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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
 

„HANDICAP (?)“ Zlín  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„HANDICAP (?)“ Zlín je samostatný spolek, který byl registrovaný v roce 1992 z iniciativy 
osob se zdravotním postižením, občanů města Zlína. Už tehdy uvozovala 
stanovy organizace preambule, která platí doposud: 
 
„Aktivní životní styl je základním předpokladem úspěšného zapojení do života lidské 
společnosti. Pro lidi se zdravotním postižením to platí mnohonásobně. Každý z nich má právo 
vědět, že může dokázat totéž, co člověk bez postižení – všechno jde, jen někdy trochu jinak.“ 
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Zapsaný spolek „HANDICAP(?)“ Zlín nabízí lidem se zdravotním postižením a seniorům ze 
Zlínska a Otrokovicka pomoc v jejich nepříznivé osobní situaci a poskytuje podporu při jejich 
začleňování do běžného života. 
 
Hlavní cíle: 

1. Usilovat o zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením a seniorům. 
2. Podporovat pracovní a společenskou aktivitu osob se zdravotním postižením. 
3. Podporovat a realizovat kulturní, společenské, sportovní, volnočasové a další aktivity 

členů. 
 
 
 
 

I. DOPRAVNÍ SLUŽBY  
II. OSOBNÍ ASISTENCE 
III. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE 
IV. SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 
V. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK  
VI. DOBROČINNÝ OBCHOD DOBRODĚJ 
VII. OSTATNÍ ČINNOST  

 
 
 
 
 
Název organizace: „HANDICAP (?)“ Zlín  
Zapsaná:  u KS v Brně, oddíl L, vložka 2454 
Právní forma:  spolek 
Adresa:  Padělky VI - 1367, 760 01 Zlín 
IČ:   46277633, DIČ: CZ46277633 
Tel.:   603385392, 577211475 
Bankovní spoj.: ČS, a.s. – č.ú.: 1400055339/0800 
Sbírkové konto: Raiffeisenbank - 2531036001/5500 
E-mail, URL:  handicap@handicap.cz   -   www.handicap.cz 
 
Statutární zástupce: Mgr. Aleš Chudárek, předseda 
 
Výbor:    Mgr. Aleš Chudárek (předseda) 

Bc. Ludmila Sedláčková (místopředseda) 
Ing. Tomáš Šácha  
Oldřich Martinko 
JUDr. Zdeňka Skácelová 
Martin Pavlík 
Irena Gougelová 

 
Revizní komise: Ing. Miroslav Tománek, předseda RK 

Ing. Svatava Křivinková 
Marie Konečná 

 
Supervizor: k dispozici byl pro průběžnou odbornou pomoc a podporu pracovníkům sociálních 
služeb nezávislý supervizor Mgr. Jan Vodák, PhD. 

AKTIVITY A SLUŽBY SPOLKU 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
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 Organizace řešila zajištění potřebné mobility sedmi desítek osob se zdravotním 
postižením regionu Zlínska (jako jednoho ze základních požadavků pro jejich 
společenskou integraci). 

 Nezbytnou součástí dopravního systému pro významnou část zdravotně postižených byla 
i nadále speciální přeprava za přítomnosti a pomoci asistenta (který pomáhal např. při 
oblékání klienta, přesednutí na ortopedický vozík, přemístění z bytu do vozu, ukládání 
věcí osobní potřeby, asistence a dohled během přepravy i bezprostředně po jízdě, 
doprovod uživatele služby). 

 Základní myšlenkou je umožnit postiženým dopravu v čase a místě, kdy a kam potřebují.  
 Služba umožňovala klientům dostupnost těchto institucí: ZŠ praktická a speciální Zlín, 

Rehabilitační stacionář – Zlín Nivy, ZŠ a praktická škola Zlín – Lazy, Městský stacionář 
KlubÍčko, UTB Zlín, Hvězda Zlín, Netradiční centrum Slunečnice a centrum města Zlína. 

 Dále služba umožňovala klientům dostupnost zaměstnání, chráněných dílen, 
zdravotnických zařízení, kulturních, zájmových a dalších aktivit dle vlastního výběru. 

 Vozový park „stavěl“ na třech upravených vozidlech (nájezdová rampa, kotvící systémy) a 
také čtvrtém - záložním vozu.  

 
Splněné cíle - přínos získaný poskytováním dopravních 
služeb: 

- dopravní služby usnadnily klientům možnost 
používání veřejných míst a služeb, pomohli jim při 
udržení zaměstnání a vzdělání a zpřístupnili jim 
kontakt s komunitou i zájmovými aktivitami, 

- rodiče pravidelně přepravovaných dětí získali 
uspořeným časem prostor a podmínky pro 
uplatnění na trhu práce, příp. pro péči o ostatní 
členy rodiny, příp. pro velmi důležité odlehčení 
v enormním zatížení, které na nich při každodenní 
péči o dítě se zdrav. postižením leží apod. 

- 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. 

 

 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb byly imobilní osoby ze Zlínska, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu postižení nebo věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Realizace projektu pomohla uživatelům služeb samostatně žít v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Klienty služby tvořily osoby s tělesným postižením, s mentálním postižením, 
s kombinovaným postižením a senioři. 
 
      1. Členění počtu pravidelných klientů  

a) podle cílového místa dopravy osob b) podle místa trvalého bydliště osob 

ZŠ praktická a speciální Zlín  5 Zlín – centrum, Jižní svahy, 
Mladcová, Malenovice, Štípa 

13 

Rehabilitační stacionář – Zlín Nivy (RS) 2 Fryšták 1 

ZŠ praktická a speciální Zlín i RS 4 Květná / přechodně ve Zlíně 1 

ZŠ a praktická škola Zlín - Lazy 4 Lípa 1 

CSP, o.p.s. – chráněné dílny Ergo Lazy  1 Napajedla 1 

SŠ gastronomie a obchodu Zlín 1 Neubuz 1 

    

I. DOPRAVNÍ SLUŽBY 
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Hvězda 1 Slušovice 1 

Netradiční centrum Slunečnice 1 Vizovice 2 

Naděje Zlín 1 Želechovice nad Dřevnicí 3 

Městský stacionář KlubÍčko  1   

centrum města, nemocnice, UTB 3   

Celkem 24 Celkem 24 

        
     2. Členění počtu nepravidelných klientů podle trvalého bydliště   

 osob 

Zlín 34 

Fryšták, Machová, Otrokovice, Tlumačov, Vizovice 12 

Celkem 46 

 
     Přehled realizovaných převozů a přepravních kilometrů  

Vozidlo  Počet přepravních km Počet převozů 

Ford Transit  34 368  2 776 

VW Transporter (2) 21 755 1 236 

Renault Kangoo 6 281 350 

VW Transporter (3) záložní 647 55 

Celkem 63 051 4 417 

 
Zaměstnanci dle vykonávaných funkcí během roku 

8 - řidiči, z toho 3 pracovníci na PS (2,0) + 1 pracovník na DPČ a 4 na DPP  
3 - dopomoc během dopravy, z toho 1 pracovník na PS (1,0) + 2 na DPP 
1 - dispečer – 1 pracovník na PS (0,75)  
2 - fundraiser a PR pracovník – 1 pracovník na PS (0,375) do 31.1.15 + 1 pracovník DPP 
1 - ředitel – 1 pracovník na PS (0,5) 
2 - účetní –  1 pracovník na PS (0,625) I-IX/2015 + 1 pracovník na PS (0,5)  X-XII/2015 

 
 
 
 
 

Posláním služby osobní asistence „HANDICAP (?)“ Zlín 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. Během roku byla služba poskytována 26 uživatelům. 

II. OSOBNÍ ASISTENCE 
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Vymezení cílové skupiny 

Služba byla poskytována osobám ve věku od 19 let:  
- s tělesným postižením 
- s chronickým onemocněním  
- a dále seniorům, kteří z důvodu věku či zdrav. stavu potřebují pomoc jiné osoby při 

běžných činnostech každodenního života. 
Z této cílové skupiny služba nebyla určena pro úkony nad rámec odbornosti a možností 
pracovníka v sociálních službách (např. k úkonům zdravotnickým). 

 
Struktura uživatelů služby 

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

I 1  Zlín 24 

II 6  Otrokovice 1 

III 6  Zádveřice 1 

IV 6    

ostatní 7    

Celkem  26  Celkem  26 

 
Způsob a formy realizace: 
a) v nepřetržitém provozu zajišťovali pracovníci péči o dva těžce tělesně postižené lidi žijící v 
jednom domě (každý ve svém bytě). Uživatelé služby ji využívají permanentně, čili i během noci 
(zejména k polohování), i o víkendech (trpí muskulární dystrofií a neobejdou se bez soustavné 
pomoci). V průběhu roku 2015 využívala zejména noční službu i třetí klientka – stejně těžce 
postižená. 
 
b) za ostatními uživateli služby docházeli osobní asistenti 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 poskytnutých klientům: 12 084 (bez cesty), resp. 12 432 (s cestou). 
 
Počet návštěv: 2 658 (pozn.: u dvou klientů z nepřetržitého provozu je přitom počítána 12ti-
hodinová směna jen jako jedna návštěva, byť se uskuteční „návštěv“ během jedné směny i 5). 
 
Průměrná doba jedné návštěvy: 4,5 hodin. 
 
Úvazky zaměstnanců dle vykonávaných funkcí: 
ředitel: 1 (úvazek 0,5) PS, sociální pracovnice: 1 (úvazek 0,5) PS, účetní: 1 (úvazek 0,5) PS, 
pracovníci v sociálních službách - osobní asistenti/tky: PS, DPP i DPČ . 
 
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. Pomoc a 

podpora v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují.  
- 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.  
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- Partnerství a komunikace – vztah mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na 
vzájemné spolupráci. 

- Pružnost – služba se vyvíjela tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám uživatelů. 
 
Organizace je členem celostátní střešní organizace Asociace pro osobní asistenci (APOA) a 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
 
Spolek "HANDICAP (?)" Zlín zajišťoval služby osobní asistence na základě registrace sociální 
služby osobní asistence pod identifikátorem 6283429. 
 

 

 
 
 

Projekt si kladl jako cíl zapojit zdravotně 
postižené děti a mládež do rozmanité 
nabídky zájmových a pobytových aktivit. 
 
Cílovou skupinou byly děti a mládež se 
zdravotním postižením - vozíčkáři, děti  
s dětskou mozkovou obrnou, děti s epi-
lepsií, se zrakovým postižením,  
s mentálním postižením, s kombinova- 
nými vadami atd., ale v rámci integrač- 
ních 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. 
 
Cílem činnosti byly co možná největší možná míra integrace zdravotně postižených dětí do 
běžné společnosti, prostředky byly pak integrační akce a co největší pestrost nabízeného 
programu. Proto měla většina akcí svůj námět a byla motivována určitou dobou, knihou nebo 
událostí. Organizátoři akcí se snažili také o maximální vytížení každého dítěte s přihlédnutím 
k druhu a míře jeho postižení a jeho schopnostem. 
 
Cílová skupina 

 Na akcích pořádaných Klubem dětí a mládeže se vedle sebe setkávala velmi různorodá 
skupina – věkově i druhem postižení: děti a mládež s DMO, vozíčkáři, děti s epilepsií, 
s mentálním handicapem, také se zrakovým postižením a s kombinovaným postižením. 

 Klub dětí se snažil o integraci postižených dětí a mládeže, zapojení do běžné společnosti, 
proto zval k účasti na akcích i sourozence postižených dětí a děti z dětských domovů. 

 Jednotlivých akcí se účastnilo od 6 do 70 účastníků - a to ve věku od 6 let.  
 

   

 Kategorie  osob 

s těžkým tělesným nebo zrakovým postižením 14 

s kombinovaným postižením 17 

s mentálním nebo smyslovým postižením 33 

zdravotně oslabení a chronicky nemocní + bez postižení 21 

 85 

III.  KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE 
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Pro cílovou skupinu dětí a mládeže připravil klub: 

 letní integrační tábor (A) 

 aktivizační zájezd (B) 2 další vícedenní akce (C) 

 9 nepobytových akcí (D) 

 klubovou činnost ve 4 kroužcích (E) 

 3 akce v rámci vzdělávacích aktivit personálu (F) 

 a také presentační činnost – aktualizace webových stránek, FB profilu, akce určené 
pro veřejnost, vydávání účelových médií klubu, atd. (G). 

 
 
A) letní integrační tábor 

Termín Místo konání 
název akce 

Počet účastníků  

Počet vedoucích a asistentů  

30.7. – 8.8.2015 RS Revika Vizovice 
MYSTERIUM …za knihovnou 

44 
19 

 
Letní integrační tábor byl i tentokrát vyvrcholením 
celoroční činnosti. Realizační tým se věnoval 
v přípravách každému detailu při vymýšlení motivace 
a programu, včetně rekvizit, kostýmů a doprovodné 
hudby. 
Během tábora byly realizovány následující formy 
programu: edukační programy, prvky arteterapie, 
muzikoterapie, dramaterapie, rekondiční plavání a 
cvičení, sportovní aktivity, výtvarná činnost, herní a 
soutěžní aktivity; a další běžné táborové prvky jako 
výlety, diskotéky, táboráky, velká motivovaná hra 
s mnoha etapami rozdělenými do každého dne, pouť, 
rozcvičky atd. 
 
B) aktivizační zájezd 
Akce probíhala jako aktivizační zájezd s ubytováním 
v bezbariérovém středisku Dětské centrum Březejc 
s vyjížděním autobusem opatřeným nájezdovou 
rampou hvězdicovitým způsobem do předem 
vytipovaných lokalit a míst a dále s rehabilitačním 
programem. Byl sestaven z rehabilitace, 
aplikovaných sportů, arteterapie atd. Každý den 
absolvovali nejméně tři „etapy“ plné zážitků prožitých 
často i poprvé v životě.  
 

Termín Místo konání 
název akce 

Počet účastníků  
Počet vedoucích a asistentů 

6. – 12.7.2015 Dětské centrum Březejc u Velkého Meziříčí 
VYSOČINA 2 

21 
13 

 
 
C) Akce pobytové - vícedenní a víkendové 

Termín Místo konání Druh akce Počet dětí  
doprovodu 

6.-10.3.2015 RS Revika Vizovice Zimní pobyt 
Čtvero ročních období 

24 
11 

21.5. – 25.5. 
2015 

Ubytování: 
Antarik – Valašská Senice 
Hipo - Hucul club Francova Lhota 

Jarní tábor s ozdravnou 
jízdou na koních 
„HANDICAP Zlín v sedle“ 

23 
11 
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Aktivity (s ubytováním v pronajatých střediscích) s komplexním výchovným a rehabilitačním 
programem – např. aplikované pohybové a sportovní aktivity a cvičení, plavání, boccia, nácvik 
sebeobsluhy, arteterapie, výtvarná činnost, muzikoterapie, ergoterapie, ozdravná jízda na 
koních, hry a soutěže v kolektivu, ekologické hry atd. 
 
ad D) Akce jednorázové / nepobytové 
- sportovní, kondiční, rekreační pohybové aktivity akce 

Termín Název akce Místo konání 

7.4. Výprava do Galaxie Rodinné centrum Galaxie 

2.6. Tancem ke hvězdám aula UTB Zlín 

9.6. Hrové odpoledne  Zlín 

30.6. Vítání prázdnin Zlín – Lesní čtvrť 

30.10. Domácí veletrh – prezentace klubu BVV Brno 

20.11. 19. Videosetkání – promítání z léta Velké kino Zlín  

10.12. 13. Paraparáda – Filmoví hrdinové (závody na 
ortopedických vozících) 

SPŠ Zlín  

12.12. Mikulášská besídka - STARDANCE MOR Café Čepkov Zlín  

15.12. Vlakem do Vizovic  Zámek Vizovice atd. 

21.12. Koledování Zlín – Lesní čtvrť 

 
 

ad E) zájmové kroužky 

NENUDA výtvarný kreativní kroužek 2 x měsíčně Handicap 

ÁČKO arteterapií k sebepoznání  2 x měsíčně Handicap 

Orientálky taneční kroužek nejen orientálních 
tanců  

1 x týdně Taneční studio 
Oriana  

Hlínotvorba keramický kroužek  1 x týdně Handicap 

 
 

ad F) vzdělávací aktivity asistentů a vedoucích  

26.4.  Přípravně školící akce dobrovolníků 1 „HANDICAP(?)“ Zlín  

5.6. -7.6. Přípravně školící akce dobrovolníků 2 Fara Zádveřice 

25.7.  Přípravně školící akce dobrovolníků  3 Revika Vizovice 

 
G) Doprovodné a ostatní aktivity Klubu dětí a mládeže 

 pravidelná aktualizace webových stránek a 
Facebook profilu 

 vydání 19. zpěvníku  

 vytvoření CD ROM – foto aj. z letního tábora 

 vytvoření CD ROM – foto aj. z aktivizačního 
zájezdu  

 vytvoření DVD – dokumentující letní tábor  

 vytvoření DVD – dokumentující aktivizační zájezd  

 kalendář „HANDICAP (?)“ Zlín 2016 atd. 
 
Úvazky zaměstnanců dle vykonávaných funkcí 

 1 - vedoucí KDM – DPČ  

 5 - vedoucí zájmových kroužků – 5x DPP   

 Dále se na přípravě a realizaci akcí podílelo 
celkem 30 dobrovolníků. 
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Ligová soutěž 
24.1.2015 SOKOL Brno IV „B“  -  SK „HANDICAP(?)“ Zlín   10:2 
1.3. 2015 SK „HANDICAP(?)“ Zlín  -  SK SLAVIA Praha „B“   10:2 
15.3. 2015  SK „HANDICAP(?)“ Zlín  -  TJ JISKRA Kyjov   10:2 
21.11. 2015  SK Rokycany „B“  -  SK „HANDICAP(?)“ Zlín  8:4 
22.11. 2015  SK „HANDICAP(?)“ Zlín  -  TJ ZORA Praha  2:10 
28.11. 2015  TJ JISKRA Kyjov  -  SK „HANDICAP(?)“ Zlín  4:8 
 
Turnaje 
2.5.2015 – Karlovy Vary – LÁZEŇSKÝ TURNAJ | družstvo obsadilo 6. místo. V kategorii B1 
obsadil Zdeněk Hradil 3. místo, Milan Hradil 6. místo, v kategorii B2 Vojtěch Pálka 7. místo, 
v kat. B3 Helena Hradilová 6. místo a v kat. OPEN Stanislav Malíšek 7. místo. 
9.5.2015 – Blansko – MISTROVSTVÍ ČR | v kat. B1 obsadil Zdeněk Hradil 4.místo. 
15.8.2015 – Bohumín – Michálkovická kuželka | v soutěži žen Františka Špačková 3. m. 
14.11.2015 – Olomouc – MISTROVSTVÍ ČR ve sprintu | v kat. B3 obsadila Helena Hradilová 2. 
místo a Františka Špačková 3. místo, v kat. B1 Milan Hradil 4. místo. 
5.12.2015 – Praha - MIKULÁŠSKÝ TURNAJ | družstvo obsadilo 12. místo, v absolutním pořadí 
obsadila Františka Špačková 24. místo, Helena Hradilová 26. místo a Milan Hradil 57. místo. 
 
 
 
 
10.1.2015 – Ostrava – NOVOROČNÍ TREFA | v soutěži mužů zvítězil Milan Hradil, Vojtěch 
Pálka obsadil 7. místo, Zdeněk Hradil 8. místo, v soutěži žen obsadila Helena Hradilová 2. 
místo a v kategorii OPEN obsadil Stanislav Malíšek 5. místo. 
7.2.2015 – Přerov – PŘEROVSKÝ ZUBR | v soutěži mužů zvítězil Milan Hradil, Vojtěch Pálka 
obsadil 7. místo, Zdeněk Hradil 13. místo, v soutěži žen zvítězila Helena Hradilová a v kategorii 
OPEN obsadil Stanislav Malíšek 3. místo. 
21.3.2015 – Praha – NĚŽNÉ TONY JARNÍ STŘELBY | v soutěži mužů zvítězil Milan Hradil, 
Zdeněk Hradil obsadil 4. místo, Vojtěch Pálka 9. místo, v soutěži žen obsadila Helena Hradilová 
3. místo a v kategorii OPEN Stanislav Malíšek 4. místo. 
11.4.2015 – Zlín – ZLÍNSKÉ KRUHY | v soutěži mužů zvítězil Milan Hradil, Zdeněk Hradil 
obsadil 7. místo, Vojtěch Pálka 10. místo, v soutěži žen obsadila Helena Hradilová 4. místo a v 
kategorii OPEN Stanislav Malíšek 2. místo. 
1.5.2015 – Karlovy Vary – LÁZEŇSKÝ turnaj | v soutěži družstev - 2. místo, v absolutním pořadí 
soutěže jednotlivců zvítězil Milan Hradil, Vojtěch Pálka obsadil 4. místo, Helena Hradilová 7. 
místo, Stanislav Malíšek 13. místo a Zdeněk Hradil 17. místo. 
30.5.2015 – Olomouc – TVARŮŽKOVÁ STŘELA | Milan Hradil 3. m. a Vojtěch Pálka 10. m. 
18.7.2015 - Praha - ALPINA CUP | zvítězil Milan Hradil. 
3.10.2015 – Kyjov – BURČÁKOVÝ TURNAJ | Milan Hradil 4. m. a v kat. OPEN S. Malíšek 4. m. 
24.10.2015 – Olomouc – Mistrovství ČR | v soutěži mužů obsadil M. Hradil 4. místo a v soutěži 
žen Helena Hradilová 6. místo. 
28.11.2015 – Praha – Soutěž na PŠ | v absolutním pořadí zvítězil Milan Hradil. 
 
ČESKOMORAVSKÝ POHÁR 2015  - v celkovém pořadí soutěže mužů obsadil Milan Hradil 2. 
místo, Stanislav Malíšek 14. místo, Zdeněk Hradil 16. místo a Vojtěch Pálka 17. místo. 
V soutěži žen obsadila Helena Hradilová 4. místo. 

IV.  SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 

2. ZVUKOVĚ NAVÁDĚNÁ STŘELBA 
 

1. KUŽELKY 
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Půjčovna nabízela základní kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným či kombinovaným 
postižením (zejména ortopedické vozíky, chodítka, toaletní židli 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 situaci. „HANDICAP(?)“ 
Zlín evidoval v roce 2015 celkem 32 výpůjček – všechny byly bezplatné. 
 
 
 
 
 

Princip dobročinného obchodu je prostý. Lidé zde 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 k prodeji. Projekt má i ekologický rozměr; věci najdou další využití.  
Projekt má za úkol dotovat hlavní činnost provoz středisek služeb a klubu dětí a mládeže. 
Dobroděj má ještě další význam. Je místem našeho setkávání s veřejností, kde můžeme 
představit naše poslání a jednotlivé aktivity, které spolek „HANDICAP(?)“ Zlín uskutečňuje. 
 
 
 
 
 
 

Nabízíme všem, které oslovila naše činnost a kteří by ji chtěli podpořit poskytnutím finančního 
daru, také speciální konto, které jsme zřídili za účelem sbírky na činnost (registrována je u KÚ 
Zlínského kraje č.j.: KUSP 74936/2012-PŽÚ).  
Sbírkový účet je veden u Raiffeisenbank jako transparentní, takže je možné sledovat pohyby na 
účtu. Na účtu se sdružovaly prostředky získané ze sbírkových pokladniček, včetně akce 
HANDICAP hledá FANKLUB, prostředky z DMS KLIKA a finanční sbírkové dary od našich 
laskavých dárců a byly použity k dofinancování poskytovaných služeb a činnosti KDM.  
 

 Příjmy  Kč 

zůstatek z předcházejícího období (vč. prvotního vkladu na účet 978 Kč) 64 818,54 

příspěvky - finanční dary  6 991,00 

z pronájmu telefonní linky – Fórum dárců – DMS KLIKA  2 679,00 

z pokladniček  38 330,00 

v podobě úroků  5,15 

Celkem aktiva  112 823,69 

 

Výdaje Kč 

Předplatné - časopis Golem pro keram. kroužek    530,00 

Grantový kalendář 2015 - přehled grant. a nadačních programů pro NNO 700,00 

Úhrada Fa - odb. liter.: celotáborové hry pro Klub dětí 220,00 

Ford 4Z73284 - bezpeč. pásy a kotvení pro vozíčkáře 47 474,00 

poplatky bance 192,00 

srážková daň 1,00 

Celkem 49 117,00 

 

 

Rozdíl příjmů a výdajů v období  
=  zůstatek do dalšího (4). roku trvání sbírky    112 823,69 - 49 117,00 = 

63 706,69 

V. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

VI.  DOBROČINNÝ OBCHOD DOBRODĚJ 

SBÍRKA pro HANDICAP 

 

VII.  OSTATNÍ ČINNOST 
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Od roku 2007 patří „HANDICAP(?)" Zlín mezi organizace, které je možné přímo 
podpořit také odesláním dárcovské SMS zprávy, tzv. DMS zprávy (Donors Message 
Service). Provozovatelem projektu je Fórum dárců. Celkem bylo od dárců za rok 
2015 přijato 94 DMS zpráv, které představovaly celkovou částku 2 679 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! 
 
 

 
O aktivitách organizace, její historii i aktuálních plánech byla informována veřejnost informacemi na 
webových stránkách www.handicap.cz, součástí kterých je bohatý fotografický archív, aktuální přehled 
našich partnerů atd. A nově v tomto roce využíval spolek také Facebook profil.  
 

 
 
 
Sál Kongresového centra ve Zlíně se stal dne 16.6.2015 už popáté dějištěm 
benefičního koncertu ve prospěch neziskové organizace „HANDICAP (?)“ Zlín. 
Díky více než 750 návštěvníkům akce a podpoře partnerů akce se podařilo 
získat rekordní výtěžek ve výši 155 390 Kč pro osobní asistenci, dopravní 
služby imobilním a volnočasové aktivity klubu dětí a mládeže. 
 
Hlavními hvězdami letošního koncertu byli Václav Noid Bárta a Ilona Csáková.  
Zájem o koncerty rok od roku roste, letos byl sál téměř plný; pro návštěvníky 
z řad veřejnosti i pro klienty sdružení to byl výjimečný večer. 
 

Kromě Ilony Csákové a Václava Noida Bárty se o hudební 
program starala Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou 
Jakuba Kleckera, F-Dur Jazzband se Zuzanou Sapárovou, 
Hanna a Jiří Poribiakovi, zpěvák Roland Hamaj. Za doprovodu 
Tomáše Baxy zazpíval i člen sdružení Lukáš Laža. O vokály se 
během večera postaraly Lenka Rafajová, Lucie Válková a Petra 
Martinovská. Večerem již tradičně provázel Martin Pášma v roli 
moderátora. Nálada na akci byla slavnostní a přitom uvolněná, 
z vystupujících byla cítit velká energie. 
 
V průběhu večera měli hosté možnost podpořit Handicap koupí 
památeční placky při veřejné sbírce – její výtěžek letos přinesl 
dalších 20.809 Kč – a přestávku oživila tzv. stužková tombola. 
Oficiálnímu programu ještě předcházel předprogram, který 
zahrnoval např. jízdu na ortopedickém vozíku, taneční 
vystoupení členů sdružení i jízdu na speciálním dvojkole pro 
nevidomé. 
 
Benefičák, jak byla akce neformálně také nazvána, nabídl 
hostům pestrou skladbu hudebních vystoupení od filmových 
melodií, přes emotivní dueta až po závěrečné funky, které 
zvedlo celý sál ze sedadel.  

 

Velké poděkování za dlouhodobý přínos pro tyto koncerty patří členům a dále vedení a pracovníkům 

Filharmonie Bohuslava Martinů, zejména panu řediteli Josefu Němému a dále Jindřišce Keferové, 
Dagmar Gargulákové a Tomáši Gregůrkovi. Děkujeme také členům F-dur Jazzbandu, včele s jejich 
kapelníkem Zdeňkem Marušákem, za trvalou přízeň a manažeru „F-durů“ Janu Slavíkovi za organizační 
přínos akci, děkujeme všem dobrovolníkům, a dále Barboře Slavíkové a Tomáši Chmelovi za práci na 
videoprojekcích, panu Janu Podhornému za práci na plakátě, fotografům Pavlu Petruškovi a Pavle 
Máčalové, nepostradatelným partnerům akce a všem dalším, kdo se jakkoli podíleli na přípravách a 
průběhu koncertu.  
 

DMS KLIKA 

 

WEBOVÁ PREZENTACE A FACEBOOK 

 

BENEFIČNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE 

http://www.handicap.cz/
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

Rozvaha k 31.12. 2015 

Označení AKTIVA v tis. Kč k 1.1.2015 k 31.12.2015 

A. Dlouhodobý majetek celkem     113 80 

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

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem, z toho: 1037 1081 

  1. Umělecká díla a předměty 28 21 

 
2. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  835 886 

  3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  174 174 

A.III Oprávky k dlouhod. majetku celkem, z toho: -925 -1002 

  1. Oprávky k drobnému dlouhod. nehmot. majetku -1 -1 

  2. Oprávky k samostatným mov. věcem a souborům -750 -827 

  3. Oprávky k drobnému dlouhod. hmotnému majetku  -174 -174 

B. Krátkodobý majetek                    863 672 

B.I. Zásoby celkem  - zboží na skladě                                   9 10 

B.II. Pohledávky celkem, z toho                            188 211 

  1. Odběratelé  10 31 

  2. Poskytnuté provozní zálohy                   139 153 

  3. Ostatní pohledávky 15 12 

  4. Ostatní přímé daně   0 15 

  5. Nároky na dotace orgánů územ. samospr. celků 24  0 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem, z toho: 638 415 

  1. Pokladna  235 156 

  2. Bankovní účty  403 259 

B.IV. Jiná aktiva celkem, z toho:                         28 36 

  1. Náklady příštích období  28 30 

  2. Příjmy příštích období   0 6 

                       AKTIVA CELKEM                                   (A.+ B.) 976 752 

           

Označení PASIVA v tis. Kč k 1.1.2015 k 31.12.2015 

A. Vlastní zdroje celkem                                   414 295 

A.I. Jmění celkem - vlastní jmění                        584 527 

A.II. Výsledek hospodaření celkem, z toho: -170 -232 

  1. Účet hospodářského výsledku  0 -62 

  2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení  105  0 

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  -275 -170 

B. Cizí zdroje celkem                      562 457 

B.I. Krátkodobé závazky celkem, z toho:           562 430 

  1. Dodavatelé  44 3 

  2. Ostatní závazky  3 3 

  3. Zaměstnanci  245 192 

  4. Ostatní závazky vůči zaměstnancům  3  0 

 
5. Závazky k institucím sociál. zabezp. a zdrav. pojiš. 114 104 

 
6. Ostatní přímé daně  10 2 

  7. Dohadné účty pasivní  143 126 

B.II. Jiná pasiva celkem - výdaje příštích období  0 27 

                      PASIVA CELKEM                                     (A.+ B.) 976 752 
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 
 

Označení NÁKLADY v tis. Kč Činnosti 

 
  hlavní hospodářská celkem 

A.I. Spotřebované nákupy celkem, z toho                                 500 38 538 

  1. Spotřeba materiálu  276 4 280 

  2. Spotřeba energie 26 25 51 

 
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek - PHM 198 0 198 

  4. Prodané zboží  0 9 9 

A.II. Služby celkem,  z toho                                                            1226 79 1305 

  1. Opravy a udržování  201 0 201 

  2. Cestovné  9 0 9 

  3. Ostatní služby  1016 79 1095 

A.III. Osobní náklady celkem, z toho                                   3610 205 3815 

  1. Mzdové náklady  2736 157 2893 

  2. Zákonné sociální pojištění  855 46 901 

  3. Ostatní sociální náklady  19 0 19 

A.IV. Daně a poplatky celkem                                      2 0 2 

A.V. Ostatní náklady celkem - jiné ostatní náklady                                      65 1 66 

A.VI. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 77 0 77 

    NÁKLADY CELKEM 5480 323 5803 

                        

Označení VÝNOSY v tis. Kč Činnosti 

    hlavní hospodářská celkem 

B.I. 
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem, z 
toho:          1321 426 1747 

  1. Tržby z prodeje služeb 1321 121 1442 

  2. Tržby za prodané zboží  0 305 305 

B.II. Ostatní výnosy celkem - zúčtování fondů                                          60 0 60 

B.III. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek  9 0 9 

B.IV. Přijaté příspěvky celkem, z toho:                                                                                 2021 0 2021 

  1. Přijaté příspěvky a dary 2013 0 2013 

  2. Přijaté členské příspěvky  8 0 8 

B.V. Provozní dotace celkem                                                          1913 0 1913 

    VÝNOSY CELKEM  5315 426 5741 

            
C. 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
(VÝNOSY-NÁKLADY) -165 103 -62 

  Daň z příjmu 0 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -165 103 -62 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ  
 

Náklady     Kč  

501.002 - 005   kancelářské potřeby, přísl. k PC, drog. zboží 32 951,00 

501.007   materiál KDM 96 882,00 

501.008   potraviny 47 300,00 

501.009-013   úprava interiéru, spotřeba věcného daru, odb. liter. 49 893,73 

501.014   dr. hmotný majetek 35 178,00 

501.015   ostatní materiál 17 421,00 

501.***     279 625,73 

502.***   el. energie – kanceláře, Drofa a DO + pára a voda 51 007,11 

503.***   PHM  198 430,00 

504.***   prodané zboží DO 9 060,00 

511.***   údržba vozidel a PC 201 486,80 

512.***   jízdenky ke klientům, cestovné 8 814,00 

513.***   náklady na reprezentaci a různé 324,00 

518.001,07,12,26,33,36-38   tel. poplatky pevná linka a mobilní telefony, internet 35 431,94 

518.002,06,16,32,39   poplatky banka, rozhlas, technické, různé 29 745,02 

518.003   poštovné, ceniny 12 021,00 

518.004   služby různé 22 532,00 

518.008   přeprava KDM 43 778,00 

518.009   ubytování a strava na pobytových akcích KDM 426 550,00 

518.010   vzdělávání zaměstnanců 37 450,00 

518.011   jednorázové akce KDM 10 904,00 

518.013   kopírka 20 591,20 

518.014   ekonomický a právní servis 22 990,00 

518.015   vyúčtování akcí – SK (pronájmy kuželen, poplatky) 8 040,00 

518.017   nájem H 88 822,00 

518.018,19   nájem Drofa  30 128,00 

518.023   pronájmy prostor 11 509,00 

518.025   zpracování mezd 63 499,00 

518.027   parkovné 1 106,00 

518.028   nájem H - KDM Keramika 16 936,00 

518.029   nájem DO 68 400,00 

518.030   benefice  82 893,00 

518.035   členský příspěvek - OA 2 220,00 

518.040   inzerce – propagační materiály 5 687,00 

518.041   poplatky KDM 45 733,00 

518.***     1 094 966,16 

521.001   OA - mzdy 1 313 328,00 

521.011   OA - DPČ  245 983,00 

521.012   OA - DPP 16 074,00 

521.003   DS - mzdy  873 604,00 

521.031   DS - DPČ  426,00 

521.032   DS - DPP  55 465,00 

521.022   KDM - mzdy  9 229,00 

521.002   KDM - DPČ 111 217,00 
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521.021   KDM - DPP  105 781,00 

521.004   DO - mzdy 135 962,00 

521.042   DPP ostatní 25 600,00 

521.***     2 892 669,00 

524.101 – 104, 111,122   sociální pojištění   663 641,00 

524.201-204,211,222   VZP OA 163 240,00 

524.301,303,311   ČPZP org. 56 449,00 

524.601   Vojenská ZP DS 12 070,00 

524.602a700   VoZP org.  a OZP org. (OA) 7 128,00 

524.900   přeplatky pojišťoven -1 395,00 

524.***     901 133,00 

528.***   pracovní neschopnost 21 512,00 

538.***   dálniční známky aj. 1 550,00 

544.001 a 549.001   úroky banka a zaokrouhlování 1 057,97 

549.002,005   pojistné Kooperativa a ČPP 21 954,50 

549.003   pojištění vozidel 20 345,50 

549.004   zákonné pojištění zaměstnanců 11 152,00 

549.007   techn. zhodnocení - DS 11 495,00 

54*.***     66 004,97 

551.***   odpisy NIM a HIM - DS 77 171,00 

      5 803 753,77 

Výnosy       

602.001,002,004,017   platby za služby od klientů DS 312 010,00 

602.009   platby od účastníků akcí KDM 367 700,00 

602.010 a 012   platby za služby od klientů OA  462 336,00 

602.005   zveřejnění reklamy, vč. benefičního koncertu 119 000,00 

602.006,007,011,016   akce SK, pronájem, dobírka, kopírování 3 678,00 

602.015   veřejná sbírka 41 607,50 

602.020   benefice 135 405,00 

602.***     1 441 736,50 

604.***   Dobroděj - prodej zboží 305 979,00 

644.***   úroky 43,45 

649.***   zaokrouhlení a odpis 60 076,00 

682.001 - 06   finanční dary, vč. darů na sbírkový účet 666 420,00 

682.009   finanční podpora Zlínský kraj (313 MPSV) 1 332 330,00 

684.002   členské příspěvky 7 400,00 

68*.***     2 021 353,00 

691.002   dotace Statutární město Zlín 1 686 991,60 

691.003   dotace ČSTPS 1 520,00 

691.006   dotace Zlínský kraj - Priority ZK, Sociální fond ZK  222 000,00 

691.014   dotace obce 2 000,00 

69*.***     1 912 511,60 

Celkem     5 741 699,55 
    

Hospodářský výsledek     -62 054,22 
KDM – Klub dětí a mládeže, OA – osobní asistence, DS – dopravní služby, DO – Dobroděj, 
SK – sportovní klub 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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Za udržení a rozvoj poskytovaných služeb a za úspěch akcí klubu dětí a mládeže, sportovního 
klubu a benefičních akcí v roce 2015 vděčíme těmto institucím: 
 
 
 
Poskytovatelé dotací nebo příspěvku:  
 
 
 

Zlínský kraj  
Program Priority Zlínského kraje 
– pro osobní asistenci 

 
Sociální fond ZK 
– pro Klub dětí a mládeže 

 
Rozpočet ZK 
– pro benefiční koncert 

 
 
 

Statutární město Zlín 
Sociální fond statutárního města Zlína 
– pro osobní asistenci 
– pro dopravní služby 
– pro Klub dětí a mládež 
 
Kulturní fond města Zlína   
– pro benefiční koncert 

 
 
 
  
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Kap. 313 – poskytovatel Zlínský kraj 
Program Zajištění dostupnosti  
- pro osobní asistenci   

 
 
 
 
 

Obec Fryšták  
Obec Machová  
Obec Neubuz 
 
Český svaz tělesně postižených sportovců  
 

PODĚKOVÁNÍ  
 

Za udržení a rozvoj poskytovaných služeb a za úspěch akcí klubu dětí a mládeže, sportovního 
klubu a benefičních akcí v roce 2015 vděčíme těmto institucím 
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 .........  .........   
 

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

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

 ........   
 

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

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

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

 .....  .....   
 

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

 ......   
 

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

 

Dále děkujeme těmto laskavým společnostem a jednotlivcům za finanční dar 

 

http://www.remaq.cz/cz/
http://www.remaq.cz/cz/
http://www.hptronic.cz/
http://www.kkszlin.cz/
http://www.kkszlin.cz/
http://www.conti-online.com/generator/www/cz/cz/continental/automobil/hlavni/home/index_cz.html
http://www.conti-online.com/generator/www/cz/cz/continental/automobil/hlavni/home/index_cz.html
http://www.viva.cz/web/structure/2.html
http://www.preklady.com/
http://www.gesos.cz/
http://www.gesos.cz/
http://www.hexxa.cz/
http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=6907779807000
http://www.tnsservis.cz/
http://www.tnsservis.cz/
http://www.wicke.cz/
http://www.wicke.cz/
http://www.zlin-precision.cz/
http://www.manag.cz/
http://www.koop.cz/
http://www.koop.cz/
http://www.alpiq.cz/
http://www.vinohruska.cz/
http://www.lokart.cz/cz/
http://www.lokart.cz/cz/
http://www.specialpapir.cz/
http://www.preciz.cz/
http://www.ceskestavby.cz/ing-zuzana-kousalikova/
http://www.ceskestavby.cz/ing-zuzana-kousalikova/
http://www.kvasar.cz/
http://www.rudolfmac.cz/
http://www.paulin.cz/
http://www.paulin.cz/
http://www.gemini.cz/
http://www.noventis.cz/
http://www.tomaas.cz/page/1862.verejne-informace/
http://www.tomaas.cz/page/1862.verejne-informace/
http://www.deos.cz/
http://www.vizocargo.cz/
http://www.vizocargo.cz/
http://www.spicybrown.sk/
http://www.vlk-hilti.cz/
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HNILICA Stanislav - Březnice  
HULEJOVI Olga a Honza - Zlín  
CHOCHRUŇ Robert - Zádveřice  
JUST skupina Marcely Mezihorákové  
KALISZOVÁ Eliška  
KONEČNÝ Vladimír - Zlín  
KŘIVINKOVÁ Svatava, Ing. - Lípa  
KUČERA Pavel - Praha  
KUČEROVÁ Libuše, JUDr. - notář ve Zlíně  
LACHOVÁ Pavla – Zlín  
MEZIHORÁKOVI Marcela a Roman – Fryšták  
MILATOVÁ Ludmila - Zlín  
NOVOTNÝ Zdeněk, Mgr. - Zlín 
 

OPAVSKÁ Jindřiška - Zlín  
OPRAVIL a spol., společnost auditorů - 
Slušovice  
PASTUSZEK Pavel - Zlín  
RZ Ekonom – Ing. Zdeňka Černíková, Buchlovice 
SCL, spol. s r.o. - Brno  
SKÁCELOVI Zdeňka a Vladimír - Otrokovice 
SLABIŇÁK Tomáš - Bojkovice  
SLUŠTÍKOVÁ Ludmila – Zlín  
SCL, spol. s r.o. - Brno  
VOZÁBALOVÁ Alena - Zlín  
ZICHOVI Milena a Zdeněk – Zlín  
ZETÍKOVÁ Hana - Otrokovice  
 

  
 
 
 

 ...........  ………...   
 

 ………….....  ..................  

Nekoranec Petr – Otrokovice                                     HART PRESS, spol. s r.o. - Otrokovice 
 
 

Děkujeme obchodnímu portálu AUKRO.CZ  
za bezplatné vystavování zboží našeho dobročinného obchodu DOBRODĚJ.  
 
 
 
 
 

 ........  ...........  
 
Agentura DIVJA – Zlín 
BABÁČEK Jiří - Vizovice  
DAS TRANSPORT s.r.o. - Zlín  
Fórum dárců 
Ftáčníková Míša - Otrokovice  
GALAXIE zábavní park - Zlín, manželé 
Růžičkovi a Valáškovi  
HFC Zlín - hokejový fanclub Zlín -
 www.hfczlin.cz  
HLAVICA Tomáš, Bc. – Zlín  
CHMELA Tomáš, Ing. – Zlín  
CHOCHRUŇ Robert, Bc. - Zlín  
JANÁLOVÁ Iva - Zlín  
JANČÍKOVÁ Iva - Zlín 4  
JANOUŠKOVI Eustach a Pavla – Bystřice p. H.  
KLEPIŠOVÁ Lucie - Zlín 
KOMÍN Bohumil, Mgr. – Fryšták  

LACINA Zdeněk MUDr. - Zlín  
MENTLÍKOVÁ Ludmila – Rokytnice  
MRP - Informatics, spol. s r.o.  
Němečková Markéta - Dárkovna Zlín  
OTÁHALOVI Blanka a Roman - Hovorany  
PAGGIO Ivan, Ing. - Praha: poskytovatel 
domény handicap.cz 
Pastorčák Roman - Zlín 
PÁŠMA Martin, Mgr. - Zlín 
PECHANEC Roman, Ing. - Zlín  
PEKÁRNA VEKA - Štípa  
PLŠEK Josef - Pneuservis AVIA Zlín  
POSPÍŠIL František - Zlín  
RS Revika Vizovice  
ŘEHÁK Jaromír, Ing. - Zlín  
SOKOLOVÁ Magdaléna - Zlín  
SLAVÍK Jan - Hvozdná 

Děkujeme mediálním partnerům a poskytovatelům graficko-tiskařských služeb 

 

Dále děkujeme těmto jednotlivcům a společnostem za důležitou materiální a další pomoc 
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http://notarzlin.webnode.cz/
http://www.radiozlin.cz/
http://www.radiozlin.cz/
http://www.rockmax.cz/
http://www.zlinskynocnik.cz/web/
http://www.tvnoe.cz/
http://www.tvnoe.cz/
http://televize.tvslovacko.cz/
http://www.1dmdesign.com/
http://www.hartpress.cz/
http://www.aukro.cz/
http://www.aukro.cz/
http://www.aukro.cz/
http://www.aukro.cz/
http://www.aukro.cz/
http://www.aukro.cz/
http://www.varecha.cz/
http://www.varecha.cz/
http://www.http/www.gacinema.cz/
http://www.galaxiezlin.cz/
http://www.dastransport.cz/
http://www.donorsforum.cz/
http://www.galaxiezlin.cz/home
http://www.galaxiezlin.cz/home
http://www.hfczlin.cz/
http://www.mrp.cz/
http://www.firmy.cz/detail/289102-pekarna-veka-zlin-stipa.html
http://www.revika.cz/
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TALAŠOVI Ladislava a Pavel - Ludkovice  
TECHSOUP Česká republika 

ZÁBOJNÍK Ladislav, Ing. - Zlín  
ZUBÍKOVY Marcela a Alena - Otrokovice 

 
Děkujeme fotografům benefičních akcí: Ing. Pavla MÁČALOVÁ MBA, Pavel PETRUŠKA  
 
 
 
 
 
všem účinkujícím   
                        
 
 
 
 
 
 
NOID Bárta, Ilona Csáková, Zuzana Sapárová, Roland Hamaj, Hanna, Jiří Porubiak, Jakub Klecker, 
Martin Pášma, Lukáš Laža a další. 
 
hlavním partnerům akce:  

                                 
 
partnerům akce: 

                                                

                                                                      

                                             
 
 
 
 
 
Tomáš Baxa, Bc. Tomáš Burger, Bc. Kateřina Faltusová, Marek Gougela, Kristýna Homolková, Ing. 
Tomáš Chmela, Jan Chmelař, Mgr. Lenka Chudárková, Tomáš Jurča, Silvie Juříčková, Mária 
Kováčová, Gabriela Kristová, David Kubeš, Martin Mokroš, Bc. Tereza Navláčilová, Martin Pavlík, 
Roman Pastorčák, Radka Prusenovská, Bc. Antonín Sedláček, Bc. Ludmila Sedláčková, Tomáš 
Seifer, Pavlína Seiferová, Michaela Slováčková, Mgr. Dagmar Škubníková, Bc. Lenka Smažinková, 
Mgr. Lucie Strojilová, František Štěbra, Mgr. Veronika Švecová, Lukáš Tisoň, MgA. Mariana 
Velčovská, Hana Vlčková, Mgr. Karel Vondráček, Bc. Jiří Weinhönig, Kristýna Zábojníková, Ing. 
Jana Zemanová, Ing. Michal Zubík a další.  
 
 
 
 
 
Marcela Hrdá, Lenka Chudárková, p. Boček, pí. Benešová, pí. Bernátková, pí. Čeleďová, p. 
Gazdoš, pí. Kovaříková, p. Kroulík, p. Vajďák, p. Vávra a další. 

Děkuje desítkám dobrovolníků z Klubu dětí a mládeže 

 

a dobrovolníkům dobročinného obchodu DOBRODĚJ 

 

Děkujeme partnerům benefičního koncertu: 
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https://www.techsoup.cz/
http://www.fdur.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.zlin.eu/
http://www.alpiq.cz/
http://www.koop.cz/
http://www.koop.cz/
http://www.gemini.cz/
http://www.1dmdesign.com/
http://www.vinohruska.cz/
http://www.vinohruska.cz/
http://www.spicybrown.sk/
http://www.noventis.cz/
http://www.noventis.cz/
http://www.kvasar.cz/
http://www.rstrnava.cz/ubytovani/

