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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Vážení přátelé a příznivci,
je to již jedenáct let co 
bouchnutím úředního razítka 
oficiálně vznikla KŘIŽOVATKA 
handicap centrum. V hlavě mé a 
hlavách několika přátel a přítelkyň 
tato myšlenka vznikla o několik 
měsíců dříve. Když jsme s Petrou 
spoluzakladatelkou začali zjišťovat 
a získávat informace, co je třeba 
k založení takové organizace, 
všude jsme naráželi na to, že 
jsme blázni, nebo že je to fajn 
nápad, ale my vám nepomůžeme. 
Stanovy se nám vracely a ne 
a ne nás zaregistrovat. Kdo chce 
pracovat v sociálních službách, 
měl by mít v sobě kus dona 
Quijote a nebát se bojovat s 
větrnými mlýny, což se potvrzuje 
stále i o těch jedenáct let později 
a snad mnohem více. Dnes už 
ale na to nejsem tak úplně sám, 
mám kolem sebe lidi, co se 
nebojí a jdou do těch mlýnů hlava 
nehlava. A za to jim patří Velké 
poděkování.

Přece jen se ale našlo několik lidí, 
co nám fandili a pomohli. 
No a najednou jsme byli na světě. 
A co teď? Stálo to mnoho úsilí, 
abychom se dostali tam, kde 
jsme dnes. KŘIŽOVATKOU prošlo 
hodně zaměstnanců a každý ji 
něco dal a někam ji posunul. 
Samozřejmě patří poděkování 
našim klientům, pro které se 
tu snažíme být a pomáhat jim. 
Pomáhat vyjet tím správným 
směrem a poskytovat co největší 
podporu, aby žili plnohodnotný 
život.

A teď ohlédnutí za loňským 
rokem, rokem plným zvratů 
a překvapení.

PROJEKT SMĚREM 
K BLAHOBYTU
Stali jsme se hrdými majiteli nové 
nemovitosti, což nám přineslo 
ohromnou radost. 
Už jen z toho důvodu, že se 

nám podařilo projít administrací 
projektu IROP a stavebního 
povolení. Inu byrokracie má nový 
rozkvět a třeba získání úvěru 
pro organizaci, ač se to zprvu 
jevilo snadné, bylo plné velkých 
složitostí, zpracování podkladů 
a stovek s tím spojených úkonů, 
marností, povinností. A striktních 
nařízení, které nás budou 
provázet několik let. Podařilo 
se také získat i několik darů, za 
které jsme moc vděčni, protože 
jako NNO nemáme vlastní 
prostředky na spolufinancování 
projektů tak vysoké, aby pokryly 
povinný podíl a neuznatelné 
náklady.

Horská dráha je proti tomu 
projížďka rájem. Spíše mi to 
připomíná hru Jumanji – hodíš 
kostkou a nevíš, zda najdeš 
truhlu s pokladem nebo na tebe 
vyskočí smečka hladových hyen. 
V roce 2018 už měla probíhat 

Slovo ředitele
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i rekonstrukce, ale vyskočila 
smečka a termíny se přesouvají 
na další rok.

Držte nám proto prosím všechny 
palce.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Podařilo se najít tu správnou 
cestu. Nejvíce o tom vypovídá 
spokojenost nebo nespokojenost 
klientů. Jejich zpětná vazba je pro 
nás neocenitelným měřítkem. 
Práce je to především psychicky 
a kreativně velmi náročná. 
Za kvalitou a lidským přístupem 
stoji tým lidiček, kteří mají stále 
víru ve smysl jejich práce a víru 
v dobro člověka.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Již druhý rok běží na 1,5 úvazku 
ergoterapeutická péče a vše 
nasvědčuje tomu, že to je cesta 
správná a vede ke zkvalitnění 
služby. Dalším cílem je rozšíření 
používaných technik a proškolení 
odborných zaměstnanců. Díky 
donátorům se podařilo zajistit 
kurz Bobath koncept. 

Všechny aktivity a služby běží 
díky obětavosti pracovnic SR 
na výbornou.

OSTATNÍ PROJEKTY NAPŘIČ 
SLUŽBAMI
Díky burze filantropie a ostatním 
dárcům se podařilo nakoupit 
nové zajímavé pomůcky do 
centra denních služeb. A také 
zajistit odborná školení pro 
pracovníky sociální rehabilitace. 
Jedinou překážkou je nyní limit 
stávajících prostor, ale rok 
uteče jako voda a nové prostory 
poskytnu nové možnosti.

Slovo ředitele – hmm... to vzniká 
až na poslední chvíli – nějak na 
to není čas, ale pak si říkám že 
je to určitý způsob poděkování 
všem a ten čas si udělám.

Dáááávno tomu kdosi 
moudrý řekl: „Zdraví je dobro, 
o němž nevíme, dokud ho 
neztratíme.“ To si uvědomovali 
lidé ve všech dobách a připadá 
mi, že dnes na to trochu 
pozapomněli.

Přeji si na závěr, aby 
KŘIŽOVATKU handicap centrum, 
o.p.s., lidé dobře znali a třeba 
k jejímu chodu přispěli, ať už 
finančně nebo jinak, ale aby 
nikdy nepotřebovali naše služby.

Velmi děkuji svým kolegům za 
jejich obětavou práci, bez které 
by to vše nebylo možné. Jejich 
přičiněním patří KŘIŽOVATKA 
handicap centrum, o.p.s., 
k organizacím poskytujícím 
kvalitní péči.

Poděkování samozřejmě 
patří také uživatelům služeb, 
příznivcům, přátelům, dárcům 
a podporovatelům za to, že nám 
zachovávají svoji přízeň a důvěru. 
Přeji Vám všem, ať se daří po 
všech stránkách, spoustu chvil 
plných pohody a radosti.

ředitel společnosti
Milan Pešek
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Příběh našich klientů

Den D,
en Dynamo, 
en, na který se vzpomíná, kdy jsme 

společně navštívili hokejový klub HC Dynamo 
Pardubice.

V dopoledních hodinách jsme shlédli na několik 
málo minut trénink A mužstva v malé hale.

Role průvodce celého zázemí se ujal velmi 
vstřícný hostitel Honza Hrabal, se kterým jsme 
zahájili prohlídku zázemí v místnosti pro novináře 
a televizní štáby.

Nejvíce nás ale lákala samotná kabina a šatna 
našich hokejistů, očekávání byla různá.

Představy dřevěných lavic s typickým pánským 
odérem namáhavého tréninku se nenaplnily, ba 
naopak, překvapila nás velmi moderní a svým 

vybavením nad poměry vkusně vybavená místnost, 
obývána ve chvíli naší návštěvy pouze Janem 
Mandátem, útočníkem, který do klubu v létě 
přicestoval z kanadsko-americké NHL. Bylo tedy nač 
se ptát a o co se zajímat.

O historii a nejednom úspěchu ve své kariéře 
s námi promluvil i Vladimír Martinec, legenda 
československého hokeje. Ovšem o několik 
pater výše v reprezentativním salónku klubu, 
vyzdobeného úspěchy a historií.

Možná jsme se jako vůbec jediní dozvěděli, proč 
Vladimír Martinec nosí svůj tak typický knírek, 
nebo jaké mistrovství světa, které vyhrál, bylo to 
nejzajímavější.

Uvnitř velké haly pak naši klienti, Lukáš Novotný 
a Dušan Kvasnička překvapili našeho hostitele 
přehledem a vědomostmi o klubu a aréně, 

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.kblahobytu.cz

Návštěva HC DYNAMO PARDUBICE
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ve které se již takřka 70 let hokej v Pardubicích 
hraje v nejvyšší lize.

Opětovná návštěva, tentokráte plné šatny 
hráčů oblečených alespoň do ručníku, byla 
obohacena rozhovorem s oběma brankáři 
Milanem Kloučkem a Ondrou Kacetlem, hráči 
Markem Trončinským nebo v té chvíli ještě hrajícím 
Petrem Čáslavou.

Jazyková bariéra byla prolomena i s Danillem 
Miromanovem a Jordanem Perretem.

Na závěr poskytl klubu rozhovor Dušan Kvasnička, 
který poděkoval za pozvání a velmi milé setkání 
a přístup k našim klientům.

A my na něj velmi rádi vzpomínáme….

Kontaktní informace
+420 466 301 684 / +420 774 467 777

HC Dynamo Pardubice
je tradiční český klub ledního hokeje, 
který sídlí v Pardubicích.
Založen byl v roce 1923 pod názvem LTC Pardubice. 
Svůj současný název nese od roku 2015; po dlouhá 
léta až do roku 1993 se klub jmenoval TJ Tesla 
Pardubice. 

Založení: 1923
Aréna: ČSOB aréna
Hlavní trenér: Ladislav Lubina
Klubové barvy: červená a bílá
Místo: Pardubice
Asistenti trenéra: Petr Čáslava; Richard Král



8  

„Pomáháme vyjet správným směrem“

Základní údaje
Název sdružení:

Sídlo společnosti:
Datum registrace:

Právní forma:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Správní rada:

Dozorčí rada:

Ředitel:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Web:

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
18. 12. 2007 u MV ČR
Obecně prospěšná společnost
22690069
CZ22690069
219092296 / 0300
3369461329 / 0800

Bc. Petra Macháčková
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D.
Bc. Tomáš Potůček

Michal Kmoch, DiS.
Mgr. Hana Korfová
Bc. Lucie Neumann Šafková

Milan Pešek
+420 466 301 684
+420 774 467 777
centrum@krizovatka-hc.cz
www.krizovatka-hc.cz

O naší společnosti
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Představení organizace
KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. (obecně 
prospěšná společnost) je nevládní nezisková 
organizace, která se orientuje na profesionální 
i zájmovou pomoc lidem s tělesným 
a kombinovaným postižením v pardubickém 
regionu. Její hlavní náplní je sociálně rehabilitační 
podpora lidí s handicapem, směřující k jejich 
pracovnímu uplatnění. K dosažení tohoto cíle 
KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. využívá 
pestrou škálu aktivit.

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. 
je aktivním členem těchto organizací:

• Asociace NNO v ČR
www.asociacenno.cz

• Informační centrum neziskových organizací
www.neziskovky.cz

Posláním organizace je pomáhat lidem s tělesným 
postižením žít, ale i být součástí této společnosti.

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným 
postižením nebo kombinovanými vadami, starší 
šestnácti let.

Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální 
služby, které podpoří lidi s tělesným postižením 
v jejich soběstačnosti a kvalitním životě.
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To jsme my :)
Milan Pešek

Bc. Petra Macháčková
Michal Kmoch, DiS

Eva Horklová, DiS
Monika Dastychová

Kateřina Kašparová
Václav Francouz

Michal Herda

Mgr. Pavel Bičan
Mgr. Jan Horák

Jan Vaněk
Jaroslav Pátek

Kamila Sekyrková
Alena Šimková

ředitel
vedoucí služby, sociální pracovník
vedoucí CDS, pracovník v sociálních službách

odborný pracovník – ergoterapie
odborný pracovník – ergoterapie

pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách

pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách, fundraiser

administrativní pracovník
obslužný personál

Pracovní tým

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.kblahobytu.cz
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KŘIŽOVATKA
handicap centrum, o.p.s.

Sociální rehabilitace je určena pro osoby 
s tělesným nebo kombinovaným postižením, 
kteří mají zájem řešit svou nepříznivou 
sociální situaci a kteří vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc. 
Je určena pro osoby od 16 – 80 let. Cílem této 
služby je zlepšení nebo udržení stávajících 
dovedností klientů a zachování co nejvyšší míry 
jejich soběstačnosti. Je to jedna z cest, kterou 
naplňujeme naše motto „pomáháme vyjet 
správným směrem“. Naše podpora také směřuje 
k rozvíjení sociálních sítí ve spolupráci s rodinou 
a blízkých osob.

Byla rozšířena nabídka ergo pomůcek pro trénink 
jemné motoriky a kognitivních dovedností. Tím 
dostávají naši klienti nové stimuly pro jejich úsilí 
udržení dovedností.

Službu poskytujeme ambulantně v prostorách 
našeho centra a terénní formou v domácím 
prostředí uživatele, kde probíhá trénink 
každodenních činností v přirozeném prostředí 
klienta. V průběhu služby vždy bereme ohled na 

aktuální možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů. 
Službu lze využívat jak krátkodobě ke zvládnutí 
aktuálních potřeb klienta, tak jako dlouhodobou 
podporu u chronických stavů. 

V roce 2018 sociální rehabilitaci využívalo 40 osob 
s tělesným i kombinovaným postižením. Převážná 
část klientů má trvalé bydliště v Pardubicích. Jak 
je vidět v níže uvedeném grafu jsou naši klienti 
převážně v produktivním věku a mnozí z nich jsou 
zaměstnáni na částečný úvazek.

Sociální rehabilitace (SR)

Poskytované služby

Sociální rehabilitace 

 

Sociální rehabilitace je určena pro osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří 
mají zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci a kteří vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu potřebují pravidelnou pomoc. Je určena pro osoby od 16 – 80 let. Cílem této služby je 
zlepšení nebo udržení stávajících dovedností klientů a zachování co nejvyšší míry jejich 
soběstačnosti. Je to jednou z cest, kterou naplňujeme naše motto „pomáháme vyjet 
správným směrem“. Naše podpora také směřuje k rozvíjení sociálních sítí ve spolupráci s 
rodinou a blízkých osob. Byla rozšířena nabídka ergo pomůcek pro trénink jemné motoriky a 
kognitivních dovedností. Tím dostávají naši klienti nové stimuly pro jejich úsilí udržení 
dovedností. 

Službu poskytujeme ambulantně v prostorách našeho centra a terénní formou v domácím 
prostředí uživatele, kde probíhá trénink každodenních činností v přirozeném prostředí 
klienta.  V průběhu služby vždy bereme ohled na aktuální možnosti a potřeby jednotlivých 
uživatelů. Službu lze využívat jak krátkodobě ke zvládnutí aktuálních potřeb klienta, tak jako 
dlouhodobou podporu u chronických stavů.  

V roce 2018 sociální rehabilitaci využívalo 40 osob s tělesným i kombinovaným postižením. 
Převážná část klientů má trvalé bydliště v Pardubicích. Jak je vidět v níže uvedeném grafu 
jsou naši klienti převážně v produktivním věku a mnozí z nich jsou zaměstnáni na částečný 
úvazek. 
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Centrum denních služeb (CDS)

Služba je určena pro osoby s tělesným 
a kombinovaným postižením od 16 do 64 let 
se zachovalým intelektem.
Cílem je udržování a posilování návyků 

a nácviků dovedností zvyšujících soběstačnost 
a dovednosti potřebné pro samostatný život 
k začlenění do běžného života s využitím veřejně 
dostupných služeb.

Centrum denních služeb 

 

Služba je určena pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením od 16 do 64 let se 
zachovalým intelektem. Cílem je udržování a posilování návyků a nácviků dovedností 
zvyšujících soběstačnost a dovednosti potřebné pro samostatný život k začlenění do 
běžného života s využitím veřejně dostupných služeb. Umožnění osobám s handicapem žít 
v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní. Zajištění bezpečného a 
důstojného prostředí s ohledem k individuálním potřebám a schopnostem uživatelů  

 
Tato služba nabízí různé skupinové činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení kognitivních a 
motorických schopností potřebných k co nejvyšší míře soběstačnosti klienta. Podporuje a 
rozvíjí činorodost klientů, umožňuje jim navázat nové vztahy, přátelství. Aktivity jsou 
přizpůsobeny individuálním potřebám a postižení klientů. Činnosti jsou poskytovány formou 
motivačních a vzdělávacích aktivit. Poskytují příležitost k působení určitého zážitku (vaření, 
sport, návštěvy muzeí aj.) nebo k pozitivní sebeprezentaci či navazování kontaktů. Jedná se 
o ambulantní typ sociální služby, která je poskytována za úhradu od klientů pokrývající část 
nákladů na provoz služby. Volba, v které dny a v jakém rozsahu bude navštěvovat naši 
službu je plně na rozhodnutí klienta. V průběhu služby jsou zajištěny potřebné úkony péče a 
strava a pitný režim v průběhu dne. V roce 2018 službu využívalo 11 klientů.  

 

 

Graf č.4 – CDS – muži/ženy           Graf č.5 – rozdělení klientů podle věku 

 

Sociální poradenství 

Základní sociální poradenství mohou využívat jak naši uživatelé, tak široká veřejnost 
potřebující získat informace, kontakty a doporučení nutné pro řešení jejich nepříznivé 
situace. Poradenství poskytujeme jak při osobním kontaktu, tak telefonicky nebo e-mailem. 
Nejčastější dotazy se týkali zajištění bezbariérové dopravy, vhodného bydlení pro osoby 
s handicapem a sociálních dávek. Pomáhali jsme s vyplněním potřebných formulářů a 
doložením potřebných příloh. Pokud jsme nemohli pomoci my, doporučili jsme sociální 
služby, které se zaměřují na jejich postižení. 
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strava a pitný režim v průběhu dne. V roce 2018 službu využívalo 11 klientů.  
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rodinou a blízkých osob. Byla rozšířena nabídka ergo pomůcek pro trénink jemné motoriky a 
kognitivních dovedností. Tím dostávají naši klienti nové stimuly pro jejich úsilí udržení 
dovedností. 

Službu poskytujeme ambulantně v prostorách našeho centra a terénní formou v domácím 
prostředí uživatele, kde probíhá trénink každodenních činností v přirozeném prostředí 
klienta.  V průběhu služby vždy bereme ohled na aktuální možnosti a potřeby jednotlivých 
uživatelů. Službu lze využívat jak krátkodobě ke zvládnutí aktuálních potřeb klienta, tak jako 
dlouhodobou podporu u chronických stavů.  

V roce 2018 sociální rehabilitaci využívalo 40 osob s tělesným i kombinovaným postižením. 
Převážná část klientů má trvalé bydliště v Pardubicích. Jak je vidět v níže uvedeném grafu 
jsou naši klienti převážně v produktivním věku a mnozí z nich jsou zaměstnáni na částečný 
úvazek. 
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Centrum denních služeb (CDS)

Služba je určena pro osoby s tělesným 
a kombinovaným postižením od 16 do 64 let 
se zachovalým intelektem.
Cílem je udržování a posilování návyků 

a nácviků dovedností zvyšujících soběstačnost 
a dovednosti potřebné pro samostatný život 
k začlenění do běžného života s využitím veřejně 
dostupných služeb.
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rozvíjí činorodost klientů, umožňuje jim navázat nové vztahy, přátelství. Aktivity jsou 
přizpůsobeny individuálním potřebám a postižení klientů. Činnosti jsou poskytovány formou 
motivačních a vzdělávacích aktivit. Poskytují příležitost k působení určitého zážitku (vaření, 
sport, návštěvy muzeí aj.) nebo k pozitivní sebeprezentaci či navazování kontaktů. Jedná se 
o ambulantní typ sociální služby, která je poskytována za úhradu od klientů pokrývající část 
nákladů na provoz služby. Volba, v které dny a v jakém rozsahu bude navštěvovat naši 
službu je plně na rozhodnutí klienta. V průběhu služby jsou zajištěny potřebné úkony péče a 
strava a pitný režim v průběhu dne. V roce 2018 službu využívalo 11 klientů.  
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Sociální rehabilitace je určena pro osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří 
mají zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci a kteří vzhledem ke svému zdravotnímu 
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správným směrem“. Naše podpora také směřuje k rozvíjení sociálních sítí ve spolupráci s 
rodinou a blízkých osob. Byla rozšířena nabídka ergo pomůcek pro trénink jemné motoriky a 
kognitivních dovedností. Tím dostávají naši klienti nové stimuly pro jejich úsilí udržení 
dovedností. 

Službu poskytujeme ambulantně v prostorách našeho centra a terénní formou v domácím 
prostředí uživatele, kde probíhá trénink každodenních činností v přirozeném prostředí 
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Umožnění osobám s handicapem žít v přirozeném 
rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní.

Zajištění bezpečného a důstojného prostředí 
s ohledem k individuálním potřebám 
a schopnostem uživatelů.

Tato služba nabízí různé skupinové činnosti vedoucí 
k rozvoji nebo udržení kognitivních a motorických 
schopností potřebných k co nejvyšší míře 
soběstačnosti klienta.

Podporuje a rozvíjí činorodost klientů, umožňuje jim 
navázat nové vztahy, přátelství.

Aktivity jsou přizpůsobeny individuálním potřebám 
a postižení klientů.

Činnosti jsou poskytovány formou motivačních 
a vzdělávacích aktivit.

Poskytují příležitost k působení určitého zážitku 
(vaření, sport, návštěvy muzeí aj.) nebo k pozitivní 
sebeprezentaci či navazování kontaktů.

Jedná se o ambulantní typ sociální služby, která je 
poskytována za úhradu od klientů pokrývající část 
nákladů na provoz služby.

Volba, v které dny a v jakém rozsahu bude 
navštěvovat naši službu je plně na rozhodnutí 
klienta.

V průběhu služby jsou zajištěny potřebné úkony 
péče, strava a pitný režim v průběhu dne.

V roce 2018 službu využívalo 11 klientů.
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Základní sociální 
poradenství mohou 
využívat jak naši uživatelé, 
tak široká veřejnost 

potřebující získat informace, 
kontakty a doporučení nutné pro 
řešení jejich nepříznivé situace.

Poradenství poskytujeme jak při 
osobním kontaktu, tak telefonicky 
nebo e-mailem.

Nejčastější dotazy se týkali 
zajištění bezbariérové dopravy, 
vhodného bydlení pro osoby 
s handicapem a sociálních dávek.

Pomáhali jsme s vyplněním 
potřebných formulářů a 
doložením potřebných příloh. 

Pokud jsme nemohli pomoci 
my, doporučili jsme sociální 
služby, které se zaměřují na jejich 
postižení.

Sociální poradenství (SP)

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.kblahobytu.cz
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Sociální rehabilitace – Ergoterapie

V 
roce 2018, co se 
projektů týká, se nám 
podařilo získat finanční 
částky na školení 

Bobath konceptu. 

Klientsky jsme zůstali zhruba na 
úrovni minulého roku. Někteří 
klienti nám přibyli a někteří 
přestali docházet. Většinou 
z rodinných důvodů, změny 
práce anebo trvalého bydliště.

Takže v roce 2018 jsme se ustálili 
na konečném čísle 40-ti osob 
s tělesným i kombinovaným 
postižením.

Náplň poskytované služby 
v r. 2018 zůstává stejná.
 
I nadále pomáháme našim 
klientům s handicapem řešit 
jejich životní situaci z hlediska 

sociální i terapeutické. Jsme 
tu pro lidi v širokém věkovém 
rozpětí od 16-ti do 80-ti let.

Většina našich klientů je ve věku 
zhruba kolem 40-ti let. 

Nejmladšímu klientovi je 18 
a nejstaršímu 76 let.

Spolu s různým druhem postižení 
klienta toto vše vyžaduje 
individuální a citlivý přístup.

Na některé klienty nám prostě 
hodina nestačí.

Proto, když je to možné 
navrhujeme klientovi delší terapii 
anebo cvičení 2x týdně. Někteří 
si to vyžádají sami anebo mají 
zájem o cvičení i masáž. Tu si 
ovšem doplácí v rámci nabídky 
fakultativních služeb.

V ergoterapii využíváme různé 
techniky na povolení zkrácených 
struktur, pasivní cvičení, 
aktivní cvičení, seznamování 
se s různými cvičebními a 
kompenzačními pomůckami.

Snažíme se nacvičovat něco, 
co klientovi, z jeho vlastního 
pohledu usnadní jeho osobní 
život tím, že to zvládne, anebo 
že danou činnost stále ještě 
zvládne.

Tedy např. udržení lžíce, 
namazání chleba, schopnost 
udržet sklenici a napít se, vyndat 
si něco z ledničky, učesat se, 
schopnost přesunu na lůžko 
a zpět anebo na toaletu, nácvik 
správného sedu apod.

Dále nabízíme i nácvik 
kognitivních funkcí pro postižené 
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např. po mozkové mrtvici. Vše 
je zaměřeno na co největší 
samostatnost klienta.

K tomu všemu nám slouží různé 
cvičební pomůcky – polohovací 
válce, polštářky, klíny, činky, různé 
hry – deskové, jiné, na tabletu, 
hodnotící testy apod. A uvítali 
bychom další!

Pomůcek, o které bychom měli 
zájem, je celá řada.

V některých případech 
navštěvujeme klienty v jejich 
vlastním prostředí, když nás o to 
požádají a k provedení návštěvy 
existuje objektivní důvod.

Snažíme se také o to, aby klienti 
nepřicházeli o sociální kontakt. 
Zajímáme se o jejich život 
a koníčky v rámci toho, co jsou 

ochotni nám svěřit a snažíme se 
pomoci vyřešit jim problémy, se 
kterými se na nás obrací.

K tomu nám leckdy vlastní síly 
nestačí.

Obracíme se proto i na jiné 
odborníky.

Jsou potřeby klientů, které 
mohou zabezpečit i dobrovolníci.

Ať už samostatní jedinci, nebo 
spolupracující firmy.

Každého dobrovolníka si vážíme 
a velice tímto všem děkujeme.
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Masáže

Letošní rok navázal na předchozí. V nabídce 
našich služeb jsme se stabilizovali. Tím, že 
se nám vloni podařilo zřídit další cvičebnu 
a nemusíme se s kolegyní „prát“ o jednu 

místnost, se otevřel o trochu větší časový prostor 
pro klienty na masáže i na cvičení.

Klienti masáží se ustálili ve svém výběru. Většina 
si žádá ¾ hodinovou regenerační masáž zad. 
V průběhu masáže se zaměřujeme i na ruce a to 
hlavně u našich klientů s mechanickým vozíkem, 
kteří tuto oblast velmi namáhají a přetěžují.

Další zájem je o Indickou masáž hlavy.

A poté v závěsu se řadí Dornova metoda.
O tuto metodu má zájem spíše veřejnost a to 
z praktického hlediska, neboť je zde potřebná 
součinnost, která bohužel u většiny našich klientů 
není možná z hlediska jejich postižení.

Díky naší cvičebně trochu ustoupil do pozadí 
koník, nebo spíše náš trenažér koně. Není už na 
očích ve cvičebnách a tak podle hesla „sejde z očí, 

sejde z mysli“ o koníka není takový zájem, jaký by si 
z mého pohledu zasloužil. Vertikalizační lehátko se 
využívá poměrně stejnou měrou.

Co se týká motomedu, lépe řečeno motrenu, 
ten zůstal na svém místě a také o něho se zájem 
nezměnil.

Další fakultativní službou je cvičení v závěsném 
systému Redcord. Aktivní cvičení využívá veřejnost. 
Ani pasivně Redcord nezahálí. A to mimo fakultativní 
činnost. Neboť v rámci sociální rehabilitace si 
jím občas vypomůžeme a ušetříme sobě energii 
vynaloženou např. při protahování končetin, 
kdy nám pomáhá nést velkou část váhy klienta a 
nebo při manipulaci klienta na válec, stabilizaci ve 
vodorovné poloze apod.

Co říci závěrem? Já osobně (a pozoruji to i na své 
klientele) jsem pozitivně naladěna a se zájmem 
sleduji, jak postupují plány na nové sídlo organizace. 
Velmi se těším na nový prostor, od kterého si slibuji 
větší komfort pro nás i pro naši váženou a milou 
klientelu.
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Rok 2018 ve znamení novinek v CDS

Centrum denních služeb 
má za sebou již třetí rok 
své existence a my se 
stále snažíme, aby se tato 

naše služba i nadále rozvíjela. 
Naším cílem zůstává, aby klienti 
navštěvující CDS zde trávili 
svůj čas smysluplným a přitom 
zábavným způsobem. Větší část 
aktivit tvoří nácvikové činnosti, 
kdy se snažíme přístupnou 
a hravou formou rozvíjet 
dovednosti našich uživatelů, mezi 
tyto dovednosti patří například 
jemná motorika, logické a taktické 
myšlení, paměť, prostorové 
vnímání nebo i získávání nových 
znalostí. V tomto se můžeme 
opřít o velké množství pomůcek 
a her. Velké oblibě se také těší 
výlety a poznávací procházky po 
okolí. Pokud to počasí dovolí, 
snažíme se každý týden 
vyrazit alespoň jednou někam 

ven, nejlépe z šedivého prostoru 
města do přírody. 

Aktivit, které během celého roku 
podnikáme je opravdu velké 
množství a v roce 2018 navíc 
přibyla spousta novinek.

Improvizaci jsme povýšili na 
vyšší level
Před dvěma lety jsme 
vzpomínali na dobu, kdy CDS 
bylo teprve v plenkách a kdy 
jsme se naučili, že ač se snažíte 
sebevíc, bez improvizace se 
neobejdete.

Postupem času jsme se naučili 
nenadálé situace řešit rychleji 
a některé úplně eliminovat, 
i tak se ale schopnost vhodně 
a rychle reagovat na vzniklé 
situace stala každodenní součástí 
našich životů. 

Řekli jsme si proto, proč tuto 
schopnost nevyužít také jinak? 
Výsledkem byla improvizační 
show na náměty známé televizní 
Partičky, která se i přes nesmělé 
začátky stala mezi našimi 
klienty doslova hitem. Velkou 
zásluhu na tomto úspěchu má 
především náš dnes už bývalý 
kolega Václav Francouz, který by 
svůj herecký talent jistě dokázal 
využít i v jiných oblastech. Naši 
improvizační show se snažíme 
zařazovat pravidelně a vymýšlíme 
tak stále nové náměty na hry 
a i přes výměny našich „herců“ 
zůstává Partička z Křižovatky 
jednou z nejoblíbenějších aktivit 
a dokonce se do ní začínají 
aktivně zapojovat i sami klienti.

Nové tváře
Novinky se neurodily pouze na 
poli aktivit, ale také v řadách 
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zaměstnanců. Naší první posilou 
do týmu byl Dude. Když ho 
spatříte poprvé, řeknete si 
nejspíše: „Kdo je ten frajer?“ 
Dude je sice trochu nafoukaný, 
ale je sním spousta zábavy. 
Výhodou Duda je, že veškerou 
práci dělá dobrovolně (nebo 
lépe řečeno, nemá na výběr), nic 
nesní, nepije a ani neodmlouvá 
a jako bonus se po vyfouknutí 
vejde do jakékoliv skříňky či 
šuplíku. Dude nám pomáhá 
s improvizačními scénkami, 
společně s tímto frajerem 
předvádíme různé situace, ať 
jsou to scénky z filmů, různé 
profese, sporty, ale i více či méně 
běžné činnosti, cílem je pak 
uhodnout, co se momentálně 
předvádí.

Po 2,5letém působení se s námi 
rozloučil náš kolega Václav 
Francouz a vydal se tak vstříc 
novým životním výzvám. Náhradu 
za něj jsme našli v „Kátě“. 
Kateřina Kašparová již dříve 
v KŘIŽOVATCE působila, když 
tu byla na stáži, zřejmě i proto 

dokázala do našeho kolektivu 
zapadnout téměř okamžitě. 
Stejně rychle si získala i sympatie 
klientů a vnesla do CDS už tolik 
potřebnou „ženskou ruku“.

Nebojíme se experimentovat
Při vymýšlení nových aktivit 
nám někdy v hlavě vyplují 
myšlenky, které se zprvu zdají 
neproveditelné, o to větší je pak 
radost nad tím, když se takovou 
aktivitu podaří uskutečnit a je 
navíc ještě povedená. Tomuto 
přesně odpovídá případ, kdy 
nás napadlo vyzkoušet s klienty 
bowling. 

Přemítali jsme nad možnostmi, 
zda a jak by to celé bylo 
proveditelné. Bowlingovou 
dráhu, na kterou bychom se 
dostali i s vozíky bychom určitě 
našli, pak tu byl ale problém 
s koulemi a s délkou dráhy. Koule 
jsou dosti objemné a poměrně 
těžké a to i když si zvolíte tu 
nejlehčí z nich, navíc je třeba 
kouli hodit tak, aby se dokutálela 
s alespoň mírnou razancí 

až ke kuželkám. Pro člověka 
s tělesným postižením tato 
kombinace často představuje 
dost závažný problém. Po chvíli 
přemýšlení nás to napadlo, 
uděláme si bowlingovou dráhu 
v KŘIŽOVATCE!

Pravda, ve finále se jednalo 
spíše o virtuální bowlingovou 
dráhu, ale házení koulí bylo 
dosti skutečné. S pomocí starší 
herní konzole Wii propojenou 
s projektorem jsme celou 
bowlingovou dráhu promítli na 
stěnu. Pak už stačil jen speciální 
pohybový ovladač (snímá přesně 
pohyb ruky), který představoval 
kouli, která byla však podstatně 
lehčí a mohli jsme začít. 

Pravidla byla stejná jako bychom 
hráli klasický bowling, cílem 
bylo shodit vždy pokud možno 
všechny kuželky jedním nebo 
dvěma hody v deseti kolech. 
Před každým hodem bylo nutné 
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se do hry rychle vžili a první 
strike (shození všech kuželek 
jednou ranou) na sebe nenechal 
dlouho čekat a i když byly i chvíle, 
kdy virtuální diváci málem 
přišli k úhoně, všichni si tento 
netradiční sportovní zážitek užili 
a od té doby bowling zařazujeme 
do nabídky našich aktivit.

Soutěžíme rádi a častěji
Již v minulých letech jsme se 
inspirovali televizní soutěží 
Chcete být milionářem a protože 
se kvízové a hádací hry u nás těší 
velké oblibě, rozšířili jsme jejich 
počet o několik dalších. Patří 
mezi ně AZ-kvíz, Riskuj! a také 
Kolotoč, který jsme si vyrobili 
z dostupných kancelářských 
pomůcek, včetně kancelářské 
židle.

Úplně nejoblíbenější soutěží 
se však nakonec stalo Bingo, 
se kterým jsme začali na jaře 
roku 2018 a od té doby se naši 
klienti mohou pravidelně těšit na 
vytahování míčku z osudí a na 
možnost vyhrát sladkou odměnu.

Z filmových kritiků 
degustátory
Další oblíbené aktivity, které jsme 
rozšířili jsou naše výpravy za 
kulturou. Už nechodíme pouze 
do Východočeského divadla, 
ale také za filmovými novinkami 
do kina Cinestar, kde nám vždy 
vyjdou vstříc, co se týče míst 
k sezení.

Dále jsme během roku 
uskutečnili další z oblíbených 
ochutnávek. V roce 2018 jsme 
degustovali a hodnotili například 
čokolády, klobásy, míchané 
nealkoholické koktejly, zmrzliny 
nebo třeba zdravá semínka 
či oříškové plody. Po každé 
ochutnávce vždy následuje 
vyhodnocení udělených známek 
a vyhlášení výsledků. Za zmínku 
stojí, že už mnohokrát se nám 
stalo, že nejdražší produkt nutně 
nemusí znamenat nejlepší, ba 
naopak.

Vyrážíme i ven
Pokud je k tomu příhodná 
doba a počasí, snažíme se 

vyrážet nejen do přírody, ale 
také na výlety, za přednáškami 
či výstavami. Již tradičně jsme 
navštívili ZOO v pražské Tróji, 
byli jsme ale například také na 
výstavách Včely ze všech ú(h)lů, 
Doteky státnosti a Terakotová 
armáda. Velkým zážitkem pro 
nás byla také exkurze do zázemí 
pardubického hokejového klubu 
Dynamo.

Naším cílem nebývá jen kultura, 
ale také společnost, již dříve 
jsme začali navštěvovat Kočičí 
kavárnu, opět jsme se také vrátili 
k návštěvám Dobré čajovny 
a nově také do Čokoládovny 
Bajer.
Za zmínku určitě také stojí, že 
pokračujeme v pravidelném 
navštěvování solné jeskyně 
a v létě pořádáme pro naše 
klienty venkovní posezení 
s grilováním.

Rok 2018 utekl jako voda 
a nezbývá než doufat, že i rok 
2019 minimálně stejně úspěšný 
a zajímavý jako jeho předchůdce.
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KŘIŽOVATKA v roce 2018

Prodeje výrobků klientů

V roce 2018 jsme pokračovali v prodeji 
výrobků našich uživatelů. Dekorace 
byly převážně zaměřeny na různé 
svátky jako např. velikonoce, dušičky, 

adventní výzdoba aj. Jako každý rok i letos přišli 
naši klienti s novými nápady na výrobky. Díky těmto 

aktivitám se s naší společnosti seznamuje široká 
veřejnost, která obdivovala nápady a práci tělesně 
postižených. Také bychom touto cestou chtěli 
poděkovat zdravé jídelně POHANKA a Nadaci O2, 
kteří nám již několik let poskytují příjemné prostory 
pro prodeje.

Osvětové aktivity

V roce 2018 jsme se účastnili na 
osvětových aktivitách zaměřených na 
vzdělání a osvětu veřejnosti o životě 
tělesně postižených spoluobčanů. 

Tyto aktivity přibližují zdravé veřejnosti život 
s handicapem a také působí jako protiúrazová 
prevence. Mezi nejvýznamnější akce, kde jsme 

mohli širokou veřejnost seznamovat se světem 
tělesného handicapu, patřilo Retroměstečko, 
které slavilo již 5. ročník.
Počasí bylo akci nakloněno a byla vysoká 
návštěvnost. Všechny bez rozdílu věku zaujali 
naše aktivity. Nejnavštěvovanější byla jízda na 
ortopedickém vozíku a kvíz kompenzačních 
pomůcek. 

Kontaktní informace
+420 466 301 684 / +420 774 467 777
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Popis projektu:
Projekt je zaměřen na vznik polyfunkčního 
komunitního centra pro osoby se zdravotním 
postižením. Zaměřuje se na odbourávání 
bariér mezi osobami se zdravotním postižením 
a majoritní společností. V rámci centra budou 
poskytovány 3 sociální služby dvěma organizacemi 
(KŘIŽOVATKA handicap centrum a Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR). Souběžně 
budou probíhat kulturní, vzdělávací, aktivizační 
a environmentální aktivity přístupné nejen osobám 
na vozíku, ale i zdravé populaci.
Bude docházet k bourání nejen architektonických 
bariér mezi handicapovanými a zdravými.
Projekt se skládá z nákupu vhodného objektu a jeho 
následné rekonstrukce pro potřeby polyfunkčního 
komunitního centra.

Příčiny problému nedostatečného prostoru:
Jednou z příčin vzniku problému byla registrace 
nové sociální služby, centra denních služeb (CDS) 
v lednu 2016. Naše cílová skupina má specifické 
nároky na prostor. Převážná část klientů jsou 
vozíčkáři. Není možné zvyšovat kapacity stávajících 

služeb, ani zavádět nové aktivity k rozvoji jejich 
dovedností a kompetencí. Není možné reagovat 
na jejich změněné aktuální potřeby, například 
v budoucnu plánovanou registrací osobní asistence.  
Některé aktivity pro naše klienty nejsou 
dostupné v žádné jiné službě, např. ergoterapie 
pro dospělé, centrum denních služeb pro osoby se 
zachovaným intelektem a tělesným postižením aj.

Co je cílem projektu:
Cílem projektu je propojení poskytovaných služeb 
KŘIŽOVATKA – handicap centra, o.p.s. a NRZP 
v prostorách polyfunkčního komunitního centra. 
Tímto dojde k propojení (setkávání na společných 
aktivitách) zainteresovaných cílových skupin, včetně 
„zdravé“ veřejnosti, na kterou je v tomto projektu 
nahlíženo jako na samostatnou cílovou skupinu.

Zpráva o realizaci:
Byla vypracována Studie a projektová dokumentace 
SAI Chrudim. Smlouvou o dílo na PD, fakticky začíná 
zahájení realizace projektu 6. 10. 2016.
Podpis této smlouvy je prvním právním úkonem 

Projekt: K Blahobytu
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v projektu vůbec. Následuje smlouva o budoucí 
smlouvě kupní s majiteli nemovitosti 29. 6. 2017.  

Harmonogram projektu je upraven dle posunu 
časového plánu schvalovacího řízení.

Zde vzniká první časový skluz a je nutná změna 
první a následně ostatních etap projektu.

Projekt je financován ex- post. 1. etapou, byl 
samotný nákup nemovitosti. Jeho předfinancování 
jsme zajistili formou úvěru u ČS, a. s.
 
Pro jeho schválení bylo nutné splnit několik kritérií, 
např. odhad ceny nemovitosti soudním znalcem 
a pravomocné stavební povolení. Tato podmínka 
nám byla sdělena až při první žádosti o čerpání 
financí z úvěru. Stavební povolení se běžně zajišťuje 
až při nabytí nemovitosti, zároveň se zápisem do 
katastru a vydává se pouze majiteli nemovitosti. 
Museli jsme zažádat o výjimku a zajistit souhlas 
majitelů s jeho vydáním. Pro jejich pracovní 
vytíženost bylo zajištění obtížné. Stavební povolení 
nabylo právní moci 17. 6. 2018.

Zápis do katastru nemovitosti byl proveden dne 9. 
7. 2018. Kupní smlouva ze dne 13. 6. 2018. 

Následoval odhad ceny objektu a pozemku, 
v souvislosti s daní z nabytí nemovitosti. 

Zde vznikla, další časová prodleva a prodlužovala 
se vlivem plnění požadavků, u kterých jsou povinné 
zákonné lhůty. Po splnění podmínek dochází k 
samotné koupi a převzetí nemovitosti.

Již jako vlastníci zařizujeme převod energií, pojištění 
nemovitosti u UNIQA pojišťovna, a.s. a základní 
údržbu pozemků a objektů. Byl zjištěn havarijní 
stav vodovodní přípojky k objektu pod veřejnou 
komunikací. O této skutečnosti jsme nebyli majiteli 
informováni. Stav se řeší. Dochází k přípravě na 
rekonstrukci a předběžný průzkum vytíženosti 
stavebních firem pro zahájení výběrových řízení na 
dodavatele. V rámci povinné publicity vzniká web 
projektu a příprava billboardu informujícího 
o projektu.
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RYBAŘENÍ BEZ HRANIC 2018

V sobotu 15. září se 
v Lázních Bohdaneč 
konalo RYBAŘENÍ 
BEZ HRANIC 2018, 

tentokráte na rybníku Bašta.

Rybářské klání bylo rozděleno 
na dva dvouhodinové poločasy 
a zúčastnilo se ho devět dvojic 
(vždy jeden rybář asistent a jeden 
vozíčkář). Chytalo se na dva pruty 
a na vše dohlíželi dva rozhodčí – 
dva zkušení rybáři.

Setkání všech účastníků bylo 
naplánováno na devátou hodinu 
ranní, ale vše se opozdilo 
z důvodu poruchy bezbariérově 
upraveného auta, které mělo 
přivést většinu závodících 

vozíčkářů. Problém se podařilo 
vyřešit a celá akce mohla začít. 

Po krátkém vzájemném 
seznámení, byla každému 
stručně vysvětlena pravidla 
a každá dvojice si vylosovala 
místo, kde rybařila první i druhý 
poločas. Jednotlivá stanoviště se 
z časových důvodů neměnila.

Počasí nám přálo, sluneční 
paprsky se odrážely na hladině 
rybníka a také v nedočkavých 
očích natěšených vozíčkářů.

Rybáři začali připravovat na svých 
losem vybraných stanovištích 
rybářské náčiní a vytoužený čas 
startu se přiblížil.

V 10:15 to začalo. Rozhodčí 
mohutným hlasem odstartoval 
závody a pruty s rozličnou 
návnadou začaly svištět 
vzduchem.

První ryba byla chycena už po 
dvou minutách po startu a za 
celé závody se vylovilo přes 
50 ryb, které byly po změření 
a ošetření vráceny zpět do 
rybníka.

Za každou ušlechtilou rybu 
(kapr) tým získal tolik bodů, kolik 
chycená ryba měřila, tedy za 
každý centimetr 1 bod.

U ryb bílých (karas) se počítal 
1 bod za každý ulovený kus.

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.kblahobytu.cz



24  

„Pomáháme vyjet správným směrem“

RYBAŘENÍ BEZ HRANIC 2018

V sobotu 15. září se 
v Lázních Bohdaneč 
konalo RYBAŘENÍ 
BEZ HRANIC 2018, 

tentokráte na rybníku Bašta.

Rybářské klání bylo rozděleno 
na dva dvouhodinové poločasy 
a zúčastnilo se ho devět dvojic 
(vždy jeden rybář asistent a jeden 
vozíčkář). Chytalo se na dva pruty 
a na vše dohlíželi dva rozhodčí – 
dva zkušení rybáři.

Setkání všech účastníků bylo 
naplánováno na devátou hodinu 
ranní, ale vše se opozdilo 
z důvodu poruchy bezbariérově 
upraveného auta, které mělo 
přivést většinu závodících 

vozíčkářů. Problém se podařilo 
vyřešit a celá akce mohla začít. 

Po krátkém vzájemném 
seznámení, byla každému 
stručně vysvětlena pravidla 
a každá dvojice si vylosovala 
místo, kde rybařila první i druhý 
poločas. Jednotlivá stanoviště se 
z časových důvodů neměnila.

Počasí nám přálo, sluneční 
paprsky se odrážely na hladině 
rybníka a také v nedočkavých 
očích natěšených vozíčkářů.

Rybáři začali připravovat na svých 
losem vybraných stanovištích 
rybářské náčiní a vytoužený čas 
startu se přiblížil.

V 10:15 to začalo. Rozhodčí 
mohutným hlasem odstartoval 
závody a pruty s rozličnou 
návnadou začaly svištět 
vzduchem.

První ryba byla chycena už po 
dvou minutách po startu a za 
celé závody se vylovilo přes 
50 ryb, které byly po změření 
a ošetření vráceny zpět do 
rybníka.

Za každou ušlechtilou rybu 
(kapr) tým získal tolik bodů, kolik 
chycená ryba měřila, tedy za 
každý centimetr 1 bod.

U ryb bílých (karas) se počítal 
1 bod za každý ulovený kus.

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.kblahobytu.cz

25 

KŘIŽOVATKA
handicap centrum, o.p.s.

Stupně vítězů obsadili:

◗  Pátek, Horák 
250 bodů

◗  Sekyrková, Sekyrka 
237 bodů

◗  Pešek, Hlásek 
183 bodů

Hlavním vítězem RYBAŘENÍ BEZ 
HRANIC 2018 se tedy stal tým 
Jaroslav Pátek a Pavel Horák, 
který ulovil také největší (nejdelší) 
rybu, která měla úctyhodných 
47 cm.

Velké poděkování patří všem 
dobrovolníkům a rybářům, kteří 

si ve svém volnu udělali čas, 
zapůjčili své vybavení a asistovali 
vozíčkářům nejen při lovení 
ryb. Velké díky patří všem 
individuálním dárcům a také 
sponzorům:

SABE HRADEC KRÁLOVÉ, 
ČOKOLÁDOVNA BAJER, ŘEZNICTVÍ A 
UZENÁŘSTVÍ FRANCOUZ, NADACE 
O2, INTEGRAČNÍ FITNESS CLUB 
PARDUBICE, ČESKÝ ROZHLAS 
PARDUBICE, RÁDIO BEAT, MĚSTSKÁ 
POLICIE PARDUBICE a MEDICCO.

Poděkování také patří 
zaměstnancům centra 
KŘIŽOVATKA i rybářům – 
– kamarádům Martinovi Polákovi 
a Radimu Hláskovi, bez jejichž 

pomoci by se celá akce nemohla 
uskutečnit.

Zvláštní poděkování patří 
ČESKÉMU RYBÁŘSKÉMU 
SVAZU PŘELOUČ, jmenovitě 
panu Bečkovi a předsedovi 
panu Kratochvílovi za možnost 
tuto akci na rybníku Bašta 
zorganizovat i za poskytnutí 
potřebného zázemí.

PETRŮV ZDAR a budeme se opět 
těšit na příští RYBAŘENÍ BEZ 
HRANIC.

Kontaktní informace
+420 466 301 684 / +420 774 467 777
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

1 x příslušnému fin. orgánu

KŘIŽOVATKA handicap centrum,   o.p.s.
Arnošta z Pardubic 2605
Pardubice 2
530 02( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

22690069

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 11 496724
A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 893 11 684

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 323323A. II. 4.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 1010A. II. 7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 11 351210A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 350A. II. 10.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -169 -188

(082)
A. IV. 7. -169 -18835Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 903454
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 64 63

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 6364B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 229 297
Odběratelé (311) 52 927B. II. 1.

Ostatní pohledávky (315) 56 8B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 8B. II. 6.

Dohadné účty aktivní (388) 69 280194B. II. 18.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 160 463
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 8945B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 374115B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 1 80
Náklady příštích období (381) 81 101B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 70B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 12 3991 178

Hospodaření společnosti v roce 2018
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 8 792-211
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 208 8 895

Vlastní jmění (901) 87 8 849186A. I. 1.

Fondy (911) 88 4622A. I. 2.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 -419 -103
Účet výsledku hospodaření (963) 91 316xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x215A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -419-634A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 3 6071 389
B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 82 2 109

Dlouhodobé úvěry (951) 98 2 034B. II. 1.

Dohadné účty pasivní (389) 103 7582B. II. 6.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 307 1 448
Dodavatelé (321) 106 6456B. III. 1.

Ostatní závazky (325) 109 2B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 292314B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 662698B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 15283B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 263B. III. 9.

Ostatní daně a poplatky (345) 116 1B. III. 11.

Jiné závazky (379) 122 252150B. III. 17.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 50
Výdaje příštích období (383) 130 50B. IV. 1.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 12 3991 178

 o.p.s.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20.04.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

4b
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Sestaveno dne: 20.04.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Hospodaření společnosti v roce 2018
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

22690069

KŘIŽOVATKA handicap centrum,   o.p.s.
Arnošta z Pardubic 2605
Pardubice 2
530 02

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 614614A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2853 285A. I. 1.

Náklady na cestovné 196 19A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 17 1A. I. 5.

Ostatní služby 3098 309A. I. 6.

Osobní náklady 3 4833 483A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 2 64914 2 649A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 83415 834A. III. 11.

Daně a poplatky 11A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 120 1A. IV. 15.

Ostatní náklady 224224A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 122 1A. V. 16.

Jiné ostatní náklady 22328 223A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 2029
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 20

Odpisy dlouhodobého majetku 2030 20A. VI. 23.

Náklady celkem 4 3424 34239Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 3 8933 893B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 3 89342 3 893B. I. 1.

Přijaté příspěvky 401401B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky (dary) 40145 401B. II. 3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 343343B. III. 47

Ostatní výnosy 2121B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Zúčtování fondů 153 1B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 2054 20B. IV. 10.

Výnosy celkem 4 6584 65861Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 316316C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 316316D. 63ř. 62 - ř. 37
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 o.p.s.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20.04.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
ZA ROK 2018 

 

OBECNÉ ÚDAJE 
 

1) Popis účetní jednotky 
 
 

Obchodní jméno: Křižovatka handicap centrum, o.p.s. 
IČO:                            2269069 
Sídlo:   Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice, 530 02 
Právní forma: obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka O 
397 

 
Datum vzniku: 5.12.2013 
Účetní období: 1.1. 2018 – 31.12.2018 
 

Předmětem společnosti je: 
 
1. Poskytovat sociální rehabilitace, podle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů. 
2. Pracovní rehabilitace 
3. Centra denních služeb, podle § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
 Statutární orgány a změny provedené v účetním období: 
   Orgány společnosti jsou: 
a) Ředitel 
b) Správní rada 
c) Dozorčí rada 
 
Ředitel jedná jménem společnosti samostatně s výjimkou těchto jednání, ke kterým je třeba předchozí 
souhlas správní rady: - nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, - nabytí nebo zcizení movitých 
věcí, zřizování věcných břemen nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci 
vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, - 
nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv, - založení jiných právnických osob a vklad 
majetku do těchto právnických osob. 
 
Ředitelem byl jmenován: Milan Pešek, nar. 20.12. 1974 

 
 
2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než      

20%ní podíl na základním kapitálu 
− účetní jednotka  - nemá 
 
3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů  
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
ZA ROK 2018 

 

OBECNÉ ÚDAJE 
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Datum vzniku: 5.12.2013 
Účetní období: 1.1. 2018 – 31.12.2018 
 

Předmětem společnosti je: 
 
1. Poskytovat sociální rehabilitace, podle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
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věcí, zřizování věcných břemen nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci 
vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, - 
nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv, - založení jiných právnických osob a vklad 
majetku do těchto právnických osob. 
 
Ředitelem byl jmenován: Milan Pešek, nar. 20.12. 1974 

 
 
2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než      

20%ní podíl na základním kapitálu 
− účetní jednotka  - nemá 
 
3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů  
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UKAZATEL 2018   2017 
Průměrný počet zaměstnanců 9 10 
- z toho řídící - - 
Osobní náklady celkem v tis. Kč 3 483 2757 
Odměny statutárních a dozorčích orgánů v tis. Kč - - 

 
 

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH 
ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 

 
1) Účetnictví účetní jednotky 
Účetní jednotka účtuje v souladu se zněním § 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v účetní 
soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, o rozdílu majetku a 
závazků, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření ("předmět účetnictví"). 
Účetní jednotka se řídí směrnou účtovou osnovou dle vyhlášky 504/2002 Sb. 
Účetní jednotka účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, s nímž 
věcně a časově souvisí. Účetním obdobím je kalendářní rok. 
Účetnictví je vedeno za účetní jednotku jako celek a je vedeno v peněžních jednotkách české 
měny. 
Účetní jednotka dokládá skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady. 
Účetní jednotka vede své účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně 
zobrazovalo předmět účetnictví. 
Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka 
za základ: 
− veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich 

placení, 
− rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce 

známy ke dni sestavení účetní závěrky. 
 
 ( 2.1 ) Způsob ocenění 
 
a)   Zásoby 
− zakoupené zásoby oceňuje účetní jednotka pořizovacími cenami 

 
b) Dlouhodobý nehmotný  a hmotný investiční majetek  
− nakoupený hmotný a nehmotný investiční majetek oceňuje účetní jednotka pořizovací 

cenou 
− nehmotný a hmotný investiční majetek nabytý darováním účetní jednotka neeviduje 
− nehmotný a hmotný investiční majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený 

(př. inventarizační přebytek), který se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, účetní 
jednotka v roce 2018 neeviduje. 

 
 ( 2.2 ) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů 
 
Do pořizovací ceny zásob se zahrnují zejména: 
− přeprava, provize, clo, pojistné, skonto 
 
( 2.3 ) Podstatné změny způsobu ocenění, postupů odpisování a postupů účtování proti 
 předcházejícímu účetnímu období (viz § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) 
V účetním období nedošlo k žádným takovým změnám. 
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( 2.4 )  Způsob stanovení opravných položek k majetku 
 
Opravné položky vytvářené na vrub nákladů: účetní jednotka v roce 2018 neeviduje. 
 
 2.5 ) Způsob použití odhadů 
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, 
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na 
vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto 
odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, 
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů 
odlišovat. 
Dohadné položky jsou tvořeny v souladu se Směrnicí č. 10/2015 o časovém rozlišování 
účetních případů. 

 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 

 
( 1 ) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice 

podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z 
rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

 
Účetní jednotka má všechny významné položky uvedeny v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát. 
 
( 2 ) Významné události, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem, ke 

kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní 
jednotku 

 
Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny 
nedošlo k žádným změnám. 
 
( 3 ) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek 
 
a)   Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) v tis. Kč 
 

Skupina majetku Pořizovací cena k 31.12. Oprávky k 31.12 
 2018 2017 2018 2017 

Samostatné movité věci 333 333 188 169 
 

 
b)   Dlouhodobý nehmotný  majetek - účetní jednotka v roce 2018 neeviduje . 
c)   Nemovitosti  
V roce 2018 na základě kupní smlouvy pořídila nemovitost čp. 1763 včetně pozemků v ulici 
K Blahobytu (stavební parcela č. 2870/1 a 2870/2, pozemková parcela č. 2407/1 a 2407/40) 
v hodnotě Kč 10 470 000,-. 
Tato nemovitost je k 31.12.2018 evidována na účtu 042 včetně dalších nákladů souvisejících 
s pořízením.  
 
d)   Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu  
      - účetní jednotka v roce 2018 neeviduje . 
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c)   Nemovitosti  
V roce 2018 na základě kupní smlouvy pořídila nemovitost čp. 1763 včetně pozemků v ulici 
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Tato nemovitost je k 31.12.2018 evidována na účtu 042 včetně dalších nákladů souvisejících 
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d)   Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku 
       -  roce 2018 nebyly. 
 

e)   Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  (účet 042) v tis. Kč 
 

Skupina majetku Pořizovací cena k 31.12. 
 2018 2017 

Nedokončený dlouhod. HM 11 352 211 
   

 

Stav nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2018 

  Částka 
IROP - znalecký posudek -provozní areál čp.1763 K Blahobytu 2 000,00 Kč 
vypracování studie a rozpočet rekonstrukce 10 890,00 Kč 
IROP - vypracování studie a rozpočet rekonstrukce dle smlouvy 31 460,00 Kč 
IROP - znalecký posudek -provozní areál čp.1763 K Blahobytu 6 500,00 Kč 
vypracování studie a rozpočet rekonstrukce dle smlouvy 36 300,00 Kč 
IROP - vypracování studie a rozpočet rekonstrukce dle smlouvy 123 420,00 Kč 
zpracování návrhu fasády 14 520,00 Kč 
správní poplatek - stavební úprava RD 5 000,00 Kč 
Závazková provize - úvěr  2 684,70 Kč 
Kupní smlouva - Stavba (zastavěná parcela 2870/1,2 a 2470/1, 
2470/40) 10 470 000,00 Kč 
Závazková provize - úvěr  2 037,80 Kč 
úroky - úvěr  13 355,65 Kč 
úroky - úvěr  387,15 Kč 
daň z nabytí nemovitých věcí - K 7453/2018-606 418 800,00 Kč 
znalecký posudek - K Blahobytu 1763 3 500,00 Kč 
Závazková provize - úvěr  174,50 Kč 
úroky - úvěr  12 471,24 Kč 
úroky - úvěr  3 362,50 Kč 
úroky - úvěr  9 259,46 Kč 
úroky - úvěr  26 077,30 Kč 
úroky - úvěr  25 236,10 Kč 
plynová přípojka IM 50581/ID 1119798 (délka 25,95m) 5 000,00 Kč 
úroky - úvěr  19 117,50 Kč 
projektová dokumentace 48 400,00 Kč 
úroky - úvěr  4 779,70 Kč 
stavební dokumentace "K Blahobytu" 52 030,00 Kč 
úroky - úvěr  4 939,10 Kč 
CELKEM 11 351 702,70 Kč 
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( 3.1 ) Dotace/Investiční pobídky 

Účetní jednotka obdržela v roce 2018 dotace v celkové hodnotě Kč 4 652 320,27 (dle 
rozpisu), dotace byly v roce 2018 vyčerpány. 

VÝNOSY Částka Číslo dotace/rozhodnutí 

Tržby - denní centrum služeb CDS 201 011,00   

Cvičení, masáže 142 177,50   

Úroky 87,77   

Zúčtování fondů 886,00   

Poměrná část odpisů (majetek 
pořízený z darů, dotací) 20 320,00 

  

Přijaté příspěvky (dary) 401 338,00   

Provozní dotace-Pardubický kraj 70 000,00 Kč OSV/18/20636 - CDS 

Provozní dotace-Pardubický kraj 170 000,00 Kč OSV/18/20854 SR-PK 

Provozní dotace-Pardubický kraj 1 275,00 Kč 
Univerzita Pardubice-dotace mzda p. 
Macháčková 

Provozní dotace-Úřad práce 933 904,00 Dotace ÚP 2018 

Provozní dotace-Statutární město 
Pardubice 154 200,00 Kč 

D6131/00065/18- CDS 

Provozní dotace-Statutární město 
Pardubice 281 600,00 Kč 

D6131/00064/18-SR 

Provozní dotace-MPSV 951 000,00 Kč OSV/18/20400 CDS-PK 

Provozní dotace-MPSV 108 382,00 Kč OSV/18/20400 CDS-PK  

Provozní dotace-MPSV 1 049 000,00 Kč 
OSV/20542 sociální rehabilitace  
(MPSV) 

Grant Jedličkova ústavu 20 000,00 Kč   

Dotace město Česká Třebová 3 000,00 Kč   

IROP 9 393,60 Kč 95 % publicita-proplaceno v žádosti II. 

Dotace - ESF 140 700,00 Kč 
Rozhodnutí č. 
CZ0315510000160610003134 

Celkem 4 658 274,87   

 

 
2 )  Pohledávky 
 Souhrnná výše pohledávek v tis. Kč   9 
Souhrnná výše pohledávek dle rozmezí splatnosti v tis Kč 1 
 

Pohledávky po splatnosti 1 
do 30 dnů 1 



34  

„Pomáháme vyjet správným směrem“

Hospodaření společnosti v roce 2018

( 3.1 ) Dotace/Investiční pobídky 

Účetní jednotka obdržela v roce 2018 dotace v celkové hodnotě Kč 4 652 320,27 (dle 
rozpisu), dotace byly v roce 2018 vyčerpány. 

VÝNOSY Částka Číslo dotace/rozhodnutí 

Tržby - denní centrum služeb CDS 201 011,00   

Cvičení, masáže 142 177,50   

Úroky 87,77   

Zúčtování fondů 886,00   

Poměrná část odpisů (majetek 
pořízený z darů, dotací) 20 320,00 

  

Přijaté příspěvky (dary) 401 338,00   

Provozní dotace-Pardubický kraj 70 000,00 Kč OSV/18/20636 - CDS 

Provozní dotace-Pardubický kraj 170 000,00 Kč OSV/18/20854 SR-PK 

Provozní dotace-Pardubický kraj 1 275,00 Kč 
Univerzita Pardubice-dotace mzda p. 
Macháčková 

Provozní dotace-Úřad práce 933 904,00 Dotace ÚP 2018 

Provozní dotace-Statutární město 
Pardubice 154 200,00 Kč 

D6131/00065/18- CDS 

Provozní dotace-Statutární město 
Pardubice 281 600,00 Kč 

D6131/00064/18-SR 

Provozní dotace-MPSV 951 000,00 Kč OSV/18/20400 CDS-PK 

Provozní dotace-MPSV 108 382,00 Kč OSV/18/20400 CDS-PK  

Provozní dotace-MPSV 1 049 000,00 Kč 
OSV/20542 sociální rehabilitace  
(MPSV) 

Grant Jedličkova ústavu 20 000,00 Kč   
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do 30 až 90 dnů - 
do 180 až 360 dnů - 
nad 360 dnů - 

 
( 3.3 ) Vlastní kapitál 
A) Popis změn vlastního kapitálu 
B)   Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období 
 
a)   Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období 
Hospodářský výsledek roku 2017 ve výši  214 867,49 Kč byl rozdělen následovně: 
      převod na   932                                     214 867,49 Kč   MD 931/932  D    
Hospodářský výsledek dle jednotlivých druhů činnosti  
 
Účetní jednotka vykazuje v roce 2018 výsledek hospodaření zisk v celkové  výši Kč 310 078,65 
 v členění dle  tabulky Rozdělení nákladů a výnosů pro daň z příjmu právnických osob. 

      
                                                                                     
( 3.4 )   Závazky  

a) Souhrnná výše závazků  v tis. Kč 64 
b) Souhrnná výše závazků dle rozmezí splatnosti v tis. Kč 18 

 
Závazky po splatnosti 18 
do 30 dnů - 
do 30 až 90 dnů 1 
do 90 a více dnů 17 

 
 
 3.5 ) Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč 4 658 
 

Druh činnosti  2018 2017 
Výnosy hlavní činnost 344 202 
Výosy doplňková činnost - 50 
Úroky - -  
Zúčtování fondů 1 9 
Ostatní výnosy 20 17 
Dary 401 438 
Dotace 3 892 3 150 
             
 
 
( 3.6 ) Bankovní úvěry a finanční výpomoci  
V roce 2018 byl společnosti poskytnut úvěr v celkové výši Kč 10 738 800,- od České 
spořitelny na nákup nemovitosti čp. 1763 v ulici K Blahobytu. K 31.12.2018 vyčerpaná výše 
úvěru Kč 2 033 954,60. 

( 3.7 ) Leasing 
Společnost nemá najatý dlouhodobý majetek. 
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( 3.8 ) Majetek a závazky nevykázané v rozvaze  
 
Společnost neměla k 31. 12. 2018 majetek a závazky (peněžní a nepeněžní povahy např. 
soudní spory, zaměstnanecké benefity, bankovní záruky atd.), které nejsou vykázány v 
rozvaze.  

 
( 3.8 ) Dary 
Účetní jednotka obdržela v roce 2018 dary v celkové hodnotě Kč 401 338,-. 
Nejvýznamnější z nich: GAstromedic s.r.o. Kč 200 000,- 
     P. Macháček  Kč 50 000,- 
     P. Sekyrka  Kč 50 000,- 
 
  
4. ) Odměna auditora 
Odměna auditora DIRECT ECONOMY a.s. za audit účetní závěrky za rok 2018 činila  
Kč 18 150,-. 
   
     

Rozdělení nákladů a výnosů pro daň z příjmu právnických osob za rok 2018 

Druh  činnosti Výnosy Náklady HV do daň. základu 
Tržby činnost hlavní-
centrum denní péče CDS 183 529,00 183 529,00 0,00 0,00 
Tržby činnost hlavní-
masáže,cvičení, semináře, 
terpaie 114 165,00 5 377,04 108 787,96 108 787,96 
Tržby -výrobky z  terapie 32 197,50 18 124,00 14 073,50 14 073,50 
Tržby - ostatní 14 077,00 6 200,00 7 877,00 7 877,00 
Úroky 

87,77 87,77 0,00 0,00 
Zúčtování fondů 

886,00 886,00 0,00 0,00 
Ostatní výnosy 

19 540,00 19 540,00 0,00 0,00 
Přijaté dary 

401 338,00 289 983,71 111 354,29 111 354,29 
Dotace 

2 949 157,00 2 949 157,00 0,00 0,00 
IROP-publicita 

9 393,60 9 888,00 -494,40 -494,40 
Úřad práce 

933 904,00 859 469,10 74 434,90 74 434,90 

  4 658 274,87 4 342 241,62 316 033,25 316 033,25 

Doplňková  činnost Výnosy Náklady HV do daň. základu 

  0,00 0,00 316 033,25 316 033,25 

     

Celkem výnosy 4 658 274,87 Celkem náklady 4 342 241,62 316 033,25,0 
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Hospodaření společnosti v roce 2018

Nedaňové náklady v roce 2018 7174,5 

Neuhrazené faktury do 30 měsíců 430,00 

Základ daně v roce 2018 323 637,75 
Daň za rok 2018 61 370,00 
Sleva na dani dle § 35, odst. 1 ZDP -61 370,00 
Daňová povinnost za rok 2018 0,00 

 
 
 
      
 
Účetnictví firmy za období 1.1.-31.12.2018 bylo uzavřeno k 31.12.2018 .    
  
Sestaveno dne: 20.4.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno a podpis statutárního orgánu účetní jednotky: 
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Zpráva nezávislého auditora
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NÁKLADY A VÝNOSY SOCIÁLNÍ REHABILITACE - §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Celkové náklady na službu v roce 2018: 2 228 310,00 Kč

Osobní náklady celkem 1 973 310,00 Kč

  Mzdové náklady 1 493 232,00 Kč

  Sociální a zdravotní pojištění 480 078,00 Kč

Provozní náklady 255 000,00 Kč

Celkové výnosy služby v roce 2018: 2 228 310,00 Kč

Dotace Pardubický kraj (dříve MPSV) 1 049 000,00 Kč

Příspěvky od úřadu práce 506 933,00 Kč

Dotace od Magistrátu města Pardubic 281 600,00 Kč

Dotace Pardubický kraj 170 000,00 Kč

Dotace od obcí 34 640,00 Kč

  Rohovládova Bělá 10 000,00 Kč

  Heřmanův městec 7 860,00 Kč

  Moravany   3 780,00 Kč

  Živanice   5 000,00 Kč

  Uhersko   5 000,00 Kč

  Česká Třebová 3 000,00 Kč

Jiné zdroje 
(sponzorské dary, vlastní činnost, veřejná sbírka, ... )

186 137,00 Kč

Sociální rehabilitace 2018
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Centrum denních služeb 2018

NÁKLADY A VÝNOSY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Celkové náklady na službu v roce 2018: 1 815 950,00 Kč

Osobní náklady celkem 1 496 875,00 Kč

  Mzdové náklady 1 120 800,00 Kč

  Sociální a zdravotní pojištění 376 075,00 Kč

Provozní náklady 319 075,00 Kč

Celkové výnosy služby v roce 2018: 1 815 950,00 Kč

Dotace Pardubický kraj (dříve MPSV) 1 059 382,00 Kč

Příspěvky od úřadu práce 325 553,00 Kč

Dotace od Magistrátu města Pardubic 154 200,00 Kč

Dotace Pardubický kraj 70 000,00 Kč

Úhrady od uživatelů služby 141 771,00 Kč

Strukturální fondy 63 815,00 Kč

Jiné zdroje 
(sponzorské dary, vlastní činnost, veřejná sbírka, ... )

1 229,00 Kč
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU „Směrem k Blahobytu“

1. etapa - pořízení nemovitosti

Celkové náklady: 11 351 702,70 Kč

Kupní cena nemovitosti 10 470 000,00 Kč

Daň z nabytí nemovitosti 418 800,00 Kč

Ostatní náklady (PD, posudky, náklady na úvěr, aj.) 462 902,70 Kč

Celkové výnosy: 11 351 702,70 Kč

IROP - CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005900 8 604 845,40 Kč

Škoda 60 000,00 Kč

Dar Macháček 40 000,00 Kč

Vlastní zdroje 150 000,00 Kč

Úvěr 2 033 954,00 Kč

Vlastní činnosti 200 000,00 Kč

Jiné zdroje 262 903,30 Kč

Projekt: „Směrem k Balohobytu“
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Ostatní projekty

OSTATNÍ PROJEKTY

Celkové náklady v roce 2018: 69 877,00 Kč

PROJEKTOR CDS 15 000,00 Kč

ERGO STOLY 24 598,00 Kč

BOBATH KONCEPT 30 279,00 Kč

Celkové výnosy v roce 2018: 69 877,00 Kč

PROJEKTOR CDS 15 000,00 Kč

    NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU 10 000,00 Kč

    Delf Lžíčař, s.r.o. 5 000,00 Kč

ERGO STOLY 24 598,00 Kč

    Výbor dobré vůle 16 990,00 Kč

    Vlastní činnost 7 608,00 Kč

BOBATH KONCEPT 30 279,00 Kč

    NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU 10 000,00 Kč

    NEDCON 4 000,00 Kč

    Vlastní činnost 8 279,00 Kč

    Sekyrka Pavel 8 000,00 Kč
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◗  Apolenka – sdružení pro pomoc lidem se zdravotním postižením
 www.apolenka.org

◗  Centrum pro zdravotně postižené
 www.czp-pk.cz

◗  Petriva s.r.o. – POHANKA – jídelna pro zdraví
 www.jidelnapohanka.cz

◗  Česká asociace paraplegiků
 www.czepa.cz

◗  Univerzita Pardubice
 www.upce.cz

◗  APUPA – akademická poradna
 www.upce.cz/studium/handicap/poradna-apupa.html

◗  KONEP – Koalice nevládek Pardubicka
 www.konep.cz

◗  Liga vozíčkářů
 www.ligavozic.cz

◗  Centrum Paraple
 www.paraple.cz

◗  Rehabilitační ústav Kladruby
 www.rehabilitace.cz

◗  Hamzova léčebna Luže – Košumberk
 www.hamzova-lecebna.cz

◗  Národní rada osob se zdravotním postižením
 www.nrzp.cz

◗  Hurá na výlet
 www.huranavylet.info

◗  MIREA denní stacionář, o.p.s.
 www.mirea.cz

Spolupracující organizace
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Pardubický
kraj

Heřmanův 
Městec

Ministerstvo 
práce 

a sociálních věcí

Moravany

Magistrát města 
Pardubic

Živanice

Úřad práce ČR

Hlavní sponzoři
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Podporují nás
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Děkujeme i těmto individuálním dárcům: 

 
Za finanční podporu děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadům: 

 
Za sponzorské a finanční dary děkujeme těmto společnostem a organizacím: 

Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp,  
Petr Macháček, Jan Banach, Roman Bok, Vladimír Jirásek, 

Jarmila Pešková 
 

Nadace 
GCP 
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Pavel Sekyrka, D. Götzlová, Petr Kamp, Jan Banach, Roman Bok 
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Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi společně prošli rokem 
2018. Státním organizacím, firmám, individuálním dárcům, 

našim zaměstnancům a uživatelům. Všichni jste pro nás důležití 
a Vaší spolupráce si vážíme. Poděkování si samozřejmě také 

zaslouží naši dobrovolníci a bývalí zaměstnanci.

Poděkování
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Kde nás najdete:

Arnošta z Pardubic 2605
530 02 Pardubice

Telefon: 466 301 684
Mobil: 774 467 777

e-mail: centrum@krizovatka-hc.cz

Vydala KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
v roce 2019 se schválením správní a dozorčí 
rady.


