
 
  



Úvodní slovo  
  
 

 

 

Doba covidová, a s ní spojené množství nařízení a mimořádných opatření, se odrazila i v roce 

2021 do činnosti spolku Handicap Zlín, z.s. Pořád muselo být mnoho našich jindy běžně 

pořádaných akcí zrušeno, ale naštěstí ty největší z nich jsme stihli! Týdennímu zájezdu našich 

mládežníků do Prahy přinesly covidové časy aspoň jednu vítanou přidanou hodnotu, od turistů 

vylidněné pražské ulice a památky. Do měsíců, kdy už jsme se mohli konečně setkávat, jsme 

se snažili vměstnat aktivit, co nejvíce jen šlo. Ale třeba všechny chybějící schůzky našich dětí  

v zájmových kroužcích z měsíců, kdy se scházet nesměly, už dohnat nešly. Ani všechny turnaje 

a utkání našich sportovců neměly své náhrady. A nedostižné byly i tržby v našem dobročinném 

obchodě Dobroděj, které klesly vlivem jeho povinného zavření v prvních čtyřech měsících roku 

o 40 procent. 

 

Některé z našich činností běžely skoro stejně jako dřív, teda pokud si odmyslíme všechna 

testování, očkování, respirátory a permanentní potřebu „více-komunikace“, vyplývající 

z nutnosti informovanosti všech zúčastněných stran. Na rozdíl od minulého roku se provoz 

speciálních škol nezastavoval a vedle dětí se ani ostatní uživatelé dopravních služeb (většinou 

vozíčkáři anebo senioři) nenechávali odrazovat strachem z Covidu od svých záměrů a cílů.  

A my je tak všechny bez výluk v provozu mohli dovážet, kam potřebovali. I uživatelé naší osobní 

asistence otevírali dveře našim pracovníkům stejně jako dříve. „Covid-necovid“, bez rukou 

našich pečovatelek se obejít nedokázali. Sice mezi nimi a námi stály respirátory a další 

ochranné pomůcky, ale k sobě jsme měli pořád stejně, možná i o něco blíže, tím jak jsme každé 

setkání více prožívali a byli tak k sobě tak nějak vnímavější. 

 

Rok to byl náročný po stránce fyzické, psychické, i personální. Permanentně někdo z důvodu 

izolací a onemocnění chyběl, někdy i víc jak polovina pracovníků. Ale zvládli jsme ho,  

i s přispěním tolerance našich uživatelů, za kterou jim děkuji. Děkuji také našim dárcům  

a dalším podporovatelům, že na nás myslí jak v dobách dobrých tak i těch horších. A děkuji 

všem zaměstnancům a dobrovolníkům, vážím si jejich úsilí a nasazení, cením si jich za 

rozdávanou energii, vynaložené úsilí a překonávání překážek. Děkuji všem za „spolu-práci“, 

měla smysl. 

 



Posláním spolku Handicap Zlín, z.s. je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy osob 

s postižením a seniorů, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a vyvíjet aktivity 

směřující k jejich začlenění do společnosti. Handicap Zlín, z.s. podporuje anebo realizuje 

pracovní, společenské, kulturní, sportovní, volnočasové a další aktivity svých členů 
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I. OSOBNÍ ASISTENCE 
 
Spolek Handicap Zlín, z.s. zajišťoval služby osobní asistence na základě registrace sociální 
služby osobní asistence pod identifikátorem 6283429. 
 
Posláním služby osobní asistence byla podpora a pomoc osobám s tělesným postižením  
a s chronickým onemocněním ve věku od 19 let a seniorům tak, aby mohli žít ve svém 
přirozeném prostředí a mohli realizovat každodenní život podle svých představ způsobem 
srovnatelným s vrstevníky.  
 
Poskytování služby osobní asistence je alternativou, která jim umožní zůstat doma  
v prostředí, které znají, kde se cítí pohodlně a mají své soukromí. Jedná se o terénní službu, 
kdy osobní asistenti docházejí k uživatelům služby domů a pomáhali jim se vším, co potřebují 
anebo je doprovázeli tam, kam potřebovali.  
 
Osobní asistenti vykonávali na přání uživatele (na základě individuální smlouvy) pomoc při 
těchto vybraných činnostech (uvedených ve vyhl. 505/2006 Sb.), a to takovým způsobem, 
jakým si uživatel přál: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, při výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, dále při zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, dále pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
 
Služba má i širší rozměr, kromě uživatelů samotných na osobní asistenci spoléhaly i jejich 
rodiny. Bylo pro ně velkou pomocí, když měly jistotu, že jejich blízkým někdo pomáhá v čase, 
kdy oni sami nemohou.  
 
Denní kapacita služby byla 9 uživatelů, okamžitá 6 uživatelů. 
 
Během roku byla služba poskytována 18 uživatelům, takto: 
a) v nepřetržitém provozu zajistili pracovníci služby péči o dvě osoby s těžkým tělesným 
postižením, žijícím v jednom domě (každý ve svém bytě). Uživatelé služby ji využívali 
permanentně, čili i během noci (zejména k polohování), i o víkendech (trpí muskulární 
dystrofií a neobejdou se bez soustavné pomoci).  
 
b) za ostatními uživateli služby docházeli osobní asistenti až několikrát týdně podle potřeby. 
U některých z nich doplňovala služba rodinnou péči a u dalších, kteří jsou zcela osamělí, byla 
osobní asistence jediným způsobem pomoci k zabezpečení jejich potřeb. 
 
Prostorové a časové nároky: 
Služba osobní asistence probíhá v přirozeném prostředí uživatele, tzn. v jeho domácnosti 
nebo na místě, které uživatel určí. Uživatel sám řídí práci osobního asistenta - tedy utváří, řídí 
službu dle svých představ a momentální potřeby. Čas poskytování služby je stanoven společně 



s uživatelem – služba vyhovuje časovým požadavkům uživatele. Je podporován rozvoj nebo 
alespoň udržení schopností uživatele a jeho začlenění do společnosti.  
 
Kvantifikace služby:  
Celkový počet hodin osobní asistence, uskutečněné pracovníky služby: 12 743 hodin, z toho: 
počet hodin přímé péče poskytnutých klientům: 11 009 hodin, 
počet nepřímé péče (nákupy apod.): 348 hodin, 
počet hodin cestovního času k uživatelům a zpět: 1 386 hodin. 
 
Počet uskutečněných návštěv u uživatelů: 3 724  
(pozn.: u dvou klientů z nepřetržitého provozu je přitom počítána 12ti-hodinová směna jen 
jako jedna návštěva, byť se uskuteční i 5 „návštěv“ během jedné směny). 
 
Struktura uživatelů služby: 
 

a) podle stupně závislosti počet osob   b) podle místa trvalého bydliště  

I 2  ORP Zlín 20 

II 5  ORP ostatní 0 

III 3    
IV 7    

ostatní 3    

Celkem  20  Celkem 20 

 
 
Zásady, které respektovali pracovníci během výkonu 
služeb osobní asistence:  

• Respekt – k osobnosti i soukromí uživatelů, 
jejich vůli, přání, jejich životnímu stylu.  

• Individuální přístup – zohledňování potřeb, 
možností  
a schopností uživatelů. 

• Sociální začleňování – udržení stávajících 
kontaktů uživatelů a zapojení do společnosti 
podle vůle, možností a schopností uživatelů. 

• Doprovázení – hledání spolu s uživateli 
optimálního řešení jejich nepříznivé situace.  

• Partnerství a komunikace  

• Pružnost – služba se vyvíjela tak, aby co nejvíce 
vyhovovala potřebám uživatelů. 

 
Organizace je členem Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR. 
 



Úvazky zaměstnanců podle vykonávaných funkcí:  

• pracovníci v sociálních službách - osobní asistenti/tky: 24, z toho 14 na PS, 3 na DPČ  
a 7 na DPP – celkový úvazek 7,27; 

• ředitel: 1 (úvazek - 0,56) | sociální pracovnice:  1 (úvazek - 0,49  | účetní: 2 (úvazek - 
0,43) | administrativa 1 (úvazek - 0,115) | úklid (úvazek 0,05) | zdrav. testy (úvazek 
0,1) 
 

II.  DOPRAVNÍ SLUŽBY 
 
Posláním dopravních služeb byla pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům  
a jejich rodinám ve Zlínsku v jejich nepříznivé životní situaci při začlenění do společnosti tak, 
aby žili ve svém přirozeném prostředí, realizovali každodenní život podle svých představ a žili 
běžným způsobem života srovnatelným se svými vrstevníky.  
 
Dopravní služby 

• zprostředkovávaly jejich uživatelům používání veřejných míst a služeb (škol, speciálních 
zařízení, chráněných dílen, zdravotnických zařízení, rehabilitace, kultury, sportu apod.) 

• pomáhaly při udržení zaměstnání a vzdělání 

• zpřístupňovaly kontakt s komunitou i zájmovými aktivitami; 

• a rodiče přepravovaných dětí (resp. u seniorů jejich pečující) získávali uspořeným časem 
prostor a podmínky pro uplatnění se na trhu práce, k péči o ostatní členy rodiny a pro 
odlehčení v zatížení, které na nich při každodenní péči leželo. 

 
Služba představovala způsob individuální přepravy imobilních osob a seniorů s využitím 
vozidel vybavených nájezdovou rampou a speciálním kotvícím systémem. Během přepravy 
bylo možno dohodnout uživatelům služby pro pomoc a dohled kromě řidiče i asistenta ve 
vozidle.  
  
Základní myšlenkou bylo umožnit lidem s postižením a seniorům dopravu v čase a místě, kdy 
a kam potřebovali. Služba umožňovala klientům dostupnost Základní školy praktické  
a Základní školy speciální Zlín, Rehabilitačního stacionáře – Zlín Nivy, Speciální školy Zlín – 
Lazy, Městského stacionáře KlubÍčko aj.; a dále dostupnost míst zaměstnání, chráněných 
dílen, zdravotnických zařízení a míst zájmových, kulturních a dalších aktivit dle vlastního 
výběru uživatelů. Klienti dopravních služeb využívající pomoc nepravidelně měli technicky  
a organizačně zpřístupněnu dosažitelnost individuální rehabilitace, lázeňské péče, 
sportovních aktivit, zájmových, kulturních a podobných aktivit, rodinných zájmů apod. Vozový 
park „stavěl“ na dvou denně jezdících a jednom záložním vozidle (všechny byly opatřeny 
nájezdovou rampou a kotvícími systémy). 
 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb byly imobilní osoby ze Zlínska, které mají sníženou 
schopnost pohybu nebo orientace z důvodu postižení nebo věku a jejichž situace vyžaduje  
pomoc jiné fyzické osoby. Klienty služby tvořily osoby s tělesným postižením, s mentálním 
postižením, smyslovým, s kombinovaným postižením, s chronickým onemocněním a senioři. 



 
V průběhu roku organizace řešila nutnost opatřit 
nové vozidlo Ford Custom nezbytnými 
architektonickými úpravami pro bezpečný převoz 
vozíčkářů a pro pohodlné nastupování osob 
s omezenou schopností pohybu. Tyto úpravy 
spočívaly v instalaci nájezdové rampy do zadní části 
vozu, kotvících prvků, a bezpečnostních pásů a také 
v montáži skládacího schůdku pro nasedání klientů 
zboku vozu.   
 
Pravidelnou přepravu do a ze školských zařízení, 
stacionáře  
a chráněných dílen ve Zlíně využívalo 1x – 2x denně 
18 uživatelů, nepravidelnou formu přepravy 
využívalo 67 osob a dalších 11 osob v rámci 
hromadné přepravy.  
 
 
 
 
 

dopravní služba 
pravidelná  
 
Po – Pá, 
a to 6,30 – 15,00 
hod 

Klient, př. zákonný zástupce klienta, objednal přepravu u dispečerky, po 
vzájemném konsensu se vytvořil roční grafikon jízd všech vozů. Na 
základě dohodnutých podmínek uskutečňovali řidiči převozy a předání 
uživatelů do cílových míst souvisejícím s jejich vzděláváním, léčebnou, 
pracovní a sociální rehabilitací. V případě potřeby byl klientům při 
přepravě k dispozici asistent, který zabezpečoval asistenci a dohled při 
přepravě - vzhledem hyperaktivitě, epilepsii, agresivitě aj. klientů. 
Asistent navíc pomáhal klientům např. při oblékání, přesednutí na 
ortopedický vozík, přemístění z bytu do vozu, ukládání věcí osobní 
potřeby, příp. zajišťoval doprovod uživatele služby. Aktuální změny 
v grafikonu apod. zaznamenávala a vyřizovala dispečerka. K dispozici 
byly klientům dva „kyvadlově“ jezdící vozy, příp. další záložní vůz. 

dopravní služba  
nepravidelná 
Po – Ne, 
celodenně 

Nepravidelně službu využívali zejména dospělí a senioři k lékaři, na 
rehabilitace, na úřady apod.; nebo ji využívaly instituce jako např. 
speciální školy, stacionář apod. - pro skupinovou přepravu svých žáků a 
uživatelů služeb. Bylo možno vyhovět v časových a kapacitních 
„oknech“ mezi jízdami s pravidelnými klienty, příp. po nich nebo o 
víkendech. 

 
 
 



 
Přehled realizovaných převozů a přepravních kilometrů: 

Vozidlo  Počet přepravních km Počet převozů  

Ford Custom 22 143 1 658 

VW Transporter  14 372 800 

Renault Kangoo 4 091 201 

Celkem 40 606 2 659 
 
Členění klientů podle místa trvalého/přechodného bydliště: 

pravidelní uživatelé služby nepravidelní uživatelé služby 
Obec, město Počet osob  Obec, město  Počet osob  

Zlín 10 Zlín 59 

Bílovice / Rehabil. stacionář ve Zlíně 1 Lukov 2 

Napajedla / Rehabil. stacionář ve Zlíně 1 Lípa 1 

Veselá 1 Vizovice 1 

Vítová 1 Pozděchov 1 

Fryšták 1 Holešov 1 
Slušovice  1 Hřivínův Újezd 1 

Želechovice nad Dřevnicí 2 Babice 1 

Celkem 18 Celkem 67 

 
Zaměstnanci podle vykonávaných funkcí během roku: 

• 5 zaměstnanců  v  pracovním  poměru  nebo  DPČ:  z toho 1 dispečerka (úvazek 
0,11), 3 řidiči (1,52), 1 ředitel, personalista, fundraiser a PR pracovník (0,44), 

• 6 osob činných  na  základě  DPP: z toho 3 řidiči, 1 úklid a údržba, 2 účetní 
(dohromady 662 hodin).  
 

Dopravní služby byly podpořeny z programu Bez překážek ve Zlínském kraji, reg. číslo 
projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000022. Z prostředků ESF tak byla po jednu šestinu 
roku - prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR - uhrazena část mzdových 
nákladů na pracovní místo řidiče. 
 

 

III. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 
Projekt zapojoval děti a mládež se zdravotním postižením do rozmanité nabídky zájmových  
a pobytových aktivit. Zásadním způsobem do činnosti klubu zasáhla opatření vlády 
v souvislosti s epidemií Covid-19. Sdružování bylo možné pouze od května do října. V průběhu 
těchto „aktivních měsíců“ klub zvládl uspořádat několik vydařených akcí (viz dále). 
 

Cílovou skupinou byly děti a mládež se zdravotním postižením - vozíčkáři, děti s dětskou 
mozkovou obrnou, děti s epilepsií, se zrakovým postižením, s mentálním postižením, 



s kombinovaným postižením atd.; v rámci integračních snah byly téměř při všech aktivitách 
klubu přítomni i jejich sourozenci a kamarádi bez postižení (včetně dětí z dětských domovů).  
 
V širším kontextu patřily do cílové skupiny také celé rodiny, které mají ve svém středu dítě 
s postižením. Aktivity klubu pak přinášely velmi důležité odlehčení ve velkém zatížení, které 
na rodičích a dalších členech rodiny při každodenní péči o dítě se zdravotním postižením leží.  
 
Příměstský tábor „Kouzla a čáry“  

• akce určená pro 12 účastníků - dětí staršího školního věku, s mentálním postižením 

• péči, osobní asistenci a program dětem zajišťovali 4 pracovníci 

• klasický příměstský tábor, konaný v termínu 2.8.- 6.8.2021 v myslivecké chatě ve Zlíně, 
Loukách 

• akce svého druhu konaná podruhé 

• pobyt s tématikou světa fantazie, kouzel a čar, s bubnováním, hrou na Orffovy nástroje, 
vyráběním drobných předmětů, koupáním v bazéně, hrami, výlety, táborákem atd. 

 
Letní integrační tábor „Na Divokém Západě“  

• pobytová akce určená pro 42 účastníků + 16 dobrovolníků z řad Handicapu Zlín  
+ zdravotník + hl. vedoucí 

• akce konaná v termínu 5.8. – 13.8.2021 v RS Revika Vizovice s cílem co možná největší 
možné míry integrace dětí a mládeže se zdravotním postižením 

• program v základních heslech: edukační programy | prvky arteterapie, muzikoterapie, 
dramaterapie | plavání a cvičení, sportovní aktivity | výtvarná činnost, herní a soutěžní 
aktivity | další běžné táborové prvky - diskotéky, táboráky, velká motivovaná hra s mnoha 
etapami, rekvizitami, kostýmy a doprovodnou hudbou. Použité metody - prvky zážitkové 
pedagogiky | tradiční i zcela nové zkoušky a hry | překonávání překážek | aktivizace  
a sebepoznání | program byl připraven tak, aby měl v týmu každý z členů své 
nezastupitelné místo, a aktivně se podílel na výsledku skupiny.  

• nejednalo se akce tzv. „rodičů s dětmi“, naopak, účastníci zažívali všechno právě tak, jako 
tomu bývá na akcích podobného druhu u jejich zdravých vrstevníků. O důležitou  
a nezbytnou asistenci, tzn. péči o hygienu, dopomoc při stravování, při oblékání, 
doprovody atd., se starali přítomní dobrovolníci. 

• organizátoři se snažili také o maximální vytížení každého dítěte s přihlédnutím k druhu  
a míře jeho postižení a jeho schopnostem. Realizační tým se věnoval v přípravách 
každému detailu při vymýšlení motivace a programu, včetně rekvizit, kostýmů  
a doprovodné hudby, vše s tématikou „Rychlých šípů“ a zálesáctví. 

tel:27.%20-%2031.7.%202020


• úryvek z článku z akce: Jsou za námi velkolepé 
letní dny. Náš westernový tábor byl plný – 
pohody, zážitků a překvapení. Jezdili jsme na 
koních, krotili divokého býka, chytali do lasa 
krávy a pak je i dojili. V přestřelkách jsme zkoušeli 
svou přesnou mušku a ve westernové ruletě 
vytáčeli veselé úkoly. Vyzkoušeli jsme hazardní 
hry v casínu, osvěžili se Kolalokou v saloonu a 
zatančili si na countrybále. Užili jsme si zábavu na 
mexickém dni, koupali se ve Stříbrném jezeře, 
poměřili své síly při kovboj-trojboji, povozili se 
dokonce v dostavníku, nebo se spřátelili při 
bubnování a tanci s Indiány... Ze skály jsme 
vytěžili, pak jsme ze země vykopali, a pak z řeky 
vyrýžovali a před bandity uchránili ZLATO! Hodně 
zlata! Bez něj bychom nemohli u bankéře získat 
dost dolarů a bez nich bychom pak u obchodníka 
nenakoupili tolik krásných a užitečných domů  
a stavení. Společnými silami jsme splnili  

• všechny podmínky pana guvernéra - vystavěli jsme město GOLD CITY a přivedli železnici 
do města!… Pár kapitol by bylo o tom, jak krásně jsme měli všechno vystavěné a jak nám 
to ve westernovém oblečení slušelo. Pár kapitol by bylo o tom, jak si všichni užívali super 
bazén, diskotéku, les, stezku odvahy, písničky už u 25. zpěvníku... Pár kapitol by bylo  
o Pomoci, Vzájemnosti a Kamarádství... pár o Napětí, Dobrodružství a Objevování...  
A pojmenovat bychom ten román mohli třeba „Tábor western(snový)“. 

 
Aktivizační zájezd „Pražení!“  
 

• pobytová akce, konaná v termínu 10.7. – 16.7.2021 s ubytováním v bezbariérovém 
Centru Mariapoli v Praze, určená pro 21 účastníků (mládeže a dospělé s různým tělesným 
a mentálním postižením) 

• péči, resp. osobní asistenci, a také program zajišťovalo účastníkům akce  9 dobrovolníků 
z řad Handicapu Zlín + zdravotník + hlavní vedoucí 

• už 15. zájezd tzv. „po vlastech českých“ s každodenním vyjížděním autobusem, 
opatřeným nájezdovou rampou hvězdicovitým způsobem do předem vytipovaných míst 
a k rehabilitačním programům (cca 2-3 denně) a také aplikovanými sporty. 



• úryvek z článku z akce: „… cestovali jsme 
tradičně vlaky, metrem, autobusy, auty, pěšky, 
ale i netradičně tramvajemi a metrem... prošli 
Katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, Karlův most, 
Staroměstské náměstí a mnoho dalších 
památek, viděli pražskou ZOO, motýlárium, 
muzeum voskových figurín, Ráj železnic i Národní 
technické muzeum, navštívili expozici Světa 
medúz, proletěli se galaxií v Planetáriu  
a zazpívali si v Národním divadle, nechybělo ani 
letecké muzeum, výměna hradní stráže, nebo 
třeba tanec na Václavském náměstí s pouličními 
muzikanty, nebo „nejlepší zmrzlina v Praze“, 
kytara, housle, smích, a co hlavně, zapomněli 
jsme na Covid-starosti.“ 
 
 
 

 
2. ČINNOST V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH 
 

Arteterapeutický kroužek Áčko (středy 16,00 – 17,30 h.;  10 x) – vedoucí kroužku Lenka 
Krajčová 
„Arteterapií k sebepoznání“ | „sebe-vyjadřování“ při výtvarné tvorbě | příležitost pro 
alternativní komunikaci osob s mentálním nebo kombinovaným postižením | myšlenky  
a pocity, příběhy, emoce vycházejí napovrch | fantazie | tvoření ve skupině  
 

Drama - terapeutický kroužek Divokruh (čtvrtky 15,30-17,30 h.; 21x) – vedoucí Bc. Dita 
Cettlová 
Expresivní terapie - kombinace prvků muzikoterapie a dramaterapie, improvizace, hraní 
scének, natáčení filmů | nejen bubnování a tanec lidí s mentálním a tělesným postižením | 
přínos: kolektivní prožívání, učení se rytmu, překonání strachu při veřejném vystoupení | 
prožitek radosti z potlesku | pravidelná cvičení | udržení a zlepšení kondice | pozitivní vliv na 
emoce a prožívání | během roku členové kroužku vytvořili a sestřihali film „Vyhnání z Ráje“. 
 
Právě tento film byl poprvé představen na festivalu  Mental Power Prague Film Festival. I 
přes nutná přísná proticovidová opatření se členové Divokruhu účastnili této, tentokrát 
nesoutěžní mezinárodní přehlídky (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho 
hlavní myšlenkou je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižení a umožnit 
všem zažít chvíle umělecké tvorby a posílit jejich místo ve společnosti. Všichni zúčastnění 
herci byli nadšeni nejen při promítání filmů, ale užili si krátký pobyt v Praze. 
 
 
 

https://www.mentalpower.cz/


 

3. OSTATNÍ AKTIVITY KLUBU 

 

• Školící akce vedoucích a osobních asistentů u dětí a mládeže: 18.6. – 20.6.2021 | CVAK 
Zlín – Mladcová 

• Videosetkání: dne 12.11.2022 se po roční přestávce konalo další, tentokrát už 24. Videosetkání. 
Tradičně se promítaly dva filmy z letních akcí Handicapu Zlín, z aktivizačního zájezdu a z letního 
pobytového tábora. Videosetkání bylo určeno pro účastníky těchto akcí, jejich rodinné 
příslušníky a také veřejnost a konalo se opět pod patronací Golden Apple Cinema Zlín v hlavním 
sále multikina. 

• Fundraisingové a PR aktivity, aktualizace FB profilu, webových stránek apod. 

• Vydávání účelových médií: 25. zpěvník, CD a DVD - videsestřihy z akcí. 
 
Úvazky zaměstnanců podle vykonávaných funkcí:  

• 1x DPČ - vedoucí KDM 

• 11x DPP - vedoucí zájmových kroužků, účetní, grafické práce, fundraising a PR 

• Dále se na přípravě a realizaci akcí podílelo celkem 33 dobrovolníků. 

 

IV. SPORTOVNÍ KLUB  
 
Sportovci se zrakovým postižením z Handicapu Zlín, z.s. absolvovali během roku řadu turnajů 
ve čtyřech disciplínách: zvukové střelbě z pistole, zvukové střelbě z pušky, kuželkách  
a bowlingu. Dovezli z nich domů desítky medailí, včetně těch nejcennějších. Turnajů a závodů 
plánovali původně podstatně více, ale objektivně nemohli, kvůli mimořádným 
protiepidemickým opatřením se více než třetinu roku sportovat, resp. sdružovat, nesmělo. 
 
Náš klub se turnajů nejen účastnil, ale také jeden ve spolupráci se SONS Zlín uspořádal. 
Jednalo se o odložený 8. ročník turnaje ve střelbě zvaný Zlínské kruhy, kterého se zúčastnilo 
25 střelců z pěti klubů České republiky. 
 
Členové klubu velmi ocenili finanční dotaci MPSV ve výši 44.900 Kč, kterou využili zejména na 
doplnění materiálně technického vybavení, pronájem sportovišť a na pokrytí nákladů 
spojených s účastí na turnajích během roku.  
 
ZVUKOVÁ STŘELBA 
 
26.6.2021 – ALPINA CUP – Praha   
střelba z pistole - soutěž mužů: 1. místo Milan Hradil, 15. místo Zdeněk Hradil | soutěž žen: 
7. místo Helena Hradilová | soutěž dvojic: 4. místo H. Hradilová–M. Hradil. 
střelba z pušky - soutěž mužů: 1 místo Z. Hradil, 5. místo Z. Hradil | soutěž žen: 8. místo H. 
Hradilová | soutěž dvojic: 4. místo H. Hradilová-M. Hradil. 
 
27.6.2021 – NĚŽNÉ TÓNY JARNÍ STŘELBY – Praha 



střelba z pistole - soutěž mužů: 1. místo Milan Hradil, 14. místo Zdeněk Hradil  | soutěž žen: 
7. místo Helena Hradilová  | soutěž dvojic: 2. místo H. Hradilová–M. Hradil. 
střelba z pušky - soutěž mužů: 1 místo M. Hradil, 6. místo Z. Hradil | soutěž žen: 7. místo  
H. Hradilová | soutěž dvojic: 3. místo H. Hradilová-M. Hradil. 
 
25.9.2021 – BURČÁKOVÝ TURNAJ – Kyjov 
střelba z pistole - soutěž mužů: 3. místo Milan Hradil | soutěž žen: 3. místo Helena Hradilová  
| soutěž dvojic: 2. místo H. Hradilová–M. Hradil. 
střelba z pušky - soutěž mužů: 5. místo M. Hradil | soutěž žen: 1. místo H. Hradilová | soutěž 
dvojic: 1. místo H. Hradilová-M. Hradil. 
 
16.10.2021 ZLÍNSKÉ KRUHY – Zlín 
střelba z pistole - soutěž mužů: 1. místo Milan Hradil, 7. místo Zdeněk Hradil  | soutěž žen:  
4. místo Helena Hradilová | kategorii Ostatní: 2. místo A. Hejčová | soutěž dvojic: 1. místo  
H. Hradilová–M. Hradil. 
střelba z pušky - soutěž mužů: 2. místo M. Hradil, 6. místo Z. Hradil | soutěž žen: 3. místo  
H. Hradilová | soutěž dvojic: 2. místo H. Hradilová-M. Hradil. 
 
13.11.2021 – Mistrovství ČR – Kyjov 
střelba z pistole - soutěž mužů: 7. místo Milan Hradil | soutěž žen: 8. místo Helena Hradilová 
| soutěž dvojic: 4. místo H. Hradilová–M. Hradil  
střelba z pušky - soutěž mužů: 1. místo M. Hradil, 8. místo Z. Hradil | soutěž žen: 7. místo  
H. Hradilová | soutěž dvojic: 4. místo H. Hradilová-M. Hradil. 
 
ČESKOMORAVSKÝ POHÁR 2021 – PISTOLE 
V soutěži mužů zvítězil Milan Hradil; v soutěži žen 
obsadila H. Hradilová 9. místo a v soutěži dvojic obsadili 
2. místo H. Hradilová-M. Hradil. 
 
ČESKOMORAVSKÝ POHÁR 2021 – PUŠKA 
V soutěži mužů obsadil M. Hradil 2. místo a Z. Hradil 7. 
místo; v soutěži žen obsadila  
H. Hradilová 3. místo; v soutěži dvojic obsadili 3. místo H. 
Hradilová-M. Hradil. 
 
KUŽELKY 
3.7.2021 – Mistrovství ČR jednotlivců – Opava 
V kategorii B1 obsadil 7. místo Milan Hradil a v kategorii 
B3 obsadila Helena Hradilová  
5. místo. 
7.8.2021 – BOHUMÍNSKÁ KUŽELKA - Bohumín 
V absolutním pořadí v soutěži mužů obsadil M. Hradil 16. 
místo, v soutěži žen obsadila Hradilová 6. místo. 



21.7.2021 – BLANENSKÝ TURNAJ - Blansko 
V kategorii B1 obsadil M. Hradil 6. místo, v kategorii B3 obsadila H. Hradilová 4. místo. 
2.10.2021 – ČESKOSLOVENSKÝ POHÁR – Ratíškovice 
V kategorii B1 obsadil M. Hradil 6. místo, v kategorii B3 obsadila H. Hradilová 2. místo. 
27.11.2021 – MIKULÁŠSKÝ TURNAJ  - Praha 
V kategorii B1 obsadil M. Hradil 3. místo  
a v kategorii B3 obsadila H. Hradilová 5. místo. 
 
BOWLING 
13.6.2021 – Kvalifikační turnaj – Olomouc 
Milan Hradil zvítězil v kategorii B1. 
10.10.2021 – TURNAJ KE DNI ZRAKU – Praha 
V absolutní pořadí obsadil M. Hradil 11. místo. 
27.11.2021 – KVALIFIKAČNÍ TURNAJ – Olomouc 
V kategorii B1 obsadil M. Hradil 3. místo.  

 

V. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
 
Půjčovna nabízela základní kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným či kombinovaným 
postižením (zejména ortopedické vozíky, chodítka, toaletní židle atd.); cílem bylo zajistit 
maximální samostatnost a podpořit kvalitu života osob s postižením. Pomůcky byly určeny 
pro krátkodobou výpůjčku ve chvíli, kdy ještě nemá osoba se zdravotním postižením 
k dispozici vlastní pomůcku či pomůcka byla poškozena či zničena. Nabídka je také určena pro 
ty, kteří potřebují určitou pomůcku pouze nárazově v návaznosti na aktuální zdravotní situaci. 
Půjčovna se během roku rozrostla o dalších chodítko a dva starší ortopedické vozíky. 
Handicap Zlín, z.s. evidoval 79 bezplatných výpůjček.  

 

VI. DOBROČINNÝ OBCHOD DOBRODĚJ 

Princip dobročinného obchodu je jednoduchý, lidé tady spolku věnují věci, které už 
nepotřebují a které by ještě mohly být užitečné někomu jinému. Personál obchodu věci podle 
potřeby vyčistí a ocení a nabízí zde k prodeji. Projekt má i ekologický rozměr; věci najdou další 
využití. Dobroděj sídlí v přízemí 42. budovy továrního areálu ve Zlíně a jeho otevírací doba 
byla ve všední dny 10,00 – 17,00 hod. Projekt má za úkol dotovat hlavní činnost provoz 
středisek služeb a klubu dětí a mládeže. Dobroděj má ještě další význam. Je místem setkávání 
s veřejností, kde může Handicap Zlín představit své poslání  



a jednotlivé aktivity, které uskutečňuje. Vzhledem 
k pandemické situaci se nekonaly tradiční tzv. 
Sběrné dny ani „Zlínské Bleší trhy“; jedinou akcí 
tohoto druhu, která se stihla uskutečnit, byl 
prodejní Knihotrh, jako doprovodná akce během 
Filmového festivalu ve Zlíně. Zvláštní uznání za 
další rok dobrovolné pomoci v Dobroději si 
zaslouží paní Marcela Hrdá.  
 

VII. VEŘEJNÁ SBÍRKA 
 

Organizace nabízí všem, které oslovila její činnost 
a kteří by ji chtěli podpořit poskytnutím 
finančního daru, také speciální konto, které je 
zřízeno za účelem sbírky na činnost. Sbírka je 
registrována u KÚ Zlínského kraje č.j.: KUSP 
74936/2012-PŽÚ. Sbírkový účet je veden  
u Raiffeisenbank jako transparentní, takže bylo 
možné sledovat pohyby na účtu. Zde se 
sdružovaly prostředky získané ze sbírkových 
pokladniček, z DMS KLIKA a finanční sbírkové dary 
od dárců. 
 

Příjmy veřejné sbírky v průběhu roku Kč 

a) příspěvky - finanční dary  25 802,00 

b) z pokladniček  25 048,00 

c)  z pronájmu telefonní linky – Fórum dárců – DMS KLIKA  1 743,00 
d) převod zůstatku z předcházejícího období  118 572,76 

Celkem k 31.12.2021 171 165,76 

 

Výdaje sbírky v průběhu roku Kč 

celkem – materiál, služby aj. 0 

náklady spojené s konáním sbírky celkem (poplatky bance a za 
DMS) 

4 698,00 

Celkem k 31.12.2021 4 698,00 

    

Rozdíl příjmů a výdajů – zůstatek čistého výtěžku  166 467,76 

 
   
 
 
 
 



resp.: 

zůstatek čistého výtěžku z předchozího období 118 572,76 Kč 

hrubý výtěžek sbírky v období 52 593,00 Kč 

náklady spojené s konáním sbírky celkem  4 698,00 Kč = 3,84% 
ke stanovenému účelu sbírky bylo využito 0 Kč 

čistý výtěžek sbírky v období 47 895,00 Kč 

zůstatek čistého výtěžku k 31.12.2021 166 467,76 Kč 
 
 

VIII. DMS KLIKA 
 

Handicap Zlín, z.s. patří mezi organizace, 
které je možné přímo podpořit mj. 
odesláním dárcovské SMS zprávy, tzv. 
DMS zprávy. Provozovatelem projektu je 
Fórum dárců. Dárci mohou posílat 
dárcovské zprávy v hodnotě buď 30 Kč, 
nebo 60 Kč nebo 90 Kč, a to buď 
jednorázově, nebo trvale. V případě 
podpory Handicapu Zlín jsou tvary pro odeslání jednorázové DMSky - včetně mezer - 
následující: DMS KLIKA 30 nebo DMS KLIKA 60 nebo DMS KLIKA 90. Telefonní číslo pro 
odeslání je 87777. V případě podpory trvalé, vypadají tvary pro odeslání SMS: DMS TRV KLIKA 
30 nebo DMS TRV KLIKA 60 nebo DMS TRV KLIKA 90, a to na stejné tel. číslo 87 777. 
Automaticky pak odchází příslušná částka jako přímá pomoc Handicapu Zlín podobně jako  
u jednorázové DMSky. Z každé částky přijde Handicapu Zlín 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč. A proč 
právě KLIKA? Protože KLIKA otevírá zdravotně postiženým členům spolku pomyslné dveře  
k novým příležitostem, protože je tak důležité „vzít za KLIKU“ a vykročit, a protože „mít KLIKU“ 
přece znamená mít štěstí! 
 
 

X. CHARITATIVNÍ AKCE 
 
Hovoranská sbírka - každoročně probíhá pro Handicap Zlín, z.s. v Hovoranech 
v Občerstvení U Sumce „Bašta“ finanční sbírka, pořádaná z iniciativy manželů Blanky  
a Romana Otáhalových. Výtěžek sbírky činil tentokrát úžasných 25.048 Kč. Děkujeme. 
 
Švihácká výzva 
Švihácká výzva, tak se jmenovala akce žáků a učitelů Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, kteří 
se rozhodli společně naskákat přes švihadlo během měsíce listopadu 200 000 přeskoků přes 
švihadlo. Motivací jim byla nejen osobní fyzická kondice, ale i vědomí, že když se jim to povede, 
věnuje firma Dudr Tools na podporu činnosti Handicapu Zlín finanční dar ve výši 20 000 korun. 
Fandili jsme dobře, dokázali to. Děkujeme za nasazení i samotný dar.   

 



ROZVAHA K 31.12.2021 
 

Označení AKTIVA - v tis. Kč k 1.1.2021 k 31.12.2021 

A. Dlouhodobý majetek celkem     579 551 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (drob. dlouh.) 1 1 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem, z toho: 1 716 1 507 

  1. Umělecká díla a předměty 21 21 
 2. Hmotné věci a jejich soubory  1 462 1 259 

  3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  233 227 

A.III Oprávky k dlouhodobému majetku celkem, z toho: 1 138 957 

  1. Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku 1 1 

  2. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 904 729 

  3. Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku  233 227 

B. Krátkodobý majetek                    1 045 1 241 

B.I. Zásoby celkem  - zboží na skladě                                   24 29 

B.II. Pohledávky celkem, z toho                            274 257 

  1. Odběratelé  60 55 

  2. Poskytnuté provozní zálohy                   201 171 

  3. Ostatní pohledávky 13 0 

 4. Nároky na dotace - kraje , ÚSC 0 31 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem, z toho: 732 937 

  1. Pokladna  76 111 

  2. Bankovní účty  656 826 

B.IV. Jiná aktiva celkem, z toho:                         15 18 

  1. Náklady příštích období  15 18 

  2. Příjmy příštích období  0 0 

AKTIVA CELKEM (A.+ B.) 1 624 1 792 

           

Označení PASIVA v tis. Kč k 1.1.2021 k 31.12.2021 

A. Vlastní zdroje celkem                                   976 1 102 

A.I. Jmění celkem - vlastní jmění                        1 209 1 114 

A.II. Výsledek hospodaření celkem, z toho: -233 -12 

  1. Účet výsledku hospodaření x 221 

  2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení  55 x 

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  -288 -233 

B. Cizí zdroje celkem                      648 690 

B.I. Krátkodobé závazky celkem, z toho:           622 668 

  1. Dodavatelé a ostatní závazky 19 25 

  2. Zaměstnanci  280 331 

 3. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 5 10 
 4. Závazky k institucím sociál. zabezp. a zdrav. pojištění 142 136 
 5. Daň z příjmů a ostatní přímé daně 43 54 

 6. Závazky k orgánům územně samostatných celků 21 0 

  7. Dohadné účty pasivní  112 112 

B.II. Jiná pasiva celkem (výdaje příštích období) 26 22 

PASIVA CELKEM  (A.+ B.) 1 624 1 792 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2021 
 

Označení NÁKLADY v tis. Kč Činnosti 

   hlavní hospodářská celkem 

A.I. Spotřebované nákupy celkem, z toho                                 1 500 145 1 645 

  1. Spotřeba materiálu, energie a PHM 615 33 648 

  2. Prodané zboží 0 24 24 
 3. Opravy a udržování 73 0 73 

 4. Cestovné 15 0 15 

 5. Náklady na reprezentaci 2 0 2 
  6. Ostatní služby 795 88 883 

A.II. Osobní náklady celkem, z toho                                   5 790 59 5 849 

  1. Mzdové náklady  4 453 59 4 512 

  2. Zákonné sociální pojištění  1 333 0 1 333 
  3. Ostatní sociální náklady  4 0 4 

A.IV. Daně a poplatky celkem                                      1 0 1 

A.V. 
Ostatní náklady celkem - jiné ostatní 
náklady                                      56 1 57 

A.VI. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 150 0 150 

A.VII.  Poskytnuté členské příspěvky 0 0 0 

A.VIII. Daň z příjmů 16 12 28 
    NÁKLADY CELKEM 7 513 217 7 730 

            
            

Označení VÝNOSY v tis. Kč Činnosti 
    hlavní hospodářská celkem 

B.I. Provozní dotace celkem                                                          4 945 0 4 945 

B.II. Přijaté příspěvky celkem, z toho:                                                                                 1 106 0 1 106 

  1. Přijaté příspěvky a dary 1 100 0 1 100 
  2. Přijaté členské příspěvky  6 0 6 

B.III. 
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem,       
z toho:          1 479 266 1 745 

  1. Tržby z prodeje služeb 1 479 0 1 479 

  2. Tržby za prodané zboží  0 266 266 

B.IV. Ostatní výnosy celkem - jiné                                          125 0 125 

B.V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek  30 0 30 

    VÝNOSY CELKEM  7 685 262 7 951 

            

C. 
Výsledek hospodaření před zdaněním 
(VÝNOSY-NÁKLADY) 188 61 249 

  Daň z příjmu 16 12 28 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 172 49 221 
 



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ  
 

Náklady 
účet název Kč 

501.002 - 005 kancelářské potřeby, přísl. K PC, drog. zboží 89 725,40 

501.007 materiál KHD 99 340,93 

501.008 potraviny 45 041,00 

501.009 - 013 úprava interiéru; mater. – auta; odborná literatura 30 068,83 

501.014 drobný hmotný majetek 56 993,00 

501.015 ostatní materiál 11 971,00 

501.016 pracovní oděvy, OOP  42 231,00 

501.***   375 371,16 

502.*** el. energie – kanceláře, Drofa a DO + pára a voda 154 878,98 

503.*** PHM - DS 118 571,00 

504.*** prodané zboží 23 600,00 

511.*** údržba vozidel a PC 73 268,10 

512.*** jízdenky ke klientům, cestovné 14 510,00 

513.*** náklady na reprezentaci a různé 1 813,00 

518.001, 05, 07, 12, 26, 33, 
36-38 

tel. poplatky pevná linka a mob. telefony, internet 28 653,81 

518.002, 006, 016 poplatky banka, rozhlas, technické, různé 17 639,85 

518.003 poštovné, ceniny 6 219,00 

518.004 služby IT 790,40 

518.008 přeprava KDM 40 000,00 

518.009 ubytování - strava 365 517,00 

518.010 vzdělávání zaměstnanců 42 830,00 

518.011 kroužky a akce KHD 39 624,00 

518.013 kopírka – pronájem a tisk 16 264,61 

518.014 ekonomický a právní servis 20 570,00 

518.015 vyúčtování akcí – SK (pronájmy kuželen, poplatky) 6 920,00 

518.017 - 019 nájem kanceláří Padělky VI, Zlín a Drofa – 918 a 919 93 564,00 

518.023 pronájem ostatních prostor 24 733,00 

518.025 zpracování mezd 61 142,00 

518.024 poplatky parkovné 793,00 

518.028 nájem H - KDM - keramická dílna 9 608,00 

518.029 nájem prodejny Dobroděj 72 420,00 

518.035 členské příspěvky 2 990,00 

518.021,022,039,900 poplatky DMS, kom. odpad, poplatky, nedaňové 29 241,74 

518.040 inzerce a propagační materiály 39,93 
 akce SK - ubytování 3 500,00 



518.* **   883 060,34 

521.001 OA - mzdy  2 973 661,00 

521.011 OA - DPČ 210 136,00 

521.012 OA - DPP 259 972,00 

521.003 DS - mzdy 567 239,00 

521.031 DS - DPČ 22 620,00 

521.032 DS - DPP 78 600,00 

521.002 KDM - DPČ 159 916,00 

521.021 KDM - DPP 115 506,00 

521.042, 062 ostatní DPP 69 636,00 

      

521.066 náhrada mzdy/PN aj. 54 976,00 

521.***   4 512 262,00 

524.101-103,111,112,133 Sociální pojištění 978 069,00 

524.201-203, 211, 212,233 VZP 309 020,00 

524.301, 303, 700 ČPZP, OZP  – org. 45 899,00 

524.***   1 332 988,00 

527.*** lékařské prohlídky 4 300,00 

538.*** dálniční známky 1 000,00 

544.001 a 549.001 úroky bank a zaokrouhlování -0,48 

549.002 pojistné Kooperativa  13 378,33 

549.003 pojištění vozidel 27 090,41 

549.004 zákonné pojištění zaměstnanců 16 566,00 

549.006 nedaňové 0,00 

54*.***   57 034,26 

551.*** a 552.*** odpisy NIM a HIM 149 815,00 

Náklady celkem   7 702 471,84 

 
 
 

Výnosy 
 

601.*** tržby za vlastní výrobky 0 

602.001-004, 018 platby za služby od klientů DS 293 571,00 

602.005 zveřejnění reklamy 69 000,00 

602.006 a 011 akce SK a pronájem 5 170,00 

602.009 platby účastníků akcí KDM 360 000,00 

602.010 a 012 platby za služby od klientů OA 647 936,00 

602.013 jednorázové akce KDM a poplatky kroužky 38 000,00 
 půjčovné kompenzačních pomůcek 500,00 



602.015 sbírka (DMS a pokladničky) 26 435,00 

602.019 tržby ostatní 37 918,72 

602.***   1 478 530,72 

604.*** Dobroděj - prodej zboží  266 297,00 

644.*** a 649.*** úroky banka, odpis rozpuštění 124 605,07 

651.*** příjmy z prodeje majetku 30 000,00 

681.001 příspěvek Úřadu práce 30 938,00 

682.001-011 finanční dary, vč. darů nadací a na sbírkový účet 1 070 740,00 

684.002 členské příspěvky 5 600,00 

68*.***   1 107 278,00 

691.001 provozní dotace MPSV – „Covid C“ - pro OA 549 311,00 

691.002 dotace statutárního města Zlína (SMZ) – Fond zdraví – pro DS 640 000,00 

  dotace statutárního města Zlína (SMZ) – Sociální fond – pro OA 597 000,00 

691.006 dotace Zlínský kraj – Zajištění dostupnosti – pro OA 2 914 000,00 

  dotace Zlínský kraj – Zajištění priorit – pro OA 200 000,00 

691.017 dotace NSA - pro SK  44 900,00 

691.***   4 945 211,00 

Výnosy celkem   7 951 921,79 

 
Hospodářský výsledek  249 449,95 
 

KDM – Klub dětí a mládeže, OA – osobní asistence, DS – dopravní služby, DO – Dobroděj, 
SK – sportovní klub, ZK – Zlínský kraj, SMZ – statutární město Zlín 
 
 
 
 
 



  



Děkujeme poskytovatelům dotací nebo grantu: 
 

 
Statutární město Zlín 
podpora Dopravních služeb, 
a služby Osobní asistence 
 
 
Zlínský kraj  
podpora projektu Osobní asistence 
 
 
 

 
Národní sportovní agentura 
podpora projektu Sportovní klub osob se zrakovým 
postižením 
 
 

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
podpora projektu Osobní asistence, včetně mimořádné dotace 
 

 

Obec Želechovice nad Dřevnicí 
Město Fryšták 

 

 

 

 

Dále děkujeme těmto laskavým společnostem a jednotlivcům za 
poskytnutí finančního daru:  

 

               

https://www.zelechovice.eu/
https://www.frystak.cz/
https://www.remaq.cz/
http://www.nadace-agrofert.cz/
https://www.kalina.cz/
https://agenturasport.cz/
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http://www.kkszlin.cz/
http://www.kkszlin.cz/
https://www.dudr.cz/
http://www.gesos.cz/
http://www.cemores.cz/?lang=cz#uvod
http://www.viva.cz/web/structure/2.html
http://www.kkszlin.cz/
http://www.conti-online.com/generator/www/cz/cz/continental/automobil/hlavni/home/index_cz.html
https://www.kontobariery.cz/
https://www.dudr.cz/
http://www.deos.cz/
http://www.gesos.cz/
https://www.restauracelesna.cz/
http://www.vlk-hilti.cz/
http://www.kvasar.cz/
http://www.hptronic.cz/
http://www.tomaas.cz/
https://www.lmc.eu/
http://www.ceskestavby.cz/ing-zuzana-kousalikova/
http://www.starzlin.cz/
http://www.elektro-revize-zlin.cz/
http://www.managinvest.cz/
http://www.tnsservis.cz/
http://www.vinohruska.cz/
http://www.wicke.cz/
http://www.dinel.cz/?hl=cs_CZ/
http://www.paulin.cz/
http://lados.eu/
http://www.cemores.cz/?lang=cz#uvod
http://www.vincentka.cz/
http://www.rudolfmac.cz/


ADAMCOVÁ Jana, Mgr. - Zlín 
B 42 s.r.o. - Ing. Roman Mezihorák 
BÍLAVČÍK Pavel – Staré Město 
BRHLÁČ Josef - Zádveřice 
ČÍHAL Michal 
ČERNÍKOVÁ Zdeňka, Ing. - Buchlovice 
DAVIDOVÁ Pavla - Jaroslavice 
DOLANSKÝ Petr 
EJM Hovorany s.r.o. 
FOLDYNA Albert 
GAJDŮŠEK Robert - Šarovy 
HERDA Alexandr - Praha Vinoř 
HNILICA Stanislav - Březnice 
HOFERKOVÁ Věra 
HULEJOVI Olga a Honza, Ing. - Zlín 
KALISZOVÁ Eliška 
KONEČNÝ Vladimír - Zlín 
KRÁLOVÁ Hana - Hostišová 
KŘIVINKOVÁ Svatava, Ing. - Lípa 
KŘÍŽKOVÁ Marcela - Doubravy 
KUČERA Pavel - Praha 
KUČERA Radomír, ing., DiS. - Racková 

LABAJ Miroslav, Ing. - Hošťálková 
LYSOŇKOVI Petra a Martin, ing. - Zlín 
MARKOVÁ Jaroslava - Zlín 
Mave, spol. s.r.o. - Liptál 
MILATOVÁ Ludmila - Zlín 
MUSIL Jaroslav - Zlín 
PECORA Jana - Praha 10 
PERNICOVÁ Ludmila 
POLÁŠEK Jan, ing. 
SCL, spol. s r.o. - Brno 
SIEGLOVI Vladislava a Jaroslav - Březnice 
SLABIŇÁK Tomáš - Bojkovice 
SDRUŽENÍ AUDITORŮ ZLÍN, s.r.o. - Zlín 
ŠAMONILOVÁ Monika 
ŠUMŠAL Jan - Pozlovice 
VAŠUT Karel, PharmDr., Ph.D. - Zlín 
VOZÁBALOVÁ Alena - Zlín 
WETRA ČR a.s. - Praha 9 
ZÁDRAPA Hynek - Zlín 
ZETÍKOVÁ Hana - Otrokovice 
ZYCHÁČEK Václav - Praha 
ZYCHÁČKOVÁ Magda - Otrokovice 

.............. ..........  
 

 

 
Děkujeme jednotlivcům a společnostem za důležitou materiální a další 
pomoc:  
 

  
 
 

 

Humor shop - Agentura DIVJA - Zlín 
BABÁČEK Jiří - Vizovice 
DAS TRANSPORT s.r.o. - Zlín 
Dostál Igor - Fryšták 
Fórum dárců 
HFC Zlín - hokejový fanclub Zlín - 
www.hfczlin.cz 

HLAVICA Tomáš, Bc. – Zlín 
JANOTA Zbyněk - Zlín 
KŘIVINKOVI Svatava a Jiří, Ing. – Lípa 
LACINA Zdeněk, MUDr. - Zlín 
MRP - Informatics, spol. s r.o. 
OTÁHALOVI Blanka a Roman - Hovorany 
PASTORČÁK Roman - Zlín 

https://www.mave.cz/
http://www.restauracelesna.cz/
http://www.humor-shop.cz/
http://www.dastransport.cz/
http://www.donorsforum.cz/
http://www.hfczlin.cz/
http://www.mrp.cz/
http://www.zlinskynocnik.cz/web/
http://www.varecha.cz/
http://www.gacinema.cz/
https://www.gaozl.cz/


RS Revika Vizovice 
SOKOLOVÁ Magdaléna - Zlín 
TECHSOUP Česká republika 
VONDRÁČEK Karel, Mgr. - Zlín 

WEINHÖNIGOVÁ Ludmila, Bc. – Zlín 4 
ZÁBOJNÍK Ladislav a jeho přátelé

 
  

Děkujeme nepostradatelným dobrovolníkům Klubu dětí a mládeže:  
Tomáš Baxa, Anežka Bolečková, Bc. Dita Cettlová, Mgr. Kristýna Foltýnová, Ing. Tomáš 
Chmela, Bc. Aleš Chudárek ml., Kateřina Chudárková, Mgr. Lenka Chudárková, Bc. Robert 
Chochruň, Vítězslav Klabačka, Karolína Komínová, Bc. Lenka Krajčová, MUDr. Gabriela 
Kristová, Bc. David Kubeš, Petra Lysoňková, Bc. Romana Morávková, Martin Pavlík, Roman 
Pastorčák, Radka a Václav Pechkovi, Bc. Antonín Sedláček, Tomáš Seifer, Michaela 
Slováčková, František Štěbra, Patrik Tisoň, Lukáš Tisoň, Filip Vlček, Hana Vlčková, Mgr. Karel 
Vondráček, Barbora Vyoralová, Bc. Jiří Weinhönig, Bc. Ludmila Weinhönigová, Kristýna 
Zábojníková a další.  
 

a dobrovolníkům dobročinného obchodu DOBRODĚJ v r. 2021: 
Marcela Hrdá, Igor Dostál, Bronislava Minaříková, Vlastimil Pešák a další. 

 
 
 

 

 Výroční zpráva 2021  
 

Handicap Zlín, z.s. 
www.handicap.cz 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.revika.cz/
https://www.techsoup.cz/
http://www.handicap.cz/


 


