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Před šesti lety jsme poprvé vyrazili na akci s dětmi. 
Děkujeme, že jste stále s námi! 

 
Nedávno jsem se 
probírala starými 
fotografiemi z naší 
činnosti. Nutno 
přiznat, že to nebylo 
jen tak samo od sebe, 
přišla jsem o nějaká 
data v PC a tříděním 
fotek jsem 
odhalovala, jaké 
ztráty vznikly. V 
našem archivu 
naštěstí žádné, byla 
to ale příležitost 
ohlédnout se zpět. 
Nejprve jsem prohlížela jen náhledy, 
pak jsem ale nevěřícně otevírala 
jednu fotku za druhou. Není to tak 
dlouhá doba, presto je vidět, jak moc 
jsme za těch šest let zestárli. A to 
nejen v našich tvářích. Děti, které 
s námi tenkrát byly poprvé, jsou 
dnes dospělí lidé. 
Někteří s námi ještě 
čas od času jezdí, jiné 
už vedou své vlastní 
životy plné 
dospěláckých starostí. 
Ti, kteří byli na 
úsvitu dějin sdružení 
opravdu malí a 
sedávali nám na 
klíně, jsou dnes 
náctiletí, a tvoří 
skupinu našich 
starších účastníků. 
Z fotek se na vás 
třeba směje Kuba – obě 

jsou z pirátského 
tábora, jedna z toho 
úplně prvního, druhá 
z toho posledního. 
Dvanáctiletý kluk 
dospěl… A my? Kluci 
zkrátili vlasy, někdo 
zhubnul, někdo 
přibral, někdo už s 
námi nejezdí, někdo 
se přidal teprve 
nedávno, rozhodně se 
ale všichni dost 
změnili. Co však stojí 
za povšimnutí, a co mi 

také rozlilo úsměv po tváři, je to, že 
nikomu se z očí neztratilo nadšení 
a ideály. Rozhodně přibyly 
zkušenosti a jistou míru naivity 
(zejména týkající se nenáviděné 
administrativy a financování) 
vystřídala vráska na čele. Hlavní 

ale pro mne je to, že 
vidím, že to těch šest 
let dělají všichni moc 
rádi, s láskou k dětem, 
z přátelství k sobě 
navzájem, z radosti z 
úspěchů a s vidinou 
nových zážitků. Moc 
děkujeme všem, co při 
nás celou tu dlouhou 
dobu stojí. Jsme jedna 
rodina :) 
 

Kamila Janyšková 
ředitelka

VÝROČNÍ NOVINY    BENEFIČNÍ VEČER, 23.3.2017 

http://www.zemelidi.cz/
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Jsme spolu, aneb jak zpívá Heluš… 

Se mnou nejsi sám, my jsme spolu. Čas je proti 
nám. Pro sebe tě vždycky jenom chvíli mám a zas 
čekám dlouhý týden…  
 
My často čekáme dlouhý měsíc, než se zase sejdeme na další akci. 
To čekání ale vždycky stojí za to. Koukněte, jak šel čas s námi! Určitě 
poznáte, které fotky jsou z kterého roku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně prospěšná společnost Země lidí o.p.s. 

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 
dětí běžný způsob trávení 
volného odpoledne nebo víkendu. 
Jsou ale mezi námi i takové 
děti, pro něž zvládnutí každé z 
vyjmenovaných věcí představuje 
velké úsilí, a ani poté mnohdy 
nedosáhnou svého cíle. Řeč je o 
lidech s postižením nebo znevý-

hodněním, o lidech, kteří mají 
také své plány, tužby a potřeby, 
stejně jako my. Stavíme na tom, 
že děti s tělesným a 
kombinovaným postižením mají 
stejné potřeby jako děti bez něj, 
jen jejich uspokojování probíhá 
jiným, někdy složitějším 
způsobem. Naší vizí je pomoci 
dětem a mladým lidem prožít to, 
co prožívají jejich vrstevníci 
bez postižení.
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A co se dělo v roce 2016? 

Stihlo se toho opravdu mnoho… Nejen naše tradiční víkendovky, ale i 
pravidelná činnost v průběhu celého roku. Podrobnosti se dočtete dále! 
 

Na výletě v Tropech     02. 12. - 04. 12. 2016 
Tvořivá dílna      27. 11. 2016 
Víkendovka "Cestou necestou"   07. 10. - 09. 10. 2016  
Rybaření bez bariér     09. 9. - 11. 9. 2016 
Letní dětský tábor - Pod pirátskou vlajkou 10. 7. - 16. 7. 2016 
Letní tábor - Kdo přežije Cadan  06. 7. - 10. 7. 2016 
Rafty na Vltavě     23. 6. - 26. 6. 2016 
(o)Kolo Lipna      27. 5. - 29. 5. 2016 
Stínadla se bouří     01. 4. - 03. 4. 2016 
Lyžování 2. turnus     26. 2. - 28. 2. 2016 
Lyžování 1. turnus     19. 2. - 21. 2. 2016 
Lyžařský kurz pro 2. a 4. třídu JÚŠ  28. 1. - 31. 1. 2016 
Kurz monoski pro rodiny    22. 1. - 24. 1. 2016 
Činnost Komunitního centra   celoročně 
Hipoterapie      celoročně  
 

V koňském sedle se Země lidí! 

V roce 2015 byl v rámci volnočasových a 
terapeutických aktivit organizace Země 
lidí o.p.s. zahájen projekt Hipoterapie, 
který jsme nabídli žákům Jedličkova 
ústavu a škol. Díky tomu, že se spolupráci 
s Jedlí podařilo krásně vyladit, 
pokračovali jsme i celý rok 2016 a děti 
měly možnost v odpoledních hodinách 
trávit svůj čas v koňském sedle. 

 
Cílem projektu bylo nabídnout 
účastníkům kvalitní trávení 
volného času v těsné vazbě na 
rekondiční a rehabilitační 
aktivity. Chtěli jsme, aby děti 
zlepšily své schopnosti, 
dovednosti, fyzickou i 
psychickou odolnost, a tím 
celkově přispěli ke zlepšení 
kvality svého života. Projekt 
byl celkově velmi podařený, 
držel se plánu a tyto cíle byly 
beze zbytku naplněny. 
Stav pohybového aparátu 
jednotlivých klientů se zlepšil. 
U některých dětí došlo k 
okamžitému uvolnění spasmů 
nohou, které přetrvávalo i po  

 
 
 
 
 
 
ukončení terapie. Jednoznačným 
přínosem je, že je terapie 
pravidelná, a zlepšený stav tak 
nemá tendenci se měnit. Za 
velký úspěch považujeme také 
vybudování pozitivního vztahu 
ke zvířatům a koním, děti se 
naučily, jak se ke koni chovat 
a že se jedná o živého tvora. 
Projekt bude určitě pokračovat, 
protože zájem je veliký. Moc se 
těšíme na další účastníky! 
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Komunitní centrum Hrubého vítá děti i dospělé. Jeho okolí 
ožívá každým dnem! 

Od dubna 2016 došlo v naší organizaci k velké změně. Kristýna 
Štaffová se stala naším historicky prvním zaměstnancem (i když 
vzhledem k výši odměny spíše zaměstnanečkem) a začala veškerý 
svůj čas věnovat činnosti komunitního centra. V rámci projektu 
Animátor v Komunitním centru Hrubého tak díky ní nabízíme 
bezplatné volnočasové aktivity a pro děti a mládež. 
 
Projekt probíhá za finanční 
podpory Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Městské 
části Praha 8 a Magistrátu 
Hlavního města Prahy. Jeho 
cílem je nabídnout dětem a 
mládeži, které tráví svůj volný 
čas na ulicích Prahy 8, 
smysluplný způsob trávení 
volného času. Pro děti jsou ve 
všední dny odpoledne v rámci 
volnočasového Klubu připraveny 
bezplatné aktivity a kroužky: 
korálkování, malování, 
zahradničení, sportování, 
relaxační koutek, čtení knih, 
kreslení, zpěv, poslech hudby, 
pejskování, povídání, výlety do 
okolí, deskové hry a další 
aktivity dle zájmu dětí. Stali 
jsme se základnou pro děti, 
které nemají možnost 
navštěvovat drahé kroužky. 
Stali jsme se místem, kam mohou 

všechny děti prostě jen tak 
zajít, když jsou venku. A hlavně 
- stali jsme se místem, které je 
oblíbené a stále plné dětí. 
 
Už skoro tři čtvrtě roku také 
úspěšně nabízíme hlídání dětí a 
aktivity pro rodiče. 
Dopoledního hlídání využívá 
stále více maminek, naše 
prostory tak v různých částech 
dne ožívají smíchem dětí 
každého věku. Odpolední a 
večerní programy, jako je jóga, 
workshopy, promítání filmů 
z cyklu Jeden svět apod., zase 
patří dospělým obyvatelům 
okolního sídliště, daří se nám 
tak naplňovat kýžený 
komunitní charakter. Náš 
přístup vychází z následujících 
principů: Chceme, aby naše 
aktivity byly finančně 
dostupné všem. Chceme pracovat 

tak, abychom naplňovali 
vaše potřeby. Děláme 
svou práci profe-
sionálně. Chceme dělat 
věci s přesahem a chceme 
je dělat jinak. Chceme, 
aby se naše centrum 
stalo místem setkávání. 
Rádi se staneme 
základnou všech dětí a 
rodičů. Chceme, aby tato 
služba byla především 
službou pro komunitu, 
proto ji pojďte tvořit 
společně s námi.  
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Lýtko, lýko, LYŽE, pelyněk, plyš… 

Na jih a za zimou? Zdánlivě nesmyslný nápad vykouzlil z 
ponuré zimy opravdový zážitek. A co děláte vy, když mrzne, až 
praští?  
 

Již několik let pořádáme 
lyžařské kurzy pro děti a 
mládež s tělesným nebo 
kombinovaným postižením. 
Sjezdovky brázdíme nejen na 
lyžích, ale také na monoski, 
biski nebo kartski, s účastníky 
kurzu jezdí licencovaní 
instruktoři a celá akce navíc 
probíhá v příjemném a zcela 
bezbariérovém prostředí Chaty 
Lanovka v Lipně nad Vltavou.  
 
V roce 2016 jsme pořádali hned 
několik lyžařských kurzů. Již 
tradičně jsme na sníh vytáhli 
naše starší účastníky i špunty 
na dvou víkendovkách. Rozhodli 
jsme se ale, že zopakujeme také 
akci pro rodiny! Vzhledem k 
tomu, že jízda s monoski není 
pro zdatnějšího lyžaře náročná, 
chtěli jsme dát rodičům možnost 
naučit se lyžovat se svými 
dětmi. Ovládání monolyže nebo 
biski, její seřízení na 
konkrétní dítě, nasedání na 
lanovku, zajištění pro jízdu s 
kopce apod. ale nejsou úkony tak 
snadné, abychom si je vysvětlili 
na chodbě. Proto jsme 
uspořádali kurz pro rodiče, kde 
se pod vedením licencovaných 
instruktorů mohl každý naučit 
brázdit se svými dětmi svahy 
bezpečně a bez problémů. Po této 
víkendovce tak mělo hned 
několik rodin možnost půjčit si 
naše vybavení a poprvé se vydat 
třeba na týdenní jarní 
prázdniny jako běžná rodina, 
která si jde zalyžovat, když má 

chuť, dá si párek a užívá si 
sluníčka a pohody :). 
 

Poprvé jsme také pořádali 
lyžařský kurz pro žáky 
z Jedličkova ústavu. Děti ze 
druhé a čtvrté třídy vyrazily 
s námi, se svými paními 
učitelkami a se slečnami 
asistentkami vstříc novým 
zážitkům. Myslíme si, že je tato 
činnost velmi důležitá pro 
budování kolektivu ve třídách – 
některé děti k sobě vzhledem 
k různorodému postižení 
nehledají cestu úplně snadno. A 
kdo z vás si pamatuje, jaká 
paráda byl vždycky týden na 
lyžáku, ten nám dá jistě za 
pravdu. 
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Stínadla se opět vzbouřila 

Chcete se vydat po stopách Rychlých šípů a stát se Velkým 
Vontem? Kdo byl zvědavý, stejně, jako jste teď vy, vyrazil s námi 
na další tradiční víkendovku. Ježka v kleci jsme minule objevili, 
jaké tajemství jsme rozluštili tentokrát? 
 

V dubnu naše kroky nevedly nikterak 
daleko  – víkend jsme  strávili v 
naší klubovně v Komunitním centru 
Hrubého na sídlišti Ládví. Celý 
víkend jsme věnovali honbě za 
tajemstvím Rychlých šípů -  řešili 
jsme zajímavé úkoly, vydali jsme se 
na velkou stopovací hru na Vyšehrad 
a potrápili jsme naše mozkové 
závity. Velkým Vontem byla nakonec 
zvolena nejúspěšnější badatelka 
Agátka, kdo to bude příští rok? 
 

 

Další špunt vyrostl! 

Najdete sedm rozdílů? Na fotce z roku 2012 je Matěj. Kdo ho zná, 
ví, jaký mladý gentleman z něj vyrostl. Tak příjemné hledání!   
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Cestou necestou, polem 
nepolem, jedu za tebou… 

… na všem, co má kola! 

 
Lipno je bezvadná destinace 
pro sportování lidí s 
jakýmkoliv hendikepem. I my 
sem jezdíme moc rádi. Ať je 
léto, nebo zima… no znáte to. 
Když je venku na tričko, a ne 
na sněhule, měníme monoski za 
roztodivné stroje s různým 
počtem malých či velkých 
koleček a vyrážíme na krásnou 
lipenskou stezku. Osedlali jsme 
kola, handbiky, kozorohy, 
lopedy, kozlíky, benecykly, 
koloběžky a brusle a vydali se 
na 23 km dlouhý okruh kolem 
vody. Každý tak měl možnost 
najít si to, co mu nejvíce 
vyhovuje, a hlavně jsme si 
ukázali, že cyklistika je 
opravdu úplně pro každého!  
 
Z Mariny, kde jsme poprvé 
šlápli do pedálů, se naše cesta 
vinula příjemným stínem kolem 
vody, na které se ještě 
povalovala dopolední mlha. 
Každý fotograf i nefotograf si 
tu krásu ukládal do 
jakéhokoliv přístroje, který 
měl zrovna po ruce, nebo 
alespoň do vzpomínek. Volným 
tempem jsme dorazili na hráz a 
s úžasem koukali na tu 
obrovskou hloubku pod námi. Jak 
asi údolí vypadalo, než ho 
zalila voda? Po druhé straně 
Lipna jsme se vydali do Přední 
Výtoně na oběd. V zahradní 
restauraci jsme si nacpali 
pupky, aby se nám pak lépe 
šlapalo do kopečka až na 
Frýdavu, odkud nám jel přívoz do 
Frymburka.  
 
Náš roztodivný peloton tak 

zakusil i kus jízdy po silnici, 
naučili jsme se dodržovat 
pravidla jízdy po komunikacích, 
na kterých nejsme sami. Přívoz 
jsme krásně stihli, nalodili se 
a těšili se na zaslouženou 
zmrzku na druhém břehu. Kdo se 
nevyřídil obědem, obří 
zmrzlinou už se mu to určitě 
povedlo :). A to nás ještě čekal 
kus cesty zpět do chaty! Všichni 
to ale zvládli s přehledem, mezi 
účastníky se objevily i 
vyslovené talenty! Míla, 
Rozárka a Kudla hrábli do 
svých handbiků s takovou 
vervou a jistotou, že nebylo 
snadné jim na bruslích stačit. 
A co druhý den? Všechny naše 
stroje jsme zase vytáhli na 
kolonádu na Lipně, aby si mohli 
všichni vyzkoušet, na čem jeli 
jejich kamarádi. A abychom se 
nenudili, půjčili jsme si 
elektročluny a užívali si Lipno 
zase z trošku jiného úhlu. Domů 
se nám rozhodně nechtělo, ale 
co naplat, zase za rok!  
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Rafty na vlnách Vltavy 

Co se vám vybaví, když se řekne léto? Nám sluníčko, koupání, stanování, 
táborák, kytara, výlety a prázdniny. Už potřetí jsme spojili vše do 
jednoho a vyrazili na prodloužený víkend na raftech!  

 
Splouvali jsme klidnou část 
Vltavy, ale o jezy a spoustu 
napětí rozhodně nebyla nouze! 
Tentokrát s námi vyrazili naši 
nejmenší účastníci, naložili 
jsme auta, zabalili tři rafty a 
vydali se do Vyššího Brodu, kde 
naše cesta začínala. I když 
Karla Mráčková malovala čerta 
na zeď a do poslední chvíle 
tvrdila, že celý týden proprší, 
jako už hodněkrát se naštěstí 
spletla :). V pátek ráno jsme 
zabalili tábor a nasedli na 
rafty - ty jsou nejvhodnější jak 
z hlediska pohodlí, tak z 
hlediska bezpečnostního. 
Všichni dobrovolníci, kteří tuto 
akci zajišťují, jsou zkušení 
vodáci, a tento úsek řeky znají 
jako své boty. 
To jsme ale ještě nevěděli, že 
mračna, která nás opouštěla 
směrem k Rakousku, neřekla své 
poslední slovo. V sobotu se nám 
nechtělo balit tábor 
v Krumlově, a tak jsme se 
rozhodli, že se do něj 
z Pískárny vrátíme. 
Na Pískárně jsme 
nechali zajištěné 
rafty s tím, že se 
k nim ráno dopravíme 
autem a budeme 
pokračovat dále 
v cestě po vodě. 
V noci se ale strhla 
velká bouře. Na stany 
nám prudce pršelo, 
venku fičel vítr a 
létaly blesky. Byl to 
pro nás pro všechny 
opravdový zážitek. To 
jsme ale ještě 

nevěděli, co se děje o pár 
kilometrů dále, kde jsme chtěli 
původně přespat a kde jsme 
nechali naše plavidla. Ráno už 
bylo zase krásně, tak jsme se 
vydali k raftům, abychom mohli 
pokračovat v plánované trase. 
Na Pískárně byl ale kemp 
vytopený, v noci tam létaly 
vzduchem větve a na našich 
raftech přistály stromy. Díky 
podpoře z KáServisu už jsme 
měli zajištěné jiné, ty naše pod 
silnými větvemi nevypadaly, že 
by byly schopné další cesty. To 
jsme se ale spletli! Milý pán (s 
přezdívkou Plamen :D) z kempu 
nám je vyřezal motorovou pilou, 
nafoukli jsme je a mohli v 
klidu pokračovat. Byl to 
báječný víkend plný napětí, 
táboráků, zpívání, vaření 
v kotlíku a koupání. Moc jsme si 
to užili a těšíme se, že si vše 
zase v červnu zopakujeme! 
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Reality show Kdo přežije Cadan! 

Stejně jako v minulém roce jsme o skutečné prázdninové dobrodružství 
neochudili ani naše starší táborníky! A co jsme zažili? Dva kmeny, 
výzvy o odměnu, boj o imunitu, vaření v kotlíku, tábornické dovednosti 
a snaha dovést svůj kmen až do vítězného konce! 
 

Naše již tradiční táborová 
základna Kemp u Lesa se z 
dovolenkové destinace přeměnil 
na opuštěný ostrov Cadan. Dva 
kmeny se musely ze dne na den 
naučit přežít v nehostinných 
podmínkách a k tomu ještě 
bojovat o cennou trofej, která 
jejich členům zajistí postup do 
dalšího dne a důležité body na 
závěrečnou kmenovou radu. 
Cílem celotáborové hry bylo 
zůstat ve hře jako poslední a 
nutno dodat, že boj byl opravdu 
lítý. Kmeny se musely každý den 
utkat v náročných sportovních 
i vědomostních soutěžích. 
Vítězný tým za tyto dílčí výhry 
získal odměnu jako sirky, extra 
dezert k obědu či indicii do 
další soutěže. Největší 

specialitou našeho tábora je 
ale to, že hrají všichni a 
všichni táhnou za jeden provaz. 
Zcela se tak setřel rozdíl mezi 
tím, kdo je vedoucí a kdo je 
táborník – o tom, co se bude dít, 
věděli jen Jeff a Jeff (Kamča a 
Kris), a všichni ostatní tak 
byli trosečníci na stejné lodi. 
Díky tomuto táboru mnozí jeho 
účastníci zcela poprvé 
rozdělávali oheň, vařili v 
kotlíku, spali pod širákem a 
naučili se dalším dovednostem 
užitečným pro přežití v přírodě. 
Na konci tábora se domů místo 
dětí vraceli na slovo vzatí 
táborníci, kteří se se svými 
nově nabytými schopnosti 
neztratí ani v džungli 
městského života! 
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Kdo a kdo a kdo to je? 

Poznáte, který dobrovolník je na fotce? Pokud jste hodně bezradní, 
nalistujte na konec, kde najdete tváře všech :). 
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Letní tábor pod pirátskou vlajkou 

Zdravý vzduch, koupání, vůně lesa, stanování a hledání nových 
kamarádů jsou hlavními důvody, proč jezdí zdravé děti na letní tábory. 
Tuto možnost jsme chtěli dát i dětem s postižením. Letní tábory jsou 
ideální příležitostí k navazování nových přátelství a kamarádství. U 
postižených dětí to platí úplně stejně. Specializovaný tábor jim ukáže, 
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. 
  

Letní tábor se odehrál na 
rozbouřeném moři, a to hned na 
palubách čtyř znesvářených 
pirátských škunerů. Zúčastnilo 
se ho 30 táborníků od 6 do 18 
let a jako již tradičně probíhal 
v bezbariérové chatové osadě 
Kemp U Lesa poblíž Kadaně.  
Celotáborová hra 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. 
Náš v pořadí 
již šestý tábor 
měl pod palcem 
pirát Rezavý 
hák, který 
hledal posádku 
na svou 
dlouhou cestu 
k pokladu. Měl 
sice loď, ale 
na ní nebyl 
ani jeden 
spolehlivý 
pirát, se 
kterým by se 
na tak 
dobrodružnou 
cestu mohl 
vydat. Kapitán 
byl velmi 
nedůvěřivý, 

hned tak někdo se mu nelíbil. 
Nabral tedy malé táborníky do 
čtyř posádek s tím, že jen jedné 
z nich na konci předá mapu, ve 
které bude vyznačen poklad. Je 
pravda, že cestou potkalo 
posádky nejedno nebezpečenství, 
piráti museli bojovat 
s mořskými příšerami, počasím, 
lupiči i mezi sebou. Odlévali 
stopy ostatních pirátů, 
podnikali průzkumné výpravy 
na nepřátelská plavidla, 
vyráběli dalekohledy, díky 
kterým se pak lépe schovávali, 
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bojovali jako lvi v námořních 
bitvách… Všichni totiž tušili, 
že poklad bude určitě stát za to. 
Cesta po rozbouřeném oceánu 
trvala deset dní, na jejím konci 
ale Rezavý hák, jak už to tak u 
podlých pirátů bývá, svůj slib 
nesplnil. Aby si to nerozházel 
ani u jedné posádky (protože 
z nezkušených mořských krys se 
mezitím stali neohrožení 
bojovníci), ve strachu o vlastní 
život dal každé skupině jen 
kousek mapy k pokladu a sám se 
ho vydal hledat napřed. 

Posádkám nezbylo, než spojit 
síly. Kdo se v seskládaných 
kouscích vyznal jako první, 
mohl vyrazit hledat truhlu, 
kterou hlídaly černé duše 
všech, kteří chtěli bohatství 
získat před námi. Nebojácně se 
postupně všechny posádky 
vydaly na cestu podle mapy a 
každý si odvezl do domovského 
přístavu část cenného lupu z té 
strastiplné a dlouhé cesty… A 
kde skončil kapitán? Pro poklad 
šel sám a už ho nikdy nikdo 
neviděl… 

 

Víkendovka se zvěří všeho druhu 

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 jinak tomu nebylo ani tentokrát!  
 

Velkou změnou bylo jiné místo, 
kde se závody konaly. Už jsme 
nesoutěžili na hrázi rybníka 
Paďourku, ale přímo v 
pstruhařství v Kaplici! A kdo 
někdy na takovém místě byl, 
určitě tuší, jak závody 
probíhaly. Tahali jsme z vody 
jednu rybu za druhou, čárky na 
soutěžních kartách 
přibývaly jako 
plaňky u plotu, 
úsměvy našich 
závodníků byly širší 
a širší a hlavně – 
cvik dělá mistra, 
takže se mnozí 
účastníci naučili 
tahat ryby z vody 
úplně samostatně! A 
také asi tušíte, že 
tentokrát jsme 
netahali rybky 
velikosti těch 
akvarijních, ale 
pořádné pstruhy na 
pekáč :). Nachytané 

pstroužky v kuchyňské úpravě 
si závodníci odvezli domů. A na 
ocenění se mohli těšit nejen ti, 
kteří vytáhli z vody největší 
rybu, nachytali jich nejvíce 
nebo projevili zvláštní smysl 
pro fair play, ale krásné 
odměny se dočkali jako již 
tradičně všichni účastníci. 
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Mockrát děkujeme rybářům 
Českého rybářského svazu – 
Místní organizaci Třeboň za to, 
že pro nás závody uspořádali. 
Víkendy s prutem jsou u dětí 
velmi oblíbené, zájemců je vždy 
hrozně moc a díky 
ochotě rybářů je tak 
tato víkendovka 
jednou z našich 
účastnicky 
nejpočetnějších akcí. 
V neděli jsme pak 
vyrazili na 
Malostatek Blatiny, 
kde si pro nás naši 
přátelé Matouš 
s Martinou 
Horákovými, kteří se 
starají o zvířátka 
zraněná, týraná nebo 

jinak zkoušená osudem, 
připravili krásný program. 
Projeli jsme se na jejich 
starokladrubském kamarádovi 
Pastorovi, Matouš nás svezl 
v povozu taženém volkem 

Bolkem, podrbali 
jsme si všechny 
třínohé a jednooké 
psy a kočky, 
dozvěděli se něco 
nového o liškách a 

divokých 
králících, opekli 
si buřtíky na ohni 
a dali si limču na 
sluníčku. Každý si 
určitě dokáže 
představit, jak 
báječně jsme se 
měli! 

 

My vyrážíme na cesty všemi směry! Zkuste to také! 

Čtyři světové strany a spousta zážitků pro nás. Osm stran a 
spousta slov pro vás :). A co je v tajence? Jak řekl Exupéry: „Vše, 
co je v člověku krásné…“ 

BOSÍ 
BOTA 
DAR 
DÁTE 
DORT 
HADR 
HRÁT 

CHATKY 
KALHOTY 
KAMARÁD 

KOLO 
KOZOROH 
LÉKAŘ 

MALOSTATEK 
MĚSTA 

MONOSKI 
MRAZY 
NÁHODA 
NEKLID 
ODVAHY 
OCHOTA 
OKOLÍ 

PARTA 
PILKA 

PŘÁTELÉ 
PUTOVÁNÍ 
RADOST 
RAFTY 

RYBAŘENÍ 
SÍLA 
SKOKY 
SMÍCH 
SNAHA 
SRUB 
STAN 
TÁBOR 
TIK 

TRIKY 
VÍTĚZSTVÍ 
VLTAVA 
VOZÍK 
ZAVŘI 

ZÁŽITEK 
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Turistika je také sport! 

Kdo se chtěl někam podívat a zároveň příjemně relaxovat, zabalil 
batoh na záda (svoje nebo vozíku) a vyrazil s námi do jižních Čech na 
turistickou víkendovku! 

 
Kdo si pamatuje naše výlety 
před pár lety, ví, že jsme se 
párkrát ubytovali v malebném 
penzionku Mája ve Spolí u 
Třeboně. Byl to tedy trošku 
návrat k tradici, zamluvili 
jsme si celou chatu, zabalili se 
a vyrazili s našimi staršími 
vstříc novým 
dobrodružstvím. 
Cestou jsme si zajeli 
na nákup a v penzionu 
si celý víkend úžasně 
vyvářeli. Každý 
přiložil ruku k dílu a 
o to více nám to všem 
chutnalo :). Večer se 
ke slovu dostaly 
společenské hry a 
kytara, povídání a 
zpívání. 
V sobotu jsme se 
prošli krásným 
Terčiným údolím, 

svačili jsme pod vodopádem a 
dali si výborný oběd v místní 
restauraci. Kdo tedy vzal rozum 
do hrsti, odvahu do kapsy a 
dobrou náladu na tvář a 
vyrazil s námi cestou necestou, 
seznámil se s životem správných 
čundráků! 

 

Pidilidi na Tropických ostrovech 

Zima dorazila do českých luhů a hájů a 
nejmenší cestovatelé ze Země lidí o.p.s. se 
vydali na v pořadí čtvrtou expedici za 
hranice. Jeli jsme se ohřát do tropů. 

  

Procházeli jsme se městečkem, 
koupali se v moři a potápěli se  
v tropickém pralese. I 
tentokrát zakončili 
cestovatelé své putování v 
laguně pod vodopády, relaxovali 
ve vířivkách a dováděli na 
tobogánech. Dali jsme si 
výborný oběd v místní 
restauraci a nakonec ulehli na 
pláž.  

Druhý 
den 
jsme 
dokonce vypluli termálním 
pramenem ven do mrazů, 
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! 
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Tvořivá dílna 

České koledy, český Ježíšek, český stromeček a české Vánoce. Kdo si 
chtěl užít trošku těch tradic, strávil první adventní neděli se Země 
lidí o.p.s.! 
 

Když nejkrásnější svátky v roce klepou na dveře, my se již 
tradičně setkáváme pod stromem Republiky. V době, kdy všichni 
shánějí dárky se my procházíme vyzdobenou Prahou a pak dorazíme 
do Komunitního centra, kde si dáme řízek a bramborový salát a 
užíváme si, že nemusíme do nacpaných obchoďáků a vyrábíme 
nejrůznější vánoční dárky, převážně z přírodních materiálů. 
 

Přečetli jste si noviny důkladně? 

Pokud ano, dozvíte se, že náš kamarád Kudla nás vždy potěší hláškou: 
„Největší pohoda je …. „ 

     1.                   

     2.                  

      3.                       

 4.                        

   5.                      

  6.                         

  7.                       

      8.               

  9.                       

10.                          

 11.                           

   12.                       

   13.                      

 14.                              

      15.                 

1. Jakou přezdívku měl pán, který nám vyřezal rafty motorovkou? 2. Jeff a Jeff na táboře Kdo 
přežije byly Kris a …? 3. Jak se jmenuje typ rehabilitace, kam jezdíme každý týden 
s Jedlí? 4. Odkud nám jel na cyklovíkendu přívoz? 5. Jak se jmenuje stroj na lyžování 
vozíčkářů? 6. Jak se jmenoval hlavní pirát na táboře? 7. Ve které ulici je naše Komunitní centrum? 
8. Jaké zvíře chodí za dětmi do Komunitního centra? 9. Kde jsme byli chytat ryby? 10. Jak se jmenují 
majitelé Malostatku příjmením? 11. Co vyrobila Simonka na táboře na fotce dole uprostřed? 12. Jak se 
jmenuje kolo, na kterém se šlape rukama? 13. U čeho jsme svačili v Terčině údolí? 14. Kdo prorokoval 
špatné počasí na rafty? 15. Kdo je současný Velký Vont?  
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A kdo za tím vším stojí? 

Neváhejte a čtěte! Na následujících řádcích se dozvíte, kdo je 
naším dobrovolníkem a jak se do našich aktivit nejen v 
uplynulém roce zapojil. Díky patří úplně všem! 
 

Kamila Janyšková 
Má za sebou magisterské studium speciální pedagogiky 
na UK, v současné době studuje PhD. tamtéž. Zároveň se 
na této škole věnuje celoživotnímu vzdělávání v oboru 
učitelství pro I. stupeň. 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 následně 

nastoupila a šest let pracovala jako vychovatelka v domově mládeže 
s hendikepem a jako dobrovolník ve Sportovním klubu JÚ. V současné 
době pracuje jako učitelka třetí třídy v Jedličkově ústavu a jako 
asistentka proděkanky pro podporu studentů s hendikepem na 
Pedagogické fakultě UK. Je instruktorkou monoski a intenzivně se 
věnuje hipoterapii. 
 
Honza Janyška 
Vystudoval magisterský obor speciální pedagogika na 
UK, v současné době pracuje jako vedoucí vychovatel v 
domově mládeže s hendikepem v JÚŠ. Na tuto pozici 
nastoupil před dvěma lety po šesti letech práce na 
pozici vychovatele. 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. 
 

Kristýna Štaffová 
Vystudovala magisterský program speciální pedagogika 
na UK, v současné době studuje PhD. program tamtéž. 
Svou praxi začala roku 2007 jako vedoucí 
nízkoprahového klubu Jahoda n.o., následovala 
asistence v tréninkové dílně pro nácvik pracovních 
dovedností pro osoby s mentálním postižením v  SIMP, 
o.s. a působení v Klubu přátel červenobílé hole. V roce 

2011 dělala dobrovolníka v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech a 
od toho samého roku působila jako učitelka v mateřské škole 
Milíčův dům ve speciální třídě pro děti vyžadující zvláštní péči. 
Dále pracovala jako koordinátorka rizikového chování na Praze 14. 
Má za sebou také osmdesátihodinový výcvik Muzikoterapie. Nyní je 
zaměstnancem Země lidí o.p.s. a pracuje v Komunitním centru.
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Jakub Janyška 
Ukončil magisterské studium speciální pedagogiky na 
UK. Odbornou činnost zahájil v roce 2006 v SANANIM 
z.ú., kde několik let působil jako 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 šest let 
pracoval jako vychovatel ve Výchovném ústavu a 
středisku výchovné péče Klíčov. Nyní se vrátil do 
oblasti závislostí – stal se manažerem tréninkové restaurace 
Therapy spadající pod organizaci SANANIM z.ú. 
 
Dobrovolníci: 
 

Veronika Adamcová alias Verča 
Verča se k nám poprvé připojila na přípravném víkendu 
k táboru v roce 2015 a ihned se stala nepostradatelnou 
součástí týmu. Verča k nám přivedla také svou mladší 
sestru Terku, která, ač se tábora zúčastnila jako dítě, 
ochotně pomáhala všem dětem i dospělým okolo sebe. Obě 
holky jsou moc fajn a jsme rádi, že nám je osud přivedl 
do cesty. 

 
Tereza Appelová alias Terka 
Terka je v práci s dětmi a mládeží s hendikepem velmi 
zkušená, pracuje jako asistentka pedagoga v Jedličkově 
ústavu. Zároveň studuje na pražské FTVS aplikovanou 
tělesnou výchovu – tedy sportování lidí s hendikepem. V 
minulém roce s námi vyrazila nejen na hory, ale 
zúčastnila se také dalších našich akcí. 
 

Samuel Bachmann alias Sam 
Jako výborný lyžař a zkušený pracovník s dětmi a 
mládeží s hendikepem je důležitou oporou našeho týmu 
na Lyžování bez bariér. Udělal si licencovaný kurz 
instruktora monoski a začal vyrážet i na další akce. 
Největší oporou je ale právě na sjezdovkách, kde 
ochotně a zkušeně vozí i klienty s těžším postižením. 
 

Martin Bitman alias Marťas 
Martin s námi pravidelně vyráží na naše víkendové 
akce a účastní se také letních táborů. Vystudoval 
magisterské studium speciální pedagogiky na UK a 
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. V současné době pracuje ve 
Velké Británii jako asistent osob po úrazu páteře. Na naše aktivity 
si ale vždy čas udělá, jezdí na rafty, tábory, lyže i další 
víkendovky. 
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Barbora Bezvodová alias Barča 
Bára je jedna z dobrovolnic, jejíž pomoci si opravdu moc 
ceníme. S našimi účastníky si moc rozumí a i přes svou 
pracovní vytíženost si na akce s námi čas ráda najde. 
Je klidná a rozumná a rozhodně nezkazí žádnou zábavu. 
Navíc absolvovala instruktorský kurz monoski, takže s 
námi nejčastěji vyráží na hory. Mezi našimi dospělými  
klienty s hendikepem si našla opravdové přátele a její 
práce tak už sahá až za hranice naší organizace.  

 
Matěj Hruška alias Mates 
Matěj je naším odborným dobrovolníkem na zimní 
aktivity – mnoho let se věnuje instruktorování jízdy 
na monoski, na sjezdovkách strávil za řidítky 
nekonečné hodiny. Jsme moc vděční také za 
spolupráci na kolech a raftech! Matěj je správňák, 
který nezkazí žádnou srandu, ale zároveň je velmi 
odpovědný a rozumný. Doufáme, že letos si najde čas 
i na letní tábor, kam minulý rok na pár dní nakoukl 
a po odjezdu nám moc chyběl! 
 
 

Tomáš Chrobok alias Chroby 
Student ČZU je jedním z dobrovolníků, který má k dětem 
opravdu blízko 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 
a kdykoli mu to jeho nabitý program dovolí, vyráží s 
námi na víkendové akce i letní tábory. 
 
 

 
Alena Chroboková alias Alča 
K práci s dětmi a mládeží s postižením se dostala 
až prostřednictvím Země lidí o.p.s. Nyní je Alča 
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. Alča s námi 
jezdí i na tábory, kde je také nepostradatelným 
členem. Od roku 2012 vykonává také funkci zdravotníka, kde 
zúročuje nejen kurzy Českého červeného kříže, ale také mateřské 
zkušenosti z péče o své vlastní děti. 
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Hanka Juřicová alias Hanka 
Hanka se k nám přidala na letní tábor Pod pirátskou vlajkou a 
okamžitě zapadla mezi děti i dobrovolníky. Má velké zkušenosti 
s prací s dětmi s tělesným a kombinovaným postižením, pracuje 
jako asistentka pedagoga ve druhé třídě v Jedličkově ústavu a 
školách. Před pěti lety pracovala jako osobní asistentka 
Madlenky, která má velmi závažné kombinované postižení, v první 
třídě. Hanka je pracovitá, milá, veselá a zodpovědná a jsme moc 
rádi, že jezdí s námi! 
 
 

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 účastnil se mnoha našich 
akcí. Byl s námi i na prvním letním táboře, kde se 
poprvé učil, jak zacházet s vozíkem a mnohé další. 
Teď už sice na naše víkendovky moc času nemá, ale 
těšíme se, že s námi pojede – Kdo přežije Kadaň.  

 
Josef Kučera alias Káně 
Pepa se k našemu sdružení dostal více méně náhodou 
– vyrazil jako kamarád Toma před čtyřmi lety 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. Od jeho 
účasti na letním táboře 2013 s námi pravidelně 
vyráží na naše akce a my jen doufáme, že mu jeho 
nadšení a energie vydrží co nejdéle! 
 

Pavel Ludvík alias Ludva 
Pavel s námi jezdí snad už od nepaměti. Za ta léta 
se stal velmi důležitou oporou našeho týmu, jezdí 
takřka na všechny akce, je instruktorem monoski 
a zapojuje se do organizace víkendovek. Jsme moc 
rádi, že nám i přes své velké pracovní vytížení 
zachovává svou přízeň. Je to velký sportovec a 
nadšenec, který se nebojí žádné práce. K dětem i 
dospělým klientům má moc hezký vztah, dobře si 
rozumí se všemi věkovými skupinami. Zároveň 

nezkazí žádnou legraci, ochotně se převleče za zlobra, barovou 
tanečnici nebo cokoliv jiného. Doufáme, že mu jeho píle ještě 
dlouho vydrží! 
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Michaela Máchová alias Mišák 
Absolventka magisterského oboru speciální 
pedagogiky na UK se věnuje zejména práci s 
předškolními dětmi vyžadujícími speciální péči. 
Vyrazila s námi na tábor a tam se okamžitě stala 
miláčkem všech účastníků. Doufáme, že nám Míša 
zachová přízeň i nadále! 
 
 

Pavla Malá alias Pája 
Pája nevynechá jedinou akci a stala se jedním z 
nejstabilnějších  a  nejspolehlivějších  
dobrovolníků našeho týmu. Pája má nekonečné 
množství energie, nezkazí žádnou zábavu, je 
zodpovědná a má spoustu skvělých nápadů. Je také 
úžasně výtvarně šikovná. Pracuje jako asistentka 
v Jedličkově ústavu, její práce tak nepostrádá ani 
patřičnou  odbornost.   
 

Barbora Mücková alias Barča 
Barča je naší dobrovolnicí od westernového Letního 
tábora Duch Billy the Kida, kde se stala 
nepostradatelnou součástí našeho týmu. K dětem i 
starším klientům má moc hezký vztah, je zodpovědná 
a rozumná. Barča je studentka ČZU, instruktorka 
H.E.A.T. programu a velký příznivce sportu. 
 

 
Zuzana Petržílková alias Zuzka 
Zuzka je sportovkyně tělem i duší, a tak není divu, že 
pokud může, nevynechá jediné hory. Je také blázen do 
koní a spolupracuje s námi na našich 
hipoterapeutických aktivitách v Toulcově dvoře. 
Zuzka je vždycky dobře naladěná, a tak její společnost 
vyhledávají děti i dobrovolníci. 
 

Barbora Spoustová alias Barča 
Barča se do našeho týmu zapojila před letním táborem 
Duch Billy the Kida. Je nadšenou dobrovolnicí, která 
má smysl pro zodpovědnost a rozhodně jí nechybí 
týmový duch. Rozumí si s dětmi všeho věku, je 
empatická a umí naslouchat, proto je u našich 
klientů velmi oblíbená. 
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Jarmila Spoustová alias Jarmiš 
Jarmila s námi poprvé jela na letní tábor Duch 
Billyho the Kida. A jsme moc rádi, že nebyl 
poslední! Jarmila je totiž nejenom zdravotní 
sestrou z povolání, jejíž cenné rady jsou na 
našich akcích k nezaplacení, její milý a vstřícný 
přístup si podmanil všechny děti i dobrovolníky 
a stala se tak velmi žádanou posilou našeho týmu. 
 

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 v roce 2012 na rybaření a výlet 
do Českého Krumlova a na podzim i do Tropical 

Islands do Německa. Od té doby s námi jezdí na tábory i mnoho 
dalších akcí, předminulý rok se navíc stal instruktorem jízdy na 
monoski! 
 
Michal Zapletal alias Zaklepal 
Michal se k nám připojil na letní tábor Kdo přežije Kadaň. Je to 
již dlouho náš kamarád a kolega z Jedličkova ústavu, kde pracuje 
mnoho let jako vychovatel. S dětmi a mládeží s tělesným a 
kombinovaným postižením tak má velké zkušenosti. Na táboře se 
stal oporou svého kmene, soutěživého ducha dokázal přenést na 
všechny účastníky a každá hra tak měla ten správný náboj. 
Doufáme, že s námi vyrazí i příští rok! 
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„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.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 
 
 
 
 

Děkuji všem, co se rozhodli nežít svůj život z ledniček a politiky 
a našli v sobě dost barev, básní a lásky. Nekonečně si vážím si 
každého, kdo s námi táhne za jeden provaz. 

Kamča 
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V ROCE 2016 NÁS PODPOŘILI  

GENERÁLNÍ 
SPONZOR 

 
 
 
 
 
 

 

HLAVNÍ SPONZOŘI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÁLE NÁS 
PODPOŘILI 

 
 
 
 
 
 

Ing. Karel Koranda Ing. Pavel Czinege  

Jaromír a Lenka Janyškovi Helča a Slávek Novotní  

Petr a Vlaďka Smolkovi MUDr. Jiří Juchelka 

Pavel Štaffa  Jakub a Anička Staříkovi 

MUDr. Věra Jedličková Miroslava Staříková 

Jarmila a David Spoustovi 

a další… 
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PROGRAM BENEFIČNÍHO VEČERA 

Zahájení 

Náš rok 2016 – promítání filmu 

1. část aukce 

Kniha Halina 
Koupelnová sada 
Malé polštáře 

Háčky 
Pohledy z cest 

Kniha Melouch Viewegh 
 

Vystoupení pěveckého souboru 

2. část aukce 

Polička 
kniha Vombat Jirka 

Plakát 
Dóza se sušenkami 
kniha Pavel Baňka 

Keramická miska a kniha od Jindry Vikové 
 

Vystoupení pěveckého souboru 

3. část aukce 

Podnos 
kniha Deník Facebookové matky 

Čajová souprava 
Velké polštáře 

Obraz, který vám připomene, kde jste doma… 
Jeden mimořádný obraz 

 
Oslava 6. narozenin Země lidí o.p.s., nakrojení dortu 

4. část aukce 

Taška 
Kniha Lahodně s Ellou 

Tričko & Tričko 
Souprava sklenic 

Netradiční výtvarná figurka 
Sada pro opravdové výtvarníky 

 
Vyhlášení nových majitelů fotografií 

Tombola 
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ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012 003

          2. Software účet 013 004

          3. Ocenitelná práva účet 014 005

          4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 006

          5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 007

          6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041 008

          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051 009

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x 010

 A. II.  1. Pozemky účet 031 011

           2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032 012

           3. Stavby účet 021 013

           4. Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022 014

           5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025 015

           6. Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026 016

           7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 017

           8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029 018

           9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 019

         10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052 020

 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x 021

 A. III. 1. Podíly  ovládaná nebo ovládající osoba účet 061 022

           2. Podíly  podstatný vliv účet 062 023

           3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063 024

           4. Zápůjčky organizačním složkám účet 066 025

           5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067 026

           6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 027

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x 028

 A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet 072 029

           2. Oprávky k softwaru účet 073 030

           3. Oprávky k ocenitelným právům účet 074 031

           4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078 032

           5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079 033

           6. Oprávky ke stavbám účet 081 034

           7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035

           8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085 036

           9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086 037

         10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088 038

         11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089 039

 B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040

 B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041

 B. I.  1. Materiál na skladě účet 112 042

          2. Materiál na cestě účet 119 043

. .3 1 1 2 2 0 1 6

v tisících Kč

2 2 8 4 5 6 3 1

Země lidí o.p.s.

Bojasova 1250/17
Praha 8
182 00
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441 441
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333 422

333 422

131 52

otisk podacího razítka

ROZVAHA



Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

AKTIVA CELKEM A.+B. 082

          3. Nedokončená výroba účet 121 044

          4. Polotovary vlastní výroby účet 122 045

          5. Výrobky účet 123 046

          6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účet 124 047

          7. Zboží na skladě a v prodejnách účet 132 048

          8. Zboží na cestě účet 139 049

          9. Poskytnuté zálohy na zásoby účet 314 050

 B. II. Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x 051

 B. II.  1. Odběratelé účet 311 052

           2. Směnky k inkasu účet 312 053

           3. Pohledávky za eskontované cenné papíry účet 313 054

           4. Poskytnuté provozní zálohy účet 314  ř. 51 055

           5. Ostatní pohledávky účet 315 056

           6. Pohledávky za zaměstnanci účet 335 057

           7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 058

           8. Daň z příjmů účet 341 059

           9. Ostatní přímé daně účet 342 060

         10. Daň z přidané hodnoty účet 343 061

         11. Ostatní daně a poplatky účet 345 062

         12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet 346 063

         13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků účet 348 064

         14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti účet 358 065

         15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 066

         16. Pohledávky z vydaných dluhopisů účet 375 067

         17. Jiné pohledávky účet 378 068

         18. Dohadné účty aktivní účet 388 069

         19. Opravná položka k pohledávkám účet 391 070

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x 071

 B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně účet 211 072

           2. Ceniny účet 213 073

           3. Peněžní prostředky na účtech účet 221 074

           4. Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251 075

           5. Dluhové cenné papíry k obchodování účet 253 076

           6. Ostatní cenné papíry účet 256 077

           7. Peníze na cestě účet 261 078

 B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079

 B. IV. 1. Náklady příštích období účet 381 080

           2. Příjmy příštích období účet 385 081

239 71

2 23

38 23
36

119 19

119 19

10 10
10 10



Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II. 001

 A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Vlastní jmění účet 901 003

          2. Fondy účet 911 004

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921 005

 A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006

 A. II.  1. Účet výsledku hospodaření účet +/963 007

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/931 008

          3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/932 009

 B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010

 B. I. Rezervy celkem B.I.1+...+B.I.x 011

 B. I.  1. Rezervy účet 941 012

 B. II. Dlouhodobé závazky celkem B.II.1+...+B.II.x 013

 B. II.  1. Dlouhodobé úvěry účet 951 014

          2. Vydané dluhopisy účet 953 015

          3. Závazky z pronájmu účet 954 016

          4. Přijaté dlouhodobé zálohy účet 955 017

          5. Dlouhodobé směnky k úhradě účet 958 018

          6. Dohadné účty pasivní účet 389 019

          7. Ostatní dlouhodobé závazky účet 959 020

 B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021

 B. III. 1. Dodavatelé účet 321 022

          2. Směnky k úhradě účet 322 023

          3. Přijaté zálohy účet 324 024

111 78
231 231
231 231

120 309
XXXXXXXXXXX 189

120 XXXXXXXXXXX
0 120

128 149

100 100

100 100
28 48

6



Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:

Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

PASIVA CELKEM A.+B. 048

          4. Ostatní závazky účet 325 025

          5. Zaměstnanci účet 331 026

          6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet 333 027

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 028

          8. Daň z příjmů účet 341 029

          9. Ostatní přímé daně účet 342 030

          10. Daň z přidané hodnoty účet 343 031

          11. Ostatní daně a poplatky účet 345 032

          12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu účet 346 033

          13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků účet 348 034

          14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účet 367 035

          15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti účet 368 036

          16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 037

          17. Jiné závazky účet 379 038

          18. Krátkodobé úvěry účet 231 039

          19. Eskontní úvěry účet 232 040

          20. Vydané krátkodobé dluhopisy účet 241 041

          21. Vlastní dluhopisy účet 255 042

          22. Dohadné účty pasivní účet 389 043

          23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účet 249 044

 B. IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 045

 B. IV. 1. Výdaje příštích období účet 383 046

          2. Výnosy příštích období účet 384 047

2.10.2017

Janyšková Kamila

239 71

24 49

4

3

2

1

1
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VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 A. Náklady A.I.+...+A.VIII.  001

 A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1+...+A.I.x  002

 A. I.  1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek účty 501, 502, 503  003

          2. Prodané zboží účet 504  004

          3. Opravy a udržování účet 511  005

          4. Náklady na cestovné účet 512  006

          5. Náklady na reprezentaci účet 513  007

          6. Ostatní služby účet 518  008

 A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace A.II.1+...+A.II.x  009

 A. II.  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti účty 561, 562, 563, 564  010

          8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb účty 571, 572  011

          9. Aktivace dlouhodobého majetku účty 573, 574  012

 A. III. Osobní náklady A.III.1+...+A.III.x  013

 A. III. 10. Mzdové náklady

          11. Zákonné sociální pojištění účet 524  015

          12. Ostatní sociální pojištění účet 525  016

          13. Zákonné sociální náklady účet 527  017

          14. Ostatní sociální náklady účet 528  018

 A. IV. Daně a poplatky A.IV.1+...+A.IV.x  019

 A. IV. 15. Daně a poplatky účty 531, 532, 538  020

 A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+A.V.x  021

 A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 541, 542  022

          17. Odpis nedobytné pohledávky účet 543  023

          18. Nákladové úroky účet 544  024

          19. Kursové ztráty účet 545  025

          20. Dary účet 546  026

          21. Manka a škody účet 548  027

          22. Jiné ostatní náklady účet 549  028

 A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.1+...+A.VI.x  029

 A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku účet 551  030

          24. Prodaný dlouhodobý majetek účet 552  031

          25. Prodané cenné papíry a podíly účet 553  032

          26. Prodaný materiál účet 554  033

          27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek účty 556, 559  034

 A. VII. Poskytnuté příspěvky A.VII.1+...+A.VII.x  035

 A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účty 581, 582  036

 A. VIII. Daň z příjmů A.VII.1+...+A.VII.x  037

 A. VIII. 29. Daň z příjmů účet 591  038

Náklady celkem  039

 B. Výnosy
B.I.+...+B.VII.

 040

 B. I. Provozní dotace B.I.1+...+B.I.x  041

 B. I.  1. Provozní dotace účet 691  042

 B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+B.II.x  043

 B. II.  2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účet 681  044

          3. Přijaté příspěvky (dary) účet 682  045

          4. Přijaté členské příspěvky účet 684  046

 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží účty 601, 602, 603  047

. .3 1 1 2 2 0 1 6

1.1.2016 31.12.2016

v tisících Kč

2 2 8 4 5 6 3 1

Země lidí o.p.s.

Bojasova 1250/17
Praha 8
182 00

950 950
644 644
208 208

10 10
6 6
2 2

418 418

176 176
139 139

37 37

6 6
6 6

35 35

20 20

15 15
89 89
89 89

950 950
761 761
271 271
271 271
220 220

220 220

117 117

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

účet 521  014



Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 B. IV. Ostatní výnosy B.IV.1+...+B.IV.x  048

 B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 641, 642  049

          6. Platby za odepsané pohledávky účet 643  050

          7. Výnosové úroky účet 644  051

          8. Kursové zisky účet 645  052

          9. Zúčtování fondů účet 648  053

          10. Jiné ostatní výnosy účet 649  054

 B. V. Tržby z prodeje majetku B.V.1+...+B.V.x  055

 B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účet 652  056

          12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů účet 653  057

          13. Tržby z prodeje materiálu účet 654  058

          14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku účet 655  059

          15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku účet 657  060

Výnosy celkem  061

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním B.  A.I.1...A.VII.x  + C. x. 062

 D. Výsledek hospodaření po zdanění B.  A. + D. x. 063

2.10.2017

Janyšková Kamila

153 153

150 150
3 3

761 761
189 189
189 189


