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a k t u a l i t y …  
 
 

 REPASOVANÉ POČÍTAČE 
 

 
Dobrý den, 

v rámci programu TechSoup Česká republika se na Vás obracíme s možností získat 
repasované počítače s předinstalovanými Windows XP. 
 

Konfigurace: 
PC: převážně Dell Optiplex 620 (Pentium 4 2.8GHz, 512MB RAM, 60GB disk, DVD 

ROM)  
LCD: převážně HP 1700TFT 
  

Pokud máte zájem, stačí zaslat stručnou žádost s identifikačními údaji o organizaci 
(název, IČ, adresa, statutár, sken dokladu o přidělení IČ) na emailovou adresu 
petr.hazuza@bariery.cz. 

 
Cena je symbolických 200Kč za sestavu. Počítače je možné po vyřízení Vaší žádosti 

vyzvednout buďto osobně v našem skladu v Praze 9 – Hloubětíně nebo si je nechat 
zaslat přepravní službou PPL. V tomto případě účtujeme balné a poštovné 
 200Kč/sestava. 

 
Bližší informace k celému průběhu Vám budou zaslány po schválení Vaší žádosti. 
Počet počítačů je ale omezen, proto nemusí být Vaší žádosti vyhověno. 

 
Dále navíc, pro organizace registrované v programu TechSoup Česká republika a 

splňující kritéria dárcovského partnera společnosti Microsoft, nabízíme možnost 
získat software – kancelářské aplikace MS Office formou daru, ke kterému se váže 
administrativní poplatek (již od 467Kč + DPH). 

Software lze objednávat po přihlášení pod vaším uživatelským jménem a heslem na 
stránkách www.techsoup.cz . 

  
Za Nadaci Charty 77 – Konto BARIÉRY 
 

Petr Hazuza 
Konto BARIÉRY Melantrichova 5, Praha 1 tel.: 224 214 452, mobil: 606 190 592  

 

 
 

 
 

http://www.techsoup.cz/
http://www.techsoup.cz/
http://www.techsoup.cz/
http://www.techsoup.cz/
http://www.techsoup.cz/
mailto:petr.hazuza@bariery.cz
http://www.techsoup.cz/node/1019
http://www.techsoup.cz/node/1019
http://www.techsoup.cz/node/1019
http://www.techsoup.cz/node/1019
http://www.techsoup.cz/node/1019
http://www.techsoup.cz/
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 DAŇOVÉ ZMĚNY – NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
Svět neziskovek 6/2013 
 

Daňové změny připravené ministerstvem financí tvrdě dopadnou na neziskové 
organizace 
 

Změny v daňových zákonech, které v souvislosti s novým občanským zákoníkem 
připravilo ministerstvo financí a o nichž poslanci rozhodnou na začínající schůzi 

sněmovny, tvrdě dopadnou na neziskové organizace. Podle zástupců Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR přitom mělo ministerstvo financí právě nyní šanci nastavit 
důstojný systém podpory neziskových organizací a soukromého dárcovství a 

především přijít s jasným benefitem pro organizace, které fungují transparentně a 
přihlásí se ke statutu veřejné prospěšnosti. Zákon, který tento statut zakotvuje a 

na který mají navazovat konkrétní výhody, totiž poslanecká sněmovna projednává 
současně s daňovými změnami. 
 

„AVPO ČR podporuje zákon o statutu veřejné prospěšnosti připravený ministerstvem 
spravedlnosti, protože přispěje k průhlednějšímu fungování neziskového sektoru. 
V dalších zákonech mají i podle předkladatelů následovat konkrétní výhody 

pro organizace, které se rozhodnou fungovat podle přísnějších pravidel a statut 
získají. Ministerstvo financí však tuto šanci v předložených daňových zákonech 

promarnilo. Místo aby přišlo alespoň s jedním významným a novým daňovým 
zvýhodněním pro organizace, které získají status veřejné prospěšnosti, navázalo 
na něj pouze doposud platné benefity. Neziskovky, pro které status veřejné 

prospěšnosti není vhodný – jako například některá úzce zaměřená občanská sdružení 
- nebo na něj z jakýchkoli důvodů nedosáhnou, o současné benefity přijdou. Jinými 
slovy neziskový sektor si jako celek výrazně pohorší, protože očekávané benefity nikdo 

nedostane, zato některým budou odebrány,“ vysvětluje Marek Šedivý, prezident 
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Lidé darující organizacím bez statutu 

veřejné prospěšnosti již nebudou mít například možnost snížit si daňový základ o výši 
svého daru. „Do neziskového sektoru dnes teče vzhledem k ekonomické situaci méně 
veřejných peněz a snížením motivace k dárcovství takto zákon paradoxně ještě více 

omezí příliv financí od soukromých dárců,“ komentuje jednu ze změn Šedivý. 
 

„O omezování podpory neziskového sektoru se navíc bude rozhodovat v době povodní, 
kdy neziskovky prokazují svoji užitečnost, ať už jde o dobrovolné hasiče, nebo 
humanitární organizace provozující evakuační centra a zajišťující hmotnou i finanční 

pomoc postiženým,“ připomíná dále Šedivý. 
 
Mezi významné benefity, které by mohl stát nabídnout organizacím se statusem 

veřejné prospěšnosti, Marek Šedivý počítá například stoprocentní slevu na dani 
z příjmu nebo udělení výjimky na nulovou daň z přidané hodnoty. „Stoprocentní sleva 

na dani pro veřejně prospěšné organizace je zavedena v mnoha evropských zemích. 
Tam, kde ji nemají, obvykle existuje možnost daňových asignací. V Česku nemáme 
ani jednu z těchto základních výhod,“ dodává Marek Šedivý. Bude tak nadále 

pokračovat stav, kdy neziskové organizace, které sponzoringem získají finanční 
prostředky na svoji veřejně prospěšnou činnost, musí tyto peníze zdanit jako ostatní 
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podnikatelské subjekty. Část peněz tak putuje zpět do státní kasy, místo aby byly 

všechny použity například na provoz chráněných dílen, ve prospěch klientů 
sociálních služeb, na opravy památek a další veřejně prospěšné aktivity. 
 

Asociace a její členové proto chtějí v příštích týdnech a měsících přesvědčit 
zákonodárce, aby ještě do projednávané legislativy nebo dalších zákonů některý 
z těchto benefitů zakotvili. „Bez zavedení významnějších daňových zvýhodnění 

pro organizace se statutem veřejné prospěšnosti bude zákon o jeho zavedení jen 
prázdnou nádobou. Velké množství neziskovek je připraveno fungovat podle 

přísnějších a transparentnějších pravidel. Je logické, že stát by jim měl vyjádřit svou 
podporu,“ uzavírá Šedivý. 
 

O Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) 
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) sdružuje a podporuje 

neziskové organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a 
profesionalita. Organizace, které mají zájem o členství v Asociaci, o sobě musejí 
poskytnout údaje přesahující rámec současných zákonných povinností, účelem 

tohoto opatření je jasně deklarovat transparentnost těchto organizací. AVPO ČR 
provozuje svoji činnost od konce roku 2010.  
K 31. květnu 2013 sdružuje Asociace 80 členů, kteří jsou zaregistrováni ve veřejné 

databázi na www.avpo.cz.  
AVPO ČR je členem evropské sítě The European Network of National Civil Society 

Associations (ENNA), kde zastupuje Českou republiku. 
 
Zdroj: AVPO ČR 

 
 

 

l e g i s l a t i v a …  
 
 

 

 PRO BONO ADVOKÁTI  
Svět neziskovek 6/2013 

 

Pro bono advokáti 
Pro bono aliance nabízí neziskovým organizacím možnost zajištění bezplatné právní 

pomoci pro jejich klienty nebo pro ně samotné. Momentálně spolupracuje s Pro bono 
centrem více než 50 advokátních kanceláří, které jsou za určitých podmínek ochotné 
poskytnout své služby pro bono, tedy bezplatně. Nejčastěji se jedná o případy, kdy 

situace klienta neziskové organizace vyžaduje právní služby a klient si je nemůže 
dovolit. 
„Neziskové organizace se na Pro bono centrum obracejí s různými požadavky,“ uvádí 

nová koordinátorka Pro bono centra Alexandra Dubová. „Může se jednat například o 
zastupování klientů neziskovek v soudních nebo správních řízeních, od úpravy 

poměrů k dětem přes domácí násilí až po zadlužení a exekuce. Spolupracující 
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advokáti mohou pomoci i přímo neziskové organizaci se změnou stanov, transformací, 

pracovněprávními otázkami nebo autorským právem.“ 
Za pět let fungování Pro bono centra se podařilo zajistit právní pomoc v bezmála 200 
případech.  

O zprostředkování advokátních služeb může požádat každá nezisková organizace, jejíž 
činnost se dá považovat za obecně prospěšnou. Podmínky fungování a další informace 
o Pro bono centru najdete na www.probonocentrum.cz. 

Zdroj: Pro bono aliance, o. s. 
 

 

 ČESKÉ NEZISKOVKY – JSOU TRANSPARENTNÍ?  
Svět neziskovek 6/2013 

České neziskovky – jsou transparentní? 

 
Veřejně prospěšné neziskové organizace – vzniklé z iniciativy občanů 

za dobročinným účelem – jsou ze své podstaty odpovědné veřejnosti. To 
znamená svým členům, klientům, institucím, kterým dodávají služby, a 
zejména dárcům. Proč? Za vše, co kdo koná, nese i odpovědnost. Slovy cynika: 

„Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán“. 
 

Stejně tomu je i v dalších sektorech – státním a podnikatelském. Stát nese 
odpovědnost za konání „svých“ institucí a organizací a my jako občané jej všichni 
kontrolujeme. 

Nadáváme, píšeme do diskusí, podepisujeme petice, novináři píší články o tom, co je 
zase špatně. A je to tak dobře. Za svou činnost přirozeně ručí i podnikatel. Jde se 
svou kůží a firmou – penězi, majetkem, pracovním úsilím – na trh. Odměnou 

za snahu mu je zájem zákazníků a s tím spojený případný zisk. 
Neziskovky však jakoby s odpovědností nepočítaly. Za co jsou vlastně odpovědné? A 

kdo je jejich vlastníkem? V prvé řadě jsou – na základě právní úpravy – odpovědné 
za realizaci svého poslání. To je jejich primární úkol. Vlastníkem není nikdo, veškerý 
majetek má být použit ve prospěch uskutečnění záměru (poslání), pro který byl 

subjekt zřízen. 
Problém českých neziskovek je však v tom, že v řadě případů není možné se 

o organizacích něco dozvědět. Některé organizace si pořádně neuvědomují, jaké mají 
poslání nebo je neumí formulovat a spíše praktikují heslo „účel světí prostředky“. 
 

Mýtus 1: Neziskovky mají funkční webové stránky  
Skutečnost: Dvě třetiny neziskovek nemají webové stránky 
Jestliže si myslíte, že dnes už má každá organizace webové stránky a na nich uvádí 

účel své existence, tak je to velký omyl. Výzkum transparentnosti, jehož výsledky 
přináší publikace Transparentnost organizací občanské společnosti, ukázal, že webové 

stránky má pouze necelá třetina organizací (provedeme-li vážený průměr v rámci 
všech právních forem NNO). Občanská sdružení mají web přibližně ve čtvrtině 
případů, nadační fondy mají dostupnost méně než poloviční (42 %), obecně prospěšné 

společnosti (52 %) a nadace (55 %) se pak pohybují mírně nad polovinou. Přijatelná 
situace je pouze u účelových zařízení církví (87 %).  
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Z hlediska dostupnosti informací o organizaci je přitom web pro veřejnost naprosto 

zásadní. Považujete-li uvedenou situaci za tristní, vězte, že to může být ještě horší. 
Aktuální údaje ve webové prezentaci totiž nemá celá třetina nadací, čtvrtina 
nadačních fondů i občanských sdružení. Dá se takové rok a více let staré prezentaci 

věřit? 
 
Mýtus 2: Neziskovky prezentují své poslání 

Skutečnost: Více než polovina neziskovek neuvádí na svém webu své poslání 
Zmíněný výzkum původně zjišťoval, do jaké míry zveřejňují organizace informace 

o svém základním směřování, tj. zaměřoval se na prezentaci poslání a vize 
analyzovaných organizací. 
První skutečností, kterou však šetření ukázalo, bylo, že neziskové organizace termín 

poslání a vize nerozlišují. Pod označením poslání se často objevovala vize a opačně. 
Další zkoumání se proto omezilo na zjištění, zda uveřejněné informace umožňují 

pochopit účel existence organizace. Ve velké míře se taková obhajoba vlastní 
existence dařila nadacím a nadačním fondům (u obou se taková informace objevila 
v 98 % případů) a u organizací zřízených církví (92 %). Účel existence občanských 

sdružení byl naopak jasný pouze ve třetině případů (33 %). 
Vezmeme-li v úvahu, že neziskový sektor je z 90 % tvořen právě občanskými 
sdruženími, pak tedy určitě více než polovina neziskových subjektů nemá zveřejněno 

své poslání! Z pohledu možné kontroly veřejnosti je zarážející nejen neschopnost 
organizací své poslání formulovat, ale někdy také jeho šíře. Odstrašujícím příkladem 

budiž nadace Bene Factum. Ta za své poslání považuje změť zcela nesouvisejících 
činností: zprostředkování pobytu nemocným dětem u moře, rozvoj kultury a školství, 
podporu policie nákupem počítačů, nákup moderních přístrojů ve zdravotnictví, 

podporu lyžování, šachového sportu a jachtingu. Takové poslání nebudí dojem, že by 
organizaci šlo o skutečnou nápravu určitého společenského problému, naopak spíše 

ukazuje na snahu uspokojovat své vlastní marginální zájmy. Široce vymezené 
poslání, mimo zmíněné, také znemožňuje vnější kontrolu. 
 

Mýtus 3: Neziskovky neumějí formulovat poslání, ale poskytují alespoň 
informace 

Skutečnost: Výroční zprávu prezentuje méně než desetina občanských sdružení 
Zpřístupňování základních organizačních dokumentů a údajů by z hlediska veřejného 
závazku mělo být pro neziskové organizace samozřejmostí. Základní organizační 

dokument (tj. stanovy, statut či nadační listinu) zveřejňují nejčastěji nadace a 
nadační fondy, a to ve třetině případů. Ostatní právní formy na tom byly – z hlediska 
zveřejnění základního organizačního dokumentů – výrazně hůře. Jméno statutárního 

zástupce uvádějí nejčastěji církevní účelová zařízení, nejméně často pak občanská 
sdružení.  

U nadací a nadačních fondů je statutárním zástupcem správní rada, právě nadační 
fondy pak nejčastěji (v 50 %) zveřejňují jména jejích členů. Z hlediska 
transparentnosti lze za zásadní považovat zpřístupnění výročních zpráv, protože často 

obsahují řadu informací, na základě kterých si můžeme udělat obrázek o fungování 
organizace. Aktuální výroční zprávu na webu prezentují nejčastěji účelová zařízení 
církve (69 %), s výrazným odstupem následují obecně prospěšné společnosti, nadace 
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a nadační fondy. Na druhou stranu nejméně často výroční zprávu zveřejňují (a 

pravděpodobně také vypracovávají) občanská sdružení (9 %). 
 
Mýtus 4: Neziskovky sice poslání a informace o sobě nezveřejňují, ale fakticky 

je vše OK 
Skutečnost: Praxe ukazuje, že před transparentností zatím převažuje stav „účel 
světí prostředky“ 

Vysvětlení, proč neziskové organizace nemají na webu jasně prezentován účel své 
existence, může být celá řada. Nejhorší možná varianta byla už nastíněna – existují 

jen proto, aby obohatily sebe a provozovaly neužitečnou činnost ve prospěch určitých 
zájmových skupin.  
Je pravděpodobné, že takové organizace jsou v českém neziskovém sektoru naštěstí 

spíše výjimkou. Popravdě řečeno, kde je ale hranice označující vyloženě „škodlivou“ 
organizaci?  

Mohu sám dosvědčit, že poslání či vize často nejsou v našich neziskových 
organizacích brány příliš vážně. Ve stanovách se objevují různá poslání: jednou 
formulovaná pro účely získání dotace, podruhé dostatečně zamlžená „aby na nás 

nikdo nemohl“, potřetí taková, která by už dnes neprošla, protože se zpřísnila 
pravidla (a proto si musíme starší stanovy ponechat). Naprosto běžným jevem je střet 
zájmů v podobě členství v radě a zaměstnaneckým poměrem v neziskové organizaci. A 

tak bychom mohli pokračovat. 
 

A co dál? 
Možná si říkáte, že obsah článku je nadnesený. Uznávám, že výzkumy (i ten můj) se 
mohou mýlit, ale podívejte se na svoji organizaci, nakolik je transparentní. Obraz 

neziskového sektoru by u veřejnosti jistě mohl být lepší, dokážeme-li přesně a 
výstižně formulovat silné poslání naší organizace a primárně se zaměřovat (a také je 

prezentovat) na potřeby druhých a ne na naše vlastní. Jasné poslání je pouze 
začátkem v procesu, který umožní měřit přínos neziskové organizace a prokázat tak 
smysluplnost její existence. Ať se vám to daří!  

Pavel Bachmann 
katedra managementu Univerzity Hradec Králové 
 

 

 SBÍRKA LISTIN   
Svět neziskovek 6/2013 
 

Máte uloženo? 

 
Ne, nepídím se po výši vašich úspor. Mám na mysli povinné ukládání dokumentů 
ekonomické povahy do sbírky listin v souvislosti s uzavřením účetního období roku 

2012. 
Tuto povinnost ukládá všem subjektům zapsaným do obchodního rejstříku obchodní 

zákoník a zákon o účetnictví. Vedle obchodních společností se týká i nadací, 
nadačních fondů, obecně prospěšných společností a příspěvkových organizací. 
V souvislosti s uzavřením účetního období nás budou zajímat dokumenty 

vyjmenované v § 38i odst. (1) písm. c) Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 



 

zpravodaj ARPZPD ČR, o.s. – červen 2013 

strana 7 

Listiny, ukládané do sbírky listin: 

a) výroční zprávy; 
b) řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky (pokud nejsou součástí výroční 
zprávy), vyžaduje-li jejich vyhotovení právní předpis; 

c) návrh rozdělení zisku a jeho konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou 
součástí řádné účetní závěrky; 
d) zpráva auditora o ověření účetní závěrky; 

e) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního 
zákoníku. 

 
Kdy je třeba dokumenty do sbírky listin doručit? 
Termín určuje zejména zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Říká, že účetní závěrka a 

výroční zpráva se zveřejňují po jejich ověření auditorem a po schválení příslušným 
orgánem, a to ve lhůtě do 30ti dnů od splnění obou podmínek, nejpozději však 

do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly 
tímto způsobem schváleny. 
Tzn., že musí být uloženy nejpozději do 31. 12. 2013. Pokud existují úpravy 

provedené zvláštními právními předpisy, pak mají přednost. Např. Zákon č. 248/ 
1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v § 20 říká, že společnost vypracovává 
a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však 

do šesti měsíců po skončení účetního období. 
Způsob ukládání Obchodní zákoník stanoví, že listiny, které je zapsaná osoba 

povinna do sbírky listin zakládat, lze založit v listinné nebo elektronické podobě. 
Výjimkou jsou listiny, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis 
nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku. Ty se na základě vyhlášky 

č. 562/2006 Sb. podávají výhradně elektronicky ve formátu PDF zaslaném přes e-
mailový kanál nebo předané na CD-R nosiči. Soud nepřijímá elektronická podání, 

pokud nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních 
služeb (tzv. elektronickým podpisem). Všechny dokumenty, které jsou zasílány 

k založení do sbírky listin obchodního rejstříku, musí být odeslány přímo na adresu 
příslušného rejstříkového soudu. Jednotlivé kontakty naleznete 
na http://portal.justice.cz. 

 
Sankce za porušení 

Společnosti, které nesplnily povinnost založení dokumentů do sbírky listin, mohou 
postihnout zejména následující sankce: 
1. K vynucení této povinnosti může rejstříkový soud uložit pokutu až 20.000 Kč. 

2. Finanční úřad může vyměřit pokutu podle zákona o účetnictví až do výše 3 % 
hodnoty aktiv společnosti. 
3. Obecně prospěšná společnost pozbývá pro rok, v němž k porušení došlo, daňová 

zvýhodnění stanovená zákonem o daních z příjmů, zákonem o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí. 

Eva Flossmannová, Informační středisko Mikuláš, o. p. s. 
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p o b y t y …  
 
 

 NABÍDKA PROGRAMU NA TÁBORY 
 
Dobrý den, 
  

jako každý rok nabízíme organizátorům dětských letních táborů ZDARMA program 
Tonda Obal na cestách. Zábavnou formou se děti dozvídají o možnostech třídění a 
recyklace odpadů.   

Pokud už u vás byl Tonda Obal v loňském roce, nemusíte se bát stejného programu, 
je nově připraven a koncipován. 

Obsah i délku programu přizpůsobíme vašim požadavkům. Součástí mohou být 
soutěže jako například maxidomino, puzzle, závody na koloběžkách apod. 
Přivezeme i malé dárky a odměny. 

  
Objednávky, další informace o programu a volných termínech poskytne Dalibor Nigrin 

tel. 724 138 542, mail dalibornigrin@centrum.cz. 
  
Hezký den, PaedDr. Slávek Hrzal, Dětská tisková agentura (www.dta.cz), 603 426 422 

 
 

 LETNÍ POBYTY NA KONI 
 

Letní pobyty na koni pro handicapované 
 
Pro letošní rok zvolil Zajíček o.s. zcela netradiční celotáborovou hru a trochu jinak 

pojatý táborový život, jako život s koněm . Pojeďte s námi na letní pobyt s koníky. 
Chcete jezdit na koni? Dozvědět se mnoho věcí o koních? Poznat koně? Chtěli jste 

někdy vidět kováře v akci? Popovídat si s veterinářem? Poznat práci stájníka? 
Dozvědět se, jak se kůň cítí při jízdě s větrem o závod? Jak při nemoci? Jaké prožívá 
radosti a jaké starosti? Chcete prostě prožít týden opravdového života s koněm? 

Pojeďte s námi. Život s koněm, to není jen o tom se na koni učit jezdit. To je i učit se 
od něj žít. Kůň nás inspiruje svým klidem, svojí láskou ke člověku. Svojí rozvahou, ale 

i svojí bujností a uměním se radovat. Člověk by stejně jako kůň neměl rozlišovat, zda 
je někdo malý nebo velký, tlustý nebo hubený, bílý nebo černý, zdravý nebo 
handicapovaný…Ale jen dobrý nebo špatný…Pojďme se společně učit na koni, učit 

o koních, učit od koní… (Motto letošních pobytů). 
 
Naše pobyty jsou pro děti s doprovodem. Za děti během pobytu nepřebíráme 

zodpovědnost. Pobyty jsou určeny všem dětem. Děti ze znevýhodněného prostředí a 
děti s handicapy mají možnost velmi levné ceny (individuální možnosti, které nejsou 

uvedeny níže, jsou k dispozici po konzultaci s vedením sdružení). Na pobytech si 
každý přijde na své. Speciální terapie pro děti s handicapy a individuální přístup 
ke každému dítěti je od roku 2005 hlavním mottem našich pobytů. Program je 

mailto:dalibornigrin@centrum.cz
http://www.dta.cz/
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sestaven tak, aby se dobře bavili všichni. Handicapované i zcela zdravé děti, rodiče, 

doprovod a tak dále. 
 
Dopoledne vás čeká terapie jízdou na koni (mladší děti a děti s vážnými handicapy 

procházka na koni a cvičení, starší děti – vždy po konzultaci s vedoucím terapie – 
tréninky), sportovní hry a arteterapie (účelová výtvarná výchova). Terapie navzájem 
dle aktuální situace zajímavě propojujeme. Děti s handicapy budou mít tradičně 

fyzioterapeutické masáže v rámci léčebného programu. 
 

Odpoledne se těšte na pohybovou výchovu a muzikoterapii (cílená hudební výchova) 
spojenou s pohádkou a také na celotáborovou hru na motiv život s koněm. Čeká nás 
Den s Flotou a kovářem (dozvíte se přímo od mistra kováře, jak se kovají koně, co je 

to vlastně za práci, být kovář…) Den s Jůlinkou a veterinářem (Co všechno dělá 
veterinář? Kdy přijíždí ?…) Den s Blackem a dostihy, Den s Polynkou a stájníkem 

(kdo je to stájník a co má za práci? V kolik hodin stává na Štědrý den?) … 
Termíny: 
I. Turnus: 7.-14.7. 2013, vedoucí: Mgr. Markéta Šulcová 

II. Turnus: 14.7. – 21.7. 2013, vedoucí: Mgr. Jitka Nehasilová 
III. Turnus (přednostně Klokánci): 3.-10.8. 2013, vedoucí: Monika Splavcová 
Ubytování: 

rok od roku zlepšujeme naše tábořiště. Čekají nás chatky, pohodlné veliké stany, 
ubytovací boxy s elektřinou, sprchový box s teplou vodou, suchý záchod s mouchami 

 
Ceny: 
Protože na táborech pracují naši úžasní dobrovolníci zdarma a protože máme 

sponzory pobytů (MHMP, MČ Praha 14, ADASTRA, ZCH Advokáti, EGAP a jiné) 
můžeme Vám nabídnout fantastické ceny! Celý týden včetně programu a táborové 

stravy (snídaně, děti svačina, oběd – dovoz hotových jídel z místní vývařovny, děti 
svačina, studená večeře): 
a) Členové našeho KPZ – 1500,- /dospělí, 1200,- /dítě 

b) Rodiny s dětmi s handicapy a rodiny ze sociálně velmi slabého prostředí – 1800,- 
/dospělí ; 1500,- /dítě (nutno dodat dokladující materiály: ZTP/P, potvrzení od 
lékaře, potvrzení o pobírání dávek etc.) 

c) Ostatní = nedotovaná cena: 5800,- /osoba/týden + Každá rodina ze skupiny a) a b) 
na místě připlatí v hotovosti 250,- na potraviny a potřeby, které nelze zakoupit z 

dotačních financí. Tento rok se nebudou na tábor vozit žádné další potraviny a 
potřeby. Rodiny platící nedotovanou cenu již nic nepřiplácí. 
Pozor, nesmí se stát, aby někdo nejel kvůli ceně. Pokud nemůžete pro své děti uhradit 

ani jednu z variant, volejte. Budeme společně hledat řešení. 
www.zajiceknakoni.cz 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.zajiceknakoni.cz/
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