené zájmové kroužky. Z naší
zkušenosti vyplývá, že ne všichni rodiče jsou
schopni financovat svým dětem zájmové
kroužky. Jsme tedy moc rádi, že díky dotaci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
na projekt Terénní animátor v Komunitním
centru Hrubého a podpoře MČ Praha 8 a

Magistrátu hlavního města Prahy, můžeme
tyto aktivity nabídnout zcela zdarma. A jaké
kroužky v roce 2015 proběhly?
Canisterapie - pejskování
Canisterapie je léčebný kontakt psa a
člověka a lze ji využít u zdravých dětí i dětí s
hendikepem. Při setkání se psem a
terapeutem
získávají
děti
mnoho
emotivních zážitku, které prohlubují jejich
vnímání okolního světa. Pro děti byla
připravena nejen relaxace s psími
kamarády, ale také společné hry, během
kterých se děti naučily bezpečnému chování
při kontaktu se psem.
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Korálkování
Korálky, bavlnky, mašličky, drátky, jehlice,
vlasce, knoflíky a mnoho dalšího čekalo na
všechny šikovné děti na našem kroužku
korálkování. Děti si pod vedením lektorky
vyrobily šperky, přívěsky, zrcátka a další
krásné drobnosti, které si následně odnesly
domů.
Poznáváme svět

Země lidí o.p.s.
spoustu zábavy. Malovali jsme, zpívali,
chodili do přírody, vypěstovali si vlastní
zeleninu, modelovali, hráli na hudební
nástroje, četli dětské encyklopedie a mnoho
dalšího.

Filmové večery
Filmové nadšence potěší projekt Promítej i
ty! Jedná se o večerní projekce
dokumentárních filmů z Festivalu Jeden
svět. Promítání probíhá vždy jednou
měsíčně a vstup je zdarma. Pravidelně
probíhají také projekce pro seniory či
maminky na mateřské dovolené. Projekt je
určen nejen filmovým znalcům, ale přijít
může kdokoli, kdo má chuť a čas.
Další zajímavé aktivity

Kroužek je určen všem zvídavým dětem,
které rády poznávají svět. Společně jsme se
naučili hromadu nových věcí a zažili jsme

V centru dále probíhají pod vedením našeho
kolegy a dobrovolníka Jana Mejsnara
zajímavé workshopy a dopolední hlídání
dětí.

Poradenství pro rodiče.
Naše Komunitní centrum rádi poskytujeme přátelům z oboru speciální pedagogiky, kteří se věnují
smysluplné činnosti. Jedním z nich je Mgr. Michal Jirásek a paní PhDr. Ladislava Trpáková, kteří se
věnují poradenství pro rodiče.
Michal
Jirásek
vystudoval
speciální
pedagogiku
na
Pedagogické
fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventem
5 letého výcviku ve skupinové psychoterapii
a specializačního kurzu v tréninku metodou
EEG Biofeedback. Svoji kvalifikaci nadále
rozšiřuje výcvikem v integrativní supervizi.
Profesně se zaměřuje na problematiku
poruch chování a již 20 let se pohybuje v
prostředí výchovného ústavu a střediska
výchovné
péče.
Ladislava
Trpáková
vystudovala psychologii na Filosofické
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně.
Absolvovala řadu psychoterapeutických
školení a kurzů. Dlouhodobě se věnuje
zejména dětské psychologii a svoje

zkušenosti
zúročuje
při
práci
v
pedagogicko-psychologické poradně, jako
školní psycholog, i v soukromé praxi.
Přednáší rodičům o dětských problémech a
způsobech jejich řešení, popularizuje práci
dětského psychologa v médiích.
A proč poskytují svou intervenci? Protože
naše děti nás občas nerespektují. Občas
máme signály ze školy, že s chováním
našeho potomka není úplně všechno v
pořádku. Někdy máme pocit, že si s vlastním
dítětem už nevíme rady. Ačkoliv máme o
dítě obavy, ještě si nejsme zcela jisti, zda je
náš problém s potomkem natolik vážný,
abychom museli navštívit pedagogicko psychologickou poradnu či odborné
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pracoviště střediska výchovné péče. Přesto
by pro nás odborná konzultace byla velmi
užitečná.
Pro zájemce, kteří se ocitli v podobné
situaci, nabízíme odborné poradenské

Země lidí o.p.s.
služby formou práce ve skupině. Týmovou
spolupráci za účasti dalších rodičů, kteří
jsou v podobné situaci, považujeme za
vysoce efektivní a máme s ní dobrou
zkušenost i z jiných pracovišť.

V koňském sedle se Země lidí!
V roce 2015 byl v rámci volnočasových a terapeutických aktivit organizace Země lidí o.p.s. zahájen
projekt Hipoterapie, který jsme nabídli žákům Jedličkova ústavu a škol. Díky tomu, že se
spolupráci s Jedlí podařilo krásně vyladit, děti měly možnost v odpoledních hodinách trávit svůj
čas v koňském sedle.
Cílem projektu bylo nabídnout účastníkům
kvalitní trávení volného času v těsné vazbě
na rekondiční a rehabilitační aktivity. Chtěli
jsme, aby děti zlepšili své schopnosti,
dovednosti, fyzickou i psychickou odolnost a
tím celkově přispěli ke zlepšení kvality
svého života. Projekt byl celkově velmi
podařený, držel se plánu a tyto cíle byly
beze zbytku naplněny.
Stav pohybového aparátu jednotlivých
klientů se zlepšil. U některých dětí došlo
k okamžitému uvolnění spasmů nohou,
které přetrvávalo i po ukončení terapie.
Jednoznačným přínosem je, že je terapie
pravidelná a zlepšený stav tak nemá
tendenci se měnit. Za velký úspěch
považujeme také vybudování pozitivního
vztahu ke zvířatům a koním, děti se naučily,
jak se ke koni chovat a že se jedná o živého
tvora.

Děti získaly nové tělesné schopnosti a
dovednosti. Velmi se zlepšily v rovnováze,
díky kvalitnímu plánu lekcí se stabilizoval
jejich sed, naučily se z koně slézat a také na
něj nalézat. Pokrok byl v těchto oblastech

velmi významný. Projekt bude určitě
pokračovat, protože zájem je veliký. Za
finanční podporu projektu mnohokrát
děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy.

Centrum služeb Vyšehrad!
Země lidí o.p.s. se v roce 2015 stala součástí Centra služeb Vyšehrad. Mnohokrát děkujeme za
spolupráci Jedličkovu ústavu a školám a jeho řediteli panu Mgr. Petrovi Hrubému. Centrum služeb
Vyšehrad to je dnes několik subjektů, které rozšiřují, navazují, podporují, doplňují služby, které
poskytuje JÚŠ.
Centrum služeb Vyšehrad je volné sdružení
několika právních subjektů, které vznikají z
aktuálních potřeb mladých lidí se
zdravotním a zejména tělesným postižením.
V tom je také odpověď, proč právě na

Vyšehradě, kde již přes devadesát let působí
JÚŠ. Centrum působí již řadu let. Přesněji to
říct nelze, stejně jako nelze zcela přesně
vymezit hranice samotného centra. Prostě je
tu, stále více jej vnímáme, a ono stále
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zřetelněji působí. Je ukázkou toho, jak
mohou doplňovat a potencovat své
možnosti „velká kamenná zařízení” typu JÚŠ

Země lidí o.p.s.
s menšími flexibilnějšími,
organizacemi.

pružnějšími

Do CSV patří: Nadace JÚ, Nadační stipendijní fond JÚ, Borůvka Praha o.p.s., PROTEBE h.s., TAP
o.s., Asistence o.p.s., Sportovní klub JÚ,
MATURUS, o. p. s., Země lidí o. p. s.

Milovníci zimy se hromadně sjíždějí na jih.
Na jih a za zimou? Nesmyslný nápad vykouzlil z ponuré zimy opravdový zážitek. A co
děláte, když v zimě nesněží? Bobujete na blátě? My lyžovali na Lipně, kde je sněhu
habaděj!
Kdo nás zná, ví, že na Lipně jsme jako doma.
Zimní aktivity (lyžování na monoski a biski)
jsou tak oblíbené, že například tuto zimu
jsme byli na horách hned čtyřikrát.
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 minulý rok
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 minulého
ročníku bylo právě Cestování bez bariér.
Po týdenním instruktorském kurzu, kde
naši nejlepší lyžaři získali licenci
instruktora jízdy na monoski a kurzu pro
rodiče (kde jsme učili rodiče lyžovat se
svými dětmi) jsme vyrazili na první
tradiční turnus. V pátek odpoledne jsme
zabalili auta, naložili naši novou monoski,
všechny lyže, helmy, hůlky, sněhule,
lyžáky, kulichy, rukavice a další
harampádí, bez kterého bychom se jen
těžko obešli, a vyrazili jsme na Lipno.

ráno co nejdříve připravení na řádění na
sjezdovkách. Ráno nás přivítalo sluníčko a
jasná obloha, tak jsme se na svah všichni
moc těšili. Tři hodiny dopoledního lyžování
byly pro některé naše účastníky vůbec první
zkušeností s tímto sportem a byla to paráda.
Po obědě jsme se rozhodli vyzkoušet
bobovou dráhu, kde o rychlost a zábavu
rozhodně také nebyla nouze! Ale jen co se
setmělo, už jsme zase seděli na monoski a
biski a sjížděli osvětlené sjezdovky. Večer
jsme byli všichni tak unavení, že nás ani
stolní hry nezlákaly a šli jsme do pelechů.
A co ráno? No samozřejmě zase na lanovku!
Jezdili jsme až do poslední chvilky, pak jsme
se nabaštili a vyrazili ku Praze. Dlouhou
cestu jsme si krátili vyprávěním zážitků z

celého víkendu, a kdyby byla ještě delší,
pořád bychom měli, co si vyprávět!

Dorazili jsme akorát na večeři, výborně jsme
se najedli a padli do postelí, abychom byli
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Tajemná Řásnovka se přesunula do Kobylis.
Detektivní kancelář Země lidí o.p.s. zasahuje! Ztracený ježek v kleci je opět nalezen a s ním
přichází nové výzvy!
V březnu naše kroky nevedly nikterak daleko – víkend jsme strávili v naší nové klubovně
Komunitním centru Hrubého na sídlišti Ládví. Během této napínavé akce jsme znovuobjevili
ztraceného ježka v kleci a odtajnili jsme tajemství Velkého Vonta. Ukázalo se, že naše děti mají
fištrónu na rozdávání, a tak je téměř jisté, že jejich služby využijí Rychlé šípy i v budoucnu.

Země zvířat o.p.s.???
Pomalu to vypadalo, že cílovou skupinou naší organizace se místo dětí stala zvířata –
vždyť také na víkendové akci na Malostatku Blatiny vycházel poměr dětí k čtyřnohým
(někdy třínohým) kamarádům zvířatům 1:3.
Trvalými obyvateli z řad člověčí říše je
Matouš Horák a jeho manželka Martina,
kteří nás vždy velmi ochotně přivítají. Dále
se zde nalézá široké portfolio členů z řad
říše zvířecí. Některá zvířata sem přišla po
svých, některá byla nalezena, některá
zachráněna před smrtí a některá před
bídnými životními podmínkami. Všichni
dohromady pomáhají akcemi s dětmi

vydělat si na své staré, handicapované,
třínohé,
či
jinak
znevýhodněné
a
hospodářsky nevyužitelné kamarády.
A my máme všechna zvířata moc rádi a ony
nás také. A jelikož obrázek řekne víc než
tisíc slov (a o této akci by se toho dalo říci
opravdu hodně), koukněte, jak se líbila akce
Davidovi!

Cyklomaraton kolkolem Lipna.
Kolo kolovalo kolem kolena. Cože? Ále, z toho všeho jezdění už máme o kolečko míň!
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 léta se podívali do přírody.
Nadšeně jsme projezdili celou sobotu i
neděli. Vyzkoušeli jsme různé lopedy,
elektroskútr, handbike, kozlík a kolečkové
brusle a úplně každý tak měl možnost
vyzkoušet si, co mu nejvíce vyhovovalo. Jak
jsme brzy poznali, účastníci cyklovíkendu
měli z minulého roku stále výbornou
fyzičku, a tak nic nebránilo tomu, abychom
se vydali na celodenní výlet kolem
lipenského jezera. I přes mírnou nepřízeň
počasí se nám podařilo zdolat neuvěřitelný
počet kilometrů!

Vozíky na vodě? Nebojí se ničeho!
Léto a vodáctví k sobě patří jako noc a den... A kdo by si myslel, že to není nic pro
vozíčkáře, je na omylu!
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Po skvělých ohlasech z minulého roku jsme i
letos naplánovali prodloužený víkend na
raftech! Splouvali jsme klidnou část Vltavy,
rozhodně žádné jezy. Rafty jsme zvolili jako
nejvhodnější jak z hlediska pohodlí, tak z
hlediska
bezpečnostního.
Všichni

Země lidí o.p.s.
dobrovolníci, kteří tuto akci zajišťovali, jsou
zkušenými vodáky, kteří tento úsek řeky
znají jako své boty.
Zažili jsme atmosféru vodáctví, typického
českého fenoménu, spali pod stanem, vařili
si večeři v kotlíku, zpívali u
táboráku s kytarou a hlavně
vyzkoušeli něco nového. Akce
byla určena všem účastníkům
bez ohledu na charakter
postižení,
ochotně
jsme
zajistili
individuální
podmínky ušité na míru
každému účastníkovi.
Jelo s námi doprovodné
vozidlo, takže jsme si mohli
vzít více věcí, než se obvykle
na vodu vozí (teplejší
oblečení,
vícero
bot,
pláštěnku, deku, spacák,
polštářek apod.).

Bradavice vyrostly u Kadaně!
Do školy i o prázdninách? Pro naše pilné děti žádný problém. Třetí červencový týden jsme
strávili v Kouzelnické akademii v Kempu u Lesa, alma mater světoznámého kouzelníka
Harryho Pottera.
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. V termínu
10.17.7.2015 jsme měli možnost strávit zcela
jedinečný a magický týden v Kempu u Lesa,
naší oblíbené táborové základně. Uskutečnil
se zde náš v pořadí již
pátý letní tábor pro děti.
Prostředí kempu se na
několik dní proměnilo na
kouzelnickou
akademii
v Bradavicích, děti se
změnily
v pilné
žáky
kouzelnické
vědy
a
z vedoucích
se
stali
profesoři magie a dalších
kouzelnických předmětů.

rozděleni do kolejí – Hradovír, Černospár,
Radozel a Roklemor. Každé dopoledne
probíhala v areálu bradavické univerzity
výuka, během které se šikovní žáci učili
používat kouzelnickou hůlku, čtení z ruky,
výrobu magických lektvarů, péči o kouzelné
tvory či hru Famfrpál. Každé odpoledne pak
žáci řešili záhady, které se udály na půdě

První večer byli žáci
prostřednictvím
Moudrého
klobouku
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školy, luštili různá tajemství, sledovali stopy
a řešili zapeklité úkoly. Všechny nabyté
vědomosti měli možnost beze zbytku využít
– a to v boji proti černé magii jelikož Ten,
jehož jméno nesmíme vyslovit, se rozhodl
ovládnout celé Bradavice a nastolit ve světě
chaos.
Díky našim malým kouzelníkům však
naštěstí zvítězilo dobro. Jejich um, důvtip a
samozřejmě pilné studium zaříkávadel a
magických formulí jim pomohlo k vítězství
nad zlou silou, které v minulosti dokázal
vzdorovat pouze jeden kouzelník, a to Harry

Země lidí o.p.s.
Potter. Nutno dodat, že Bradavická
kouzelnická akademie vychovává řadu
skvělých a schopných kouzelníků, kteří
v budoucnu
velkou
měrou
přispějí
k zachování míru ve světě kouzel a magie.
Rádi bychom poděkovali Nadaci ČEZ, která
svým finančním darem přispěla na realizaci
tábora. Velké poděkování ale patří také všem
zkušeným dobrovolníkům, kteří poskytovali
dětem svou profesionální péči po dvacet
čtyři hodin denně. Díky všem jmenovaným
se podařilo dokázat něco úžasného.

Až příliš reálná reality show – Letní tábor
Kdo přežije Cadan!
Poprvé dva turnusy a poprvé samostatná hra pro starší táborníky! A co jsme zažili? Dva
kmeny, výzvy o odměnu, boj o imunitu, vaření v kotlíku, tábornické dovednosti a snaha
dovést svůj kmen až do konce!
Na akce se Země lidí
jezdíme už dlouho, a tak
někteří naši účastníci již
notně povyrostli – právě
pro ně jsme letos
poprvé
připravili
samostatný pětidenní
tábor. Naše již tradiční
táborová
základna
Kemp u Lesa se z dovolenkové destinace

přeměnil na opuštěný
ostrov Cadan. Dva kmeny
se musely ze dne na den
naučit
přežít
v nehostinných
podmínkách a nadto ještě
bojovat o cennou imunitu,
která jejich členům zajistí
postup do dalšího dne.
Cílem celotáborové hry bylo zůstat ve hře
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jako poslední a nutno dodat, že boj byl
opravdu lítý. Kmeny se musely každý den
utkat
v náročných
sportovních
i
vědomostních soutěžích. Vítězný tým za tyto
dílčí výhry získal odměnu jako sirky, extra
dezert k obědu či indicii do další soutěže.
Díky táboru mnozí jeho účastníci zcela

Země lidí o.p.s.
poprvé rozdělávali oheň, vařili v kotlíku,
spali pod širákem a naučili se dalším
dovednostem
užitečným
pro
přežití
v přírodě. Na konci tábora domů místo dětí
vraceli na slovo vzatí táborníci, kteří se se
svými nově nabytými schopnosti neztratí
ani v džungli městského života!

Rybolovení na břehu rybníka Paďourek.
„Máma mi dala korunu, abych koupil rybu…“ Tak tuto větu od účastníka Rybaření bez
bariér dozajista neuslyšíte. On ji totiž mamince vlastnoručně uloví!
Nikdo už si asi ani nevzpomene, kolikrát už
se rybářské závody konaly. Pokaždé je to ale
velká zábava spojená s napětím, poznáním,
novými zkušenostmi a se
zajímavým
výletem.
A
nebylo tomu jinak ani
tentokrát! Naši milí rybáři
z Českého svazu rybářů,
resp. jeho Místní organizace
Třeboň pro nás opět
přichystali napínavé závody
v rybářském umění. Některé
děti se akce zúčastnily již
poněkolikáté, a tak nebylo
nouze o rekordní výkony.
Odměněni byli všichni malí
rybáři, pro ty nejšikovnější
navíc
byly
připraveny
krásné trofeje. Počasí bylo ten den skvělé a
po namáhavém sportovním výkonu jsme si

vychutnali výtečný oběd pod širým nebe.
Poslední teplé sluneční paprsky náš šimraly
po tvářích a i díky tomu bylo loučení

s jihočeskými rybníky a rybáři méně
smutné. Za rok se zase uvidíme, ahój!

ŠOK! Dobrovolníci Země lidí si v říjnu váleli
šunky. A to zcela dobrovolně!
„Zahálka může mladého člověka dočista zničit,“ kladli jim na srdce někteří, ale přesto si
nedali říct.
Jelikož jsme každý měsíc z roku trávili na akci a i prázdniny jsme letos celé strávili v táborovém
rytmu, vyhlásili jsme měsíc říjen měsícem odpočinku a plánování. Víkendová akce tedy
neproběhla, zato jsme měli čas k plánování aktivit pro nadcházející zimu a někteří z nás také
vyrazili na zaslouženou dovolenou.

Stránka | 10

Výroční listy

Země lidí o.p.s.

Libá Libverda a Lázně Antonie.
Ať je teplo nebo zima, v Libverdě je vždycky prima. A jak lépe se přichystat na dlouhou
zimu,
než
právě
relaxací
v příjemném welness centru.
Stejně jako minulý rok jsme se
společně vydali na víkendovou
dovolenou, abychom si užili trochu
toho odpočinku, relaxace a wellness.
Při víkendové akci jsme opět
navštívili krásný hotel Antonie, který
nám otevřel své wellness bazény,
vířivku, masáže, bublinkové vany,
lávové kameny a mnohé další. A
zavítali jsme také do solné jeskyně!

Advent ve znamení tvoření.
Když nejkrásnější svátky v roce klepou na dveře, my se již tradičně setkáváme pod
vánočním stromem na Staroměstském náměstí.
Místo návštěvy přecpaných obchoďáků se
každý rok setkáváme na předvánoční tvořivé
dílně. S láskou vyrobený dárek totiž ten
kupovaný v mnohém předčí. Letos poprvé
jsme dílnu uspořádali v naší klubovně na

sídlišti Ládví. Cestou tam jsme však
samozřejmě nemohli vynechat oblíbenou
procházku předvánoční Prahou a nemohl
chybět ani staročeský trdelník. Povedlo se
nám také krásně vyzdobit celé Komunitní
centrum, kam pak děti docházely na
předvánoční kroužky. Pokud si budete
chtít také vyrobit krásného sněhuláka
z rýže a ponožek, jako Péťa na fotce,
neváhejte, a příští zimu se přidejte
k nám!
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A kdo za tím vším stojí?
Neváhejte a čtěte! Na následujících řádcích se dozvíte, kdo je naším dobrovolníkem a jak se
do našich aktivit nejen v uplynulém roce zapojil. Díky patří úplně všem!
Kamila Janyšková
Má za sebou magisterské studium speciální pedagogiky na UK, v současné
době studuje PhD. tamtéž. Zároveň se na této škole věnuje celoživotnímu
vzdělávání v oboru učitelství pro I. stupeň. 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 následně nastoupila a šest let
pracovala jako vychovatelka v domově mládeže s hendikepem a jako dobrovolník ve Sportovním
klubu JÚ. V současné době pracuje jako učitelka druhé třídy v Jedličkově ústavu a jako asistentka
proděkanky pro podporu studentů s hendikepem na Pedagogické fakultě UK. Je instruktorkou
monoski a intenzivně se věnuje hipoterapii.
Honza Janyška
Vystudoval magisterský obor speciální pedagogika na UK, v současné době
pracuje jako vedoucí vychovatel v domově mládeže s hendikepem v JÚŠ. Na
tuto pozici nastoupil před dvěma lety po šesti letech práce na pozici
vychovatele. 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.
Kristýna Štaffová
Vystudovala magisterský program speciální pedagogika na UK, v současné
době studuje PhD. program tamtéž. Svou praxi začala roku 2007 jako vedoucí
nízkoprahového klubu Jahoda n.o., následovala asistence v tréninkové dílně
pro nácvik pracovních dovedností pro osoby s mentálním postižením v SIMP,
o.s. a působení v Klubu přátel červenobílé hole. V roce 2011 dělala
dobrovolníka v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech a od toho samého roku
působila jako učitelka v mateřské škole Milíčův dům ve speciální třídě pro děti vyžadující
zvláštní péči. V současné době pracuje jako koordinátorka rizikového chování na Praze 14. Má za
sebou také osmdesátihodinový výcvik Muzikoterapie.
Jakub Janyška
Ukončil magisterské studium speciální pedagogiky na UK. Odbornou
činnost zahájil v roce 2006 v SANANIM Charity services o.s., kde několik let
působil jako 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 již šest let pracuje jako vychovatel ve
Výchovném ústavu a středisku výchovné péče Klíčov. V nejbližší době se
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opět bude vracet do oblasti závislostí – stane se manažerem tréninkové restaurace Therapy
spadající pod organzaci SANANIM.

Dobrovolníci:
Veronika Adamcová alias Verča
Verča se k nám poprvé připojila na přípravném víkendu k táboru a ihned se
stala nepostradatelnou součástí týmu. Verča k nám přivedla také svou mladší
sestru Terku, která, ač se tábora zúčastnila jako dítě, ochotně pomáhala všem
dětem i dospělým okolo sebe. Obě holky jsou moc fajn a jsme rádi, že nám je
osud přivedl do cesty.
Tereza Appelová alias Terka
Terka je v práci s dětmi a mládeží s hendikepem velmi zkušená, pracuje jako
asistentka pedagoga v Jedličkově ústavu. Zároveň studuje na pražské FTVS
aplikovanou tělesnou výchovu – tedy sportování lidí s hendikepem. V minulém
roce s námi vyrazila nejen na hory, ale zúčastnila se také dalších našich akcí.
Samuel Bachmann alias Sam
Jako výborný lyžař a zkušený pracovník s dětmi a mládeží s hendikepem je
důležitou oporou našeho týmu na Lyžování bez bariér. Předminulý rok si
udělal licencovaný kurz instruktora monoski a začal vyrážet i na další akce.
Největší oporou je ale právě na sjezdovkách, kde ochotně a zkušeně vozí i
klienty s těžším postižením.
Martin Bitman alias Marťas
Martin s námi pravidelně vyráží na naše víkendové akce a účastní se také
letních táborů. 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. V současné době pracuje ve Velké Británii
jako asistent osob po úrazu páteře. Na naše aktivity si ale vždy čas udělá, jezdí
na rafty, tábory, lyže i další víkendovky.
Barbora Bezvodová alias Bára, Barča
Bára je jedna z dobrovolnic, jejíž pomoci si opravdu moc ceníme. S našimi
účastníky si moc rozumí a i přes svou pracovní vytíženost si na akce s námi čas
ráda najde. Je klidná a rozumná a rozhodně nezkazí žádnou zábavu.
Předminulý rok navíc absolvovala instruktorský kurz monoski, takže s námi
nejčastěji vyráží na hory. Mezi našimi dospělými klienty
s hendikepem si našla opravdové přátele a její práce tak
už sahá až za hranice naší organizace.
Matěj Hruška alias Mates
Matěj je naším odborným dobrovolníkem na zimní aktivity – mnoho let se
věnuje instruktorování jízdy na monoski, na sjezdovkách strávil za řidítky
nekonečné hodiny. Jsme moc vděční také za spolupráci na kolech a
raftech! Matěj je správňák, který nezkazí žádnou srandu, ale zároveň je
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velmi odpovědný a rozumný. Doufáme, že letos si najde čas i na letní tábor, kam minulý rok na
pár dní nakoukl a po odjezdu nám moc chyběl!
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 a kdykoli mu to jeho
nabitý program dovolí, vyráží s námi na víkendové akce i letní tábory.
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 roku 2012 vykonává také funkci zdravotníka, kde zúročuje nejen kurzy
Českého červeného kříže, ale také mateřské zkušenosti z péče o své vlastní
děti.
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 velkého množství našich
víkendovek. Doufáme, že nám zachová svou přízeň, my i děti ho máme moc
rádi!

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
účastnil se mnoha našich akcí. Byl s námi i na prvním letním táboře, kde se
poprvé učil, jak zacházet s vozíkem a mnohé další. Teď už sice na naše
víkendovky moc času nemá, ale díky němu proběhl skvělý tábor pro starší –
Kdo přežije Cadan!
Zuzana Korandová alias Zuzka
Zuzka s námi pravidelně jezdí již od roku 2012. Je naší nejmladší
dobrovolnicí, ale i přes svou vytíženost si na nás ještě někdy najde čas. V
současné době studuje speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě 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 naše akce a my jen doufáme, že mu jeho nadšení a
energie vydrží co nejdéle!
Pavel Ludvík alias Ludva
Pavel s námi jezdí snad už od nepaměti. Za ta léta se stal velmi důležitou
oporou našeho týmu, jezdí takřka na všechny akce, je instruktorem
monoski a zapojuje se do organizace víkendovek. Jsme moc rádi, že nám i
přes své velké pracovní vytížení zachovává svou přízeň. Je to velký
sportovec a nadšenec, který se nebojí žádné práce. K dětem i dospělým
klientům má moc hezký vztah, dobře si rozumí se všemi věkovými
skupinami. Zároveň nezkazí žádnou legraci, ochotně se převleče za zlobra,
barovou tanečnici nebo cokoliv jiného. Doufáme, že mu jeho píle ještě
dlouho vydrží!
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. Doufáme,
že nám Míša zachová přízeň i nadále!

Pavla Malá alias Pája
Pája nevynechá jedinou akci a stala se jedním z nejstabilnějších a
nejspolehlivějších dobrovolníků našeho týmu. Pája má nekonečné množství
energie, nezkazí žádnou zábavu, je zodpovědná a má spoustu skvělých
nápadů. Je také úžasně výtvarně šikovná. Pracuje jako asistentka v Jedličkově
ústavu, její práce tak nepostrádá ani patřičnou odbornost. Zároveň se věnuje
kroužkům v Komunitním centru!
Jan Mejsnar alias Honza
Honza nám byl velkou oporou při koupi lyžařského vybavení a hlavně díky
němu teď máme vlastní monoski. V této oblasti se opravdu vyzná, několik let
je instruktorem jízdy na monoski. Jako velmi zkušený pracovník s dětmi z
naší cílové skupiny je pro nás zejména na horách velkou oporou a jsme moc
rádi, že s námi jezdí!
Barbora Mücková alias Barča
Barča je naší dobrovolnicí od westernového Letního tábora Duch Billy the
Kida, kde se stala nepostradatelnou součástí našeho týmu. K dětem i starším
klientům má moc hezký vztah, je zodpovědná a rozumná. Barča je studentka
ČZU, instruktorka H.E.A.T. programu a velký příznivce sportu.
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Zuzana Petržílková alias Zuzka
Zuzka je sportovkyně tělem i duší, a tak není divu, že pokud může, nevynechá
jediné hory. Je také blázen do koní a spolupracuje s námi na našich
hipoterapeutických aktivitách v Toulcově dvoře. Zuzka je vždycky dobře
naladěná, a tak její společnost vyhledávají děti i dobrovolníci.
Anna Raunigrová alias Anička
Anička se s námi seznámila na konci roku 2015, tak stihla už
jen Tvořivou dílnu. Ráda by se ale stala studentkou speciální
pedagogiky a pro nás by tak mohla být novou posilou.
Odmalička má ráda děti, což jsme při její práci na tvořivce stoprocentně poznali!
Těšíme se na další spolupráci!
Barbora Spoustová alias Barča
Barča se do našeho týmu zapojila před letním táborem Duch Billy the Kida. Je
nadšenou dobrovolnicí, která má smysl pro zodpovědnost a rozhodně jí
nechybí týmový duch. Rozumí si s dětmi všeho věku, je empatická a umí
naslouchat, proto je u našich klientů velmi oblíbená.
Jarmila Spoustová alias Jarmiš
Jarmila s námi poprvé jela na letní tábor Duch Billyho the Kida. A jsme moc
rádi, že nebyl poslední! Jarmila je totiž nejenom zdravotní sestrou z povolání,
jejíž cenné rady jsou na našich akcích k nezaplacení, její milý a vstřícný
přístup si podmanil všechny děti i dobrovolníky a stala se tak velmi žádanou
posilou našeho týmu.
Jaroslav Štolovský alias Jehně
Jarda se k nám připojil před táborem 2013 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!
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 v roce 2012 na rybaření a výlet
do Českého Krumlova a na podzim i do Tropical Islands do Německa. Od
té doby s námi jezdí na tábory i mnoho dalších akcí, předminulý rok se
navíc stal instruktorem jízdy na monoski!
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V ROCE 2015 NÁS PODPOŘILI
GENERÁLNÍ SPONZOR

HLAVNÍ SPONZOŘI

DÁLE NÁS PODPOŘILI

Ing. Karel Koranda
Jaromír a Lenka Janyškovi
Petr a Vlaďka Smolkovi
Mgr. Daniel Tobola
MUDr. Věra Jedličková
Klára Böhmová
Martin Stejskalík

Ing. Pavel Czinege
Helča a Slávek Novotní
MUDr. Jiří Juchelka
Pavel Štaffa
Miroslava Staříková
Mirek Schindler
Jarmila a David Spoustovi

a další…

DĚKUJEME
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A jak jsme hospodařili?
Náklady a výnosy v celých tisících
Náklady celkem

788

Výnosy celkem

663
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2015 (v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002
Sb.)
Firma : Země lidí o.p.s., IČ 228 45 631
Ostružinová 3175/36, Záběhlice, 106 00 Praha 10
1. Název a sídlo účetní jednotky:
- Země lidí o.p.s., 106 00 Praha 10 – Záběhlice, Ostružinová 3175/36
2. Právní forma účetní jednotky:
- obecně prospěšná společnost
3. Poslání účetní jednotky:
- zvyšování kvality života občanů s tělesným a mentálním postižením a pomoc překonávat jim
nepříznivé životní situace
4. Doplňková činnost účetní jednotky:
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období:
- Ředitel: Kamila Janyšková, nar. 28.3.1988
- Předseda správní rady: Jan Janyška, nar. 18.9.1984
- Člen správní rady: Jakub Janyška, nar. 12.2.1986
- Člen správní rady: Kristýna Štaffová, nar. 18.4.1988
- Předseda dozorčí rady: Karel Koranda, nar. 6.9.1963
- Člen dozorčí rady: Lubomír Umanec, nar. 14.5.1960
- Člen dozorčí rady: Bohumil Hrodek, nar. 13.8.1939
- Zakladatel: Chroboková Alena, nar. 3.3.1965
6. Informace o zakladatelích (resp. zřizovatelích):
- Společnost vznikla na základě zákon č. 68/2013Sb. o změně právní formy občanského sdružení
na obecně prospěšnou společnost dne 23. prosince 2013. Veškerý majetek, závazky a pohledávky
občanského sdružení Země lidí o.s., přechází na Země lidí o.p.s., která je přímým pokračovatelem
občanského sdružení, přebírá jeho identifikační číslo i jeho historii
- Společnost je vedená pod spisovou značkou O 1313 u Městského soudu v Praze
7. Organizační složky s vlastní právní subjektivitou
- žádné
8. Vklady do vlastního jmění:
- vlastní jmění tvoří dary a hospodské výsledky minulých let
- vlastní jmění k 31.12.15 činní 111 tis.
9. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
- účetní období 1.1.2015 – 31.12.2015
- rozvahový den 31.12.2015
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10. Použité účetní metody:
- použité účetní metody jsou v souladu s vyhl. č. 504/2002 Sb. , Opatřením Č.j. 283/76 102/200,
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhl. č. 504/2002 Sb. a zákona
o účetnictví
- odchylky od těchto metod - žádné


Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku - dle § 32 vyhl.č. 504/2002 zejména : příprava a zabezpečení pořizovaného
majetku, např. odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby
za poskytnuté záruky, předprojektové přípravné práce, úroky



Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek
- cenné papíry a podíly nebyly pořízeny, do zásob se započítávají náklady na dopravu, clo,
provizi, pojistné, pohledávky jsou oceněny nominální hodnotou



Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a
podílů - nebylo použito



Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů –nebylo použito



Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování – nebylo
použito



Postup tvorby a použití opravných položek – nebylo použito



Odpisování majetku – dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisovaný se odpisuje z
ocenění stanoveného v § 25 zákona o účetnictví postupně v průběhu jeho používání.
Průběh používání může být v metodě odpisování vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas,
například s ohledem na výkony nebo způsob používání



Postup tvorby a použití rezerv – nebylo použito



Vzájemné zúčtování – za porušení vzájemného zúčtování se nepovažuje zúčtování
dobropisů, vzájemné započtení pohledávek a závazků



Metoda kursových rozdílů – při přepočtu cizí měny na českou poustupuje účetní jednota
podle § 24,6 zákona o účetnictví, kurz ČNB k rozvahovému dni - žádný použit

11. Způsob zpracování účetních záznamů
- je v souladu s § 30 odst. 1 písm. c) vyhlášky a § 4 odst. 4, 5 ZoÚ)
12. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
- je v souladu s § 30 odst. 1 písm. c) vyhlášky a viz §§ 31 a 32 ZoÚ)
13. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky
- žádné
14. Účasti v obchodních společnostech
- žádné
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15. Přehled splatných závazků pojistného na sociální pojištění, veřejné zdravotní pojištění a
evidovaných daňových nedoplatků s datem vzniku a splatnosti
- žádné
16. Informace o akciích a podílech
- žádné
17. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
- žádné
18. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let
- žádné)
19. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
- žádné
20. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze
- žádné
21. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností a pro účely daně z příjmů
- výsledek z hlavní činnosti – ztráta 552 tis., bez darů,dotací
- výsledek z hlavní činnosti –ztráta 125 tis. vč.darů,dotací
- výsledek z doplňkové činnosti – zisk 5 tis.
22. Informace o zaměstnancích
- žádné
23. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
- žádné
24. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách
s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy
- žádné
25. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů
- žádné
26. Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty
(viz § 30 odst. 1 písm. q) vyhlášky)
27. Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů
- uplatněna sleva dle § 20,7, daňová úspora bude použita na hlavní činnost v následujících třech
letech
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28. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období
- netýká se
29. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty
- žádné
30. Přehled přijatých darů
- dary peněžní – bezúčelové (bez smluv) - 92 tis.
- dary peněžní – bezúčelové (smlouvy) – 80 tis.
- dary peněžní – účelové provozní – 214 tis.
- dary nepeněžní – účelové provozní – 28 tis.
31. Přehled poskytnutých darů
- vedena samostatná analytické evidence dle účelu a způsobu úhrady
32. Přehled o veřejných sbírkách
- žádné
33. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
- převeden do vlastního jmění
34. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy
- netýká se
35. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném
stavu tohoto majetku nebo seznam tohoto majetku
- v roce 2015 nebyl pořízen žádný dlouhodobý majetek .
- účetní jednotka vlastní majetek v pořizovací hodně 441 tis.
36. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a výše ocenění lesních porostů stanovená
součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového
dřeva
- netýká se
37. Okamžik sestavení účetní závěrky:
- 5.10..2016
38. Doplňují informace :
- žádné.
osoba odpovědná za účetní závěrku:
Bc. JANYŠKOVÁ Kamila – statutární ředitel
Sestavila dne 5.10.2016 : Liláková Jiřina, daňový poradce 001958
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