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Proč zrovna Země lidí a jak to souvisí s Exupérym? 

Proč se jmenujeme Země lidí? A proč ne 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 pravdivými 

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           ZA ROK 2014 
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Slovo šéfredaktorky 

Po dalším skvělém roce plném aktivit před Vámi leží jeden z výtisků Výročních 

listů organizace, která vystřídala za jeden rok dva názvy, dvě formy, dvě 

loga… A jak je to možné? A co všechno se za těch 365 dní stalo? 

 

Máme za sebou rok plný nejen 

velkých zážitků, ale také velkých 

změn. Kdo sleduje legislativu 

neziskového sektoru, ví, že i my jsme 

museli projít transformací. Právě 

slovo „transformace“ nás provázelo 

od přelomu roku a vleče se s námi 

dodnes. I když je to vlastně ironie, 

že nás až právní systém donutil 

pojmenovat to, čím plynule 

procházíme od roku 2010. Tehdy totiž 

své místo mezi podobnými 

organizacemi zaujalo občanské 

sdružení Země lidí o.s. Byli jsme 

nadšení, plní spousty nápadů, návrhů 

skvělých aktivit a úžasných plánů. 

Nic tedy nebránilo tomu rozjet 

aktivity naplno. Náš tým měl mnoho 

odborných zkušeností z oboru péče o 

lidi s hendikepem. Správné řízení 

organizace pro nás ale bylo nové, za 

pochodu jsme se učili vést 

účetnictví apod., v tuto chvíli pro 

nás byla klíčová spolupráce s 

Mikrochem LKT, spol. s r.o., resp. 

jejím ředitelem Ing. Karlem 

Korandou. Když jsme se při 

přeregistraci na obecně prospěšnou 

společnost ohlédli za uplynulými 

roky, zjistili jsme, že jsme stále 

nadšení a plní nápadů, ale že už  

v tom nejsme sami! Kolem nás se 

rozrostl tým skvělých dobrovolníků, 

díky kterým se daří naše akce 

pořádat častěji, můžeme 

spolupracovat s více dětmi, 

víkendovky jsou pestré a nabídka 

různých aktivit už je tak široká, že 

si vybere snad opravdu každý. Přitom 

se nám stále daří přizpůsobovat 

program a pomůcky i dětem s velmi 

závažným hendikepem. Byli jsme na 

mnoha víkendovkách a jednodenních 

akcích – jezdili jsme na monoski na 

Lipně, na kolech, bobové dráze, 

chytali jsme ryby, dobyli jsme mnoho 

hradů a zámků a poznali mnoho 

nových krásných míst. Vrcholem léta 

byl i v roce 2014 letní tábor, 

kterého se zúčastnilo historicky 

nejvíce dětí a 

nejvíce vedoucích.  

Nová loga, nový vítr 

do plachet.  Co 

všechno jsme stihli 

po této velké změně, 

se určitě dočtete 

v tomto informacemi 

nabitém každoročním vydání 

nejčtenějšího periodika na světě! 

Mgr. Kamila Chroboková, 

ředitelka společnosti 
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Obecně prospěšná společnost láká na 

zajímavé aktivity! 
A o jakou společnost se jedná? Země lidí o.p.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: 

Příprava hor v LEDNU a na sjezdovkách v ÚNORU a BŘEZNU 

Velikonoční boccia v BŘEZNU  

Wellness víkend v DUBNU  

Po stopách Jakuba Krčína v KVĚTNU  

Krásný den na Vyšehradě v ČERVNU  

Tábor a jeho přípravy a dozvuky v ČERVENCI A SRPNU  

O Zlatou ploutev v ZÁŘÍ  

Turistika a cyklistika v ŘÍJNU  

Wellness v Libverdě v LISTOPADU  

Tvořivý den v PROSINCI  

Kde na to vzít?  
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Milovníci zimy se hromadně sjíždějí 

na jih 

Na jih a za zimou? Nesmyslný nápad vykouzlil z ponuré zimy opravdový 

zážitek. A co děláte, když v zimě nesněží? Bobujete na blátě? My lyžovali 

na Lipně, kde je sněhu habaděj! 

Kdo nás zná, ví, že na Lipně jsme 
jako doma. Zimní aktivity (lyžování 
na monoski a biski) jsou tak 
oblíbené, že například tuto zimu jsme 
byli na horách hned pětkrát. 
Ubytováni jsme byli v samém centru 
všech lipenských aktivit, v 
bezbariérové Chatě Lanovka, ze které 
to bylo jen krůček na sjezdovku. 
Bydleli jsme ve zcela bezbariérových 
apartmánech, ze 
kterých jsme se 
výtahem svezli o 
patro níž, do útulné 
Restaurace Lanovka, 
kde o nás po celou 
dobu pobytu vzorně 
pečovali 
zaměstnanci zdejší 
kuchyně. Ne náhodou 
letos Lipno 
zvítězilo v 7. 
ročníku soutěže 
EDEN - European 
Destination of 
ExcelleNce se svým 
unikátním produktem 
Lipno Baví, resp. 
Lipno bez bariér. 
Soutěž, do které se 
zapojilo více než 20 
evropských zemí, 
vyhlásila Evropská 
komise – tématem letošního ročníku 
bylo Cestování bez bariér.  

Po týdenním instruktorském kurzu, 
kde naši nejlepší lyžaři získali 
licenci instruktora jízdy na 
monoski a kurzu pro rodiče (kde jsme 
učili rodiče lyžovat se svými dětmi) 
jsme vyrazili na první tradiční 
turnus. V pátek odpoledne jsme 
zabalili auta, naložili naši novou 
monoski, všechny lyže, helmy, hůlky, 

sněhule, lyžáky, kulichy, rukavice a 
další harampádí, bez kterého bychom 
se jen těžko obešli, a vyrazili 
jsme na Šumavu.  

Dorazili jsme akorát na večeři, 
výborně jsme se najedli a padli do 
postelí, abychom byli ráno co 
nejdříve připravení na řádění na 
sjezdovkách. Ráno nás přivítalo 
sluníčko a jasná obloha, tak jsme se 

na svah všichni 
moc těšili. Tři 
hodiny dopoledního 
lyžování byly pro 
některé naše 
účastníky vůbec 
první zkušeností s 
tímto sportem a 
byla to paráda. Po 
obědě jsme se 
rozhodli vyzkoušet 
bobovou dráhu, kde 
o rychlost a 
zábavu rozhodně 
také nebyla nouze! 
Ale jen co se 
setmělo, už jsme 
zase seděli na 
monoski a biski a 
sjížděli osvětlené 
sjezdovky. Večer 
jsme byli všichni 
tak unavení, že 

nás ani stolní hry nezlákaly a šli 
jsme do pelechů. 

A co ráno? No samozřejmě zase na 
lanovku! Jezdili jsme až do poslední 
chvilky, pak jsme se nabaštili a 
vyrazili ku Praze. Dlouhou cestu 
jsme si krátili vyprávěním zážitků z 
celého víkendu a kdyby byla ještě 
delší, pořád bychom měli, co si 
vyprávět! 
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Vzduchem létaly koule 
Zvláštní pohled se naskytl každému, kdo se o velikonocích nebo Vánocích 

procházel po Vyšehradě. V tamní tělocvičně totiž vzduchem létaly koule! 

„Přesná muška a silná paže. A 

samozřejmě trochu štěstí“, tak 

nějak dnes popisuje recept na 

vítězství letošní vítěz 

Velikonočního turnaje v boccie. 

Souboj to byl nelítostný a všichni 

sportovci ze sebe vydali maximum. 

Odměnou jim byla dárková taška 

plná dobrot a pro nejlepší pak i 

medaile.  

Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem dvanáct sportovců, kteří se utkali ve 

čtyřech skupinách po třech a o vítězi se rozhodlo až v závěrečném vyřazovacím 

play-off.  

 

Lázeňští šviháci aneb Libverdu je 
libo vždycky! 

Tělo i mysl je třeba náležitě operovávat, zvláště po dlouhé zimě. Nakonec 
ale skončili v sudu!  

Stejně jako minulý rok, i letos se společně vydali na víkendovou dovolenou, 

během které jsme unikli ruchu velkoměsta a ponořili se do tajů relaxace a 

wellness. 

Pobyt v lázních je balzámem pro tělo i duši a vzhledem k relaxační náplni jsme 

ho proto uskutečnili hned dvakrát! Na jaře jsme pobyt doporučili starším 

účastníkům, na které také více doléhá stres a únava každodenního života, na 

podzim jsme vyrazili s nejmenšími účastníky, kteří si luxusu pobytu ve vlastním 

bazénu, masáží, suché i mokré vany a solné jeskyně užívali mnohdy poprvé 

v životě. 

Program byl pestrý, skládal se z 

lázeňských procedur, relaxačních 

technik a dalších odpočinkových 

aktivit. Celý víkend se nesl v 

odpočinkovém tempu, které příjemně 

doladily návštěvy lázeňských kaváren a 

restaurací a výlety do města i do 

přírody. Zakončením obou víkendovek byl 

oběd v Obřím sudu, který se dokoulel na 

kopec nad městem a hosty láká mimo jiné 

také na nádherný výhled a mini ZOO.   
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Výlov Paďourku tužil přátelství! 
Dobrovolníci se rozhodli ponořit se do bahna a následně se nechali 
vylovit! V plánu ale původně bylo lovit ryby. 

 

Akce pro přátele z řad dobrovolníků 

- a to těch stávajících i nových 

zájemců o spolupráci, pozvali jsme je 

na teambuildingový víkend u 

rybníčku Paďourku. 

K Paďourku jezdíme za hodnými pány 

rybáři z Třeboně na oblíbené 

rybářské závody. Nastal ten čas, kdy 

ryby v tomto chovném rybníčku 

vyrostly a bylo třeba přesunout je 

do revírů, Paďourek se tedy lovil. 

Třeboňští rybáři nás 

dobrovolníky pozvali na 

tento výlov. A pozor! 

Kdo chtěl, mohl obout 

holinky, obléct 

broďáky, šoupnout do 

bahna a zažít výlov na 

vlastní kůži. Vzhledem 

k akvarijní velikosti 

ryb, které z rybníka na 

závodech běžně taháme, 

jsme byli skutečně 

zvědaví na avizované 

dva metráky vzrostlých 

kaprů a štik :oD.  

Všichni jsme se obuli do holínek, 

vydali se do vypuštěného rybníka a… 

po metru jsme uvízli v bahně až po 

pás. Statečně jsme se plácali 

mazlavou hmotou a tahali z vody 

obrovské kapry, štiky a další. 

Rybáři nám museli pomoci, bez toho 

bychom se neobešli, přesto jsme i 

poslední rybu dostali do kádě, 

nechali se vytahat z bahna, najedli 

se a únavou usnuli!  

 

 

inzerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půjčte si milion na dárků kamion! 

Nesplatíte splátky, vezmem si ho 

zpátky! 

email: zemepenez@houba.cz 

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.p.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! 
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Policejní show v Nymburce 
Že policisté jsou šoumeni? Ano! Viděli jsme to na vlastní oči! 

Jak probíhá policejní zásah? Jakým 
způsobem funguje policejní práce? 
Chtěli jsme to vidět na vlastní oči! 

Policie České 
republiky je 
jednotný ozbrojený 
bezpečnostní sbor. 
Slouží veřejnosti. 
Jejím úkolem je 
chránit bezpečnost 
osob a majetku, 
chránit veřejný 
pořádek a 
předcházet trestné 
činnosti. Plní 
rovněž úkoly 
podle trestního 
řádu a další úkoly na úseku 
vnitřního pořádku a bezpečnosti. Ve 
čtvrtek před Velikonocemi jsme 
neměli kroužek pletení pomlázek. Ani 
kroužek barvení vajíček. Jeli jsme 

se totiž podívat, jak to vypadá, když 
se opravdu něco děje, když policie 
dohání lupiče, zajišťuje stopy, 

zatýká podezřelé 
nebo jinak chrání 
naše bezpečí.  

Říční policejní 
oddíl z Nymburka 
si připravil 

speciální 
představení, 

během kterého 
jsme byli svědky 

nefalšované 
policejní práce! 
Viděli jsme zásah 
na řece, lovení 

pohřešovaných věcí nebo lidí z řeky, 
všichni jsme se projeli po Labi na 
policejním člunu, vyzkoušeli jsme si 
vybavení i zbraně a mnohé další! 

 

Po stopách dávných časů 
Obuli si pohorky, nastartovali vozíky a škrábali se na hrady a zámky. A 

tam výtahy rozhodně nejsou! 

Historie nám opět pootevřela svá 
vrátka. Procestovali jsme mnoho 
hradů, zámků, tvrzí a muzeí, víme už 
hodně o králích a královnách, kteří 
se usadili na náš trůn, udatných 
princích a marnivých princeznách. 
Tentokrát jsme se ale podívali, jak v 
dávných dobách žili obyčejní lidé. I 
na statcích zanechaly dávné časy 
hlubokou stopu a svůj příběh nám 
vyprávěla spousta nových krásných 
míst.  

Kdo se nebál vzít batoh na záda 
(svoje nebo na záda vozíku) a vyrazil 
s námi cestou necestou po této 
pohádkové krajině, poznal nepoznané. 
Setkali jsme se s životem z časů 
dávno minulých a dostali 
jsme záludné úkoly, na svět jsme se z 
koňského hřbetu podívali, překonali 
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jsme mnohá nebezpečenství, odkryli 
dávná tajemství a uzavřeli i nová 
pevná přátelství.  

V sobotu na nás čekala návštěva 
statku, na kterém jsme si 
podrbali za ušima krávu, podojili 
jsme kozu (a pak tu dobrotu 
ochutnali), povozili jsme se na koni, 
prošli jsme se s ochočeným divočákem 
a poznali spoustu dalších zvířat. 
Podívali jsme se na zachráněnou 

lišku a káně a hlavně jsme se 
dozvěděli mnoho nového o tom, jak se 
žilo obyčejným lidem za dávných 
časů. Odpoledne jsme se jeli podívat, 
jak si žila honorace - prohlídku na 
zámku Konopiště jsme zakončili 
projížďkou ve vláčku. Na neděli je 
naplánována návštěva vesnického 
skanzenu a hlavně - stylové 
středověké cukrárny. Už se moc 
těšíme, tak pojeďte s námi! 

 

Putování se Štěpánkem Netolickým 
Přišlo opravdové jaro a s ním další rybářské závody! A podívali jsme se i 

na další zajímavá místa. 

Do historie českého rybníkářství nás 
pozval sám pan Štěpánek Netolický. A 
kdo nevěděl, kdo to byl, se dozvěděl 
pokud na další výpravě na Třeboňsko. 
A ještě mnohem víc. 

V sobotu nás vážený pan Štěpánek 

pozval na rybářské závody ke svému 

oblíbenému rybníčku Paďourku, do 

kterého ale letos jako do chovného 

nasadil spoustu pstruhů, kteří se 

přímo třásli, kdo je vytáhne z vody. 

Rozhodně jsme se tedy nenudili.. 

Závod byl jako vždy provázen napětím 

a obrovskou radostí z každé vytažené 

ryby. Nutno podotknout, že žádný 

závodník nezůstal bez úlovku a 

všichni si tak odváželi velký 

zážitek. Rybáři měli pro každého 

účastníka nachystanou tašku dobrot 

a medaili, za největší úlovek a 

nejvíce nachytaných ryb si vítězové 

odvezli i krásné poháry. Speciální 

cena byla udělena také za fair 

play. Ukončením závodů ale rozhodně 

nekončil připravený program. 

Na neděli si pro nás pan Netolický 
připravil napínavé putování. 
Prověřil, kdo dokáže obratněji řešit 
zapeklité úlohy, rozmýšlet a 
plánovat, zapamatovat si důležité 
informace a prokázat pravé 
přátelství a odvahu. 
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Rafty na vlnách Vltavy 
Léto a vodáctví k sobě patří jako noc a den... A kdo by si myslel, že to 

není nic pro vozíčkáře, je na omylu! 

 

Připravili jsme pro milovníky léta a 
vody zbrusu novou akci! Naplánovali 
jsme prodloužený víkend na raftech! 
Splouvali jsme klidnou část Vltavy, 
rozhodně žádné jezy. Rafty jsme 
zvolili jako nejvhodnější jak z 
hlediska pohodlí, tak z hlediska 
bezpečnostního. Všichni 
dobrovolníci, kteří tuto akci 
zajišťovali, jsou zkušenými vodáky, 
kteří tento úsek řeky znají jako své 
boty. 

Zažili jsme atmosféru vodáctví, 
typického českého fenoménu, spali 
pod stanem, vařili si večeři v 
kotlíku, zpívali u táboráku s 
kytarou a hlavně vyzkoušeli něco 
nového. Akce byla určena všem 
účastníkům bez ohledu na charakter 

postižení, ochotně jsme zajistili 
individuální podmínky ušité na míru 
každému účastníkovi.  

 

 

Bojíte se? Měli byste! Duch Billyho 
the Kida je zpátky! 
Čtvrtý letní tábor, tentokrát v Hradci u Kadaně, se nesl ve znamení 

Divokého západu. A kdo měl dost kuráže, vydal se hledat zlato po dávném 

banditovi Billy the Kidovi. 

Letní tábor Duch Billy the Kida se 

nesl tentokrát v duchu westernu. 

Konal se v chatové osadě U Lesa 

poblíž Kadaně. Chatová osada měla 

kapacitu našeho tábora, užili jsme 

si tedy nejen krásnou přírodu v 

okolí, koupání a spoustu zábavy, ale 

také spoustu výhod, které nám 

přinesla právě skutečnost, že celá 

osada byla bezbariérová a jen naše 

:o). 

Cílem tábora bylo, mimo zajištění 

zajímavého prázdninového pobytu, 

seznámit děti s novými možnostmi 

trávení volného času, pohybem a 

pobytem v přírodě, základními 

dovednostmi atd. Letní tábor 

navázal na akce konané předchozí 

tři roky – Letní tábor Malý 

Ratmírov, Letní tábor Bělá pod 

Bezdězem a Letní tábor Poslův Mlýn. 

Akce byly velmi úspěšné a u dětí i 

rodičů velmi pozitivně hodnocené. 

Podařilo se nám poskytnout 

účastníkům nepřebernou nabídku 

možných aktivit, sportů a zálib, 
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otevřeli jsme cestu k novým 

kontaktům a zkušenostem. 

Akce byla pro všechny - děti 

s tělesným a kombinovaným 

postižením i bez něj ve věku od šesti 

do dvaceti pěti let. Zdravý vzduch, 

koupání, vůně lesa, stanování a 

hledání nových kamarádů jsou 

hlavními důvody, proč jezdí zdravé 

děti na letní tábory. Tuto možnost 

každoročně dáváme i našim 

účastníkům. Letní tábory jsou 

ideální příležitostí k navazování 

nových přátelství a kamarádství. 

Specializovaný tábor ukáže i našim 

dětem, že nejsou na světě jediní, kdo 

má zdravotní problém, navíc sdílí 

podobné životní osudy a zážitky. 

Tábor pomůže dětem dodat zdravé 

sebevědomí, odbourat nejistotu a 

strach z kolektivu. Na našem táboře 

je také dostatek ošetřovatelů a 

vyškoleného personálu, který je 

dětem vždy a za každé situace k 

dispozici. 

V průběhu tábora probíhala předem 

připravená celotáborová hra na téma 

„Duch Billy the Kida“, která 

motivovala účastníky k získávání 

nových zkušeností a dovedností, 

soutěživosti, přemýšlivosti a 

získávání nových poznatků o krajině 

a přírodě. Součástí programu byly 

pohybové aktivity, sporty, výlety, 

koupání a mnohé další. Program byl 

sestaven speciálními pedagogy tak, 

aby podporoval práci v kolektivu a 

propojil všechny skupiny účastníků 

ve spolupracující celek tak, jako se 

to podařilo v minulých ročnících. 

Billy the Kid dorazil hned po našem 

příjezdu – báli jsme se, ale rozhodli 

jsme se, že vyrazíme hledat jeho 

poklad. Z poloviny z nás se stali 

indiáni a ostatní byli kovboji.  
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Vzpomínka na prázdniny 
Vítání nového školního roku? Ale kdeže! To jsme se jen loučili s 

prázdninami... 

Společně jsme oslavili vydařenou 
letní sezónu, během které jsme 
načerpali sílu do nového školního 
roku. A jako tradičně jsme 
připravili pestrý program. Zahráli 
si společně velkou dobrodružnou 
hru, vyzkoušeli jsme zábavné 
výtvarné techniky, zazpívali si s 
kytarou a samozřejmě si smlsli na 
dobrotách během odpoledního 
piknikového dýchánku. 

Na tento piknik jsme si připravili 
spoustu specialit z celého světa. 
Účastníci měli možnost uvařit si 
rozličná jídla a pochutiny a 
z různých koutů planety. 

Děti tak ochutnali sushi, halušky, 
hamburgery, čevabčiči a mnohé další! 

 

 

O Zlatou ploutev 
Napínavé rybářské závody, tentokrát s názvem O Zlatou ploutev, byly na 

prahu babího léta opět očekávanou událostí!  

Nikdo už si asi ani nevzpomene, 
kolikrát už se rybářské závody 
konaly. Pokaždé je to ale velká 
zábava spojená s napětím, poznáním, 
novými zkušenostmi a se zajímavým 
výletem. A nebylo tomu 
jinak ani tentokrát! A 
nechybělo ani  nějaké to 
ozvláštnění a 
překvapení. Třeboňští 
rybáři si nenechají ujít 
příležitost k uspořádání 
tak zábavného závodu. A 
ocenění dostal nejen ten, 
kdo vytáhl z vody 
největší rybu, nachytal 
jich nejvíce nebo 
projevil smysl pro fair 
play, ale krásných odměn 
se dočkali jako již 
tradičně všichni 
účastníci. 

V sobotu večer jsme za hezkého 
počasí grilovali, zpívali s kytarou 
a hráli hry. V neděli jsme vyrazili 
výlet na další zajímavé místo 
jihočeského kraje. 
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Na kolech kolem Lipna 
Není kolo jako kolo. Už jste zkoušeli handbike? Tricykl? Tandemové kolo? 

Elektroskútr? Kozlík za kolo? My jsme za novými cyklistickými zážitky 

vyrazili na Lipno! 

Lipno je bezvadná destinace pro 
sportování lidí s jakýmkoliv 
hendikepem. I my tam jezdíme moc 
rádi. V zimě brázdíme místní 
sjezdovky na monoski, na podzim se 
vydáváme na cyklistické víkendy. Na 
krásné lipenské stezce jsme 
vyzkoušeli mnoho typů kol. Každý tak 
měl možnost najít si to, co mu 
nejvíce vyhovuje a hlavně se 
přesvědčil, že cyklistika je opravdu 
úplně pro každého! 

Ubytováni jsme byli jako již 
tradičně v bezbariérové chatě 

Lanovka, kde se o nás nejen skvěle 
starají, ale také skvěle vaří :). V 
těsné blízkosti ubytování jsme 
využili také bobovou dráhu, 
lanovku, stezku korunami stromů, 
aquapark a mnohé další. 

 

Lázně Antonie 
Jak jsme měli možnost přesvědčit 

se už na jaře, pro tuhle akci 

není předpověď počasí podstatná. 

A tak když podzim ukázal svou 

méně příjemnou tvář, jeli jsme se 

ohřát! Stejně jako na jaře jsme se 

společně vydali na víkendovou 

dovolenou, abychom si užili trochu 

toho odpočinku, relaxace a wellness. 

Při jarní akci Je libo Libverdu? 

jsme odhalili krásný hotel Antonie, 

který nám opět otevřel své wellness 

bazény, vířivku, masáže, bublinkové 

vany, lávové kameny a mnohé další. A 

zavítali jsme také do solné jeskyně! 

Celý víkend se nesl v odpočinkovém 
tempu, které příjemně doladily 
návštěvy lázeňských kaváren a 
restaurací a výlety do města i do 
přírody. 

 

 

Tvořivá dílna 
Tradiční předvánoční setkání s 

výrobou dárků pro naše nejbližší! 

Když nejkrásnější svátky v roce 

klepou na dveře, my se o první 

adventní neděli již 

tradičně setkáváme pod stromem 

Republiky. Dali jsme si trdelník a 

užívali si atmosféru vánoční staré 

Prahy, okukovali stánky, betlém s 

živými zvířaty a dali si výborný 

oběd v naší oblíbení kavárně 

Therapy, po kterém jsme vyráběli 

adventní věnec, vánoční dárečky a 

přáníčka a povídali si o tom, jak kdo 

tráví svátky.  
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A jak hospodařili? 
 

 

Náklady a výnosy v celých tis. 

Náklady 

Spotřebované nákupy             142 

Služby celkem                     499 

Ostatní náklady                   2 

Odp., prod. maj. a tv. rez.        84 

Náklady celkem                   727 

Výnosy 

Tržby za vl. výkon a zboží       198 

Ostatní výnosy celkem            2 

Přijaté příspěvky                 526 

Výnosy celkem                     726 

 



 

 

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2014 (v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 

504/2002 Sb.) 

 

 

Firma :  Země lidí o.p.s.,  IČ 228 45 631 

              Ostružinová 3175/36, Záběhlice, 106 00 Praha 10  

               

 

1. Název a sídlo účetní jednotky:  

- Země lidí o.p.s., 106 00 Praha 10 – Záběhlice, Ostružinová 3175/36 

 

2. Právní forma účetní jednotky: 

- obecně prospěšná společnost 

 

3. Poslání účetní jednotky: 

- zvyšování kvality života občanů s tělesným a mentálním postižením a pomoc 

překonávat jim nepříznivé životní situace 

 

4. Doplňková činnost účetní jednotky: 

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

 

5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období: 

- Ředitel:  Kamila Chroboková, nar. 28.3.1988 

- Předseda správní rady: Jan Janyška, nar. 18.9.1984 

- Člen správní rady: Jakub Janyška, nar. 12.2.1986 

- Člen správní rady: Kristýna Štaffová, nar. 18.4.1988 

- Předseda dozorčí rady: Karel Koranda, nar. 6.9.1963 

- Člen dozorčí rady: Lubomír Umanec, nar. 14.5.1960 

- Člen dozorčí rady: Bohumil Hrodek, nar. 13.8.1939 

- Zakladatel: Chroboková Alena  

 

6. Informace o zakladatelích (resp. zřizovatelích): 

- Společnost vznikla na základě zákon č. 68/2013Sb. o změně právní formy občanského 

sdružení na obecně prospěšnou společnost dne 23. prosince 2013. Veškerý majetek, 

závazky a pohledávky občanského sdružení Země lidí o.s., přechází na Země lidí o.p.s., 

která je přímým pokračovatelem občanského sdružení, přebírá jeho identifikační číslo 

i jeho historii 

- Společnost je vedená pod spisovou značkou O 1313 u Městského soudu v Praze 

  

7. Organizační složky s vlastní právní subjektivitou 

- žádné 

 

8. Vklady do vlastního jmění:  

- vlastní jmění tvoří dary a hospodské výsledky minulých let 

- vlastní jmění k 31.12.14 činní 281 tis. 

 

9. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 

- účetní období 1.1.2014 – 31.12.2014 

- rozvahový den 31.12.2014 



 

 

10. Použité účetní metody:  

- použité účetní metody jsou v souladu s vyhl. č. 504/2002 Sb. , Opatřením Č.j. 283/76 

102/200, Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhl. č. 

504/2002 Sb. a zákona o účetnictví 

- odchylky od těchto metod  -  žádné 

 

 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku  - dle § 32 vyhl.č. 504/2002 zejména : příprava a zabezpečení pořizovaného 

majetku, např. odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, 

platby za poskytnuté záruky, předprojektové přípravné práce, úroky 

 

 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a 

pohledávek -  cenné papíry a podíly nebyly pořízeny, do zásob se započítávají náklady 

na dopravu, clo, provizi, pojistné, pohledávky jsou oceněny nominální hodnotou 

 

 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných 

papírů a podílů  - nebylo použito 

 

 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů –nebylo 

použito 

 

 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování – nebylo 

použito 

 

 Postup tvorby a použití opravných položek – nebylo použito 

 

 Odpisování majetku – dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisovaný se 

odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 zákona o účetnictví postupně v průběhu jeho 

používání. Průběh používání může být v metodě odpisování vyjádřen i jinak než ve 

vazbě na čas, například s ohledem na výkony nebo způsob používání 

 

 Postup tvorby a použití rezerv – nebylo použito 

 

 Vzájemné zúčtování – za porušení vzájemného zúčtování se nepovažuje zúčtování 

dobropisů, vzájemné započtení pohledávek a závazků 

 

 Metoda kursových rozdílů – při přepočtu cizí měny na českou poustupuje účetní 

jednota podle  § 24,6 zákona o účetnictví, kurz ČNB k rozvahovému dni  - žádný 

použit 

 

11. Způsob zpracování účetních záznamů  

- je v souladu s § 30 odst. 1 písm. c) vyhlášky a § 4 odst. 4, 5 ZoÚ)  

 

12. Způsob a místo úschovy účetních záznamů 

- je v souladu s § 30 odst. 1 písm. c) vyhlášky a viz §§ 31 a 32 ZoÚ) 

 

13. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem 

sestavení účetní závěrky 

- žádné 



 

 

14. Účasti v obchodních společnostech 

- žádné 

 

15. Přehled splatných závazků pojistného na sociální pojištění, veřejné zdravotní pojištění a 

evidovaných daňových nedoplatků s datem vzniku a splatnosti  

- žádné 

 

16. Informace o akciích a podílech 

- žádné 

 

17. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 

- žádné 

 

18. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 

let 

- žádné) 

 

19. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou 

- žádné 

 

20. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze 

- žádné 

 

21. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností a pro účely daně 

z příjmů 

- výsledek z hlavní činnosti – ztráta 530 tis., bez darů,dotací 

- výsledek z hlavní činnosti –ztráta 2  tis. vč.darů,dotací 

- výsledek z doplňkové činnosti  – 0 tis. 

 

22. Informace o zaměstnancích 

- žádné 

 

23. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů  

- žádné 

 

24. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků 

v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní 

smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

- žádné 

 

25. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů 

- žádné 

 

26. Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty 

(viz § 30 odst. 1 písm. q) vyhlášky) 

 

27. Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů 

- uplatněna sleva dle  § 20,7, daňová úspora bude použita na hlavní činnost 

v následujících třech letech 



 

28. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období 

- netýká se 

 

29. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty 

- žádné 

 

30. Přehled přijatých darů 

- dary peněžní – bezúčelové (bez smluv) - 163 tis. 

- dary peněžní – bezúčelové (smlouvy) – 179 tis. 

- dary peněžní – účelové provozní – 28 tis. 

- dary nepeněžní – účelové provozní – 157 tis. 

 

31. Přehled poskytnutých darů 

-  vedena samostatná analytické evidence dle účelu a způsobu úhradyt  

 

32. Přehled o veřejných sbírkách 

- žádné 

 

33. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

- převeden do vlastního jmění 

 

34. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy 

- netýká se 

 

35. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o 

skutečném stavu tohoto majetku nebo seznam tohoto majetku 

- v roce 2014 byl pořízen majetek v hodnotě 42 tis. 

-  účetní jednotka vlastní majetek v pořizovací hodně 441 tis. 

 

36. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a výše ocenění lesních porostů 

stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné 

hodnoty zásoby surového dřeva  

- netýká se 

 

37. Okamžik sestavení účetní závěrky: 

- 23.6.2015 

 

38. Doplňují informace : 

- žádné. 

 

 

osoba odpovědná za účetní závěrku: 

Kamila Chroboková – statutární ředitel 

 

 

 

Sestavila dne 23.6.2016 : Liláková Jiřina, daňový poradce 001958 

 

 


