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• Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

• Ostende 88/II 

• Poděbrady 290 80 

• tel.: 325613362 

• IČO: 27576612 

• ředitel: Mgr. Michal Šmíd 

• e-mail: reditel@hcsrdce.cz 

• web: www.hcsrdce.cz 

 

 

• bankovní spojení: 

• Česká spořitelna, pobočka Poděbrady 

• č.ú.: 0488510329/0800 
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Slovo úvodem 
 Již dvacátým prvním rokem se mohou Poděbrady a okolí pochlubit 

zařízením, které pečuje o osoby se zdravotním postižením.  

 Denní stacionář, který navštěvuje 15 klientů a stále jich přibývá nabízí 

možnost zajímavě stráveného času během dne zejména pro osoby s mentálním 

postižením. Každý den je naší  cílem připravit co možná nejpestřejší činnost. Za 

všechny jmenujme kroužek ergoterapie, vaření, arteterapie, hudby a fyzioterapie. 

 Sociálně terapeutická dílna umožňuje našim klientům aktivně psát 

příběh svého života ve formě smysluplné práce, pohodového kolektivu a mírného 

zlepšení své finanční situace. Vždyť ono jenom muset ráno vstát a jít mezi lidi je samo 

o sobě terapie. Není to mnoho, ale je to málo? Vždyť v době ekonomické krize a 

historicky nejvyšší míry nezaměstnanosti u nás pracuje 32 lidí s handicapem ... 

 Podpora samostatného a chráněného bydlení a  je třetí službou pro 

klienty s mentálním postižením z Poděbrad a okolí. K dispozici je osm bytových 

jednotek a osobní asistentka, která pomáhá ve věcech pro většinu lidí naprosto 

samozřejmých a nezbytných pro fungování ve společnosti. Novinkou, která startuje v 

roce 2013, ale jejíž přípravě jsme věnovali hodně času v roce 2012 je nová služba 

chráněného bydlení zatím pro 4 klienty, ale tlak ze strany rodičů je obrovský, proto 

plánujeme její přednostní navyšování kapacity. 

 Mimo tyto pravidelné sociální služby si dopřáváme i výlety do divadel, 

sportovní akce, týdenní pobyty v tuzemsku i v zahraničí, nebo „jen“ společná setkání 

našich členů. Do dalších tradičních aktivit Handicap centra Srdce patří i poskytnutí 

prostor lékařům z transfuzní stanice k odběrům krve od dárců. Již 13. rokem vítáme  po 

třech měsících dárce krve. 

 Do naší rodiny služeb patří největší a nejstarší služba – Týdenní 

stacionář Chotěšice. Tato služba pečuje od pondělí do pátku o 35 mladých lidí s 

mentálním postižením a připravuje je tak na budoucí život, ať už samostatný, nebo s 

pomocí našich služeb v Poděbradech. Říkáme jí startovací a mladí lidé se u nás 

připravují nejen po stránce teoretické, ale hlavně praktické, na budoucí samostatný 

život.  Zároveň navštěvují středoškolskou Praktickou školu jednoletou. 

 Všechny tyto aktivity by nebylo možné realizovat bez našich sponzorů a 

přátel. Za všechny klienty a lidi s mentálním postižením v Poděbradech a okolí Vám za 

spolupráci v roce 2012 děkujeme. 

Naše střechy nad hlavou 

Sociálně terapeutická dílna a denní stacionář – 

Ostende 88/II, Poděbrady 

Chráněné bydlení – U Zimního stadionu 762, 

 Poděbrady 

Týdenní stacionář – Chotěšice 75, Chotěšice 

Prodejna našich výrobků 

Kolonáda prof. Libenského - Poděbrady 
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      DENNÍ STACIONÁŘ  

 Jitka Borovičková  

Počet klientů: 20  

Cílová skupina: lidé s mentálním a 

kombinovaným postižením od 16 let 

neomezeně 

SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÁ 

DÍLNA 

Valerie Prokopová 

Počet klientů: 32 

Cílová skupina: lidé s chutí do 

práce, kteří díky zdravotnímu 

handicapu  

mají znevýhodněný vstup na trh 

práce bez omezení věku 

PODPORA SAMOSTATNÉHO 

BYDLENÍ 

Michaela Pařízková 

Počet klientů: 12 

Cílová skupina: lidé se zdravotním 

postižením  

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Michaela Pařízková 

Počet klientů: neomezeno 

Cílová skupina: každý, kdo potřebuje 

pomocnou ruku a radu v sociální oblasti 

TÝDENNÍ STACIONÁŘ CHOTĚŠICE 

Miroslava Jandová 

Počet klientů: 35 

Cílová skupina: mladí lidé od 16 let optimálně 

do 35 let s mentálním, tělesným, zrakovým , 

sluchovým a kombinovaným postižením 

Praktická škola Chotěšice,o.p.s. 

Mgr. Marcela Marková 

Počet studentů: 12 

Při týdenním stacionáři si mohou klienti doplnit 

středoškolské studium v Praktické škole 

jednoleté 

Systém komplexní péče o lidi s mentálním postižením 
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

Michaela Pařízková 

Počet klientů: 4 

Cílová skupina: lidé se zdravotním 

postižením  

SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PODĚBRADY 

Mgr. Michal Šmíd 

Počet členů: 89 

Sdružení rodinných příslušníků, lidí s mentálním postižením odborníků a lidí v pomáhajících profesích na Nymbursku. Jsme 

organizační složkou celostátní organizace SPMP ČR  



Mgr. Michal Šmíd 

- 

ředitel 

Dum spiro, spero. 

728 180 180 

reditel@hcsrdce.cz 
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3 pozitivní NE 

nestátní, nezisková, nepolitická 
 

"Doba je zlá" - říká dnes mnoho lidí. Svět se mění, staré pravdy neplatí, přichází mnoho nového dobrého i špatného. Jistota bydlení, práce, 

životního stylu vylétla na trhu hodnot, jako investiční zlato. Je mou prioritou a cítím za svou povinnost vytvořit pro své klienty, jejich rodiče, 

zaměstnance, prostě pro velkou rodinu Handicap centra Srdce, o.p.s. ostrov klidu a pocitu jistoty. Člověk bez závazků, zdravý a mladý se s 

životními pády vyrovná, ale lidé okolo mě padnou a bez pomocné ruky se jen těžko zdvihnou. Toto břemeno se mi v minulém roce neslo 

lehce, díky profesionálnímu týmu lidí, který mě obklopuje. 

Rok 2012 pracovala organizace na optimalizaci výdajů a zvýšení soběstačnosti. Doba je dobrá, jen procházíme procesem, který povede k 

vyhladovění parazitů přisátých na práci lidí, kteří chtějí pracovat - a to je dobře. Sleduji zvyšující se sociální napětí ve společnosti a s tím jde 

ruku v ruce i stále častější obrana zájmů našich klientů proti tlaku okolí. Vzpomínám si, že mi před lety táta vyprávěl, jak se zeptal na první 

pohled banální otázkou "pane kolego, chcete u nás pracovat, nebo být zaměstnán?" V krátké otázce hluboká moudrost. 

 

Investiční projekty 2012: 

- mikrobus Renault Traffic 

- kompletní rekonstrukce dvou koupelen v týdenním stacionáři 

- Informační technologie v přímé péči - interaktivní tabule, 7x iPad, wi-fi ve všech organizacích 

- lamelové clony - sociálně terapeutická dílna 

- overlock - obšívací stroj v textilní dílně 

-zahradní posezení s pergolou v Chotěšicích 

 

Plán pro rok 2013: 

- rozšířit kapacitu chráněného bydlení a vybavit stávající chráněné bydlení se startem služby 

- rozšíření modelu našich sociálních služeb do města Nymburk, popřípadě zjednodušit vstup Nymburských klientů do našich stávajících 

služeb zavedením každodenního svozového mikrobusu 

- posílit přímou péči o asistenty ke klientům vyžadujícím zvýšenou podporu zejména s prvky autistického spektra 

- stabilizovat zaměstnávání OZP, diverzifikovat dodavatele a rozvinout úspěšnou spolupráci s Nadačním fondem pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením  

- rekonstrukce týdenního stacionáře - vybavení televizemi všech pokojů klientů a rekonstrukce zahrady na relaxační zónu 

- zahraniční pobyt v Chorvatsku 

- samostatně provozovat v lázeňském duchu obchůdek v kolonádě profesora Libenského 

- otestovat zájem a provoz nové odlehčovací služby v rámci našeho komplexního systému služeb, zejména chráněného bydlení 

- zapojit se ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. do nově vznikajícího systému péče o děti v 

pěstounské péči se zdravotním handicapem (odlehčovací tábor v Chotěšicích a krátkodobé pobyty) 

- 6. ročník Boganova poháru - sportovně-branný víkend ve znamení para jednotek 

- návštěva kamarádů z Ráčku na jejich pobytu v Líchovech 

 

Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, dárcům, dodavatelům a přátelům za podporu, kterou nám stále poskytují a zejména díky nim jdeme 

svou cestou. 

Také bych rád vyjádřil hlubokou úctu  rodičům našich klientů za lásku a výchovu jejich dětí a to že se ve stále větší míře přidávají k naší 

filosofii učinit jejich děti co možná nejsoběstačnější. 

 

No a to vše by samozřejmě nebylo možné bez profesionálního práce kolektivu  pro naše klienty a jejich rodiny v roce 2012. Kolegové děkuji.  
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Ředitel 

Zástupkyně ředitele 

Vedoucí sociálně terapeutické dílny 

 

Vedoucí týdenního stacionáře 

Vedoucí denního stacionáře 

Vedoucí podpory samostatného 

a chráněného bydlení  

Ekonomka 

Pracovníci v sociálních službách - přímá péče 

Kuchařka a pomocná kuchařka 

Údržbář, řidič, topič 

Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností 

Pracovníci v sociálních službách – přímá péče a externisté 

Pedagogický kolektiv Praktické školy Chotěšice, o.p.s. 
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Organizační struktura  

Zakladatelé 

Správní rada 

Dozorčí rada 



Mgr. Marcela Marková 

- 

zástupkyně ředitele a 

vedoucí  Praktické 

školy 

606291292 

markova@hcsrdce.cz 
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V roce 2012 byla poskytována péče 85 osobám ve 4 registrovaných službách: 

- sociálně terapeutická dílna 

- denní stacionář 

- podpora samostatného bydlení 

- týdenní stacionář. 

Skladba klientů z pohledu postižení je velmi různorodá, škála i hloubka postižení se stále rozšiřuje a prohlubuje. Převážně se 

jedná o osoby se středně těžkou mentální retardací, v dílně jsou zaměstnávány osoby s různým stupněm zdravotního postižení, 

pečujeme však i o osoby neslyšící, s kombinovanými vadami a stále více se u nových klientů  setkáváme s diagnostikovanou 

poruchou autistického spektra různého stupně, či s různými druhy duševního onemocnění. 

Péči o klienty zajišťuje celkem 19 zaměstnanců.  

Zájem o poskytování výše zmiňovaných služeb je stálý, naše kapacity jsou zcela naplněny. Výhledově je  pro rok 2013 avizován 

větší zájem především o registrovanou službu denního stacionáře a sociálně terapeutickou dílnu, a tak již nyní žádáme o 

navýšení kapacit. Z řad našich klientů, ale i širší veřejnosti, se  jeví vzrůstající potřeba o zřízení nové služby – chráněné bydlení, 

a to jako jediné na našem okrese. Je to pro nás nová cesta, po které se  nadále chceme ubírat. 

               Každoročně podporujeme snahu našich zaměstnanců dále se vzdělávat. V současnosti je umožněno třem 

zaměstnancům vysokoškolské studium, jeden kolega ukončil rekvalifikační kurz „ pracovník v sociálních službách“ a současně si 

doplňoval pedagogické vzdělání na UK Praha. Průběžně se odborných školení a seminářů účastní i další pracovníci dle svých 

zájmů či potřeb organizace. To samozřejmě vede také ke zvýšeným nárokům na organizaci i na jednotlivé  zaměstnance při 

zastupování a suplování nepřítomných kolegů. Věříme však, že každé další vzdělávání a prohlubování znalostí vede ke 

zkvalitnění péče o klienty. 

Partnerskou organizací Handicap centra Srdce, o.p.s. je Praktická škola, o.p.s., kde se mohou v oboru praktická škola jednoletá 

vzdělávat mladí lidé s postižením do věku 26 let. Provázanost obou zařízení je velmi užitečná a smysluplná. Zařízení a zázemí 

obou organizací umožňuje využívání nejenom všech dostupných pomůcek a vybavení, ale hlavně i služeb, které nabízíme. Mladí 

lidé si mohou v rámci praxe vyzkoušet pracovat v reálném prostředí – dílně HCS, nebo si vyzkoušet              „samostatný“ život 

v připravovaném chráněném bydlení.  

 Úspěšnost  v  projektu EU „Peníze školám“ nám umožnila dovybavení učeben o tzv. interaktivní tabuli, nové počítače s Wi-Fi  

připojením,  nové výukové a vzdělávací programy a hlavně dnes moderními a všemi oblíbenými  iPady. Vzdělávání v praktické 

škole připravuje žáky – klienty pro samostatný život, osvojení si různorodých  dovedností přispívá k jejich soběstačnosti a 

začlenění do společnosti. 

Pilotně  připravujeme pro vytipovanou skupinu klientů týdenního stacionáře program začlenění se do pracovního procesu, se 

všemi právy a povinnostmi vycházejícími  z uzavření pracovní smlouvy. Již v loňském roce jsme vytvořili novou výchovnou 

skupinu – „ dílenský pracovník“ , kde si klienti „ nanečisto“  vyzkoušeli pracovat, tvořit, kompletovat, ale i prodávat své výrobky. 

Tato nová koncepce  se nám velmi osvědčila, a tak se pokusíme posunout naše klienty – zaměstnance zase o něco dále. 

 Důležitou  oblastí pro nás pro všechny je samozřejmě i úsek stravování. Rozhodli jsme se posílit kuchyň o pomocnou 

kuchařku, klientkou ze služby sociálně terapeutická dílna. Práce v kuchyni je již několik let stabilní a výsledky jsou všemi 

hodnoceny velmi kladně. 

             Přestože v tomto roce došlo a dochází  k mnoha legislativním bouřím i pohromám , jako je např. neúspěšné zavedení 

sKaret, omezení zaměstnávání na dobu určitou (Zákoník práce platný od 1.1.2012), projekty Ministerstva práce a sociálních věcí 

– transformace sociálních služeb, podpora procesů v sociálních službách, komunitní plánování apod., snažíme se tomu všemu 

navzdory pracovat tak, aby naši klienti byli u nás spokojeni, o čemž ostatně svědčí zájem o naše zařízení  již 21 let. 
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Týdenní stacionář Chotěšice 

Miroslava Jandová 

vedoucí služby 

Chotěšice 75 

Dymokury 289 01 

325325642027 

chotesice@hcsrdce.cz 
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Týdenní stacionář Chotěšice má za sebou další rok své existence. A je potřeba dodat, že ne 

neúspěšný. Byl realizátorem velmi mnoha jak pravidelných, tak i mimořádných projektů a akcí. 

Bylo by velmi nesnadné uvést jen jeden nejvýznamnější úspěch tohoto roku. Snad bych jen 

vyzdvihla rekonstrukci koupelny, ze které naši uživatelé měli skutečnou radost. Ačkoliv přestavby 

a rekonstrukce jsou důležitým článkem našeho stacionáře, a to z důvodu, abychom zpříjemnili a 

zútulnili naše zařízení, pro co největší pohodlí našich uživatelů a aby se cítili jako doma, je vždy 

na prvém místě individuální práce a podpora, kterou můžeme uživateli poskytnout. Tato podpora 

je založená na odbornosti a profesionalitě zaměstnanců v přímé péči, namířená na individuální 

rozvoj a upevňování schopností a dovedností nevyhnutelných pro co nejsamostatnější a 

nejsoběstačnější život každého uživatele. Posláním týdenního stacionáře v Chotěšicích je 

podpora důstojného, plnohodnotného života osob s mentálním nebo kombinovaným postižením 

ve spolupráci s jejich rodinou. 

Novinkou v  roce 2012 bylo, že jsme naše služby doplnili o další dvě fakultativní služby, a to o 

fyzioterapeutickou masáž a pedikúru. Obě tyto služby jsou uživateli plně využívány a pro mě je 

velice příjemné zjištění, jak velký pozitivní ohlas je ze strany jak našich uživatelů, tak i ze strany 

jejich zákonných zástupců.  

Ve své pestré paletě činností jsme se zejména zaměřili na oblasti výchovně – vzdělávací, kde si 

uživatelé neustále procvičují nebo nadále prohlubují již získané znalosti v psaní, počítání, četbě, 

atd. K důležitým stěžejním oblastem patří tzv. praktická cvičení. V těchto praktických činnostech 

se uživatelé zdokonalují např. při práci v domácnosti. Učí se žehlit, prát prádlo, třídit prádlo, třídit 

odpad a další důležité činnosti, které jsou potřeba pro jejich následující životní rozvoj a 

významný krok vpřed k získání podporovaného nebo chráněného bydlení. Do dalších 

praktických cvičení spadá i práce na zahradě, jednoduché přípravy pokrmů, práce s keramikou a 

mnoho dalších aktivit. Ke každodenním aktivitám patří řízené volno časové, kde zaměstnanci 

nabízejí uživatelům velmi pestrý výběr činností, kterých se klienti s radostí účastní. Můžu 

jmenovat alespoň pár činností, které uživatelům poskytujeme (práce s keramickou hlínou, 

vyšívání, pletení, šití, vaření, pletení košíků z pedigu, malování na textil, cvičení na trampolíně, 

přehazovaná a jiné míčové hry, stolní tenis, společenské hry…). 

Pokládám naše zařízení za velmi důležitý mezičlánek pro budoucí samostatný život uživatelů. 

Vedením k samostatnosti a učením k soběstačnosti ,,dozrávají“ klienti k tomu, aby mohli být 

připraveni pro život v chráněných nebo podporovaných bytech a mohli být zaměstnáni v našich 

dílnách.  

Zásadním úspěchem roku 2012 bylo, že jsme připravili klientku J. C. pro samostatný život 

v chráněném bytě a také získala zaměstnání v naší dílně. Když vidím, jak lidé s mentálním 

postižením si chtějí naplnit své cíle a mají ohromnou touhu po samostatnosti, je to pro mě vždy 

velkou výzvou snažit se pomoci i ostatním uživatelům v rámci jejich možností. Ale tato práce a 

podpora by nešla bez ochoty a velké míry pracovitosti ostatních zaměstnanců  přímé péče, jejž 

se po celý rok pilně věnovali tomu, abychom opět pomohli těm, kteří to potřebují. 

 

Přehled fakultativních aktivit 2012 

plavecký bazén Jičín 

plavecký bazén Vodní svět Kolín 

exkurze zahradnictví Chrastín 

divadelní přehlídka v Rakovníku  

projektový den - ,,Velikonoce – svátky 

jara“ 

Velikonoční prodej 

DDM Symfonie – Velikonoční trhy 

divadlo Na Kovárně - ,,Princezna na 

hrášku“ 

projektový den - ,,Světový den zdraví“ 

Praha – nadační koncert ,,Chceme žít 

s Vámi“ 

Nový Bydžov – turnaj ve stolním tenise 

pálení čarodějnic 

divadlo Na Kovárně – O Červené 

Karkulce“ 

exkurze zahradnictví Libice 

Boganův pohár 

fotbalový turnaj v Městci Králové 

letní pobyt v Chotěšicích 

projektový den – Světový den 

duševního zdraví 

Hálkovo divadlo - ,,Nebojte se baletu“ 

Exkurze zásahové jednotky Vinoř 

Výlov rybníka v Žehuni 

Exkurze GAMA KOH-I-NOOR Městec 

Králové 

Halloween – strašidelné odpoledne 

Divadlo Kolín - ,,Garfield“ 

Vánoční výstava Krajského úřadu 

Středočeského kraje 

Exkurze – vánoční výstava 

v zemědělské škole Městec Králové 

Hálkovo divadlo - ,,Ženich pro čertici 

aneb sedmimílové boty 

Exkurze Kersko – Galerie Kuba 

Rozsvícení vánočního stromu 

Chotěšice 

Počet klientů v roce 2012: 34 + 2 

klienti s denní docházkou 

 

,,Cesta dlouhá tisíc mil 

začíná jediným krokem“ 

(Stephen King). 
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Denní stacionář 

Jitka Borovičková 

vedoucí služby 

Ostende 88 

Poděbrady 290 01 

325613362 

stacionar@hcsrdce.cz 
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Každým rokem si připomínáme, o co nás ten uplynulý rok obohatil. Když jsme s kamarády společně zavzpomínali, co prožili a 

nového se naučili, tak jsme se shodli na těchto aktivitách a novinkách. 

Například ve výchovně vzdělávacích aktivitách se seznámili s prací na iPadu, kde se naučili mnoho zajímavých her, pomocí kterých 

si trénují orientaci, paměť, motoriku a výslovnost. Zároveň jsme oslovili i rodiče, kteří se mohli s činností iPadu  seznámit. Za tímto 

účelem bylo zřízeno  Wi-fi připojení k internetu, kde klienti mají možnost vyhledávat si, co je zajímá. Máme i nové webové stránky a 

profil na Facebooku, kde si vyhledávají a sledují z pohodlí domova společně s rodinou a kamarády veškeré aktivity včetně 

fakultativních (např. vystoupení našeho kouzelnického kroužku, návštěva divadel, akce karaoke, exkurze u hasičů a u útvaru 

rychlého nasazení (URNA), návštěva ČT na Kavčích horách, tradiční koncert „ Chceme žít s Vámi“, projížďka parní lokomotivou a 

prohlídka depa, letecký den v Hradci Králové spojený se zážitkem z letu vojenským letadlem, návštěva italské pizzérie, dále kavárny, 

pěší výlet na Soutok s občerstvením). Nesmíme zapomenout ani na víkendovou adrenalinovou událost „Boganův pohár“ 

v Chotěšicích. 

Klienti z denního a týdenního stacionáře měli možnost využít prodloužený provoz, kdy jsme uspořádali týdenní rehabilitační pobyt v 

SDM Chotěšice. Byl připraven pestrý program. Navštívila nás hasičská speciální jednotka a také jsme se věnovali letním hrám a 

zábavě.  

V rámci kroužku vaření a procvičování pracovních návyků v domácnosti byla dovybavena kuchyně o nové spotřebiče, se  kterými se 

v běžném životě mohou klienti setkat a dále využívat v rámci své samostatnosti. K nákupům určené pro kroužek vaření a 

k ergoterapii využíváme nový automobil Citroen C1. Společně s klienty sestavujeme menu i seznam věcí, které jsou pro vaření 

potřeba. Ty pak klienti, v doprovodu vychovatelky, sami nakupují. 

Za velkou novinku považujeme nově zřízenou zahrádku, kde si pěstujeme zeleninu, ovoce a bylinky pro naši potřebu do kroužku 

vaření nebo pro grilování  pod širým nebem. 

 V ergoterapii se snažíme rozšiřovat schopnosti klientů a plnit jejich cíle naučit se něco nového. Na základě toho byl zakoupen 

overlock (šicí stroj) a stav na tkaní koberců. Díky tomu byl rozšířen sortiment našich výrobků v DS. Tyto výrobky pak prodáváme na 

prodejních výstavách. Dále se věnujeme práci s keramickou hmotou, výrobě šperků (práce s korálky a hmota Fimo), práci s 

přírodninami, 

malování na hedvábí, košíkářství, drátování, pletení, úklidovým pracem, žehlení a ostatním aktivitám směřujícím k podpoře 

samostatnosti klientů. 

V rámci vánočních svátků jsme oslavili uplynulý rok v hotelu Junior společně s rodiči a přáteli.  Náš stacionář v současné době 

navštěvuje 11 stálých klientů a v roce 2013 očekáváme 3 nové kamarády, na které se samozřejmě moc těšíme. 

Výhledově bychom chtěli zaměstnat klienty z DS v sociálně terapeutické dílně a osamostatňovat je v chráněném bydlení. Dále 

plánujeme rozvoz klientů mikrobusem do okolních měst a zajišťovat tak rodičům a klientům pravidelnou dopravu. Celý tým a klienti 

Handicap centra srdce si přejí do Nového roku 2013 podělit se o nové zážitky denního stacionáře s novými kamarády. 

 

Našim cílem je klientům usnadnit, pro nás tak běžné, každodenní činnosti v jejich životě. 
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Sociálně terapeutická dílna 

Valerie Prokopová 

vedoucí služby 

Ostende 88 

Poděbrady 290 01 

325613362 

dilna@hcsrdce.cz 

 Právě ukončený rok 2012, stejně jako roky předešlé, oplýval změnami, činorodostí, zážitky, aktivitami, ale 

především prací našich zaměstnanců. Co vše přinese jeden pouhý rok,žasneme…. 

 

 Dovolte mi začít od konce. Podzimní a zimní měsíce se stávají každoročně vrcholem příprav na vánoční 

výstavy,prodeje našich výrobků, prezentace našich služeb.Z mnohých jmenuji prodejní výstavu  v prostorách Středočeského kraje 

hlavního města Prahy,vánoční prodeje s rozsvícením  stromků v Městci Králové a Chotešicích, interní vánoční  prodeje v 

Poděbradech a Chotěšicích, Dny sociálních služeb v Nymburce aj. 

 

 Dne 17.9.2012 byl pro naši společnost slavnostní den-díky  finanční  štědrosti několika sponzorů Nadace 

OKD,společnosti Vinci . Společně s Týdenním stacionářem ,Denním stacionářem a Sociálně terapeutickou dílnou jsme odhalili nový 

mikrobus,který bude sloužit ke  svozům klientů všech našich sociálních služeb . 

 

 Naše jméno velice úzce souvisí s Národním fondem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižení - především 

s její ředitelkou p.Potměšilovou. Při té souvislosti jsme  byli vyzváni  k zapojení se do kampaně ,,Nominujte svého zdravotně 

postiženého zaměstnance“ na cenu Zaměstnanec roku 2012. Soutěž pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením ve spolupráci s Českým rozhlasem, vydavatelstvím Economia, Sdružením automobilového průmyslu, CZECH 

TOP 100, Tiskovou agenturou Mediafax, společností LMC a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.V této kampani jsme uspěli a dne 

23.10.2012 jsme společně s nominovanou a v úzkém výběru úspěšnou naší zaměstnankyní p.Cónovou Stanislavou byli pozváni na 

slavnostní vyhlášení semifinalistů ,které se konalo na Staroměstské radnici v Praze .Mohu jen konstatovat, že  tento  slavnostní  večer 

na mne zanechal hluboký a nezapomenutelný dojem.                 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 V jarních měsích otevřením lázeňské sezóny,  započal prodej  výrobků v prostorách lázeňské  Kolonády ,který se 

každoročně těší velkému zájmu široké veřejnosti. Naše produkce se rozšířila o dětské župany z mikroplyše,který jsme získali 

sponzorským darem ,keramiku z dílen Týdenního stacionáře Chotěšice a mnoho dalších zajímavých  výrobních projektů,na kterých se 

podílely naše sociální služby.   

 

 Několika našim zaměstnancům poděkování ve formě exkurze do našeho největšího automotive regionálního 

komplexu Škody Mladá Boleslav,kde jsme navštívili zcela nové zrekonstruované prostory Muzea  ,výrobnu motorů a v neposlední 

řadě jsme byli svědky vystavení nové 3D-Octavie Škoda,pro mnohé přítomné- zcela neopakovatelný zážitek.   

                                                                                                                                                                                                                                                             

 V období  jara nás navštívila redaktorka měsíčníku ,,Gong“ časopis pro sluchově postižené občany, která zde 

uskutečnila rozhovor s neslyšícím panem Veselým, jedním  z našich zaměstnanců.  Vyšel zdařilý článek o vzájemné  integraci   

zdravotně znevýhodněných osob  na chráněném trhu práce.      

                                                                                                                                                                                                                                                             

Současné personální obsazení Sociálně terapeutické dílny tvoří 100% zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním a v rámci §78 a 

Úřadu práce Nymburk. Z důvodu nárůstu žádostí o zaměstnání v  Sociálně terapeutické dílně plánujeme v roce 2013 navýšit 

chráněná pracovní místa v prostorách Týdenního stacionáře Chotěšice.Naším prvořadým úkolem v počátečních měsících nového 

roku bude obstarat pracovní zakázky,vhodné pro naše nové zaměstnance .Popřejme si hodně štěstí a trpělivosti v hledání… .  
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Výrobní řada - županovina 

Vánoční posezení na pracovišti 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=577141882313033&set=a.216158655078026.72127.199206956773196&type=1&relevant_count=


Tolik materiálu nám prošlo rukama v roce 2011 

15 

Magna Nymburk   

BO-retainery -nárazníky na vozy: 813.812 ks 

Toyota,Peguot pro TPCA Kolín   

A5.LŘ,-postranice Škoda Ml.Boleslav 400.401 ks 

Johnson Controls-Ml.Boleslav   

navlékání drátů do potahů 1950 ks 

Fábie   

Koh-i-noor   

kompletace kříd 9000 ks 

  

Stříhání flísových podložek 15.048 ks 

Naše výroba:   

produkce svíček 3520 

produkce mýdel 952 

koupelové sole 259 

Nová řada-šití   

produkce ušitých oděvů: 51 ks 

Prádlo:   

Praní prádla  1153 kg 

výrobní 
řada 

BO-
retainery -
nárazníky 
na vozy: 

A5.LŘ,-
postranice 

Škoda 
Ml.Bolesla

v 

navlékání 
drátů do 
potahů 

kompletac
e kříd 

Stříhání 
flísových 
podložek 

produkce 
svíček 

produkce 
mýdel 

koupelové 
sole 

praní 
prádla  

Řady1   81% 118% 52% 21% 65% 142% 62% 193% 77% 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

Srovnání produkce 2012 s minulým rokem  
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Diky našemu potronovi panu Richardovi Nedvědovi a 

Kim klubu Praha jsme se zúčastnili prestižního 

festivalu v Poděbradech se zbrusu novou show v 

podání pana Miroslava Novotného a slečny Jany 

Novákové pod uměleckým vedením paní Jitky 

Borovičkové 

Díky naší kamarádce slečně Ivaně Ruskové 

jsme obdrželi pozvání k představení elitní 

jednotky Policie České republiky - tzv. 

"zásahovky" - jménem všech našich bojovníků 

moc chlapům děkujeme za krásné a poučné 

dopoledne  

Nový mikrobus Renault Traffic 

Proletěli jsme se letouny AČR Cassa 

Předání interaktivní tabule z rukou pana Ondry Chaloupky z 24U, s.r.o. 

Jarní grilování 



 Michaela Pařízková 

vedoucí služby 

U Zimního stadionu 762 

Poděbrady 

Podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení 

325613362 

bydleni@hcsrdce.cz 

17 

 Výroční zpráva je příležitostí k zhodnocení a ohlédnutím se za uplynulým obdobím. Dovolte mi jménem našich uživatelů 

podporovaného bydlení seznámit Vás s událostmi, které jsme v roce 2012 společně prožili.    

Podpora samostatného bydlení je jednou z terénních sociálních služeb, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Jejím cílem je 

umožnit lidem s handicapem žít běžným způsobem života. S úsměvem na rtech hlásím, že se nám v roce 2012 podařilo poskytnout 

tuto službu osmi klientům v devíti bytech zvláštního určení. Po dlouhých přípravách jsme začátkem roku mezi námi mohli přivítat 

novou sousedku a nájemnici, slečnu Jitku. Přes veškeré naše snahy a nekončící jednání se nám nepodařilo urychlit soudní řízení ve 

věci dědictví po panu Maršíkovi.  Zapečetěný byt tak bohužel nemohl v tomto roce naplnit očekávání nové nájemnice, která se velmi 

těší na předání klíčů k novému bytu a životu.  

 Klienti byli v průběhu roku individuálně podporováni k nácviku dovedností, které směřují k péči o vlastní osobu – důraz byl 

kladen na spolupráci s ošetřujícím lékařem, pravidelné lékařské prohlídky a užívání medikace, dodržování hygieny a péči o svůj 

zevnějšek.  Byli motivováni k udržení nebo hledání trvalého zaměstnání, naplňování volného času a aktivit vedoucích k navrácení do 

běžného způsobu života. Klientům byla poskytnuta maximální pomoc při řešení obtížných situací na úřadech a v bankách, při 

vyplňování žádostí o příspěvek na péči, invalidní důchod a příspěvek na bydlení. Další oblastí, které jsme se společně věnovali, byla 

pomoc při zajištění chodu domácnosti, údržba a péče o prostředí bytu, praní a žehlení prádla, vaření, nakupování a zajištění 

pravidelné platby za nájem a energie.                                                                                                                                         

 V nastávajícím roce se chceme i nadále zabývat rozvojem budoucího života našich klientů, můžete se těšit na další sociální 

službu, která doplní komplexní péči o lidi s handicapem. Zažádali jsme o registraci služby chráněného bydlení a k dispozici budeme 

mít byt v Poděbradech pro účely skupinového chráněného bydlení. Chceme klienty provázet životem tak, aby mohli žít důstojně podle 

svých potřeb, přání a možností s maximální podporou v jejich samostatnosti, nezávislosti a individuálním rozvoji. Chráněné bydlení se 

tak může stát domovem s pocitem bezpečí a soukromí. Věříme, že si lidé s určitým znevýhodněním, stejně jako ostatní, zaslouží mít 

osobní svobodu při rozhodování o svém budoucím životě. Podařilo se nám tedy naše služby nejen zachovat, ale dokonce je dále 

rozvíjet.  
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Každý rok navštívíme přátele z Domova Ráček o,p.s. na pobytu v Líchovech 

Nově zrekonstruovaná jedna ze 

 dvou koupelen v týdenním stacionáři 

Zavádíme do běžného života i používání iPadů k výuce i zábavě Fotbalové euro se žáky ZŠ Městec Králové Vlastní mobilní stáneček pro naše prodeje 

Zde se rodí Lázeňská koupelové sole 



Alena Albrechtová 

ekonomka 

Ostende 88 

Poděbrady 

Ekonomická zpráva - přehled výnosů a nákladů rok 2012 

325613362 

kancelar@hcsrdce.cz 
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Výnosy Náklady 

Dotace MPSV  2 100 000 1. Provozní náklady celkem 3 443 874 

DotaceÚřad práce 1 588 279 1.1.Materiálové náklady  1 260 350 

Dotace Magistrát hl. města Prahy 200 000 • potraviny 438 302 

Dotace Krajský úřad 40 000 • kancelářské potřeby 47 409 

Příspěvky obcí 236 910 • čisticí prostředky 64 339 

Sponzorské dary  51 352 • materiál pro činnost a výrobu 220 720 

Dary nadace 570 720 • spotřeba PHM 278 398 

Tržby za vlastní výrobky 210 319 • nákup DHIM 19 398 

Tržby z prodeje služeb 767 694 • ochranné a prac. pomůcky 200 

Nájemné  49 000 • ostatní  191 586 

Platby od klientů - pobyt  1 317 772 1.2 Nemateriálové náklady  1 575 110 

Platby od klientů – příspěvek na 

péči 

1 063 196 1.2.1 Energie celkem 615 306 

Platby od klientů – podpor. bydlení 173 020 • elektřina 492 100 

Platby od klientů – denní stacionář 386 414 • vodné 22 006 

Obědy 49 525 • uhlí 101 200 

Projekt OPLZZ – dílna 2 209 900 1.2.2 Opravy a udržování  80 824 

Projekt OPLZZ – chráněné bydlení 287 028 • budov 1 560 

Úroky za vedení účtu 620 • opravy a údržba aut 79 264 

Zúčtování fondů  109 079 1.2.3 Cestovní náhrady  3 174 

Jiné ostatní výnosy  140 734 1.2.4 Ostatní služby  875 806 

• poštovné 8 870 

• telefony 77 298 

• ostatní spoje 14 380 

• nájemné 230 000 

• právní a ekonomické služby 68 000 

• školení, kurzy 19 000 

• doprava 17 143 

• náklady na reprezentaci 848 

• ostatní  440 267 

1.3 Jiné provozní náklady 608 414 

• odpisy 427 107 

• pojištění 32 293 

• poplatky 16 600 

• jiné ostatní náklady 132 414 

2. Osobní náklady celkem 7 634 617 

2.1 Mzdové náklady 5 857 377 

2.2 Zákonné pojištění 1 777 240 

Celkem 11 551 562 Celkem  11 078 491 

Konečný stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2012 činil 48 060,- Kč. 

Konečný stav na bankovních účtech k 31. 12. 2012 činil 

1223659,76,-Kč. 

 

K 31. 12. 2012 byly provedeny řádné inventury hmotného i 

finančního majetku a inventury rozvahových a podrozvahových 

účtů. Ve všech položkách se fyzický stav rovnal stavu účetnímu. 

Nejvýraznějším zdrojem příjmů byly dotace z MPSV a dále 

čerpání finančních prostředků z projektu Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Další významný podíl na 

příjmech mají platby od klientů a tržby za výrobky a služby 

sociálně terapeutické dílny.  

V roce 2012 hospodařila organizace s kladným hospodářským 

výsledkem. 

 

Kontroly v roce 2012 

22. 5. 2012 – kontrola věcného a finančního plnění dotací 

z Humanitárního fondu Středočeského kraje. 

Předmětem kontroly bylo řádné vyúčtování poskytnuté 

neinvestiční dotace na služby týdenního stacionáře, denního 

stacionáře, sociálně terapeutickou dílnu a podporovaného 

bydlení. 

Výsledek kontroly – bez závad. 

27. 6. 2012 – kontrola podmínek plnění uzavřené smlouvy pro 

realizaci individuálního projektu Základní síť sociálních služeb ve 

Středočeském kraji, financovaném v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Předmětem kontroly bylo ověření skutečného stavu (účetnictví, 

dokumentace, průběh realizace IP, publicity, způsobu vykazování 

indikátorů) se stavem deklarovaným v překládaných 

monitorovacích zprávách.  

Výsledek kontroly – v 5. Monitorovací zprávě byl chybně zařazen 

výdaj v hodnotě 533 Kč do projektu R 48/25-2010 sociálně 

terapeutické dílny (správně měl být proti projektu R 43/23-2010 

podpora samostatného bydlení). Bylo odstraněno v následující 

monitorovací zprávě, jinak bez závad. 

11. 7. 2012 – Finanční úřad Praha západ – kontrola čerpání 

dotace na sociální služby ze státního rozpočtu kapitoly 313 – 

MPSV. Kontrolované období 2008 – 2011. 

Výsledek kontroly – nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

11. 7. 2012 – Finanční úřad Praha západ - kontrola týkající se 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutého příspěvku na jejich vytvoření. Kontrolované 

období 2008 – 2011. 

Výsledek kontroly – nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 
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 Zpráva nezávislého auditora 

o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti  

Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

za rok 2012 

Obsah : 1. Příjemce zprávy 

 2. Základní údaje ověřovaného subjektu  

 3. Údaje auditora 

 4. Zpráva o účetní závěrce 

 5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní 

jednotky za účetní závěrku 

 6. Odpovědnost auditora 

 7. Výrok auditora k účetní závěrce 

 8. Zpráva o výroční zprávě 

   

   

  

Přílohy : Ověřovaná účetní závěrka 

  Výroční zpráva 

            

1. Příjemce zprávy 

 

Zpráva je určena pro ředitele obecně prospěšné společnosti  

Handicap centrum Srdce, o.p.s. se sídlem Poděbrady, 

Ostende 88/II, PSČ 290 80.  

 

2. Základní údaje ověřovaného subjektu 

 

Obchodní jméno účetní jednotky : Handicap centrum Srdce, 

o.p.s. 

Sídlo : Poděbrady, Ostende 88/II, PSČ 290 80 

Právní forma : Obecně prospěšná společnost 

IČO : 275 76 612 

Datum vzniku : 19.7.2006 

Převažující předmět činnosti: Zajištění péče o lidi se 

zdravotním postižením v rámci: 

- péče v denním stacionáři 

- péče v týdenním stacionáři 

- provozování a vytváření pracovních příležitostí v sociálně 

terapeutické dílně zajištění podporovaného a chráněného 

bydlení. 

Statutární zástupce : Mgr. Michal Šmíd - ředitel 

společnosti   

Ověřované období : 1.1.2012 - 31.12.2012 

 

3. Údaje auditora 

Jméno auditora : BD AUDIT, s.r.o. 

Sídlo : Vocelova 342, Kutná Hora 

IČ : 26 43 95 57 

Číslo osvědčení: 375 

Statutární zástupce : Ing. Libor Balvín – jednatel 

společnosti 

Odpovědný auditor : Ing. Libor Balvín  

Číslo osvědčení odpovědného auditora : 1353 

Datum provádění auditu : 2.4.2013 – 29.4.2013 

Počet listů zprávy včetně příloh : 24 

4. Zpráva o účetní závěrce 

 

      Na základě provedeného auditu jsme dne 29.4.2013 

vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy 

na dalších stranách, zprávu následujícího znění :  

 

   Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti 

Handicap centrum Srdce, o.p.s. se sídlem Poděbrady, 

Ostende 88/II, PSČ 290 80, tj. rozvahu k 31.12.2012, výkaz 

zisku a ztráty za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a přílohu 

této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných 

účetních metod.   

      

5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za 

účetní závěrku   

     Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 

obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá 

statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti 

je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad 

sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby 

neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní 

metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 

  

6. Odpovědnost auditora 

   Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok 

k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 

zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 

standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 

auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme 

povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit 

tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 

neobsahuje významné nesprávnosti. 

 

   Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž 

cílem je získat důkazní informace o částkách a 

skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr 

auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 

posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné 

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při 

posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 

kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné 

zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol 

je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k 

účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení 

vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 

odhadů provedených vedením i posouzení celkové 

prezentace účetní závěrky. 

    

K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení 

vedení společnosti k žádným významným událostem, které 

měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její 

vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně 

ovlivnit druh výroku. 

 

7. Výrok auditora k účetní závěrce 

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace tvoří 

dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.  

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý 

obraz aktiv a pasiv společnosti Handicap centrum Srdce, 

o.p.s. se sídlem Poděbrady, Ostende 88/II, PSČ 290 80 ke 

dni 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními 

předpisy. 

 

8.  Zpráva o výroční zprávě 

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy obecně prospěšné 

společnosti Handicap centrum Srdce, o.p.s. se sídlem 

Poděbrady, Ostende 88/II, PSČ 290 80 s výše uvedenou 

účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný 

statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na 

základě provedeného ověření výrok o souladu výroční 

zprávy s účetní závěrkou.  

 

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními 

auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 

doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy 

vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby 

získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční 

zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem 

zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných 

ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme 

přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený 

podklad pro vyjádření výroku auditora. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční 

zprávě společnosti Handicap centrum Srdce, o.p.s.  k  

31.12.2012 ve všech významných ohledech v souladu s výše 

uvedenou účetní závěrkou. 

 

Datum vypracování zprávy: V Kutné Hoře dne 29.4.2013 

 

Ověření provedl a zprávu předkládá:  

  Zprávu vypracoval: 

 

 

BD AUDIT, s.r.o.    

  Ing. Libor Balvín 

Vocelova 342,Kutná Hora   

  Osvědčení č.1353                                 

Osvědčení   č.375    

  jednatel společnosti  

Plné znění zprávy auditora je ve sbírce listin u Městského soudu v Praze, oddíl O vložka 434 a k 

nahlédnutí u ředitele Handicap centra Srdce, o.p.s.  



Boganův pohár 2012 
Také letos se 18. až 19. května se uskutečnila akce Boganův pohár, akce pro klienty 

s mentálním postižením z celé ČR. Tentokrát na téma SPECNAZ, speciálních 

jednotek ruských ozbrojených sil. 

 

Již po páté vrchní velení povolalo do zbraně bojovníky na základnu do Chotěšic. 

Turnaje se zúčastnila družstva bojovníků z Domova Ráček z Rakovníka, z SPMP 

Třebíč a samozřejmě nescházela jednotka z Poděbrad a z Chotěšic. Celkem se o 

víkendu 18. - 20. května sešlo na základně v Chotěšicích přes 60 členů speciálních 

jednotek, včetně četařek, kuchařů, nosičů čehokoliv a kamkoliv a mnoho dalších 

dobrovolníků.  Letošní ročník paintballového turnaje v zeleném stylu pro lidi se 

zdravotním postižením se nesl ve znamení památky příslušníkům ruských 

speciálních sil SPECNAZ.  

Taktická situace – rozpravu vedl  genmjr. Pjotr Fjodorovič Dubiček 

Píše se rok 1957. Čečenští separatisté unesli dopravní letadlo IL-29 na pravidelné 

lince Moskva-Baku. Pro doplnění paliva letadlo přistálo v Chotěšicích. Jste povoláni 

jako Sovětské speciální jednotky Specnaz. Vaším úkolem je osvobodit rukojmí, 

zachránit a ošetřit kapitána letadla a zatknout, pokud tomu situace dá, maximální 

počet živých teroristů. 

Páteční večer byl plný očekávání a naplněný přípravou jednotek na sobotní bitvu. 

Celá základna Chotěšice se změnila ve výcvikový tábor a ze zahrady od brambor se 

ozývalo zoufalé volání zraněného pilota (zdravotnické stanoviště), od táboráku bylo 

slyšet jen rytmické buch-buch, to jak rekruti přehazovali přes rameno mistra kung-fu 

Majkla při výcviku boje beze zbraně, u požární nádrže štěkal kulomet u rotného 

Václava při nácviku obsluhy paintballové zbraně a na nedalekém polním letišti se 

okolo trupu letadla probírala správná sestava jednotky při postupu v uzavřeném 

prostoru trupu letadla pod velením plk. Hogiho a plk. Jeníka. 

V sobotu každý ve výstrojním skladu obdržel výstroj a šlo se do boje. Na 

regulérnost útočných akcí dohlížel jako každý rok prezident turnaje kpt. Marek 

Šmíd. Po celou dobu boje voněl z polní kuchyně gulášek a jiné dobroty. Celkem se 

během soboty odehrálo na 30 přestřelek a bojových akcí, při kterých bylo obsazeno 

letadlo, teroristé složení z řad příslušníků MG neprodali svou kůži lacino a jediné 

zranění byla namaskovaná otevřená zlomenina kapitána letadla. Největšího 

úspěchu se dočkala akce, kdy v trupu letadla se spustil požární poplachový systém 

a letadlo se celé vypěnilo nehořlavou pěnou (samo se nevyplnilo, ale velký dík patří 

dobrovolným hasičům z SDH Městec Králové). Tato akce se zvrhla 

v nekoordinovaný postup bojovníků beze zbraně a z pěny občas vykoukla ruka, 

noha … . Když bylo vše osvobozeno a pořádně unaveno, genmjr. Dubiček na 

závěrečném slavnostním nástupu vyhodnotil nejstatečnější čety a bojovníky, předal 

vyznamenání a povelem „vlajce čest“ zakončil celý turnaj. 

Velký dík patří všem sponzorům a také dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by se 

turnaj nemohl uskutečnit. Bezmála 50 bojovníků se zdravotním handicapem mělo 

hluboký a „drsně zelený“ zážitek, o kterém budou zase mluvit celý rok. Minimálně do 

18. května 2013 kdy opět zazní „VLAJCE ČEST“. 

 

 Rekruti Pozor! Příští bude akce 31.května - 2. června 2013 ve znamení para jednotek. 

Kamarádi z Ráčku a z Třebíče, moc se na Vás opět těšíme. 



Jitka předvádí vlastní model 

letních šatů při závěrečných 

zkouškách 

Jako každý rok, v tento pro pedagogy 

významném dni, pracovníci Handicap centra 

srdce, o.p.s. zasedli ke společné tabuli. 

Samozřejmě ne k té nástěnné, ale pro letošní 

oslovu narození Jana Ámose Komenského bylo 

zvoleno netradiční pohoštění v Penzionu Flídr 

ve stylu SUSHI. Věrni své profesy jsme 

přemluvili šéfkuchaře a připravil pro nás kuchyni 

k tvorbě vlastního sushi. Když byla přidána i 

ochutnávka vína a saké, společný večer nemohl 

dopadnout špatně. 

Odběry krve v Srdíčku - již 15.sezóna 

 4x za rok poskytujeme naše prostory dárcům krve a pečujeme o jejich žaludek. Dokonce se 

nám bez ztráty květinky podařilo projít externím auditem k certifikaci odběrného místa. 

Výroční tradiční ples v Chotěšicích 

Zoo Chleby 



Dárci a sponzoři - rok 2012 Příspěvky obcí – rok 2012 

- vánoční a velikonoční sladkosti,  

- garance nad naším provozem 

-dar 1000$ za spolupráci při recyklaci 

-dodavatel práce chráněné dílně 

-poskytnutí možnosti celoročního prodeje  

našich výrobků v Libenského kolonádě 

-odběratel výrobků 

chráněné dílny 

- dodavatel práce chráněné dílně 

Obec Chotěšice 

- Výměna plastových oken v TS 

Město Poděbrady 

Úzká komunitní spolupráce 

- majoritní dodavatel práce  

chráněné dílně 

Hmotné dary pro naše klienty 

Presentace naší činnosti  

a benefiční akce  

Interiérová barva  

do týdenního stacionáře 

Prodej výrobků 

v lázeňských domech 

Kouzelná benefice 

Presentace  naší činnosti 

Q-tex, pan Petr Munk – darovaný textil pro naše šikulky 
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200 000 Kč Hlavní město Praha  

56 910 Kč Město Poděbrady 

30 000 Kč Obec Chotěšice 

30 000 Kč Město Jičín 

24 000 Kč Městská část Praha 3 

20 000 Kč Město Nymburk 

12 000 Kč Město Lysá nad Labem 

10 000 Kč Město Kolín 

10 000 Kč Městská část Praha Zličín 

10 000 Kč Městská část Praha 14 

10 000 Kč Obec Volárna 

6 000 Kč Město Rožďalovice 

5 000 Kč Obec Dymokury 

5 000 Kč Město Sadská 

3 000 Kč Město Kostomlaty 

2 000 Kč Obec Hlavenec 

2 000 Kč Obec Sloveč 

1 000 Kč Město Čelákovice 

436 910 Kč Celkem 

Darovaná částka Dárci a sponzoři 

320 720 Kč Nadace Vinci 

250 000 Kč Nadace OKD 

20 000 Kč Občanské sdružení Lóže národ 

18 486 Kč Johnson Controls Automobilové součástky, k.s. 

12 300 Kč Obecně prospěšná společnost Medvídek Dáda 

10 000 Kč MITIS, s.r.o. 

566 Kč Slevy Poděbrady 

632 072 Celkem 

Anonymní dárce či sponzory Handicap centrum Srdce, o.p.s. nemá. 

-dodavatel kompletační práce 

Svozový mikrobus Renault Traffic 

Svozový mikrobus Renault Traffic 

 

Sponzorské dary na rekonstrukci 

 týdenního stacionáře 

MITIS, s.r.o. 
  Nákup materiállu pro textilní výrobu 

Sponzorské oděvy a finanční dar 

 na nákup materiálu pro denní stacionář 

Městská realitní Poděbrady, a.s. 

MUDr. Pavel Zezula 

Pekárna Svoboda 

Naši mecenáši 

Martella Giuseppe 

http://sdm.webnode.cz/products/mesto-podebrady/
http://www.hcsrdce.cz/products/slevypodebrady-cz/
http://www.hcsrdce.cz/products/dufa-a-s-/
http://www.hcsrdce.cz/products/lazne-podebrady-a-s-/
http://cms.hcsrdce.webnode.cz/products/koh-i-noor/
http://ipodebrady.cz/
http://www.hagleitner.com/cz/


Naši přátelé: 

Praktická škola Chotěšice, o.p.s. 

Okresní organizace Třebíč 

Městská organizace Poděbrady 

Psychopedická společnost 

Výroční zprávu za rok 2012 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra Srdce, o.p.s. 

Výroční zprávu 2012 vydalo Handicap centrum Srdce, o.p.s. v nákladu 100 výtisků. 

Zveřejněna je na webových stránkách organizace www.hcsrdce.cz a uložena na Městském soudu v Praze, oddíl O, vložka 434 
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http://www.cemex.cz/index.asp
http://www.vfn.cz/
http://www.hcsrdce.cz/

