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Vše, co je v člověku krásné,  
je očima neviditelné. 
 
                                  Antoine de Saint-Exupéry 



 

Úvodní slovo 
 

Vážení přátelé, 

dostává se Vám do rukou první Výroční zpráva občanského sdružení Země 
lidí o.s. Od první myšlenky na založení sdružení až k zahájení činnosti 
uplynulo několik měsíců plných plánování a práce všech zakládajících členů. 
Hlavní činností nově vzniklé organizace tak bylo budování týmu, vymezení 
pozic a kompetencí klíčových osob tak, aby tým, jeho pracovní nasazení a 
profesionalita byla na vysoké úrovni. 

Na konci roku jsme tak zaujali místo mezi podobnými organizacemi a 
doufáme, že své místo nalezneme i v životech našich klientů.Stavíme na 
tom, že lidé s tělesným a kombinovaným postižením mají stejné potřeby 
jako zdraví lidé, jen jejich uspokojování probíhá jiným způsobem. Naší vizí je 
pomoci těmto lidem v uskutečňování plánů a cílů zejména v oblasti 
volnočasových aktivit.  

Základem úspěchu je nalezení vhodných cest, správných partnerů a také 
financí, abychom mohli náš záměr začít uskutečňovat. Děkujeme proto 
upřímně dárcům, sponzorům a všem, kteří vznik sdružení podpořili. Velké 
poděkování patří všem členům sdružení, ať už pracují přímo s klienty, nebo 
vytvářejí optimální zázemí pro fungování našeho sdružení. 

Kamila Chroboková 
předsedkyně sdružení 

 

 
 
 

 
 

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to  
hrozně unavuje, stále a stále jim něco  
vysvětlovat.  
Děti musí být k dospělým hodně shovívavé. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
 
 
 



 

Profil sdružení 
 

Občanské sdružení Země lidí je organizace 
zaměřená na podporu volnočasových aktivit 
znevýhodněných dětí a mládeže. Snaží se 
podpořit konkrétní klienty a jejich aktivity, 
pomoci s nákupem pomůcek a hrazením 
potřebných služeb.  

Naším posláním je umožnit lidem se 
zdravotním postižením naplno prožívat volný 
čas takovým způsobem, jaký si sami zvolí. 
Nabídka volnočasových aktivit pro osoby s 
jakýmkoliv znevýhodněním se výrazně liší od 
možností zdravých lidí, není ale o nic méně 
pestrá a zajímavá. Organizace je ale podstatně 
náročnější a nákladnější, než si mnozí z nás 
dovedou představit. Naše občanské sdružení 
se snaží hendikepovaným usnadnit zařazení 
nejen do každodenních činností, ale také do 
možných vrcholových aktivit. 

Jednou z takových aktivit je Boccia. Ta se jako 
sport handicapovaných se poprvé objevila na 
paralympijských hrách v Barceloně roku 1992. 
Je třeba říci, že si skutečně brzy našel 
celosvětovou oblibu mezi velmi těžce 
postiženými sportovci. Hra je dnes pro mnohé 
těžce postižené prakticky jediným sportem, 
který lze provozovat na nejvyšší světové 
úrovni, tedy na paralympijských hrách. Proto 
jsme se rozhodli otevřít tuto aktivitu pro co 
největší počet klientů a zahájili jsme tradici 
amatérských turnajů. 

 
 
 



 

Zpráva o činnosti sdružení 
 

 
V roce 2010 jsme zahájili prvním vánočním turnajem tradici turnajů v Boccie. 
Akce se uskutečnila v prosinci v tělocvičně Jedličkova ústavu a škol ve 
spolupráci se sportovním klubem Jedličkova ústavu, soutěže se zúčastnilo 
dvanáct klientů místního internátu. Boccia je jako vrcholová aktivita 
rozdělena do čtyř kategorií. V každé z nich měří své síly hráči s jiným typem 
postižení. Náš turnaj byl otevřen všem klientům bez rozdílu. Akce, o kterou 
byl velký zájem, se účastnil i vrcholový hráč bocii, tentokrát ale v roli 
rozhodčího. Klienti tak měli možnost získat cenné rady od kolegy, který sbírá 
dlouhá léta trofeje na zahraničních turnajích. Druhým rozhodčím byl zkušený 
trenér, na kterého se v následujících dnech obrátila řada klientů se zájmem o 
tuto aktivitu. 

V současné době se sdružení věnuje mimo jiné individuální podpoře dvou 
mladých sportovkyň. Osmnáctiletá atletka Bára potřebuje pro své aktivity 
odlehčený mechanický vozík, na který nemá nárok od pojišťovny (ta uhradila 
v plné výši vozík elektrický, který denně používá). Bára je úspěšná atletka, 
třetím rokem se věnuje hodu kuželkou do dálky. Boccistka Jana se také 
denně pohybuje pouze díky elektrickému vozíku. Pro většinu svých 
volnočasových aktivit ale využívá vozík mechanický. Současný je v havarijním 
stavu, nový pojišťovna neuhradí.  

 
 
 
 
 
 
 

Člověk se plně projeví, teprve když změří  
své síly s nějakou překážkou. 

Antoine de Saint-Exupéry 
 



 

Zpráva o členské  
základně 
 

Nejvyšším orgánem sdružení je Valné 
shromáždění. Na volebním zasedání Valného 
shromáždění je z řad členů volena Správní 
rada a předseda Správní rady, a Dozorčí rada 
a předseda Dozorčí rady. 
 
Dne 5. 12. 2010 byli v souladu s volebním 
řádem do těchto pozic zvoleni: 
 
Správní rada 

Kamila Chroboková – předsedkyně  

Jan Janyška – místopředseda 

Jakub Janyška – člen 

 

Dozorčí rada 

Karel Koranda – předseda dozorčí rady 

Bohumil Hrodek – člen 

Luboš Umanec – člen 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hospodaření sdružení 
 
Pronájem realizačních prostor, sídlo společnosti 

Položka Částka Spolupráce 

Pronájem  1,- WASTECH a.s. 

 

Vánoční turnaj boccia – náklady na realizaci turnaje 

 Položka Částka Spolupráce 

Pronájem tělocvičny 0,- SC JÚŠ Praha 

Rozhodčí 0,- 
František Serbus, 

Břetislav Janyška 

Ceny do turnaje 5369,-  
MikroChem LKT 

s.r.o. 

 

Smlouva o reklamě 

Společnost Částka 

Kapex s.r.o.  20.000,- 

 
 
 
 



 

Plány pro rok  
2011 
 

V příštím roce bychom rádi 
pokračovali v budování tradice 
boccistických turnajů, první se 
odehrál v loňském roce, další nás 
čekají letos. V této souvislosti 
nadále spolupracujeme 
s Jedličkovým ústavem. Turnaje 
bychom ale rádi rozšířili na 
celovíkendové akce pro klienty 
z celé republiky (v současné době 
pořádá podobné turnaje pouze TJ 
Lázně Košumberk).  

Další oblastí, kterou bychom se 
v příštím roce více zabývali, jsou 
výjezdy s hendikepovanými mimo 
ulice města. Na konci května se 
uskuteční turistický výjezd do 
Benátek nad Jizerou, ke konci 
července vyrazíme na týdenní 
letní tábor do Jižních Čech. 
V listopadu se chystáme na zimní 
turistiku, tentokrát do Krkonoš.  

Rádi bychom rozšířili nabídku 
volnočasových aktivit, které bude 
sdružení moci přímo organizovat. 
Mezi stěžejní projekty patří akce „I 
my do vody“, „Rybaření bez 
bariér“, „Den na kolečkách“ a 
„Praha zábavná“. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Závěr 
 
 

 
V roce 2010 se nám podařilo se všemi náležitostmi založit občanské 
sdružení, které se již v současné době může plně věnovat práci s klienty. 
Zpřístupnili jsme veřejnosti webové stránky poskytující informace nejen o 
našem sdružení, ale také elementární osvětu, co se týče oblasti 
volnočasových aktivit tělesně a kombinovaně postižených osob. 

Podařilo se nám získat nejen cenné podporovatele a dárce, ale také první 
úsměvy klientů, kterým tyto finance pomohly ke kvalitnějšímu trávení 
volného času. 

 

Země lidí o.s. 

Ostružinová 36/3175, Praha 10 

IČ: 22845631 

číslo účtu: 43-8392270267/0100 

www.zemelidi.cz 


