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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 
 

občanského sdružení 
 

„HANDICAP (?)“ Zlín 
 

 

 

 

„HANDICAP (?)“ Zlín je občanské sdružení, které bylo registrováno v roce 1992 z iniciativy osob se 
zdravotním postižením 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 zdravý člověk – všechno jde, jen někdy trochu jinak.“ 
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Dvacetiny se dají slavit různě. Přesně tyto kulatiny si připomínal v uplynulém roce 2012 i mladík 
známý jako „HANDICAP (?)“ Zlín. Oslavoval na své poměry velkoryse a oslavoval taky 
různorodě. Posuďte sami. 
 
Zpíval a tancoval 

- ke gratulaci si pozval zlatou slavici Lucii Bílou, která mu, jeho klientům a pracovníkům 
společně se zlínskou filharmonií, kapelou F dur Jazzband a dalšími hosty zazpívala na 
benefičním koncertě, 

- sezval všechny své spřízněné duše k oslavě při historicky prvním plese, 
- zanotoval si u muzikálu v podání divadelních ochotníků z Hvozdné. 

 
Otevíral nové projekty 

- slavnostně zahájil provoz 1. zlínského dobročinného obchodu DOBRODĚJ 
- a světlo světa spatřil prodejní ateliér výtvarných děl „H20“. 

 
Cestoval 

- projel třeba křížem krážem Beskydy a Ostravsko (s Klubem mládeže), 
- prožil dva týdny v Říši Fantazie (na letním táboře ve Vizovicích) 
- nebo se jel ohřát do „termálů“ na Slovensko. 

 
Informoval 

- ač dlouho odolával, „prosákl“ i na sociální sítě a vyvěsil svá videa na YouTube, 
- popřál posluchačům Radia Zlín přání, ať „mají kliku“, 
- vyvěsil na plakátech po Zlínsku poselství svých členů, nazvané „Pozitivní kampaň“. 

 
Sportoval 

- setkal se a utkal při desítkách turnajů a zápasů se soupeři (a přitom přáteli) z celé 
republiky, 

 
ale ze všeho nejvíc samozřejmě „oslavoval prací“ - pomáhal 

- asistoval, 
- přepravoval, 
- pořádal desítky akcí a setkání dětí, 
- půjčoval kompenzační pomůcky, 
- podával informace 
- a zajišťoval nebo zprostředkovával různorodou další pomoc potřebným. 

 
Od založení občanského sdružení „HANDICAP (?)“ Zlín uplynulo dvacet let. Jeho služby a 
připravený personál pracovníků a dobrovolníků je pro mnohé už dlouho běžnou samozřejmostí. 
Pomáhal lidem s postižením a jejich rodinám zvládat každodenní starosti, pomáhal seniorům 
překonávat těžkosti, které s sebou přináší věk. Snažil se a snaží, aby byl pro všechny klienty a 
jejich blízké co nejvíce synonymem slov pomoc, pochopení, kamarádství, zábava, cestování…  
 
Všem, kdo nám v tomto poslání pomáhají, DĚKUJEME! 
 
 
Aleš Chudárek, předseda. 

ROK 2012?  PRÁCE I OSLAVY… 
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Občanské sdružení „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  
Právní forma:  občanské sdružení 
Adresa:  Padělky 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 
Registrace:  u MV ČR VSC/1-15058/92-R 
E-mail, URL:  handicap@handicap.cz   -   www.handicap.cz 
 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE 
Statutárním zástupcem organizace je předseda Mgr. Aleš Chudárek. 
 
VÝBOR SDRUŽENÍ 
Sedmičlenný výbor sdružení se podílel na koncepční, koordinační a hodnotící činnosti organizace 
v následujícím složení: 

Mgr. Aleš Chudárek (předseda) 
Ing. Tomáš Šácha (místopředseda) 
Oldřich Martinko 
Ludmila Sedláčková 
JUDr. Zdeňka Skácelová 
Martin Pavlík 
Irena Gougelová 

REVIZNÍ KOMISE 
Revizní komise dohlíží na to, aby organizace vyvíjela činnost v souladu se zákony a stanovami sdružení 
a platným právním řádem ČR. Revizní komise dohlíží na správnost hospodaření a účelné nakládání 
s finančními prostředky. V roce 2012 pracovala ve složení: 

Ing. Miroslav Tománek, předseda RK 
Ing. Svatava Křivinková 
Marie Konečná 

 
SUPERVIZOR 
K dispozici byl pro průběžnou odbornou pomoc a podporu pracovníkům nezávislý supervizor Mgr. Jan 
Vodák, PhD. 

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE 

SDRUŽENÍ PROVOZOVALO TYTO AKTIVITY A SLUŽBY 

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) ve stejné podobě 
jako předcházející léta. 

 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 ortoped. 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: Základní škola praktická a Základní škola 
speciální Zlín, Základní škola praktická a ZŠ speciální Otrokovice, Rehabilitační stacionář – Zlín 
Nivy, Speciální školy 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. 

 
   Cílová skupina: 

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 

Základní škola praktická a speciální Zlín  10 Hvozdná 1 

Rehabilitační stacionář – Zlín Nivy 5 Lípa 1 

Speciální školy Zlín - Lazy 9 Neubuz 2 

CSP, o.p.s. – chráněné dílny Ergo  2 Otrokovice 1 

Netradiční centrum Slunečnice 1 Tlumačov 2 

UTB Zlín JS 1 Vizovice 2 

Městský stacionář KlubÍčko  2 Zlín  18 

Hvězda Malenovice (Zlín) 1 Želechovice 4 

Hrádek Fryšták 1 Žlutavy 2 

Centrum města 2 Fryšták 1 

Celkem 34 Celkem 34 

 
       3 Členění počtu nepravidelných klientů podle trvalého bydliště 

Zlín 37 

Otrokovice, Neubuz, Lukov, Trnava, Machová  6 

Celkem 43 

I. DOPRAVNÍ SLUŽBY 
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      Přehled realizovaných převozů a přepravních kilometrů  

 POČET PŘEPRAVNÍCH KM 
POČET OSOB, 

kterým služba pomohla 

Vozidlo Za rok Průměr za měsíc Za rok Průměr za měsíc 

VW Transporter 1 38 030 3 170 2 844 238 

VW Transporter 2 21 940 1 828 1 288 107 

Ford Transit 30 017 2 501 1 758 146 

Renault Kangoo 6 400 533 158 13 

Celkem 96 387 8 032 6 048 504 
 

 

Úvazky zaměstnanců dle vykonávaných funkcí 
Řidiči – 4 pracovníci na HPP + 1 pracovník DPČ  
Asistence během dopravy – 2 pracovníci na HPP (2,0)  
Dispečerka – 1 pracovník na HPP (0,75)  
Fundraiser a PR - 1 pracovník na HPP (0,375)  
Ředitel – 1 pracovník na HPP  (0,5) 
Účetní –  1 pracovník na HPP  (0,625) 
 
HODNOCENÍ:  

 Dopravní služby jsou pevně etablovány v systému 
služeb, které jsou poskytovány znevýhodněným 
občanům města Zlína. V případě ukončení smluvního 
vztahu s některými z klientů (z důvodů např. ukončení 
docházky do zařízení, přestěhování, zlepšení 
zdravotního stavu nebo sociální situace klienta atd.) 
byly ihned uspokojovány požadavky z pořadníku 
čekatelů. 

 Plánované kvantitativní cíle byly naplněny. 

 Provoz vozidel se obešel bez nehod.  
 
 
 

 
 
 
Posláním služeb osobní asistence o.s. „HANDICAP (?)“ Zlín je podpora a pomoc směřovaná tělesně 
postiženým, chronicky nemocným a seniorům (ve věku od 19 let) tak, aby mohli žít ve svém přirozeném 
prostředí, realizovat každodenní život dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným      
s vrstevníky.  

 
Cíle služby osobní asistence: 

1. umožnit uživatelům služby žít ve svém domácím prostředí – a to i při zhoršujícím se 
zdravotním stavu (pokud se sami nerozhodnou využít pobytové služby),  

2. spokojenost uživatelů s naplňováním vlastních osobních cílů 
 

Zásady, které respektovali pracovníci během výkonu služeb osobní asistence:  
 Respekt – respektovali jsme osobnost i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. 

Dodržujeme pravidla Etického kodexu. 

 Individuální přístup – zohledňovali jsme potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů. Pomáhali 
jsme a podporovali je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačovaly. Zachovávali jsme 
svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů. Stavěli jsme na aktivní spolupráci 
uživatele. 

 Sociální začleňování – umožňovali jsme a podporovali udržení stávajících kontaktů uživatelů a 
zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností  a schopností. 

 Doprovázení  – spolu s uživateli jsme hledali optimální řešení jejich nepříznivé situace.  

 Partnerství a komunikace – vztah mezi uživatelem a osobním asistentem byl založen na 
vzájemné spolupráci. 

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

 

II. OSOBNÍ ASISTENCE 
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Osobní asistence zahrnovala: 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu (pomoc při podání stravy a pití, oblékání, 
pohybu, přesunu na vozík či lůžko, polohování) 

 pomoc při osobní hygieně (běžné úkony osobní 
hygieny, celková hygiena, pomoc při použití WC) 

 pomoc při zajištění stravy (přípravu jídla, dopomoc při 
stravování) 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc            
s úklidem, nákupy, praním, údržbou prádla apod.) 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (doprovody při cestě do zaměstnání, na 
kulturní a společenské akce, na úřady apod.) 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
obstarávání osobních záležitostí 

 
1. Vyžadované úkony byly poskytovány dle objednávky 
uživatelů na základě smlouvy o poskytování služby.               
V dohodnutý čas po příchodu osobního asistenta k uživateli si 
uživatel řídil práci osobního asistenta sám. Osobní 
asistentky pomáhaly v nepřetržitém provozu dvěma těžce tělesně postiženým osobám                   
(s muskulární dystrofií) žijící nedaleko sebe každému v jeho samostatné domácnosti (Zálešná – Drofa), 
příp. v terénu. Uživatelé mají dlouhodobě specifikované požadavky; po upřesnění asistentky vykonávaly 
požadovanou pomoc jako např. pomoc při hygieně, oblékání, přesunech na ortopedický vozík, nákupy, 
úklid, praní, doprovod, pomoc při vaření a stravování atd. Tito těžce zdravotně postižení uživatelé služeb 
žijí ve své domácnosti sami a neobejdou se bez pomoci jak během dne tak během noci - zejména 
vzhledem k potřebě polohování. S využitím této pomoci měli uživatelé vytvořeny podmínky mj. pro 
výkon zaměstnání a pro realizaci řady společenských aktivit podle svého výběru.         
 
2. Další uživatelé služeb nevyžadovali službu celodenně ale k zabezpečení svého životního stylu a rytmu 
potřebovali službu osobní asistence nárazově nebo periodicky. Na základě smlouvy a specifikovaného 
požadavku vycházely terénní osobní asistentky k výkonu osobní asistence – zejména byla vyžadována 
pomoc při osobní hygieně, oblékání, přesunech na ortopedický vozík, také nákupy, úklid bytu, praní, 
doprovody na úřady, pomoc při vaření, doprovody do školských zařízení atd. Takto využívalo opakovaně 
osobní asistenci dalších 15 uživatelů. 
 
Struktura uživatelů služby 

a) podle stupně závislosti počet osob 

I 1 

II 4 

III 3 

IV 9 

Celkem  17 

 
Celkový počet poskytnutých „klientohodin“ – 12 284 (bez cesty), 12 544 (s cestou) 
Počet návštěv - 2 658 (pozn.: u dvou klientů z nepřetržitého provozu je přitom počítána                
12-tihodinová směna jen jako jedna návštěva, byť se uskuteční „návštěv“ během jedné směny i 5). 
 

Průměrná doba jedné návštěvy – 4,6 hodin. 
 

Úvazky zaměstnanců dle vykonávaných funkcí: 
ředitel: 1 (úvazek 0,5) HPP, sociální pracovnice: 1 (0,5) HPP, ekonom, účetní: 1 (0,5) HPP, osobní 
asistenti/tky: 9 (5,9) HPP, DPP – celkem 4, DPČ – celkem 8 

 

Organizace je členem celostátní střešní organizace Asociace pro osobní asistenci (APOA)              
a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
 
Občanské sdružení "HANDICAP (?)" Zlín zajišťovalo služby osobní asistence na základě registrace 
sociální služby osobní asistence pod identifikátorem 6283429 a podle hodnocení Inspekce kvality 
poskytovalo službu s hodnocením: STANDARDY KVALITY PLNĚNY VÝBORNĚ.  

b) podle místa trvalého bydliště počet osob 

Zlín 14 

mimo Zlín (Fryšták, Otrokovice, Vizovice) 3 

 
Celkem  
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Zdravotně a sociálně postižené děti a mládež patří do svého přirozeného prostředí, a to nejen 
rodinného, vzdělávacího, ale i zájmového (volnočasového). Projekt si kladl jako cíl zapojit 
zdravotně postižené děti a mládež do rozmanité nabídky zájmových a pobytových aktivit. 
 
Dvacátým rokem pořádal klub dětí řadu akcí rovnoměrně rozložených do průběhu celého roku. 
Přítomným postiženým dětem a mládeži byli k dispozici dobrovolníci - asistenti, s přispěním čeho 
tak s dětmi nemuseli jezdit jejich rodiče jako doprovod. Klub tímto způsobem mimo jiné odlehčil ve 
vybraných dnech v zátěži rodinám, které mají ve svém středu dítě se zdravotním postižením. 
 
Cíle projektu 

1. vytvořit program aktivního a kvalitního využití volného času pro děti a mládež se zdravotním nebo 
sociálním handicapem především regionu Zlínska a zapojit tuto skupinu do rozmanité nabídky 
takových aktivit. 

2. zpřístupnit tuto nabídku co nejširší skupině takových dětí, včetně zajištění dopomoci účastníkům 
3. nabízet tento program v rámci vzájemné integrace i dětem bez postižení. 
4. program, obsah i formu „přibližovat“ co nejvíce tomu, aby se neodlišovala od běžné nabídky 

existující pro děti bez postižení. 
 
Cílová skupina 

 Na akcích pořádaných Klubem dětí a mládeže se vedle sebe setkávala velmi různorodá skupina 
dětí – věkově i druhem postižení: děti s dětskou mozkovou obrnou, vozíčkáři, děti s epilepsií, s mentálním 
handicapem, také děti se zrakovým postižením a děti s kombinovanými vadami. 

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

 Jednotlivých akcí se účastnilo od 5 do 60 dětí a mládeže - a to ve věku od 6 let.  
 

 
Pro cílovou skupinu dětí a mládeže klub připravil: 

 letní integrační tábor (A) 

 aktivizační zájezd (B) 

 3 další pobytové vícedenní akce (C) 

 klubovou činnost ve 4 kroužcích (D) 

 11 nepobytových akcí  (E) 

 3 vzdělávací aktivity personálu (F) 

 a doprovodná činnost (aktualizace webových stránek, vydání výroční zprávy a účelových 
médií klubu, pořádání besed, zasílání tiskových zpráv atd. (G). 

 
ad A) letní integrační tábor 

V ŘÍŠI FANTAZIE 

9.8. – 18.8.2012; RS Revika Vizovice   
 
Jednalo se o klasický tábor pro 40 dětí s ubytováním 
v pevné budově a v chatkách s motivovanou 
celotáborovou hrou a komplexním výchovným 
programem. Děti byly rozděleny do třech 
integrovaných koedukovaných oddílů, ve kterých 
navzájem soutěžily. Děti se nepoměřovaly 
navzájem, ale spíš „překonávaly samy sebe“. 
Během tábora byly realizovány následující formy 
programu: edukační programy, prvky arteterapie, 
muzikoterapie, dramaterapie, rekondiční plavání a cvičení, sportovní aktivity, výtvarná činnost, herní a 

Kategorie počet dětí a mládeže 

s těžkým tělesným nebo zrakovým nebo kombinovaným postižením 37 

s mentálním nebo smyslovým postižením 33 

zdravotně oslabení a chronicky nemocní a bez postižení 19 
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soutěžní aktivity, ale zejména běžné táborové prvky jako výlety, diskotéky, táboráky, velká motivovaná 
hra s mnoha etapami rozdělenými do každého dne, pouť, rozcvičky atd. 
 
ad B) aktivizační zájezd 

BESKYDY a OSTRAVSKO 
9. – 15.7.2012 Rajská Bouda 
– Frýdlant n. Ostravicí 
 
Akce probíhala jako aktivizační zájezd 
s ubytováním v bezbariérovém středisku 
s vyjížděním autobusem opatřeným nájezdovou 
rampou hvězdicovitým způsobem do předem 
vytipovaných lokalit a míst a dále s rehabilitačním 
programem. Byl sestaven z individuální 
rehabilitace, aplikovaných sportů, arteterapie atd. 
 
Účastníci každý den absolvovali nejméně dvě „etapy“ plné zážitků, jako např. sfárání do šachty v dolech 
Landek, cesta na Poustevny, nebo na Soláň, návštěva hradu Hukvaldy, exkurze v Tatře Kopřivnice, 
v Rožnově pod Radhoštěm nebo u koláře v Novém Hrozenkově atd. 
 

C) Akce pobytové 
- vícedenní a víkendové  
 
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. 

 

   Zimní pobyt  
   18.2. – 22.2.2012; RS Revika Vizovice 
   30 účastníků 

 
 Jarní pobyt s ozdravnou jízdou na koních 
 25.5. – 29.5. 2012; Hipocentrum HUCUL CLUB, 
 Francova Lhota, 34 účastníků 

 

   Barevná víkendovka  
   27.9. – 30.9.2012; RS Revika Vizovice 
   39 účastníků 
 

 
 

D) 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 
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E) Akce jednorázové a F) Vzdělávací aktivity asistentů a vedoucích * 
4.5. – 5.5.2012 Přípravně školící akce dobrovolníků* Zlín - HANDICAP 

17.5.2012 Členská schůze Aula Střední zdrav. školy Zlín  

20.5.2012 Děti fitness Zámek Napajedla 

8.6. – 10.6.2012 Přípravně školící akce dobrovolníků* Fara Zádveřice  

4.8.2012 Příprava LT – nájezdy, rekvizity* Revika Vizovice 

11.9.2012 Handicap v Galaxii  Zábavní rodinné centrum Galaxie Zlín 

9.10.2012 Hasiči Zlín - exkurze  Přílucká 213, Zlín 

23.10.2012 Tvořeníčko Zlín - HANDICAP 

30.10.2012 Domácí veletrh – prezentace klubu BVV Brno 

24.11.2012 Mikulášování GAC Zlín 

 
Kuličkiáda 
15.5.2012, Zlín 

 

 
  Záchranáři – exkurze  
  14.6.2012, Záchranná služba Zlínského kraje v BKN 

 
  Výlet – termální lázně 
  27.10.2012, Bešeňová 

 

   10. Paraparáda – závody 
   13.12.2012, SPŠ Zlín 

 
ad G) Doprovodné a ostatní aktivity Klubu dětí a mládeže 
Pravidelná aktualizace webových a Facebook stránek, vydání vlastního Zpěvníku – 110 ks, vytvoření CD 
ROM – foto aj. z letního integračního tábora 2012 (45 kusů), vytvoření CD ROM – foto aj. z aktivizačního 
zájezdu (40 kusů), vytvoření videosestřihu –  dokumentující letní pobytový tábor (60 kusů), vytvoření 
videosestřihu –  dokumentující aktivizační zájezd (30 kusů), články v tisku, kalendář „HANDICAP(?)“ Zlín 
2013 – 400 ks atd., dvě besedy se studenty UTB + Sestřihy z LT a Zájezdu – youtube.com 
 
Úvazky pracovníků klubu 

 1 - vedoucí KDM - DPČ - úvazek 0,5 

 1 - fundraiser a PR pracovník - HPP - 0,375  

 5 - vedoucí zájmových kroužků - 5x DPP  

 1 - zdravotník na pobytových akcích  

 a dále se na přípravě akcí podílelo celkem 32 dobrovolníků. 
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Sportovní klub zrakově postižených sportovců se jako tradičně účastnil řady turnajů a 
zápasů ve třech sportovních odvětvích.  

 

 

 
15.1. utkání 2. ligy – Praha SK SLAVIA Praha „B“ – SK „HANDICAP(?)“ Zlín   2:10  
28.1. utkání 2. ligy – Zlín SK „HANDICAP(?)“ Zlín  -  TJ LOKOMOTIVA Brno „B“   10:2 
29.1. utkání 2. ligy – Zlín SK „HANDICAP(?)“ Zlín  -  TJ JISKRA Kyjov  2:10 
12.2. utkání 2. ligy – Bohumín SK Michálkovice – SK „HANDICAP(?)“ Zlín   10:2 
28.4. Velikonoční turnaj – Opava 

Družstvo obsadilo 9. místo, v soutěži jednotlivců - Hradil 6. místo v kategorii B1, Pálka 11. místo 
v kategorii B2 a Hradilová 5. místo v kategorii B3 

5.5. Lázeňský turnaj  - Karlovy Vary, v kategorii B2 - Pálka 9. místo, v kategorii B1 Hradil 2. místo. 
12.5. Mistrovství ČR – Rokycany, v kategorii B3 - Hradilová 3. místo. 
10.6. Moravskoslezský přebor – Zlín, v absolutním pořadí - Hradilová 4. m., Sekanina 6. m. 

Pořadatelství turnaje SK „HANDICAP(?)“ Zlín 
23.6. Slavia cup – Praha, Pálka 37. místo. 
1.9. Michálkovická kuželka – Bohumín, v soutěži mužů - Pálka 19. m., v soutěži žen - Hradilová 2. m. 
23.9. utkání 2. ligy – Praha, ZORA Praha    -  SK „HANDICAP(?)“ Zlín  2:10 
30.9. utkání 2. ligy – Brno, TJ LOKOMOTIVA Brno „B“  -   SK „HANDICAP(?)“ Zlín   6:6 
14.10. utkání 2. ligy – Zlín, SK „HANDICAP(?)“ Zlín   -   SK SLAVIA Praha „B“  8:4 
1.12. Mikulášský turnaj – Praha, v absolutním pořadí - Hradilová 8. m., Pálka 24. m., Hradil 49. m. 
 

 
 

Zvuková střelba je tradičně naším nejúspěšnějším sportem, zejména díky výkonům Milana Hradila. 
14.1. Memoriál J. Kikty – Ostrava - Hradil 3. místo, Pálka 9. m, v soutěži žen obsadila Hradilová 3. m. 
18.2. Přerovský zubr – Přerov – v soutěži mužů - Hradil 3. místo, Sekanina 11. m., Pálka 19. m., 

v soutěži žen - Hradilová 4. m., Bartoníková 5. m. 
24.3. Něžné tóny jarní střelby Praha – v soutěži mužů - Hradil 5. místo, v soutěži žen - Hradilová 2. m. 
2.6. Tvarůžková střela Olomouc - v soutěži mužů - Sekanina 8. m., v soutěži žen - Bartoníková 3. m. 
29.9. Burčákový turnaj – Kyjov - v soutěži mužů zvítězil Hradil, Sekanina - 12. místo, v soutěži žen - 

Hradilová 3. místo a Bartoníková 5. místo. 
13.10. Mistrovství ČR Praha - Hradil 7. m., v soutěži žen - Hradilová 2. m., Bartoníková 4. m. 
26.-28.10. Mezinárodní turnaj – Przemysl (Polsko) - Hradil obsadil 3. místo. 
24.11. Turnaj Praha - v absolutní pořadí zvítězil Hradil a Hradilová 14. místo. 
 
 
 

 
Proběhly 4 kvalifikační turnaje  - 21.1. Praha, 24.3. Olomouc, 19.5. Praha, 24.11. Tišnov 
17.6. Mistrovství ČR  - Pardubice - v kategorii B1 - Hradil 3. místo, B3 Sekanina 5. m. 
28.9. Turnaj – Veselí nad Moravou - v absolutním pořadí - Bartoníková 3. místo. 
 
 
 
 
 
 
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 2012 celkem 34 výpůjček – všechny byly bezplatné. 

IV.  SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 

V. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

3. BOWLING 
 

2. ZVUKOVĚ NAVÁDĚNÁ STŘELBA 
 

1. KUŽELKY 
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Základní ideou projektu bylo zvýšení schopnosti samofinancování o.s. „HANDICAP (?)“ Zlín a také 
propagace dárcovství a podpory neziskových organizací mezi občany města Zlína. 
Projekt spočíval v první fázi ve vybudování dobročinného obchodu v centru Zlína a v druhé fázi v jeho 
provozování. Princip dobročinného obchodu je jednoduchý. Lidé či firmy zde po vybudování obchodu 
věnovali sdružení věci, které již nepotřebovali a které ještě mohly být užitečné někomu jinému. Tyto věci 
přinesli do obchodu, kde je převzal personál obchodu. Následně byly věci vytříděny a dle potřeby 
vyčištěny, oceněny a prodány. Projekt má i ekologický rozměr (věci najdou další využití). Zisk 
dobročinného obchodu bude podporovat provoz služeb o.s. "HANDICAP (?)" Zlín. 
 
Cíle: 
1. Vybudování dobročinného obchodu  
2. Větší propagace dárcovství a filantropie směrem k regionálním organizacím 
3. Zajistit zdroje finančních prostředků pro zajištění činnosti o.s. "HANDICAP(?)" Zlín.  
 
 
Časový průběh projektu: 
1. fáze – PŘÍPRAVY (květen - září 2012) 

- získávání zkušeností z podobných dobročinných obchodů  
- personální zabezpečení – koordinátor, dobrovolníci 
- hledání vhodných prostor a smlouva s majitelem o pronájmu  
- hledání názvu a tvorba loga obchodu 
- příprava projektového návrhu, práce na návrhu vzhledu a 
funkčního řešení prostoru obchodu 
- oslovování nadací a potenciálních sponzorů a partnerů 
- architektonické úpravy obchodu a skladu (lakování podlahy, 
pro zajištění bezbariérovosti – nájezd do prodejny, výmalba) 
- vybavení obchodu regály atd. 
- grafické přípravy - plakáty, web, facebook atd. 
- sdružování věcí k prodeji do obchodu 

 
2. fáze – START a PROVOZ (říjen – prosinec 2012) 

- sdružování věcí k prodeji do obchodu 
- reklamní kampaň v médiích 
- přípravy na otevření obchodu 
- 10.10.2012 - slavnostní otevření obchodu – náměstek 
primátora Mgr. Miroslav Kašný 

 
HODNOCENÍ: 
Nové projekty mívají většinou těžký začátek. Nejinak tomu bylo i s 1. dobročinným obchodem ve Zlíně. 
Největší problémy byly zejména v „předpřípravné“ fázi projektu, kdy jsme hlavně hledali dostatečně 
silného partnera. Teprve s poskytnutou dotací z rozpočtu statutárního města Zlína nabrala realizace 
nápadu „charity shopu“ na obrátkách a získala konkrétní podobu. Obchod se mohl opatřit nezbytným 
nábytkem a vybavením, upravit pro potřeby vozíčkářů (bezbariérový přístup), mohlo se pracovat na 
podobě obchodu. Abychom co nejvíce ušetřili, většinu prací jsme vykonávali svépomocí, dobrovolnicky 
(po víkendech a večerech). Ne vždy je to na škodu. Z atmosféry, kterou mohou v obchodě mnozí 
návštěvníci pociťovat, je znát zaujetí a osobní nasazení našich pracovníků a externích dobrovolníků. 
 
Projekt má za úkol jako vedlejší činnost organizace ´dotovat´ provoz středisek – většinou mírně 
ztrátovou hlavní činnosti sdružení. Obchod navštívilo během desetitýdenního zkušebního provozu 
okolo 700 zákazníků. Tržba za toto období činila 50 443 Kč. Jsme rádi, že se už nyní ukázalo, že to 
bude - byť třeba v mírné podobě - reálné.  
 
Dobroděj má ještě další rozměr, který je nejméně stejně významný jako finanční zisk obchodu. Je místem 
našeho setkávání s veřejností, kde můžeme nejlépe představit a obhájit naše poslání a jednotlivé aktivity, 
které o.s. „HANDICAP(?)“ Zlín uskutečňuje. 
 

VI.  DOBROČINNÝ OBCHOD DOBRODĚJ 
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Nabízeli jsme a stále nabízíme všem, které oslovuje naše činnost a kteří by ji chtěli podpořit poskytnutím 
finančního daru, také speciální konto.  To bylo zřízeno za účelem sbírky na činnost, registrované                 
u Krajského úřadu Zlínského kraje č.j.: KUZL 72535/2006. 
 
Sbírkový účet  2531036001/5500 je veden u Raiffeisenbank jako transparentní, takže je možno sledovat 
jednak kolik prostředků na konto přichází a jednak, na co jsou prostředky používány. 
K 30.11.2012 byl ukončen další tříletý cyklus trvání SBÍRKY pro HANDICAP (a vzápětí zahájen o další 
pokračování). Rádi bychom informovali o výsledcích a účelu použití získaných finančních prostředků. Na 
sbírkovém účtu se sdružovaly (od 1.1.2010) prostředky získané ze sbírkových pokladniček, včetně akce 
HANDICAP hledá FANKLUB, prostředky z dárcovských SMS zpráv DMS KLIKA a finanční sbírkové dary 
od našich laskavých dárců a byly použity k dofinancování dopravních služeb, osobní asistence a činnosti 
Klubu dětí a mládeže.  
 

Výnosy  2010 2011 2012 celkem 

A)  zůstatek na účtu na počátku období 1 240,25  1 240,25 

B) finanční dary  11 000,00 42 128,00 3 200,00 56 328,00 

z pronájmu telefonní linky – Fórum dárců DMS KLIKA  3 699,00 6 885,00 3 861,00 14 445,00 

sbírka do pokladniček, vč. FANKLUB HANDICAP  0 21 907,00 25 990,05 47 897,05 

v podobě úroků  0 4,14 1,66 5,80 

B) celkem  14 699,00 70 924,14 69 726,1 118 675,85 

A) + B)  119 916,10 

 

Využití získaných finančních prostředků  2010 2011 2012 celkem 

Kč 210,00 49 980,00 68 748,10 118.938,10 
 

 

Sumarizace:   119 916,10 Kč  - 118 938,10 Kč =  978,00 Kč 
Zůstatek na účtu po ukončení sbírky (část původního vkladu organizace) 

 
978,00 

 
Všem, kteří se zapojili do SBÍRKY pro HANDICAP, MOC DĚKUJEME! 
 

 

 
 
 
 
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 
2012 přijato 143 DMS zpráv, které představovaly celkovou částku 3 861 Kč. Tyto 
prostředky byly použity k úhradě části nákladů spojených se servisem vozidel 
dopravních služeb.  
 
A proč právě KLIKA? Protože KLIKA otevírá zdravotně postiženým členům sdružení 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 využívalo sdružení také facebookový profil.  

SBÍRKA pro HANDICAP 
 

DMS KLIKA 
 

WEBOVÁ PREZENTACE A FACEBOOK 
 

VII.  OSTATNÍ ČINNOST 

http://www.handicap.cz/
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1. výroční ples 
24.3.2012, Beseda Otrokovice 
 
 

 
 

 

BENEFIČNÍ KONCERT  
22.6.2012; KUC Zlín  
Lucie Bílá + Filharmonie B.M. + F dur Jazzband 
 

 
 

 
 

 

Starci na chmelu - muzikál  
20.7.2012, Amfiteátr Hvozdná 
 
 

 
 

 

Pozitivní kampaň HANDICAP  
prosinec, Městské divadlo Zlín a centrum města 
 
 

 

BENEFIČNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE 
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Rozvaha k 31.12. 2012  
     Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 

 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ  
 

1. Náklady: Střediska / služby / projekty 

Druh nákladů (výdajů) DS KDM OA DO SK Ostatní Celkem 

1. investiční celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2. neinvestiční celkem: 2 281 557,47 1 029 819,23 2 016 203,80 225 023,16 14 110,00 199 364,69 5 766 078,35 

    a) věcné celkem 698 837,27 739 296,63 154 710,60 207 150,16 14 110,00 199 364,69 2 013 469,35 

Aktiva 

stav 
k 1.1.2012 

stav 
k 31.12. 

2012 

  v tis. Kč v tis. Kč 

    A) Stálá aktiva  244 211 

    1. Dlouhodobý nehm. majetek  1 1 

    2. Oprávky k 1 1 1 

    3. Dlouhodobý hmotný majetek 958 986 
    4.1 Oprávky k samostatným 
movitým věcem 

540 601 

    4.2 Oprávky k drobnému 
dlouhodobému hmotn. majetku 174 174 

    B) Oběžná aktiva 317 395 

    1. Zásoby 0 5 

    2. Pohledávky 230 166 
    3. Krátkodobý finanční majetek, 
    z toho 

56 190 

        Pokladna 78 104 

        Bankovní účty  -22 86 

    4. Přechodné účty aktivní 31 34 

Úhrn aktiv 561 606 

   

Pasiva  v tis. Kč v tis. Kč 

   

    A) Vlastní zdroje celkem 129 150 

    1. Vlastní jmění 727 700 

        Fondy 0 0 

    2. Hospodářský výsledek -598 - 550 

    B) Cizí zdroje 432 456 

    1. Dlouhodobé závazky 0 0 

    2. Krátkodobé závazky, z toho 294 320 

        Dodavatelé 17 20 

        Zaměstnanci 164 204 

        Ostatní závazky k zaměstnan. 0 0 
        Závazky k institucím soc. 
        a zdrav. pojištění 98 85 

        Ostatní přímé daně 12 8 

        Jiné a ostatní závazky 3 3 

    3. Krátkodobá finanční výpomoc 0 0 
    4. Přechodné účty pasivní 
    z toho 138 136 

       výnosy příštích období 3 5 

       dohadné účty pasivní 135 131 

Úhrn pasiv 561 606 

Náklady - v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 262 

Spotřeba energie 37 
Spotřeba ostatních 
neskladových dodávek 325 

Opravy a udržování 165 

Cestovné 6 

Náklady na reprezentaci 11 

Ostatní služby 1088 

Mzdové náklady 2804 

Zákonné sociální pojištění 905 

Ostatní sociální náklady 32 

Ostatní daně a poplatky 1 

Ostatní pokuty a penále 0 

Úroky 2 

Jiné ostatní náklady 67 

Odpisy  DNHM 61 

Účtová třída "5" celkem 5766 
 
 
  

Výnosy - v tis. Kč 

Tržby z prodeje služeb 1555 

Tržby za prodané zboží 50 

Jiné ostatní výnosy - reklama 101 

Přijaté příspěvky - dary 808 

Přijaté členské příspěvky 10 

Provozní dotace 3290 

Účtová třída "6" celkem 5814 
Hospodářský výsledek před 
zdanění 48 

Daň z příjmů 0 
 
Hospodářský výsledek po 
zdanění celkem 48 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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 1. spotřeba materiálu 14 162,16 93 443,87 7 586,97 124 930,00 2 090,00 19 552,00 261 765,00 

 2. spotřeba energií 6 784,22 12 340,20 7 621,04 9 415,99 0,00 978,53 37 139,98 

 3. spotřeba PHM 322 058,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324 558,00 

 4. oprava a udržování 165 215,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 215,16 

 5. cestovné 0,00 0,00 5 564,00 0,00 0,00 0,00 5 564,00 

 6. nájemné z prostor 0,00 12 359,00 0,00 39 456,00 1 920,00 26 553,00 80 288,00 

 7. služby spojené s nájmem 
prostor 

32 163,60 32 163,60 54 508,80 31 243,02 0,00 0,00 150 079,02 

 8. leasing / odpis 60 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 865,00 

9. ostatní služby 70 534,67 563 902,98 72 803,39 0,00 10 100,00 152 281,16 869 622,20 

10. pojištění, repre., úroky 27 054,46 22 586,98 6 626,40 2 105,15 0,00 0,00 58 372,99 

    b) osobní celkem 1 582 720,20 290 522,60 1 861 493,20 17 873,00 0,00 0,00 3 752 609,00 

1. hrubé mzdy z pracovního 
poměru 

1 148 891,00 53 781,00 1 145 818,00 0,00 0,00 0,00 2 348 490,00 

2. hrubé mzdy z DPČ a DPP 19 443,00 179 241,00 243 076,00 14 115,00 0,00 0,00 911 750,00 

3. zákon sociální a zdrav. poj. 396 143,00 55 265,00 449 597,00 3 758,00 0,00 0,00 904 763,00 

4. ostatní soc. poj. a náklady 18 243,20 2 235,60 23 002,20 0,00 0,00 0,00 43 481,00 

Celkem  2 281 557,47 1 029 819,23 2 016 203,80 225 023,16 14 110,00 199 364,69 5 766 078,35 

 

2. Výnosy:  

Druh výnosů (příjmů) DS KDM OA DO SK Ostatní Celkem 

1. podíl organizace: 815 128,80 787 450,40 610 989,37 50 443,00 11 120,00 45 600,00 2 320 731,57 

    a) příjmy od klientů 0,00 356 000,00 0,00 0,00 2 260,00 0,00 358 260,00 

    b) členské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    c) příjmy z poskytovaných 
služeb 

389 539,00 0,00 485 891,00 0,00 0,00 0,00 875 430,00 

    d) reklama, sponzoři, 
prodej vozu, odpis)  

425 589,80 431 450,40 125 098,37 50 443,00 8 860,00 45 600,00 1 087 041,57 

2. přijaté příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 9 700,00 

3. dotace 1 450 000,00 230 000,00 1 355 000,00 180 000,00 4 950,00 70 000,00 3 289 950,00 

    a) MPSV ČR 0,00 0,00 1 235 000,00 0,00 0,00 0,00 1 235 000,00 

    b) Zlínský kraj 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 50 000,00 

    c) Město Zlín 1 400 000,00 200 000,00 120 000,00 180 000,00 0,00 40 000,00 1 940 000,00 

    d) Otrokovice 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 60 000,00 

    e) ostatní - ČSTV 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 0,00 4 950,00 

4. ostatní - výtěžek ben. akcí, 

sbírka, pronájem 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 286,74 193 286,74 

Celkem  2 265 128,80 1 017 450,40 1 965 989,37 230 443,00 16 070,00 318 586,74 5 813 668,31 

 

Výsledek - 16 428,60 - 12 368,83 - 50 214,43 5 419,84 1 960,00 119 222,05 47 590,03 

 

DS – Dopravní služby, KDM – Klub dětí a mládeže, OA – Osobní asistence, DO – Dobroděj, SK – Sportovní klub 
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Revizní komise provedla na svých zasedáních kontrolu podvojného účetnictví a předložených dokladů 
týkajících se hospodaření organizace za období 1.1. 2012  – 31.12 2012 a zjistila následující: 

1. Peněžní částky podle účetního deníku a výpisů z běžného účtu u České spořitelny, a.s. a u 
transparentního účtu Raiffeisenbank k datu 31.12.2012 souhlasí se zápisy uvedenými v účetním 
deníku. 

2. Prvotní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury přijaté a vydané) jsou vedeny 
chronologicky dle platných předpisů a obsahují všechny formální náležitosti. 

3. Rozpočtová kázeň vůči institucím, které poskytly sdružení „HANDICAP (?)" Zlín dotace byla za 
kontrolované období dodržena v plném rozsahu. Jedná se o následující instituce: MPSV, 
statutární město Zlín, Město Otrokovice, Zlínský kraj, Český svaz zrakově postižených sportovců, 
ČSTV, CEMEX - Budujeme budoucnost, nadační fond. 

4. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu se smlouvami a byly náležitě vyúčtovány 
poskytovateli. 

5. Veřejná sbírka organizace, resp. její první rok trvání, byla řádně vyúčtována Zlínskému kraji. 
 
Revizní komise konstatovala, že se svěřenými prostředky bylo nakládáno účelně a hospodárně 
v souladu s cíly organizace. 
 
Ve Zlíně dne 18.04.2013 
 
Za revizní komisi Ing. Miroslav Tománek (předseda RK), Ing. Svatava Křivinková (člen RK),  
Marie Konečná (člen RK). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

 
 

             Obec  
Želechovice nad Dřevnicí

                                                                                                            
  
 
 
 

  
 
 

PODĚKOVÁNÍ  

Za udržení a rozvoj služeb osobní asistence, dopravních služeb, za úspěch akcí 
klubu dětí a mládeže, sportovního klubu a benefičních akcí v roce 2012 vděčíme 
těmto institucím: 

 

VÝROK REVIZNÍ KOMISE 
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Dále děkujeme těmto laskavým společnostem a jednotlivcům za finanční  dar: 

 

http://www.hptronic.cz/
http://www.papirny.otrokovice.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.preklady.com/
http://www.http/lappczech.lappgroup.com/
http://www.gesos.cz/
http://www.eurocarzlin.cz/
http://www.starzlin.cz/
http://www.starzlin.cz/
http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=6907779807000
http://czmi.cz/
http://www.hexxa.cz/
http://www.tnsservis.cz/
http://www.tnsservis.cz/
http://www.lados.cz/
http://www.wicke.cz/
http://www.viva.cz/web/structure/2.html
http://www.manag.cz/
http://www.tot.cz/cs/index.html
http://www.spectrazlin.cz/
http://www.vlk-hilti.cz/
http://www.tas-stappa.cz/
http://www.wimers.cz/
http://www.cemex.cz/
http://www.izolinvest.cz/
http://www.centroprojekt.cz/
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BERAN Lubomír 
BLAŽKOVÁ Lenka – Brno 
D-DAY Prag s.r.o. - Praha 8  
HÁJKOVÁ Dagmar - Březolupy  
HULEJOVI Olga a Honza - Zlín  
KALISZOVÁ ELIŠKA  
KOUSALÍKOVÁ Zuzana, Ing. – Zlín 4  
KOŘENEK Jan, Ing. – Vizovice 
KOZÁKOVÁ Olga, Ing. - Zlín 
KRAJČOVÁ Hana, Ing. - Zlín 
KŘIVINKOVÁ Svatava, Ing. - Lípa  
KUČERA Pavel - Praha  

KUČEROVÁ Libuše, JUDr. - notář ve Zlíně  

JUST skupina M. Mezihorákové a V. Vráglové 
LACHOVÁ Pavla – Zlín  
MÁDR Michal  

MAKO Trade s.r.o. - Jihlava  
MIL group s.r.o. - Praha Holešovice  

MEZIHORÁKOVI Marcela a Roman – Fryšták  
MILATOVÁ Ludmila - Zlín  
OPAVSKÁ Jindřiška - Zlín  
ŘEHÁK Jaromír - Zlín  
SKÁCELOVI Vladimír, Ing. a Zdeňka, JUDr. - 
Otrokovice  
SLUŠTÍKOVÁ Ludmila – Zlín  
SÝKORA Pavel, Ing. – Otrokovice  
ŠTĚPÁN Alois – Kašava 
ŠVACH Josef  
VONDRÁČEK Karel - Zlín 
VOZÁBAL Jaroslav - Zlín  
ZICHOVI Milena a Zdeněk – Zlín  
ZETÍKOVÁ Hana - Otrokovice

 
 
 
                                               

  

 

 

 

 
AVONET s.r.o.  
Grafické a produkční studio Herman²  
www.mestozlin.com  
Nekoranec Petr - Otrokovice 

GRETA PUBLIC s.r.o. - Zlín 
HART PRESS, spol. s r.o. - Otrokovice 
MAGIC FACE s.r.o. - Zlín 

 

 
 
 
 
Agentura DIVJA - Zlín  
ARTIMA, reklamní agentura 
Autosklo DARO, s.r.o. - Zlín 
BABÁČEK Jiří - Vizovice  
BACHŮREK Dominik - Zlín  
BORECKÁ Sabina  

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o.  
DAS TRANSPORT s.r.o. - Zlín  
D.I.C. a.s.  
Dům Ignáce Stuchlého Fryšták  
EUROFORGEFOOD Slušovice  
Filharmonie Bohuslava Martinů – Zlín  

Dále děkujeme těmto jednotlivcům a společnostem za důležitou materiální a další 
pomoc: 

 

 

Děkujeme mediálním partnerům a poskytovatelům graficko-tiskařských služeb: 

 

http://www.galaxiezlin.cz/
http://www.galaxiezlin.cz/
http://www.rudolfmac.cz/
http://www.paulin.cz/
http://www.testaplus.cz/o-nas/
http://www.testaplus.cz/o-nas/
http://www.pokart.cz/620/
http://www.tomaas.cz/page/1862.verejne-informace/
http://www.vizocargo.cz/
http://www.vizocargo.cz/
http://www.sublimace.com/
http://www.metsawood.cz/Pages/Default.aspx
http://notarzlin.webnode.cz/
http://www.makotrade.cz/index.php
http://www.milgroup.cz/index.php
http://avonet.cz/
http://www.herman2.cz/portfolio/graficky-design/
http://www.mestozlin.com/
http://www.greta.cz/www/
http://www.hartpress.cz/
http://www.magicface.cz/
http://www.artima.cz/
http://www.autosklodaro.cz/
http://czmi.cz/
http://www.dastransport.cz/
http://dicholding.com/
http://www.eurostavby.com/
http://www.filharmonie-zlin.cz/


 

19 

 

F-dur Jazzband  
Fórum dárců 
Ftáčníková Míša a Janka - Otrokovice  
GALAXIE zábavní park - Zlín, manželé 
Růžičkovi a Valáškovi  
Gazel spol. s r.o. – Slušovice  
Golden Apple Cinema a.s.  
GURKOVI manželé - Zlín  
HERMAN Marek – Hvozdná  
HFC Zlín - hokejový fanclub Zlín - 
www.hfczlin.cz  
HLAVICA Tomáš, Bc. – Brno  
CHMELA Tomáš, Ing. – Zlín  
CHOCHRUŇ Robert, Bc. - Zlín  
JANÁLOVÁ Iva - Zlín  
JANČÍKOVÁ Iva - Zlín 4  
JANÍKOVÁ Drahomíra - Polešovice  
JANOUŠKOVI Eustach a Pavla – Bystřice 
pod Hostýnem  
Klub Mentepura  
KOMÍN Bohumil – Fryšták  
KOVONAX spol. s r.o. – Bystřice p. H.  
Kroužek divadelních ochotníků HVOZDNÁ 
LUKÁŠ Libor - Bojkovice 
MACŮRKOVI Ludmila a Fr. - Holešov  
MARCANÍKOVÁ Renata - Tečovice  
MATCHBALL, s.r.o. – Napajedla  
MRP - Informatics, spol. s r.o.  
Navrátilová Lenka - Otrokovice  
Nadace Partnerství  
NEKORANEC Petr - Otrokovice  
Ňaňko Josef – Zlín  

OXALIS, spol. s r. o.  
OPRAVIL a spol., společnost auditorů a 
daňových poradců - Slušovice 
Otrokovická Beseda s.r.o.  
OTÁHALOVI Blanka a Petr - Hovorany  
PÁLKOVÁ Linda  
Pastorčák Roman - Zlín 
PÁŠMA Martin - Zlín 
PECHANEC Roman, Ing. - Zlín  
PEKÁRNA VEKA - Štípa  
PLŠEK Josef - Pneuservis AVIA Zlín  
Podravka – Lagris  
POLEŠÁKOVÁ Hana - Zlín  
Poradna HOMEOPATIE a pro Zdraví - Zlín  
POSPÍŠIL František - Zlín  
RS Revika Vizovice  
ŘEHÁK Jaromír - Zlín  
Sieglová Vlaďka – Březnice  
SOKOLOVÁ Magdaléna - Zlín  
Střední zdravotnická škola a VOZŠ Zlín  
ŠÁCHA Tomáš – Otrokovice  
Špidla data processing, s.r.o.  
ŠTĚBROVI Marie a Rostislav - Polešovice  
Štefl Karel - Zlín  
TALAŠOVÁ Ladislava - Ludkovice  
VAJDÍK Martin - Zlín  
WICKE CZ, s.r.o.  
ZÁBOJNÍK Ladislav - Zlín  
Zapletal Michal – Praha  
ZETÍKOVÁ Hana – Otrokovice  
ZUBÍKOVY Marcela a Alena - Otrokovice  

 

 
 
 

Horák Zdeněk 
Chlebovská Marie  
Musil Josef 

Schindler Robert 
Zapletalová Zdenka 

 

 
 
 

Mgr. Jana Behancová, David Bělůnek, Tomáš Burger, Marek Gougela, Jan Hotařík, Tomáš 
Hradil, Mgr. Lenka Chudárková, Tereza Krausová, Ing. Marie Kabátová, Kateřina Ludvová, 
Michaela Matěnová, Bc. Romana Morávková, Martin Mokroš, Bc. Tereza Navláčilová, Mgr. 
Karel Nedbálek, Dan Novák, Martin Pavlík, Roman Pastorčák, Radka Prusenovská, Bc. Antonín 
Sedláček, Bc. Ludmila Sedláčková, Seifer Tomáš, Bc. Pavlína Seiferová, Helena Sieglová, 
Michaela Slováčková, Bc. Lenka Smažinková, Mgr. Lucie Strojilová, František Štěbra, MgA. 
Mariana Velčovská, Hana Vlčková, Mgr. Karel Vondráček, Jiří Weinhönig, Kristýna Zábojníková, 
Ing. Jana Zemanová, Michal Zubík 
 

 
 
 
Hana Genčúrová, Ivana Helisová, Aleš Chudárek, Mgr. Lenka Chudárková, Bc. Robert 
Chochruň, Vítězslav a Bronislava Kroulíkovi, Ludmila Mentlíková, Hana Michalčíková, Martin 
Mokroš, Bc. Lenka Špendlíková, Alexandra Šumpelová, Mgr. Karel Vondráček a další. 

Děkujeme dárcům uměleckých děl prodejního Ateliéru „H20“ 

 

desítkám dobrovolníků z Klubu dětí a mládeže 

 

a dobrovolníkům dobročinného obchodu DOBRODĚJ 

 

http://www.fdur.cz/
http://www.donorsforum.cz/
http://www.galaxiezlin.cz/home
http://www.galaxiezlin.cz/home
http://www.gazel.cz/
http://www.gacinema.cz/
http://www.herman2.cz/portfolio/graficky-design/
http://www.hfczlin.cz/
http://www.kovonax.cz/
http://www.divadlohvozdna.cz/
http://www.mball.cz/
http://www.mrp.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.oxalis.cz/
http://www.besedaotrokovice.cz/
http://www.firmy.cz/detail/289102-pekarna-veka-zlin-stipa.html
http://www.homeopatiezlin.webnode.cz/
http://www.revika.cz/
http://www.szsvzszlin.cz/
http://www.spidla.cz/

