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Proč zrovna Země lidí a jak to souvisí 

s Exupérym? 

Proč se jmenujete Země lidí? A proč né třeba Lidé Země? Nebo Lidé ze 

Země? Země z lidí? Lidi na Zemi? Lidi mimo Zemi? Země na lidech? Odpověď 

je snadná. Protože Antoine de Saint Exupéry. Kdo někdy četl nebo alespoň 

držel v ruce jeho knížku Země lidí, nemůže se dál ptát. 

Země lidí, próza z roku 1939, je 

souborem osmi statí a vzpomínek na 

zavádění prvních poštovních linek 

mezi Evropou a severní Afrikou, na 

průzkumné lety přes Saharu, Andy 

a Atlantský oceán, na havárie i 

život v poušti. Toto téma 

zdánlivě s posláním naší 

organizace moc 

nesouvisí, první dojem 

ovšem klame. 

Exupéry psal překrásné 

humanistické příběhy, k 

nimž čerpal náměty ze 

svých zkušeností pilota 

a ředitele letišť. Svět 

vidí pohledem člověka 

neustále žijícího v 

blízkosti ohrožení. 

Všechny jeho příběhy 

jsou prostoupeny 

všeříkajícími a neuvěřitelně prav-

divými filozofickými úvahami o 

smyslu lidského života. Smyslu 

života, který Antoine hledá a my 

ho pomáháme uživatelům našich 

služeb nalézt. Beze smyslu totiž 

život nemá cenu… 

Pro ilustraci si dovolíme 

publikovat pár jeho myšlenek, 

které nám mluví z duše: 

„Člověk přece nemůže trvale žít z 

ledniček, politiky, financí a 

křížovek. Člověk to 

prostě nemůže. Člověk 

přeci nemůže žít bez 

básní, bez barev, bez 

lásky.“ 

„Člověk je veliký tím, 

že pociťuje odpovědnost. 

Odpovědnost tak trochu 

za osud lidí, v dosahu 

své činnosti.“ 

„Nejdále dojde a 

nejúspěšnější bude, kdo 

nejvíc zápasil sám se 

sebou.“ 

„Lidé už nemají čas, aby něco 

poznávali. Kupují u obchodníků 

věci úplně hotové. A poněvadž 

přátelé nejsou na prodej, nemají 

přátel.“ 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZEMĚ LIDÍ O.S.      AKTIVITY A FINANCE V ROCE 2012 
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Slovo šéfredaktora  

V roce 2012 oslavila naše organizace dva roky své existence. Dva roky, 

během kterých došlo k dynamickému rozvoji a rozšiřování našich služeb a 

aktivit.  

Za tak krátkou dobu jsme 

vybudovali funkční a stabilní 

sdružení, které si dalo za cíl 

pomáhat dětem, mládeži i dospělým 

lidem s hendikepem. Získali jsme 

důvěru mnoha rodin, 

dobrovolníků, sponzorů i partnerů 

a naše akce se staly všestranně 

velmi oblíbenými a 

vyhledávanými. Neustále se 

snažíme zkvalitňovat naše služby 

a přehledně a pravidelně o nich 

informujeme naše partnery.  

Život naší organizace je podobný, 

jako život člověka - skládá se z 

mnoha na sebe navazujících 

kapitol. Jak rosteme, stále se 

učíme novým věcem, získáváme 

další a další zkušenosti, 

poznáváme nová místa a nové lidi. 

Jsem moc ráda, že při každoročním 

ohlédnutí za rokem našeho vývoje, 

mohu i letos říct, že byl naprosto 

jedinečný. Je nám jasné, že roky 

příští nebudou snadné, protože 

ekonomické situace u nás 

neziskovkám příliš nepřeje, 

budeme se ale snažit seč nám 

budou síly stačit, aby se naše 

služby stále více rozšiřovaly a 

rozvíjely a dále navyšovaly svou 

kapacitu. 

Do příštího roku si dovolím 

popřát všem, tedy klientům i 

dobrovolníkům, kteří s námi 

půjdou hledat svoji cestu, aby ji 

našli a aby je vedla dál. A aby ta 

cesta byla pestrá, tvůrčí, veselá 

a plná zážitků, a aby měl každý 

tu svou cestu rád, protože je jeho 

a našel si ji. Zároveň bych chtěla 

všem poděkovat za spolupráci, 

protože zpětná vazba od vás všech 

mne udržuje v přesvědčení, že 

naše úsilí není marné a má 

skutečný smysl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kamila Chroboková 

předsedkyně správní rady  
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Občanské sdružení láká na zajímavé 

aktivity! 

A o jaké sdružení se jedná? Země lidí o.s. je organizací, která se věnuje 

podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže s postižením. Pro tuto 

cílovou skupinu pořádá dobrodružné i relaxační víkendy, letní tábor a 

akce v Praze. 

Projet se na kole, zahrát si 

fotbal, přečíst si knížku, jít si 

zaplavat nebo jen tak vyrazit na 

výlet s přáteli. Pro většinu z 

nás běžný způsob 

trávení volného 

odpoledne nebo víkendu. 

Jsou ale mezi námi i 

lidé, pro něž zvládnutí 

každé z vyjmenovaných 

věcí představuje velké 

úsilí a ani poté mnohdy 

nedosáhnou svého cíle. 

Řeč je o lidech s 

postižením nebo 

znevýhodněním, o lidech, 

kteří mají také své 

plány, tužby a potřeby, 

stejně jako zdraví lidé. 

 

Stavíme na tom, že lidé s 

tělesným a kombinovaným 

postižením mají stejné potřeby 

jako lidé bez něj, jen jejich 

uspokojování probíhá 

jiným, někdy 

složitějším způsobem. 

Naší vizí je pomoci 

dětem a mladým lidem 

v uskutečňování plánů 

a cílů zejména v 

oblasti volnočasových 

aktivit. Snažíme se 

podpořit konkrétní 

klienty a jejich 

aktivity, pomoci s 

nákupem pomůcek a 

hrazením potřebných 

služeb. 

Obsah roku čísla: 

Na sjezdovkách v LEDNU … str. 4 

Tropické ostrovy v ÚNORU  … str. 5 

Grafický ateliér v BŘEZNU … str. 6 

Velikonoční boccia v DUBNU … str. 6 

Rybaření v KVĚTNU … str. 7 

Tábor a jeho přípravy v ČERVNU, ČERVENCI a SRPNU … str. 8 

Rybičky pro prcky v ZÁŘÍ … str. 9 

Dobytí Krumlova v ŘÍJNU … str. 9 

Prckové v Tropech v LISTOPADU … str. 10 

Tvořivý den v PROSINCI … str. 10 

Vánočková boccia v PROSINCI … str. 11 

Potápko a jachting CELÝ ROK … str. 12 

Kde na to vzít? … str.  

Kdo tam jezdí? … str.   
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Na sjezdovkách ve Špindlu spatřeni 

lidé na zvláštních sáních! 

Víte co je monoski? A biski? Účastníci lyžařského kurzu Země lidí o.s. to 

nejen vědí, ale na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké to je, brázdit na nich 

sjezdovky! 

V zimě jsme se rozhodli nabídnout 

našim klientům nevšední a pro 

všechny novou aktivitu - 

lyžování na biski. Biski je 

určena lidem s těžším zdravotním 

postižením a je lépe uzpůsobena k 

jízdě s asistentem. Jak již sám 

název napovídá, liší se biski od 

monoski počtem lyží – pro lepší 

stabilitu je skořepina upevněna k 

dvěma lyžím. V biski je lyžař 

připoután bezpečnostními pásy na 

více místech a sedí níže než v 

monoski.  

Bydleli jsme v Jánských lázních, 

odkud jsme každý den vyráželi na 

svahy areálu ve Špindlerově 

Mlýně. Cesty to byly dobrodružné, 

sněhu bylo tolik, že ani náš 

překrásný milovaný Transit nebyl 

ráno pod jeho nánosem k nalezení.  

Pro nás všechny byl víkend na 

horách obrovským zážitkem. 

Zkušení instruktoři z Centra 

hendikepovaných lyžařů v 

Jánských lázních sjížděli s 

našimi klienty červené sjezdovky, 

mnozí také jeli poprvé sedačkovou 

lanovkou. I když nám počasí moc 

nepřálo a sněžilo a sněžilo, byla 

to jedna z nejlepších akcí, na 

kterých jsme byli. 

Naše zážitky byly zaznamenány  

filmaři a reportáž můžete 

shlédnout na kanálu Zemelidi na 

youtube.cz pod názvem I my na 

horách!
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Tropické ostrovy prozkoumány 

prvními cestovateli. 

Po celém širém kraji českém rozběhla se zpráva, že v nedalekých zemích 

německých vyrostl ze země tropický ostrov. Sestavili jsme tedy 

průzkumnou skupinu a tento zvláštní jev chtěli vidět na vlastní oči! 

 První výlet za hranice a hned 

taková paráda! Venku mrzlo až 

praštilo a my sbalili plavky a 

osušky. Naším cílem se stal 

aquapark Tropical Islands 

nedaleko Berlína - tropický ostrov 

skrytý v obrovské hale, původně 

sloužící jako 

hangár pro 

vzducholodě.  

Hned po vstupu 

do komplexu 

začali všichni 

průzkumníci 

strhávat vrstvy 

oblečení, protože 

tropické klima 

na nás doslova 

dýchlo. Po 

převlečení do 

plavek a výměně 

sněhulí za žabky 

jsme se vydali na první procházku 

po ostrově. Krásné a stylové cesty 

lemují hotýlky, obchůdky a 

restaurace a na jejich konci se 

rozkládá písečná pláž s lehátky a 

bazénem v dokonalé iluzi mořského 

břehu. Právě tady byla naše první 

zastávka a první koupání. 

Po obědě jsme si udělali procházku 

po pralese a nekonečnými 

cestičkami mezi tropickými stromy, 

rostlinami a zvířaty jsme se 

dostávali k různým chýším a 

obydlím domorodců. Pod pralesem 

jsme objevili překrásnou lagunu s 

tobogány, fontánou a vodopádem, ve 

které jsme strávili zbytek dne. 

Po výborné 

večeři v 

místní 

restauraci 

jsme si 

ustlali na 

pláži na 

břehu moře. 

Ráno jsme 

ještě jednou 

proběhli 

prales, ale už 

jsme se 

všichni 

těšili zpátky 

do laguny. Koupání jsme si dosyta 

užili, koupili si nějaký ten 

suvenýr z dalekých cest a vydali 

se na cestu ještě delší - zpátky do 

Prahy. Nikomu se nám zpátky do 

zimy nechtělo, užili jsme si krásné 

dva dny a prozkoumali, jak to 

vypadá, když se v Německu zjeví 

tropy. 

 

  



Výroční listy 2012  Země lidí o.s. 

Stránka | 6  
 

Skandální odhalení: Lidé s postižením 

umí malovat! 

Náš štáb to viděl na vlastní oči! Nevěděli, co s časem, tak nastartovali 

auto a jeli si vyzkoušet život bohémských umělců. 

 Co jiného dělat v únoru, než 

čekat, až bude hezky . My jsme si 

zkrátili čekání 

výletem do grafického 

ateliéru Střední 

průmyslové školy v 

Lysé nad Labem, kde 

jsme si díky Marušce 

Svatoňové, která je zde 

výbornou a nadějnou 

talentovanou 

studentkou, mohli 

vyzkoušet, jaké je to 

být malířem. Někteří z 

nás poprvé v životě 

zasedli za malířský 

stojan a na obrovské 

čtvrtky kreslili postavu. Naučili 

jsme se pracovat s mnoha novými 

technikami, využili jsme 

vedle tužky také 

například pastel, uhel, 

giocondy a mnohé další. 

Svá díla jsme pak 

smotali do role a po 

prohlídce školy a prací 

místních žáků jsme se 

vydali na závěrečnou 

tečku do místní 

cukrárny. Své výtvory 

si pak každý pověsil na 

zeď svého pokoje na 

intru Jedle. 

 

Tradice neumírá! I letos létaly míčky. 

V předvelikonoční atmosféře se v tělocvičně 

Jedličkova ústavu a škol odehrál již čtvrtý 

turnaj v boccie. Své síly změřili zkušení 

hráči z předchozích třech konání našich 

turnajů i úplní nováčci.  

A opravdu bylo na co se dívat. Výborné 

výkony všech závodníků doprovázela skvělá 

pohoda a zažili jsme tak velmi příjemné 

odpoledne. Všichni účastníci si jako vždy 

odnesli krásné ceny a za první tři místa 

samozřejmě také poháry.  

Někteří účastníci turnaje již končí své 

studium v JÚŠ, na příštím ročníku je tedy už 

asi neuvidíme. Přejeme vám do dalšího života 

hodně štěstí a občas si vzpomeňte a zahrajte 

si bocciu! 
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Jaké to je dát pusu rybě? Účastníci 

Rybaření bez bariér vědí své. 

Ne každý z nás ví, že právě v květnu začínají rybářské soutěže a závody 

na rybnících po celé České republice. i my jsme se takového závodu mohli 

díky Českému rybářskému svaru, resp. díky jeho Místní organizaci Třeboň, 

zúčastnit.  

Ale ještě před tím, než jsme vzali 

do rukou pruty a nahodili, 

zavítali jsme na jihočeský 

královský hrad Zvíkov, kde 

pokračovalo naše putování za 

českou historií. Hrad Zvíkov je 

volně přístupný, prolezli jsme si 

ho tedy celý, od brány až dolů k 

řece. Krásné vyhlídky a 

zajímavosti z historie nás 

uchvátily tak, že jsme dokonce 

zapomněli na nepříznivé počasí. 

V neděli už ale bylo krásně. Jako 

správní rybáři jsme si přivstali a 

vyrazili na rybník Paďourek 

nedaleko Třeboně. Zde už na nás 

čekali páni rybáři, vysvětlili nám 

pravidla závodů, rozlosovali si 

všechny účastníky a zatroubili 

začátek. Pro nás to byla první 

zkušenost s rybařením, první 

chvíle závodu tak mnozí strávili 

seznamováním s různou technikou. 

Pak už ale všichni nahodili a 

nemuseli jsme čekat dlouho na 

první úlovky. Cenu za nejvíce 

nachytaných ryb si nakonec 

odvezla Barča Čelanská, největší 

rybu chytili Ája Mojžíšová s 

Dennisem Schulzem. Všichni ale 

dostali medaile za účast, 

vzpomínková trička a tašku plnou 

drobných dárečků. Ještě jednou 

bychom rádi poděkovali hodným 

rybářům za čas, trpělivost a 

ochotu, kterou nám věnovali! 

 

Rozhovor s vítězkou Barčou Čelanskou: 

Barčo jaká byla největší ryba, kterou 

jsi chytila? 

Chytila jsem spoustu ryb, ale žádná 

sláva s velikostí to zrovna nebyla. A 

pak to přišlo! Jediná a ze všech 

největší, málem jsem tam letěla za ní. 

Celých 36cm! 

A co jsi s ní udělala? Bude k večeři? 

No tak sice byla největší, ale stejně 

by to bylo asi tak na svačinku, takže 

jsem si dala buřta, ryba dostala pusu 

a letěla zpátky do rybníka. 

No a teď k té zásadní otázce: Jaké to 

je dát pusu rybě? 

Co k tomu dodat, nějakou si chyťte a 

zkuste to (chachacha). Ale více méně do 

poslední chvíle čekáte, jestli se z ní 

nevyloupne princ, nebo jestli alespoň 

nezezlátne… 

 



Výroční listy 2012  Země lidí o.s. 

Stránka | 8  
 

K táboru neběžela liška, ale čtyřicet 

dobrodruhů! 

Devítidenní akce, měsíc příprav a měsíc vyhodnocování. Všech dvacet tři 

táborníků a patnáct vedoucích se vrhlo do cestování časem, podívali se do 

pravěku, středověku, přítomnosti i budoucnosti. 

Druhý ročník letního tábora pro 

děti a mládež s hendikepem se 

odehrál třetí týden v červenci v 

Bělé pod Bezdězem. Samotnému 

konání předcházelo sedm schůzek 

vedoucích a přípravná cesta do 

tábora v průběhu června a po jeho 

skončení následovalo vyhodnocení 

všech aktivit, námětů do příštích 

let a zpětných vazeb na třech 

setkáních v průběhu srpna. 

Tentokrát jsme v chatové osadě 

Pohádka přivítali dvacet tři dětí 

a patnáct dobrovolníků. Bydleli 

jsme jako minulý rok v dřevěných 

chatičkách, osada byla plně 

přizpůsobena našim potřebám.  

Celotáborová hra Cestování strojem 

času byla poutavá pro všechny 

věkové skupiny a připravené hry 

nás všechny moc bavily. Počasí nám 

celý týden přálo, na koupání sice 

nebylo, ale povalování venku na 

trávě jsme si užili dosyta. Každý 

průchod bránou času v doprovodu 

druidů byl plný nových očekávání, 

napětí a dobrodružství. Stroj času 

byl totiž rozbitý a my nikdy 

nevěděli, do které doby nás 

přenese. Tam jsme hledali 

poztrácené součástky pro jeho 

opravu. 

Ve středověku nás navštívili 

profesionální šermíři a předvedli 

nám své umění, podívali jsme se 

také za místním panem myslivcem 

do ohrad muflonů a k divokým 

kancům. 

Jako každý rok nechyběly táboráky 

a večerní posezení s kytarou, 

promítání filmů a fotek, výlet do 

města, noční bojovka a spaní pod 

širákem. 

Celý tábor jsme si moc užili. 

Navázali jsme nová přátelství, 

naučili se nové dovednosti, 

dozvěděli se spoustu zajímavostí a 

hlavně jsme se perfektně bavili! 
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Prckové s rybářským prutem: Kolik jich 

stáhl kapr do vody? 

Tentokráte jsme na ryby vyrazili s našimi 

nejmenšími cestovateli. Tahali jsme z vody 

jednoho velkého kapra za druhým… to byly 

žně! 

A jak už se stalo zvykem, v sobotu jsme se 

vydali na výlet. Navštívili jsme ZOO 

Hluboká nad Vltavou, která se nachází 

nedaleko překrásného zámku Hluboká nad 

Vltavou, poblíž loveckého zámečku Ohrada. 

Po zhlédnutí celé ZOO jsme si dali 

vynikající oběd v místní restauraci. Druhý 

den v neděli jsme se brzy ráno sešli na 

hrázi rybníka Paďourku a po malé 

instruktáži je již závodníci pustili do 

práce. A tahali jednu rybu za druhou. 

Největší úlovek se podařil Péťovi Benešovi, 

který z vody vytáhl kapra úctyhodných 

rozměrů s mírou 57 cm. 

 

Český Krumlov po staletích dobyt!  

Vozová kolona vyrazila od Vltavy vzhůru k zámeckým zahradám. Příkrými 

cestami se probojovali až na samý vrchol k otočnému divadlu. 

Že se Jižní Čechy staly vyhledávanou destinací dobrodruhů ze Země lidí 

o.s., na to už jste možná zvyklí. Proto nikoho nepřekvapí, že se tam 

vypravili i v podzimní čas. Počasí náramně 

vyšlo, a tak mohli vyrazit a shlédnout výlov 

hned dvou menších rybníků a přesvědčit se o 

tom, že rybářská práce je opravdu těžká. Ryby 

létaly z vypuštěného rybníka vzduchem do kádí, 

kde je muži v gumových oblecích třídili podle 

druhu a velikosti. Byla to neuvěřitelná 

podívaná. 

V neděli pak skupina navštívila jedno z 

nejkrásnějších měst naší vlasti - Český 

Krumlov. Podívali se na historické centrum 

města, na zámek a do zámeckých zahrad. Celý 

výlet byl zakončen nejen radostným zvoláním, 

ale také dobrým obědem v jedné z místních 

pizzerií. 
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Na Tropické ostrovy se vydali i 

pidilidi…  

Zima dorazila do českých luhů a hájů a nejmenší cestovatelé ze Země lidí 

o.s. se vydali na v pořadí druhou expedici za hranice. Jeli se ohřát do 

tropů.  

Procházeli jsme se městečkem, koupali se 

v moři, potápěli se a v tropickém 

pralese jsme si dokonce zahráli 

vědomostní bojovku. I tentokrát 

zakončili cestovatelé své putování v 

laguně pod vodopády, relaxovali ve 

vířivkách a dováděli na tobogánech. 

Dali jsme si výbornou večeři v místní 

restauraci a nakonec ulehli na pláž.   

Druhý den jsme vyzkoušeli vodní čluny 

na pirátské zátoce, naposledy jsme se 

vykoupali v laguně, koupili si něco na 

památku a vydali se na cestu zpátky 

domů. Byl to bezva víkend, tak zase za 

rok!  
 

První adventní neděle ve znamení barev! 

Nejkrásnější svátky v roce klepou na dveře a tak jsme se rozhodli 

uspořádat na první adventní neděli setkání pod stromem Republiky 

spojené s tvořivou dílnou v restauraci Café Therapy.  

Po příjemné procházce Václavským a Staroměstským náměstím jsme 

se všichni vyfotili před nejkrásnějším smrkem u nás a vydali se 

předvánoční Prahou do Školské ulice. po výborném obědě jsme se 

odebrali do salónku a během promítání pohádky Tři oříšky pro 

Popelku jsme vyrobili 

krásný adventní věnec 

a každý si vytvořil 

dárky pro rodiče. 

Nakonec jsme při 

zpívání koled 

vystříhali a vybarvili 

papírové vločky, které 

jsme cestou domů 

rozdávali pro radost 

kolemjdoucím. 
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Nedali si pokoj ani o Vánocích: Házeli 

koženými míčky! 

Před dvěma roky jsme Vánočním turnajem v boccie zahajovali činnost naší 

organizace a od té doby se z něj stala příjemná a vyhledávaná tradice.  

I tentokrát jsme se sešli na 

palubovce v Jedličkově ústavu a i 

tentokrát bylo na co koukat. 

Novinkou tohoto turnaje byla 

volba turnajové Miss a turnajového 

Missáka, které volili v tajném 

hlasování všichni přítomní v hale. 

I ti, co se zrovna neúčastnili 

turnaje, tak měli o aktivní zábavu 

postaráno.  

Mezi všechny účastníky byly již 

tradičně rozděleny nejen diplomy a 

pamětní listy, ale i medaile a 

krásné ceny. Děkujeme všem 

vychovatelům Jedličkova ústavu, 

kteří nám přišli na turnaj pomoci, 

byla to moc příjemná akce! 

 

 

inzerce  

Půjčte si milion na dárků 

kamion! Nesplatíte splátky, 

vezmem si ho zpátky! 

email: zemepenez@houba.cz 

Máte doma hlupce? Seženem vám 

kupce! Neváhejte a volejte! 

Kam? Z okna! 

Odhalíme i vaší životní pravdu! 

Kdo má víno a nepije, 

kdo má hrozny a nejí je, 

kdo má ženu a nelíbá, 

kdo se srandě vyhýbá, 

na toho vemte bič a hůl, 

to není člověk, to je VŮL!!! 

Věštkyně Milada: +430 726 666 666 

Nechce se vám chodit? Vyměním 

invalidní vozík za nohy! P.S. 

s překupnictvím orgánů jinak 

nesouhlasím! Rene@nakolech.cz 

Až tě život omrzí a stane se 

peklem, skoč po hlavě do 

záchoda a zakryj se deklem! 

Nebo napiš na Země lidí o.s.! 
Mladý, pohledný, dobře zabezpečený 

muž s vysokoškolským vzděláním a 

dobrými kontakty. Mám dvě auta, 

rodinný dům a vilu v Karibiku. 

Zn.: Nehledám nic, jen se chválím! 

Koupím vilu od jakéhokoliv 

poslance za cenu, kterou uvedl 

v majetkovém přiznání! volejte 

ihned: +490 755 874 444 
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To svět neviděl: Vozíčkáři se potápějí a 

plaví se na jachtách! 

Projekt "I My do vody" trvá již celé dva roky a je financován z 

evropského grantu České národní agentury programu Mládež v akci. Za 

dobu jeho trvání se účastníci vydali 4x na jachtu a pravidelně jednou za 

14 dní probíhá potápění v bazénu.  

Stěžejní vizí projektu 

je boření bariér, se 

kterými se setkávají 

osoby s tělesným a 

kombinovaným posti-

žením při vykonávání 

sportovních aktivit 

jako potápění a 

jachting.  

Potápění je organi-

zováno zpravidla 

jednou za čtrnáct dní, 

pokud se naskytne 

možnost, tak častěji. 

Koná se v bazénu na 

Pražském Výstavišti, 

kde si mohou všichni za asistence 

instruktora potápění vyzkoušet 

dýchat pod vodní hladinou z 

potápěckých přístrojů. S projektem 

je spojeno i seznámení jak s 

přístroji pro potápění, tak s 

teorií potápění a podmořského 

života v Evropě a ve světě. 

Jachting se odehrává zejména při 

plánovaných víkendových výjezdech 

z Prahy na přehradu Slapy. Na 

zapůjčené jachtě pak lidé s 

postižením dle vlastních možností 

zkouší pod vedením kapitána 

všechny aktivity, které jsou s 

pobytem na palubě spojeny. Vedle 

přípravy plachet, kormidlování, 

hlídání hloubky, vzdálenosti břehů 

a síly větru si klienti zkouší i 

vaření ve ztížených podmínkách a 

nocování v kajutě. Stejně jako u 

potápění předchází výjezdu školení 

a přednášky týkající se obsluhy 

plachetnice, změn počasí, plavebním 

právu a dopravě. 
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Byli pod drobnohledem! Dozorčí rada 

byla spokojená. 

Členy občanského sdružení Země lidí o.s. jsou i členové dozorčí rady, 

kteří naši činnost pravidelně sledují a kontrolují. Jsou jimi: 

Ing. Karel Koranda – předseda dozorčí rady 

Ing. Lubomír Umanec – místopředseda dozorčí rady 

Ing. Bohumil Hrodek – člen dozorčí rady 

 

Zpráva dozorčí rady ze dne 15. 12. 2013 

Zpráva dozorčí rady byla sestavena na základě závěrečného ročního 

zasedání dozorčí rady dne 15. 12. 2013. 

Dozorčí rada učinila v průběhu roku 2012 audit, jehož výsledky byly 

velmi uspokojivé. Ke kontrolám vedení účetnictví a nakládání 

s finančními prostředky přistupujeme pravidelně. Prostředky sdružení 

Země lidí o.s. jsou určeny zejména na financování aktivit spojených 

s organizací akcí pro zpestření volného času dětí a mladých lidí 

s tělesným nebo mentálním postižením a k tomuto účelu také beze zbytku 

slouží.  

Členové občanského sdružení uspořádali v roce 2012 mnoho akcí, vč. 

letního tábora, které plně korespondovaly se zaměřením a posláním 

organizace. Všechny aktivity hodnotíme jako programově velmi zajímavé, 

finančně vyvážené a personálně i organizačně velmi dobře zajištěné. 

Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru je účetnictví o.s. vedeno 

průkazným způsobem a jeho aktivity plně odpovídají poslání organizace. 

 

Ing. Karel Koranda 

předseda dozorčí rady  
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Každá ruka dobrá, prohlásili, a do 

svých řad přibrali dobrovolníky! 
Naše občanské sdružení má za sebou 

druhý rok své existence. Druhý 

rok plný báječných akcí a 

krásných výletů. V roce 2010 jej 

plni představ a očekávání založili 

tři členové správní rady pod 

dohledem tří členů rady dozorčí. 

Naše oficiální členská základna se 

rozrostla oficiálně o dva členy, 

začal s námi ale jezdit bezpočet 

dobrovolníků a teď už nás je 

slušná banda. I když dobrovolníci 

jsme vlastně všichni, naše činnost 

je totiž bez nároku na honorář. 

Byl to bezva rok, myslím si proto, 

že si každý z našich dobrovolníků 

zaslouží alespoň pár řádek místa 

v této závěrečné zprávě a alespoň 

chvilku pohledu laskavého čtenáře 

našich listů. Díky všem! 

Dozorčí rada: 

Karel Koranda – Mikrochem LKT, spol. s r.o. 

Lubomír Umanec – Wastech a.s. 

Bohumil Hrodek – BOHR, živnostník 

 

Správní rada: 

Kamila Chroboková – předsedkyně správní rady 

Má za sebou magisterské studium speciální pedagogiky na 

UK, v současné době dělá PhD. tamtéž. Svou praxi začala 

roku 2005 v klubu absolventů v Asistenci o.s., pokračovala 

na dětských letních táborech pro děti z dětských domovů, 

v Mateřské škole speciální Štíbrova, působila jako třídní 

asistentka v Jedličkově ústavu, kde doposud pracuje jako 

vychovatelka v domově mládeže s hendikepem a jako 

dobrovolník ve Sportovním klubu JÚ.  

 

Jan Janyška – místopředseda správní rady 

Vystudoval magisterský obor speciální pedagogika na UK, 

v současné době pracuje jako vychovatel v domově mládeže 

s hendikepem v JÚŠ. Svou praxi začal v roce 2005 

v domově pro seniory v pražských Ďáblicích jako sociální 

pracovník – terapeut. Následovala stáž v o.s. SANANIM a 

dobrovolnictví v Asistenci o.s. Zde působil rok jako 

osobní asistent klienta s DMO. Absolvoval také 

stohodinový sebezkušenostní výcvik a kurz 

Muzikoterapie, které se také věnuje. 
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Jakub Janyška – člen správní rady 

Ukončil bakalářské studium speciální pedagogiky na UK a 

v současné době studuje magisterský obor tamtéž. Odbornou 

činnost zahájil v roce 2006 v SANANIM Charity services 

o.s., kde několik let působil jako terapeut a coach 

klientů. V rámci této organizace získal praxi také 

v terapeutické komunitě Karlov a v terénních 

programech. Zůstal věrný svému zaměření na poruchy 

chování a v současné době pracuje jako vychovatel ve 

Výchovném ústavu a středisku výchovné péče Klíčov.  

 

Členové: 

Kristýna Štaffová – člen 

Vystudovala bakalářský program speciální pedagogika na 

UK a navázala magisterským. Svou praxi začala roku 2007 

jako vedoucí nízkoprahového klubu Jahoda n.o., 

následovala asistence v tréninkové dílně pro nácvik 

pracovních dovedností v SIMP, o.s. a do současnosti 

působí v Klubu přátel červenobílé hole. V roce 2011 

dělala dobrovolníka v Hospici Dobrého pastýře 

v Čerčanech a od toho samého roku působí jako učitelka 

v mateřské škole Milíčův dům ve třídě pro děti 

vyžadující zvláštní péči. Má za sebou také osmdesátihodinový výcvik 

Muzikoterapie. 

 

Jan Spilka – člen, garant projektu I my do vody 

Vystudoval magisterský program speciální 

pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského 

v Praze. Práci s dětmi s hendikepem se věnuje velmi 

dlouho, zabývá se zejména zprostředkováním 

nevšedních zážitků a aktivit. Pracuje jako učitel a 

vychovatel v Jedličkově ústavu v Praze. V našem 

sdružení je garantem projektu I my do vody, v rámci 

kterého organizujeme jachting a bazénové potápění pro vozíčkáře. 
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Dobrovolníci: 

Martin Bitman alias Marťas 

Martin s námi vyrazil na několik akcí do jižních 

Čech a v roce 2013 se chystá i na letní tábor. 

Vystudoval bakalářské studium speciální 

pedagogiky na UK, je studentem magisterského 

programu. Úspěšně ukončil také bakalářské studium 

fyzioterapie na 1. LF UK. Práci s naší cílovou 

skupinou se věnuje již mnoho let a snaží se ji 

propojit se svým největším koníčkem – cestováním. 

 

Tomáš Chrobok alias Chroby 

Student ČZU je jedním z našich nejmladších 

dobrovolníků a do našich plachet přináší nový 

vítr. Tom je sportovec, má spoustu dobrých nápadů 

a nic pro něj není nemožné. Pro náš kolektiv je 

důležitým prvkem, byl s námi v Německu 

v aquaparku a na vánoční Tvořivé dílně a v roce 

2013 se chystá i na tábor. 

 

Alena Chroboková alias Ája 

K práci s dětmi a mládeží s postižením se dostala 

až prostřednictvím Země lidí o.s., které založila 

její dcera s přáteli. Nyní je Ája zejména pro 

fungování „pozadí“ většiny našich akcí naprosto 

nenahraditelným členem party. Vždycky máme 

nachystané svačinky, snídaně, pitíčka, připravené 

přihlášky, finance a mnohé další. Zároveň se 

nebojí postavit se za vozík a vláčet se s námi do 

kopců na hrady a zámky. Ája s námi jezdí i na tábory, kde je také 

nepostradatelným členem. 

 

Břetislav Janyška alias Břeťa 

Břeťa je zaměstnancem Jedličkova ústavu v Praze, 

kde jako vychovatel působí již více než dvacet let. 

Pravidelně nám pomáhá na turnajích v boccie (které 

se věnuje na nejvyšší úrovni, působil i jako trenér 

reprezentace), kde je jedním ze dvou rozhodčích. 

Vyrazil s námi také do grafického ateliéru! 
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Jáchym Krupka alias Jáchym :D 

Jáchym je jedním z těch dobrovolníků, kteří při nás 

stojí od samotného začátku. Absolvent Pražské 

hudební konzervatoře se dostal k práci s dětmi 

s postižením až prostřednictvím našeho sdružení, 

naprosto ho ale nadchla a účastní se velkého 

množství našich akcí. Byl s námi i na prvním 

letním táboře, kde se poprvé učil, jak zacházet 

s vozíkem a mnohé další. Nyní je jedním z našich 

nejprofesionálnějších dobrovolníků a jeho 

spolupráce si moc ceníme. 

 

Zuzana Korandová alias Zuzka 

Zuzka s námi absolvovala několik akcí a těší se i 

na letní tábor 2013. Je naší nejmladší 

dobrovolnicí, ale i během příprav na maturitu si 

na nás ráda najde čas a její účast je na našich 

akcích dětmi velmi žádaná. Po střední škole se 

chystá na studium speciální pedagogiky nebo 

psychologie, máme v ní tak nadějnou odbornici.  

 

Josef Kučera alias Káně 

Pepa se k našemu sdružení dostal více méně náhodou 

– vyrazil jako kamarád Toma na výjezd do Tropical 

Islands. Káně jezdil na klasické letní tábory a 

s prací s dětmi bez postižení tak má své zkušenosti, 

na naší akci se ale seznámil s prcky na vozíku a 

práce ho vyloženě chytla. Zjistil, že se totiž 

vlastně až zas tak moc neliší. Těšíme se, že s námi 

pojede i na letní tábor 2013! 

 

Kateřina Lundáková alias Káťa 

Káťa je také jednou z těch, co s námi jezdí od 

samotných začátků sdružení. Absolventka bc 

programu učitelství ČJ pro cizince na PedF UK 

s námi byla na prvním letním táboře a od té doby 

je jednou z našich nejzkušenějších dobrovolnic. 

Nezastupitelná je také na táborech, má výborné 

nápady při tvorbě kostýmů a herních scénářů.  
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Michaela Máchová alias Mišák 

Absolventka bakalářského oboru speciální 

pedagogiky na UK a studentka magisterského oboru 

tamtéž se věnuje zejména práci s předškolními 

dětmi vyžadujícími speciální péči. Vyrazila s námi 

na tábor a tam se okamžitě stala miláčkem všech 

účastníků. Před Vánoci s námi byla i na tvořivé 

dílně, ale vzhledem k tomu, že není z Prahy, si 

k nám moc často cestu nenajde. O to víc se ale 

těšíme na další letní tábor, kam se také chystá! 

 

Michaela Miřátská alias Míša 

Míša s námi vyrazila jen na jeden letní tábor, kde 

sbírala zkušenosti pro plánované studium na 

vysoké škole. Velmi se skamarádila zejména se 

staršími účastnicemi tábora a dodnes jsou spolu 

v kontaktu. Doufám, že jsme Míše poskytli dostatek 

cenných zkušeností a že se jí ve studiu daří! 

 

Petra Mráčková alias Péťa 

Péťa s námi poprvé vyrazila na letní tábor 

Cestování strojem času, kde se také poprvé dostala 

k práci s dětmi a mládeží s postižením. Velmi 

rychle se ale začlenila, seznámila se a do našeho 

týmu přinesla mnoho nového. Od té doby s námi byla 

na několika akcích a snaží se pro nás shánět i 

finanční prostředky a jiné příjemné benefity. Péťa 

si na nás vždycky ráda najde čas a my se na ní 

jako na velmi schopnou dobrovolnici rádi obracíme. 

 

Kateřina Sedláková alias Kačka 

Kačka se k našemu sdružení připojila před loňským 

táborem a my jsme za to skutečně moc rádi. Má 

spoustu skvělých nápadů, je schopná sehnat 

prakticky cokoliv (od kraví nohy až po kůži 

z muflona) a hlavně je pro každou srandu. Kačka 

pracuje v sociální oblasti a nemá přes rok moc 

volného času, na další tábor se ale chystá! 
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Kateřina Svatoňová alias Teta 

Teta Kateřina přinesla do našeho sdružení nové 

nápady a spoustu zábavy. Stala se velmi oblíbenou 

účastnicí našich akcí, zejména u našich starších 

výletníků. K dobrovolničení v naší organizaci se 

dostala také přes přátele a svůj volný čas tak 

osvěžila o příjemné víkendy s příjemnými lidmi. I 

na Tetu se samozřejmě budeme těšit na letním 

táboře 2013, doufáme ale, že s námi někam vyrazí i 

dříve! 

 

Jan Tesař alias Tesák 

Honza Tesař s námi vyrazil poprvé na náš první 

letní tábor v Malém Ratmírově. Od té doby je 

zejména díky svému neuvěřitelnému hereckému 

talentu vůdčí postavou většiny našich her, ať už 

celotáborových, nebo těch menších. Honza je 

studentem pedagogické a filosofické fakulty UK, 

kde se věnuje historii a ruštině, za více než dva 

roky, co s námi jezdí, ale nasbíral tolik 

zkušeností, že se stal jedním z našich nej :). 

 

Pavel Vaněk alias Pavel :D 

Pavel se k našim aktivitám dostal více méně 

náhodou, jako většina našich dobrovolníků. 

Skamarádili jsme se při sjíždění Sázavy a o 

sdružení mu vyprávěli. Tak se mu naše aktivity 

líbily, že se rozhodl na některou vyrazit. 

Poprvé s námi vyrazil na rybaření a výlet do 

Českého Krumlova a na podzim i do Tropical 

Islands do Německa. V roce 2013 se s námi chystá 

i na letní tábor. Pavel mezi naše dobrovolníky i děti velmi 

rychle zapadl a jsme moc rádi, že se mu u nás líbí. 
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Slavili narozeniny dvakrát v roce? No 

a co? Benefice se moc povedly! 

V roce 2012 se odehrály celkem dvě benefiční akce spojené s oslavou 

narozenin sdružení. První narozky jsme slavili v lednu 2012, pravda, 

s měsíčním zpožděním, ale byla to naše první benefiční akce, tak jsme si 

dali na čas. Oslava druhých narozenin už byla se vší parádou v prosinci, 

jak má být. Právě v prosinci 2010 totiž Země lidí o.s. poprvé spatřilo 

světlo světa. I druhá benefice byla opravdu krásná a povedená! 

10. ledna 2012 se uskutečnila 

naše 1. benefiční akce v 

restauraci Café Therapy. V 18 

hodin jsme za velké účasti hostů 

zahájili vernisíž fotografií z 

cyklu Náš rok, dokumentující 

uskutečněné akce v roce 2011. 

Vrcholem večera byla aukce 

uměleckých předmětů věnovaných 

českými umělci. Mockrát 

děkujeme všem, kteří se aukce 

zúčastnili. A co by to byly 

narozeniny bez pořádného 

dárku? Nový mikrobus pro Země 

lidí o.s. nám přijeli předat 

zástupci České spořitelny – 

získali jsme ho v rámci 

projektu Dreamcatcher, kde nám 

stovky hlasujících 

splnily náš sen. 

Dne 18. prosince 

proběhla za hojné 

účasti v restauraci 

Café Therapy naše 

již druhá benefiční 

aukce uměleckých 

předmětů českých 

umělců a předmětů 

vytvořených našimi 

klienty. Akce to byla 

velmi úspěšná, vybranou částku 

beze zbytku využijeme na Letní 

tábor 2013.  

Mnohokrát děkujeme všem, co se 

do aukce zapojili, děkujeme 

našim sponzorům a partnerům, že 

při nás celé dva roky naší 

existence stojí a především 

děkujeme všem dobrovolníkům, 

kteří práci na našich akcích 

věnují svůj drahocenný čas. Bez 

vás všech by to doopravdy 

nešlo.  

Na této aukci jsme také zahájili 

milou tradici – ocenění člověka, 

který pro naše sdružení udělal 

nejvíce. Jako první 

se nám na pamětní 

kolo od vozíku 

podepsal kdo jiný než 

pan Ing. Karel 

Koranda, předseda 

dozorčí rady a 

tatínek našeho 

sdružení. Moc se 

těšíme na další 

narozeniny, až se nám 

na kolo přibude další 

podpis! 
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Skandál: Nestydí se zveřejnit, kolik je 

to všechno stálo! 

 

Rozvaha v celých tisících ke 31.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz zisku a ztrát v tisících ke 31.12.2012 

 

 

 

 

 

 

hospodářský výsledek: 83 tis. 

  

Aktiva 

Dlohodobý majetek celkem  319 

Zásoby celkem  0 

Pohledávky  12 

Pokladna  6 

Účty v bankách  242 

 

Aktiva celkem  579 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu  93 

Cestovné  11 

Ostatní služby  344 

Ostatní náklady  2 

Odpisy dlouhodob. majetku  80 

 

Náklady celkem   530 

Pasiva 

Jmění celkem  322 

Výsledek hospodaření  83 

Dlouhodobé závazky  130 

Dodavatelé  7 

 

 

Pasiva celkem  579 

Výnosy 

Tržby celkem  179 

Ostatní výnosy celkem 1 

Přijaté příspěvky celkem 355 

Provozní dotace 78 

 

 

Výnosy celkem 613 
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Kolik se jich muselo plácnout přes 

kapsu! 

Rádi bychom mnohokrát poděkovali všem, kteří nám věnují svůj čas, peníze 

a nadšení. Bez vás všech bychom neměli za sebou tak krásný rok. 

Děkujeme! 
 

Generální partner:

 

 

 

 

Dále děkujeme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc bychom chtěli poděkovat také všem soukromým osobám, které na naši 

činnost finančně přispívají: 

Ing. Karel Koranda, Ing. Pavel Czinege , RNDr. Vladimír Kinkor, Ing. 

Petr Smolka, MUDr. Jiří Juchelka, Kateřina Svatoňová, Helča a Slávek 

Novotní, Radana a Pavel Chlumští, Jaromír Janyška, Mgr. Daniel Tobola, 

Anička a Kuba Staříkovi a pan Ladislav Paťek 
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Činy nespáchali sami! Měli komplice! 

Nejsme na světě sami! Kamarádíme se s dalšími organizacemi, ve kterých 

buď pracují naši členové, nebo si jen vzájemně podáváme pomocnou ruku. 

Ani bez těch by to nešlo, díky! 
 

Jedličkův ústav a školy 

Zařízení Jedličkův ústav a školy je naším partnerem 

při některých našich akcích, tamní zaměstnanci nám 

pravidelně pomáhají například při turnajích v boccie. 

 

SC JÚ o.s. 

Sportovní klub Jedličkova ústavu je naším pravidelným 

partnerem při pořádání turnajů v boccie. SC nás 

podporuje také při půjčování pomůcek, automobilu a 

mnohého dalšího. 

 

Český rybářský svaz – Místní organizace Třeboň 

Rybáři místní organizace Třeboň uspořádali pro naše 

sdružení dvoje skvělé rybářské závody na rybníčku 

Paďourku. Naše účastníky naučili, jak vyzrát nad udicí 

a vlascem, naučili jsme se poznávat ryby a navíc si 

ještě odvezli krásné ceny, medaile a poháry. Děkujeme 

moc!!! 

 

MŠ Milíčův dům 

Děti z MŠ Milíčův dům vytvořily nádherné plácačky na 

benefiční aukci pořídanou v lednu 2012. Díky jejich 

výtvorům získala akce ten správný náboj :o). My jsme je 

na oplátku vzali naším mikrobusem v červnu 2012 do 

pražské ZOO. 

 

VÚ a SVP Klíčov  

Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov je 

naší činnosti dlouhodobě nakloněno. Zatím hledáme 

cestu, jak spojit naše cílové skupiny ve fungující 

celek, prozatím ale do roku 2013 plánujeme na Klíčově 

otevření kroužku sebeobrany a sebeovládání. 
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Těšíme se na rok 2013! Chcete nás podpořit, nebo se 

s námi spojit? Neváhejte! 

 

Země lidí o.s. 

Ostružinová 36/3175 

106 00 Praha 10 

www.zemelidi.cz 

 

Kontakty 

 

Jméno Pozice Telefon 

Mgr. Kamila Chroboková předsedkyně správní rady 734 377 962 

Mgr. Jan Janyška místopředseda správní rady 731 456 077 

Bc. Jakub Janyška člen správní rady 723 019 553 

Mgr. Jan Spilka člen 606 871 560 

Bc. Kristýna Štaffová člen 606 871 560 

Ing. Karel Koranda předseda dozorčí rady 602 465 071 

 

 

Emaily 

info@zemelidi.cz 

chrobokovakamila@zemelidi.cz 

janyskajan@zemelidi.cz 

janyskajakub@zemelidi.cz 

j.spilka@JUS.cz 

staffovakristyna@zemelidi.cz 

koranda@mikrochem.cz 

Podpořte nás! 
43-8392270267/0100 

 

www.zemelidi.cz 


